
إعادة امتحان الطلبة المشمولين 
بقرار الغش في صالح الدين واألنبار

بغداد ـ الصباح الجديد:
ق��ررت وزارة التربية، األحد، إعادة امتحان الطلبة املش��مولني بقرار 
الغش في محافظتي ص��اح الدين واألنبار بجميع الدروس اعتباراً 

من 12 الشهر املقبل.
وقال��ت الوزارة في بيان تلقت "الصباح اجلديد" نس��خة منه، إنها 
ق��ررت "إعادة امتحان الطلبة املش��مولني بق��رار الغش في صاح 
الدين واألنبار اعتباراً من 12 شهر تشرين االول املقبل كدور ثاني".

وأضاف البيان أن "من حق الطلبة املشاركة في الدور الثالث خال 
شهر تشرين الثاني".

وكانت وزراة التربية اعلنت في )23 ايلول 2014( عن موافقة مجلس 
الوزراء على اجراء امتحانات الدور الثالث للطلبة، فيما خول اجمللس 

وزير التربية بتحديد موعد االمتحانات.
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جهود استخبارية تسفر عن اعتقال
خاليا نائمة لـ"داعش" في خانقين

كشفت عن مخطط لضرب الواقع األمني المستقر في القضاء

ديالى ـ خاص:
كش��فت مصادر امنية مطلعة 
ف��ي محافظ��ة ديالى ع��ن جناح 
اس��تخبارية"عربية  مف��رزة 
–كردي��ة" م��ن اخت��راق صفوف 
نائم��ة لتنظي��م  ثاث��ة خاي��ا 
داعش في قضاء خانقني )شمال 
ش��رق بعقوب��ة ( واعتقال أغلب 
عناصره، فيما اش��ارت مخطط 
للتنظيم بض��رب الواقع األمني 

للقضاء. 
وقال مص��در امن��ي طلب عدم 

االشارة الى اسمه الى" الصباح 
اجلديد" ،ان" مفرزة اس��تخبارية 
مرتبط��ة بجهاز االم��ن الكردي 
املس��مى ب� ) االس��ايش ( داخل 
قضاء خانقني ) 100 كم شمال 
شرق بعقوبة ( جنحت في القيام 
مبهمة معق��دة وصعبة للغاية 
دام��ت ع��دة اس��ابيع تضمنت 
اختراق شبكة خطيرة مرتبطة 
بتنظي��م داع��ش كان��ت تعمل 
على تش��كيل خايا نائمة الثارة 
اعم��ال العن��ف واالضطراب��ات 

الداخلية داخل خانقني".
واضافت املصادر ان" افراد املفرزة 
االس��تخبارية كان��وا من العرب 
والك��ورد وجنحوا ف��ي اداء املهام 
املؤكلة اليهم من خال تفكيك 
واعتقال ثاث خايا نائمة احدها 
متثل رأس االفعى لتنظيم داعش 
والتي حاولت عبر اس��لوب نشر 
الفكر املتطرف واملغريات املادية 
تشكيل خايا تأخذ على عاتقها 
تنفيذ مخططات اجرامية حتاول 
من خاله��ا ضرب الواقع االمني 

املس��تقر داخل خانقني واحداث 
املش��اكل واألزمات بني االطياف 

والقوميات".
وبني املص��در ان" تنظيم داعش 
عل��ى  الس��يطرة  ين��وي  كان 
خانق��ني بع��د س��قوط ناحيتي 
الس��عدية وجلوالء في قبضته 
لك��ن س��رعة ردة فع��ل ق��وات 
باالهالي  املدعومة  البيشمركة 
أفش��ل مخططات التنظيم ما 
دفعه الى محاولة انش��اء خايا 
نائمة تكون ادوات للعبث باألمن 

واالستقرار الداخلي والتجسس 
على قدرات القوات االمنية".

واعتبرت املص��ادر" تنامي قدرات 
جله��از  االس��تخبارية  املف��ارز 
االس��ايش الكردي ف��ي خانقني 
حلقة هامة ف��ي احباط الكثير 
م��ن العملي��ات االجرامية التي 
التنظيم��ات  تس��عى  كان��ت 
املتطرف��ة ال��ى حتقيقه��ا على 
ارض القض��اء خ��ال الس��نوات 

املاضية".
تفاصيل ص3

السليمانية ـ الصباح الجديد:
دعا اجمللس املركزي لاحتاد الوطني 
الكردس��تاني ال��ى اع��ادة النظر 
الدميقراط��ي  باحل��زب  بعاقت��ه 
الكردس��تاني، فيم��ا اش��ار ال��ى 
ان منص��ب نائ��ب رئي��س برمل��ان 
كردس��تان من حصته وذهب الى 

حليفه الدميقراطي.
وقال القيادي ف��ي االحتاد الوطني 
الكرس��تاني ع��ادل م��راد » يجب 
ان تت��اح الفرص ملش��اركة االحتاد 
السياس��ي  حجم��ه  حس��ب 
واجلغراف��ي والتأريخي واالنتخابي 
، اال ان ذل��ك لم يحص��ل ، وبقيت 
نس��ب املش��اركة اقل بكثير من 
هيم��ن  ان  بع��د  اس��تحقاقاتنا 
االخ��وان ف��ي احل��زب الدميقراطي 

على معظم املواقع« 
واض��اف »ف��ي الوقت ال��ذي كان 
منصب نائ��ب رئي��س البرملان من 
ح��ق االحت��اد ص��ار فيم��ا بعد من 
حصة احل��زب الدميقراطي كذلك 
فأن املناصب التي اعطيت لاحتاد 
اخلارجي��ة  العاق��ات  جلن��ة  ف��ي 
ف��ي مجل��س ال��وزراء ه��ي ادارية 
ومتواضعة جدا ولم تتعدى سوى 
درجت��ني فقط من اصل مئة درجة 
وظيفية كما جرى تهميش االحتاد 
واضعاف دوره في البرملان واجملالس 

احمللية في محافظات ». 
  ودعى الى » ض��رورة اعادة النظر 
في العاقة مع احلزب الدميقراطي 
»، مضيف��اً« »نح��ن النكن العداء 
لاخ��وان ف��ي احل��زب الدميقراطي 

تفه��م  ال��ى  ندعوه��م  لكنن��ا 
عملية تقاسم السلطة يجب ان 
االنتخابية  املعطي��ات  وفق  تكون 
واالس��تحقاقات السياس��ية وأن 
التغ��ن االط��راف املش��اركة في 
السلطة او تس��لب حقوقها الي 

سبب كان". »
وحول عاقة االقلي��م باملركز قال 
م��راد » نح��ن  ندفع بأجت��اه متتني 
العاق��ة ب��ني املك��ون الش��يعي 
متت��ني  وم��ع  الس��ني  واملك��ون 
العاقة ايض��ا بني االقليم واملركز 
واكدنا م��رارا على ضرورة حل كل 
املشاكل العالقة من خال احلوار 
والنوايا  املشتركة  والرؤية  املعمق 

الصادقة.
تفاصيل ص5

االتحاد الوطني يدعو إلى إعادة النظر
بالعالقـة مع الحـزب الديمقراطـي

منصب نائب البرلمان الكردستاني من حصتنا ولم نحضى به

عنوان الجريدة: بغداد ـ الوزيرية / رقم االيداع في دار الكتب والوثائق ببغداد 777 لسنة 2004 / رقم االعتماد في نقابة الصحفيين العراقيين 301 / طبعت بمطابع دار الصباح الجديد للصحافة والنشر

 
 

 

 

ــي المناقصة اعاله يصادف  ــرًا لكون موعد الغلق ف نظ
ــن قبل عطلة عيد االضحى  يوم 2014/10/1 ويتزام
ــركات  ــرًا لرغبة الش ــوم واحد فقط ونظ ــارك بي المب
ــداد وثائق  ــح المجال الع ــرة التقديم لفس بتمديد فت
ــكل االمثل ولحرصنا على تقديم اكبر  المناقصة بالش

قدر ممكن من الشركات..
ــوم االحد  ــرة التقديم الى ي ــالن وفت ــرر تمديد االع تق

المصادف 2014/10/12 الساعة 12. مع التقدير.

الكابتن/ سعد مهدي سعيد
المدير العام

وزارة النقل 
الخطوط الجوية العراقية

تمديد اعالن مناقصة رقم 2014/5 
)تجهيز ناقالت وقود طائرات حجم 
66,000 لتر عدد 2 وحجم 36,000 

لتر عدد 2(

األيزيديون يقتلون العشرات من داعش في سنجار حكومة بغداد: لم نتلَق طلبًا بتنظيم تظاهرات غدًا
نينوى ـ خدر خالت:والمالكي يدعو أنصاره إلى عدم مهاجمة العبادي

بعد نحو ش��هرين من سيطرة 
االس��امية  الدول��ة  تنظي��م 
»داع��ش« على قضاء س��نجار، 
فش��ل التنظي��م ف��ي اقتحام 
جب��ل س��نجار ال��ذي يتحصن 
به بضع��ة آالف م��ن املقاتلني 
األيزيدي��ني م��ع مقاتل��ني م��ن 
البيش��مركة، فضا عن  قوات 
املئات من قوات وحدات حماية 

الس��ورية   الك��وردي  الش��عب 
.)YPG(

كم��ا التح��ق بجب��ل س��نجار 
املئات من املقاتل��ني األيزيديني، 
م��ن الذين نزح��وا ال��ى اقليم 
كوردستان عقب سقوط قضاء 
س��نجار بيد داعش في الثالث 

من شهر آب املاضي.
وعقب مرور شهرين من اندالع 
اش��تباكات متقطعة وبشكل 

ش��به يوم��ي ب��ني املتحصنني 
بجبل س��نجار م��ن جهة وبني 
عناص��ر تنظي��م داع��ش، يبدو 
ان املقاتل��ني األيزيدي��ني ب��دأوا 
يكتس��بون خب��رة الفت��ة ف��ي 
محارب��ة تنظيم داع��ش، االمر 
الذي أس��فر عن وقوع عشرات 
القتلى م��ن تنظيم داعش في 
االسابيع االخيرة، وفق ما يقوله 
اح��د ام��راء املف��ارز القتالي��ة 

األيزيدية الى »الصباح اجلديد«.
وقال نواف خديدا س��نجاري ان 
»املقاتلني األيزيديني املتحصنني 
بجب��ل س��نجار، اصبحوا على 
دراية ش��به كاملة بتكتيكات 
عناصر داعش االرهابيني، عقب 
وق��وع مع��ارك  ش��هرين م��ن 
الطرف��ني  ب��ني  واش��تباكات 

بشكل شبه يومي«.
تفاصيل ص2

بغداد - وعد الشمري:
أكدت احلكومة احمللية في بغداد 
أمس األحد ع��دم تلقيها طلباً 
رس��مياً باخلروج ف��ي تظاهرات 
متوقعة غ��داً الثاثاء، موضحة 
أنها س��معت بهذه االنباء عبر 
االجتماعي  التواص��ل  وس��ائل 
)في��س ب��وك(، ف��ي ح��ني دع��ا 

زعيم حزب الدعوة االس��امية 
ن��وري املالكي أنص��اره إلى عدم 
احتجاج��ات  ف��ي  االش��تراك 
هدفها اس��قاط حكومة حيدر 
العب��ادي، بل منحه��ا الفرصة 

للقيام بواجبها.
وق��ال س��عد املطلب��ي، عض��و 
اللجن��ة االمني��ة ف��ي مجلس 

محافظة بغ��داد إلى »الصباح 
»احلكومت��ني  إن  اجلدي���د«: 
االحتادية واحمللية ال تعلم ش��يئاً 
ع��ن التظاه��رات الت��ي يج��ري 
انطاقه��ا غ��داً  احلدي��ث ع��ن 

الثاثاء«.
وتابع املطلبي: »هناك مشكلة 
قانونية تعترض هذه التظاهرة«، 

أن  املفت��رض  »م��ن  موضح��اً 
يتم اش��عار اجلهات الرس��مية 
وم��ن بينه��ا مجل��س احملافظة 
ك��ي تتخذ االجراءات املناس��بة 
وحتدي��د  املتظاهري��ن  حلماي��ة 
مس��ارهم والوقت الذي سيبدأ 

فيه نشاطهم وانتهائه«.
تفاصيل ص2
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األمير الحسن بن طالل:
األمر شورى بيننا

محمد بن راشد آل مكتوم:
داعش.. التي وّحدت العالم



شؤون عراقية2

يكاد يش��به العالم اليوم ذلك اليوم حني 
اجتم��ع  احللفاء ف��ي نورمان��دي وقادهم 
اجلن��رال دوايات ايزنهاور في احلرب العاملية 
الثاني��ة الحلاق الهزمي��ة بالنازية الهتلرية 
ولكن الفرق بني اليوم واالمس هو ان شذاذ 
االفاق م��ن الفاش��لني واحملبطني واملرضى 
النفس��انيني انضموا ال��ى تنظيم داعش 
القامة ما يسمى الدولة االسالمية وقدم 
هذا التنظيم االرهابي الذي ولد من رحم 
تنظيم القاعدة االس��الم بهذا النحو من 
املسخ املعادي للحضارة ولكل مظهر من 

مظاهر التمدن واحلضارة التكنولوجية .
وحني وجدت البلدان الغربية وعلى رأسها 
الوالي��ات املتحدة االميركي��ة بأن تنظيم 
داعش من املمكن ان يشن هجمات اشبه 
بالهجمات التي ش��نها تنظيم القاعدة 
على برجي التج��ارة العاملية في مانهاتن 
ف��ي الع��ام 2001 عل��ى اث��ر الهجم��ات 
بالطائرات التي نفذها الطيران االميركي 
جلأت الى تشكيل حتالف دولي تضامناً مع 
الع��راق اليقاف متدد الطاعون الداعش��ي 
الى اراضيها , وبهذا يكون العالم احلر قد 
قام بواجبه ملواجهة التنظيمات االرهابية 
الت��ي م��ن ايديولوجيتها ه��ي محاربة ) 
الغ��رب الكافر ( ونش��ر الفك��ر الظالمي 

حتت شعارات ميتافيزيقية .
ولكن م��ن املفارقات العجيب��ة والغريبة 
ان يزعم الغرب بكل ترس��انات االسلحة 
االستراتيجية  والبالستية التي ميتلكها 
بان احلاق الهزمية بتنظيم داعش يستغرق 
عدة س��نوات , كيف ذل��ك ؟ كما ترون بأن 
الرئي��س االميركي ب��اراك اوباما لم يرغب 
ب��أن يكرر ما فعله س��لفه الرئيس جورج 
بوش حني ش��ن احلرب على نظ��ام صدام 
حس��ن ولم يؤي��ده في ذلك س��وى رئيس 
ال��وزراء البريطان��ي توني بلير بل ش��اء ان 
يكون اجماعاً دولي��اً لدحر تنظيم داعش 
االرهاب��ي وهك��ذا كان له اذ ص��ار العالم 
احل��ر يقف ال��ى جان��ب الع��راق ملواجهة 

االخطبوط الداعشي .
وكان��ت مناس��بة انعقاد مجل��س االمن 
التابع لالمم املتحدة دورته الدورية مناسبة 
عظيمة امام رئيس الوزراء العراقي السيد 
حيدر العبادي الجراء حوارات مع  مختلف 
رؤس��اء البل��دان االوروبية ومن ث��م اجراء 
لقاء م��ع الرئيس االميركي ب��اراك اوباما 
ونقل��ت التقارير بأن الرئيس ب��اراك اوباما 
قد اب��دى اعجاباً كبي��راً بطريقة محاورة 
الس��يد حيدر العبادي باللغ��ة االجنليزية 
وكيف ال وهو الذي عاش س��نوات املنفى 

في اجنلترا .
وااله��م من ه��ذا وذاك ان بل��دان مجلس 
التعاون اخلليجي ق��د ابدت تضامنها مع 
العراق وه��و يواجه خط��ر تنظيم داعش 
النه��ا ت��درك مت��ام االدراك ب��أن خطر هذا 
الوح��ش من املك��ن جداً ان ينتق��ل اليها 
ويه��دم كل مظاه��ر التم��دن والتحضر 
التي بنتها وهي تخرج من قلب الصحراء 
, وبه��ذا يكون العراق قد كس��ب ثضامن 
العال��م احلر وه��و يواجه تنظي��م داعش 
ومن انضم اليه من اجلماعات التي فقدت 
امتيازاتها الطبقية , والسؤال هو – متى 
يتم احل��اق الهزمي��ة بهؤالء ش��ذاذ االفاق 
القادم��ني م��ن جبال وكه��وف ت��ورا بورا 
وشيش��ان ومن حانات ساحتي بيكاديلي 
والفاش��لني  الضائع��ني  وم��ن  وس��وهو 
الباحثني عن الثروة شأنهم في ذلك شأن 

اجلماعات املرتزقة ؟

العالم يتضامن
مع العراق 

تقرير

محمد بن راشد آل مكتوم*

تظهر لنا األزمات االقتصادية التي مير بها 
العالم بني فترة وفترة أخرى مدى الترابط 
املال��ي والتجاري ب��ني ش��تى دول العالم، 
وأظه��رت لنا أزم��ة داعش م��دى الترابط 
األمني بني مختل��ف دول العالم. ال ميكن 
ألي سياس��ي يعيش في أوروب��ا أو أميركا 
أو ش��رق آسيا أو حتى روسيا وأستراليا أن 
يتجاهل م��ا يحدث في منطقة الش��رق 
األوسط، فحتى لو كان بعيداً عن النيران 
فستصله حرارتها ألن احلدود احلقيقية بني 
دول العالم سقطت، واحلواجز ألغيت، وإال 
كيف ميكن أن نفس��ر قدرة هذا التنظيم 
الذي لم يتعد عمره العش��ر سنوات على 
اس��تقطاب مقاتل��ني م��ن 80 دولة حول 
العالم، وحش��د أكثر من 30 ألف مقاتل 
مس��تعدين للموت والرتكاب أبشع أنواع 
الفظائع والقتل الذي شهدها العالم في 

العقود األخيرة؟
لقد أثبت��ت داعش أن العالم أصبح اليوم 

أكثر عوملة من أي وقت مضى.
داعش منظمة إرهابية بربرية وحش��ية ال 
متثل اإلسالم، وال متثل أيضاً احلد األدنى من 
اإلنس��انية احلقيقية. ولكن التغلب على 

هذا التنظيم ليس بالسهولة التي ميكن 
أن يتوقعها الكثيرون. البنية العس��كرية 
للتنظي��م ميك��ن هزميته��ا خ��الل الفترة 
القريب��ة املقبل��ة باإلمكاني��ات املتوف��رة 
لدى التحال��ف الدولي اجلدي��د، واإلمارات 
س��تكون جزءاً فاع��الً في ه��ذا التحالف 
بالتع��اون مع ال��دول الت��ي ميكنها حتمل 
مس��ؤوليات هذا اخلطر اجلديد. ولكن ماذا 
ع��ن البني��ة الفكرية له��ذا التنظيم؟ ال 
ميكن فصل البنية العسكرية عن البنية 
الفكري��ة التي قام عليها ه��ذا التنظيم 
وأيضاً عن الظروف والبيئة التي تساعده 
دوماً على الظهور في مناطق متعددة من 

العالم.   
داعش ليس��ت منظم��ة إرهابي��ة فقط، 
بل ه��ي فكرة خبيث��ة. اإليديولوجيا التي 
قام��ت عليها داع��ش هي نفس��ها التي 
قامت عليها القاعدة وهي نفس��ها التي 
قامت عليها أخوات القاعدة في نيجيريا 
والصوم��ال  وأفغانس��تان  وباكس��تان 
واليمن وفي بالد املغ��رب العربي وفي بالد 
اجلزيرة العربية، وهي نفس��ها التي بدأت 
تضع ب��ذوراً لها في أوروبا وأميركا وغيرها 
من ب��الد العالم. داعش ليس��ت منظمة 
إرهابي��ة بل هي جتس��يد لفك��رة خبيثة، 
وال ميك��ن هزمية فكرة خبيثة باس��تعمال 

التحالفات العسكرية فقط. 
لعل هذا الفكر اخلبيث وما س��ينتج عنه 
هو أس��وأ م��ا س��يواجهه العال��م خالل 
الس��نوات العش��ر املقبل��ة. هن��اك فكر 
جاه��ز ومعلب ول��ه صبغة ديني��ة، ميكن 
أن تأخذه أي منظمة إرهابية، وحتش��د له 
آالف الشباب اليائس أو احلاقد أو الغاضب، 
وتض��رب ب��ه أس��س احلض��ارة واملدني��ة 
واإلنسانية التي يقوم عليها عاملنا اليوم.

أكثر ما يقلقني أن هذا الفكر اخلبيث الذي 
قامت عليه القاعدة بأدواتها البدائية من 
كهوف أفغانستان واستطاعت أن تزعزع 
ب��ه أمن العال��م وتقلق راحت��ه هو الفكر 
نفس��ه  الذي تق��وم عليه داع��ش اليوم، 
وتستند في تنفيذه الى أدوات تكنولوجية 
متقدمة وموارد مالية ضخمة ومس��احة 
جغرافي��ة هائل��ة تعادل حج��م اململكة 
األردنية، ومش��اركة جهادية واس��عة من 
ش��تى مناطق العالم، مما يؤشر أن العالم 
فش��ل في مواجه��ة الفك��ر اخلبيث وأن 
التح��دي أكبر بكثي��ر مما نتوق��ع ألن هذا 
الفكر أصبح أكثر تش��دداً وأكثر وحشية 
وأوسع انتش��اراً من النس��خة السابقة 

له.   
لست متش��ائماً بطبعي، بل أنا متفائل، 
متفائ��ل ألن العال��م بدأ يتوح��د ويعمل 

بطريقة متناسقة ملواجهة هذا التحدي، 
ومتفائل ألن قوة األمل والرغبة باالستقرار 
واالزدهار عند الشعوب أكبر بكثير وأقوى 
بكثير من ه��ذا الفكر اخلبي��ث، ومتفائل 
أيض��اً ألن العال��م م��ر عليه ف��ي تاريخه 
احلدي��ث والقدمي من هو أس��وأ من داعش 
وأخواته��ا وانتهى بهم األمر في صفحات 

التاريخ السود.
لعل إحدى حس��نات داع��ش وإيجابياتها 
أنه��ا وحدت العال��م، وجمع��ت األضداد، 
وجعل��ت اجلمي��ع يض��ع خالفات��ه جانباً 
به��ذا  املتنام��ي  اخلط��ر  ه��ذا  ليواج��ه 
االس��تعجال اإليجابي. وأمتنى أن يس��تمر 
العالم بالروح نفسها وبالتصميم نفسه 
للتغلب على جميع التحديات املشتركة 

التي تواجه العالم.
أما بالنسبة ملواجهة هذا اخلطر، فاضافة 
املال��ي  واحلص��ار  العس��كري،  للعم��ل 
واإلعالم��ي، وقطع املوارد، وإغ��الق املنافذ، 
وضرب مراكزه وقياداته، ميكن التغلب على 
داعش وغيرها من املنظمات اإلرهابية عبر 

3 محاور إضافية:
أوالً: ال ب��د من مواجهة هذا الفكر اخلبيث 
بفك��ر مس��تنير، منفت��ح، يقب��ل اآلخ��ر 
ويتعايش مع��ه، فكر مس��تنير من ديننا 
اإلس��المي احلنيف الصحي��ح الذي يدعو 

للسالم، ويحرم الدماء، ويحفظ األعراض، 
ويعم��ر األرض، ويوج��ه طاقات اإلنس��ان 
لعمل اخلي��ر وملس��اعدة أخيه اإلنس��ان. 
إن الش��باب االنتح��اري الس��اعي للموت 
بس��بب إميانه بفكرة خبيثة لن يوقفه إال 
فكرة أقوى منها ترشده لطريق الصواب، 
ومتنع��ه م��ن االنتح��ار، وتقنعه ب��أن اهلل 
خلقن��ا لعم��ارة األرض ولي��س لدماره��ا. 
ولعلي هنا أن أش��يد بتجرب��ة إخوتنا في 
اململكة العربية السعودية في هذا اجملال 
وقدرته��م الكبي��رة على تغيي��ر قناعات 
الكثير من الش��باب عبر مراكز املناصحة 
التي أنش��ؤوها. ولعل اململكة مبفكريها 
وعلمائه��ا وما متثل��ه من مكان��ة روحية 
وفكرية لدى املسلمني هي األقدر واألجدر 

واألفضل لقيادة هذا التغيير الفكري.
ثانياً: احلكومات القوية املستقرة اجلامعة 
الت��ي تركز على تقدمي خدم��ات حقيقية 
لش��عوبها من دون تفرقة ه��ي أيضاً أحد 
احللول املهمة للقض��اء على البيئة التي 
تنشط فيها مثل هذه التنظيمات. ولعله 
ليس سراً أن الصعود السريع لداعش جاء 
بس��بب حكومت��ني في املنطق��ة، واحدة 
تقتل ش��عبها وأخرى تف��رق بينهم على 
أس��اس طائفي، مم��ا مثل البيئ��ة املثالية 
لصعود مثل هذا التنظيم واجتذاب آالف 

املقاتل��ني وتوفير التبرير لقت��ل املزيد من 
املدنيني من أبناء الطوائف األخرى. 

هناك عدم استقرار وحتديات جدية تواجه  
العديد من احلكومات األخرى في املنطقة، 
ال ميك��ن جتاه��ل ذلك ألن��ه س��يوفر بيئة 
مثالية وفراغاً متلؤه مثل هذه التنظيمات 

اإلرهابية في أكثر من دولة.
ثالث��اً: ال ميكن للعالم جتاه��ل اإلخفاقات 
التنموية في العديد من مناطق الش��رق 
األوس��ط.  هي مس��ؤولية عاملية وعربية 
وال ب��د م��ن مش��اريع ومب��ادرات فعال��ة 
لعالج مثل هذا اخللل. التنمية الشاملة، 
وحتسني التعليم والصحة، وتوفير البنية 
التحتية، وتطوير الفرص االقتصادية هي 
حلول طويلة األم��د ومضمونة ملثل هذه 
التحديات. التنمية املس��تدامة هي أكثر 

احللول استدامة ملواجهة اإلرهاب.
هناك 200 مليون شاب في منطقتنا، إما 
أن نغ��رس فيهم األم��ل ونوجه طاقاتهم 
لتغيي��ر حياته��م وحي��اة م��ن حوله��م 
لألفض��ل، أو أن نتركهم للفراغ والبطالة 
واألفكار اخلبيث��ة واملنظمات اإلرهابية. إن 
التطور االقتصادي والتنموي وتوفير فرص 
العمل ورفع مستوى املعيشة ال تترك أي 
مب��رر أو معنى لقيام تنظيم��ات إرهابية 
قوية حتى وإن مت جتنيد بعض الشباب هنا 

وهن��اك, ال يوجد قوة أكب��ر من قوة األمل 
بحياة ومستقبل أفضل.

قبل فترة س��ألني أحد املس��ؤولني العرب 
عن ه��دف دولة اإلم��ارات من إط��الق أول 
مسبار عربي للمريخ وفائدته للمنطقة، 
قلت له نريد أن نبعث برسالة أمل ل� 350 
مليون عربي. نحن قادرون على اس��تعادة 
مستقبلنا ومس��ابقة العالم من حولنا 

إذا أردنا ذلك. 

*محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس 
الدول��ة رئي��س مجل��س ال��وزراء لدولة 

اإلمارات العربية املتحدة وحاكم دبي.

داعش.. التي وّحدت العالم

نينوى ـ خدر خالت:

بعد نحو ش��هرين من س��يطرة 
االس��المية  الدول��ة  تنظي��م 
»داع��ش« عل��ى قضاء س��نجار، 
فشل التنظيم في اقتحام جبل 
سنجار الذي يتحصن به بضعة 
آالف م��ن املقاتلني األيزيديني مع 
مقاتلني من قوات البيش��مركة، 
فض��ال ع��ن املئ��ات م��ن ق��وات 
وحدات حماية الشعب الكوردي 

.)YPG(  السورية
كما التحق بجبل سنجار املئات 
من املقاتلني األيزيديني، من الذين 
ال��ى اقليم كوردس��تان  نزح��وا 
عقب سقوط قضاء سنجار بيد 
داعش في الثالث من ش��هر آب 

املاضي.
وعقب مرور ش��هرين من اندالع 
وبشكل  متقطعة  اش��تباكات 
شبه يومي بني املتحصنني بجبل 
س��نجار من جهة وب��ني عناصر 
تنظي��م داعش، يبدو ان املقاتلني 
يكتسبون خبرة  بدأوا  األيزيديني 
الفتة في محاربة تنظيم داعش، 
االم��ر ال��ذي أس��فر ع��ن وقوع 
القتل��ى م��ن تنظيم  عش��رات 
داع��ش ف��ي االس��ابيع االخيرة، 
وفق ما يقوله اح��د امراء املفارز 
القتالية األيزيدية الى »الصباح 

اجلديد«.
وقال ن��واف خديدا س��نجاري ان 
املتحصنني  األيزيديني  »املقاتلني 
بجب��ل س��نجار، اصبح��وا على 
دراية ش��به كامل��ة بتكتيكات 
عناصر داع��ش االرهابيني، عقب 
مع��ارك  وق��وع  م��ن  ش��هرين 
واشتباكات بني الطرفني بشكل 

شبه يومي«.
واضاف »بعدم��ا كنا في موقف 
دفاعي بالكامل في الشهر االول 
من س��قوط س��نجار، اصبحنا 
ننصب الكمائن، ونهاجم مواقع 
واوكار التنظي��م، بل اننا نش��ن 
هجمات ف��ي عمق املناطق التي 
يس��يطر عليها التنظيم ونوقع 

بهم خسائر بشرية ومادية«.
فان »مفارز  وبحسب س��نجاري 
قتالي��ة أيزيدية تنصب الكمائن 

عل��ى الط��رق الت��ي يس��لكها 
تنظي��م داع��ش ف��ي مختل��ف 
محيط جبل س��نجار، ولم يعد 
التنظيم يتنقل بشكل مريح و 
آمن كما كان يفعل في السابق، 
ب��ل ان��ه يتنق��ل بح��ذر واض��ح 
وعناصره على أهبة االس��تعداد 
ملواجهات محتملة بأية حلظة«.

ومض��ى بالق��ول »بدأن��ا نحارب 
داع��ش باس��لوبه، وننص��ب له 
العبوات الناس��فة، وهذا ما لم 
يخط��ر بباله س��ابقا، فضال عن 
الكمائ��ن التي نفاجئ��ه بها بني 
ح��ني واخر ونوقع بهم عش��رات 

القتلى واجلرحى«.
وحول تأثير توفر االس��لحة على 
الواق��ع امليداني للمع��ارك، قال 
س��نجاري »ب��ال ش��ك ان وصول 
للمقاتل��ني  نوعي��ة  اس��لحة 
التش��كيالت  ولبقية  األيزيديني 
القتالي��ة ف��ي جب��ل س��نجار، 

س��اهم في حتقي��ق انتص��ارات 
مهمة للمقاومني في اجلبل«.

وتاب��ع »اصبحنا منط��ر جتمعات 
داعش بقنابل اله��اون، وهذا لم 
يكن متوفرا لنا س��ابقا، عندما 
كانت قذائ��ف هاونات الدواعش 
مص��در قلق كبير لن��ا، كما اننا 
نستهدف حتركاتهم بالقناصات 
ذات املدي��ات البعي��دة، ولم يعد 
بام��كان العنصر الداعش��ي ان 
يق��ف في نقط��ة ب��ارزة بكامل 

طوله لدقائق معدودات«.
ان  ال��ى  س��نجاري  واش��ار 
»األسلحة الرشاشة املتوسطة 
والثقيلة التي بحوزتنا ساهمت 
في افش��ال الكير من الهجمات 
التي ش��نها تنظي��م داعش، بل 
انه لشدة اخلس��ائر التي تعرض 
لها ل��م يعد يفكر ف��ي اقتحام 

سفوح جبل سنجار«.
واستدرك بالقول »لكن التنظيم 

لم يتوق��ف بتاتا ع��ن مهاجمة 
منطقة ش��لو )12 كلم شمال 
غرب س��نجار ومحاذية للحدود 
الس��ورية( وتقريب��ا كل 3 ايام او 
اربعة يجرب حظه في السيطرة 
على معبر ش��لو، لكنه يفش��ل 
وينس��حب تاركا قتاله احيانا او 

يسحبها معه«.
وحول اس��باب مهاجم��ة معبر 
شلو باس��تمرار من قبل داعش، 
اف��اد س��نجاري بالق��ول »ه��ذا 
املعب��ر هو ش��ريان احلياة ش��به 
الرئي��س حالي��ا للمقاتل��ني في 
طريق��ه  وع��ن  س��نجار،  جب��ل 
تصلنا االمدادات واملؤن القتالية 
والغذائية، وسيطرة داعش عليه 
يعن��ي انه س��يخنقنا بش��كل 

شبه كامل«.
وضعن��ا  »لذل��ك  بالق��ول  وزاد 
دفاع��ات قوي��ة ومكثف��ة على 
طول املعبر، وجهزناهم مبختلف 

األسلحة املتوس��طة والثقيلة، 
وم��ن الصع��ب ج��دا ان يتمكن 
التنظي��م من الس��يطرة عليه، 
خصوصا وانه��ا منطقة جبلية 
يس��هل الدفاع عنها، فضال عن 
انها منطقتنا ونعرف مسالكها 
ومخارجه��ا جيدا، فيما العدو ال 

ميتلك مثل هذه املعرفة«.
واكد سنجاري ان »اطراف معبر 
شلو تش��هد على اخلسائر التي 
احلقناها بداعش، وما زال حطام 
العدي��د من عجالته املس��لحة 
فيم��ا  وهن��اك،  هن��ا  موج��ودة 
خس��ائرهم البش��رية ال حتصى 
ورمب��ا تصل ال��ى اكثر م��ن 100 

قتيل ارهابي«.
ون��وه س��نجاري ال��ى ان »ارتفاع 
وتيرة القصف اجل��وي األمريكي 
والغرب��ي عل��ى مواق��ع داع��ش 
في قضاء س��نجار واطرافه في 
االس��بوع االخي��ر، س��اهم ف��ي 

رفع ال��روح املعنوي��ة للمقاتلني 
األيزيديني، فيما معنويات داعش 
تنهار، وخطوط امدادته تتقطع، 
ليال  املوجعة  الضرب��ات  ويتلقى 

ونهارا من اجلو او من االرض«.
وبحس��ب تقاري��ر صحفية فان 
ما ب��ني 3 آالف الى 5 آالف مقاتل 
أيزي��دي يتحصن��ون ف��ي جب��ل 
سنجار مبعية مئات املقاتلني من 
مقاتل��ي ح��زب )YPG( الكوردية 

السورية
وس��يطر تنظي��م داع��ش على 
معظم اجزاء قضاء سنجار )124 
كلم غرب املوصل( والذي يقطنه 
اغلبية من الكورد األيزيديني في 

الثالث من آب املنصرم.
وارتكب املتش��ددون مجازر بحق 
الس��كان من األقلي��ة األيزيدية 
النس��اء  مئ��ات  واختطف��وا 
وباعوه��ن ف��ي أس��واق س��وريا 

والعراق كسبايا.

بعد وصول أسلحة وأعتدة متطورة

األيزيديون يقتلون العشرات من داعش في سنجار

عقب مرور شهرين 
من اندالع اشتباكات 
متقطعة وبشكل شبه 
يومي بين المتحصنين 
بجبل سنجار من 
جهة وبين عناصر 
تنظيم داعش، يبدو ان 
المقاتلين األيزيديين 
بدأوا يكتسبون خبرة 
الفتة في محاربة تنظيم 
داعش، االمر الذي 
أسفر عن وقوع عشرات 
القتلى من تنظيم داعش 
في االسابيع االخيرة

مقاتلون أيزيديون في سنجار »خاص«

بغداد - وعد الشمري:

أكدت احلكومة احمللية في بغداد 
أمس األح��د عدم تلقيه��ا طلباً 
رس��مياً باخل��روج ف��ي تظاهرات 
متوقع��ة غداً الثالث��اء، موضحة 
أنها س��معت به��ذه االنباء عبر 
االجتماع��ي  التواص��ل  وس��ائل 
دع��ا  ح��ني  ف��ي  ب��وك(،  )في��س 
زعيم ح��زب الدعوة االس��المية 
نوري املالك��ي أنص��اره إلى عدم 
االشتراك في احتجاجات هدفها 
اس��قاط حكومة حيدر العبادي، 
ب��ل منحه��ا الفرص��ة للقي��ام 

بواجبها.
وقال سعد املطلبي، عضو اللجنة 
االمني��ة في مجل��س محافظة 

بغداد إلى »الصب��اح اجلديد«: إن 
ال  واحمللية  االحتادي��ة  »احلكومتني 
تعلم شيئاً عن التظاهرات التي 
يجري احلدي��ث عن انطالقها غداً 

الثالثاء«.
وتابع املطلبي: »هناك مش��كلة 
قانونية تعترض هذه التظاهرة«، 
موضحاً »م��ن املفت��رض أن يتم 
اش��عار اجله��ات الرس��مية ومن 
بينه��ا مجل��س احملافظ��ة ك��ي 
تتخذ االجراءات املناسبة حلماية 
املتظاهري��ن وحتدي��د مس��ارهم 
في��ه  س��يبدأ  ال��ذي  والوق��ت 

نشاطهم وانتهائه«.
واكد أن »احلكومة احمللية لم تبلغ 
بأي من هذه االج��راءات، وبالتالي 
فأنن��ا ام��ام مص��در مجه��ول«، 
منوه��اً أن »رئي��س ال��وزراء حيدر 

العب��ادي ابلغني ام��س االول بأن 
السلطات ليس لديها معلومات 
عن اجلهة املنظمة للتظاهرات«، 
مش��ّدداً على »أنني سمعت بها 
من وس��ائل التواصل االجتماعي 

باسماء يُعتقد أنها وهمية«.
وتداول نشطاء عبر »فيس بوك« 
دعوات إلقال��ة العبادي بعد قراره 
امل��دن  بايق��اف القص��ف عل��ى 
الت��ي حتتلها داعش منذ أش��هر 
وحادثة مقتل عشرات اجلنود في 
الصقالوية في الفلوجة، في حني 
مت حتدي��د يوم غد الثالث��اء موعداً 
النط��الق التظاه��رات املتوقع��ة 
أن حتص��ل ف��ي بغ��داد والبصرة 
وميس��ان والناصرية والس��ماوة 

والديوانية والنجف وكربالء.
م��ن جانب��ه ذك��ر نائ��ب رئي��س 

اجلمهوري��ة ن��وري املالك��ي ف��ي 
مؤمت��ر صحفي عق��ده، أمس في 
محافظ��ة باب��ل: »ال أرى ض��رورة 
للخروج بتظاهرات الثالثاء، نظراً 
حلراجة الوضع االمني والتحديات 
الت��ي مت��ر به��ا البالد وانش��غال 
العالم جميعاً في ضد االرهاب«.

واوض��ح املالكي: انن��ا »في حزب 
الدع��وة اصدرنا بيان��اً دعونا فيه 
انصارن��ا الى عدم املش��اركة في 

التظاهرات«.
واضاف نائب رئيس اجلمهورية انه 
»ال مان��ع من اخل��روج بتظاهرات 
عل��ى وفق الس��ياق الدميقراطي، 
لكنن��ا س��معنا ان هن��اك ني��ة 
لتوجه التظاهرات ضد اس��قاط 
الى  املتظاهرين  احلكومة«، داعياً 
»اعطاء احلكوم��ة فرصة للقيام 

بعملها وع��دم التأثي��ر فيها وال 
س��يما في ظ��ل الوض��ع االمني 

الذي تعيشه البالد«.
وعل��ى صعي��د ذي صل��ة، يقول 
النائ��ب  املالك��ي،  م��ن  املق��رب 
ياس��ر عبد صخيل إلى »الصباح 
اجلديد«: إن »موق��ف نائب رئيس 
اجلمهوري��ة واض��ح ف��ي أنه لم 
يدع��م أي تظاه��رة ته��دف إلى 

اسقاط العبادي«.
وتاب��ع عبد صخي��ل: »نطلب من 
واألجه��زة  االحتادي��ة  احلكوم��ة 
األمني��ة معرف��ة حقيق��ة األمر 
واعالن اجلهة التي تقف وراء هذه 
الدعوات وال سيما ان هذه اجلهات 
لم تكشف عن هويتها«، منوها 
إل��ى أن »حدي��ث بعضه��م ب��أن 
املالكي وأنصاره يقفون وراء هذه 

التظاهرات عارٍ عن الصحة«.
وافاد بأن »التظاهر حق مش��روع 
ومكفول على وفق الدستور لكن 
يجب مراعاة اجلانب األمني الذي 
متر به الب��الد واحلذر ازاء محاوالت 
اجلماع��ات  م��ن  إس��تهدافهم 

االرهابية«.
وكان مجل��س الن��واب العراقي، 
من��ح في ليل )الثام��ن من أيلول 
2014 اجل��اري(، الثق��ة حلكوم��ة 
حيدر العبادي، وبرنامجه الوزاري، 
وما رافقه من اتفاق سياسي، في 
جلسة »ساخنة« استغرقت نحو 
ساعتني، إذ أدى ٢٤ وزيراً القسم، 
في ح��ني بقيت وزارت��ا الداخلية 
والدف��اع وحقائ��ب أخ��رى، ت��دار 
بالوكالة، بع��د أن تعهد العبادي 

بحسمها في وقت الحق.

مسؤول محلي: الّدعوات لالحتجاج عبر »فيس بوك« فقط

حكومـة بغداد: لم نتلَق طلبـًا بتنظيـم تظاهـرات غـدًا
والمالكـي يدعـو أنصـاره إلى عـدم مهاجمـة العبـادي

صادق باخان 
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بغداد – هجوم مسلح 
ذك��ر مصدر ف��ي الش��رطة االحتادية 
األح��د ب��أن ش��خصا قت��ل بهج��وم 
وس��ط  مجهول��ون  نف��ذه  مس��لح 

العاصمة بغداد.
وقال املصدر إن "مسلحني مجهولني 
يس��تقلون س��يارة حديث��ة أطلقوا، 
صب��اح يوم ام��س النار من اس��لحة 
كامت��ة للص��وت باجتاه ش��خص لدى 
مروره في منطقة باب الشيخ، وسط 
بغداد ، مما اس��فر عن مقتله في احلال 

فيما الذ املسلحون بالفرار".
وأض��اف املص��در ال��ذي طل��ب ع��دم 
الكش��ف عن اس��مه، أن "قوة أمنية 
هرعت الى مكان احلادث وقامت بنقل 
جثة القتيل الى دائرة الطب العدلي، 
فيما فتحت حتقيقا باحلادث لكشف 

مالبساته واجلهة التي تقف وراءه". 

ديالى – عملية امنية 
اعل��ن مص��در امن��ي ف��ي محافظة 
ديال��ى، االح��د، ع��ن تطهي��ر اجل��زء 
الش��رقي من س��دة الصدور االروائية 
شمال ش��رق بعقوبة، فيما اشار الى 
انه مت ابطال اكثر من 20 عبوة ناسفة 
كانت موضوعه على طريق رئيس��ي 

يؤدي الى السدة.
وقال املصدر ان "قوات امنية ومبساندة 
من متطوعي احلشد الشعبي نفذت، 
في ساعة متأخرة من الليلة املاضية، 
عملي��ة مباغت��ة م��ن محوريني على 
سدة الصدور االروائية  اخلاضعة حتت 
سيطرة تنظيم داعش، جنحت خاللها 
بعد اش��تباكات عنيفة م��ع عناصر 
التنظي��م من تطهير اجلزء الش��رقي 
من الس��دة"، مبينا ان "الهجوم ادى 
الى مقت��ل اربعة من داع��ش وتدمير 

مركبتني".

كركوك  - ضربة جوية 
اك��د مص��در امن��ي ف��ي محافظ��ة 
كرك��وك متكن��ت املقات��الت احلربي��ة 
االح��د م��ن قصف وكر للمس��لحني 
في ما اس��فر عن مقتل 6 من عناصر 

التنظيم واحراق عجالتهم.
وقال املص��در ان الطائرات متكنت من 
قصف جتمع للمسلحني في منطقة 
 ، كرك��وك  مبحافظ��ة  النف��ط  وادي 
مضيفا ان "القص��ف ادى الى مقتل 
س��تة م��ن املس��لحني م��ن عناص��ر 
التنظي��م وإحراق العج��الت التابعة 

لهم".

بابل – قصف جوي 
قال مص��در في قي��ادة عمليات بابل، 
االحد، بأن خمسة من عناصر تنظيم 

"داعش" بينهم قناص قتلوا بقصف 
جوي شمالي احملافظة.

وقال املص��در ان "طيران القوة اجلوية 
العراقية بالتنسيق مع قيادة عمليات 
باب��ل نف��ذت ف��ي س��اعة متاخ��رة 
م��ن الليلة املاضي��ة، ضرب��ات جوية 
لتنظي��م داعش  اس��تهدفت مواقع 
في مناطقة الفارس��ية التابعة الى 
ناحية جرف الصخر )35 كم شمالي 
بابل(، ما أسفر عن مقتل خمسة من 

عناصر التنظيم بينهم قناص".
واض��اف املص��در ال��ذي طل��ب ع��دم 
الكش��ف ع��ن اس��مه، ان "القصف 
ادى ايضا الى تدمير احادية باملنطقة 
ذاتها وقتل من فيها، فضال عن تدمير 

وكر تابع للتنظيم". 

صالح الدين – استهداف سيطرات 
كش��ف مصدر في شرطة محافظة 

ص��الح الدي��ن، األحد، ب��أن مجموعة 
مس��لحة هاجمت نقطت��ي تفتيش 

امنيتني جنوب تكريت.
وقال املصدر  ان "مسلحني مجهولني 
هاجم��وا، ف��ي س��اعة متأخ��رة من 
الليلة املاضية  باالسلحة الرشاشة 
نقطتي تفتيش امنيتني احداها تابعة 
للش��رطة احمللية واألخ��رى للصحوة، 
في سوق مريدي وسط قضاء سامراء 
)40 ك��م جن��وب تكري��ت (، م��ن دون 

حدوث أي إصابات".
وأض��اف املص��در ال��ذي طل��ب ع��دم 
الكش��ف ع��ن اس��مه، أن "عناص��ر 
السيطرتني ردوا على مصادر النيران، 
االم��ر ال��ذي دف��ع باملهاجم��ني ال��ى 

الهروب جلهة مجهولة". 

االنبار – عملية عسكرية 
ذكرت مصادر مطلعة االحد بأن ابناء 

العش��ائر متكن��وا من قتل مس��ؤول 
تنظي��م "داع��ش" ملناط��ق ش��مال 
مرافق��ه  اح��د  واصاب��وا  الفلوج��ة 

بعملية عسكرية جنوبي االنبار.
واوضح��ت املص��ادر إن ث��وار مدين��ة 
الفلوج��ة متكن��وا من قتل مس��ؤول 
داعش ملناطق شمال املدينة االرهابي 
محم��د عل��ي الصميدع��ي، واصابوا 
التكريت��ي  ثائ��ر  اإلرهاب��ي  مرافق��ه 

باستهداف عجلتهم في الفلوجة.
واضاف��ت املص��ادر أن ثوار العش��ائر 
داخل مدينة الفلوجة بدأوا بتنس��يق 
عملياتهم العس��كرية الس��تهداف 
القي��ادات البارزة للدواع��ش في اطار 
املدين��ة  لتحري��ر  مدروس��ة  خط��ة 
مش��يرا  االرهابي��ني"،  قبض��ة  م��ن 
ال��ى ان "الث��وار لديهم تنس��يقا مع 
اقرانهم ف��ي مناطق اط��راف مدينة 
الفلوج��ة واملناط��ق القريب��ة منه��ا 

الداعشية  القيادات  لتحديد حتركات 
واستهدافها". 

نينوى – استهداف مسلحني 
اعل��ن مص��در محلي ف��ي محافظة 
نينوى االحد بأن العشرات من عناصر 
تنظي��م "داعش" س��قطوا بني قتيل 
وجري��ح، بقص��ف ج��وي للتحال��ف 
التنظيم  الدولي اس��تهدف مواق��ع 

جنوب شرق املوصل.
وقال املصدر إن "طائرات حربية تابعة 
للتحالف الدولي الذي تقوده واشنطن 
نفذت يوم امس غارة جوية على اوكار 
تنظيم داعش ف��ي ناحية الكوير )35 

كم جنوب شرق املوصل(".
وأض��اف املص��در ال��ذي طل��ب ع��دم 
ذك��ر اس��مه ان "الغارة اس��فرت عن 
مقتل وإصاب�ة العش��رات من عناصر 

داعش". 

تطهير الجزء الشرقي من سدة الصدور في بعقوبة * مجموعة مسلحة تهاجم نقطتي تفتيش جنوبي تكريت
مقتل مسؤول تنظيم "داعش" بعملية جنوبي االنبار * قصف جوي يستهدف مواقع المسلحين شرقي الموصل  

الملف األمني
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ديالى ـ خاص:

 كشفت مصادر امنية مطلعة 
ف��ي محافظ��ة ديالى ع��ن جناح 
اس��تخبارية"عربية  مف��رزة 
اخت��راق صفوف  –كردي��ة" م��ن 
ثالثة خاليا نائمة لتنظيم داعش 
في قضاء خانقني )ش��مال شرق 
بعقوبة ( واعتقال أغلب عناصره، 
فيما اش��ارت مخطط للتنظيم 

بضرب الواقع األمني للقضاء. 
وق��ال مص��در امني طل��ب عدم 
االشارة الى اسمه الى" الصباح 
اجلديد" ،ان" مفرزة اس��تخبارية 
مرتبط��ة بجهاز االم��ن الكردي 
املس��مى ب��� ) االس��ايش ( داخل 
قضاء خانقني ) 100 كم ش��مال 
شرق بعقوبة ( جنحت في القيام 
مبهم��ة معقدة وصعب��ة للغاية 
دام��ت ع��دة اس��ابيع تضمن��ت 
اختراق ش��بكة خطيرة مرتبطة 
بتنظيم داعش كانت تعمل على 
تشكيل خاليا نائمة الثارة اعمال 
الداخلية  واالضطراب��ات  العنف 

داخل خانقني".
واضافت املصادر ان" افراد املفرزة 
االس��تخبارية كانوا م��ن العرب 
والك��ورد وجنحوا ف��ي اداء املهام 
املؤكلة اليهم من خالل تفكيك 
واعتقال ثالث خاليا نائمة احدها 
متثل رأس االفعى لتنظيم داعش 
والتي حاولت عبر اس��لوب نشر 
الفك��ر املتطرف واملغريات املادية 
تشكيل خاليا تأخذ على عاتقها 
تنفيذ مخططات اجرامية حتاول 
من خاللها ض��رب الواقع االمني 
املس��تقر داخل خانقني واحداث 
املش��اكل واألزمات بني االطياف 

والقوميات".
وب��ني املص��در ان" تنظيم داعش 
عل��ى  الس��يطرة  ين��وي  كان 
خانق��ني بع��د س��قوط ناحيتي 
في قبضته  وجلوالء  الس��عدية 
لك��ن س��رعة ردة فع��ل ق��وات 
البيش��مركة املدعومة باالهالي 

أفش��ل مخططات التنظيم ما 
دفعه الى محاولة انش��اء خاليا 
نائمة تكون ادوات للعبث باألمن 
والتجسس  الداخلي  واالستقرار 

على قدرات القوات االمنية".
واعتبرت املص��ادر" تنامي قدرات 
جله��از  االس��تخبارية  املف��ارز 
االس��ايش الك��ردي ف��ي خانقني 
حلقة هامة ف��ي احباط الكثير 
من العملي��ات االجرامي��ة التي 
التنظيم��ات  تس��عى  كان��ت 
ال��ى حتقيقه��ا على  املتطرف��ة 
ارض القض��اء خ��الل الس��نوات 

املاضية".
ال��ى ذل��ك ق��ال مص��در آخر في 
خانقني ان" جهاز االسايش عمل 
بخطة مدروسة من أجل تطوير 

قدرات��ه ف��ي املرحل��ة املاضي��ة 
وخاص��ة ف��ي األش��هر األخي��رة 
م��ن خالل زج العناص��ر من ابناء 
القومية العربية ضمن صفوفه 
من أهالي حوض حمرين مبا فيهم 

من اهالي خانقني وسكانها".
واضاف املصدر ان" التنوع القومي 
االس��تخبارية  األجه��زة  ف��ي 
احلساس��ة ض��رورة ملح��ة من 
أج��ل إمكانية االنخ��راط في أي 
مهم��ة داخ��ل أي بقع��ة ضمن 
املناطق الس��اخنة والتي تشهد 
مخاط��ر أمنية"، الفت��ا الى ان " 
املفرزة االستخبارية التي جنحت 
ف��ي تفكي��ك خاليا داع��ش كان 
افرادها من العرب والكرد وجنحوا 
في حتقيق اجناز أمني ساهم في 

تعزي��ز االس��تقرار الداخل��ي في 
خانقني".

الى ذلك اكد مس��ؤول حكومي 
في ناحية جلوالء ) 70 كم شمال 
ش��رق بعقوب��ة( بان "األس��ايش 
اعتمد من��ذ عدة س��نوات على 
م��ن  امني��ة  وخب��رات  طاق��ات 
املك��ون العرب��ي ضم��ن مناطق 
حوض حمرين ف��ي تعزيز قدراته 
واالنفت��اح ك��ون آلي��ات ضب��ط 
االوض��اع االمني��ة ف��ي مناط��ق 
مختلط��ة مذهبيا وقوميا حتتاج 
ال��ى تن��وع ملموس ف��ي املاكنة 
األمني��ة ملواكبة اي تط��ورات او 

مستجدات".
واض��اف ان" اآلس��ايش بات اكثر 
ق��وة ومتان��ة في خانق��ني وجنح 

في الس��يطرة عل��ى الكثير من 
التعقي��دات األمني��ة ف��ي ظ��ل 
وصول اكثر من 100 الف نازح من 
املناطق الس��اخنة في ديالى الى 
القض��اء بينهم عناصر مرتبطة 
بداعش حاولت استغالل املأساة 
االنس��انية للنازح��ني م��ن اجل 
العبث باالمن واالس��تقرار، لكن 
لهم  كان��ت  األمني��ة  االجه��زة 
باملرص��اد وجنحت ف��ي ايقافهم 
في الوقت املناسب قبل قيامهم 

باعمال اجرامية".
من جهته اش��ار املراقب األمني 
في بعقوب��ة علوان العبيدي الى 
"اهمي��ة دور األجهزة االمنية في 
كبح جماح التنظيمات املسلحة 
عل��ى اختالف عناوينه��ا"، مبينا 

ج��زء  الك��وردي  اآلس��ايش   " ان 
من املنظوم��ة االمنية العراقية 
ولعب دوراً فع��االً في حفظ أمن 
الكثي��ر م��ن املناطق ف��ي ديالى 
ومنها خانق��ني التي باتت بقعة 

االمن املستقرة في احملافظة".
وب��ني العبيدي ان" زج عناصر من 
القومية العربية في اآلسايش او 
البيش��مركة يعد تطوراً ايجابياً 
سيعزز من البعد الوطني لتلك 
التشكيالت ويس��اعد في فهم 
اكث��ر وضوحا لألخط��ار األمنية 
احملدقة بتل��ك املناط��ق في ظل 
بروز خطر داعش بش��كل واضح 
في االشهر القليلة املاضية وبات 
على ابواب خانقني بعد س��قوط 

جلوالء والسعدية".

جهود استخبارية تسفر عن اعتقال خاليا نائمة لداعش في خانقين
كشفت عن مخطط لضرب الواقع األمني المستقر في القضاء

مصدر: مفرزة استخبارية 
مرتبطة بجهاز االمن 
الكردي المسمى 
بـاالسايش، داخل قضاء 
خانقين  نجحت في 
القيام بمهمة معقدة 
وصعبة للغاية دامت عدة 
اسابيع تضمنت اختراق 
شبكة خطيرة مرتبطة 
بتنظيم داعش كانت 
تعمل على تشكيل خاليا 
نائمة الثارة اعمال العنف 
واالضطرابات الداخلية 
داخل خانقين

اعتقال عناصر من داعش  في خانقني "ارشيف"

 وكاالت ـ الصباح الجديد:
كش��فت املفوضية العليا املس��تقلة حلقوق 
االنس��ان في الع��راق، امس االح��د، عن وجود 
توجه النضم��ام العراق الى احملكم��ة اجلنائية 
الدول��ة باع��ادة تق��دمي طلب جدي��د يتضمن 

االسباب املوجبة لالنضمام.
بش��رى  املفوضي��ة  وقال��ت عض��و مجل��س 
العبي��دي ل�"ش��فق ني��وز"، إن "الع��راق قدم 
طلبا لالنضمام ال��ى احملكمة اجلنائية الدولية 
عام 2044 لك��ن الواليات املتح��دة االمريكية 
ضغطت على احلكومة انذاك لسحب الطلب 
للمحافظة على حصان��ة جنودها في العراق 

خالل احتاللها للبالد".
وأوضح��ت العبي��دي أن "احلكوم��ة العراقية 
ان��ذاك ق��ررت بع��د اش��هر س��حب الطلب"، 
مبين��ة أن "جهودا تب��ذل حاليا الع��ادة تقدمي 
طلب النضم��ام العراق الى احملكم��ة اجلنائية 

الدولية".
واشارت العبيدي الى ان "املشكلة في احملكمة 
يتضم��ن في قانونها، اذ انه��ا التنظر باجلرائم 
التي ارتكبت قبل انضمام اي دولة للمحكمة، 
وبالتالي حت��ى لو انضم الع��راق الى احملكمة 
فأن��ه لن يكون مبقدورها النظر بجرائم عناصر 

داعش ضد املدنيني".
وتتول��ى عدة هيئات مس��تقلة ومؤسس��ات 
حكومية تدوين اجلرائم التي ارتكبت في العراق 
على اي��دي عناص��ر "داعش" ف��ي محافظات 
ديال��ى وصالح الدين ونين��وى واالنبار وكركوك 

وتوثيقها.

متابعة ـ الصباح الجديد:
قال��ت وزي��رة اخلارجي��ة االس��ترالية جول��ى 
بيش��وب، ي��وم االح��د، إن اس��تراليا ت��درس 
املشاركة فى الضربات اجلوية، على متشددي 

تنظيم داعش.
وذكرت بيش��وب في مقابلة متلفزة تابعتها 
"الصباح اجلديد"، ان مجلس الوزراء سيجتمع 
خ��الل األيام القليل��ة املقبلة، ويس��تمع إلى 
رئيس الوزراء تونى ابوت الذى عاد اليوم األحد 

بعد إجراء محادثات فى نيويورك.
وقال��ت بيش��وب ميك��ن االتف��اق عل��ى إطار 
قانوني لعمل عسكرى استرالي مع احلكومة 

العراقية قريبا.
وأشارت إلى أن الوضع فى سورية يختلف، ألن 

أستراليا ال تعترف باحلكومة فى دمشق.

متابعة ـ الصباح الجديد:
كشف ائتالف الوطنية، امس األحد، عن عزم 
زعيمه نائب رئيس اجلمهورية اياد عالوي زيارة 
ع��دد من دول اخللي��ج واملنطقة ومن ضمنها 
اي��ران وتركيا بع��د عيد األضح��ى، فيما أكد 
أنه ليس لدي��ه أي حتفظ على أي دول من دول 

املنطقة.
وقال النائب عن االئتالف حس��ن ش��ويرد في 
تصريح صحفي  "نحن ائتالف الوطنية ونائب 
رئيس اجلمهورية اياد عالوي ليس��ت لدينا أي 
حتفظ على أي دولة من دول املنطقة"، مشيرا 
الى أن "عالوي س��يتوجه بع��د عيد االضحى 
لزيارة عدد من الدول ومن ضمنها ايران وتركيا 
وبع��ض دول اخلليج واملنطق��ة بصفته نائبا 

لرئيس اجلمهورية".
وأضاف ش��ويرد أن "زيارة ع��الوي لهذه الدول 
ستشهد بحث عالقات العراق معها واألوضاع 
السياس��ية واالمنية في البالد"، الفتا الى أن 
"هن��اك توجه من قبل ع��الوي لتوحيد الرؤى 

والعالقات بني العراق ودول العالم".

العراق يتجه لالنضمام 
الى المحكمة الجنائية 

الدولية

أستراليا تدرس االنضمام 
إلى الضربات الجوية ضد 

داعش في العراق

الوطنية: عالوي سيزور 
ايران وتركيا بعد عيد 

األضحى

 
كركوك ـ عبداهلل العامري:

 
أكد مس��ؤولون ف��ي محافظة 
كرك��وك إن الدراس��ة الكردي��ة 
في املدينة بدأت تنتعش وعليها 
اقب��ال كبي��ر بعد س��نوات من 
احلرم��ان الذي ق��ام ب��ه النظام 
الس��ابق والذي حظ��ر التعليم 
باللغة الكردية في احملافظة في 

اطار التغيير الدميغرافي.
وق��ال مدي��ر الدراس��ة الكردية 
ف��ي كرك��وك ش��يرزاد رش��يد 
ل��� "الصب��اح اجلدي��د" إن "عدد 
امل��دارس ف��ي كركوك ه��و 437 
مدرس��ة كردية ولدين��ا 79 ألف 
طال��ب وطالب��ة يدرس��ون ف��ي 
االبتدائي��ة  اخملتلف��ة  املراح��ل 

واملتوسطة واإلعدادية".
الكردية من  الدراس��ة  وتعان��ي 
مش��اكل عدي��دة اهمه��ا قلة 
وبالتحدي�د في مناطق  املدارس 
افتق��ار  ع��ن  فض��ال  املرحل��ني، 
تلك امل��دارس الى املس��تلزمات 

الدراسية.
اقلي��م  حكوم��ة  ودعم��ت 
كردس��تان على مدى الس��نوات 
الت��ي اعقب��ت س��قوط نظ��ام 
صدام حس��ني احلرك��ة التربوية 
ف��ي كركوك م��ن خ��الل تعيني 

املئات م��ن الكوادر التدريس��ية 
على ميزانية االقليم، فضال عن 
توفي��ر املس��تلزمات الدراس��ية 

لطلبة املدارس الكرد.
واضاف رشيد "بالفعل كركوك 
تعاني من قلة األبنية املدرسية 
الكردي��ة  للدراس��ة  اخملصص��ة 
ف��ي منطقة آزادي )ب��ارود خانة( 
ومنطق��ة الفيل��ق وبنجة علي 
أيضا حيث تشهد هذه املناطق 
كثاف��ة س��كانية كبي��رة جراء 
ع��ودة األهالي التي ش��ردت من 

قبل النظام السابق".
الكردي��ة  الدراس��ة  واذا كان��ت 
توف��ر ري��اض االطف��ال اوض��ح 
رشيد بالقول "نعم لدينا رياض 
االطف��ال حيث يبل��غ عددها 23 

رياض أطفال خاصة بالكرد".
ويتهم مسؤولو الدراسة الكردية 
وزارة التربي��ة العراقية بالتعمد 
في خلق مشاكل للطلبة الكرد 
ف��ي املدينة حي��ث جتبرهم على 
الدراسة باللغة العربية وإهمال 

الدراسة الكردية.
واشار رشيد بالقول "هناك وجود 
دعوات إلحلاق الدراس��ة الكردية 
بحكومة اقليم كردس��تان بدل 
وزارة التربي��ة االحتادية في بغداد 

لتذليل هذه املشاكل".
يشار ان الدراس��ة الكردية تتبع 

في الوقت احلالي مديرية التربية 
في كركوك وه��ي تابعة بدورها 
ل��وزارة التربي��ة ف��ي احلكوم��ة 

املركزية ببغداد.
الى ذلك قالت روشن زاير حسني 
وهي طالبة ثالث متوس��ط في 
مدرس��ة كردي��ة ل��� "الصب��اح 
اجلديد" "انا افضل احلاق الدراسة 
بكردس��تان، الن هناك مشاكل 
منه��ا ان وزارة التربية في بغداد 
ارس��لت في االمتحانات اسئلة 
باللغ��ة العربية، وه��ذا ازعجنا 

كثيرا في ذلك الوقت".
واوضحت حس��ني بالقول "نحن 
ال نتحدث عن ف��وارق بني االكراد 
والعرب او غير ذلك، ال اننا نقصد 
هن��اك  يك��ون  ان  املف��روض  ان 

احترام للخصوصية".
وايدها ف��ي الرأي بزار محما وهو 
طال��ب ف��ي الدراس��ة الكردية 
بالق��ول "املفروض ان الدراس��ة 
الكردية تشرف عليها كردستان، 
وملاذا يقولون ان االقليم جزء من 
العراق ويرفضون احلاق الدراس��ة 

فيه؟".
وح��ول فيم��ا اذا كان هناك فرق 
باملناه��ج بني الدراس��ة العربية 
والكردية والتي تصدر من بغداد 
وكذلك االس��ئلة، اش��ار محما 
بالق��ول "نع��م هناك ف��رق في 

املناهج".
ف��ي  التربي��ة  وزارة  وأرس��لت 
بغداد أس��ئلة م��ادة الرياضيات 
التمهيدي��ة  االمتحان��ات  ف��ي 
لطلبة املرحلة الثالث متوسط 
باللغ��ة  الكردي��ة  للدراس��ة 
العربية ما أثار س��خط الطلبة 
الك��رد وترك��وا قاع��ة االمتحان 

غاضبني.
وقررت احلكومة احمللية مبحافظة 
س��ابق  وق��ت  ف��ي  كرك��وك 
و500 مليون  تخصي��ص ملي��ار 
البت��رودوالر  دين��ار م��ن ميزانية 
ملش��اريع الدراس��ة الكردية في 

كركوك.
وجاءت هذه اخلطوة على خلفية 
اخملصص��ة  املش��اريع  تأخي��ر 
الكردي��ة م��ن قب��ل  للدراس��ة 
املديري��ة العام��ة للتربي��ة ف��ي 
كرك��وك والتي ل��م تدخل حيز 

التنفيذ حتى اآلن.
وتتأل��ف املديرية العامة للتربية 
ف��ي كرك��وك في األس��اس من 
ث��الث مديري��ات ه��ي مديري��ات 
والدراس��ة  الكردي��ة  الدراس��ة 

العربية والدراسة التركمانية.
وم��ن املق��رر ان ينفد مش��روعا 
م��ن ه��ذه امليزاني��ة وه��و هدم 
مدرس��ة مبنطقة )بنج��ه علي( 
بكرك��وك تضم أربع��ة صفوف 

وروضة لألطفال غير مستوفية 
للشروط الهندس��ية ليتم بناء 

مدرسة من 12 صفا مكانها.
ويقول شيرزاد رشيد إن امليزانية 
اخملصصة من عائدات البترودوالر 
للدراس��ة الكردية التلبي سوى 
الفعلي��ة  احلاج��ة  م��ن   20%

للمديرية.
وفيم��ا يتعل��ق بقط��ع االراضي 
ق��ال رش��يد "قبل فت��رة أوعزت 
مديري��ة بلدية كرك��وك لنا بأن 
مننح معلمي الدراس��ة الكردية 
معلوماتهم  فيه��ا  اس��تمارات 
الكاملة لغ��رض منحهم قطع 
للمعلمني  س��تخصص  اراضي 
الحق��ا وبعد فترة وبع��د اكمال 
مس��ألة االس��تمارات وصرفن��ا 
ال��ذي  واجله��د  املبال��غ عليه��ا 
بذلن��اه ف��ي ه��ذا املوض��وع لم 
تبلغنا البلدية حلد االن هل فعال 
خصصت اراضي من قبل الدولة 
ملعلمي الدراسة الكردية أم ال".

واض��اف "بقي املوض��وع معلقا 
إل��ى يومن��ا ه��ذا لذل��ك خ��رج 
الكردي��ة  الدراس��ة  معلم��و 
بتظاه��رة أم��ام دائ��رة البلدي��ة 
مطالب��ني بتخصي��ص أراض��ي 
لهم حالهم حال بقية موظفي 

الدوائر احلكومية في كركوك".
ونظم عدد من معلمي الدراسة 

الكردية ف��ي محافظة كركوك 
تظاه��رة  املاض��ي  االس��بوع 
اس��تمرت لنحو س��اعة واحدة 
أم��ام رئاس��ة بلدي��ة كرك��وك، 
بهدف احلصول على قطع أراضي 

سكنية.
وق��ال املعل��م جناد علي س��مني 
ل��� "الصب��اح اجلدي��د" ان "نحو 
100 معل��م ش��اركنا ف��ي هذه 
الدراسة  التظاهرة، ألن معلمي 
الكردي��ة لم يحصل��وا حلد اآلن 
على قطع أراضي س��كنية، لذا 
طالبنا مبنحنا األراضي دون متييز 
بني القوميات، كما نطالب بعدم 
منح األراض��ي للمعلمني الذين 

ميتلكون دوراً وعقارات".
وأضاف سمني أن "هذه التظاهرة 
تأتي بع��د أن وجهنا مذكرة إلى 
رئاسة البلديات في وقت سابق، 
وقمنا مبراجعة قسم التدقيقات 
ف��ي تلك الرئاس��ة ع��دة مرات، 

لكنهم لم ينجزوا أعمالنا".
الغنية  وتعد محافظة كركوك 
املتنازع  بالنف��ط م��ن املناط��ق 
عليها بني احلكومة االحتادية في 
بغداد وحكومة إقليم كردستان، 
وتنص املادة 140 على املش��كلة 
فيه��ا على ث��الث مراح��ل تبدأ 
بالتطبي��ع واإلحص��اء وتنته��ي 

باالستفتاء لتقرير مصيرها.

الدراسة الكردية تنتعش في كركوك وتخصيص مليار ونصف دينار لبناء المدارس
مسؤولون تربويون: وزارة التربية تختلق المشاكل للطلبة

تقرير



محليات 4

عامر القيسي

امتنى مخلصا النجاح ملهمة الس��يد العبادي ، 
برغم انه من احلقيبة نفس��ها التي خرج منها 
املالك��ي ، وهي حقيبة االس��ام السياس��ي ، 
وحزب الدع��وة حتدي��دا، وكان عن��وان التجربة 

السابقة الفشل.
ومن اهم منتجات الفش��ل في مرحلة املالكي 
ه��ي نوعية الرج��ال الذين احاطوا ب��ه أو الذي 
احاط نفس��ه بهم ، والذين ف��ي الغالب كانوا 
بوصلته ف��ي اتخاذ القرارات الت��ي ادت بالتالي 

الى حجب الوالية الثالثة عنه..
يقول ماكيافلي صاحب كتاب » االمير« االكثر 
ش��هرة عند السياسيني »ان اختيار وزراء االمير 
ليس ام��را قليل االهمية، فاالنطباع االول الذي 
يأخذه املرء عن احلاكم وعقله يتكّون عند رؤية 

الرجال الذين يحيطون به«.
واعتقد ان من حس��ن حظ السيد العبادي انه 
وريث مرحلة فش��ل وليس اجن��ازات ، وهو االمر 
الذي عانى منه الرئيس االميركي ترومان عندما 

تقلد الرئاسة بعد زمني فرانكلني وروزفلت !!
لكن العب��ادي بامكانه ان يطرح على نفس��ه 

السؤال التالي :
أي نوع من الرؤساء اريد ان اكون ؟

وسيكون اجلواب ، من النوع الذي يذكره التأريخ 
بالش��جاع واملصلح والصريح والذي اليخشى 

في احلق لومة الئم ، واخيرا املنقذ ..
 واحلصول على كل هذه الصفات التي ال تقتصر 
على رئي��س الباد فقط. انه��ا فريق كامل من 
الناس يأخذ على عاتقه اجناز االعمال، وصناعة 

االلقاب التي يحصدها الرئيس !!
مرحلة ستعتمد كثيرا على نوعية الرجال الذين 
يختارهم العبادي كمستشارين ، اليقولون له 
ما ذا يفعل فقط وامنا كيف يفعل ذلك؟ وعليه 
ان يقتنع ان املستشار ليس سكرتيرا للمكتب 
وامنا قائد من الطراز االول .. عندما عنّي الرئيس 
االميركي لنكولن احد مساعديه وكان اسمه 
س��املون ، قيل له انه يعتقد )اي املستشار(، انه 
اكب��ر منك بكثير »، ف��رد لنكولن »هل تعرفون 
رج��اال آخرين يعتقدون انهم اكبر مني ؟ أريد ان 

اعّينهم جميعا في احلكومة«. 
ونح��ن نتح��دث عن املستش��ارين النن��ا نعرف 
ان قضي��ة الوزراء خ��ارج ارادته ال��ى حد كبير، 
والميكنن��ا من باب االنصاف ان نحكم عليه من 
خال تلك الش��خصيات الت��ي كررتها كتلهم 

وبادلتهم الكراسي !!
وع��ادة مايحك��م عل��ى الرؤس��اء باالختبارات 
الت��ي يفاجئه��م به��ا التاري��خ وعندئ��ذ تبرز 
ش��خصياتهم عل��ى حقيقته��ا في الس��راء 
والض��راء، وه��و التح��دي ال��ذي علي��ه اآلن ان 
يخوض��ه ، ولكن بفريق عمل من املستش��ارين 
اخملتلفني، سياس��يا وفكريا ،ومنع اي منهم ان 
يكون صاحب الصوت االعلى فيما تخمد بقية 
االص��وات او تصرخ في الفراغ ،ومنع اجلميع من 
الكذب، بديا عن منهج املصارحة واملكاشفة 
مع جمهور متعطش ملعرفة حقيقة االحداث، 
وهو جمه��ور التغيي��ر ان كان ثم��ة تغيير في 

االفق !
فقط اود ان انبه الس��يد العب��ادي وهو العارف 
بذل��ك ، ان الكفاءات العراقي��ة تعج بهم دول 
العال��م ، وهي كفاءات متنورة وصاحبة اجنازات 
كما ان لديها الرغبة في خدمة الباد والعباد ، 
وباالمكان االستعانة بهم، كمستشارين وقادة 
عمل خ��ارج االط��ر التقليدي��ة والبيروقراطية 
واحملاصصة الت��ي تقتل البذور الصاحلة، بعد ان 
تعبنا حقا م��ن االميني وانصاف املتعلمني  في 

جميع مجاالت حياتنا..
الس��لطة الحتتاج ال��ى مناضل��ني ومجاهدين 
، م��ع احترامنا الش��ديد لدورهم ف��ي مقارعة 
نظ��ام صدام الدكتاتوري، الس��لطة حتتاج الى 
مهني��ني تكنوقراط وكفاءات، أتت بعد التغيير 
عام 2003 ثم رحلت ألنها لم جتد مكانا لها في 
س��لطة اتخمت باالميني واملدعني والفاشلني 

واالنتهازيني ! 

مستشارو العبادي..

كتابة على الحيطان 

البصرة ـ سعدي علي السند:
بحض��ور عض��و مجل��س محافظة 
البصرة رئيس جلن��ة التعليم العالي 
والتطوي��ر الدكت��ورة صفاء مس��لم 
بندر  وقعت اجلامعة التقنية اجلنوبية 
ف��ي محافظة البص��رة على اتفاقية 
مع مجموعة من الش��ركات الدولية 
للتدري��ب م��ن أج��ل انش��اء وتطوير 

معهد تدريب على مستوى دولي.
الدكت��ورة صف��اء قال��ت » للصب��اح 
اجلديد« سيش��يد املرك��ز مبواصفات 
حديثة ف��ي مجمع الكلي��ة التقنية 
في البصرة، على أن يتم انش��اء عدة 
فروع له الحق��ا  اذ جاءت هذه املبادرة 
بدعم م��ن مجلس محافظة البصرة 
ومبشاركة ثاث شركات تدريب دولية 
هي س��بي ادغو وتكما وبيجيه - ترميا 

.
ومؤسسات  املعهد ألهالي  وسيقدم 
منطق��ة اجلن��وب برام��ج تدريب ذات 
ج��ودة وفعالي��ة لم تك��ن متوفرة اال 
خ��ارج األراض��ي العراقية  وس��تكون 
ال��دورات التدريبية مبتن��اول عدد اكبر 
من األفراد واملؤسسات، نظراً لعرضها 
بكلفة أق��ل مقارنة بالدورات املتوفرة 
ف��ي اخل��ارج ونظ��راً ايضا لس��هولة 

تنظيمها.

اهداف املشروع وايجابياته

وع��ن اه��داف املش��روع وايجابيات��ه 
قال��ت رئيس جلن��ة التعلي��م العالي 
والتطوي��ر ف��ي مجل��س محافظ��ة 
البصرة الدكتورة صفاء مس��لم بندر 
: انه��ا عديدة  فهو يه��دف الى تعزيز 
للعراقي��ني وتطوي��ر  العم��ل  ف��رص 
قدراته��م املهني��ة من خ��ال برامج 
توف��ر مس��تويات عالي��ة م��ن العلم 
والتقنيات والكفاءات مما يس��اعد في 
احلد من اعتماد االقتصاد اجلنوبي على 
املوارد البشرية االجنبية املكلفة كما 
يس��هم في تش��جيع االس��تثمارات 
احمللي��ة واألجنبي��ة م��ن خ��ال توفير 
الطاقات البش��رية املائم��ة وإضافة 

إلى برامج التدريب، س��يعمل املعهد 
بالتعاون مع مجلس محافظة البصرة 
ومع اجلامعة التقني��ة اجلنوبية على 
توفير مجموعة متنوعة من البرامج 
الت��ي تخدم اجملتم��ع اجلنوبي وتتطرق 

ملواضيع مهمة، منها:

توفير مجموعة متنوعة
 من البرامج

الصحي��ة،  التوعي��ة  امل��رأة،  تنمي��ة 

األولية، الس��امة على  اإلس��عافات 
الطرق��ات، التوجيه املهني للش��باب 
والط��اب، املع��ارض املهني��ة، تطوير 
الكف��اءات اللغوي��ة والتكنولوجي��ة 
ف��ي املدارس، مس��اعدة املؤسس��ات 
الصغي��رة عل��ى املنافس��ة والنم��و، 
ع��ن  العاطل��ني  انخ��راط  تس��هيل 
العمل في املؤسسات، برامج مهنية 
املواضي��ع  م��ن  وغيره��ا  مختلف��ة، 

احليوية  و
ان مش��روع املعهد الدول��ي للتدريب 

يعط��ي حملافظة البص��رة وللجامعة 
البص��رة  ف��ي  اجلنوبي��ة  التقني��ة 
امكاني��ات حديثة في مج��ال تنمية 
االقتصاد اجلنوب��ي واعطاء مجتمعه 
مجموعة من الفرص التطويرية التي 

يستحقها.

استحداث اجلامعة التكنولوجية 
في محافظة البصرة

وعن استحداث جامعة تكنلوجية 

في البصرة قالت الدكتورة صفاء :
اجلامع��ة  اس��تحداث  ان 
محافظ��ة  ف��ي  التكنولوجي��ة 
البص��رة هي بادرة طيبة وحس��نة 
ت��وازي اجلامع��ة التكنولوجية في 
محافظ��ة بغ��داد واملوص��ل  ولها 
كل مقوم��ات النج��اح م��ن بن��ى 
حتتية وكف��اءات علمية ومختبرات 
والف��روع املتواج��دة ه��ي االدارية , 
الهندس��ية , الصحي��ة , املعه��د 
التقني الهندسي ونحن كمجلس 

محافظة البصرة قمنا بدعم هذا 
املش��روع منذ البداية  حيث كانت 
هناك مجموعة من  االستعدادات 
ودعمت من قبلن��ا  وآخرها الثمرة 
التي جنيناها هو اس��تحداث هذه 
اجلامع��ة  وكثير من املش��اريع قد 
حتتاجها مس��تقباً ه��ذه اجلامعة 
التكنولوجية ونحن على استعداد 
دائم  لدعمها خدمًة ألبناء البصرة 
وللمسيرة العلمية املتصاعدة في 

عراقنا العزيز.

سيقدم المعهد 
ألهالي ومؤسسات 

منطقة الجنوب برامج 
تدريب ذات جودة 
وفعالية لم تكن 
متوفرة اال خارج 

األراضي العراقية 
وستكون بمتناول 

عدد اكبر من األفراد 
والمؤسسات

   جانب من التوقيع على األتفاقية مع مجموعة من الشركات الدولية للتدريب 

يقدم برامج تدريب ذات جودة وفعالية لم تكن متوفرة إال في الخارج 

انشاء المعهد الدولي للتدريب في الجامعة التقنية الجنوبية في البصرة

الكوت - ضياء الصالح :
قررت مديرية الوقف الشيعي في 
واس��ط منع اس��تعمال مكبرات 
الصوت في املساجد واحلسينيات 
لغير اآلذان، مهددة باتخاذ إجراءات 
»عقابي��ة رادعة« بح��ق اخملالفني، 
عازي��ة ذلك إلى تلقيها ش��كاوى 
كثيرة م��ن أهال��ي احملافظة بهذا 

الشأن.
وق��ال مدي��ر الدائرة ف��وزي خليل 
البكري ملراس��ل »الصباح اجلديد« 
إن الكثي��رً م��ن أهال��ي احملافظة 
اش��تكوا لدى املديري��ة من إطاق 
مكب��رات الص��وت ف��ي مجالس 
الع��زاء الت��ي تقام في املس��اجد 
واحلس��ينيات مم��ا يس��بب إزعاجاً 
له��م ، مش��يراً إل��ى أن »مديرية 
الوق��ف الش��يعي ف��ي واس��ط، 
وجه��ت مبنع اس��تعمال مكبرات 
الصوت في املساجد واحلسينيات 
األوق��ات  وضم��ن  اآلذان،  لغي��ر 
الش��رعية احمل��ددة له، ف��ي ضوء 

توجيهات مراجع الدين األكارم، ملا 
يسببه ذلك من ضرر وأذى لآلخرين 
الس��يما  القاطن��ني بالق��رب من 

تلك املساجد واحلسينيات .
»املديري��ة  ان  البك��ري  وأض��اف 
القانوني��ة  اإلج��راءات  س��تتخذ 

الرادع��ة بح��ق متولي املس��اجد 
واحلسينيات وأئمة الصاة اخملالفني 
لتعليماتها وحتميلهم مسؤولية 
األضرار الت��ي تقع على املواطنني، 
مبا في ذل��ك إلغ��اء توليهم إلدارة 
تل��ك األماكن املقدس��ة في حال 
وردت ش��كاوى ضده��م ، مؤك��داً 
أن املديري��ة أص��درت إعماماً بهذا 
الشأن وأبلغت به احلكومة احمللية 

بشقيها التشريعي والتنفيذي .
وناش��د  مدي��ر الوقف الش��يعي 
ف��ي واس��ط، متول��ي املس��اجد 
واحلسينيات وأئمة الصاة االلتزام 
بذلك التوجيه وااللتزام به كواجب 

شرعي يعزز رسالة املسجد«.
يذك��ر أن ظاهرة إط��اق مكبرات 
الصوت في املساجد واحلسينيات 
تزاي��دت ف��ي الس��نوات األخي��رة 
بعي��داً عن أوق��ات االذان، في وقت 
تزايد عددها وأصب��ح وجودها بني 
األحياء الس��كنية مبع��ث ازعاج  

لألهالي.

بغداد ـ الصباح الجديد: 
اكدت اللجنة العليا الغاثة و ايواء 
النازح��ني عزمها جتهيز احملافظات 
التي تتواجد فيها األس��ر النازحة 
من احملافظات املغتصبة اثر دخول 
عصاب��ات داعش االرهابي��ة اليها 
تلك  بكرفانات متنقلة ألس��كان 

األسر .
و ق��ال القاضي اصغ��ر عبدالرزاق 
املوس��وي الوكي��ل االق��دم لوزارة 
الهج��رة واملهجرين رئيس اللجنة 
التنفيذي��ة املنبثقة م��ن اللجنة 
العلي��ا الغاثة و اي��واء النازحني ان 
اللجنة التنفيذية  اوعزت بتجهيز 

11 الف كرفان متنقل الى جميع 
احملافظ��ات الت��ي تتواج��د فيه��ا 
االس��ر النازح��ة م��ن محافظات 
) نين��وى واالنب��ار وص��اح الدين و 
بع��ض مناطق محافظ��ة ديالى( 
وبناء مخيمات لهم واس��كانهم 
وتهيئ��ة  الكرفان��ات  تل��ك  ف��ي 
مس��تلزمات عودتهم بع��د حترير 

مناطقهم  .
من جانبه بني خال��د عبدالرحيم 
ال��راوي عضو اللجن��ة التنفيذية 
ألغاثة واي��واء النازحني ان اللجنة 
وجه��ت 11 دع��وة مباش��رة ال��ى 
ش��ركات مقاوالت م��ن القطاعي 

اخلاص والعام ألنش��اء والتصميم 
الكرفانات ضمن مواصفات  وبناء 
تقدمه��ا اللجن��ة » ، مؤكداً ان 5 
االف م��ن الكرفان��ات مت احالته��ا 
ومت��ت املصادق��ة عليه��ا من قبل 
واي��واء  الغاث��ة  العلي��ا  اللجن��ة 

النازحني .
واش��ار الى ان اللجن��ة التنفيذية 
االيام  ف��ي  بالتجهي��ز  ستباش��ر 
القليلة املقبلة من احملافظات التي 
النازحة  العائ��ات  فيه��ا  تتواجد 
بضمنها ) كرب��اء والنجف وبابل 
وذي قار والديوانية وبغداد وواسط 
وديالى , واملثن��ى والبصرة واالنبار 

وميسان(.
اللجن��ة   « ان  ال��راوي  اوض��ح  و 
التنفيذي��ة س��ترفع توصي��ة الى 
اجلنة العليا لطلب املصادقة على 
احالة االعمال املتبقية والبالغة 6 
االف كارفان الكمال جتهيز جميع 
واس��كان  بالكرفان��ات  اخمليم��ات 

األسر النازحة فيها » .
جدي��ر بالذك��ر ان الكرفان الواحد 
تبل��غ ابعاده ) 9مx3 م( و يش��مل 
ن��وم مجه��زة ومكيفة  غرفت��ني 
ومطب��خ  تكيي��ف  بجهازي��ن 
وصحيات فضاً عن جتهيزه بخزان 

ماء وسخان .

ايمان سالم *
اعلنت الشركة العامة للصناعات 
امليكانيكية احدى ش��ركات وزارة 
واملع��ادن ع��ن جتهي��ز  الصناع��ة 
واالت  مبكائ��ن  الزراع��ي  القط��اع 
زراعي��ة متنوعة بقيم��ة 70 مليار 

دينار خال عام 2014 .
وق��ال مدير ع��ام الش��ركة عدنان 
يوسف حسني في تصريح لقسم 

اعام ال��وزارة ان ش��ركته تواصل 
رفد القطاع الزراعي مبنتجاتها من 
الس��احبات الزراعية ذات القدرات 
احلصاني��ة املتع��ددة واحلاص��دات 
واملع��دات واآلالت الزراعي��ة والتي 
يت��م جتهيزه��ا م��ن خ��ال قروض 
املب��ادرة الزراعي��ة الت��ي أطلقتها 
وق��ت  ف��ي  العراقي��ة  احلكوم��ة 

سابق.

واشار املدير العام الى انها سوقت 
خال الع��ام احلالي م��ا يقرب من 
)1536 ( س��احبة زراعية مختلفة 
األن��واع واألحج��ام و)82 ( حاصدة 
حبوب و)134 ( آلة زراعية متنوعة 
و)84 ( منظومة ري بالرش محورية 
، الفت��ا الى ان��ه وبالنظ��ر للرغبة 
املتزايدة من قبل املزارعني واقبالهم 
عل��ى نوعني من هذه الس��احبات 

فقد مت البدء بأنشاء مشروع خط 
انتاج جديد لساحبات نيوهوالند- 
ماسي فيرجسن كاشفا عن اجناز 
%60 من��ه ما ميكن الش��ركة من 
االسهام الفعلي بأعمال التصنيع 
احمللي لهذه الساحبات في معامل 
والش��ركات  الش��ركة  واقس��ام 

الشقيقة في الوزارة .
* اعالم الشركة

منع استعمال مكبرات الصوت 
في المساجد والحسينيات لغير االذان 

الهجرة : تجهيز المحافظات بـ )11( الف كرفان متنقل اليواء النازحين

»الميكانيكية« تجهز القطاع الزراعي بالمكائن والحاصدات المتنوعة 

احدى املساجد 
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زيد سالم*
نظمت كلية طب الكندي بجامعة 
بغداد ندوة متخصصة القيت فيها 
محاض��رة حملت عن��وان "التفكير 
النق��دي ف��ي البح��وث العلمي��ة" 
وذل��ك لزيادة الوعي العلمي باختيار 
والدراس��ات م��ن ش��تى  البح��وث 
التخصص��ات . وتضمن��ت احملاضرة 
للتعريف باملصطل��ح النقدي الذي 
يرمز ألعلى مستويات التفكير وقرع 
ركيزة مش��كلة بحث علمي ما، ثم 
حتليله��ا منطقي��اً، للوص��ول إل��ى 
احلل املبتغى، ام��ا التفكير النقدي، 
فيهدف إلى الوصول إلى معلومات 
صحيحة غير قابلة للخطأ، وارتباط 
هذا التفكير بالبحث العلمي الذي 

ع��ده الباحث هو األس��لوب املنظم 
في جمع املعلومات املوثوقة وتدوين 
املاحظ��ات والتحلي��ل املوضوع��ي 
باتب��اع  وذل��ك  املعلوم��ات،  لتل��ك 
أس��اليب ومناهج علمي��ة محددة، 
أو  م��ن صحته��ا  التأك��د  بقص��د 
تعديله��ا أو إضافة اجلديد لها، ومن 
ث��م التوصل إل��ى بع��ض القوانني 
والنظريات والتنبؤ بحدوث مثل هذه 

الظواهر والتحكم في أسبابها .
وب��ني الباحث الوس��يلة التي ميكن 
ح��لِّ  إل��ى  الوص��ول  بواس��طتها 
اكتش��اف  أو  مح��ددة،  مش��كلة 
حقائق جديدة عن طريق املعلومات 
الدقيقة، كما بني أن البحث العلمي 
هو الطريق الوحي��د للمعرفة حول 

العالم، مشيرا الى ان عبارة البحث 
العلمي ه��ي مصطلح مترجم عن 
 Scientific( اإلجنليزي��ة  اللغ��ة 
ReSeaRch(، ال��ذي يعتم��د على 
الطريقة العلمي��ة، وهذه الطريقة 
تعتم��د عل��ى األس��اليب املنظمة 
املوضوعة في املاحظة، وتس��جيل 
املعلومات، ووصف األحداث وتكوين 
الفرضيات. وأش��ار الباح��ث الى ان  
مه��ارات التفكي��ر النق��دي تعتمد 
عل��ى متيي��ز احلقائ��ق والتفريق بني 
باملوض��وع  املتعلق��ة  املعلوم��ات 
واملرونة واملاحظة وصياغة األسئلة 
والتمييز بني االفتراضات الصحيحة 

واخلاطئة .
* اعالم اجلامعة

الكوت - ضياء الصالح :             
كش��ف مص��در في بيئة واس��ط، 
أن االنبعاثات الكهرومغناطس��ية 
الصادرة  من أبراج الهواتف النقالة 
في احملافظة ضمن احملددات البيئية 
ال تشكل خطرا على صحة األهالي 
، وهي تقع ضمن احمل��ددات البيئية 

املسموح بها.
وق��ال مدي��ر بيئ��ة واس��ط صباح 
عباس فلي��ح » للصب��اح اجلديد » 
إن ف��رق مراقبة نوعي��ة الهواء في 

املديري��ة أج��رت مس��حاً ميداني��اً 
ألكث��ر م��ن مئة ب��رج هات��ف نقال 
لش��ركات زين وآسيا سيل وكورك، 
ف��ي احملافظ��ة، لقي��اس األش��عة 
املنبعثة منها  الكهرومغناطيسة 

.
وأضاف فليح، أن مس��توى األشعة 
غير املؤينة الصادرة من تلك األبراج 
البيئي��ة  احمل��ددات  ضم��ن  كان��ت 
املس��موح بها، بحس��ب احملدد رقم 
واحد لس��نة 2010، الذي يوجب أال 

يزيد مس��توى تعرض اإلنسان على 
0.4 مل��ي واط / س��نتمتر مربع من 
القدرة اإلش��عاعية ، مشيراً إلى أن 
املسح اإلشعاعي أثبت عدم وجود 
أي مخاطر على أهالي احملافظة من 
وجود أب��راج الهوات��ف النقالة في 

مناطقهم .
يذك��ر أن ف��ي واس��ط، 281 برج��اً 
للهواتف النقال��ة، تخضع ملراقبة 
مس��تمرة م��ن قب��ل ف��رق البيئة 
لقياس اإلشعاعات املنبعثة منها.

بغداد ـ زينب الحسني :
لطي��ف  جاس��ب  الدكت��ور  اك��د 
لدائ��رة  الع��ام  املدي��ر  احلجام��ي 
العي��ادات الطبي��ة الش��عبية ان 
ال��وزارة تس��عى الى توفي��ر جميع 
أدوية األمراض املزمنة في العيادات 
بغ��داد  ف��ي  الش��عبية  الطبي��ة 

واحملافظات .
واطل��ع الدكت��ور احلجام��ي خال 
اجلول��ة التفقدي��ة التي ق��ام بها 

الش��عبية  الطبية  العي��ادة  ال��ى 
ولقائ��ه  ببغ��داد  الصابي��ات  ف��ي 
مدي��ر العيادة على واق��ع اخلدمات 
الى  املقدمة  والطبي��ة  الصحي��ة 
املواطنني في تل��ك املنطقة معرباً 
ع��ن عزم��ه لتوفي��ر جمي��ع ادوية 
األم��راض املزمن��ة والعامة جلميع 
في  الش��عبية  الطبية  العي��ادات 

العراق .
وأش��ار احلجامي الى ان��ه مت مؤخرا 

توفي��ر امل��ادة الدوائي��ة ) األتكاند ( 
اخلاصة مبرضى ضغط الدم  بعد ان 
كانت مفقودة على مدار 3 سنوات 
من خال التنس��يق واملواصلة مع 
الشركة العامة لتس��ويق األدوية 
واملس��تلزمات الطبي��ة ف��ي وزارة 
الصح��ة ، مت توفير هذه املادة ومواد 
اخرى من االدوي��ة العامة واملزمنة 
نس��عى لتوفيره��ا قريب��اً خدم��ة 

للصالح العام .

بغداد ـ الصباح الجديد: 
قدم برنامج األغذي��ة العاملي التابع 
ل��ألمم املتح��دة مس��اعدات غذائية 
عاجلة إلى أكثر من مليون شخص 
نزحوا في الع��راق منذ اندالع النزاع 
في حزيران املاض��ي على الرغم من 
الظ��روف األمني��ة الصعبة وحركة 

النازحني املستمرة. 

مدي��رة  بي��رس،  ج��ني  واوضح��ت 
البرنام��ج ف��ي الع��راق  نحن نعمل 
على زيادة وتوسيع نطاق املساعدات 
التي نقدمها إل��ى مناطق إضافية 
للوصول إل��ى األس��ر النازحة التي 
جن��ت بحياتها وممن ل��م نتمكن من 

الوصول اليها في السابق. 
كما متكنا ألول مرة من الوصول إلى 

النازحني الذين جلأوا الى محافظتي 
املثن��ى وذي قار وقدمنا املس��اعدات 
الى اكثر من مليون مس��تفيد ، في 
13 من أصل 18 محافظة عراقية مبا 
في ذلك محافظات اقليم كردستان 
إضافة إلى نينوى وكركوك، واألنبار، 
وديال��ى، وباب��ل، وواس��ط، وكرباء، 

والنجف واملثنى وذي قار. 

»طب الكندي« تنظم ندوة عن
 »التفكير النقدي في البحوث العلمية«

برنامج األغذية العالمي يقدم مساعدات الى نازحي العراق  

بيئة واسط : ابراج الهواتف النقالة 
ليس لها تأثير سلبي على المواطنين   

توفير جميع ادوية االمراض
 المزمنة في العيادات الشعبية 



أربيل ـ الصباح الجديد:

إستقبل رئيس وزراء إقليم كردستان 
نیچیرڤ��ان بارزاني، ام��س االحد في 
العاصمة أربيل، عضوي الكونغرس 
وج��ورج  كينزنك��ر  آدم  األميرك��ي 

هولدينك.
و ق��ال بيان حلكوم��ة األقليم تلقت 
»الصب��اح اجلدي��د« نس��خة من��ه، 
ان��ه »ف��ي مس��تهل اللق��اء أعرب 
عض��وي الكونغ��رس االميركي عن 
س��عادتهم للتق��دم واإلزدهار الذي 
طرأ على إقليم كردس��تان، وجددوا 
التأكي��د عل��ى أن إقليم كردس��تان 
إس��تفاد بش��كل جيد من الفرصة 
الت��ي أتيح��ت ل��ه، س��يما عق��ب 
س��قوط نظام البع��ث الدكتاتوري، 
وأن التجربة والتقدم الذي يش��هده 
إقلي��م كردس��تان يعتبر بالنس��بة 
حلكوم��ة وش��عب امي��ركا امن��وذج 
ناج��ح، لذلك فان امي��ركا لن تهمل 
إقليم كردس��تان أبداً، وستس��اعد 
اإلقليم بش��كل مس��تمر، وخاصة 
ف��ي الوق��ت الراهن حي��ث يتصدى 
اإلقلي��م لإلرهاب في حرب تش��رف 
عليها الوالي��ات املتحدة االميركية، 
وأن اإلقلي��م ف��ي ح��رب ضارية ضد 

اإلرهاب نيابة عن العالم بأسره«.
وتاب��ع البي��ان »كما حت��دث عضوي 
الكونغرس عن األوضاع اإلنس��انية 
الراهنة للنازحني في إقليم كردستان 
وتقدم��وا بالش��كر إل��ى حكوم��ة 
وش��عب إقليم كردستان إلغاثتهم 
وإحتضانه��م لالجئ��ني والنازح��ني، 
الذي��ن يش��كلون جمي��ع املكونات 
القومية والدينية في العراق وسوريا، 
الذين توجهوا إلى إقليم كردستان، 
وفي ه��ذا اجلانب لم يذخ��ر اإلقليم 
س��عياً في مساعدتهم. كما أكدوا 
أنه بعودتهم إل��ى الواليات املتحدة 
االميركية سيدعون إلى دعم إقليم 

حكوم��ة  ومس��اعدة  كردس��تان  
اإلقليم بشكل افضل، لكي تتمكن 
من حتسني أوضاع النازحني والالجئني 

وتقدمي أفضل اخلدمات لهم«.
م��ن جانب��ه أع��رب رئيس ال��وزراء 
عن »س��عادته له��ذه الزي��ارة إلى 
إقليم كردستان، كما جدد شكره 
والكونغ��رس  املتح��دة  للوالي��ات 
االميرك��ي الل��ذان دعم��ا إقلي��م 
كردس��تان منذ بداية اإلنتفاضة«. 
وبخص��وص احل��رب ض��د اإلرهاب، 
»ج��دد التأكي��د عل��ى أن إقلي��م 
كردس��تان يواج��ه ق��وى اإلره��اب 
الظالمي��ة اليوم من أج��ل حماية 

والتعايش،  والدميقراطية  الس��الم 
كم��ا أعرب في الوقت نفس��ه عن 
شكره للواليات املتحدة االميركية 
إقلي��م  عس��كرياً  ملس��اعدتها 
كردس��تان، وجدد التأكيد على أن 
ق��وات البيش��مركة بحاج��ة إلى 
املس��اعدات والدعم بشكل أكثر. 
منوهاً إل��ى وضع النازح��ني أيضاَ، 
داعياً الوالي��ات املتحدة االميركية 
واجملتم��ع الدول��ي إل��ى اإللتفات��ة 
بش��كل ج��دي أكثر عل��ى أوضاع 

هؤالء النازحني ومساعدتهم«.
إقلي��م  مش��اركة  وبخص��وص 
كردستان في التش��كيلة اجلديدة 

للحكوم��ة العراقية، ج��دد رئيس 
ال��وزراء تأكي��ده عل��ى أن »اإلقليم 
يرغب في معاجلة جميع املش��اكل 
وبق��رار  العراقي��ة  احلكوم��ة  م��ع 
مش��اركته في احلكوم��ة اجلديدة، 
س��نمنح  فرص��ة أخ��رى لرئي��س 
ال��وزراء العراق��ي حي��در العب��ادي 

ملعاجلة املشاكل«.
و اختت��م بي��ان حكوم��ة االقلي��م 
بالق��ول انه »ف��ي خت��ام اللقاء مت 
بحث وتقيي��م العالقات بني إقليم 
املتح��دة  والوالي��ات  كردس��تان 
اجلانب��ان ع��ن  وداف��ع  االميركي��ة، 
أهمية رفع مس��توى العالقات بني 

اجلانبني وتنميتها مبا فيه مصلحة 
الطرفني.

وكان نيجيرف��ان بارزاني رئيس وزراء 
إقليم كردس��تان، قد استقبل اول 
امس الس��بت في العاصمة أربيل، 
صال��ح املطلك نائ��ب رئيس الوزراء 

العراقي والوفد املرافق له.
االقلي��م  حلكوم��ة  بي��ان  ق��ال  و   
اطلع��ت عليه »الصب��اح اجلديد«، 
انه »خالل اللقاء، اعرب رئيس وزراء 
إقليم كردستان عن سعادته لزيارة 
املطلك نائب رئيس الوزراء العراقي 
والوف��د املراف��ق ل��ه إل��ى إقلي��م 
كردستان، وزيارتهم في وقت سابق 

إلى محافظة دهوك، و ش��دد على 
أن الزيارة جاءت في إطار اإلطالع عن 
كثب على أوضاع النازحني ومتابعة 
واملعوقات بشكل خاص،  املشاكل 
ووصف هذه الزيارة بخطوة مهمة 

ومحل تقدير«.
واشار الى أن »إقليم كردستان قدم  
وسيقدم ما بوسعه من مساعدات 
إلى النازحني، ولكن املسألة بحاجة 
العراقي��ة  إل��ى تع��اون احلكوم��ة 
واجملتم��ع الدول��ي، وينبغ��ي عل��ى 
الع��راق حتمل مس��ؤولياته بجدية 
كبي��رة والقيام بتنفي��ذ الواجبات 

امللقاة على عاتقه«.

أربيل ـ الصباح الجديد:
 اعلن��ت وزارة الهج��رة واملهجرين، 
امس  األحد عن توزيع اكثر من مليار 
ونص��ف امللي��ار دينار عل��ى العوائل 
النازحة ف��ي أربيل عاصم��ة اقليم 

كوردستان.
وقال مع��اون مدير ممثلية الوزارة في 
اربيل ورئيس جلنة التوزيع علي عباس 
جهانكير في تصريح اطلعت عليه 

»الصب��اح اجلديد«،  ان »جلان التوزيع 
في محافظة اربيل مستمرة بتوزيع 
منحة امللي��ون دينار عل��ى العوائل 
النازحة من احملافظات التي تسيطر 

عليها عصابات داعش اإلرهابية«.
واض��اف ان »اللج��ان وزع��ت اكث��ر 
م��ن مليار ونصف امللي��ار دينار على 
العوائل النازحة وعن طريق خمسة 
منافذ متوزعة ف��ي اربيل، موضحا 

انه مت توزيع املنحة على 1511 عائلة 
نازحة«.

وتاب��ع جهانكي��ر ان »منافذ التوزيع 
شملت منفذ س��ردم حيث مت توزيع 
منح��ة امللي��ون عل��ى 550  عائل��ة 
ومنف��ذ اوب��را 240 عائل��ة ومنف��ذ 
اش��تي 201  عائل��ة ومنفذ روناكي 
250 عائلة، فضال عن منفذ بردةرش 

270 عائلة نازحة«.

واوض��ح ان »جل��ان التس��جيل ف��ي 
محافظ��ة اربي��ل ادخل��ت اكثر من 
البيان��ات  990 ملف��ا ف��ي قاع��دة 
لل��وزارة من اجل ش��مولهم مبنحة 
املليون دينار خالل االي��ام القادمة«، 
مش��يرا الى »تس��لم اكثر من 450 
مل��ف للعوائ��ل النازحة م��ن اجل 

تسجيلهم وشمولهم باملنحة«.
واك��د ان »جل��ان التوزيع مس��تمرة 

بتس��جيل العوائ��ل النازحة وتوزيع 
منحة امللي��ون دينار عل��ى العوائل 

النازحة في محافظة أربيل«.
وتش��ير احصاءات محلي��ة ودولية 
ال��ى ان نحو ملي��ون و400 الف نازح 
دخل��وا محافظ��ات وم��دن اقلي��م 
بعد  كوردس��تان، وصل معظمهم 
اح��داث املوصل وس��يطرة ارهابيي 
»داع��ش«، عل��ى مناط��ق واس��عة 

م��ن محافظة نين��وى ومناطق من 
محافظ��ات صالح الدي��ن وكركوك 
وديالى في العاشر من شهر حزيران 

املنصرم.
وكذلك امتداد املتطرفني الحقا إلى 
املناطق بني اربيل وبغداد في سنجار 
وزمار التي كانت حتت سيطرة قوات 
الپيش��مرگة الكردي��ة مبحافظ��ة 

نينوى مطلع آب املاضي.

توزيع 1.5 مليار دينار على النازحين في أربيل

5إقليم كردستان

أربيل ـ الصباح الجديد:
 اعلن��ت حكومة اقليم كردس��تان، امس االحد، عن 
تعطي��ل الدوام في دوائر ومؤسس��ات اإلقليم 8 أيام 

مبناسبة عيد االضحى.
وجاء في تصريح للمتحدث باس��م احلكومة سفني 
دزيي ورد ل�«الصباح اجلديد«، ان »عطلة عيد االضحى 
س��تبدأ ابتداء من يوم الس��بت املقبل املوافق للرابع 
من شهر تش��رين االول املقبل وتستمر لغاية ال� 11 

من الشهر نفسه«.
واض��اف ان ال��دوام الرس��مي ف��ي جمي��ع الدوائ��ر 
واملؤسس��ات احلكومية سيس��تأنف ف��ي يوم االحد 

املصادف 12 تشرين الثاني املقبل.

أربيل ـ الصباح الجديد:
 متكنت مؤسسة بارزاني اخليرية في اقليم كردستان 
الع��راق من ايص��ال مس��اعدات خيرية الى س��كان 

مدينة كوباني احملاصرة من قبل تنظيم داعش.
وذك��ر بي��ان للمؤسس��ة اطلع��ت علي��ه »الصباح 
اجلدي��د«، أنه »بع��د أن تع��رض س��كان كوباني الى 
هجمات االرهابيني ونزح عدد كبير منهم الى املناطق 
احلدودية م��ع تركيا قامت مؤسس��ة بارزاني اخليرية 
بارس��ال 12 ش��احنة كبي��رة للنازحني عل��ى احلدود 

وايضا للباقني في مركز املدنية«.
واشار البيان الى ان »فرق املؤسسة استطاعت توزيع 
هذه املساعدات على س��كان املدينة سواء النازحني 
او ال��ذمي لم يغ��ادروا منازلهم مبرك��ز مدينة كوباني 

والقرى اجملارة لها«.
ولفت الى ان »املس��اعدات عبارة عن 12 الف بطانية 
و6 االف كارت��ون اغذي��ة و6 االف قطع��ة س��ريالك 
لالط��الف مع 6 االف قطعة من حلي��ب االطفال وان 

هذه املساعدات سوف تستمر«.

أربيل ـ الصباح الجديد:
أجرت الكتلة الصفراء في برملان كردس��تان، تغييراً 
في منص��ب مرش��حيها لل��وزارات ف��ي احلكومة 
االحتادي��ة، حيث قامت بإس��تبدال منصب روز نوري 
ش��اويس كنائب رئي��س مجل��س الوزراء ب��دالً من 
هوش��يار زيب��اري الذي تس��نم ب��دوره منصب وزير 

املالية في احلكومة.
وبه��ذا الصدد، قالت أش��واق اجل��اف عضو مجلس 
النواب ع��ن الكتلة الصفراء، ف��ي تصريح اطلعت 
عليه »ش��فق نيوز«،  أنه »مت اإلتف��اق خالل إجتماع 
املكتب السياسي للحزب الدميقراطي الكردستاني 
على إجراء تغيير في مناصب مرشحيها في وزارات 

حكومة حيدر العبادي«.
وأضافت اجلاف، أن »احلزب الدميقراطي الكردستاني 
قرر إس��تبدال منصب روز نوري ش��اويس م��ن وزيراً 
للمالي��ة إلى نائ��ب رئيس مجلس ال��وزراء بدالً من 
هوش��يار زيب��اري الذي تس��نم ب��دوره منصب وزير 

املالية في حكومة العبادي«.
وأرجعت اجلاف، أسباب عدم مشاركة الوزراء الكرد 
في إجتماعات مجلس الوزراء اإلحتادي، إلى نقطتني 
»األولى، من الناحية القانونية فأن النواب الكرد لم 
ي��ؤدوا إلى اآلن اليمني الدس��تورية والثانية واألهم، 
أن القي��ادات الكردي��ة بإنتظار أن ترس��ل احلكومة 
االحتادية س��لفة الى إقليم كردس��تان لدفع رواتب 
املوظف��ني والت��ي مت اإلتف��اق عليها منذ تش��كيل 
حكومة حيدر العبادي الذي تعهد بإرس��ال سلفة 
لدفع رواتب ومس��تحقات موظفي اإلقليم، وبرأيي 
ف��أن النواب الكرد لن يؤدوا اليمني الدس��تورية ولن 
يش��اركوا ب��أي إجتماع جملل��س الوزراء إل��ى أن يتم 

إرسال السلفة«.

كردستان تحدد عطلة 
عيد األضحى بـ 8 أيام 

مؤسسة بارزاني ُتوّفر 
مساعدات إغاثية إلى كوباني

شاويس وزيباري يتبادالن 
مناصبها في حكومة العبادي

نجيرفان لوفد أميركي: اإلقليم يواجه قوى اإلرهاب من أجل حماية السالم والديمقراطية

اإلقليم يرغب في 
معالجة جميع 
المشاكل مع 

الحكومة العراقية 
وبقرار مشاركته 

في الحكومة 
الجديدة، سيمنح  

فرصة أخرى لرئيس 
الوزراء العراقي 

حيدر العبادي 
لمعالجة المشكالت

جانب من اإلجتماع

تقرير

السليمانية ـ الصباح الجديد:

دعا اجملل��س املرك��زي لالحت��اد الوطني 
الكردستاني الى اعادة النظر بعالقته 
الكردس��تاني،  الدميقراط��ي  باحل��زب 
فيما اش��ار الى ان منصب نائب رئيس 
برملان كردستان من حصته وذهب الى 

حليفه الدميقراطي.
وق��ال القي��ادي ف��ي االحت��اد الوطن��ي 
الكرس��تاني عادل مراد » يجب ان تتاح 
الفرص ملشاركة االحتاد حسب حجمه 
والتأريخ��ي  واجلغراف��ي  السياس��ي 
واالنتخاب��ي ، اال ان ذلك ل��م يحصل ، 
وبقيت نسب املشاركة اقل بكثير من 
اس��تحقاقاتنا بع��د ان هيمن االخوان 
في احل��زب الدميقراطي عل��ى معظم 

املواقع« 
واضاف »ف��ي الوقت الذي كان منصب 
نائب رئيس البرملان من حق االحتاد صار 
فيما بعد من حصة احلزب الدميقراطي 
كذل��ك ف��أن املناص��ب الت��ي اعطيت 
لالحتاد في جلنة العالقات اخلارجية في 

مجلس الوزراء ه��ي ادارية ومتواضعة 
ج��دا ولم تتعدى س��وى درجتني فقط 
م��ن اص��ل مئة درج��ة وظيفي��ة كما 
جرى تهميش االحتاد واضعاف دوره في 
البرملان واجملالس احمللية في محافظات 

 .«
  ودع��ى ال��ى » ض��رورة اع��ادة النظ��ر 
ف��ي العالقة م��ع احل��زب الدميقراطي 
الع��داء  النك��ن  »نح��ن  مضيف��اً«   ،«
لالخوان في احل��زب الدميقراطي لكننا 
ندعوه��م الى تفهم عملية تقاس��م 
السلطة يجب ان تكون وفق املعطيات 
االنتخابية واالستحقاقات السياسية 
وأن التغ��ن االط��راف املش��اركة ف��ي 
السلطة او تسلب حقوقها الي سبب 

كان »
وحول عالقة االقلي��م باملركز قال مراد 
» نح��ن  ندف��ع بأجت��اه متت��ني العالقة 
بني املكون الش��يعي واملكون الس��ني 
ومع متت��ني العالقة ايضا ب��ني االقليم 
واملرك��ز واكدنا مرارا عل��ى ضرورة حل 
كل املش��اكل العالقة من خالل احلوار 
املعم��ق والرؤي��ة املش��تركة والنواي��ا 

الصادق��ة ، واختتم تصريحه بالقول » 
وس��نقف بكل قوتنا وارادتنا ملواجهة 
ومقاتلة عصابات داعش ألننا نعتبرها 

هي العدو احلقيقي ال��ذي يهدد االمن 
والسالم »

 يذكر ان اجمللس املركزي لالحتاد الوطني 

الكردس��تاني كان ق��د عقد جلس��ته 
االعتيادية ال� 60،يوم الس��بت املاضي 
27-9-2014،والتي خصصها للتباحث 

في اه��م وآخر التطورات السياس��ية 
والنتائج التي توصلت اليها مباحثات 
تش��كيل احلكوم��ة احمللي��ة مبحافظة 
السليمانية، مشيرا الى ان الصراعات 
السياس��ية الت��ي يش��هدها االقليم 
انعكست سلباً على مختلف مفاصل 
احلياة وادت ال��ى تراجع دور االقليم في 
مختلف احملافل، الفت��ا الى ان االطراف 
الت��ي تراه��ن عل��ى اضع��اف االحت��اد 
الوطني لن جتني سوى اخليبة واخلذالن، 
داعياً مختلف الكوادر الى العمل اجلاد 

خدمة للمواطنني في االقليم..
ودعى البيان الذي ص��در عن االجتماع 
ال��ى اع��ادة النظر بعالق��ات االحتاد مع 
مختلف االطراف السياسية وباالخص 
مع احل��زب الدميقراطي الكوردس��تاني 
في ضوء االوضاع احلالية بشك يحفظ 
ثق��ل ومكان��ة االحت��اد وف��ي مختلف 

اجملاالت .
م��ن جهته ثمن ق��ادر حمه جان عضو 
الهيئة العاملة في املكتب السياسي 
دور اجملل��س املرك��زي وقدم ش��رحا عن 
مراحل احل��وار مع القوى السياس��ية 

محافظ��ة  مجل��س  لتش��كيل 
االحت��اد  ان  ال��ى  الفت��ا  الس��ليمانية، 
الوطني كانت ومازالت ابوابه مشرعة 
للح��وار مع مختلف االط��راف الفائزة 
في االنتخابات، مش��يرا الى ان مسألة 
تش��كيل احلكوم��ة احمللي��ة مبحافظة 
م��ن  كثي��ر  تعترضه��ا  الس��ليمانية 
العراقيل واملعوقات التي تتطلب احلوار 
اجل��اد والبناء بني االطراف السياس��ية 
وتقدمي تنازالت مشتركة تضمن اخلروج 

من املأزق الراهن.
م��ن جانبه��م ق��دم اعض��اء القائمة 
اخلض��راء ف��ي مجال��س محافظ��ات 
رؤيتهم  وده��وك  واربيل  الس��ليمانية 
ومالحظاته��م ح��ول آلي��ة املباحثات 
اجلارية م��ع القوائم االخ��رى، طارحني 
العدي��د م��ن املطال��ب واآللي��ات التي 
م��ن ش��أن اعتمادها تذلي��ل العقبات 
التي تعترض طريق تش��كيل احلكومة 
احمللي��ة مبحافظ��ة الس��ليمانية ورفع 
التهميش واالقصاء الذي ميارسه احلزب 
الدميقراطي الكوردستاني جتاههم في 

اربيل ودهوك.

االتحاد الوطني يدعو إلى إعادة النظر بالعالقة مع الحزب الديمقراطي
منصب نائب البرلمان الكردستاني من حصتنا ولم نحضى به

اجمللس املركزي لالحتاد الوطني الكردستاني

معبرا عن شكره للواليات المتحدة لمساعدته عسكريًا 

أربيل ـ الصباح الجديد:
 يش��ارك رئي��س حكوم��ة اقلي��م 
بارزان��ي،  نيچيرف��ان  كردس��تان 
اليوم االثن��ني، في اعم��ال منتدى 
االقتصاد العاملي دافوس الذي يقام 
ف��ي مدين��ة اس��طنبول التركية 
الق��ادة  م��ن  العدي��د  مبش��اركة 
األعمال من  ورج��ال  السياس��يني 

مختلف دول العالم.
وتس��تمر اعمال املؤمت��ر الذي يقام 
للمرة الرابعة في تركيا ملدة يومني 
وجتري عل��ى هامش��ه العديد من 

القمم االقتصادي��ة واللقاءات بني 
القادة السياسيني ورجال االعمال.

ويترأس جنيرف��ان وفدا من حكومة 
االقليم يضم كال من وزير الثروات 
ووزير  آش��تي هورام��ي  الطبيعية 
التخطي��ط عل��ي الس��ندي ووزير 

املالية واالقتصاد ريباز محمد.
ومن املق��رر ان يجتم��ع بارزاني مع 
كل من الرئيس التركي رجب طيب 
اردوغان ورئي��س احلكومة التركية 
احم��د داود اوغلو لبحث مس��ألة 
مواجهة تنظيم »داعش« االرهابي 

وتصدير نفط االقليم الى االسواق 
العاملية عبر تركيا.

وتبدأ اولى جلس��ات املنتدى اليوم 
االثن��ني بكلم��ة للرئي��س التركي 
اردوغان ليش��رع املنت��دى باعماله، 
وتليها جلس��ة حتت عنوان »فهم 
ديناميكي��ة الطاقة في املنطقة« 
بادارة وزير الطاقة التركي تانر يلدز 
كمتح��دث رئيس. وس��يقدم وزير 
الث��روات الطبيعية الكردس��تاني 
آشتي هورامي كلمة خالل اجللسة 

نفسها.

أربيل ـ الصباح الجديد:
 م��ن املؤم��ل ان يبدأ اجلي��ش االملاني 
بتدري��ب نح��و 150 ضابط��ا وضابط 
ص��ف من ق��وات البيش��مركة على 
االس��لحة االملاني��ة التي اس��تلمها 

اقليم كردستان مؤخرا.
ووفق تقرير تابعته »الصباح اجلديد« 
افادت مجلة »دير ش��بيغل« االملانية 
في عددها الذي يصدر غدا االثنني فان 
»اجليش االملاني سيبدأ في مستهل 
االسبوع املقبل تدريب املقاتلني الكرد 
على اس��تخدام اس��لحة تسلموها 

من برلني«.

وذك��رت اجمللة ان »نح��و 150 ضابطا 
وضابط صف سيبدأ تدريبهم اعتبارا 
م��ن االثن��ني عل��ى اس��تخدام بنادق 
»جي 3« وبنادق »ام جي 3« الرشاشة 
وبنادق »ج��ي 36« الهجومية اضافة 
الى االسلحة املضادة للدبابات التي 

قدمها اجليش األملاني«.
 واضاف املصدر نفس��ه ان »التدريب 
تش��رين  نهاي��ة  س��يتواصل حت��ى 
الثاني«، الفتا الى ان »الدفعة االولى 
من البنادق وصل��ت اخلميس الفائت 
الى اربيل في كردستان العراق اضافة 

الى خمسة مدربني املان وممرض«.

وق��درت اجمللة ع��دد املقاتل��ني الكرد 
املاني��ة  الذي��ن س��يزودون اس��لحة 
بعش��رة االف عنص��ر بكلف��ة تناهز 

سبعني مليون يورو.
وف��ي نهاي��ة آب، اعلن��ت احلكوم��ة 
االملانية انها س��تقدم اس��لحة الى 
ق��وات اليبش��مركة لتتمك��ن م��ن 
الدف��اع عن نفس��ها ف��ي مواجهة 

تنظيم داعش. 
ولتدريب الكرد على اس��تخدام هذه 
االس��لحة، سترس��ل برل��ني اربعني 
جندي��ا ال��ى العراق فيما س��يحضر 

ثالثون كرديا الى املانيا.

رئيس وزراء اإلقليم يشارك 
في منتدى »دافوس« االقتصادي

الجيش االلماني يبدأ بتدريب قوات 
البيشمركة على السالح االلماني
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دبي ـ رويترز:
قالت وسائل إعالم محلية أمس األحد إن سعوديا 
مطلوب��ا ل��دوره ف��ي احتجاجات عنيف��ة نظمت 
للمطالبة مبزيد من احلقوق لألقلية الشيعية في 
الس��عودية توفي متأثرا بإصابته في اشتباك مع 

الشرطة يوم اجلمعة.
وتبح��ث الس��لطات الس��عودية ع��ن ع��دد م��ن 
السعوديني املش��تبه بتورطهم في عنف مناويء 
للحكوم��ة في املنطق��ة الش��رقية التي يعيش 

فيها جزء كبير من األقلية الشيعية.
وقال املتحدث باس��م وزارة الداخلية الس��عودية 
اللواء منصور التركي يوم الس��بت إن قوات األمن 
أصابت بس��ام عل��ي القديحي في تب��ادل إلطالق 
النار عند محاولته��ا إلقاء القبض عليه في بلدة 

العوامية.
ونقل��ت وكالة األنباء الس��عودية ق��ول املتحدث 
إن القديح��ي نق��ل إلى املستش��فى للعالج بعد 
االشتباك. وفي وقت الحق نقلت صحيفة عكاظ 

قول التركي إن القديحي توفي متأثرا بإصابته.

القاهرة ـ وكاالت:
أف��ادت األنب��اء الواردة م��ن مصر أم��س االحد بأن 
قوات األمن فّرقت تظاهرة لعش��رات األش��خاص 
املعارضني للرئيس عبد الفتاح السيس��ي بوسط 

القاهرة.
وأوردت تقارير بوسائل إعالم مصرية أن املتظاهرين 
ينتمون جلماعة اإلخوان املس��لمني التي حظرتها 

السلطات وأدرجتها ضمن اجلماعات »اإلرهابية«.
وج��اءت املظاهرة احتجاجا على زيارة الرئيس عبد 
الفتاح السيس��ي إلى جامعة القاهرة، بحس��ب 

التقارير.
والحق��ت ق��وات األم��ن الط��الب، الذي��ن كان��وا 
يتظاه��رون ف��ي محيط مي��دان التحرير بوس��ط 
القاهرة، وأجبرتهم عل��ى إنهاء املظاهرة التي لم 

تستمر سوى دقائق.
وف��ي وقت الحق، ع��ززت قوات األم��ن وجودها في 

ميدان التحرير ومحيطه.
ومنذ ش��هور، تنتش��ر آليات عس��كرية ومدرعات 
تابعة للش��رطة ف��ي محيط امليدان حتس��با ألي 

تظاهرات.

وفاة معارض سعودي 
بعد اشتباك مع الشرطة

مصر: احتجاجات على زيارة 
السيسي لجامعة القاهرة

متابعة الصباح الجديد: 

أدى رئي��س وزراء ليبي��ا عب��د اهلل 
الثني وحكومته اليمني يوم أمس 
األح��د بع��د أن واف��ق مش��رعون 
على تش��كيلة احلكومة اجلديدة 
لكنه سيواجه حتديات في حكم 
بلد يوجد في��ه برملان منافس في 

العاصمة طرابلس.
وتكاف��ح ليبيا ف��ي ظل الفوضى 
فيم��ا تتناف��س حكومت��ان على 
أع��وام  ثالث��ة  بع��د  الش��رعية 
القذافي,  اإلطاح��ة مبعم��ر  م��ن 
الن��واب املنتخب  وانتقل مجلس 
ومس��ؤولون كب��ار إل��ى مدين��ة 
طبرق الش��رقية بعد أن سيطرت 
مجموعة مس��لحة م��ن مدينة 
مصراتة الغربي��ة على العاصمة 
وحكوم��ة  برملان��ا  وش��كلت 

منافسني.
وفي األسبوع املاضي وافق مجلس 
الن��واب ال��ذي يعترف ب��ه اجملتمع 
الدول��ي على تش��كيلة حكومة 
ثانية بعد أن رفض تشكيلة أولى 
مؤلف��ة م��ن 16 وزي��را باعتبارها 
كبيرة للغاية, وتضم التشكيلة 
اجلديدة 13 وزيرا بينهم ثالثة نواب 
للثني بينما مت اس��تبعاد حقيبة 
النفط. وسيخضع قطاع النفط 
احليوي إلدارة املؤسس��ة الوطنية 
للنف��ط احلكومي��ة مثلم��ا كان 

احلال في عهد القذافي.
وشغل الثني منصب رئيس الوزراء 
منذ آذار لكنه قدم استقالته بعد 
انتخاب��ات أجريت في حزيران قبل 
أن يطل��ب منه الن��واب مرة أخرى 

تشكيل حكومة جديدة.
وتخش��ى قوى غربية من أن ليبيا 
على ش��فا حرب أهلي��ة. وتعجز 
احلكوم��ة ع��ن الس��يطرة عل��ى 
املقاتلني السابقني الذين ساعدوا 
ف��ي اإلطاحة بالقذاف��ي لكنهم 
اآلن يقتتل��ون من أجل الس��لطة 

وحصة من إيرادات النفط.
وكانت ليبيا طلب��ت عبر برملانها 
ي��وم الس��بت م��ن العال��م إم��ا 
منحه��ا مزي��دا م��ن األس��لحة 
والدعم للمس��اعدة على بسط 
األمن وإعادة بناء مؤسس��اتها أو 
أن يعلن صراحة أن على هذا البلد 

»مواجهة اإلرهاب وحده«.
وحت��دث عقيل��ة صالح عيس��ى 
رئيس مجل��س النواب الليبي عن 
انزالق بالده إل��ى الفوضى مما دفع 
احلكومة للتخلي عن مبانيها في 
العاصمة وق��ال »ما كان ليحدث 
كل ه��ذا لو اخذ اجملمت��ع الدولى 

الوض��ع ف��ى ليبي��ا مبحم��ل اجلد 
وساعد احلكومة فى انشاء جيش 
قوى ومارس الضغط لنزع س��الح 

اجملموعات املسلحة«.
وتعج��ز احلكوم��ة الليبي��ة ع��ن 
املقاتلني  الس��يطرة على كتائب 
الس��ابقني الت��ي س��اعدت على 
القذافي لكنها  اإلطاحة مبعم��ر 
اآلن تقتتل فيما بينها. وسيطرت 
مجموعة معارضة مسلحة من 
مدين��ة مصرات��ة عل��ى طرابلس 
في متوز مما دف��ع البرملان لالنتقال 

ملدينة طبرق الشرقية.
ميليش��يا  م��ن  أف��راد  وس��يطر 

ليبية الش��هر املاضي على مبنى 
ملحق م��ن الس��فارة األميركية 
في طرابلس مت إخالؤه في متوز مع 

تصاعد االشتباكات.
وق��ال عيس��ى ف��ي كلم��ة أمام 
اجلمعية العامة لألمم املتحدة »لم 
يعد هناك مجال للس��كوت على 
االرهاب ف��ى ليبيا .. فاما ان يقف 
اجملتم��ع الدول��ى مع الس��لطات 
الش��رعية املنتخب��ة .. او يق��ول 
بكل وضوح ب��ان على الليبيني ان 
يواجهوا االره��اب لوحدهم وعند 
ذل��ك يتحمل العال��م اثار التمدد 
االرهاب��ى ف��ى منطق��ة ش��مال 

افريقيا«.
وواف��ق مجل��س األم��ن الدول��ي 
أواخ��ر آب على قرار يش��دد حظر 
األس��لحة الدولي��ة عل��ى ليبي��ا 
ووس��ع نطاق العقوبات لتشمل 
اجملموعات واألف��راد الذين يهددون 

السلم واالستقرار في البالد.
وقال عيسى »ان عدم توفير السالح 
الليبى ومس��اعدته فى  للجيش 
احل��رب عل��ى االره��اب يصب فى 
مصلح��ة التط��رف ويكرس عدم 
االس��تقرار فى ليبا ومن شأنة ان 
يؤثر سلبا على استقرار املنطقة 

ويهدد السلم العاملى«.

وتعج��ز احلكوم��ة الليبي��ة ع��ن 
املقاتلني  الس��يطرة على كتائب 
الس��ابقني الت��ي س��اعدت على 
القذافي لكنها  اإلطاحة مبعم��ر 
اآلن تقتتل فيما بينها. وسيطرت 
مجموعة معارضة مسلحة من 
مدين��ة مصرات��ة عل��ى طرابلس 
ف��ي يوليو/ مت��وز مما دف��ع البرملان 
لالنتقال ملدينة طبرق الش��رقية. 
وسيطر أفراد من ميليشيا ليبية 
الشهر املاضي على مبنى ملحق 
ف��ي  األمريكي��ة  الس��فارة  م��ن 
طرابلس مت إخالؤه ف��ي يوليو متوز 

مع تصاعد االشتباكات.

طرابلس: إما تزويدنا بالسالح أو مواجهة تهديد إرهابي أكبر

مجلس النّواب الليبي يوافق على حكومة »الثني« الجديدة

تخشى قوى غربية 
من أن ليبيا على شفا 
حرب أهلية. وتعجز 

الحكومة عن السيطرة 
على المقاتلين 

السابقين الذين ساعدوا 
في اإلطاحة بالقذافي 

لكنهم اآلن يقتتلون 
من أجل السلطة 

وحصة من إيرادات 
النفط

رئيس الوزراء الليبي عبد اهلل الثني يؤدي اليمني الدستورية
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مديرية مستشفى كربالء التعليمي لألطفال
  القسم اإلداري / شعبة الموارد البشرية

إعالن
تعلن دائرة صحة كربالء املقدسة / مستشفى كربالء التعليمي لألطفال / 
الوحدة القانونية عن وجود مزايدة لبيع مستهلكات تشمل مواد كهربائية 
فقط وفق قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم )21( لس��نة 2013 وذلك يوم 
األح��د املص��ادف 2014/10/12 وفي متام الس��اعة العاش��رة صباحاً فعلى 
الراغبني باالشتراك باملزايدة احلضور في الزمان واملكان احملددين مستصحبني 
معهم التأمينات القانوني��ة البالغة )20 %( من قيمة املزايدة ويتحمل من 

ترسو عليه املزايدة أجور النشر واإلعالن .
الدكتور عالء مرتضى األنصاري
مدير مستشفى كربالء التعليمي لألطفال

متابعة الصباح الجديد:
تظاهر مئات اليمنيني في صنعاء 
أم��س األح��د, ملطالب��ة احلوثيني 
العاصمة  الذين س��يطروا عل��ى 
األسبوع املاضي باملغادرة بعد يوم 
من هجوم شنه املقاتلون احلوثيون 
الش��يعة على منزل رئيس جهاز 

األمن القومي اليمني.
ورف��ض احلوثيون االنس��حاب من 
صنعاء برغ��م التوقيع على اتفاق 
األح��د املاض��ي ال��ذي ن��ص على 
ضمهم للحكومة, وذكر ش��هود 

أن النش��طاء رددوا ش��عارات ضد 
الرئي��س عب��د ربه منص��ور هادي 

لضعفه أمام.
قبائ��ل  رج��ال  إن  ش��هود  وق��ال 
حوثيني مسلحني يسيطرون على 
الش��وارع ونق��اط التفتي��ش في 
تقاطع��ات رئيس��ية بصنعاء لم 

يحاولوا ايقاف التظاهرات.
ويب��دي ميني��ون س��خطهم م��ن 
احلوثي��ني الذين داهم��وا عددا من 
املن��ازل م��ع مواصلته��م تنظيم 
دوريات ف��ي صنع��اء خاصة حول 

املبان��ي احلكومي��ة وتفتيش��هم 
املارة.

أح��د  النعيم��ي  محم��د  وق��ال 
لرويت��رز  االحتج��اج  منظم��ي 
"لدين��ا ثالثة مطال��ب هي إخراج 
امليليش��يات م��ن صنع��اء وإعادة 
ووق��ف  املنهوب��ة  األس��لحة 
االنتهاكات التي ترتكبها اجلماعة 

في حق املعارضني لتوجهاتها".
وق��ال النعيم��ي إن احلوثيني يجب 
منعهم من املشاركة في احلكومة 

إال إذا نفذوا هذه املطالب.

بيروت ـ رويترز:
حلق��وق  الس��وري  املرص��د  ق��ال 
اإلنس��ان إن ضرب��ات جوية يعتقد 
أن قوات تقوده��ا الواليات املتحدة 
مص��اف  ث��الث  أصاب��ت  نفذته��ا 
نفطي��ة مؤقت��ة ف��ي محافظ��ة 
الرقة الس��ورية صباح أمس األحد 
ف��ي إطار حملة إلضع��اف تنظيم 

الدولة اإلسالمية.
وق��ال املرص��د ومق��ره بريطانيا إن 
الهجم��ات حدثت بع��د منتصف 
اللي��ل بفترة قصي��رة وأضاف أنها 
أصابت أيضا مصنعا للبالستيك.

ويسيطر مقاتلو الدولة اإلسالمية 
على النفط املنتج في شرق سوريا 

وأقام��وا مصافي صغي��رة مؤقتة 
الستخالص الوقود من النفط اخلام 
وهو أحد مصادر الدخل بالنس��بة 
لهم, وقال رامي عبد الرحمن مدير 
املرص��د لرويت��رز إن ه��ذه املصافي 
ليس��ت هدفا حقيقيا وال تضعف 
الدولة اإلس��المية الن��ه ليس لها 

قيمة مالية بالنسبة لهم.
وتابع أن ه��ذه املصافي مؤلفة من 
ش��احنات م��زودة مبع��دات لفصل 

الديزل عن البنذين.
وتنفذ الوالي��ات املتحدة غارات في 
الع��راق من��ذ الثامن م��ن آب وفي 
سوريا مبس��اعدة حلفاء عرب منذ 
يوم الثالثاء املاضي في حملة تقول 

إنه��ا ته��دف »لتقلي��ص وتدمير« 
الذي��ن  اإلس��الميني  املتش��ددين 
س��يطروا على مناطق واسعة من 

البلدين.
لكن تأثي��ر الضربات عل��ى قدرات 
التنظي��م لم يتضح عل��ى الفور. 
واكتسب التنظيم تعاطف الكثير 
من اإلس��الميني بعد الهجمات مبا 

في ذلك من جماعات منافسة.
الذراع  النص��رة  وتعرضت جبه��ة 
الرس��مي لتنظي��م القاع��دة في 
م��ن  متزاي��دة  لضغ��وط  س��وريا 
أعضائه��ا للتصال��ح م��ع الدولة 
اإلس��المية ملواجهة م��ا يصفونه 

»بحرب على اإلسالم«.

اليمنيون يتظاهرون ضّد الحوثيين 
ويحثونهم على االنسحاب من صنعاء

التحالف الدولي يستهدف مصافي 
نفطية مؤقتة في سوريا
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متابعة الصباح الجديد:

اآلن وق��د وص��ل ع��دد املش��اركني ف��ي 
تنظي��م  حملارب��ة  الدول��ي  التحال��ف 
»داع��ش« الى 62 دولة حس��ب القائمة 
التى قدمته��ا وزارة اخلارجية االميركية 
وتش��ارك بعضها بش��كل مح��دد في 
اجله��د العس��كري, فقد طغ��ت أخبار 
نش��رات  عل��ى  وموضوع��ه  التحال��ف 
األخب��ار وعلى ص��در صفحات الصحف 
املطبوعة والرقمية, الص��ادرة في األول 
من أمس السبت منها الديلي تليغراف 
البريطاني��ة, التي نش��رت موضوعا عن 
التحالف الدولي الذي شكلته واشنطن 
حملاربة تنظيم »الدولة االسالمية« حتت 
عن��وان »م��ن املتحالف��ون ض��د الدولة 

االسالمية وماذا سيقدمون؟«.
وتق��ول اجلري��دة إن 20 م��ن املش��اركني 
ومنه��م االحتاد االوروب��ي وجامعة الدول 
العربي��ة يقدمون دعم��ا جويا او معدات 

عسكرية اخرى بينما يقوم اخرون بتقدمي 
دعم لوجستي ومساعدات انسانية.

وتوض��ح اجلريدة ان من ب��ني الدول التى 
تقدم دعم��ا جويا او معدات عس��كرية 
والت��ى  االميركي��ة  املتح��دة  الوالي��ات 
تشارك طائراتها من طراز رابتور اف 22 و 
س��وبر هورنت اف 18 في الغارات اجلوية 
وتقل��ع ب��وارج عس��كرية ف��ي منطقة 

الشرق االوسط.
وتؤك��د اجلري��دة ان الق��وات االميركية 
تقوم ايضا باس��تهداف مواقع »للدولة 
االس��المية« بصواري��خ ك��روز التى يتم 
اطالقها من حاملة الطائرات يو اس اس 
ارلي��ه بي��رك التى تتمركز ف��ي منطقة 

قريبة.
كم��ا تقول اجلري��دة إن أمي��ركا هي من 
قامت يحشد اجلهود ومنها 5 دول عربية 
للمش��اركة في اجلهد العس��كري كما 
انها اكدت عدم اعتراض النظام السوري 

على الهجوم على مواقع »داعش«.
ومن ب��ني هذه ال��دول بريطانيا حس��ب 
اجلري��دة حي��ث انه��ا س��تتولى قصف 

مواقع التنظيم في العراق بعد موافقة 
مجل��س العم��وم عل��ى املش��اركة في 

التحالف الدولي.
وتضي��ف ان 6 طائ��رات تابع��ة للقوات 

به��ذه  س��تقوم  البريطاني��ة  اجلوي��ة 
املهمة انطالقا من القاعدة العسكرية 

البريطاني��ة في قبرص لك��ن لندن لن 
تشارك في قصف اهداف داخل االراضي 

السورية.
وحس��ب اجلريدة ف��ان الس��عودية هي 
ثالث دولة تش��ارك ف��ي القصف رغم 
انها تعرضت النتقادات كثيرة بس��بب 
متويلها لعدد من التنظيمات املسلحة 
التى وصفتها »باملتش��ددة« في سوريا, 
وتضي��ف اجلري��دة ان االم��ارات العربية 
املتح��دة وبينها ام��ارة دب��ي التى تعد 
عص��ب االقتص��اد في املنطق��ة متتلك 

201 طائرة تشارك في الغارات.
وتش��مل القائمة للدول املشاركة في 
الغ��ارات داخل العراق وس��وريا كال من 
االردن ولها 85 طائرة حربية وقطر ولها 
18 مقاتل��ة وتس��تضيف مق��ر قي��ادة 
االركان املركزية االميركي على اراضيها 
ث��م البحرين والع��راق وتركيا التى تعد 

احد اعضاء »الناتو«.
وقد نش��رت االندبندنت موضوعا حول 
املل��ف نفس��ه حت��ت عنوان »اس��قف 
كانترب��ري يؤك��د ان احلرب ض��د الدولة 

االس��المية مبررة«, وتق��ول اجلريدة إن 
االس��قف جون ويلبي اسقف كانتربري 
اعلن ان الغارات اجلوية التى تشنها دول 
عدة ضد التنظي��م تاتي في اطار حرب 

مبررة وعادلة.
وتق��ول اجلري��دة إن االس��قف أك��د ان 
احلرب لها مبرر انساني حيث ان ضحايا 
»الدولة االسالمية« بحاجة للمساعدة 
ليتمكنوا من الهروب مما سماه » بربرية 

التنظيم ومتطرفيه«.
لكن االس��قف حذر حسب اجلريدة من 
ان احلل العسكري يعد حال مؤقتا فقط 
ويجب على الغرب ان يجد اس��لوبا اخر 
ليعال��ج ب��ه االزمة ويتمك��ن من إحلاق 
الهزمي��ة ب�«الدول��ة االس��المية« على 

املدى الطويل.
البريطاني��ني  الش��باب  وبخص��وص 
الذين يش��اركون في صف��وف »داعش« 
قال االس��قف إنه��م ينجذبون للنمط 
اجله��ادي اكثر م��ن اجنذابه��م للحياة 
يعيش��ونها في  الت��ى  االس��تهالكية 

بريطانيا.

اسقف كانتربري: الحرب مبررة وعادلة

التحالف الدولي ضد »اإلرهاب« بقيادة الواليات المتحدة يضم 62 دولة

طائرات التحالف خالل مهمة قتالية ضد داعش

تقرير

اسالم آباد ـ وكاالت:
قت��ل 21 مس��لحا عل��ى االقل أم��س االحد, في 
هجم��ات جوي��ة وقصف ف��ي املناط��ق القبلية 
املضطربة ش��مال غربي باكستان، حسبما قال 

مسؤولون.
مخاب��ئ  خمس��ة  عل��ى  الهجم��ات  وش��نت 
للمسلحني في منطقة شوال شمال وزيرستان 

ليال، حسبما قال بيان عسكري.
وقال البيان »في هجمات جوية دقيقة ليل امس 
دمرت خمس مخابئ الرهابيني من بينهم اجانب 

في منطقة شوال شمال وزيرستان«.
وف��ي حادث منفصل، قتل س��تة مس��لحني في 
الس��اعات الباك��رة م��ن أمس االحد ف��ي اطالق 
ن��ار اندلع بع��د هجومهم على نقط��ة تفتيش 
ف��ي منطق��ة قبلي��ة بالق��رب م��ن احل��دود مع 

افغانستان.

طوكيو ـ أ ف ب:
اس��تؤنفت عمليات االنقاذ في وسط اليابان أمس 
االح��د غداة ثوران مفاجئ لب��ركان مما اوقع اكثر من 
40 جريحا، بحس��ب ما افاد مراس��ل وكالة فرانس 

برس.
وكان��ت حصيلة س��ابقة حتدثت عن مقت��ل امرأة 
واصابة حوالى 30 ش��خصا بجروح ف��ي احلادث، اال 
ان فرق االس��عاف عادت واكدت انه لم يتم رس��ميا 
تأكي��د اي وف��اة، مش��يرة الى ان احلصيل��ة هي 42 
مصاب��ا بعضهم جروحهم بالغة وبينهم س��بعة 

فقدوا الوعي.
وث��ار بركان جبل اونتاكي ال��ذي يبلغ ارتفاعه 3067 
مترا ويقع بني منطقتي ناغانو وجيفو، ظهر السبت، 
بينما كان نحو 300 ش��خص يتس��لقون س��فحه، 
وقد فر غالبيتهم حتت احلمم والرماد ولكن عشرات 
آخرين لم يتمكن��وا من النزول وامضوا ليلتهم في 

مالجئ قرب القمة.
وصب��اح أمس ب��دأ هؤالء بالنزول مبس��اعدة طواقم 
االنق��اذ، وقد جرى نقل بعضه��م على منت طوافات 
تابع��ة لق��وات اجلبه��ة الداخلي��ة التي ارس��لتها 

احلكومة بأمر من رئيس الوزراء شينزو آبي.
وصباح االحد كان الدخان ال يزال يتصاعد من فوهة 
البركان في حني توقف ق��ذف احلجارة والرماد، كما 

افاد مصور فرانس برس.
وكانت محطات التلفزيون عرضت السبت مشاهد 
اظهرت سحبا كثيفة من الدخان تتصاعد من فوهة 
الب��ركان الذي يعد وجهة مفضلة لرياضة املش��ي 
في اليابان. ووصل ارتفاع س��حب الرم��اد البركاني 
الى اكثر من 10 االف متر مما دفع بس��لطات املالحة 

اجلوية الى حتويل مسارات الطيران في املنطقة.

نيويورك ـ رويترز:
دع��ت الصني إل��ى حمل��ة عاملية ضد اس��تخدام 
املتطرف��ني الدينيني واإلرهابيني لالنترنت للحد من 

قدرتهم على نقل أفكارهم وجمع األموال.
ووجه وزير اخلارجية الصين��ي وانغ يي هذه الدعوة 
أم��ام االجتماع الس��نوي للجمعي��ة العامة لألمم 

املتحدة في نيويورك.
وق��ال وانغ »نظرا لظهور تطورات جديدة في احلرب 
العاملي��ة على اإلرهاب يتعني عل��ى اجملتمع الدولي 

اتخاذ إجراءات جديدة للتعامل معها.«
وتاب��ع »يج��ب عليه أن يركز بش��كل خ��اص على 
محاربة التطرف الديني واإلره��اب اإللكتروني وأن 
يجت��ث اجلذور ومين��ع القنوات التي تس��تخدم في 

نشر اإلرهاب والتطرف«.
وأضاف وانغ أن��ه يتعني على الدول »اتخاذ إجراءات 
صارمة وفعالة ضد اس��تخدام اإلرهابيني لالنترنت 
ووس��ائل االتص��ال احلديث��ة األخ��رى للتحريض أو 
التجني��د أو التموي��ل أو التآم��ر لش��ن هجم��ات 

إرهابية.«
وتستخدم جماعة الدولة اإلسالمية التي احتلت 
مس��احات كبي��رة ف��ي العراق وس��وريا ش��بكات 
التواصل االجتماعي لنش��ر مقاط��ع فيديو تصور 
قط��ع رؤوس الرهائ��ن الغربي��ني وجتني��د مقاتلني 

أجانب.

مقتل 21 مسلحًا بهجمات 
جوية في باكستان

40 جريحًا جراء ثورة 
بركان في اليابان 

الصين تدعو العالم لمنع 
استعمال المتطرفين لالنترنت

متابعة ــ الصباح الجديد: 

دعت روس��يا أمس األحد إلى »إعادة 
ضب��ط العالق��ات م��ن جدي��د« مع 
الوالي��ات املتحدة وقال��ت إن الوضع 
لف��رض  أدى  ال��ذي  أوكراني��ا  ف��ي 
العقوبات الغربية عليها يتحس��ن 
اآلن بفض��ل مبادرات الس��الم التي 

يطرحها الكرملني.
وتته��م الوالي��ات املتح��دة واالحتاد 
األوروبي موس��كو بدعم حركة مترد 
موالية لها في شرق أوكرانيا وفرضا 
عقوبات مالية على روس��يا منذ أن 
ضمت شبه جزيرة القرم األوكرانية 

في آذار.
ودفع الصراع العالقات بني موسكو 
والغ��رب ألدنى مس��توى منذ نهاية 
احل��رب الب��اردة. واألس��بوع املاض��ي 
قال الرئيس األميركي ب��اراك أوباما 
إن��ه من املمك��ن رف��ع العقوبات إذا 
ما س��لكت روس��يا طريق الس��الم 

والدبلوماسية.
وفي مقابلتني تلفزيونيتني قال وزير 
اخلارجية الروسي س��يرجي الفروف 
إن��ه ح��ان الوق��ت لتك��رار »ضبط 
العالق��ات« في اش��ارة إل��ى وصف 
أطلقت��ه واش��نطن عل��ى محاولة 
س��ابقة الصالح العالق��ات الثنائية 

في مستهل رئاسة أوباما.
م��ن جان��ب آخ��ر, يس��تعد اجليش 
االوكران��ي واملتم��ردون املقربون من 
روس��يا من��ذ أم��س االح��د البع��اد 
قواتهم��ا ع��ن خ��ط اجلبه��ة لكن 
ظروف حتقيق هدنة ش��املة ما تزال 

تبدو غير مكتملة حتى االن.
وبع��د اس��بوع م��ن توقي��ع كييف 
وموس��كو ومنظمة االمن والتعاون 
في اوروبا في مينسك في العشرين 
من الشهر احلالي مذكرة تضع حدا 
للمع��ارك، ب��دا الطرفان الس��اعة 
18,00 ي��وم الس��بت عدا عكس��يا 

حساسا مدته 24 ساعة يفترض ان 
يسود خالله »صمت تام«.

لكن دوي انفجارات مت سماعها أمس 
االحد عند الس��اعة العاش��رة في 
وسط دونتسك كبرى املدن الواقعة 
حتت س��يطرة االنفصاليني املقربني 
من روسيا في ش��رق اوكرانيا، وفقا 

للبلدية.
وكان املص��در ذاته اعل��ن بعد ظهر 
السبت مقتل مدني بقذيفة هاون, 
م��ن جهته، اعلن اجلي��ش االوكراني 
أم��س ان »مجموعات مس��لحة ال 
ميكن الس��يطرة عليها« مس��تمرة 

ف��ي اطالق النار عل��ى مواقعه لكن 
دون س��قوط اصاب��ات. وكان اجليش 
اعل��ن الس��بت مقتل اح��د جنوده 
والعش��رين  االربع  الس��اعات  خالل 

املنصرمة.
لكن هذه املواجهات ما تزال طفيفة 
قياسا على العنف الذي كان سائدا 
ف��ي ش��رق اوكراني��ا حت��ى توقي��ع 
اتف��اق مبدئي لوقف اطالق النار في 
اخلامس من ايلول في مينسك. ومنذ 
ذلك احلني، قتل 44 مدنيا وعسكريا 
بس��ب تعداد لوكال��ة فرانس برس، 
وهذا رقم ميك��ن مقارنته مع 3200 

قتيل ف��ي حصيلة ص��ادرة عن االمم 
املتحدة جململ املعارك التي اندلعت 

مطلع نيسان املاضي.
عل��ى  مينس��ك  مذك��رة  وتن��ص 
س��حب االس��لحة الثقيلة )قطع 
تتج��اوز عي��ار مئة مم( مس��افة 15 
كلم على االقل عن خط اجلبهة ما 
س��يؤدي الى ايج��اد منطقة عازلة 
بع��رض 30 كلم. كم��ا يلحظ منع 
حتليق الطيران ف��وق هذه املنطقة 
وانسحاب جميع املقاتلني االجانب 

من اوكرانيا.
ونقل��ت محط��ة اوكراني��ا اخلاصة 

ي��وري  اجلن��رال  ع��ن  للتلفزي��ون 
دومانس��كي قوله مس��اء السبت 
ان  يج��ب   ،18,00 الس��اعة  »ف��ي 
تصم��ت جمي��ع االس��لحة مهما 
كانت كما يج��ب ان تتوقف حركة 
املعدات الثقيلة وكذلك انتشارها. 
يتعني على الطرفني اظهار عزمهما 

على تطبيق وقف اطالق النار«.
واضاف��ت ان محادثات حول الهدنة 
جرت في بل��دة س��وليدار مبنطقة 
ال��ذي  القط��اع  ف��ي  دونيتس��ك، 
االوكراني،  اجلي��ش  يس��يطر عليه 
واقن��ع اجلي��ش الروس��ي املتمردين 

بقب��ول الهدن��ة, من جهت��ه، قال 
لنتس��وف  الكس��ندر  اجلن��رال 
رئي��س الوف��د الروس��ي املف��اوض 
ان��ه فور احلصول عل��ى هدنة االربع 
والعشرين س��اعة »يجب ان يصل 

املراقبون وهم جاهزون عمليا«.
التلفزيون  ونقل��ت عن��ه محط��ة 
قول��ه »حددن��ا القطاع��ات حي��ث 
الفاص��ل  س��يعملون ف��ي اخل��ط 
اوكرانيا  وسينتش��ر مراقبون م��ن 
وروس��يا وكذلك من منظمة االمن 
والتعاون في املنطقة باالضافة الى 

ممثلني عن املتمردين«.

وضع حساس في أوكرانيا قبل الهدنة وانسحاب الطرفين

الفروف: العالقات مع أميركا تحتاج »العادة ضبط« من جديد

الفروف: حان 
الوقت لتكرار 

»ضبط العالقات« 
في اشارة إلى 
وصف أطلقته 
واشنطن على 

محاولة سابقة 
الصالح العالقات 

الثنائية في 
مستهل رئاسة 

أوباما

الفروف خالل أعمال اجلمعية العامة لألمم املتحدة في نيويورك

كابول ـ رويترز:
أصاب��ت قنبلة مركبة عس��كرية 
في احلي الدبلوماس��ي بالعاصمة 
األفغانية كاب��ول صباح يوم أمس 
األحد قبل ي��وم واحد من تنصيب 

رئيس جديد للبالد.
ش��خصا  إن  الش��رطة  وقال��ت 
أصيب ولم يقت��ل أحد في إنفجار 
الت��ي  املغناطيس��ية  القنبل��ة 
ألصقت بش��احنة عس��كرية في 
ميدان زنبق قرب مجمع الرئاس��ة 
الضخم والعديد من الس��فارات, 
وقال ش��اهد من رويترز إن القنبلة 

أطاحت مبقعد سائق املركبة.
وق��ال جنيب داني��ش نائب املتحدث 

الداخلي��ة األفغانية  وزارة  باس��م 
لرويت��رز »ف��ي الس��اعة 9.15 من 
قنبل��ة  انفج��رت  الي��وم  صب��اح 
الصقة مبركب��ة للجيش األفغاني 
في ميدان زنبق ..ولم تصب س��وى 

السائق«.
وش��ددت اجراءات األمن في كابول 
قبل تنصيب الرئيس أش��رف عبد 
الغني ال��ذي يحل مح��ل الرئيس 
انس��حاب  قبي��ل  ك��رازي  حام��د 
معظ��م الق��وات األجنبي��ة م��ن 

أفغانستان.
لزعم��اء  دع��وات  ووجه��ت 
وش��خصيات دولي��ة حلضور حفل 
تنصيب الرئي��س اليوم اإلثنني في 

الوقت الذي تس��عى في��ه طالبان 
واملتمردون املتحالفون معها لشن 
هجمات إلثناء الزائرين عن احلضور 

وخلق حالة من انعدام األمن.
وسيش��هد أيضا حفل التنصيب 
يوم االثنني تعيني املرشح الرئاسي 
عبد اهلل عبد اهلل كبير املسؤولني 
التنفيذي��ني وه��و منص��ب مياث��ل 

منصب رئيس الوزراء .
واتفق عب��د الغني وعبد اهلل على 
اقتس��ام الس��لطة ف��ي حكومة 
وحدة األس��بوع املاض��ي بعد مأزق 
صع��ب اس��تمر ش��هورا بس��بب 
االنتخاب��ات الرئاس��ية التي إتهم 

فيها كل طرف اآلخر بتزويرها.

بيروت ـ أ ف ب:
الف��رع  النص��رة  جبه��ة  توع��دت 
السوري لتنظيم القاعدة بالرد »في 
جميع العالم« عل��ى الغارات التي 
يش��نها على اجلهادي��ني التحالف 
ال��ذي  املتح��دة  الوالي��ات  بقي��ادة 
ضاعف ضرباته في سوريا والعراق.

االميركي��ة  القي��ادة  واعلن��ت 
الوسطى املكلفة الشرق االوسط 
وآس��يا الوس��طى )س��نتكوم( ان 
التي ش��نتها الس��بت  الضرب��ات 
الواليات املتحدة واالردن والسعودية 
املتح��دة  العربي��ة  واالم��ارات 
اس��تهدفت س��بعة مواق��ع ف��ي 

سوريا وثالثة في العراق.

وفي شريط مصور بعنوان »تعليق 
عل��ى القص��ف الصليب��ي لبعض 
وبي��وت  النص��رة  مق��رات جبه��ة 
املس��لمني في الش��ام« مت بثه على 
موق��ع يوتي��وب، وصف اب��و فراس 
الس��وري املتحدث الرسمي باسم 
جبه��ة النصرة ضرب��ات التحالف 

بانها »حرب على االسالم«.
ووصف التحالف بانه »محور للشر 
متمثل ف��ي التحالف الصهيوني-
البروتس��تانتي بقي��ادة دول��ة رعاة 
البقر«. كما وصف البلدان العربية 
املشاركة فيه بانها »من دول اإلماء 
والعبيد ووقفت ف��ي صف الظلم 

في صف الكفر«.

واضاف في الشريط الذي يستغرق 
تسع دقائق »نحن في حرب طويلة 
)...( لن تنتهي باشهر وال بسنة وال 
س��نوات. نحن في ح��رب رمبا تطول 
عق��ودا من الزمن«، مؤك��دا ان دول 
التحال��ف »قام��ت بعمل ش��نيع 
سيجعلها في قائمة املستهدفني 
م��ن الق��وات اجملاه��دة ف��ي جميع 

العالم«.
وظهرت جبهة النصرة في س��وريا 
مطلع العام 2012 بعد اش��هر من 
اندالع الن��زاع منتص��ف آذار 2011 
واعلنت في نيسان 2013 مبايعتها 
أمي��ن  القاع��دة  تنظي��م  لزعي��م 

الظواهري.

هونغ كونغ ـ وكاالت:
املطالب��ة  »احلرك��ة  أعلن��ت 
بالدميوقراطي��ة« أم��س االحد, في 
هون��غ كون��غ، التي ب��دأت عصيانا 
مدني��ا يه��دف ال��ى ش��ل اج��زاء 
الصيني��ة،  املقاطع��ة  ه��ذه  م��ن 
»مطالبه��ا« الت��ي تش��مل الغاء 
احلكومة الصينية للش��روط التي 
اصدرته��ا فيم��ا يخ��ص انتخ��اب 
الرئيس التنفي��ذي الدارة املقاطعة 

عام 2017.
كما تطالب »احلركة« باس��تئناف 
االص��الح  ح��ول  الع��ام  النق��اش 

بضع��ة  زال  وم��ا  »الدميقراط��ي«, 
معتصم��ون  احملتج��ني  م��ن  آالف 
خارج مقر احلكومة احمللية وس��ط 
مدينة هونغ كونغ, وكان بيني تاي، 
زعيم ما يس��مى »احلركة املطالبة 
بالدميوقراطية« في هونغ كونغ، قد 
ابلغ املتظاهرين في وقت س��ابق ان 
حمل��ة عصيان مدني واس��عة قد 

بدأت.
ويعتب��ر تاي احد مؤسس��ي حركة 
- احتل��وا املرك��ز - الت��ي تخط��ط 
الحت��الل قل��ب هونغ كون��غ املالي 
به��دف تعطي��ل القط��اع املال��ي 

اعتبارا من اليوم االثنني.
ويق��ول املراس��لون ان احلمل��ة قد 
بدأت حيث اعرب عشرات اآلالف من 
الط��الب املتظاهرين الذي��ن اعربوا 
ع��ن غضبهم من رفض بكني منح 

هونغ كونغ دميوقراطية كاملة.
ويواص��ل ه��ؤالء التظاه��ر بعد ان 
داهم��وا ميدان��ا يق��ع خ��ارج مقار 

احلكومة يوم اجلمعة.
ويأتي ه��ذا التطور بع��د يوم واحد 
من قيام الش��رطة باعتق��ال اكثر 
من 60 من احملتجني كانوا قد دخلوا 

منطقة ممنوعة.

ويعارض احملتج��ون، واغلبيتهم من 
الطلبة والناشطني، قرار احلكومة 
الصيني��ة بع��دم اج��راء انتخابات 
دميقراطية في هونغ كونغ في عام 

.2017
واص��درت »احلرك��ة« بيان��ا قال��ت 
في��ه إن الرئيس التنفي��ذي احلالي 
ليونغ »ل��م يف بوعده فيما يخص 

االصالح الدميقراطي«.
وجاء ف��ي البي��ان »نطال��ب ليونغ 
برف��ع تقري��ر جديد ح��ول االصالح 
الدميقراط��ي الى احلكومة املركزية 
يعكس بدقة مطالب سكان هونغ 

كونغ بالدميقراطية«.
ل��م  »اذا  بتهدي��د  البي��ان  وخت��م 
فس��نصعد  ليون��غ،  يتج��اوب 
نشاطاتنا«, وكانت »احلركة« تنوي 
اصال ش��ل احلي املالي يوم االربعاء 
املقبل، ولكن منظميها قرروا تقدمي 
املوع��د وغيروا مكان االحتجاج في 
محاول��ة منه��م الس��تغالل زخم 
االحتجاج��ات الطالبية التي كانت 

جتري خارج مقر احلكومة.
م��ن  »الناش��طني«  بع��ض  وكان 
الطالب قد اقتحموا احدى ساحات 
املق��ر ف��ي وق��ت متأخ��ر اجلمع��ة 

واش��تبكوا م��ع رج��ال الش��رطة 
الذين ردوا عليهم باس��تخدام رذاذ 

الفلفل.
وقال��ت الش��رطة إنه��ا اعتقل��ت 
عش��رات االش��خاص مب��ن فيه��م 
»الناش��ط« الطالبي البارز جوشوا 
وون��غ, ولكن بعض الطلب��ة عبروا 
محاول��ة  م��ن  امتعاضه��م  ع��ن 
»احلرك��ة« اس��تغالل احتجاجهم, 
وق��ال الطال��ب فيتو ليون��غ البالغ 
من العم��ر 24 عاما »ت��رك الكثير 
م��ن الطلبة امل��كان حاملا اعلن تاي 

عصيانه«.

محتجو هونغ كونغ يعلنون »مطالبهم«

تفجير مركبة عسكرية في كابول 
قبل يوم من تنصيب الرئيس

جبهة النصرة تتوعد دول التحالف 
بالرد في جميع انحاء العالم
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بغداد- الصباح الجديد:

توف��ي، ي��وم اجلمع��ة املاضي، 
الفن��ان والنح��ات منقذ عبد 
مب��رض  الش��ريدة  الوه��اب 
س��رطان الكب��د ف��ي إح��دى 
املستشفيات بأميركا، وكتب 
الفن��ان فيصل لعيب��ي على 
الفيس��بوك:  صفحت��ه ف��ي 
"رح��ل الش��ريدة بعي��داً عن 
الس��ماء األولى، ت��اركاً غصًة 
ف��ي قلوب أصدقائه وحس��رة 
عليه؛ ألن الظروف لم تسمح 

عط��اءه  يق��دم  أن  ف��ي  ل��ه 
الغن��ي واملتمي��ز ف��ي النحت 
متي��زا  اللذي��ن  والتخطي��ط 
بهما منذ بداياته األولى. كان 
الساعد األمين للراحل الكبير 
الفنان محم��د غني حكمت 
في تنفيذ العديد من أعماله، 
اخلش��بية  القط��ع  وخاص��ة 

منها". 
الطيب  الذك��ر  وأضاف:"ل��ك 
احملط��ات  ورفي��ق  ياصديق��ي 
الصعب��ة.. تعازين��ا لعائلت��ه 
وأصدقائ��ه وللف��ن العراق��ي 

بفقدانه املبكر هذا".

متابعة القسم الثقافي

نع��ى احتاد األدب��اء والكتاب في 
الع��راق، أم��س األح��د، القاص 
محس��ن اخلفاجي ال��ذي وافاه 
األجل اثر نوب��ة قلبية مفاجئة 
الس��بت في  داهمت��ه مس��اء 
مدينت��ه الناصري��ة، ع��ن عمر 
ناهز64 عاماً، بعد معاناة طويلة 
من سجن وأوضاع صعبة تركت 

آثارها على صحته.
ومن أبرز املآسي الشخصّية في 
حياة اخلفاجي اعتقاله من قبل 
الق��وات األميركي��ة وزج��ه في 
سجن )بوكا( ملدة ثالث سنوات 
قال عنها »حتى السحابة بكت 

ألجلي«.
واخلفاجي قاص وروائي ومترجم 
م��ن الناصرية )جنوب��ي العراق( 
القصص��ي منذ  األدب  يكت��ب 
الع��ام 1967 وحصل��ت أعماله 
عل��ى تقدي��ر نقدي كبي��ر منذ 
الس��تينيات، ووصفه الكثيرون 
بأن��ه من أجمل كت��اب القصة 

والرواية في العراق.
بالدراس��ة  أعمال��ه  تن��اول 
النقاد  العديد م��ن  والتحلي��ل 
منه��م د. عل��ي ج��واد الطاهر، 
وفاضل  إبراهيم جب��را،  وجب��را 
ثامر، وياس��ن النصي��ر، وأحمد 
خلف، وحس��ن س��رمك، وعبد 
اإلله أحمد، ود.عبد اهلل إبراهيم، 

ود. محسن املوسوي.
ويؤك��د العديد م��ن األدباء انه 

كتب القصة والرواية في س��ن 
مبكرة، فاحت��ل بجدارة الصف 
األول، وأصبح واح��داً من الذين 
بالبن��ان، لكنه  إليه��م  يش��ار 
لألس��ف واحد من األقالم التي 
ل��م تن��ل الش��هرة عل��ى وفق 
ألن��ه  املع��روف؛  اس��تحقاقها 
يعمل وينتج به��دوء بعيداً عن 
أي صخ��ب إعالمي أو بحث عن 
األض��واء، ومن ث��م البتعاده عن 
العراقي، بعد  الثقافي  املشهد 
العام 2003 نتيجة النكس��ات 
التي واجهت��ه، ووقوع��ه أخيراً 
في قبضة املرض الذي أس��كت 

قلبه.
ومحس��ن اخلفاجي، من مواليد 
دار  م��ن  تخرج��ه  بع��د   ،1950
1967 عم��ل  الع��ام  املعلم��ن 
معلماً حت��ى تقاعد في 1996. 
2003 م��ن  مت اعتقال��ه الع��ام 
قبل الق��وات األميركية وأطلق 
س��راحه في الثالث والعشرين 
توزع��ت   .2006 نيس��ان  م��ن 
نتاجاته بن القص��ة القصيرة 

والرواية والترجمة.
قصصي��اً، ص��درت له »س��ماء 
مفتوح��ة إلى األب��د – 1974« و 
»ثياب ح��داد بلون الورد- 1979« 
و »طائ��ر ف��ي دخ��ان- 1996« و 

»إمياءات ضائعة – 2001«.
روائي��اً، أصدر الرواي��ات التالية: 
»وش��م عل��ى حج��ارة اجلب��ل- 
1983« و »الع��ودة إلى ش��جرة 
ح��رق  »ي��وم  و   »1987 احلن��اء- 

العنقاء- 2001«. 

حص��ل اخلفاجي عل��ى العديد 
من اجلوائ��ز، نذكر أبرزها: )جائزة 
اإلبداع ع��ن الكتاب القصصي 
وزارة   –  2001 إمي��اءات ضائع��ة 
اجلائ��زة  و  واإلع��الم(،  الثقاف��ة 
األول��ى ع��ن القص��ص )احلافة 
1968، اليوم اخلام��س في وادي 
الش��مس 1983، و ميتة ذهبية 
ف��ي ط��روادة 1999، ي��وم حرق 
العنق��اء –رواي��ة- 2001(.. كما 
حصل على ست جوائز تقديرية 

في القصة بن 1983 و 1989.
أجنز خ��الل وج��وده ف��ي )بوكا( 
كتابة كتاب��ن احدهما بعنوان 
) دموع من ذه��ب إبريز ( والثاني 
بعن��وان ) كت��اب احلب األس��ود 
( وهم��ا كتاب��ان خ��ارج اجلنس 
خلي��ط من الس��رد القصصي 
والتعليق��ات والكتابة النقدية 
واألفكار الفلسفية، كما كتب 
مجموع��ة قصصي��ة بعنوان ) 
النازي األخير وايفا براون ( ولديه 
رواي��ة ل��م تطب��ع بعن��وان ) لو 
كانت لألب��د نهاية (، ولم يفكر 
في كتابة ذكرياته في السجن 
ألنه كما يقول ) أريد أن أنساها 

فهي جتربة مرة جداً(.
وحصل على العديد من اجلوائز 
األدبي��ة ف��ي القص��ة والرواية 
آخرها جائزة اإلبداع في القصة 
القصيرة عن كتابه القصصي 
)إمي��اءات ضائعة( وم��ن أعماله 
األدبية ) ثي��اب حداد بلون الورد، 
يوم ح��رق العنق��اء، طائر على 

حجر، لو كان لألبد نهاية(.

بيروت- رويترز:

 يقدم د. جنم عبد الكرمي في كتاب 
جديد حكايات نحو 50 ش��خصية 
وحدثاً ومكاناً اشتهرت في العالم 
وف��ي مج��االت ش��تى وراوحت بن 
الواقع التاريخ��ي الذي قد ال يكون 
مجرداً دائماً واخمليلة البش��رية وبن 

مزيج من هذا وذاك.
وصدر كت��اب عبد الك��رمي »عندما 
يتكل��م التاري��خ .. أس��رار عباقرة 
وعظماء وحكايات ثوار وسفاحن« 
عن دار رياض الريس للكتب والنشر 
ف��ي بيروت وجاء ف��ي 487 صفحة 

كبيرة القطع.
وجنم عبد الكرمي كويتي اجلنس��ية 
عراق��ي األصل لكن دار النش��ر لم 
تع��رف القارئ به باس��تثناء قولها 
انه أمت دراس��ته العليا في الواليات 
املتحدة وعمل ف��ي اجملال اإلعالمي 
اجلامع��ي  تدريس��ه  جان��ب  إل��ى 

حلرفيات اإلعالم.
يتكلم  الكت��اب »عندم��ا  عن��وان 
التاري��خ...« يوح��ي بصرام��ة ودقة 
ف��ي املواد الت��ي يحمله��ا الكتاب 
وبأن��ه ينطوي على م��ا عّد حقائق 
تاريخي��ة ثابتة. واحلقيق��ة هي أن 
هذه املواد يختل��ط فيها التاريخي 
واخلرافي  وباألس��طوري  باملتخي��ل 
لكنها تتسم عامة بسمة هي أن 

في قراءتها نوعاً من املتعة.
ويلف��ت النظ��ر في املقدم��ة التي 
كتبها عبد الكرمي أنه وإن حتدث عن 
»كالم التاريخ« يقوم بعمل فيه قدر 
كبير من اخللق الفني. وهو ال يخلق 
احلدث بل يرثه من مصادره اخملتلفة 
لكن��ه يتصرف به أحيان��اً ويعّد أن 
عمل��ه هنا ه��و كعم��ل أي كاتب 
درام��ي والكات��ب الدرام��ي يعتمد 
عل��ى اخلي��ال إما جام��ع القصص 
فاعتماده على اخلي��ال محدود في 

كل حال. 
عند قراءة املقدمة قد يحار القارئ 
أين يضع املؤلف لكنه في النتيجة 
يص��ل إلى قرار هو كونه يجمع بن 
اخليال والواق��ع وان ما يأتينا به هو 
م��ن نتاج امل��وروث مهم��ا كان قدر 

التدخل الشخصي للمؤلف فيه.
حتت عن��وان )ملاذا »عندم��ا يتكلم 
التاري��خ«( قال عبد الك��رمي »ما أن 
يجت��از الق��ارئ الصفح��ات االولى 
حلكاي��ات أل��ف ليلة وليل��ة حتى 
يجد نفس��ه قد انس��جم وتفاعل 
مع عوامله��ا املش��بعة بأقاصيص 
عب��ر  الش��عبي  اخملي��ال  صاغه��ا 
وعلى  املتعددة  احلضارات  سلسلة 
امت��داد ق��رون موغل��ة ف��ي القدم 
لتتوارثه��ا األجيال فتغ��دو أيقونة 
اآلداب القائمة على اخمليال اخلرافي 

الساحر.
الظ��روف  ع��ن  النظ��ر  »وبغ��ض 
إل��ى  ت��ؤدي  الت��ي  املوضوعي��ة 
ش��يوع هذا الل��ون م��ن احلكايات 
واألقاصيص املرتكزة على خصوبة 
اخمليال الش��عبي الالمحدود سواء 
في ألف ليلة وليلة أو س��واه.. فإن 
تاري��خ البش��رية هو اآلخ��ر يحفل 
بوقائع وأح��داث حقيقية فيها ما 
يفوق اخليال الذي يستهوي القارئ 

الحتوائها على ما ال يصدق.«
أضاف يق��ول »من هنا جاءت فكرة 
هذا الكتاب. فمن��ذ أكثر من ثالثة 
عق��ود عق��دت العزم عل��ى جمع 
»ألف حكاية وحكاي��ة« على غرار 
أل��ف ليل��ة وليلة وه��ذه احلكايات 
تس��تند إل��ى حقائ��ق وقعت على 

امتداد التاريخ البشري.
»وشرعت بالفعل بقراءات مكثفة 
بحثاً عن الوقائع التي سطرها لنا 
التاري��خ القدمي واملعاصر ش��رط أن 
حتتوي على أحداث تقتضي التوقف 
عنده��ا إما لندرته��ا أو ملضمونها 
الثمن بأن يس��طر على صفحات 

التاري��خ فعثرت عل��ى ركام مهول 
وتقدميه  وتنقيحه  يحتاج جمع��ه 
للقارئ املعاصر باألس��لوب املالئم 
إلى مئات اجملل��دات.. فوقع اختياري 
على بضع��ة آالف من تلك الوقائع 

واألحداث والقصص.

»منذ أكثر من عشرين سنة أجنزت 
ما يق��ارب م��ن خمس��مئة قصة 
وحكاية وحدث نشر البعض منها 
في الصحف وقدمت البعض اآلخر 
في برنامج قراءات« التلفزيوني في 
محط��ة ام .بي.س��ي في أواس��ط 

تسعينيات القرن املاضي. »وها أنذا 
أدفع بهذه اخلمس��ن من »خالصة 
ق��راءات« في ه��ذا الكتاب كدفعة 

أولى.«
إال أن ع��ّد كل األح��داث والقصص 
التي أش��ار إليها تاريخية خالصة 

يحتاج إلى حتقيقات واستقصاءات 
مكثف��ة وكثيرة مبا يف��وق ما يبدو 
للق��ارئ أن املؤلف فعل��ه. فالقارئ 
مضط��ر إلى االعتم��اد على كلمة 
املؤل��ف. إال أن ما ج��اء به جنم عبد 
الكرمي ممت��ع ومنقى بطريقة جيدة 
ويش��كل قراءة تلذ للقارئ العربي. 

وهو في النهاية عمل ضخم.
يتحدث املؤلف عن األس��لوب الذي 
اعتمده ليب��دو لنا هذا األس��لوب 
مزيج��اً م��ن العم��ل الفن��ي ومن 
العمل التحقيقي. انه أحياناً اقرب 
إلى عملية إعادة خلق لكنها تلتزم 

األساسيات فال تغير فيها. 
قال »أوالً لقد اعتم��دت االختصار 
املكثف إلى أبعد احلدود. فاستخراج 
»الواقعة« أو »احلدث« أو »القصة« 
م��ن مصدره��ا األصل��ي وتقدميها 

مختصرة... ليس باألمر اليسير.
صياغ��ة  عل��ى  حرص��ت  »ثاني��اً: 
ال��ذي  احل��وار  بأس��لوب  األح��داث 
ي��كاد أن يقترب من »الس��يناريو« 
وهو األكثر تبس��يطاً م��ن التقعر 
الوصفي اإلنش��ائي الذي كتبت به 

معظم أصول هذه املواد.
»ثالثاً: إن إعادة الصياغة باألسلوب 
املعاصر تقتضي االلتزام بهذا األمر 
إط��اراً ومضمون��اً لهذا اس��تميح 
القارئ ع��ذراً إذا ما وج��د أنني في 
أثن��اء صياغتي هذا الس��يناريو أو 
ذاك قد أضفت بعض الش��خوص 
التي ال وجود لها في النص األصلي 
وحذفت بعض الش��خصيات التي 
ذكرها تاري��خ الوقائ��ع أو األحداث 

التي سيقرأها.«
»فالتفكي��ك  يق��ول  ومض��ى 
والتركيب م��ن أجل إمتام البناء أمر 
مش��روع في عالم الدراما. لعلني 
أفت��رض إن م��ا ب��ن أيديك��م من 
قصص ف��ي الكتاب أقرب ما تكون 
إل��ى العمل الدرام��ي القائم على 
وقائع وأح��داث واقعية. متعنت في 

ه��ذا الش��أن فتيقن��ت إن معظم 
أح��داث التاريخ قد كتب��ت بوجوه 
متع��ددة بحيث يصعب أن جند في 
حتليلن��ا للتاريخ إن هناك ما توصل 
بتحليله إلى احلقيقة املطلقة في 

هذه الواقعة أو تلك.«
س��تة  ف��ي  الكت��اب  ج��اء  وق��د 
حم��ل  األول  القس��م  أقس��ام. 
عنوان )س��فاحون وعظم��اء( ومن 
»التخطي��ط  مث��ال  موضوعات��ه 
ملص��رع راس��بوتن« و«مل��اذا أصبح 
جنكيز خان سفاحاً« و«ليلة شرب 

ستالن نخب تروتسكي«.
القس��م الثاني عنوان��ه )مؤمنون 
وكف��رة( ومن موضوعات��ه )جوهان 
كبلر .. الحقته الكنيس��ة فانتصر 
عليه��ا( و)اب��ن قالوون كان ش��ريراً 
ثم تاب( و)كليوباترا: بن الس��لطة 

والكرامة(.
)ث��وار  عنوان��ه  الثال��ث  القس��م 
وعباقرة( ومن موضوعاته )العاشق 
س��يمون بوليف��ار .. بط��ل أميركا 
الالتينية( و)روكفلر هذا امللياردير .. 
كان فقيرا( و)نوستراداموس .. درس 
الطب واحترف التنبؤ باملستقبل(.

القسم الرابع حمل عنوان )عشق 
)مارلن  وم��ن موضوعات��ه  ومآس( 
مونرو .. هل انتحرت حقاً أم قتلت؟( 
و)أنا الدولة والدولة أنا .. وخّر صريع 
الغ��رام( و)اخليزران .. وحكم اخلالفة 

اإلسالمية(.
القسم اخلامس عنوانه )صعاليك 
موضوعات��ه  وم��ن  ومجرم��ون( 
فرنس��ي(  صعل��وك   .. )كارت��وش 
النس��خة   .. وم��اري  و)س��وزان 

األوروبية(.
الس��ادس  القس��م  عن��وان  أم��ا 
وم��ن  وأش��ياء(  )أمكن��ة  ف��كان 
موضوعات��ه )حكاية جائ��زة نوبل( 
و)قص��ر الكرملن من��ذ ألف عام .. 
مليء باخلرافات واألس��اطير( و)هل 

املوناليزا حقيقية؟(.
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عمل الرمز البحري العراقي الذي أسهم فيه الشريدة الشريدة

ثم��ة حيف تاريخي كبير حل��ق باخملطوطة العربية املصورة. 
وه��و األمر ال��ذي حصل ج��راء تدمير املكتبات ف��ي القرون 
الوسطى التي ازدهرت خاللها احلضارة العربية االسالمية. 
من أه��م تلك املكتبات، تلك التي كانت في بغداد وقرطبة 
وطرابلس والقاهرة ودمش��ق. والتي ضّمت مئات اآلالف من 
تلك اخملطوطات. اال انها القت مصيراً سيئاً متثل غالباً باحلرق 
والتدمير، حيناً من قبل الصليبين أو محاكم التفتيش في 
أوروبا، أو املغول، كما احلال في غزوات ومعارك تلك العصور. 
الشك ان األمر قد شكل خسارة تاريخية وحضارية فادحة 
بغياب نتاج جمالي، كان شديد اخلصوصية واألصالة جلهة 
منج��ز الف��ن العربي االس��المي. اذ باتت ج��راء ذلك أغلب 

الكتب واخملطوطات املّصورة مفقودة متاماً.
أطلق القاموس العربي على اخملطوطة املصورة تس��ميات 
وتوصيف��ات ع��دة، فهي املنمنم��ة، واملزخرفة، واملرقش��ة، 
واملنقوش��ة، واملوش��اة، واملزينة، أي تلك الص��ورة الصغيرة 

املرسومة باليد داخل صفحات كتاب مخطوط.
ارتبط فن صناعة اخملطوطة املصورة، بفن صناعة الكتاب، 
وه��ي الصناع��ة العربية بامتي��از، والتي ب��دأت مع جتميع 
القرآن الك��رمي، ومنذ القرن اخلامس املي��الدي. لم تكن ثمة 
كت��ب قبل ذلك التاريخ تتألف م��ن صفحات متقابلة، وامنا 

مخطوطات على شكل ملفوف. 
صناع��ة الكتاب كانت ق��د تطورت باط��راد، خاصة مابعد  
منتصف القرن السابع امليالدي وفي عهد اخلليفة العباسي 
هارون الرشيد. وبعد تعّرف بغداد على الورق الذي كان يأتي 
م��ن الصن، وبات بديالً عن الرق والبردي. وتطورت خالل ذلك 
ط��رز اخلطوط وتصاوي��ر اخملطوطات والتجلي��د والتذهيب. 
حتى كان هناك حي يسمى بحي الوراقن بات أساسياً في 

خطط املدينة العربية االسالمية. 
يذكر أحد الباحثن » ان رسوم اخملطوطات كفن املنمنمات 
يتوازى ليس فقط مع تطور ه��ذه احلليات وصناعة الكتب 
وإمن��ا أيضاً م��ع تط��ور أدوات الكتابة والنس��خ وطرز اخلط 
واألق��الم، فف��ي أغلب احلاالت جن��د ان اخلطاط هو نفس��ه 

الرسام«.
تع��ددت منذ الق��رن الثامن اخملطوطة املص��ورة الى تيارات 
واجتاه��ات ارتبط��ت مب��كان وجوده��ا، مثل مدرس��ة بغداد 
للتصوير، واملدرس��ة املغولية، ومدرس��ة هرات، وغيرها في 
م��دن العالم االس��المي. لك��ن يبقى نتاج مدرس��ة بغداد 
للتصوير ه��و األقدم مما نعرفه من ف��ن اخملطوطة املصورة. 
خاص��ة، مقام��ات احلريري، للمصور محمود بن س��عيد بن 
يحيى الواس��طي في الق��رن الثالث عش��ر للميالد، والتي 
كرست رؤية متكاملة من خالل تصويرها للتكامل القائم 

مابن االنسان ومجتمعه في القرون الوسطى. 
حي��ث أظه��رت حياة اجملتم��ع البغدادي في اطار تش��كيل 
وتصوير ش��ديد اخلصوصية، في متثيلها ألساليب العمارة، 
والطبقات االجتماعية، واألزياء بألوانها ونقوش��ها، األثاث 
ولوازم العيش، ومشاهد زاخرة باحلياة، من مجالس الوعظ 
حت��ى أس��رار ال��والدة وقوافل الس��فر. وعبر أش��كال ذات 
طبيع��ة مبتكرة، محورة، ومتخيلة عل��ى وفق رؤية الفنان 

وتصوره ملوضوعة اخملطوطة أو حكاياها .
ع��دا عديد اآلراء التي افترضت إن مدرس��ة بغداد للتصوير 
ومخطوطاتها املصورة جاءت بتأثير ثقافات وممارسات فنية 
واف��دة. لكن ثمة رأي واحد متفق علي��ه، من أن فناني هذه 
املدرسة قد اكتسبوا تقاليد فنية موغلة في القدم، كانت 
ق��د حتدرت من خصائ��ص املنجز اجلمال��ي واحلضاري ألرض 
ماب��ن النهرين. اخملطوط��ة املصورة ابت��كار تاريخي عراقي 

بحق.

المخطوطة المصورة

مقامات الرؤية
سعد القصاب

 يلفت النظر في المقدمة التي كتبها عبد الكريم أنه وإن تحدث عن 
»كالم التاريخ« يقوم بعمل فيه قدر كبير من الخلق الفني. وهو ال 

يخلق الحدث بل يرثه من مصادره المختلفة لكنه يتصرف به أحيانًا ويعدّ 
أن عمله هنا هو كعمل أي كاتب درامي والكاتب الدرامي يعتمد على 

الخيال إما جامع القصص فاعتماده على الخيال محدود في كل حال

من أبرز المآسي 
الشخصيّة في 
حياة الخفاجي 
اعتقاله من قبل 
القوات األميركية 
وزجه في سجن 
)بوكا( لمدة ثالث 
سنوات قال عنها 
»حتى السحابة 
بكت ألجلي

وداعًا منقذ الشريدة

نجم عبد الكريم.. في ألف حكاية وحكاية

محسن الخفاجي.. يوم لبسنا »ثياب حداد بلون الورد«



فج��أة وجد س��كان هذه املس��توطنة 
القدمية انفس��هم وه��م متحررون من 
هيمنة أحد أبشع التجارب التوليتارية 
في العصر احلدي��ث، ليقفوا ثانية أمام 
املهمة التي واجهته��م في الربع األول 
من القرن املنص��رم، مهمة بناء )االمة- 
الدول��ة(، وكما حصل م��ع العثمانيني 
)االحت��ال اخلارج��ي( فق��د حت��رروا من 
البعثي��ني )االحت��ال الداخل��ي( بفعل 
الغوث العاب��ر للمحيطات أو ما تطلق 
عليه األدبي��ات السياس��ية احلديثة ب� 

)قوى االمبريالية واالستعمار(.
ومنذ البدء دؤن )األعمام املتحاصصون( 
البرامج واملفردات الضد لذلك املشروع 
الوطن��ي، حي��ث ضم الدس��تور مفردة 
املكون��ات وحقوقه��ا ومصاحلها العليا 
حلقب��ة  النهائي��ة  الغاي��ة  بوصفه��ا 
واعادة تقس��يم أس��اب  التحاص��ص 
الغنيمة األزلية. وها هو الوطن املنكوب 
مبثل ه��ذه الفزعات الش��عبوية، يقف 
بفضل ه��ذا العنفوان العاب��ر للحدود 
الوطنية والقيم االنسانية احلديثة، عند 
حافات التش��رذم والضياع. وبدالً من ان 
تتحول التعددية الثقافية واالجتماعية 
الى منبع للتقدم والتحضر واالبداع كما 
حصل مع غي��ر القليل م��ن اجملتمعات 
وال��دول احلديث��ة، حولته كت��ل وفلول 
الهزائ��م احلضارية املهيمنة حالياً على 
املش��هد الراهن، الى مصدر واحتياطي 
لكل الش��رور والكراه��ة واالحقاد التي 
تفجرت في االعوام العشرة االخيرة من 

التغيير.
ان املتابع غير املثقل مبوروثات التشرذم، 
لن يج��د صعوبة في االق��رار بحقيقة 
ان ش��عوب وقبائ��ل وملل ه��ذا الوطن 
قدرته��ا  عل��ى  برهن��ت  ق��د  الق��دمي، 
مواهبها  لتس��خير كل  واس��تعدادها 
وامكاناته��ا غير احمل��دودة لتحويل هذه 
االمكاني��ة املش��روعة ال��ى واق��ع، وما 
حصل من تطور في حياتها السياسية 
والثقافي��ة واملعرفية ف��ي االربعينيات 
واخلمس��ينيات من القرن املنصرم أكبر 
دلي��ل على اجلانب اآلخر م��ن التجليات 
الواقعي��ة املمكنة لس��كان احد أقدم 
اجلغرافيات املدنية في تاريخ البش��ر. ان 
املهم��ة الغائبة، أو التي مت اقصاؤها مع 
اغتي��ال اجلمهورية االولى، هي االندماج 
الطوع��ي والدميقراط��ي لكل أش��كال 
التنوع الثقافي واالجتماعي في الهوية 
العراقية االنس��انية اجلامع��ة والعابرة 
ألس��اك الهويات القاتلة. هذا املشروع 
ال��ذي اصب��ح بفع��ل الهزائ��م عل��ى 
ش��تى اجلبهات السياس��ية والقيمية 
والعس��كرية، أقرب الى الطوباوية منه 
الى الواقع،في حني كان قاب قوس��ني أو 
أدن��ى من التحقق قب��ل نصف قرن من 
مش��هد ظهور اخلليفة ف��ي ثاني املدن 

العراقية.
مثل هذه الهروالت املذعورة خلف بيارغ 
)املكون��ات( لن تكون لن��ا غير املزيد من 
احل��روب والكوارث واحمل��ن، وما نضح عن 
فزعاتهم لنصرة هلوس��اتهم االخيرة، 
دليل ال يقبل اجلدال حول نوع الكوابيس 
التي سوف تتلقفنا في نهاية النفق، ان 
لم نحظ بنجدة عاجلة محلية أم اممية 
تنتشلنا من ذلك املصير الذي استقرت 

في قعره الساالت املنقرضة.
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المقاالت و اآلراء التي 
تنشر تعبر عن وجهة نظر 
أصحابها وال تمثل بالضرورة 
رأي الجريدة

عن موقع »كارتون سياسي«

التحالف ضد داعش

أكرم العبيدي*

في خبر تناولته بعض املواقع االلكترونية 
مفاده ان سويس��را ق��ررت توزيع املبالغ 
الفائض��ة ف��ي خزينته��ا له��ذا العام 
2014  وبواق��ع 2800 دوالر لكل مواطن 
وبعد حس��ابها للمبل��غ  الكلي يتبقى 
فائ��ض 300 الف دوالر له��ذا قررت رمي 
هذا املبلغ بالش��ارع ومن حق اي مواطن 
احلص��ول على م��ا يس��تطيع احلصول 
علي��ه .. ان كان ه��ذا اخلب��ر صحيح��ا 
علينا ان نتوقف عنده ونرى كيف تفكر 
احلكومات والدول مبواطنيها .أما إذا كان 
ه��ذا اخلبر غير دقيق فإنن��ا هنا نتحدث 
ع��ن مصطلح اس��مه دول��ة الرفاهية 
وهذا جن��ده في الدول الدميقراطية التي 
حتت��رم ش��عوبها وميلك املواط��ن فيها 
حصان��ة ض��د الفق��ر او املوت بس��بب 
اجلوع وتوفير جميع مس��تلزمات حياته 
بضمان��ات  واملس��تقبلية  اليومي��ة 

مس��بقة معروفة ضمن لوائح وقوانني 
س��نتها تلك الدول وهذا ما تشير اليه 
الوقائ��ع والدراس��ات االقتصادية التي 
تص��در من خ��ال البحوث والدراس��ات 
ونش��رها في تل��ك الدول وعل��ى نطاق 
عامل��ي ايضا.دولة الرفاهي��ة تعمل من 
أجل أن متنح جمي��ع مواطنيها احلقوق 
االجتماعية االقتصادي��ة وأن تهتّم بأن 
يعيشوا مبستوى حياة الئق. لهذا ميكن 
ان ال نستغرب من توزيع الثروة الوطنية 
بعدال��ة على جمي��ع املواطن��ني الذين 
كفل��ت قوانني تل��ك ال��دول ان يعيش 
فيه��ا املواط��ن م��ن دون قل��ق او خوف 
عل��ى حياته ومس��تقبله ه��و وعائلته 
وهذا يتناقض متاما مع ما نعيش��ه في 
بلد غني جدا مث��ل العراق ومفترض ان 
يك��ون دميقراطياً يعمل على وفق اآللية 
الدميقراطي��ة التي تعي��ش فيها بقية 
الدولة والت��ي نس��ميها دول الرفاه.ما 
يدعونا للحديث اليوم في هذا املوضوع 
حاالت استغال املال العام والتي تشير 

الي��ه بعض التقارير الصحفية وحتويله 
بحيل قانونية الى مال خاص والتصرف 
ب��ه وكأنه ملك ش��خصي وليس ملكاً 
عام��اً يش��ترك في��ه اجلمي��ع ونقصد 
باجلمي��ع هنا هم مواطنو ه��ذا البلد .. 
لدينا  أمنوذج س��يء  لذل��ك هو اجملالس 
احمللية في احملافظات هذه اجملالس حولت 
كل األموال الواردة لتلك احملافظات الى 
األعضاء  يتقاس��مها  أموال شخصية 
في مش��اريع ق��د تك��ون حقيقي��ة أو 
وهمي��ة وفي أحيان كثيرة الفائدة منها 
مطلقا.يض��اف ال��ى ذل��ك الس��فرات 
وااليف��ادات الت��ي ينع��م به��ا أعض��اء 
مجال��س احملافظات م��ن دون وجه حق 
او مب��رر منطقي لتل��ك االيفادات التي 
تتضمن من بينها زيارة بيت اهلل )احلج( 
وغيره��ا من الدول اجملاورة وخاصة تركيا 
التي حتولت ملنتج��ع دائم لهؤالء الذين 
يتحكم��ون بامل��ال الع��ام وكأن��ه مال 
خاص م��ن حقه��م التصرف ب��ه نحن 
هنا نتحدث عن واقعني مختلفني االول 

كي��ف تفك��ر دول��ة الرف��اه مبواطنيها 
الش��خصية  والثان��ي كيف تس��تغل 
املمثل��ة للدول��ة مواطنها.كيف لنا ان 
نتحول لدولة رفاه سؤال دائما مانفكر 
ب��ه ما الذي نحتاجه لنتحول لذلك هل 
بوضع األمنوذج الغربي ام األمنوذج العربي 
اإلس��امي  وف��ي تاريخنا اإلس��امي ال 
توجد اال حالة واحدة ذكرها لنا تاريخنا 
العرب��ي اإلس��امي هي دول��ة علي بن 
اب��ي طال��ب وصع��ب تطبيقه��ا اليوم 
في ظ��ل تناقضات الس��لطة وهيمنة 
والرغب��ات الش��خصية ملثل��ي  امل��زاج 
تل��ك الس��لطة ..  ففي دول��ة علي )ع( 
لم يتعامل م��ع األش��ياء العامة على 
أنها أش��ياؤه اخلاصة. كانت الدولة في 
نظ��ره مختلف��ة عنه ش��خصياً، على 
أساس أنها سلطة من اهلل وشعب من 
البش��ر الذين هم إما أخ لك في الدين، 
أو نظير لك ف��ي اخللق، وأن أموالها هي 
أموال اهلل وأموال املس��لمني، وليس��ت 
أموال��ه اخلاصة.ه��ذا األمن��وذج ال ميكن 

ان يك��ون ف��ي ظل فس��اد أخاقي قبل 
ان يك��ون فس��اداً مالياَ والوص��ول الى 
دول��ة الرفاهي��ة يحتاج لنك��ران للذات 
والتخلص من عقدة املاضي الشخصي 
ال��ذي يعان��ي منه��ا بعض املس��ؤولني 
لهذا جن��د ان حلقة اجملال��س احمللية في 
جس��د الدولة العراقية حلقة فائضة 
ومعطل��ة وهدر للمال الع��ام هذا املال 
الذي ي��ذوب ويتبخر كل ع��ام وال تغيير 
ف��ي احملافظات وال ف��ي حي��اة املواطن.

س��كن عش��وائي ش��وارع مهملة وال 
مش��اريع حقيقية تس��تطيع ان تنقل 
املواط��ن من حي��اة القه��ر والبؤس الى 
حياة الرفاهة املنشود واحللم الذي طال 
انتظاره طاملا الس��لطة عندنا تستثمر 
األم��وال خلدمته��ا وخدم��ة مصاحلها 
احلزبية ومشاريعها الشخصية التي ال 
تعني س��وى املزيد من التخلف والبقاء 

خارج سياقات دولة الرفاهية. 

* كاتب عراقي  

الحسن بن طالل

ذكر القرآن الك��رمي في أكثر من موضع 
مبدأ الشورى، وأجزل الثناء على قيمتها 
الرفيعة في تنظيم املعامات والعاقات 
اإلنس��انية، وأش��ار إل��ى ضرورته��ا في 
ترتيب الش��ؤون اخلاص��ة والعامة؛ من 
أمور األسرة الصغيرة إلى تقرير مصائر 
اجملتمعات الكبيرة، أي أنها مطلوبة في 
كل حال من أحوال اإلنس��ان املس��لم. 
بنم��اذج  اإلس��امي  التاري��خ  وحف��ل 
مشرقة من التطبيقات احلكيمة ملبدأ 
الش��ورى، وإعمال العقل، في إدارة شأن 

املسلمني. 
وقد جاء في الذكر احلكيم إيضاح مناذج 
ساطعة ألهمية الش��ورى في العاقة 
ب��ني احلاكم واحملكوم، وصواب أخذ الرأي 
في الش��أن العام، منها م��ا بّينه اهلل، 
ع��ّز وجّل، عن ملكة س��بأ عندما ألقى 
الهده��د إليها بكتاب س��ليمان عليه 
السام في قوله تعالى: »يَا أَيَُّها املأَلُ إِنِّي 
ْيَماَن  أُلِْقَي إِلَيَّ ِكَتاٌب َكرمِيٌ * إِنَُّه ِمن ُس��لَ
ِ الرَّْحَم��ِن الرَِّحيِم * أاَل 

وَإِنَّ��ُه بِْس��ِم اهللَّ
تَْعلُ��وا َعلَ��يَّ وَأْتُونِي ُمْس��لِِمنَي * َقالَْت 
يَا أَيَُّه��ا املأَلُ أَْفُتونِي ِفي أَْم��رِي َما ُكنُت 
َقاِطَعًة أَْمراً َحتَّى تَْش��َهُدوِن.« )س��ورة 
النمل 29-32(، ذلك رغم أن الكتاب كان 
واض��ح الدالل��ة في الدعوة إل��ى عبادة 

اهلل واإلذعان لوحدانية احلق س��بحانه 
وتعال��ى، ولك��ن بلقيس دع��ت املأل من 
قومه��ا، وأه��ل ال��رأي، ما يزك��ي قيمة 
التشاور بني احلاكم واحملكومني في كل 

األمور املتعلقة مبصير األمة.
م��ن هن��ا نعل��م أن األق��وام ف��ي أقدم 
العصور قد حرصوا على هذه الشورى، 
وأدركوا أهميتها، ومتس��كوا مبنهاجها، 
واقتنع��وا مبنافعها ف��ي تصويب الرأي، 
وأفضليته��ا ف��ي اتخاذ الق��رار. ولكن، 
الس��ؤال الذي يفرض نفس��ه ه��و: إذا 
كانت األمم الغابرة في املاضي السحيق 
قد متسكت بها وقادتها إلى سمو الرأي 
ورش��د املمارس��ة، فما بالنا نحن اليوم 
نتخلى عنها؟ وإذا كان األمر شورى بيننا 
نحن أهل السنة واجلماعة، وشيعة آل 
البيت، واإلباضية، الذين يش��كلون مع 
السبعة،  اإلسامية  املذاهب  بعضهم 

فلماذا نختلف وال نأتلف؟
إن الش��ورى ِس��مٌة حيوية من س��مات 
اإلس��ام احلني��ف، وقاع��دة أساس��ية 
ملس��لمي اليوم مثلما كانت ُمرش��دة 
لألولني كذلك، وهي تس��اعد على فتح 
ب��اب االجتهاد واس��عاً أمام األس��اليب 
واألش��كال املنظمة لعملية التش��اور 
والتح��اور، إذ إنه��ا تع��زز قيم��ة احلوار، 
وتق��ارب وجه��ات النظر، وتض��ع إطاراً 
مناسباً الستيعاب االختافات املذهبية، 
التي ما جاءت إال رحمة لألمة، أو هكذا 
ينبغ��ي أن تك��ون. أل��م يقل الرس��ول 

صل��ى اهلل علي��ه وس��لم »إن  اختاف 
أمتي رحمة«، إشارة إلى احترام  التنوع  
والتعددية، الت��ي قامت عليها احلضارة 
اإلس��امية، من��ذ نش��اتها  األولى في 

عهد الرسالة والدعوة احملمدية.
أذك��ر جي��داً أن أح��د ش��يعة آل البيت 
ق��ال ل��ي: إذا كان��ت الفتن��ة املفتعلة 
بني الس��ّنة والش��يعة حُتل بأن نُصبح 
سلفيني، فنحن جميعاً نحترم السلف 
الصال��ح. كما  قال لي واح��د من أبناء 
الس��ّنة، أي أهل الس��ّنة واجلماعة: إذا 
التش��يع مقصود ب��ه اتب��اع آل البيت 
فنح��ن جميعاً ش��يعة. إذ يقول اإلمام 
الش��افعي:  »من ال يصلي على محمد 

وآل محمد فا صاة له«.
وبإلق��اء نظرة س��ريعة على املش��هد 
اإلنس��اني الكوني املاث��ل أمامنا اليوم 
يتض��ح لنا أن األمور ل��م تعد طبيعية 
وال محتملة؛ فيما يقارب من ثاثة آالف 
إنس��ان توفي بس��بب م��رض اإليبوال ، 
ونسمع عن تفش��ي األمراض واضطرار 
مايني البش��ر إلى اللج��وء. ومن هؤالء 
املس��لمني؛  م��ن  ه��م   70% الاجئ��ني 
خرجوا م��ن ديارهم مقهوري��ن، وغادروا 
باده��م مغدورين، ل��م يحملوا معهم 

من أماكهم إال بعض ذكرى.
فف��ي مكان لبيع التح��ف مبدينة أثينا، 
اس��ترعى انتباه��ي وجود آثار تُش��كل 
مصدر دخل للمهّجرين من أّمة محمد؛ 
أحدها مخطوطة أنيقة تقول »إن اهلل 

على كل ش��يء قدير«، وأخرى  مكتوب 
عليه��ا بخ��ط جميل قول رس��ول اهلل 
صلى اهلل عليه وسلم »ال فتى إال علي 
وال س��يف إال ذو الفق��ار«. وق��د وجدت 
نفس��ي مقب��اً عل��ى ش��راء كليهما 
إلخراجهم��ا من الدكان، ال��ذي يروج ملا 
تبقى من ثروة ألس��رة مهّجرة اضطرت 
لبيع م��ا توارثته عن الس��لف الصالح 

من مقتنيات ثمينة.
أم��ا آثاراحل��روب احلقيقي��ة، وجّلها بني 
وغير مس��لمني،  املؤمن��ني، مس��لمني 
جتعل م��ن اللقاء الطوع��ي بني أطراف 
الصراع الدائر في غربنا اآلس��يوي شبه 
مس��تحيل. فالكل يس��تجيب لدعوة 
أعض��اء مجل��س األمن، الت��ي ال تكون 
إال باألم��ر أو النهي، وإن كنا  في مطلع  
2011، ق��د حذرنا األمني العام الس��ابق 
ل��ألمم املتح��دة  كوفي عن��ان من مغبة 
جتاه��ل أي م��ن أعضاء مجل��س األمن؛ 
االحت��اد الروس��ي  مث��اً، وأي من أطراف 
املعادل��ة ف��ي إقليمن��ا،  كاجلمهوري��ة  
اإلس��امية اإليراني��ة ، م��ن ط��رح كنا 
نعتق��د أنه بع��د مرور قرن عل��ى بداية 
احل��رب الكونية  األول��ى - 1914 و2014 
– س��ينهي اس��تئناف احلروب الكونية 

املترابطة.
 إن قيام  بابا الفاتيكان  خال زيارته إلى 
تيران��ا في ألبانيا بالصاة في كنيس��ة 
ش��يدها مس��لمون ف��ي ذل��ك البل��د 
املسلم  يدل على أن التعايش السلمي 

أبقى م��ن الصراعات  الدائرة  على هذا 
الكوك��ب، التي تُش��كل حرب��اً عاملية 

ثالثة ، ويُعُد عاما حاسما لها  . 
وفي هذا اإلطار، حترص الواليات املتحدة 
األمريكي��ة عل��ى بق��اء قيمه��ا كم��ا 
تصفه��ا حية  مس��تقلة خ��ارج إطار 
التدخل املس��تمر، الذي أذنت لنفسها 
ب��ه متذرع��ة بحج��ة نصرة احل��ق ودرء 
الباطل، وكأن الش��ر كله هنا. أليست 
قضية أوكرانيا صراعاً متعدد األسباب، 
األرثوذكس��ية  املنازل��ة  بينه��ا  وم��ن 

الكاثوليكية، كما يقال.؟
نحن؛ أهل السّنة واجلماعة، أوآل البيت، 
أوأتباع املذهب اإلباض��ي، إْن أدركنا أننا 
أم��ة واحدة، ونلتقي ي��وم العيد لُنتمم 
ما  أُمرنا به من مناسك وعبادات، نعلم 
متام��اً أن بعض الفظائ��ع، التي ارتكبت 
باسم اجلهاد في أفغانستان، قبل دخول 
املنظمات  املس��لحة كطالبان ومن ثم 
القاع��دة، وما تبعهما من مس��ميات، 
قامت  بأعمال  منكرة، من قتل األبرياء 
م��ن ، مس��لمني ومس��يحيني بديارن��ا 
كما قتلتهم ف��ي أماكن مختلفة من 
املعم��ورة. ونحن نعلم ما ه��و حق وما 
ه��و باط��ل، وتقديراً على ه��ذه املعرفة  
نقول إننا على مفترق طرق؛ فإما  قبائل 
وش��عوب ال ف��رق بينه��ا إال بالتق��وى، 
أو فظاظ��ة  جتع��ل العال��م ينفض من 

حولنا. 
فه��ل لن��ا أن نُق��رر مصيرنا ف��ي ضوء 

ب��ه،  نحتف��ل  ال��ذي  العي��د،  حكم��ة 
ونبدأ  في زراعة الفس��يلة، وقد قاربت  
الساعة، كما يراها  الكثيرون، وأن ندعو  
لتأصيل احلوار  الش��ورّي األصيل النابع 
من قناعاتن��ا وعقيدتنا، ومن منطقتنا 
للتضام��ن  ونؤس��س   غيره��ا،  قب��ل 
مبوضوعي��ة  يأم��ر  ال��ذي  األخاق��ي، 
وض��رورة قي��ام املؤسس��ات املعط��اءة 
كال��زكاة العاملي��ة؟ أما موت��ى القلوب 
الذين ميش��ون على األرض وهم أموات، 
فنس��ألهم بصدق: هل كرم رب البرية 
اإلنس��ان لينك��ر قيم اإلس��ام ويدعي 
هذا اإلنس��ان بأنه مسلم؟ ولهم أقول، 
إما التنوع واالحت��رام املتبادل والوصول 
إلى أرضية مش��تركة مُتك��ن للتعايش 

املشترك، وإما طوفان الشر.
9/21 م��ن  ف��ي  العال��م يس��تذكر  إن 
كل ع��ام  ي��وم الس��ام  العامل��ي،  وال 
يزال  الس��ام في ديارن��ا بعيد املنال. إن 
فلسطني تُغتصب وحتترق أطرافها أمام 
مرأى ومس��مع اجلميع. واحملتل ال تردعه 
ِش��رعة وال قانون، فم��ن الصعب اقناع 
املسيحيني من ثقافة عربية، واملسلمني 
م��ن ثقاف��ة عربي��ة، والفلس��طينيني 
باآلراميني،  الذين وصف��وا  املس��يحيني 
للتميي��ز بينهم وبني فلس��طينيي 48 
عندم��ا يدع��ون للخدمة ف��ي صفوف 
جيش إس��رائيل، أن لهم حقاً بيننا،  إذ 

ينتمون ألمتهم.
 أق��ول، ف��ي اخلتام، إن الص��دق مع الذات 

يحتم علينا الدعوة لنظام إنساني جديد 
نكون في مقدمته ونتعامل بإنس��انيتنا 
في الس��لم واحلرب. حيث  يكون الصدق 
مع اآلخر، الذي يق��ف مع احلق؛ ال يعظم 
م��ن ه��ول املوق��ف وال يس��اوم بتعلي��ل 
أس��باب احلرمان . وقبل كل شيء وبعده،  
يك��ون الصدق م��ع اخلالق، ال��ذي جعلنا 
مس��تخلفني في األرض، ال نعبث بأمانة 
الرس��الة التي ُكلفنا بها، وأمرنا ش��ورى 
بينن��ا ال نس��تبد ب��رأي وال ننف��رد بإتخاذ 
قرار. إذ وضعت الشورى في القرآن الكرمي 
ا واحًدا مع الصاة واإلنفاق: »وَالَِّذيَن  صفًّ
اَة وَأَْمُرُهْم  اْسَتَجابُوا لِرَبِِّهْم وَأََقاُموا الصَّ
َّ��ا رَزَْقَناُه��ْم يُْنِفُقوَن«.  ُش��ورَى بَْيَنُهْم ومَِم

)سورة الشورى:38(.

دولة الرفاهية 

األمر شورى بيننا

االمير احلسن بن طالل
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متابعة ـ الصباح الجديد:

وجهت وزارة الكهرباء االحتادية، يوم 
أمس االحد، الدعوة إلى الش��ركات 
اليابانية الى تنفيذ مشاريع الطاقة 
الكهربائي��ة في العراق، فيما اكدت 
اليابان استعداد ش��ركاتها للعمل 
في العراق إلعادة استقرار منظومة 

الطاقة الوطنية في العراق.
وق��ال وزير الكهرباء قاس��م محمد 
الفهداوي في بيان صدر على هامش 
لقائ��ه بالس��فير اليابان��ي بالعراق 
كازويا ناش��يدا، واطلعت »الصباح 
اجلديد« على نس��خة من��ه, ان »ابرز 
مش��كالت الوزارة حالياً تتمثل في 
نقص االنتاج وتقادم ش��بكات نقل 
الطاق��ة فض��الً ع��ن محدوديتها«، 
ال��ى  الياباني��ة  الش��ركات  داعي��ا 
»املش��اركة ف��ي تنفي��ذ مش��اريع 
الوزارة ملا لها من س��معة ممتازة في 

قطاع الطاقة«.
وأضاف الفهداوي ان »الوزارة وضعت 
خطة لزي��ادة حجم انت��اج الطاقة 
الكهربائية«، معرب��ا عن امله »في 
اصالح االبراج املتضررة في احملافظات 
الشمالية بعد حتريرها من سيطرة 

االرهابيني عليها«.
م��ن جانبه، اك��د الس��فير الياباني 
كازويا ناشيدا خالل البيان، »استعداد 
الش��ركات الياباني��ة للعم��ل ف��ي 
الع��راق ودعم��ه باخلب��رات املتطورة 
في مجال الطاقة إلعادة اس��تقرار 
املنظومة الوطنية«، مطالبا الوزارة 
ب�«تق��دمي اخلطة اجلديدة ليتس��نى 
للش��ركات اليابانية تقدمي دراس��ة 
ومتطورة  وعملية س��ريعة  علمية 
ضمن منه��اج متط��ور للمحطات 

الكهربائية«.
قاس��م  الكهرب��اء  وزي��ر  وكش��ف 
الفه��داوي في 16 ايل��ول احلالي، ان 

حاج��ة العراق م��ن الطاقة 30 الف 
ميغاواط، مبينا ان نصفها س��يأتي 

عبر االستثمار.
وم��ن جانب آخر اش��اد الس��يد وزير 
الكهرب��اء املهندس قاس��م محمد 
الفهداوي بتعاون اجلانب االيراني مع 
جميع الوزراء الس��ابقني في تنفيذ 
االتفاقيات واملشاريع اخلاصة بقطاع 

الكهرباء في البالد 
اعلن ذل��ك الدكتور مصعب املدرس 
وزارة  باس��م  الرس��مي  املتح��دث 
الكهرب��اء، ومدي��ر مكت��ب االعالم 
واالتصال احلكوم��ي فيها، مضيفاً، 

جاء ذل��ك خالل لقاء الس��يد الوزير 
بسفير ايران السيد حسن دنائي فر 
في مكتبه مبقر الوزارة في العاصمة 
بغداد معربا عن امله في اس��تمرار 
تنفيذ املشاريع واالتفاقات مع اجلانب 
االيران��ي اخلاصة بقط��اع الكهرباء 
والوقود الغ��ازي للمحطات، مؤكدا 
اس��تعداد وزارة الكهرب��اء العراقية 
لش��راء الغ��از ملدة خمس س��نوات، 
متمنياً في ذات الوقت تفعيل وبدء 
العم��ل باخلط الس��تراتيجي للغاز 
املار عبر العراق باجتاه االردن ومن ثم 

الى اوربا.

ان  الكهرب��اء  وزي��ر  الس��يد  واك��د 
ال��وزارة ستس��تمر بش��راء الطاقة 
الكهربائي��ة من منظومة الكهرباء 
االيرانية حلاج��ة منظومة الكهرباء 
العراقي��ة في الوق��ت احلاضر لهذه 
الطاقة، مش��دداً على االس��راع في 
اجناز انبوبي اس��تيراد الغاز من ايران 

عبر محافظتي ديالى والبصرة.
 م��ن جانبه هنأ س��عادة الس��فير 
االيران��ي الس��يد الوزي��ر بتس��نمه 
املنصب، واعداً اياه بأستمرار التعاون 
املثم��ر وزيادة حجم التب��ادل الفني 
والتج��اري م��ع الع��راق، وبأالخ��ص 

قط��اع الكهرب��اء، مس��تعرضاً في 
ذات الوق��ت االتفاقي��ات الت��ي متت 
ب��ني وزارة الكهرب��اء ووزارة الطاق��ة 
االيراني��ة خالل الس��نوات املاضية، 
الى جانب تقدميه ع��رض موجز عن 
ق��درات جمهورية ايران االس��المية 
في مجال انتاج الطاقة الكهربائية، 
فضالً عن الشركات املوجودة حالياً 
في اي��ران واحلاصلة عل��ى امتيازات 
من شركات عاملية والتي ينفذ عدد 
منها مشاريع على االرض العراقية.
واب��دى س��عادة الس��فير االيران��ي 
اس��تعداد احلكوم��ة االيرانية على 

تقدمي يد الع��ون في جميع مجاالت 
تطوير منظومة الكهرباء الوطنية 

في العراق.
ويعان��ي الع��راق م��ن نقص��ا ف��ي 
إم��دادات الطاق��ة الكهربائية منذ 
العام 1990 عقب فرض األمم املتحدة 
حص��ارا عل��ى الع��راق، وتفاقم��ت 
املش��كلة بعد العام 2003 فازدادت 
ساعات انقطاع الكهرباء ما زاد من 
اعتماد األهالي على مولدات الطاقة 
الصغي��رة واألهلية ،على الرغم من 
انف��اق املليارات من ال��دوالرات على 

هذه الوزارة.

وزير الكهرباء الفهداوي لدى استقباله السفير الياباني أمس االحد في بغداد

الفهداوي يشيد بتعاون إيران في تنفيذ االتفاقيات 

الكهرباء تدعو الشركات اليابانية لتنفيذ مشاريع الطاقة في العراق

وزير الكهرباء: 
ابرز مشكالت 

الوزارة حاليًا تتمثل 
في نقص االنتاج 

وتقادم شبكات نقل 
الطاقة فضاًل عن 

محدوديتها«، داعيا 
الشركات اليابانية 

الى »المشاركة 
في تنفيذ مشاريع 

الوزارة 

عواصم ـ وكاالت:
تراجعت مؤش��رات البورصة بش��كل جماعي، فى 
بداي��ة تعام��الت يوم أم��س األحد، أولى جلس��ات 
األس��بوع، حيث تراجع مؤش��ر البورصة الرئيسى 
»إيج��ى إكس 30« بنس��بة %0.86 مبق��دار 9614.2 
نقط��ة، وتراجع مؤش��ر »إيجى إكس 20« بنس��بة 

%1.14 ، مبقدار 11225نقطة.
وتراجع مؤش��ر الش��ركات املتوس��طة والصغيرة 
»إيجى إكس 70« بنسبة %0.28 مبقدار 618 نقطة، 
وتراجع مؤش��ر »إيجى إكس 100« األوس��ع نطاقا 

بنسبة 0.46 % مبقدار 1138 نقطة.

الصباح الجديد - وكاالت:
أكدت شركة سبائك الكويت لتجارة املعادن أمس 
االحد, في تقريرها األس��بوعي أن الذهب اس��تمر 
فى الهبوط لالسبوع الثالث على التوالى مالمسا 
مس��توى 1206 دوالر لالونصة متاث��ر بقوة الدوالر 
وارتف��اع بورصة االس��هم االميركية وفقد الذهب 
الكثي��ر من مكاس��به التى حققها عل��ى مدار 8 
شهور من بداية العام ويقترب من مستوى اسعاره 
فى كانون الثاني املاضى م��ع توقعات بإنهاء الربع 

الثالث على خسائر غير متوقعه.
ويقول ذكر رجب حامد الرئيس التنفيذى لش��ركة 
سبائك: ولم تكن قوة الدوالر هى السبب الرئيسى 
وراء هبوط اسعار الذهب لكن السبب االخر يكمن 
فى ضعف الطلب على الذهب من جميع االسواق 
وخصوصا اس��واق شرق اس��يا املتمثلة فى الهند 
والص��ني وهذا ه��و غي��ر الطبيعى حي��ث اعتادت 
االس��واق على ارتفاع حجم الطل��ب كلما اقتربت 

اونصة الذهب من مستوى 1200 دوالر.
 وقد يكون الس��بب فى هذا مبرر مع املس��تثمرين 
حيث ان اغلبهم عادة ينتظر مستويات اقل العادة 
الش��راء ودخول االس��واق بينما اسواق املشغوالت 
الذهبي��ة ال تهت��م بف��ارق ال��دوالرات البس��يطة 
وتكثر من مشترياتها كلما هبطت اسعار الذهب 
خصوصا ونحن فى فترة تعد موس��م من مواسم 

شراء املشغوالت الذهبية.
 وبجانب هذا تلقت املعادن الثمينة وعلى راس��ها 
الذه��ب ضغوط اخرى من الصناديق االس��تثمارية 
والبن��وك املركزية حي��ث اظه��رت التقارير حاالت 
عزوف كبي��رة عن الش��راء وبلغت حي��ازة صندوق 
SPDR TRUST ادن��ى مس��توى ل��ه منذ س��نوات 
االزمة العاملي��ة وهو اكبر صندوق اس��تثمارى فى 
املع��ادن الثمينة وال��كل حاليا يختل��ف حول قاع 
اسعار الذهب املتوقع خالل االيام القادمة فالبعض 

ينتظر الذهب عند مستوى 1200 دوالر.

تراجع جميع 
مؤشرات البورصة 

الذهب يواصل الهبوط 
ويصل مستوى 1206 دوالر

 المالية االوراق هيئة 
والدراسات البحوث دائرة 

:  بتاريخ )النظامـي الســوق( التداول جلســة ملخص
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AAHP1.1001.000-9.09الزراعي لالنتاج االهليةHBAY76.00083.60010.00بابل فندق

HNTI19.75018.000-8.86السياحية االستثماراتIRMC3.0503.2506.56الجاهزة االلبسة

SBPT50.00047.750-4.50الركاب لنقل بغدادIFCM1.9002.0005.26االنشائية  الفلوجة

SBAG1.8801.820-3.19العام للنقل الباديةIBSD2.3002.3401.74الغازية  بغداد

BMNS1.0000.970-3.00المنصور مصرفBGUC0.9600.9701.04الخليج مصرف

BCOI0.7200.700-2.78التجاري المصرفBDSI1.0901.1000.92دارالسالم مصرف

IMAP0.7700.750-2.60الدوائية المنصورHASH7.4407.5000.81اشور فندق
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BDFD13,800,000,00092.30.690والفرات دجله مصرفBDFD20,000,000,00096.10.690والفرات دجله مصرف

BMNS207,533,4711.40.970المنصور مصرفBMNS212,354,9191.00.970المنصور مصرف

IFCM185,962,7341.22.000االنشائية  الفلوجةIFCM97,847,3200.52.000االنشائية  الفلوجة

BBOB151,845,5151.01.680بغداد مصرفBBOB90,384,2350.41.680بغداد مصرف

IKLV79,731,1310.51.360اللقاحات النتاج الكنديIKLV58,198,6360.31.360اللقاحات النتاج الكندي

IIDP61,979,3410.41.100للتمور  العراقيةBIME57,979,3330.30.770االوسط الشرق مصرف

BGUC52,263,4000.40.970الخليج مصرفIIDP56,477,0370.31.100للتمور  العراقية

20,573,241,48098.8114,539,315,59297.29

14,944,453,421الكلي مجموع20,820,708,048الكلي مجموع
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بغداد ـ الصباح الجديد:
العام��ة جمللس  األمانة  وجه��ت 
الوزراء، أم��س األحد، وزارة املالية 
ب��إدراج ن��ص مبش��روع املوازن��ة 
العامة يتضمن ش��طب الديون 
املترتب��ة  وفوائده��ا  احلكومي��ة 

بذمة »شهداء اإلرهاب«.
وقال��ت األمانة في بي��ان تلقت 
»الصباح اجلديد« نس��خة منه، 
»إنها وجه��ت وزارة املالية بإدراج 
ن��ص مبش��روع املوازن��ة العامة 
يتضمن شطب الديون احلكومية 

وفوائدها املترتبة بذمة ش��هداء 
العملي��ات اإلرهابية«، مش��يرة 
إل��ى أن »ذل��ك ج��اء بن��اء على 
قرار اجملل��س املرقم 29 للس��نة 

احلالية«.
»الق��رار  أن  األمان��ة  وأضاف��ت 
جمي��ع  ش��طب  عل��ى  ن��ص 
بذم��ة كل  احلكومي��ة  الدي��ون 
م��ن استش��هد بع��د تاري��خ 9 
نيس��ان 2003 بعملي��ة إرهابية 
من منس��وبي الوزارات واجلهات 
غير املرتبطة ب��وزارة واحملافظات 

كاف��ة،  األمني��ة  واملؤسس��ات 
باإلضاف��ة إلى أصحاب الدرجات 
اخلاص��ة ومنس��وبي الرئاس��ات 
كاف��ة  وموظفيه��م  الث��الث 
مب��ا ف��ي ذل��ك الدي��ون والفوائد 
املترتبة بذممهم حلساب املصارف 

احلكومية«.
وتابعت »ذلك الق��رار نص أيضاً 
على حتم��ل وزارة املالي��ة الديون 
والفوائ��د املتحقق��ة للمصارف 
الش��هداء، على  بذمم  احلكومية 
أن تدقق من ديوان الرقابة املالية 

االحتادي«.
يذك��ر أن مجلس ال��وزراء أصدر 
في 2009 قانون رقم 20 القاضي 
بتعويض املتضررين من العمليات 
العس��كرية  واألخطاء  احلربي��ة 
»اإلرهابي��ة«، ونص  والعملي��ات 
القانون على تعويض قتلى تلك 
العملي��ات بثالث��ة ماليني و750 
براتب  دين��ار وش��مولهم  أل��ف 
تقاعدي وقطعة أرض س��كنية، 
فيم��ا يع��وض اجلرحى حس��ب 

درجة العوق التي تعرضوا لها.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أعل��ن قس��م عم��ل محافظة ذي 
ق��ار التاب��ع ل��وزارة العم��ل، أمس 
األحد، ع��ن توق��ف 1091 معاملة 
ق��رض للعاطل��ني ضم��ن اخلط��ة 
ع��ن  للتخفي��ف  اإلس��تراتيجية 
الفقر بس��بب تأخر إق��رار املوازنة، 
فيما اش��ار الى أن 420 مس��تفيدا 
إلقامة مش��اريع  قروضا  تس��لموا 
صغيرة من مجموع 700 مستفيد 

عن طريق الوزارة.
وقال مدير القس��م طاهر مس��لم 
ل�«الس��ومرية  البكاء ف��ي حديث 
ني��وز«، إن »1091 معامل��ة ق��رض 
تتعلق بش��ريحة العاطلني وطلبة 
الكلي��ات املس��ائية ضم��ن اخلطة 
ع��ن  للتخفي��ف  اإلس��تراتيجية 
الفق��ر مت ترويجها، لكنها متوقفة 
بس��بب تأخر إقرار املوازن��ة«، مبيناً 
أن »قيم��ة الق��رض تت��رواح ما بني 
خمس��ة مالي��ني و10 مالي��ني دينار 
تس��دد بش��كل دفعات على مدى 

ثماني سنوات«.
وأضاف البكاء أن »420 مس��تفيدا 
من العاطلني عن العمل تس��لموا 
ق��روض تت��راوح م��ا ب��ني 5 ماليني 
إلقام��ة  دين��ار  ملي��ون  وعش��رين 
وزارة  عب��ر  صغي��رة  مش��اريع 

العم��ل والش��ؤون االجتماعي��ة«، 
مش��يرا الى أن »الدائرة مس��تمرة 
بتروي��ج املعام��الت للمس��تحقني 
م��ن ش��ريحة الفق��راء وإرس��الها 
إل��ى املكت��ب الوطن��ي ف��ي بغداد 

للمصادقة عليها«.

يذك��ر أن وزارة التخطيط والتعاون 
االمنائ��ي أطلق��ت إس��تراتيجيتها 
الوطنية للحد م��ن ظاهرة الفقر، 
في كانون الثاني 2010، والتي تتركز 
على زيادة نسبة مشاريع االستثمار 

بهدف امتصاص البطالة.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أختت��م مؤش��ر الع��راق ل��الوراق 
املالي��ة تداوالت ي��وم أمس االحد, 
إنخفاضاً  األحمر مسجالً  باللون 
نقط��ة   100.29 عن��د مس��توى 
فاقداً 0.02 نقطة بنسبة 0.02% 
و قد أغلق اجللس��ة املاضية عند 

مستوى 100.31 نقطة.
بل��غ حجم ت��داوالت أم��س نحو 
20.8 ملي��ار س��هم بقيمة 14.9 
مليار دينار من خالل 371 صفقة 
ش��ركة   50 أس��هم  نفذته��م 
إرتف��ع منه��م 10 و إنخفض 18 
بينما اس��تقر 22 على إغالقهم 

السابق.
كانت الش��ركات االكث��ر إرتفاعاً 
ه��ى فندق باب��ل بنس��بة %10 و 
األلبس��ة اجلاهزة بنس��بة  إنتاج 
إلنت��اج  الفلوج��ة  ث��م   6.26%
املواد اإلنش��ائية بنس��بة 5.26% 
بعده��ا األمني لإلس��تثمار املالي 
بنس��بة %2.36 و اخي��راً املعمورة 
لإلس��تثمارات العقارية بنس��بة 

.2.31%
اما الشركات األكثر إنخفاضاً هى 
الزراعي بنس��بة  األهلية لإلنتاج 
%9.09 ثم الوطنية لإلستثمارات 
السياحية بنس��بة %8.9 بعدها 

بغداد العراق للنقل العام بنسبة 
%4.50 و اببادي��ة للنق��ل الع��ام 
بنس��بة %3.19 و اخي��راً مصرف 

منصور بنسبة 3%.
كان��ت الش��ركات األكثر ت��داوالً 
من حي��ث احلجم مص��رف دجلة 
و الف��رات بعدد 20 مليار س��هم 
و مص��رف منص��ور بع��دد 212.3 
مليون سهم ثم الفلوجة إلنتاج 
 97.85 املواد اإلنش��ائية بحج��م 
ملي��ون س��هم و مص��رف بغداد 
بحجم 90.4 مليون س��هم و فى 
املرك��ز اخلام��س الكن��دى إلنتاج 
اللقاحات البيطرية بحجم 58.2 

مليون سهم.
كما تصدر مصرف دجلة و الفرات 
أعلى قيم لتداوالت اليوم بقيمة 
13.8 ملي��ار دين��ار ث��م مص��رف 
منص��ور بقيم��ة 207.5 ملي��ون 
دينار بع��ده الفلوجة إلنتاج املواد 
اإلنش��ائية بقيم��ة 186 ملي��ون 
دين��ار و مص��رف بغ��داد بقيم��ة 
151.8 مليون دينار و أخيراً الكندى 
إلنتاج اللقاحات البيطرية بقيمة 

79.7 مليون دينار.
و قد أغلق مؤشر العراق تعامالت 
اجللس��ة املاضية مس��تقراً عند 

مستوى 100.31 نقطة.

مجلس الوزراء يوجه بشطب ديون »شهداء اإلرهاب«

ذي قار: تأخر الموازنة تسببت
 بتعطيل الفعاليات االقتصادية

مؤشر العراق لالوراق المالية ينخفض بنسبة 0.02 %

توقف قرض للعاطلني بسبب تعطل املوازنة
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        أجنب��ت املرحل��ة احلالي��ة من تاري��خ العراق 
املعاصر شخصية جديدة في زمن عصيب حيث 
التكالب العاملي واالقليم��ي على بالد الرافدين 
والكل يطلب رأس العراقي , ال لسبب منطقي 
او دافع مبرر ولكن لكونه االنظف بني ش��عوب 
العالم واالشجع بني اقرانه من ابناء الكون فهو 
الفسيفس��اء اجلميل الطيافه اخملتلفة االعراق 
واالدي��ان واملذاه��ب والقوميات وه��و حامل لواء 
ارقى احلضارات االنس��انية عب��ر تاريخ ميتد الى 
اعم��اق الزمن ف��كان املعلم للح��رف والقانون 
واحلاك��م للعالم الق��دمي واملس��هم القوي في 

نشر عدالة السماء والفتوح االسالمية ... 
فم��ن موالي��د الزم��ن اجلدي��د الدكتور س��ليم 
اجلبوري الذي عرفناه بهدوئه وكياسته ووضعه 
النقاط على احلروف بدقة الطرح وعمق الشعور 
باملسؤولية حينما كان نائبا في البرملان السابق 
وح��ني كان مس��ؤوال عن ملف حقوق االنس��ان 
, فل��م ن��ر منه ته��ورا او هجوما غي��ر منضبط 
باجتاه من يخالفه ف��ي الرأي واملعتقد او اخملالف 
لتوجيه��ات كتلته التي ينتم��ي اليها منطلقا 
في ه��ذا من تربيته االس��المية احلقيقية وبناء 
عائلته لش��خصيته التي هي قم��ة بالتفاعل 
االنس��اني كما ان دراس��ته وتدريس��ه اجلامعي 

اورثه من العلمية واجلدية ما يحسد عليها ... 
انه اليوم رئيس ألعلى سلطة رقابية وتشريعية 
للعراق وهذه لعمري مسؤولية كبيرة وثقيلة اذا 
ما نظرنا بعني العقل الى ما منر به من تداعيات 
وواق��ع مري��ر خلقه الغزو الداعش��ي وانتش��ار 
البطال��ة وتفش��ي الفس��ادين االداري واملال��ي 
والدولة برمتها غير مستقرة على حال امني او 
اقتصادي وحتى اجتماع��ي وهناك من القوانني 
املهم��ة املعطل��ة ما لفها ت��راب رفوف مجلس 
الن��واب وتنتظ��ر االي��دي النظيف��ة واخمللص��ة 
احلريص��ة عل��ى مصلحة الب��الد والعب��اد التي 
ترف��ع ركام االتربة عنها وتضعه��ا على طاولة 
نقاش قبة البرملان لتأخذ حصتها من االهتمام 
والتنفيذ او الرف��ض او التعديل وصوال الى بناء 
هيكل لدولة حديثة ينش��دها جل ابناء العراق 
وبناته يقوم على اسس صحيحة تترافق معها 
رقابة حقيقية وي��د حديدية تضرب على رؤوس 
املتالعب��ني باموال ومصال��ح املواطنني اصحاب 
املصلح��ة احلقيقي��ة بالتغيي��ر الذي��ن يعانون 
من��ذ عقود م��ن الزمن ان��واع القه��ر واالهمال 
واالضطهاد واالمتهان وترنو انظارهم الى املنقذ 

الذي يتفاعل مع احتياجاتهم االنسانية ... 
ان الظ��روف الي��وم مواتي��ة فاالك��راد مرتاحون 
لتش��كيل حكومة برئاسة مجلس وزراء وقيادة 
الدكت��ور حي��در العب��ادي وهم من ن��ال حصة 
رئاس��ة اجلمهورية وياملون م��ن مجلس النواب 
ان يس��تجيب بقي��ادة الدكتور س��ليم اجلبوري 
ملطالبه��م بغض النظر عن مش��روعيتها او ال 
مش��روعيتها , واجلوار االقليم��ي اعلن صراحة 
بقبوله نتائج افرازات االنتخابات االخيرة وصعود 
قيادات جديدة جمللس الوزراء ورئاس��ة اجلمهورية 
ورئاس��ة مجل��س الن��واب واالوس��اط العربية 
والعاملية تستبش��ر خيرا م��ن وراء هذا التغيير 
والك��رة اآلن ف��ي ملعب هؤالء الق��ادة اجلدد اما 
االس��تمرار باملراوح��ة التي عاش��ها مس��ؤولو 
االم��س وقفزهم على البقعة م��ن دون تقدم او 
نرى منهم مس��توى من الفاعلية واالندفاع الى 

امام ... 
وعلى اجلبوري بان مسؤوليته اليوم تتعدى والءه 
لكتلته الت��ي اوصلته لهذا املنصب الرفيع وان 
م��ن اوصله بالواقع الى قبة البرملان هي اصوات 
الناخب��ني م��ن املواطن��ني العراقي��ني وعليه ان 
يترفع عن املناكفات السياس��ية ف��ال يزج بها 
شخصه ومس��تقبله فيها فتتوقف بالنتيجة 
عجلة البناء التي ينش��دها هو وكل ش��خص 
ش��ريف خرج من رحم املعاناة وه��و واهلل اهل 

للثقة ... 

سليم الجبوري
 بين نارين..؟!

ماجد عبد الرحيم الجامعي

 منى خضير عباس *
نظمت مديرية أوقاف بغداد الكرخ 
، محاضرات إرش��ادية  حلجاج بيت 
اهلل احل��رام تتضم��ن جميع األمور 
الش��رعية املطلوبة ف��ي احلج في 

قاعة املؤمترات بجامع أم الطبول .
وألق��ى مدي��ر االوق��اف ط��ه عبد 
م��رزوك محاضرة اس��تعرض فيها 

األركان األساسية للحج. 
عل��ى صعيد اخ��ر وبرعاي��ة ديوان 
، أقام��ت دائ��رة  الوق��ف الس��ني 
ديوان  واملتابع��ة ف��ي  التخطي��ط 
الوق��ف الس��ني، ورش��ة تدريبية 
التخطي��ط  مبفاهي��م  للتعري��ف 
ومنهجي��ة ادارة التغيي��ر ملوظفي 
اقس��ام وش��عب التخطي��ط في 
جمي��ع دوائ��ر الدي��وان، ف��ي قاعة 

قسم االرشاد االسالمي .
وقال��ت مدي��رة قس��م التخطيط 
في دائرة التخطيط واملتابعة أزهار 
جميل ان التخطيط اجليد يسهم 
في اجناح عمل أية وزارة او مؤسسة، 
لذلك اقمنا ورش��ة تدريبية جلميع 
موظفي شعب واقسام التخطيط 
في ديوان الوقف السني وذلك من 
اجل تس��ليط الض��وء على خطة 

عام 2014 .
واضافت إن هناك تنس��يقاً وزيارات 
ميدانية مع وزارة التخطيط ؛ وذلك 
من اجل اعداد اخلطط االستثمارية 
فضالً عن إقامة الدورات التدريبية 
جلميع موظف��ي دائرة التخطيط ؛ 

لتطوير قدرات املنتسبني .
م��ن جهته��ا قالت مديرة قس��م 
تقي��م األداء والتنمي��ة اإلدارية بان 
احم��د الس��امرائي ان م��ن ضمن 
اخلطة التي اعدتها دائرة التخطيط 
واملتابعة ،هي اعداد الدورات والورش 
للعامل��ني في مج��ال التخطيط، 
اجل  م��ن  واالحص��اء؛  والتقيي��م، 
تزويدهم باملهارات الكافية العداد 
خط��ط اكثر دقة ، مش��يرة الى ان 
هدف الورش��ة هو مناقشة بعض 

الثغرات في خطة عام 2014. 
وبتوجيه مباش��ر من ديوان الوقف 
الس��ني، قام��ت مديري��ة الوق��ف 

الس��ني ف��ي كرك��وك وبإش��راف 
جنيد فخر الدين ومعاون املدير عبد 
الرحمن حسن باس��تقبال حجاج 
بي��ت اهلل احل��رام الوجب��ة األول��ى 
والثاني��ة القادمني م��ن محافظة 

نينوى.
تأم��ني  عل��ى  املديري��ة  وحرص��ت 
الت��ي  واملس��تلزمات  احلاج��ات 
يحتاجه��ا احلج��اج م��ن مس��كن 
ومأكل وفراش قبل تفويجهم إلى 
مطار أربيل والس��ليمانية ومن ثم 
إلى الديار املقدس��ة ألداء مناسك 

احلج .
وف��ي س��ياق متصل ق��ام وفد من 
مديري��ة الوقف الس��ني بالتعاون 
م��ع وكي��ل هيئ��ة احل��ج والعمرة 
الدكت��ور كمال العيس��اوي بزيارة 

حجاج بي��ت اهلل احل��رام القادمني 
م��ن محافظة  نين��وى في مديرية 
الوقف الس��ني في كركوك وذلك 
من اج��ل االط��الع عل��ى  حاجات 

احلجاج كافة وتأمينها لهم . 
م��ن جانبه��م عب��ر احلج��اج ع��ن 
للجه��ود  وامتنانه��م  ش��كرهم 
الوق��ف  مديري��ة  م��ن  املبذول��ة 
الس��ني في كركوك ووكيل هيئة 
الدكت��ور كم��ال  والعم��رة  احل��ج 
العيس��اوي مل��ا قدموه م��ن جهود 
في استقبالهم وتأمني حاجاتهم 

ومتطلباتهم كافة .     
من جانب اخر أجرى اجمللس  العلمي 
التابع إلى أوقاف سامراء وبإشراف  
مدير املديرية جاس��م داود سلمان  
للوظائ��ف  للمتقدم��ني  اختب��ارا 

الدينية في مقر املديرية.
وقال رئيس اجمللس العلمي الدكتور 
ح��امت احم��د عب��اس : )) مت اختب��ار 
23 متقدم��اً للمتقدمني لش��غل 
متقدم��ني  و8  )خ��ادم(  وظيف��ة 
لش��غل وظيفة )خادم ومؤذن ( و5 
لوظيفة )ق��ارئ ومؤذن( في جوامع 

مديرية سامراء((. 
وفي س��ياق متصل أج��رى اجمللس 
العلم��ي التاب��ع األوقاف س��امراء 
للمتقدمني لشغل  اختبارا حتريرياً 

الوظائف الدينية .
العلم��ي  اجملل��س  عض��و  وق��ال 
الشيخ رش��يد شاكر انه مت اختبار 
لش��غل  متقدم��ني  مختبري��ن   8
وظيف��ة )اإلمامة( وواحد لش��غل 
وظيف��ة )اخلطاب��ة( ف��ي جوام��ع 

مديرية سامراء.       
الى ذل��ك أقام��ت ش��عبة حقوق 
اإلنس��ان بالدائ��رة القانوني��ة في 
النش��اطات  م��ن  ع��دداً  الدي��وان 
املتع��ددة م��ن بينه��ا  تزوي��د وزارة 
حقوق اإلنسان باحصاءات األعمال 
اإلرهابي��ة الت��ي طالت ع��ددا من 
املساجد واملصلني خالل عام 2013 
، واش��ارت اإلحص��اءات إل��ى وقوع 
)34( عم��الً إرهابي��اً نتج عنها 219 

شهيداً و290 جريحاً .
كما تقوم ش��عبة حقوق اإلنسان 
س��جن  ال��ى  ميداني��ة  بزي��ارات 
التابعة الى  االح��داث والس��جون 
وزارة الداخلي��ة وس��جون التابعة 
ال��ى وزارة الش��ؤون االجتماعي��ة، 
وإلقاء بع��ض احملاض��رات الدينية، 

وتوزيع بعض مطبوعات الديوان .
كما وزعت الشعبة )500( كرسي 
متحرك وعكازات على شكل ثالث 
وجبات مقسمة على ثالث سنوات  
وتعم��ل   ، والعج��زة  للمقعدي��ن 
ش��عبة حقوق اإلنسان بالتنسيق 
مع وزارة حقوق اإلنسان بخصوص 
املعتقلني واملفقودين من موظفي 
الدي��وان م��ن اجل اإلف��راج عنهم 

ومتابعة قضاياهم .
وفي سياق متصل نضمت الشعبة 
الوطني  املرك��ز  وبالتنس��يق م��ع 
حلقوق االنسان التابع لوزارة حقوق 
االنس��ان ورش��ات ودورات ملوظفي 
االس��تراتيجية   ( ع��ن  الدي��وان 

ملناهضة العنف ضد املرأة ( .
* اعالم الوقف

كركوك تستقبل الحجاج من محافظة نينوى

أوقاف الكرخ تنظم محاضرات إرشادية لزوار بيت اهلل الحرام

 أقامت دائرة 
التخطيط في الوقف 

السني، ورشة 
تدريبية للتعريف 

بمفاهيم التخطيط 
ومنهجية ادارة 

التغيير لموظفي 
جميع دوائر الديوان، 

في قاعة قسم 
االرشاد االسالمي 

مشهد من بيت اهلل احلرام »أرشيف«

البصرة ـ سعدي علي السند :
ش��هدت قاعة الفراهيدي في فندق 
برنام��ج  إط��الق  الدول��ي  البص��رة 
)الس��المة عل��ى الط��رق ( مل��دارس 
غ��رب محافظ��ة البصرة )النش��وة 
والدير ( بحضور ممثل��ني عن  املديرية 
العام��ة لتربي��ة البص��رة و مديرية 
م��رور محافظة البصرة ودائرة صحة 
البصرة وش��ركة ش��يل ومؤسسة 
الس��اندة  والدوائ��ر  اخليري��ة  عم��ار 

للمشروع  .

إكمال منهج دراسي
 عن السالمة املرورية

الزميل باس��م القطراني مدير إعالم 
الصب��اح   ( ل  ق��ال  البص��رة  تربي��ة 
اجلديد ( : يت��م تطبيق هذا البرنامج 
ال��ذي متوله ش��ركة ش��يل وتدعمه 
مؤسس��ة عمار وتربي��ة البصرة في 
مدارس غ��رب البصرة حيث مت اكمال 
منهج دراس��ي عن السالمة املرورية 
من قبل فري��ق تربوي ومروري وصحي 

متخصص ومت توزيع��ه على املدارس 
ه��ذا  تدريس��ه  ليت��م  املس��تفيدة 
العام ويتضمن دلي��ل املعلم وقصة 
مروري��ة ومصورات وأناش��يد لنش��ر 
ثقاف��ة الوعي باخملاط��ر الناجمة عن 
س��وء اس��تعمال القواع��د املرورية 
ولتقليل نسب احلوادث واخملاطر التي 
يتع��رض له��ا األطفال ف��ي مناطق 
البصرة وق��د ش��هد البرنامج إلقاء 
كلمات باملناس��بة ل��كل من معاون 
مدي��ر عام تربية البص��رة علي حمة 
اجلاف مع��اون وكلمة مديري��ة املرور 
في البصرة ومدير ش��ركة شيل في 
البصرة وممثل مؤسس��ة عمار أكدت 
على أهمية املش��روع وثمنت اجلهود 
الداعم��ة له��ذا البرنام��ج احلي��وي 
وال��ذي من املؤم��ل أن يت��م اعمامه 
على جميع مدارس احملافظة في حال 
جن��اح التجربة وقدمت مجموعة من 
األطفال عددا من األناش��يد املرورية 
وفي اخلتام وزعت الدروع والشهادات 
التقديرية على عدد من املس��همني 

في هذا البرنامج .

غرس األفكار املثلى في أذهان 
ابنائنا منذ الصغر ستظل 

ترافقهم الى الكبر

 وأوضح القطراني ان تربية محافظة 
البص��رة تعطي أهمي��ة كبيرة لهذا 
البرنامج كونه يحفز طلبتنا وتالميذنا 
على تطبيق قواعد الس��المة املرورية 
ويفتح أمامهم آفاقا رحبة في أهمية 
األلت��زام بتعليم��ات امل��رور في مجال 
عبور الش��وارع واس��تعمال األرصفة 
بنحو يتيح فرص��ة التحرك املطلوب 
في الذهاب الى املدرس��ة او في شتى 
مجاالت احلياة وقد وجدنا لدى تالميذنا 
وطلبتن��ا رغب��ة كبي��رة ف��ي التعلم 
اجليد لهذه التعليمات املرورية كونها 
تبع��ث على الراح��ة في اس��تعمال 
الطريق وجتنب اجلميع احلوادث املرورية 
ألن األلتزام بالتعليمات يحافظ على 
أرواح اجلميع كما ان املشاركني كانوا 
متحمس��ني ج��دا ليكونوا مبس��توى 
ايصال هذه األفكار املرورية بشكلها 
الصحيح الى أذهان التالميذ والطلبة 

وهو في احلقيق��ة عامل مهم خلدمة 
مدارس��نا م��ن خالل ب��ث التعليمات 
بهذه الطريقة ووضع اآلليات املناسبة 
لعمليات التطبيق لتتحقق السالمة 
بالش��كل املطلوب وقد أعرب احلضور 
عن س��عادتهم بهذه الدروس املرورية 
الفاعل��ة واش��ادوا بالتع��اون املتميز 
والرائع الذي أبدته الدوائر والشركات 
ذات العالقة من أجل اطفالنا وأبنائنا 
ومجتمعنا بش��كل ع��ام ألن الدروس 
الت��ي يتعلمه��ا التلمي��ذ والطال��ب 
س��تنعكس متاما على العائلة وعلى 
جميع افراد اجملتمع اضافة الى ان هذا 
التعامل املروري الصحيح مع الشارع 
هو حال��ة حضارية تعط��ي انطباعا 
طيب��ا للجمي��ع بأن األلت��زام بقواعد 
املرور هو اجناز كبير في ميدان التعامل 
مع احلياة العامة بالشكل الصحيح 
خصوصا وأن غرس هذه األفكار املثلى 
في أذهان ابنائنا منذ الصغر ستظل 
ترافقهم الى الكبر وهو ش��ئ يبعث 
على السرور واألمتنان لكل املسهمني 

والداعمني ملثل هذا البرنامج.

بدعم ومساندة عدد من دوائر الدولة والشركات

تربية البصرة تطلق برنامج السالمة على الطرق لمدارس النشوة والدير

تربية البصرة تطلق برنامج السالمة على الطرق ملدارس النشوة والدير

ايمان سالم *
تواصل الشركة العامة للتصميم 
واالنش��اء الصناعي احدى شركات 
اعم��ال  واملع��ادن  الصناع��ة  وزارة 
الصناعي  الثقاف��ي  املرك��ز  تأهيل 
مبرحلته��ا االول��ى وبنس��بة اجن��از 
%80. وقال��ت املهن��دس املقيم في 
املشروع نادية حس��ن في تصريح 
لوفد اع��ام الوزارة ال��ذي زار املركز 

لألطاع على سير االعمال املنفذة 
ب��أن ه��ذه االعم��ال تش��مل اعادة 
تأهيل البناية الرئيسة والتي تضم 
قاعة للمناس��بات واملطعم وقاعة 
الى  اضاف��ة  الضي��وف  اس��تقبال 
تأهي��ل امللحقات االخرى مثل غرف 
واخلدمات  واالس��تعامات  احل��رس 
واملاع��ب  احلدائ��ق  ع��ن  فض��ا 

واملسابح .

ولفت��ت املهن��دس املقي��م الى ان 
العم��ل يجري حاليا الع��ادة تأهيل 
املاعب الرياضي��ة العائدة للمركز 
والبالغ عدده��ا 7 ماعب بضمنها 
ملعب رئيس لكرة القدم على وفق 
قياس��ات عاملية واملباشرة بأكساء 
ارضياته��ا مبادة التارتان والعش��ب 
الصناعي ، معربة عن املها بأنهاء 
العمل فيه��ا قريبا . واش��ارت الى 

أن الش��ركة قدمت دراس��ة جدوى 
فني��ة واقتصادي��ة لغ��رض تنفيذ 
للمش��روع  التكميلي��ة  االعم��ال 
مبرحلت��ه الثانية والتي ستش��مل 
البن��ى التحتية ) ش��بكات اجملاري ( 
والس��ياج اخلارجي وال��دار الريادية 
وبكلف��ة تخميني��ة ق��درت ب��� 3 
ملي��ارات دينار في حال اقرار املوازنة 
االحتادي��ة لع��ام 2014 مؤكدة على 

ان الظ��رف االمن��ي ادى الى توقف 
اعمال املشروع ملدة شهرين بسبب 
صعوبة وصول امل��واد من املنطقة 
الش��ركة  ان  .يذك��ر  الش��مالية 
واإلنش��اء  للتصمي��م  العام��ة 
الصناعي باش��رت بتنفي��ذ أعمال 
عقده��ا املوقع م��ع وزارة الصناعة 
واملع��ادن البالغة قيمته 5 مليارات 
دينار العادة تأهي��ل املركز الثقافي 

الصناع��ي مطل��ع ش��هر اب م��ن 
العام املاضي بعد وضع التصاميم 
واخملطط��ات والدراس��ات املطلوبة 
وإخ��اء املوق��ع من ش��اغليه ورفع 
االنقاض املكدس��ة في��ه بكميات 
كبي��رة وم��ا زالت مس��تمرة الجناز 
العمل بالكام��ل على وفق اجلداول 

الزمنية احملددة   . 
* اعالم الشركة

تنفيذ المرحلة االولى من اعمال تأهيل المركز الثقافي الصناعي 

بغداد ـ زينب الحسني: 
نظمت وزارة الصحة دورة تدريبية 
للباحثني العاملني في وزارة العدل 
املس��ؤولني ع��ن جن��وح االحداث 
املهارات  لزي��ادة  ودوائ��ر االص��الح 
مب��ا  للن��زالء  املقدم��ة  واخلب��رات 
يتناسب مع تطور العمل احلاصل 

في البلدان املتقدمة .
وب��ني الدكت��ور عماد عب��د الرزاق 
للصح��ة  الوطن��ي  املستش��ار 
النفس��ية  ف��ي وزارة الصحة ان 
ال��دورة التدريبية  متت مبش��اركة 
والصح��ة  العام��ة  الصح��ة 
النفس��ية لتطويروزي��ادة اخلبرات 
واملهارات جلميع الباحثني العاملني 
ف��ي دوائ��ر االص��الح ف��ي بغ��داد 

وتضمنت موضوعات عن  االمراض 
النفسية الشائعة وعالقة اجلرمية 
واجملتم��ع ومظاهره��ا  فض��ال عن 
واالجتماعي  النفس��ي  التاهي��ل 
للن��زالء ورف��ع مس��توى اخلدمات 
النفس��ية ف��ي دور االص��الح من 
اجل صيانة وحماية حقوق النزيل 
وتاهيل��ه ومب��ا  يحق��ق دمجه في 

اجملتمع ثانية وبوقت قياسي .
م��ن جهتها نظم��ت دائرة صحة 
بابل شعبة تكنولوجيا املعلومات 
دورة تدريبية ح��ول برنامج ) الزائر 
الصحي ( وملدة )10( ايام  حضرها 
مدير ع��ام الدائ��رة الدكت��ور متوز 
مزهي محس��ن وعض��و مجلس 
احملافظة حسن كمونة والدكتورة 

هب��ة الق��ره غولي رئيس��ة جلنة 
الصحة في اجمللس . 

وش��اركت ف��ي ال��دورة امل��الكات 
الصحي��ة املش��رفة عل��ى اجراء 
امليداني لعم��وم متلقي  املس��ح 
اخلدم��ة الصحي��ة ف��ي احملافظة 
ومدراء قطاعات الرعاية الصحية 

االولية واملستفيدين منها .
واك��د الدكت��ور مزه��ي مدير عام 
الدائرة في كلمته بافتتاح الدورة 
على اهمية برنامج الزائر الصحي 
ف��ي حتقي��ق الصحة املس��تدامة 
ضم��ن معايي��ر اجل��ودة والوصول 
م��ن  املس��تفيدين  ال��ى  االمث��ل 

اخلدمة الصحية .
حمي��د  اقب��ال  حمي��د  واوض��ح 

تضم��ن  ال��دورة  ف��ي  احملاض��ر 
احملاضرات  العديد م��ن  برامجه��ا 
والتي  التي سيتلقاها املشاركون 
تش��مل .. محاضرات شاملة عن 
البرنامج واجراء املس��ح الصحي 
وارش��فة البيان��ات على ش��بكة 
معوق��ات  ومناقش��ة  احلاس��وب 
العم��ل وس��بل احلل االمث��ل لها 
ال��ى  الوص��ول  واس��لوب  والي��ة 
ومتابعة  اللقاحات  من  املتسربني 
احلوامل والنس��اء في سن االجناب 
وتقييم احلال��ة التغذوية للفئات 
احلساس��ة ) االطف��ال واحلوام��ل 
واملرضعات(  ومتابعة ذوي االمراض 
املزمنة واستمرارية تقدمي اخلدمات 

الصحية في املدارس.

ميسان - خاص:
تعتزم املديرية العامة لتربية ميسان 
افتتاح صفوف اخلامس الشعبي في 
األقضية والنواحي وألول مرة للراغبني 
بإكمال دراس��تهم من الناجحني في 
املرحلة التكميلية او من اجتاز اختبار 
انص��اف املتعلم��ني او من رس��ب في 

الصف اخلامس االبتدائي .
واوضح مدير فس��م محو األمية في 
تربية ميس��ان بش��ار حطاب وهيم » 
للصباح اجلديد« الراغبني بالتسجيل 
في مراكز محو األمي��ة الى مراجعة 
س��كناهم  م��ن  القريب��ة  املراك��ز 
لالنخراط في املرحلة الثالثة ، مؤكدا 
بأن املديري��ة العامة لتربية ميس��ان 

افتتحت 252 مركزا حملو األمية انخرط 
فيها 23 ألف دارس ودارسة .

واختت��م وهي��م حديث��ه بطلب من 
املس��ؤولني خاص��ة رؤس��اء مجالس 
األقضي��ة والنواح��ي بتفعيل دورهم 
إلجناح مش��روع مح��و األمي��ة ملا له 
م��ن اهمية في القض��اء على األمية 
املتفش��ية والت��ي حتتاج ال��ى جهود 
مضنية ألجل خل��ق مجتمع واع في 

اجملاالت كافة. 
ال��ى ذل��ك باش��رت املديري��ة العامة  
لتربية ميس��ان الب��دء بصرف حوافز 
العاملني والدارسني في مشروع محو 
األمية للمرحلة األساس وسيلحقها 

صرف احلوافز للمرحلة التكميلية .

احصائية بالخدمات المتخصصة لمركز ابن البيطار 

دورة تدريبية تطويرية للباحثين االجتماعيين والنفسيين في وزارة العدل
افتتاح مدارس لمحو االمية
 في اقضية ونواحي ميسان



البصرة ـ سعدي علي السند:
 املس��جد الثان��ي ال��ذي بن��ي ف��ي 
اإلس��ام بعد املس��جد النبوي هو 
مس��جد البصرة حيث مت بناؤه عام 
14 هجري��ة  بعد فت��ح املدينة على 
ي��د القائد عتب��ة بن غ��زوان والذي 
بن��اه بالقصب ، وي��روى إن الذي قام 
بعملية البن��اء أما محجر بن االدرع 
من قبيلة سليم ، أو نافع بن احلارث 
بن كل��دة  وش��هدت املنطقة بعد 
بنائه إنش��اء العديد من املس��اكن 

حول املسجد .
وبعد س��نة 17ه� احترقت البصرة 
وشمل احلريق املسجد أيضا، فأعاد 
بناءه الوالي أبو موس��ى األش��عري 
باللنب والطني، وس��قفه بالعش��ب 

وزاد في مساحته .

ما نعلم ببناء احكم منه

وملا تولى زياد ب��ن أبيه والية البصرة  
اتخ��ذ ع��دة إج��راءات ف��ي اعم��ار 
املسجد، حيث وسع مساحته وأعاد 
بناءه باآلجر واجلص أما سقفه فمن 
الس��اج واتخذ ل��ه أعمدة من حجر 
نحته��ا من جبال االح��واز ويقال  ملا 
أعاد زي��اد بناء املس��جد ودار األمارة 
اخ��ذ يطوف حوله��ا ويق��ول أترون 
خلاً فيقولون  ما نعلم ببناء احكم 
منه، وبنى منارته باحلجارة وهو أول 
من عم��ل املقصورة، ونق��ل األمارة 

إلى قبلة املسجد.

دار األمارة مالصقة للجامع

وي��روى إن زياد رأى الن��اس ينفضون 
أيديه��م إذا تربت وه��م في الصاة 
فأم��ر بجم��ع احلص��ى وإلقائه في 
املسجد و كان اإلمام إذا جاء للصاة 
يتخطى الناس إلى القبلة، فأمر زياد 
بتحوي��ل دار األمارة من الدهناء إلى 
قبلة املس��جد فكان اإلم��ام يخرج 
من الب��اب في حائ��ط القبلة وهذا 

يعني إن البناء القدمي ظل على حاله 
وان دار األمارة ماصقة للجامع من 
جه��ة القبل��ة أي اجلن��وب الغربي 
وكان بينهما وبني اجلامع باب يخرج 
منه األمير إلى املسجد مباشرة من 

دون إن يتخطى املصلني.
 ومل��ا تولى عبيد اهلل بن زياد البصرة 
بعد أبيه قام بشراء دار نافع بن احلارث 
ب��ن كلدة وكانت ش��مال املس��جد 
لغرض إكمال تربيع املسجد وأرضى 
ابنه عبيد اهلل ب��ن نافع بان عوضه 
مقابل كل ذراع خمس��ة اذرع وفتح 
له في احلائط خوخة إلى املس��جد 
فل��م تزل أخلوخة ف��ي حائطه حتى 

عصر املهدي العباسي .

بلغ عدد املصلني 20 ألفا

للمس��جد  توس��يع  اكب��ر  وكان 
ف��ي والية محم��د بن س��ليمان بن 
علي العباس��ي س��نة 160ه� أيام 
اخلليفة العباسي املهدي حيث بلغ 
ع��دد املصلني 20 ألف��ا فأمر املهدي 
بتوس��يع املس��جد وذل��ك بش��راء 

بعض الدور احمليطة به .
ذكر امل��ؤرخ �� اب��ن ألفوط��ي �� إن 
مس��جد البصرة احترق س��نة 624 
ه��� \ 1227م فق��ام األمير ش��مس 
واحض��ر  عمارت��ه  بإع��ادة  الدي��ن 
احلجارة من جب��ل األهواز، وجلب له 
خشب الصنوبر والصاج من البحر، 
واسكن فيه جماعة من الصوفية، 
وبُني دهليزا للجامع بحجرتني جعل 

في أحداهما كتباً.
وبع��د مج��يء املغ��ول ف��ي 656ه� 
واحل��روب  الف��ن  توال��ت  1258م   /
نتيجة س��وء تصرف عم��ال املغول 
فيه��ا، وهجمات اإلعراب البدو على 
البصرة، فاضط��ر أهلها إلى النزوح 
الماكن أخرى حتى س��نة 701ه� مت 
خ��راب البص��رة  ، ولم تع��د مدينة 
ميك��ن إن جن��د عنه��ا أخب��ارا  فيها 
يتعل��ق بأحواله��ا، وأخ��ذت تع��رف 

بإس��م البص��رة القدمي��ة، وظهرت 
مدينة أخرى سميت بالبصرة كانت 
س��ابقا متنزه��ا ومصيف��ا لل��والة 
والوجه��اء ف��ي العصر العباس��ي، 
والقص��ور  ال��دور  فابتني��ت فيه��ا 

واملنازل وازداد عمرانها. 
وكان للمسجد مهام متعددة منها 
إقام��ة الص��اة  واس��تعمل ايضا 
مق��را للحكومة لتداول الرأي حيث 
يتم عقد االتفاقيات وإرسال الرسل 
واستقبالها واتخاذ القرارات املهمة 
وكان مكان��ا لتوزي��ع األم��وال على 
املس��تحقني، إال انه استعيض عنه 
بعد ذلك ملا انش��أ بيت املال ومكانا 
لف��ض اخلصومات بني الناس، لكنه 
ف��ي العص��ور الاحقة اس��تعيض 
عنه بدار القضاء أو ديوان القضاء .

وم��ن أه��م امله��ام الت��ي اضطلع 
عليها املس��جد القضايا الثقافية 
حيث صار أش��به بجامعة مصغرة 
يجتمع فيها األس��اتذة من ش��تى 
االختصاصات م��ع طلبتهم، حيث 
تتش��كل حلق��ات ع��دة، فحلق��ة 
البص��رة  عرف��ت  حي��ث  للنح��و 
مبدرستها النحوية وحلقة لتدريس 
اللغ��ة وأخ��رى لل��كام والقضاي��ا 
الفلس��فية وحلقة للتفسير ومن 
بني تلك احللق��ات حلقة األصمعي 
واحلس��ن البصري وواصل بن عطاء 
وقتاده السدوس��ي وال يعني هذا إن 
هذه احللق��ات مقتصرة على أهالي 
البصرة بل إن شهرة علماء البصرة 
دفعت طلبة العلم إلى اجمليء إليها 

والتزود من علمائها.

وتنامت احلركة الثقافية في 
مسجد البصرة بعد زيارة اإلمام 

علي )ع( سنة 36هـ

ف��ي  الثقافي��ة  احلرك��ة  وتنام��ت 
مس��جد البصرة بعد زي��ارة اإلمام 
عل��ي )ع( للبص��رة س��نة 36ه���، 
حي��ث ألق��ى ع��ددا م��ن اخلط��ب 

في ه��ذا املس��جد، ثم ع��ني على 
البصرة عبد اهلل بن عباس املعروف 
بفقه��ه حي��ث اخذ يلقي دروس��ا 
ف��ي الفق��ه والتفس��ير واألخب��ار 
في مس��جد البصرة و تخرج على 
كاحلس��ن  التابع��ني  كب��ار  يدي��ه 
البصري، وتش��كلت ن��واة مدارس 
ف��ي الفق��ه والتفس��ير واألخب��ار 
وال��كام إضاف��ة حللق��ات الدرس 
كانت تعق��د مناظرات وأدت بعض 
من هذه املناظ��رات إليجاد اجتاهات 
ب��ني  كاملناظ��رة  جدي��دة  فكري��ة 
احلسن البصري وتلميذه واصل بن 
عطاء والتي أدت إلى نشوء مذهب 
االعت��زال واملناظ��رة الت��ي بني أبي 
عل��ي اجليائي زعي��م املعتزلة وبني 
تلميذه أبو احلسن األشعري والتي 
أدت لنش��وء مذهب االش��اعرة في 

علم الكام .

حلقات الدروس

وبجانب هذه احللقات كانت حلقة 
أبي عمر العاء واخلليل الفراهيدي 
ال��ذي وص��ف بأنه مفت��اح العلوم 
ومعرفته��ا ويونس ب��ن حبيب أما 
األصمع��ي فكان��ت حلقت��ه ف��ي 

اللغة واألخبار .
ووصف اب��ن بطوطة اجلام��ع إثناء 
727 هجري��ة قائ��ا  رحلت��ه ع��ام 
"كنت قد رأيت عن��د قدومي على 
نحو ميلني بناء عاليا مثل الصحن 
فس��ألت عنه فقيل هو مس��جد 
اإلم��ام علي )ع( وكان��ت له 7 مآذن 
امللونه وكانت  ومفروش��ا باحلصى 
للمس��جد 18 باب��ا وكل ب��اب ل��ه 
درج��ة خارجية وله اس��مه اخلاص 
مثل باب بني متيم وباب بني سليم 
وباب الرحبة وباب األصفهاني وباب 
عثم��ان وكان ين��ار لي��ا بالقناديل 
وتثب��ت  بالساس��ل  املربوط��ة 
باجل��دران اخلارجي��ة آالف احللق��ات 

التي تستعمل كمرابط للخيل.

أيمان سعدون  * 
تعد شركة الطارق العامة أحدى 
واملعادن  الصناعة  وزارة  ش��ركات 
من الش��ركات اخملتص��ة والرائدة 
في صناع��ة املبيدات واألس��مدة 
الزراعي��ة وتض��م مصنعني األول 
إلنتاج املبيدات الزراعية واحلشرية 
واألدغ��ال إضاف��ة إل��ى مبي��دات 
فطري��ة والق��وارض والعناك��ب ( 
وأنواع اخ��رى من األس��مدة التي 
كانت تسوق لصالح وزارة الزراعة 
والفاحني اما املصنع الثاني فهو 
إلنتاج الكل��ور الس��ائل والصودا 
وحام��ض  والقش��رية  الكاوي��ة 
وهايبوكل��ورات  الهيدروكلوري��ك 

الصوديوم .
واوض��ح حم��دي جاس��م حمادي 
املبي��دات  موق��ع مصن��ع  مدي��ر 
الزراعية في الشركة قائا لقد مت 
أعادة تأهيل املصنع بالكامل بعد 
تس��لم موقع الشركة اجلديد في 
منطق��ة الكرمة التاب��ع لقضاء 
الفلوج��ة حي��ث مت��ت املباش��رة 
بإكم��ال تنفي��ذ أعم��ال البني��ة 
التحتية للش��ركة من ش��بكات 
تصفي��ة  ومحط��ات  الكهرب��اء 
ومعاجل��ة املي��اه كذل��ك مت اجن��از 
األعم��ال املدنية من أبنية ومرافق 
للخط��وط  وقاع��ات  متنوع��ة 
تنقية  بنظام  اإلنتاجية مجه��زة 

للهواء .
وق��ال لق��د مت اس��تيراد خط��وط 
إنتاجي��ة حديث��ة م��ن مناش��ىء 
ونصبه��ا  واس��بانية  أوروبي��ة 
وتش��غيلها م��ن قب��ل م��اكات 
الش��ركة وحالي��ا تعم��ل بكامل 
طاقتها اإلنتاجية إلنتاج املبيدات 
ومبيدات  واحلش��رية  الع�ش��بية 
الصح��ة العام��ة والت��ي تتكون 
إنتاجي��ة وه��ي  3 خط��وط  م��ن 
خ��ط إلنت��اج املبي��دات الزراعي��ة 
الس��ائلة عب��وة ) 5 لت��ر( وخ��ط 
أنت��اج مبيدات زراعية س��ائلة )1 
لتر( وخط إلنت��اج مبيدات الباودر، 
إضافة إلى استحداث خط إلنتاج 
القناني الباس��تيكية للمبيدات 
لس��د حاج��ة املصنع م��ن عبوة 
املبيد وضم��ن املواصفات العاملية 
لاس��تغناء ع��ن اس��تيرادها من 
خ��ارج العراق مما يكلف الش��ركة 

مبالغ أضافية على اإلنتاج .
واض��اف ان ل��دى الش��ركة خطة 
مس��تقبلية إلنش��اء خط جديد 
الس��ائل  الكل��ور  م��ادة  إلنت��اج 
حال اكتم��ال حص��ول املوافقات 
االصولي��ه عليه ، اضاف��ة الى ان 

جميع منتجات الشركة مطابقة 
للمواصف��ات العاملي��ة حيث يتم 
فحصها ف��ي اخملتب��رات املوجودة 
داخ��ل املصن��ع م��ن قبل قس��م 
السيطرة النوعية والذي مت جتهيزه 

بأحدث املعدات واألجهزة املتطورة 
من مناش��ىء أوروبية تعمل على 
حتدي��د مص��ادر املنتج والنس��ب 
املطلوبة واملستخدمة في اإلنتاج 
بدءا من دخ��ول املواد الفعالة إلى 
اخمل��ازن وفح��ص نقاوت��ه وحتلي��ل 
امل��واد الغازية والس��ائلة ومعرفة 
وصاحيت��ه  فاعليته��ا  م��دى 
قب��ل  الزراعي��ة  واس��تعماالتها  
ط��رح املنتج في األس��واق أحملليه 
للحصول على منتج يحقق زيادة 

في احملاصي��ل الزراعي��ة والقضاء 
على طيف واس��ع من احلش��رات 

الضارة .   
م��ن جانب��ه أوض��ح عص��ام ثامر 
مسؤول خط أنتاج السوائل قائاُ 

بأن��ه مت ب��دء التش��غيل الفعلي 
للمصن��ع من��ذ ع��ام وه��و خط 
حدي��ث اس��باني املنش��أ ويعمل 
بتكنولوجي��ا متط��ورة على وفق 
املواصفات العاملية ويتم أنتاج عدة 
أنواع من املبي��دات منها مبيدات 
يس��هم  واس��تعمالها  األدغ��ال 
بش��كل أس��اس في زيادة اإلنتاج 
للمحاصي��ل حي��ث تقضي هذه 
املبيدات على األدغ��ال في حقول 
والتخلص  والبس��اتني  احملاصي��ل 

من األدغال اخملتلف��ه قبل ألزراعة 
والتخل��ص من محص��ول وزراعة 
محصول أخر وم��ن أهمها )مبيد 
كيموتام(  ومبي��د  كايفوس��يت 
وكذل��ك أنتاج املبيدات احلش��رية 

والتي تعد من أكثر املبيدات التي 
يهت��م بها امل��زارع وذل��ك ألضرار 
احلشرات امللموسة على احملاصيل 
الزراعية وتؤثر على املبيدات بطرق 
املامس��ة وعلى اجلهاز الهضمي 
احلش��رات  وتقت��ل  والتنفس��ي 
نتيج��ة لتداخلها مع عمل اجلهاز 
)كيموس��بان  ومنه��ا  العصب��ي 
وكيموس��تاك  وكيموس��يدين 
املبي��دات  وإنت��اج   ) وكيمورات��ي 
الفطرية ) مبيد الكيموتيشيزول(

عل��ى  للقض��اء  ويس��تعمل 
اإلصاب��ات الفطري��ة التي تصيب 
النباتات وتسبب مشكات كبيرة 
للمزارعني وأضرار اقتصادية ويتم 
تعبئ��ة ه��ذه املبي��دات بعب��وات 

و1  لت��ر   5  ( األحج��ام  مختلف��ة 
لتر( وتس��تعمل هذه املبيدات عن 
طريق الرش املباشر على األراضي 
أو  اليدوية  )املرش��ات  واملزروع��ات 
االلي��ة أو الطائ��رات ( إضافة إلى 
خط الباودر إلنتاج مبيدات الصحة 
العامة ملكافحة احلشرات الضارة 
مثل العق��ارب والصراصر والنمل 

ومنها )مبيد كيموباف( .
واش��ار ال��ى ان ه��ذا املبي��د ميتاز 
بكونه مبيد فعال واليس��بب أية 

مشكات مضرة بالصحة وليس 
في��ه أي��ة روائ��ح ويس��تعمل في 
جميع زوايا املنزل والغرف ،وجميع 
لفحص  املنتج��ات خاضعة  هذه 
والس��يطرة  التقيي��س  جه��از 

النوعي��ة في الش��ركة . الى ذلك 
أوض��ح املهن��دس حي��در حس��ن 
ط��ه مس��ؤول مصن��ع العب��وات 
الباس��تيكية ان��ه م��ن املؤم��ل 
البدء  باإلنت��اج الفعلي للعبوات 
الباستيكية خال الشهر املقبل 
بعد انته��اء املراح��ل األخيرة من 
التشغيل التجريبي للخط والذي 
مخصص��ات  ضم��ن  إنش��ائه  مت 
لع��ام  االس��تثمارية  اخلط��ة 
2010حيث جهز بخ��ط متكامل 

ومتخص��ص يعم��ل بتكنولوجيا 
البث��ق  عملي��ة   )KUX( احلديث��ة 
الباس��تيكية  املواد  وهي خل��ط 
ذات األربع طبقات وبأوزان متنوعة 
وحس��ب نوعي��ة املنت��ج والت��ي 

املواصف��ات  أنتاجه��ا حس��ب  مي 
للس��امة  املتبع��ة  العاملي��ة 

واحملافظة على اإلنسان .
وبني ان هذه العبوات متخصصة 
املبي��دات  لتعبئ��ة  وحساس��ة 
كونه��ا حتتوي على طبقة داخلية 
مصنوعة من مادة بولي اماير وهي 
م��ادة متنع احتكاك امل��واد املعبئة 
مع الباس��تك ، مضيفا أن اخلط 
ينت��ج أربعة  أحج��ام )250-100-
-500 1000( مل��م لت��ر وبطاق��ة 

إنتاجي��ة 500 عبوة باس��تيكية 
في الس��اعة وه��ي تغطي حاجة 
الشركة وهناك أمكانية لتسويق 
هذه العبوات إلى األس��واق احمللية 

.
وعن اجلانب التس��ويقي للشركة 
ب��ني عب��د الرحم��ن محم��د طه 
مدير التسويق بان اغلب أنتاجها 
يس��وق إل��ى وزارة الزراع��ة حيث 
مت تنفي��ذ ع��دة عق��ود جتهيز مع 
ال��وزارة وأخرها عق��د جتهيز )10( 
أالف لت��ر من مبيد كيموس��ناك 
البيضاء  الذبابة  ملكافحة حشرة 
مببل��غ )140( ملي��ون دين��ار ون��ال 
املنتج أعجاب الوزارة حيث اعطى 
فاعليته  كذلك مت جتهيزهم مببيد 
ملكافح��ة آفة احلمي��رة والدوباس 
الت��ي تصيب النخي��ل وان الوزارة 
متعاون��ة م��ع الش��ركة ، واعرب 
عن امله أن يس��تمر هذا التعاون 
بش��كل موس��ع لدع��م املنت��ج 

الوطني .
وأش��ار ط��ه إل��ى املعوق��ات التي 
تواجه الش��ركة بشكل رئيس هو 
اس��تغال بعض ضع��اف النفوس 
اس��م الش��ركة في فترة توقفها 
2003 وط��رح  بع��د أح��داث ع��ام 
منتج رديء النوعي��ة وغير مطابق 
ل��دى  املعتم��دة  للمواصف��ات 
الشركة وبيعه في األسواق احمللية 
مما اثر على سمعة منتج الشركة 
هذا إضافة إلى دخول مبيدات إلى 
البلد من مناش��ىء رديئة ومن دون 
خضوعها للفحص اجلهاز املركزي 
النوعي��ة  والس��يطرة  للتقيي��س 

عكس منتجات الشركة .
ودع��ا احلكومة إلى تفعي��ل قانون 
حماي��ة الوطن��ي وفرض الرس��وم 
والضرائب على املنتجات املستوردة 
بس��بب تأثيراته��ا الس��لبية على 
حياة املواطنني وتأثيرها على البيئة 
، كم��ا طالب أمانة بغ��داد وجميع 
الفاح��ني واملزارع��ني إل��ى اقتن��اء 
منتج��ات الش��ركة م��ن املبيدات 
الزراعي��ة وبطريقة البيع املباش��ر 
ف��ي مقره��ا الكائ��ن ف��ي بغ��داد 
الكسرة أو من معملها الكائن في 
ناحية الكرمة وتشجيع الصناعة 
بق��رار مجلس  وااللتزام  الوطني��ة 
الوزراء امللزم لوزارات الدوله بش��راء 
منتج��ات ش��ركات وزارة الصناعة 
واملع��ادن مب��ا ميكنه��ا م��ن تطوير 
مبنتوجه��ا  واالرتق��اء  صناعته��ا 
ومنافسة السلع املستوردة ، مبينا 
بأنه سيتم افتتاح مراكز تسويقية 

ملنتجاتها في جميع احملافظات .   

تحقيقات 12

المسجد الجامع في مدخل الزبير دائرة معارف كبرى

" الطارق " تفتتح خطا جديدا النتاج العبوات البالستيكية واالستغناء عن استيرادها  

أطلقوا عليه تسمية خطوة األمام علي )ع( تيمنا بتواجده فيه عام 36 هجرية

جهزت الزراعة ب 10 االف لتر من مبيد مكافحة الذبابة البيضاء 

المعوقات التي تواجه 
الشركة بشكل رئيس 

هو استغالل بعض 
ضعاف النفوس اسم 

الشركة في فترة 
توقفها بعد أحداث عام 
2003 وطرح منتج رديء 

النوعية وغير مطابق 
للمواصفات المعتمدة 

لدى الشركة وبيعه في 
األسواق المحلية مما 
اثر على سمعة منتج 

الشركة هذا إضافة إلى 
دخول مبيدات إلى البلد 

من مناشىء رديئة ومن 
دون خضوعها للفحص 

الجهاز المركزي 
للتقييس والسيطرة 

النوعية

اكبر توسيع للمسجد في والية محمد بن سليمان بن علي العباسي سنة 
160هـ أيام الخليفة العباسي المهدي حيث بلغ عدد المصلين 20 ألفا فأمر 

المهدي بتوسيع المسجد وذلك بشراء بعض الدور المحيطة به .
ذكر المؤرخ ــ ابن ألفوطي ــ إن مسجد البصرة احترق سنة 624 هـ \ 

1227م فقام األمير شمس الدين بإعادة عمارته واحضر الحجارة من جبل 
األهواز، وجلب له خشب الصنوبر والصاج من البحر، واسكن فيه جماعة من 

الصوفية، وبنُي دهليزا للجامع بحجرتين جعل في أحداهما كتبًا.

تأهيل المصنع 
بالكامل بعد تسلم 
موقع الشركة 
الجديد في منطقة 
الكرمة التابع لقضاء 
الفلوجة حيث تمت 
المباشرة بإكمال تنفيذ 
أعمال البنية التحتية 
للشركة من شبكات 
الكهرباء ومحطات 
تصفية ومعالجة 
المياه كذلك تم انجاز 
األعمال المدنية من 
أبنية ومرافق متنوعة 
وقاعات للخطوط 
اإلنتاجية مجهزة بنظام 
تنقية للهواء

جانب من عملية نشر املبيدات

مشهد من املسجد "أرشيف"
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الجوزاءالثورالحمل

الميزاناألسدالسرطانص

القوسالعقربالعذراء

مهنياً: حضورك الالفت وشخصيتك القوية 
يسهمان في تعزيز موقعك بني زمالء العمل،  
عاطفي��اً: إعم��ل ب��رأي الش��ريك ف��ي أم��ور 
حساس��ة، التفّرد لن يؤدي إلى حسم األمور 

كما تتمّنى

مهنياً: قد تطرأ مسائل ممتلكات مشتركة أو 
عقارات أو أعمال أو تغيير،

االرتب��اط،  حتتم��ل  ال  كن��ت  اذا  عاطفي��اً: 
يستحسن ان ال تطلق الوعود ألنك لن تكون 
ق��ادراً على الوفاء بها فاح��ذر ذلك كي تبقي 

صورتك نقية

مهني��اً: يدخ��ل مرك��ور منزل��ك الس��ادس، 
فتعرف كيف تس��تفيد من الف��رص املتاحة 
أمامك ولكن ال تكن عنيداً ومكابراً  عاطفياً: 
حيات��ك العاطفية فارغة م��ا يزيد من توترك 

وانزعاجك من وضعك

مهني��اً: ينتقل مرك��ور إلى منزل��ك الثالث، 
فتعيش يوم��اً مثقالً باملتاعب العابرة، وحتتاج 
الى م��ن يقف ال��ى جانبك عاطفي��اً: الغيرة 
تهّدد العالقة بالش��ريك، والسبب هو بعض 

الريبة في تصرفاتك، ما أثار الشك لديه

مهنياً: تبتس��م لك األقدار وحتمل إليك خبراً 
ساّراً أو فرصة ممتازة أو تصحيحاً لوضع آملك، 
وق��د ترتبط مبوع��د مهم مع ش��خص مؤثر 
ونافذ عاطفياً: ال تتذمر مهما سعى الشريك 
للضغ��ط علي��ك، فقدراتك كبي��رة لتخطي 

األزمات

مهني��اً: تالق��ي النج��اح وتبرهن ع��ن قدرات 
كبي��رة وحتق��ق املرجت��ى، وتتلقى خب��راً جيداً 
وتفرح بأج��واء مؤاتي��ة عاطفي��اً : التعاطي 
مع الش��ريك حتت الضغط قد يسبب بعض 

األخطاء، 

مهنياً: حتّقق جناحاً منقط��ع النظير، وتفتح 
أمامك آفاق واعدة، وتخرج من شرنقة العزلة 
وتختل��ط بالزم��الء عاطفي��اً: ق��د تفاجئك 
بعض التط��ورات، وتدفعك الى التريث وعدم 

التصرف بعشوائية مع الشريك

مهنياً: عليك التأقلم م��ع كثافة الضغوط، 
اس��ترح بعي��داً ع��ن األض��واء فأن��ت تفتقد 
احلصان��ة وأرجئ اخلط��ط الكبي��رة عاطفياً: 
تس��امح مع الش��ريك ألّن��ه عف��وي وطّيب 

القلب، وال تتركه يدفع الثمن

مهني��اً: قد تنجز أعماالً ومش��اريع كثيرة إذا 
عرفت كيف تستفيد من الظروف  عاطفي��اً: 
اجله��ود التي تبذلها لن توصل��ك إلى نتيجة 
إيجابية في عالقتك بالشريك بسبب جتاربك 

السابقة معه

مهنياً: يسلط هذا اليوم الضوء على عالقاتك 
املهنية وصداقاتك التي تعرف تطوراً سعيداً، 
وحتقق جناحات غير متوقعة عاطفياً: ال حتشر 
أنفك في موقف محرج مع الشريك، لن جتدي 

محاولتك لتوضيح غايتك وأهدافك

مهني��اً: متنعك املس��ائل الدقيقة من العمل 
بحّري��ة وق��د تتعثر اخلط��ى، عاطفي��اً: تبذل 
والش��ريك جهوداً كبيرة لتحقيق أهدافكما، 
وه��ذا يعود عليكم��ا بالفائدة ف��ي مختلف 

اجملاالت

الحوتالجديالدلو

مهني��اً: قد تهّب عاصف��ة في مجال عملك 
مع بعض الزم��الء أو اإلدارة، فيصعب عليك 
اتخ��اذ موقف من هذا النزاع عاطفياً: تعيش 
أج��واء صاخب��ة ف��ي عالقت��ك بالش��ريك، 

فتلتبس عليك بعض األمور

عمودي أفقي
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تش��هد العملية التربوي��ة  تدهورا بجميع 
املراحل اس��هم في ه��ذا التدهور الظروف 
االمني��ة غير املس��تقرة في جمي��ع انحاء 
الوطن وخاص��ة تلك املدن الت��ي تقع حتت 
س��يطرة داع��ش وزاد الط��ني بل��ة ان وزارة 
التربية تريد بكل السبل متشية االمور حتى 
ولوعلى حس��اب املستوى العام للدراسة ، 
لذا نش��هد ضعفا في جمي��ع املراحل  الى 
جانب ع��دم انتظام ال��دوام ، وزاد في االمر 
سوءا ان  االمانة العامة جمللس الوزراء  قررت 
احتساب هذا العام 2014-015 2سنة  عدم 
رس��وب جلميع املراحل ول��كل الطالب و ان 
طلبة املتوس��طة واالعدادية الذين لديهم 
سنة رسوب س��وف لن يتم فصلهم لهذا 
الع��ام اذا رس��بوا و ان  االس��باب التي ادت 
ال��ى ذلك هي احتالل بع��ض احملافظات من 
قبل تنظي��م داعش الى جان��ب العمليات 

املسلحة التي تشهدها اغلب املدن  .
وعن مب��ررات تأجي��ل بدء العام الدراس��ي 
لهذا العام  اش��ارت الوزارة على لسان احد 
مس��ؤوليها ان من هذه االس��باب  اشغال 
االبنية املدرس��ية من قب��ل النازحني وتأخر 
اجراءات اخالئها ، ووج��ود عدد من املدارس 
في مناطق ساخنة وفي حزام بغداد ايضاً ،و 
ان عدد النازحني من التالميذ والطالب اكثر 
من )50( الف طالب لغاية االن لم يحس��م 
موض��وع التحاقهم بالدوام الرس��مي مع 
تعهدات ال��وزارات ذات العالقة باخالء تلك 
املدارس اال انها حلد االن لم تف بالتزاماتها 
، ول��م يلتحق حلد االن بع��ض الطالب الداء 
امتحانات الصفوف املنتهية وغير املنتهية 
في اقليم كردستان وفي  بعض احملافظات 
ومت حتديد موعد جديد لهم ،و عدم استقرار 
اماكن النازحني مما تعذر على عدد كبير من 
الطلبة والتالميذ االنضمام الى الدراس��ة 
ما جعل الوزارة في حرج في حتديد املالكات 
التعليمي��ة  واملس��تلزمات الدراس��ية من 
كتب وقرطاسية ،كما ان تأخر اقرار املوازنة 
جعل ال��وزارة تتأخر  في ابرام عقود ش��راء 

املستلزمات الدراسية . 
وعن تداعيات هذا التأجيل بالنسبة الكمال 
املناهج اخملصصة اشارت الوزارة  سوف يتم 
االلتزام بعدد الس��اعات اخملصص��ة والتي 
هي عامليا تتراوح بني 800 –850 س��اعة في 
الس��نة وس��وف تؤجل االمتحانات جلميع 
املراح��ل النهائية الى ش��هر متوز من العام 

املقبل .
وعن س��ير الدراس��ة ف��ي املوص��ل احملتلة 
وحال��ة املالكات التعليمية اش��ارت االنباء 
ال��ى ان  داع��ش اعل��ن عن اقام��ة وزارة في 
احملافظة اس��ماها ب)دي��وان املعارف( وحدد 
بدء الدراسة منذ تاريخ 9/9 وفرض شروطا 
عل��ى املعلم��ني الغائب��ني وغي��ر مناه��ج 
الدراسة للغة العربية واالسالمية ومادة اال 
جتماعيات وفرض اسئلة خاصة للمراحل 

املنتهية ) بكلوريا  السادس والثالث ( . 

مدارس وطالب 

هواجس امرأة
سهى الشيخلي

بطاقة شخصية

غريغوري بيك

غريغوري بيك
إلدري��د غريغوري بي��ك )5 من أبريل 
ع��ام 1916م - 12 م��ن يوني��و ع��ام 

2003م( هو ممثل أمريكي.
وه��و واحد من أكثر جنوم الس��نيما 
ش��عبيًة حول العال��م، واحتل هذه 
الش��عبية م��ن أربعيني��ات الق��رن 
املاضي وحتى س��تينياته، واس��تمر 
غريغ��وري بيك يلعب أدوارًا رئيس��ة 
في األفالم حتى أواخر السبعينيات 
من نف��س الق��رن. ومن ب��ني األدوار 
العظيم��ة التي لِعبها دور أتيكوس 
فينش في فيلم لقتل الطائر احملاكي 
ال��ذي   )To Kill a Mockingbird)

أُنِتَج ع��ام 1962م، وحاز على جائزة 
األوس��كار ل��دوره في ه��ذا الفيلم. 
ومنح��ه الرئيس ليندون جونس��ون 
عام 1969م وس��ام احلرية الرئاس��ي 
تقديرًا جملهوداته التي بذلها لصالح 
اإلنس��انية. وفي ع��ام 1999م، ضم 
معهد الفيل��م األمريكي غريغوري 
بي��ك إل��ى قائم��ة أعظ��م النجوم 
الرجال في كل العصور، حيث احتل 
املركز الثاني عشر في القائمة. كما 
مت ضمه إلى قائمة ش��ديدي األناقة 
دولًيا في قاعة املش��اهير وكان ذلك 

عام 1983م.

عمل ممثالً وكعامل خلير اإلنس��انية 
حاز على ع��دة جوائ��ز عاملية منها 

جائزة األوسكار،
الشاشة،وجائزة  نقابة ممثلي  جائزة 
غولدن غل��وب، وايضا جائ��زة جاين 

حيرشولت حملبي اإلنسانية،
جائزة دونوستيا لإلجناز العمري،

امليدالية الوطنية للفنون،
وسام احلرية الرئاسي

توف��ي في 12 يوني��و 2003 عن عمر 
87 اث��ر التهاب قصب��ي رئوي لكنه 
بقي ه��رم م��ن اهرامات الس��ينما 

االميركية

عيون نادية لطفي تزّين ملصق مهرجان القاهرة السينمائي
القاهرة ـ وكاالت:

كش��فت إدارة مهرج��ان القاهرة 
الس��ينمائي الدول��ي عن امللصق 
الدعائ��ي لدورت��ه ال��� 36، والذي 
تصدرت��ه عيون الفنان��ة الكبيرة 

نادية لطفي.
وأوض��ح مصمم امللص��ق الفنان 
التش��كيلي ك��رمي آدم ف��ي مؤمتر 
 24 األربع��اء  ُعق��د  صحف��ي 
سبتمبر اجلاري مبسرح »الهناجر« 
في س��احة »دار األوب��را املصرية« 
أن��ه أبرز عي��ون نادي��ة لطفي في 
امللصق نظرا ألن صناعة السينما 
أساسها العني، سواء عني اخملرج، 

أو املشاهد، أو املصور، أو الفنان.
واخت��ارت إدارة مهرج��ان القاهرة 
الس��ينمائي ف��ي دورت��ه ال��� 36 
الفنان��ة نادي��ة لطف��ي ملنحه��ا 
جائزة »الهرم الذهبي الش��رفي«، 

لتصبح أول مصرية تنالها.

وأش��ار رئي��س املهرج��ان الناق��د 
س��مير فري��د في املؤمت��ر أن نادية 
لطفي قدمت فقط في الفترة من 
عام 1958 وحت��ى 1968 ما يقرب 
من ٧٠ فيلم��ا، وكان لديها دائما 
رغب��ة واضحة ف��ي التجديد، إلي 
جانب دورها الوطني والسياسي، 
نافي��ا أن تكون والدته��ا بولندية 

ولكنها مصرية.
وبخ��الف نادية لطفي، فكش��ف 
س��مير فري��د ع��ن تكرمي ال��دورة 
ال��� 36 لثالثة ش��خصيات، وهم 
فولكر ش��ولندورف وهو من أهم 
مخرجى أملاني��ا والعالم، وحصل 
ف��ي  الذهبي��ة  الس��عفة  عل��ى 
مهرج��ان كان س��ابًقا، باإلضافة 
إلى وزير الثقافة الفرنس��ي جاك 
الجن، والذى كان متواجدا في عهد 
الرئي��س الفرنس��ي ميتران خالل 
حقبة الثمانينيات والتسعينيات، 

وه��و رئيس معهد العالم العربي 
ف��ي باريس، وهي واح��دة من أهم 

املؤسسات الثقافية.
وقال سمير فريد إنه من املقرر أن 
يكون افتتاح الدورة ال� 36 ملهرجان 
الدولي في  القاهرة الس��ينمائي 
التاسع من ش��هر نوفمبر املقبل 
ف��ي محك��ى القلع��ة، ويخرجه 
اخملرج محمد أب��و اخلير، أما حفل 
اخلتام فس��يكون في ال��� 1٧ من 
الص��وت  مس��رح  ف��ي  نوفمب��ر 

والضوء ويخرجه وليد عوني.
االفتتاح  وس��يتم ع��رض فيل��م 
العاش��ر  ف��ي  »قط��ع«  األملان��ي 
م��ن نوفمب��ر، وه��و م��ن إخ��راج 
ف��احت حكي��م، ويحكي ع��ن فترة 
احل��رب العاملي��ة األول��ى وانهي��ار 
ومت  العثماني��ة،  اإلمبراطوري��ة 
تصويره في ع��دة دول منها كوبا 

وأمريكا.

سميرة بلحاج و كليب »ميرسي مشكور« افتتاح متجر سانتوني في موسكو
الرباط ـ وكاالت:

أصدرت النجمة س��ميرة  بلحاج 
أغني��ة »مرس��ي مش��كور« على 
طريقة الفيديو كليب الذي يعتبر 
األول م��ن نوعه في املغ��رب جلرأة 

األزياء وغرابتها.
وش��رحت بلحاج قائل��ة: تعّمدت 
كلي��ب«  »الفيدي��و  أجع��ل  أن 
مختلفاً من خالل »زّي الش��رطة« 
الذي كان أساس��ياً ف��ي الكليب، 
وأوصلت من خالله رسالة مهمة 

للحبي��ب-  إنني لس��ت ضعيفة 
كما تعتقدني- لذلك كان التنوع 

في األزياء.
وأضاف��ت أنه��ا كان��ت س��عيدة 
بتعاملها مع فريق عمل »الفيديو 
كلي��ب« ب��دءاً م��ن اخمل��رج الياس 
الذهب��ي،  مصطف��ى  حمدان��ي، 
أحمد الناجي، ع��ّز الدين تادجني، 
س��ابيل  إجري��س  ارت،  نعم��ان 
و«الستايليس��ت« سهام إحسان 
وصف��اء بوجن��اح، بط��ل العم��ل 

بني��س،  م��راد  واملودي��ل  الفن��ان 
ويحمل »الكليب« مفاجأة حضور 

شخصية هامة من لبنان.
يًذكر أن األغنية م��ن توزيع الياس 
حمداني، كلمات و أحلان س��ميرة 
باحل��اج التي تُوِضح في رس��التها 
م��دى  الكلي��ب  عب��ر  الفني��ة 
إحساس��ها بجرح احلبيب، لكنها 
ف��ي النهاية تُدّبر ل��ه مفاجأة من 

العيار الثقيل.

موسكو ـ وكاالت:
»س��انتوني«  عالم��ة  أعلن��ت 
لألحذي��ة  الفاخ��رة  اإليطالي��ة 
ع��ن   Santoni »س��انتوني« 
افتت��اح متج��ر جدي��د له��ا في 
»غاليري س��يزونز« في موسكو، 
ال��ذي عمل��ت عل��ى تصميم��ه 

الش��هيرة  العم��ارة  مهندس��ة 
املعروف��ة  أوركوي��ال  باتريس��يا 
بلمس��تها املعاصرة. ميتد املتجر 
عل��ى مس��احة 6٠ مت��ر مرب��ع 
ويتميز ديكوره باملزج بني خش��ب 
املطلي  واملعدن  املصق��ول،  اجلوز 
دفئاً  ال��ذي يعك��س  بالنح��اس، 

على امل��كان بطريقة هندس��ية 
حديثة. يعرض متجر س��انتوني 
جميع منتج��ات الدار من أحذية 
رجالي��ة ونس��ائية باإلضافة إلى 
اإلكسسوارات املميزة من أحدث 
مجموعاته ملوسم خريف وشتاء 

.2٠15-2٠14

نادية لطفي

متجر سانتوني

محمد مختار ينفي مطالبته بحضانة بناته

القاهرة ـ وكاالت
ق��ال املنت��ج محم��د مخت��ار أنه 
ل��م يتحدث ع��ن طبيع��ة إقامة 
ابنتي��ه م��ع والدته��م طليقت��ه 
الفنان��ة رانيا يوس��ف خاصة أنه 
يؤم��ن ب��أن رانيا أم جي��دة للغاية 
وتراع��ي بناته��ا. وأض��اف مختار 
ف��ي تصريحات ل�«إي��الف« أنه لم 
يطلب حضانة البنات او إقامتهن 
في م��كان مس��تقل بعي��داً عن 
منزل رانيا وزوجها مش��يراً إلى أن 
رانيا تدرك من البداية انه ال يجب 
إقامتهن مع زوجها لكبرهن وهو 

ما مت بالفعل حيث يتواجد زوجها 
في الزمالك بينم��ا تقيم هي مع 
البن��ات ف��ي منطق��ة 6 أكتوبر. 
وأشار إلى أنه ال يستطيع حرمان 
بناته من أمهم لكونهم يحبونها 
بش��دة، نافي��اً ما تردد ونش��ر في 
بعض وس��ائل االعالم ح��ول هذا 
األم��ر. عل��ى اجلانب االخ��ر، قالت 
الفنانة رانيا يوس��ف إليالف أنها 
ق��ررت اإلمتناع ع��ن احلديث حول 
عالقته��ا بطليقه��ا في وس��ائل 
اإلعالم مؤكدة على أنها منشغلة 
بالفترة احلالي��ة بأعمالها الفنية 

اجلديدة. والتي تعرض مستقبال -
يذك��ر ان رانيا ه��ي طليقة املنتج 
محم��د اخملتار  وال��ذي اجنبت منه 
ابنت��ني والدها ضاب��ط و والدتها 
تعم��ل مضيف��ة جوي��ة، عملت 
كعارضة أزياء وفت��اة إعالنات في 
بدايتها، ب��دأت ف��ي أدوار صغيرة 
م��ن خ��الل التلفزيون والس��ينما 
بع��ام 1993]1[، وظهر جناحها في 
مسلس��ل عائل��ة احل��اج متولي 
البطول��ة في��ه، كم��ا  ش��اركت 
شاركت بالعديد من األعمال بأدوار 

البطولة والبطولة املطلقة.

رانيا يوسف زوجة محمد مختار

تناسب طردي بين عدد المهام وحجم الدماغ
لندن ـ وكاالت:

رمب��ا ب��ات يتع��ني عل��ى الكثيرين 
من��ا القي��ام بأكث��ر من عم��ل أو 
القي��ام بأكثر من مهمة في نفس 
الوقت، نظراً للتس��ارع املتزايد في 
إيق��اع احلي��اة اليومية م��ن حولنا 
ف��ي كل ش��يء، لك��ن ذل��ك يضر 
بحجم دماغنا وف��ق نتيجة احدى 
الدراس��ات احلديث��ة. بالرغ��م من 
اضطرارنا القيام بذلك نظراً لعدم 
وجود متس��ع م��ن الوق��ت أمامنا 
كي ننجز في��ه كل ما يجب علينا 
أن نق��وم به من نش��اطات، أعمال 
أو التزام��ات، إال أن��ه يتع��ني علينا 
أن ننتبه لتل��ك النتيجة البحثية 
التي كشفت عنها دراسة حديثة 
أوضحت أن القي��ام مبهام متعددة 
ف��ي آن واح��د أمر يعم��ل في واقع 
األمر عل��ى تقليص حجم الدماغ. 
وثبت من خالل الدراسة أن الرجال 

الذين يستخدمون في  والسيدات 
الغالب عدة أنواع من التكنولوجيا 
في نفس الوقت تقل لديهم املادة 
الرمادية في جزء رئيسي بالدماغ. 
وق��ال بهذا اخلص��وص باحثون من 
جامعة ساسكس البريطانية« قد 
تتسبب عملية استخدام الهواتف 
احملمول��ة  احلواس��يب  احملمول��ة، 
واألجه��زة اإلعالمي��ة اخملتلفة في 
تغيي��ر حج��م أدمغتنا. وم��ا يثير 
القل��ق هو أن اجل��زء الذي ينكمش 
بالدماغ يرتب��ط بالعاطفة«. وجاء 
ه��ذا الكش��ف بعدم��ا س��بق أن 
ربطت دراس��ة بحثية ب��ني القيام 
مبه��ام متع��ددة ف��ي آن واحد وبني 
قصر مدة االنتباه، االكتئاب، التوتر 
والتحصل على درجات منخفضة 
النشاطات  باملدرسة. وقد تنطوي 
الت��ي اس��تهدفها الباحث��ون في 
دراس��تهم عل��ى إرس��ال رس��ائل 

نصية أثناء االستماع للموسيقى 
اإللكترون��ي  البري��د  فح��ص  أو 
وكذل��ك التح��دث ف��ي الهات��ف 
احملمول أثناء مش��اهدة التلفزيون 
وتصف��ح ش��بكة اإلنترن��ت. ومن 
أجري��ت  الت��ي  املس��ح  عملي��ات 
ألدمغة األش��خاص الذين تطوعوا 
للمشاركة بتلك الدراسة، تبني أن 
املادة الرمادية كانت أكثر انخفاضاً 
في منطقة يطلق عليها القشرة 
احلزامية األمامية. ولفت الباحثون 
إلى أن تلك الدراس��ة، التي نشرت 
في مجلة PLOS ONE، هي األولى 
م��ن نوعها التي ترب��ط بني القيام 
بعدة مهام في آن واحد وبني شكل 
أو حجم الدماغ. أما الباحث كيب 
كي لوه فق��ال :« بات القيام مبهام 
متعددة على صعيد وسائل اإلعالم 
أمر أكثر انتشاراً في حياتنا اليوم، 

وبات هناك اهتماماً متزايداً بها
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رياضة 18

بغداد ـ إعالم االولمبية:
توج الف��ارس مزيد محمد  باملركز االول في فعالية 
قف��ز احلواج��ز للمتقدم��ن مبهرجان الوف��اء لعزيز 
العراق للفروسية بنسخته الثامنة التي اختتمت 
اول امس اجلمعة في مالعب كلية التربية الرياضة 
في اجلادرية بحضور ممثل رئيس اجلمهورية الدكتورة 
ج��وان فؤاد معصوم و النائب الثاني لرئيس اللجنة 
االوملبي��ة فالح حس��ن واالم��ن املالي س��رمد عبد 
االله  واملدير التنفيذي جزائر الس��هالني وامن عام 
مؤسسة الشهيد احلكيم للشباب والرياضة حامد 
املوسوي والنائب االول حملافظ بغداد السيد جاسم 
البخاتي ووممثل رئيس جامعة بغداد الدكتور رياض 

خماس .
وكان املهرج��ان الذي ب��دأ بعزف النش��يد الوطني 
وقراءة س��ورة الفاحتة عل��ى ارواح ش��هداء العراق 
الذين بذلوا الغالي والنفيس في سبيل الوطن وفي 
مقدمتهم عزيز العراق الس��يد عبد العزيز احلكيم 
قدس س��ره ثم القى رئيس احتاد الفروس��ية حيدر 
حس��ن اجلميل��ي كلمة تط��رق فيها الى الس��فر 
اخلالد لعزيز العراق الذي يعد امنوذجا في التضحية 
والفداء لي��ؤذن  بعدها بانطالق فق��رات الكارنفال 
في عدد م��ن الفعاليات للعبة االجداد واالباء حيث 
ت��وج الفارس مزي��د محمد اوال واخملتار س��عد ثانيا 
وعل��ي عب��د الكرمي ثالث��ا في فعالية قف��ز احلواجز 

للمتقدمن .
فيم��ا حل الفارس اس��امة ل��واء باملرك��ز االول في 
فعالي��ة التقاط االوت��اد فيما ج��اء محمد مكلف 
ثانيا وعبد اخلالق اياد ثالثا فيما اس��فرت نتائج فئة 
الش��باب في فعالية التقاط االوتاد عن فوز محمد 

اياد اوال ومحمد شايع ثانيا ومحمود غامن ثالثا .
وق��د عب��رت اجلماهير الغفي��رة واعض��اء مجلس 
محافظ��ة بغ��داد الذي��ن حض��روا الكرنف��ال عن 
سعادتهم بحسن التنظيم واملهرجان املميز الذي 
ساهمه في اجناحه اجلهود القيمة الحتاد الفروسية 
وبرعاية مباشرة من قبل اللجنة االوملبية الوطنية 

وهيئة الشباب والرياضة في اجمللس االعلى .
هذه وقد قدم رئيس االحتاد حيدر حس��ن وعدد من 
احلض��ور كؤوس��ا الى املواه��ب الواعدة ف��ي لعبة 
االجداد واالباء في خطوة تؤكد مسعى االحتاد على 
احتضان تلك الطاقات التي س��يكون لها دور كبير 

على صهوة اجلواد مستقبال.

بغداد ـ الصباح الجديد:
اك��د النائ��ب االول لرئي��س االحتاد العراق��ي للكرة 
الطائرة مظفر هاش��م ان نادي الرميثة توج بلقب 
منافس��ات بطولة اندي��ة العراق لفئة الناش��ئن 
تول��د )98-99( والت��ي اختتم��ت مبارياته��ا مؤخرا 
في محافظ��ة النجف مبش��اركة 16 نادي��ا ميثلون 

العاصمة بغداد وبقية احملافظات االخرى.
وقال هاش��م ان نادي الش��طرة احتل املركز الثاني 
في البطولة اثر خس��ارته في املباراة النهائية امام 
نادي الرميثة البطل بينما حل ثالثا نادي الروضتن 
وتاله في املرك��ز الرابع املركز التخصصي للموهبة 
الرياضي��ة في بغ��داد مبينا ان منتخب الناش��ئن 
تنظره مش��اركة مهم��ة في النص��ف الثاني من 
العام املقبل، وستكون املشاركة في بطولة العرب 
التي لم يت��م حتديد مكان وزمان اقامتها بش��كل 

رسمي حتى االن.
من جه��ة اخرى اوض��ح النائ��ب االول لرئيس احتاد 
اللعب��ة ان االحتاد تلقى اش��عارا رس��ميا من االحتاد 
العربي للك��رة الطائرة يتضمن حتديد موعد جديد 
النطالق منافس��ات بطول��ة العرب الت��ي كان من 
املق��رر ان تق��ام في دول��ة الكويت خ��الل املدة من 
العش��رين من شهر تشرين الثاني ولغاية االول من 
شهر كانون االول املقبلن، اذ ان البطولة ستنطلق 
مبوعدها اجلديد مابن اخلامس والعشرين من شهر 
تشرين الثاني وحتى السادس من شهر كانون االول 

املقبلن.

اختتام بطولة الوفاء 
لعزيز العراق بالفروسية

»الرميثة« يتوج بلقب 
طائرة الناشئين

بغداد ـ فالح الناصر:
ع��د امل��درب قحطان جثير اس��ناده 
ملهم��ة قي��ادة منتخبن��ا الوطن��ي 
للناشئن بكرة القدم حتت 16 سنة 
باخلطوة التي كان ينتظرها من وقت 
طوي��ل لتاكيد جدارته ف��ي العمل 
التدريبي م��ع املنتخب��ات الوطنية 
بع��د جناحه ف��ي رحلته الس��ابقة 
عندم��ا ق��اد فري��ق ن��ادي الصناعة 
لس��تة مواس��م ش��هدت تتوي��ج 
الفري��ق باملركزين الثالث والرابع في 

الدوري املمتاز مبواسمه االخيرة.
وتن��اول جثير في ح��وار نقدمه عبر 
الس��طور التالية احلدي��ث عن آلية 
لالس��تحقاقات  املنتخ��ب  اع��داد 
الالعبن  ورؤيت��ه المكانات  املقبلة، 

فنياً.. فكان االتي:
 

* كيف تصف نبا تسميتك مدرباً 
ملنتخب الناشئني؟

� بالتأكيد ان التس��مية لم تأت من 
فراغ بل كانت نت��اج عملي الناجح 
بش��هادة اجلميع لس��نوات سابقة 
ف��ي ن��ادي الصناعة الي اس��همت 
في قيادته لتحقيق افضل النتائج، 
اذ حققن��ا الف��وز باملرك��ز الثال��ث 
وايض��اً الراب��ع بع��د اش��رافي على 

الفريق لستة مواسم بدعم االدارة 
وزمالئي في املالك التدريبي واجتهاد 
االخضر،  املس��تطيل  فوق  الالعبن 
وكذل��ك رحلت��ي مع ك��رة النجف 
وفي هذه املواس��م استطاع فريقنا 
من تقدمي خامات جدي��رة باالحترام 
الوطني��ة  املنتخب��ات  لصف��وف 

ومالعب االحتراف.

* وما الصعوبات التي تعترض آلية 
االعداد للمهمة الوطنية؟

� اكثر املش��كالت التي تقف بوجه 
املنتخب��ات الوطني��ة بصورة متفق 
عليه��ا هي قلة املالع��ب التي نؤدي 
عليه��ا التدريب، احت��اد الكرة اجلهة 
للمنتخب��ات  الرس��مية  الراعي��ة 
لتامن  الوطني��ة يس��عى جاه��داً 
متطلب��ات النج��اح ويس��هم ف��ي 
ق��در  عل��ى  الصعوب��ات  تذلي��ل 
املس��تطاع بالتنس��يق م��ع ادارات 
االندية او املرك��ز الوطني للموهبة 
الرياضي��ة ال��ذي فتح ابواب��ه امام 
تدريبات املنتخب الوطني للناشئن 
الصناع��ة  ن��ادي  ادارة  وكذل��ك 
مشكورة على ضيافتها التدريبات، 
وهنالك حت��ركات متواصلة العضاء 
االحتاد على تأمن مالعب للتدريبات 

قبل الس��فر الى قطر والدخول في 
منافس��ات بطول��ة كأس الع��رب.. 
واحلم��د هلل ال توجد مش��كالت في 
مس��الة تف��رغ الالعب��ن وهنال��ك 
االندي��ة  ادارات  م��ع  كبي��ر  تع��اون 

واملالكات التدريبية.

* وهل من جهود لالوملبية او وزارة 
الش��باب والرياض��ة ف��ي تذليل 

الصعوبات؟
� العمل املشترك بن جميع اجلهات 
املس��ؤولة على امللف الرياضي في 
الع��راق، وزي��ر الش��باب والرياضة 
اجلديد عبد احلس��ن عبط��ان تابع 
تدريب��ات املنتخب واش��اد بالعمل 
واك��د ان��ه س��يعمل عل��ى تامن 
معسكر تدريبي في ملعب املدينة 
الرياضي��ة مبحافظة البصرة دعمأً 
املتواصل��ة وهذه  االعداد  ملس��يرة 
نقط��ة ايجابية ايضاً تس��هم في 

دعم عجلة االعداد الى امام.
االوملبي��ة ل��م تقصر ه��ي االخرى 
وتعمل بالتنس��يق مع احتاد الكرة 
عل��ى متابعة التدريب��ات واحلضور 
املتواصل العضاء االحتاد في املباريات 
الودي��ة يخل��ق حالة م��ن االرتياح 
ب��ن الالعب��ن الناش��ئن وامل��الك 

التدريبي، الن حضور املسؤول يؤكد 
على متابعته املستمرة، االجراءات 
الرس��مية دائم��اً تكون بي��د وزارة 

الش��باب املس��ؤولة عل��ى االندية 
الرياضية ونتوسم خيراً  واملنشات 
ف��ي االي��ام املقبل��ة ان تعمل على 

تهيئة مقومات النجاح ملشاركتنا 
العربية القريبة.

* مباري��ات جتريبي��ة ودي��ة.. هل 
يقتصر االعداد عليها؟

� من دون ش��ك ان جه��ود كبيرة 
يبذله��ا احت��اد الكرة عل��ى ايجاد 
افض��ل صيغ االع��داد ورفع درجة 
العربي��ة  للبطول��ة  اجلاهزي��ة 
ف��ي قطر، وم��ن املق��رر ان نواجه 
املنتخب البحريني يومي العاشر 
والرابع عش��ر من الش��هر املقبل 
في املنامة قبل الس��فر الى قطر 
للبطولة العربي��ة وهذه املباريات 
مهمت��ن  محطت��ن  س��تكون 
للتكي��ف م��ع اج��واء قط��ر قبل 
الدخول في االختبار العربي شهر 
تشرين االول املقبل الي سنواجه 
في��ه منتخب��ات الس��ودان ي��وم 
والسع��ودية  والعش��رين  احلادي 
يوم الرابع والعش��رين وفلسطن 
في السابع والعشرين من الشهر 

نفسه.

* كي��ف ت��رى امل��الك التدريب��ي 
املساعد؟

� اراه ايجابي��اً في كل ش��يء من 

دون مجامل��ة فهو م��الك تدريبي 
شبابي يعمل بجد من اجل اعالء 
اس��م الك��رة العراقي��ة، املدربون 
مؤيد جودي واحمد جمعة وغالب 
عبد احلسن ومدرب حراس املرمى 
حس��ن جب��ار اثبت��وا حضورهم 
الناجح في االندي��ة او املنتخبات 
التي عملوا فيها خالل الس��نوات 
االخيرة، ونحن متعاونن الى درجة 
كبيرة يتص��در اهتماماتنا حتقيق 
النجاح الذي ل��ن يأتي اال بالعمل 
واملثاب��رة وبرغ��م فت��رة االع��داد 
القصي��رة للبطول��ة اال انني ارى 
باملنافس��ة على  العبونا جديرون 

الكأس ان شاء اهلل.

* وهل تذك��ر لنا نقاط اختيارات 
الالعبني للبطولة العربية؟

� بدأن��ا اختب��ارات لالعب��ن ي��وم 
20 من ش��هر آب املاض��ي، وخالل 
الفحص للرن��ن مت ابعاد 13 العباً 
وبعدها مت اج��راء اختبارات بدنية 
باشراف خبراء وايضا فحص طبي 
باش��راف مالكات وزارة الش��باب 
والرياض��ة، ومت تخصي��ص مل��ف 
ليتم  الالعب��ن  متكام��ل جلميع 
االحتفاظ بها في س��جالت احتاد 

الكرة، ارسنا لالحتاد العربي قامئة 
تضم 30 العب��اً لبطولة العرب.. 
نحن في س��باق مع الزمن ولعبنا 
مباري��ات ودية عل��ى صعيد عالي 
لتشخيص االخطاء والعمل على 

تصحيحها لبناء فريق متميز.

* اخي��راً.. عمل��ت م��ع الكب��ار 
لسنوات عدة.. فما االختالف بني 
مهمتك السابقة وبني اجلديدة؟

� فلسفتي التدريبية واحدة، اجليل 
اجلديد يتطلب الكثير من العمل 
والتركي��ز ايض��اً عل��ى اجلوان��ب 
التربوية ضرورة خللق العب مثالي 
ونحن نتعامل على هذا االس��اس 
الن العم��ل التدريب��ي ال يقتص��ر 
على اجلانب الفني، انا املك خبرة 
طويل��ة ف��ي اللعب بعد اش��راف 
التدريبية  االس��ماء  م��ن  العديد 
عل��ي تدريبي في مس��يرتي العباً 
مع االندية او املنتخبات، ثم جاءت 
رحلتي االحترافية علمتني الكثير 
من اس��رار التعامل ب��ن الالعب 
وبن امل��درب، واثق م��ن امكاناتي 
التدريبي��ة ف��ي النج��اح مبهمتي 
اجلدي��د و بتعاون زمالئ��ي املدربن 

ومؤازرة املسؤولن الرياضين.
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قحطان جثير

بعد اجتيازه السعودية بثالثية في ربع نهائي األسياد

»األولمبي« يواجه شمشون الكوري في نصف نهائي غدًا
بغداد ـ فالح الناصر:

بلغ منتخبن��ا االوملبي بكرة القدم 
نص��ف نهائي اس��ياد الق��ارة في 
انشون الكورية اجلنوبية بنسختها 
الس��ابعة عش��رة بع��د تخطي��ه 
املنتخ��ب الس��عودي ظه��ر امس 
االحد ف��ي دور رب��ع النهائي بثالثة 
اهداف نظيفة  سجل منها يونس 
محمود »هدفن« وس��جل املدافع 
الش��امخ  اهلل  عب��د  الس��عودي 
اله��دف الثالث باخلطأ ف��ي املباراة 
الت��ي اه��در فيه��ا رائ��د عبد اهلل 

الغامدي ركلة جزاء.
وسيواجه  منتخبنا االوملبي نظيره 
الكوري الش��مالي في الدور نصف 
النهائ��ي في الس��اعة الثانية من 
ظه��ر ي��وم غ��د الثالث��اء، في حن 
يلعب تايالند وكوري��ا اجلنوبية في 
الس��اعة احلادية عشرة صباح يوم 

غد.
س��يطرة  األول  الش��وط  وش��هد 

للمنتخ��ب العراقي الذي 
متي��ز ف��ي كل مباريات��ه 
بالس��عي لهز الشباك 
مبك��را وه��و م��ا كان 
ل��ه عندما متك��ن قائد 
املنتخب يونس محمود 

من التسجيل في 
قيق��ة  لد م��ن ا العاش��رة 

الشوط األول، 
ليواص��ل املنتخ��ب بس��ط نفوذه 
على مجري��ات املب��اراة حتى متكن 
يونس محمود م��ن إضافة الهدف 
الثان��ي ف��ي الدقيقة ال���29، لكن 
فرصة  ب��دد  الس��عودي  املنتخ��ب 
تقليص الفارق عندما أهدر رائد 
عبداهلل الغامدي ضربة جزاء 
ف��ي الدقيق��ة 34، لتزداد 
السعودي  املنتخب  أمور 

الش��وط  انته��ى  حت��ى  تعقي��دا 
بالثنائية العراقية النظيفة.

وف��ي الش��وط الثان��ي ل��م يتأخر 
املنتخب العراقي بالتسجيل عندما 
قب��ل بصدر رح��ب هدي��ة الالعب 
الس��عودي عبداهلل الشامخ الذي 
أض��اف الهدف الثال��ث للمنتخب 
األوملبي عن طريق اخلطأ في مرماه 
ف��ي الدقيق��ة 49، ليس��تمر األداء 

العراق��ي لكن  للمنتخ��ب  اجلي��د 
دون ان يتمك��ن م��ن إضافة اهداف 
أخ��رى وقب��ل نهاي��ة املب��اراة ق��رر 
املدرب حكيم شاكر إراحة الالعب 
يونس محمود الذي س��لم ش��ارة 
القيادة لالعب س��الم ش��اكر بعد 
أن نزل مروان حسن بدال منه، ولم 
يتغيرواقع املباراة حتى انتهت بفوز 
املنتخب وتأهله إلى املربع الذهبي 

للبطولة.
م��ن جانب اخ��ر بدء وزير الش��باب 
والرياض��ة عب��د احلس��ن عبطان  
حديثه ان الشعب العراقي بحاجة 
الى فرح��ة ... هكذا بدء حديثه مع 
البعثة العراقية في كوريا اجلنوبية 
حاثاً فريق ك��رة القدم على حتقيق 
االنتصار ف��ي مبارياته املتبقية من 

االسياد.
وقال عبطان في معرض حديثه مع 
رئيس بعث��ة العراق الدكتور طالب 
فيص��ل » الظ��روف احلالية للعراق 
املتمثل  اإلرهابي  للفكر  ومحاربته 
كبي��را  تتطل��ب جه��دا  بداع��ش 
م��ن األبط��ال وعليكم الف��وز في 
مباراتكم في ربع النهائي للوصول 
الى رحل��ة الذهب الت��ي ال أظنها 

صعبة على أبناء الرافدين
وحت��دث وزي��ر الش��باب والرياض��ة 
موجها الرسالة لالعبي املنتخب » 
احتفلنا بيوم الطفل وأنتم تعلمون 
ما عانت هذه الفئة في العراق في 
ظ��ل ظ��روف صعب��ة فمنهم من 
استش��هد ومنهم من هّجر وأنتم 
االن من يزرع االبتسامة التي نعجز 
عنها نحن احياناً فأنتم األب واألخ 
بالنس��بة لهم كم��ا أنكم متثلون 
الفرح��ة لفئ��ات الش��عب االخرى 
الت��ي تنتظر ان تزف��وا لها الفرحة 
باالنتص��ار وإكم��ال الرحل��ة نحو 

الذهب بأذن الواحد األحد.. 
ال  ان  وأبنائ��ي  اخوت��ي  أوصيك��م 
تبخل��وا بب��ذل جهود طامل��ا بذلت 
وانتصاركم يعني انتصارنا جميعا 
على من يريد بأهلنا الس��وء ونحن 
كلنا ثقة بكم وأنتم أهل لها واهلل 

املوفق.

حكيم شاكر مع العبي املنتخب االوملبي

بغداد ـ الصباح الجديد:
بالدراج��ات  الوطن��ي  منتخبن��ا  يواص��ل 
للمتقدمن والش��باب والناش��ئن ولكال 
اجلنس��ن حتضيرات��ه اليومية اس��تعدادا 
للمش��اركة ف��ي البطول��ة العربية التي 
تقام في العاصم��ة اجلزائرية اجلزائر مابن 
الثالث ولغاية الثالث والعشرين من شهر 

تشرين األول املقبل.
وق��ال أم��ن س��ر احت��اد الدراج��ات احمد 
صب��ري:ان منتخباتن��ا الوطني��ة تواص��ل 
االس��تعداد بش��كل مكث��ف للبطول��ة 
العربية ف��ي اجلزائر. منوها ال��ى: ان الوفد 
العراق��ي س��يكون برئاس��ة حرب��ي خال، 
ومظف��ر حمي��د فت��اح حكم��ا، وضي��اء 
الدي��ن عب��اس مدرب��ا لفرق��ي املتقدمن، 
وس��مير راجي مدربا للفردي ضد الساعة 

للمتقدمن ، باإلضافة الى س��بعة العبن 
هم: جوف��ان تومي واحمد مهند وس��عد 
علي وعلي عب��د اخلضر وإياد محمد وعلي 

حتسن ومرتضى حتسن.
وأضاف صبري: ان منتخب الشباب مؤلف 
م��ن موس��ى محس��ن مدرب��ا للفرق��ي، 
ومرتضى حافظ مدربا فردي ضد الساعة، 
باإلضافة الى سبعة العبن هم: مراد فرهاد 
وزان��ا خس��رو ومحمد عب��د اهلل ومحمد 
لفته ومحمد فاضل وس��جاد محمد وأبو 
بكر صديق، فيما يضم منتخب الناشئن 
فرمان رحمن مدربا لفرقي الناشئن، وعبد 
اخلضر طعن مدربا ضد الس��اعة، وس��تة 
العب��ن هم: محم��د عبد اخلض��ر ودومان 
رج��ب ومحمودب��ركات وس��يف مطش��ر 

وحسن صادق ويونس صبار.

لندن ـ وكاالت:
ق��ال فرانس��وا جاياردو وكي��ل أعمال 
الالعبن إن األس��طورة االسكتلندي 
الس��ير أليك��س فيرجس��ون املدير 
الفني األس��بق ملانشس��تر يونايتد، 
حث النجم البرتغالي كريس��تيانو 
رونال��دو مهاج��م ري��ال مدريد على 
ت��رك النادي امللكي والع��ودة مجدداً 
لصفوف الش��ياطن احلم��ر في فترة 
االنتق��االت الش��توية مع بداي��ة العام 

اجلديد.
 وأشار جاياردو في تصريحات عبر صحيفة 
»ل��و 10 س��بورت« الفرنس��ية إل��ى أن 
فيرجس��ون أج��رى اتص��االً هاتفي��اً 
برونالدو يوم األربعاء املاضي، وطالبه 
بالع��ودة إل��ى صف��وف مانشس��تر 

يونايتد، مضيفاً أن رونالدو يشعر بالسعادة 
داخل صفوف الن��ادي امللكي، ولكن وكيل 
الالعب خورخي مينديز يشجعه على ترك 

الريال.
 وكان��ت تقاري��ر صحفية أش��ارت إلى أن 
الن��ادي اإلجنليزي يجه��ز 140 مليون جنيه 
إسترليني إلمتام  هذه الصفقة واستعادة 

جنمه البرتغالي بعد ستة أعوام.
 ول��م يتوق��ف األم��ر عند ذلك ب��ل نفذت 
مجموعة من مش��جعي الشياطن احلمر 
وعدهم، وأرسلوا رسالة للنجم البرتغالي 
عبر طائرة حلقت فوق ملعب مباراة امس 
االول ب��ن ريال مدريد وفياري��ال في الدوري 
اإلس��باني الت��ي فاز به��ا الري��ال بهدفن 
نظيفن، تطال��ب الالعب بالع��ودة لبيته 

مجدداً.

العراق في البطولة العربية بالدراجات

بغداد- اعالم االولمبية:
ف��ي  االعالم��ي  املكت��ب  اق��ام 
الوطني��ة  االوملبي��ة  اللجن��ة 
العراقية وبالتنس��يق مع رابطة 
الش��باب  الرياضين  الصحفين 
ن��دوة عن س��بل االرتقاء ب��االداء 
املهن��ي في اط��ار سلس��لة من 
الندوات واحملاض��رات ضمن »د ورة 

الراح��ل ناط��ق هاش��م »  الذي 
حل��ت ذكرى رحيله اول امس  في 
فندق السفير مقر جريدة الزوراء 
وباش��راف الدكتور هادي عبداهلل 
والدكتور موفق عبدالوهاب الذي 
افتت��ح الن��دوة مببارك��ة اخلطوة 
االوملبية باجتاه ترس��يخ سياقات 
مهني��ة راقية ف��ي التعامل بن 

الصحافة واللجنة.
وقد تضمن��ت محاضرة الدكتور 
موج��ز  س��رد  عب��داهلل  ه��ادي 
ملس��يرته املهنية على مدى اكثر 
من ثالثن عاما ..ث��م احلديث عن 
محطات التاهيل املهني بشقيه 
تناولت  ..اذ  والعمل��ي  االخالق��ي 
احملاضرة اس��س اخالقيات االعالم 

التي تخلق بيئة رياضية اعالمية 
صاحلة لتحقي��ق االجناز الرياضي 
ترس��يخ  ع��ن  فض��ال  العال��ي 
ال��روح الرياضي��ة ..وف��ي مج��ال 
الفنون االعالمي��ة مت التطرق الى  
التعاط��ي م��ع هذه الفن��ون في 
ضوء الوس��يلة االعالمي��ة التي 

ميارس بها الصحفيون عملهم.

إعالم األولمبية بالتنسيق مع الرابطة

انطالق دورة الراحل ناطق هاشم الصحفية في اإلعالم الرياضي

املشاركون في الدورة

فيرجسون يحث رونالدو على العودة لـ »الشياطين«

دو
ال

ون
ر



وداد ابراهيم:
جيل م��ن التش��كيليات العراقيات 
يحصدن جوائز وشهادات تقديرية في 
فعاليات فني��ة عاملية، واذا ما اخذنا 
بنظر االعتبار ان مش��اركة الفنانة 
العراقي��ة في محاف��ل ومهرجانات 
وورش اوربي��ة في الوقت احلالي وفي 
املرحل��ة احلالي��ة، يعد مؤش��ر على 
ان الفنانة العراقي��ة لديها االصرار 
والثقة والعزمية للتواصل مع حركة 
والعاملي،  العراقي  التشكيلي  الفن 
كما ان وج��ود الفنانة العراقية في 
الفعالي��ات العاملي��ة والعربية يعد  
رس��الة واضحة، تؤكد ب��ان الفنانة 
العراقي��ة تتحدى الظ��رف الصعب 
الذي يحيط العملية التش��كيلية 

واملش��هد الثقاف��ي بش��كل ع��ام، 
لتكون حاضرة بريش��تها وشفرتها 
تل��ون حبه��ا للعراق وتس��كب من 
عصارة فكرها رحيق االمل بأن الفن 
العراقي الذي جاء قبل اكثر من  مئة 
عام حاضرا ومتوهجا، تلوح مدارسه 
االنطباعي��ة والواقعية والبغدادية، 
ب��أن هناك جي��ل فني ينبث��ق ويوثق 
ويرس��م للتاري��خ لوح��ات من كل 
االجتاه��ات واالس��اليب،     جيل من 
الفنانات يؤكد حضور املرأة الفنانة 
ف��ي س��احة التش��كيلي العراقي 
بانه��ا  ويل��وح  والعامل��ي،  والعرب��ي 
عل��ى قيد الف��ن والرس��م والنحت 
والكراف��ك، ب��ل ان ه��ذا اجلي��ل من 
الفنانات الش��ابات له وقع وبصمة 

خاصة كونه ميتل��ك الثقة بأن املرأة 
الفنان��ة تس��تطيع ان جتتاز احلواجز 
ومتتلك القدرة على تذليل املصاعب 
لتواص��ل حركته��ا الفني��ة بج��د 
واجتهاد ة ويضيف للمرأة العراقية 
حض��ورا على صعيد الفن، ويضيف 
للفن العراق��ي صفحات من االبداع 
والتألق على الرغم من الظروف التي 
يعيش��ها الفن العراقي  والذي يعد 
من اصعب املراح��ل التي مرت على 
الفن العراقي منذ نشوئه حتى االن، 
وتوقف  بالتفجيرات،  كونه محاصر 
عم��ل الكثير من القاع��ات الفنية 
التي كانت تنتشر في مناطق بغداد 
مثل ش��ارع ابو نؤاس وشارع املغرب 

واماكن اخرى.

فبني وقت واخر حتصد فنانة عراقية 
اعلى ش��هادة او جائ��زة  مثلما كان 
م��ع فنان��ة الكرافك مليع��ة اجلواري 
والت��ي حصلت  على درع  وش��هادة 
تقديري��ة في ملتقى فرنس��ا للفن 
التش��كيلي الذي اقي��م في باريس 
 8/18 ولغاي��ة   8/11 م��ن  للفت��رة 
/2014حيث ش��اركت باربعة اعمال 
في س��مبوزيوم )الرسم احلر(، عبرت 
واس��لوبها  خالله��ا ع��ن جتربته��ا 
واجتاهه��ا ف��ي هذا الن��وع من الفن 
ذل��ك  والنس��تغرب  التش��كيلي، 
كونها فنانة  مس��توفية ألغراضها 
األدائي��ة والتقنية املع��ززة بالفهم 
ملعنى الفن��ون التعبيرية، وان كانت 
ه��ذه الفنانة قد عرفت بأنها دؤوبة، 

ومجته��دة حرصت عل��ى ان حتافظ 
عل��ى ان تتواص��ل م��ع الف��ن رغم 
الظروف التي احاطت بالوطن والتي 

احاطت بالعملية الفنية ككل.
 م��ن جانب اخ��ر حص��دت الفنانة 
عل��ى   احلس��ناوي  ن��دى  العراقي��ة 
ش��هادة تقديرية ع��ن ماقدمته في 
سمبوزيوم)الرس��م احلر( الذي اقيم 
في مدينة بات��راس اليونانية للفترة 
م��ن 8/30 لغاي��ة 9/2خ��الل ايل��ول 
احلالي، حيث قدمت وعلى مدى اربعة 
اي��ام ثالث اعمال في الرس��م عبرت 
م��ن خاللها عن املدرس��ة العراقية 
املعاصرة في الرسم، وحصلت  على 
شهادة مشاركة في الفعالية  التي 
تق��ام برعاية منظمة اليونس��كو، 

واعتبرت الفنانة ندى، ان مشاركتها 
ف��ي ه��ذه الفعلية هي مش��اركة 
للفنان��ة العراقي��ة بش��كل عام و 
للتعري��ف بالف��ن العراقي واالطالع 
على الفنون االخ��رى، وقد وجدت ان 
الفن العراقي ل��ه الوقع الكبير في 
س��احات الف��ن العامل��ي، فيما جتد 
اخلزافة العراقي��ة زينب الركابي بأن 
مش��اركة الفنانة في معرض فني 
لي��س الغ��رض من��ه بي��ع االعمال، 
بقدر ما يكون الغرض هو مشاركة 
الفنانة وتواصلها م��ع حركة الفن 
العراق��ي، وتاكي��د حضوره��ا ف��ي 
ساحة الفن التش��كيلي التي تعد 
من اهم وابرز الس��احات الفنية في 

العالم.

رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

صحيفة يومية سياسية مستقلة
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جيل من الفنانات العراقيات يطرقن ابواب العالمية بشهادات وجوائز 
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س��بحان مغّير األح��وال من حال إلى ح��ال؛ باألمس القريب 
كانت دولة قطر القزم واململكة العربية السعودية واململكة 
األردنية الش��قيقة تدعم علناً جهاراً ليالً ونهاراً العصابات 
املس��لحة بس��وريا وميدونها بالس��الح واملال والرجال. فلول 
التكفير من ش��راذم اجملرمني املنطلقة م��ن هذه الدول، من 
ب��ني أربعة رجال مقاتلني بينهم س��عودي واح��د في األقل، 
والثاني خليجي والثالث من الشيشان واألفغان ومن تزودت 
جعبهم باملال والس��الح من املغاربة والتوانس��ة والليبيني 
واملصريني والعراقيني اخلاس��رين والفاشلني بجميع املعارك 
السابقة. طبعاً في مقدمة هذه اجليوش التافهة من النمل 
واجل��راد تقف الوالي��ات املتحدة األميركية عل��ى رأس احلربة 
كونها متتلك أكبر قوة عس��كرية تنفيذية بالعالم بإس��ره. 
هؤالء األقزام عليهم الطاعة العمياء ألنهم ليس��وا أحراراً 
وال يتمتعون بالش��رعية الش��عبية حلكم بلدانهم. وأخيراً 
تتهرب تركيا العثمانية اجلديدة كونها املتورط األكبر بهذه 
العمليات اإلجرامية ضد شعوب املنطقة من العرب واألكراد 
وغيرهم من األق��وام الواقعة حتت خ��ط الفقر واإلضطهاد 
السياسي واالجتماعي اجملحفني. تنزوي تركيا خلف الغربال 
الذي ال يحجب الش��مس هربا من دفع األثمان التي س��وف 

تدفعها عاجال ام آجال.
لطاملا أعتق��د حكام اخللي��ج جميعاً، مبا فيه��م الدكتاتور 
صدام، ذو الكاريزما العس��كرية والسياسية وهو يقود أكبر 
دول��ة باملنطق��ة، أنهم العبون رئيس��ون باللعب��ة الدولية، 
بينم��ا ه��م مج��رد بي��ادق تتحكم به��م ال��دول العظمى 
كيفما تش��اء ووقتما تش��اء. الي��وم تش��ارك كل من دولة 
قط��ر  واململك��ة العربية الس��عودية املنبطح��ة واملدرعة 
كس��لحفاة هرمة واململكة األردني��ة التي حتافظ على دولة 
إس��رائيل كما حتافظ على بؤبؤ عينه��ا والبحرين العجيبة، 
بضرب اإلرهابيني في املناطق الس��ورية. أي خبال وأي منطق 
كاذب وأي سياس��ة عاملية مجنونة تقودها الواليات املتحدة 
األميركية لقيادة هؤالء األغرار املبتدئني في حرب ال يفهمون 
جي��دا مل��اذا يخوضونها؟ ال تتم األمور قطع��اً كما يتخيلها 
األميركان. بدأ الس��حر ينقلب على الس��احر وسوف يطال 
اجلميع. س��وريا ليس��ت مكانا للعب والعب��ث. إنها ميدان 

حقيقي للقتال الشعبي والوطني حتى النفس األخير. 
تنحش��ر دول اخللي��ج القزم��ة به��ذا املش��روع األميرك��ي 
التهريج��ي ضد اإلرهاب اإلس��المي الدول��ي بالتحديد كما 
ش��ر الفلت��ر بعق��ب الس��يكارة املنتهية التدخ��ني. إنها  حتحُ
م��ن دون نفع لكن يقع عليها دور الدف��ع فقط، دفع األثمان 
الباهظ��ة من مرتبات اجلن��ود والقادة اإلمي��ركان ودفع ثمن 
القناب��ل وصواريخ التوماهوك والطلع��ات احلربية املكلفة. 
تلك جتارة باهظة األثمان، من الذي يجرؤ على عدم تسديدها 
م��ن دول اخلليج املتخمة باألم��وال؟ هذه عمليات لصوصية 
وقرصنة أميركية حديثة لس��لب أموال الشعوب ومصادرة 
غم احلاكم��ة. احللف اجلديد مثل  حرياتها مقابل بق��اء الطحُ

فيل يسحق جيشاً من النمل. إنه حلف مزيف وكاذب.

أي منقلِب ينقلبون؟

علي عبد العال

aliabdulal@hotmail.com

ربما

ابو ظبي ـ وكاالت;
اخت��ار القائم��ون على »م��ول اإلمارات« 
النجمة جن��وى كرم امللفبة ب�»ش��مس 
الغنية« ضيفة شرف للنسخة الرابعة 
من »عالم من األزياء« املقرَّر خالل الفترة 
ب��ني 31-15 تش��رين األول )أكتوبر(. جاء 

ذلك خ��الل املؤمتر الصحفي الذي انعقد 
مؤخرا بفندق ش��يراتون – مول اإلمارات 
لإلعالن رسمياً عن املهرجان. خالل املؤمتر 
ش��اهد احلضور فيلماً قصي��راً دََعت من 
خالل��ه الفنان��ة جنوى ك��رم الصحفيني 
واإلعالميني لالنضم��ام إليها في »عالم 

م��ن األزي��اء 2014« ووعدته��م أن تكون 
النس��خة املرتقب��ة األكث��ر متي��زاً على 

اإلطالق.
وس��تكون الغاليريا املركزي��ة في »مول 
اإلمارات« محطَّ أنظار املهتمني بصناعة 
األزياء إذ ستش��هد تباعاً عشرين عرض 

أزي��اء تحُطلق من خاللها عش��رون عالمة 
ش��هيرة ف��ي عال��م األزي��اء تش��كيلة 

موسم اخلريف/الشتاء. 
ويحَُع��دُّ »عالم م��ن األزي��اء 2014« األكبر 
واألكث��ر تألق��اً الذي يس��تضيفه »مول 
اإلمارات« ومن بني أش��هر عالمات األزياء 

به:  املش��اركة  العاملية 
س��اندرو،  س��بيد،  كي��ت 

جوس��ي  كا،  ب��ول  ماجي��ه، 
كوت��ور، كارين ميل��ني، ال مارتينا، 

إيلي تاهاري، تيفاني أند كو، بي سي 
بي جي، هالسنت هيريتيج، وتيد بيكر.

نجوى كرم ضيفة شرف »عالم من األزياء

أردت إلينائي معرفة الحقيقة كاملة ونسرين طافس بادرتني باإلساءة

ديما بياعة: عالقتي بـ"تيم حسن" مستمرة وال ألومه على خيانتي

حجب جائزتي النص واإلخراج في مهرجان »طقوس«سام سميث يختار كالفن كالين لجولته الموسيقية

كاريكاتير - عاصم جهاد  

نيويورك ـ وكاالت:
الرائ��دة  التجاري��ة   Coach »كوت��ش«  عالم��ة  تط��رح 
مجموعتها اجلديدة خلريف وش��تاء عام 2015 التي تتميز 
بالنعومة والسهل املمتنع بعيداً عن املبالغة. تستوحي 
مجموع��ة »كوت��ش« اجلدي��دة تصاميمه��ا م��ن أج��واء 
الرياضة األميركي��ة، وهي تضم تصاميم مميزة للحقائب 
واالكسسوارات التي جتمع بني املبادئ العملية العصرية 
وب��ني أفخ��ر العناصر األنيق��ة. مجموعة كوت��ش تتميز 
مبجموعة واس��عة من األمناط اجلديدة واألل��وان الهادئة، 
كم��ا أنها تس��تمد تصاميمه��ا من اخلط��وط العصرية 
للموس��م احلديث ومن احلحياة اليومية ملدينة نيويورك. 
في ع��رض اجملموع��ة احلديثة، تب��رز التصامي��م اجلديدة 
للحقائ��ب واالكسس��وارات م��ع الس��ترات الس��ميكة 

األنيقة والعصرية.

»كوتش« ومجموعة 
السهل الممتنع

دمشق ـ وكاالت:
 أثارت قضية خالف الفنانة الس��ورية "دميا 
بياع��ة" م��ع مواطنتها "نس��رين طافش" 
مؤخ��راً فضول الرأي العام العربي، فبعد أن 
تبادلتا التصريحات النارية، حاورت "إيالف" 
الفنان��ة "بياع��ة" للوقوف عل��ى تفاصيل 
اخل��الف بينهما، فأجاب��ت: "أعتقد أن الرأي 
الع��ام العرب��ي ق��د فه��م كل جوانب هذا 
اخل��الف من خالل تصريحاتي الس��ابقة، وال 
أري��د اخلوض ف��ي تفاصيل هذه املش��كلة 
مجدداً، لكن بشكل عام كانت هناك بعض 
املواقف التي صدرت من قبل نسرين بحقي 
دفعتني للرد على ما كان يصلني من كالٍم 
قالته ضدي. لقد أساءت لي بكالم خاطئ، 
نقل��ه عنها بع��ض املقربني من��ي، فجاءت 
تصريحات��ي كرد فعل على م��ا قالته عني 
حني ش��عرت بأن الوقت مناس��باً للحديث 

عن هذه األزمة".
 وتابع��ت: "أصبحت متزوج��ة ولدي أطفال 
وتصريحاتي ضد نس��رين لم تكن من فراغ 
ألنه م��ن الطبيعي أن أكون مس��ؤولة عن 
كالم��ي ول��ن أقوم بالتش��هير بش��يء لم 
يح��دث، فكالم��ي يج��ب أن يك��ون دقيقاً، 
وأن��ا قدمت تصريحاتي حت��ى يعرف أبنائي 

احلقيقة كاملة وقت النضوج".
 وأضاف��ت متحدثة ع��ن طليقه��ا الفنان 
تيم حس��ن، "لم أتناول بكالمي أي إس��اءة 
ل�"تي��م" فعالقتن��ا مازالت مس��تمرة إلى 

اآلن، وه��و وال��د أبنائي، وأنا بش��كل عام ال 
ألوم��ه ألنه ف��ي النهاية رج��ل، ولكن املرأة 
نفسها هي من تدفع الرجل ألشياء معينة، 
وفي النهاية أنا متزوجة اآلن وال أس��تطيع 

احلديث عن هذه القضية أكثر من ذلك".
 وعلى اجلانب الفني، رفضت "بياعة" احلديث 
ع��ن تفاصيل وجوانب العمل الس��ينمائي 
اجلديد حلني وض��وح مالمح��ه والبدء فيه- 
علماً أنه التجربة األولى لها في الس��ينما. 
وف��ي هذا الس��ياق، أوضحت أس��باب عدم 
وجود جتارب سينمائية س��ابقة لها قائلة: 
رضت علّي أعماالً س��ينمائية كثيرة في  "عحُ
سوريا، ولكنني كنت أعتذر عنها ألنها غير 
مناسبة لي كما أن التوقيت أيضاً لم يكن 
مناس��باً. فاإلختيارات الس��ينمائية حتتاج 
لدق��ة كبيرة، لذلك قم��ت بتأجيل اخلطوة 
ألجد العمل املناسب، كما أن السينما في 
س��ورية مختلفة، حيث أنها تحُعتبر سينما 
مهرجانات، فأغلب مشكلة أفالمنا العربية 
هو اإلقتباس، وبالتأكيد نحن لدينا أفكارنا 

املميزة للغاية والبد من استثمارها.
إعتذاره��ا ع��ن مسلس��ل   وع��ن س��بب 
"عالق��ات خاصة" الذي يجمع جنوم وجنمات 
من الوطن العرب��ي وكان من املقرر أن تؤدي 
دور البطول��ة في��ه، أوضحت أنه��ا اعتذرت 
لعلمه��ا أن ظ��روف التصوير ال تناس��بها 
ألن العمل ينتم��ي للدرام��ا الطويلة التي 
تس��تغرق وقتاً طويالً لتصويرها إلى جانب 

تصوي��ر العمل في مناط��ق متفرقة بعيداً 
عن مقر إقامتها في دبي.

 أما بالنسبة لعدم مشاركتها في األعمال 
املصرية من قبل رغم احلضور القوي لنجوم 
وجنمات سوريا، أوضحت "بياعة" أن أعماالً 
رَِضت عليها في مص��ر منذ فترة  كثي��رة عحُ
طويل��ة، حي��ث كانت تواظ��ب على حضور 
مهرج��ان "القاه��رة الس��ينمائي" في كل 
عام، مش��يرًة ألنها في الع��ام 2002 تلقت 
عرض��اً لفيلم م��ع الفنان محم��د هنيدي 
وإعت��ذرت عن��ه ألنه��ا كن��ت ف��ي بدايتها 

الفني��ة وكانت لديه��ا ظ��روف مانعة من 
قبول العمل في ذلك التوقيت، وأستدركت 
قائل��ة: ما ال يعرفه اجلمه��ور عني هو أنني 

من أصول مصرية من ناحية األب".
 وأكملت رداً على س��ؤال عن النجوم الذين 
تتمنى العمل معهم، فقالت: إعتذرت من 

قبل عن مسلس��ل "اب��ن األرندلي" مع 
الفنان الكبير يحي الفخراني، وكنت 

أمتنى العمل معه، وال أس��تطيع أن 
أدخ��ل بتس��ميات الفنانني الذين 

أمتن��ى العمل معه��م ألن مصر 
مليئة بالنج��وم املميزين على 

والعاملية،  العربية  الس��احة 
وأن��ا بش��كل ع��ام أرح��ب 
بالتع��اون مع اي فن��ان إذا 

وحُِجَدت الفكرة املناسبة.
"بياع��ة"  وإختتم��ت   
تعيينها  ع��ن  حديثه��ا 
للنواي��ا  كس��فيرة 
جمعية  م��ن  احلس��نة 
"يب��وس" موضحة أنها 
اجلمعيات  م��ع  تتعامل 

اخليرية منذ فترة طويلة، 
حي��ث كن��ت واح��دة من 

أعض��اء جمعي��ة "زي��د بن 
حارث" في س��وريا منذ العام 

2000، وقالت: تبنيت طفلني من 
هذه اجلمعية منذ ذلك الوقت.

دميا بياعة

واشنطن ـ وكاالت:
اختار املوس��يقي س��ام س��ميث 
ارت��داء س��ترات مخصص��ة م��ن 
كالف��ن كالي��ن خ��الل جولته في 
أمي��ركا الش��مالية والتي بيعت 
الع��روض  بالكام��ل.  بطاقاته��ا 
التي ب��دأت من الليلة املاضية في 
مس��رح قصر املتحدة في مدينة 
نيويورك.شهدت تصاميم متألقة 
وفاخرة للموس��يقي ال��ذي اختار 
مالبس��ه من مجموع��ة متنوعة 
من عالمة كالفن كالين صممها 

ايتالو زوتش��يلي، املدي��ر اإلبداعي 
للعالمة التجاري��ة للرجال. اختار 
س��ميث س��ترة باثنني م��ن األزرار 
م��ع طي��ة ص��در بأل��وان الرمادي 
والكحل��ي واألس��ود وتدرجاته��ا، 
واملصنوع��ة من الص��وف الناعم، 
إلى مجموعة كالسيكية  إذاضة 
م��ن القمص��ان واألحذي��ة و جلد 
"ان��ا  س��ميث:  وق��ال  الغ��زال.   
جئ��ت م��ن عائلة كبي��رة وكل ما 
أق��وم به ف��ي مس��يرتي ينبع من 
محاول��ة نس��ج عالق��ات جميلة 

مع الناس على أس��اس العاطفة 
وح��ب العم��ل والثق��ة". وأضاف: 
"عالمة كالفني كالين ساعدتني 
كثيراً على مدى األش��هر القليلة 
املاضية، وأنا أحب املواد واألقمشة 
التي يس��تخدمونها". من جهته، 
قال زوتش��يلي: "أحب العمل مع 
فنان��ني موهوب��ني وش��بان مث��ل 
سام س��ميث. أنا معجب بصوته 
والقوي،  الكالس��يكي  وأس��لوبه 
وهذا م��ا أري��د التعبي��ر عنه في 

تصاميمي.

عمان ـ وكاالت:
حجبت جلنة التحكيم اخلاصة بالدورة 
الس��ابعة ملهرج��ان عش��يات طقوس، 
التي انطلقت فعالياتها في الفترة 21-
25 من الشهر اجلاري، جائزة أفضل نص 

وإخراج مسرحي.
ج��اء ذل��ك أول من أمس، على مس��رح 
محم��ود أبو غريب، ف��ي املركز الثقافي 
امللكي، في إعالن رئيس جلنة التحكيم 
اخملرج محم��د الضمور للفائزين بجوائز 
املهرجان، ف��ي حفل اختت��ام املهرجان 
ال��ذي رع��اه أم��ني ع��ام وزارة الثقاف��ة 

بالوكال��ة مندوبا ع��ن وزي��رة الثقافة، 
باس��م الزعب��ي وال��ذي قرا في��ه أيضا 
العراقي د. عبد الرضا جاسم بيان جلنة 
التحكي��م. وفازت بجائ��زة أفضل ممثلة 
دور أول؛ مناصف��ة ب��ني كل من الليبية 
خدوج��ة صبري عن مس��رحية حكاية 
طرابلسية، والبحرينية غادة الفيحاني 
عن مس��رحية حلظات منسية، وجائزة 
أفضل ممثل دور أول مناصفة بني األردني 
زيد خليل عن مس��رحية ترنيمة احلوت 
اجملهول، واجلزائري بن ش��رين إدريس عن 

مسرحية اجلدار.

ومنح��ت جلن��ة التحكي��م جائ��زة 
أفض��ل موس��يقى م��ع ش��هادة 
تقدير للمصري��ة نهاد فتحي عن 
مسرحية عش��ق الهوامن، وجائزة 
أفضل إضاءة مس��رحية لألردني 
ف��راس املص��ري عن مس��رحية 
املهج��ور،  احل��وت  ترنيم��ة 
والتحكي��م اخلاص��ة للممثالت 
املصريات ناهد رش��دي، وسامية 
وجائ��زة  أحم��د،  ورمي   ، عاط��ف 
بالتمثي��ل  اخلاص��ة  التحكي��م 
لألردنية مرام أحمد أبو الهيجاء.
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