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عراقيون يناشدون رئيس 

اإلقليم لتسهيل دخولهم
إلى أربيل

التحالف الدولي يستهدف 
الدواعش قرب »كوباني« 

لصّد تقدمهم

»األولمبي« يضّيع فرصة 
التتويج بالذهب بعد خسارة 

أمام كوريا الشمالية

3
البيشمركة والحشد الشعبي 
يحققان تقدمًا في اشتباكات 

مع "داعش" بقرية بشير

البيئة تنفذ حملة للمسح االشعاعي 
بمجمعات صناعية في ذي قار

التربية تنفي الغاء المدارس األهلية 
وتطالب بزيادة رواتب مدرسيها

بغداد - الصباح الجديد: 
نفذت الفرق الفنية التابعة  ملديرية بيئة ذي قار مس��حا اشعاعيا 

شامال لعدد من االنشطة  الصناعية والصحية في احملافظة .
وقال امير علي احلس��ون مدير عام دائرة التوعية واالعالم البيئي ان 
مديرية بيئة ذي قار نفذت حملة واس��عة الجراء املسح االشعاعي 
في اجملمعات الصناعية والصحية في احملافظة اضافة الى عمليات 
سحب عينات من املياه والتربة ملعرفة مدى مطابقتها للمواصفات 

والشروط البيئية.
واوضح احلس��ون ان عمليات املس��ح االش��عاعي ش��ملت مركزا 
صحي��ا في ناحية العكيكة ومجمعا لهياكل الس��يارات ملنطقة 

احلي العسكري في قضاء الناصرية.
تفاصيل ص4

متابعة ـ الصباح الجديد:
نفت وزارة التربية،  يوم امس الثالثاء، وجود كتاب من وزير التربية 
يقض��ي بالغاء املدارس االهلية، فيما طالبت ادارات تلك املدارس 

بزيادة رواتب مدرسيها.
وقال��ت املتحدث الرس��مي باس��م الوزارة س��المة احلس��ن في 
حديث صحفي إن "الوزارة تنف��ي نفيا قاطعا ما تداولته مواقع 
التواصل االجتماعي من الغاء املدارس االهلية"، مش��يرة الى ان 
"وزي��ر التربية محمد اقبال طالب امل��دارس االهلية بزيادة رواتب 

مدرسيها".
وأضاف��ت احلس��ن ان "الوزارة تش��جع وتدعم امل��دارس االهلية 
واحلكومي��ة"، مطالبة وس��ائل االع��الم كافة "لتوخ��ي الدقة 

واملوضوعية في نقل املعلومات اخلاصة بالوزارة".
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البيشمركة تحـرر »ربيعـة«
وتستعـد للهجوم على »سنجار«

بمشاركة قوات أيزدية وعشائر شمر

نينوى ـ خدر خالت: 
متكنت قوات البيشمركة الكردية 
مس��نودة مبقاتل��ن م��ن قبيل��ة 
شمر، يوم أمس الثالثاء، من دخول 
ناحية ربيعة قرب احلدود العراقية 
السورية غرب مدينة موصل التي 
يس��يطر عليه��ا تنظي��م داعش 
االرهابي منذ العاش��ر من ش��هر 

حزيران املاضي.
فيم��ا يبدو على انه��ا خطوة في 
بالتقدم  املوصل أس��وة  تطوي��ق 
الذي حصل في اجلبهة الشرقية 
شنت قوات البيشمركة هجوما 
في��ه  اس��تهدفت  ام��س  فج��ر 
تطهي��ر ناحي��ة ربيع��ة 120 كم 
غرب املوصل باسناد جوي امريكي 
عراقي مشترك اضافة الى طيران 

ع��دد م��ن ال��دول املتحالفة مع 
الواليات االمريكية، واكدت مصادر 
اس��تعداد البيش��مركة لهجوم 

كبير على قض�اء سنجار.
الهجوم ش��ن من محورين محور 
ف��ي  فيش��خابور  ومح��ور  زم��ار 
الساعات االولى للهجوم لم يكن 
هن��اك اي مق��اوم تذك��ر من قبل 
داعش وفق ماقال��ه ضابط برتبة 
البيش��مركة  نقيب ف��ي ق��وات 
ال��ى »صب��اح اجلدي��د«، واض��اف 
»بع��د اقترابن��ا من مرك��ز ناحية 
ربيعة بدأ داعش يقاوم بشراس��ة 
بالطي���ران  االس��تعانة  فت��م  
احلرب��ي وتدمي�ر غالبي���ة اوك�ار 

املقاومة".
تفاصيل ص2

بغداد - وعد الشمري:
أك��د التحال��ف الكردس��تاني أن 
وزراءه في حكوم��ة حيدر العبادي 
بع��د عطلة  القس��م  س��يرددون 
عي��د االضحى، مبين��اً أن املوافقة 
حصلت على منح اقليم كردستان 
سلفة لرواتب موظفيه، كما أفاد 
بأن وع��وداً أطلقتها بغداد بتنفيذ 
مطالبه التي وصفها بالدستورية، 
لكّن مراقبن وجدوا القرار الكردي 
متأخراً، متوقعن أن يس��هم ذلك 

في تس��وية العديد م��ن اخلالفات 
ب��ن الطرفن وال س��يما في ملف 

االستحقاقات املالية.
التحال��ف  ع��ن  النائ��ب  وق��ال 
الكردستاني ريبوار طه مصطفى 
إل��ى »الصباح اجلدي��د« إن »الكرد 
متفق��ون مبدئياً على االش��تراك 
في حكومة العبادي«، موضحاً أن 
»عدم حضورهم في جلسة ترديد 
القس��م كانت السباب تنظيمية 
تتعلق باملزيد من احلوارات مع بقية 

الكتل السياسية«.
»وزراءن��ا  أن  مصطف��ى  وتاب��ع 
س��يكونون حاضرين في جلس��ة 
البرملان املزم��ع انعقادها بعد عيد 
االضح��ى املب��ارك من أج��ل ترديد 
القس��م وااللتح��اق باجتماع��ات 
مجل��س ال��وزراء«، منوه��اً إلى أن 
»كل االط��راف الكردية س��تكون 
ممثلة وال يوج��د غياب أو مقاطعة 

الي جهة«.
تفاصيل ص2

بابل ـ نورس محمد:
مبش��اركة س��الح اجل��و العراقي 
عنيف��ة  ضرب��ات  وج��ه  ال��ذي 
لتجمع��ات داعش الت��ي حاولت 
التع��رض عل��ى منطق��ة جرف 
الصخ��ر مجددا، ش��نت القوات 
األمني��ة هجوم��ا مض��ادا على 

تل��ك العصاب��ات ومتكن��ت م��ن 
امتصاص زخم التعرض وكبدت 
داعش خس��ائر كبيرة في االرواح 
واملع��دات مبس��اندة م��ن ق��وات 

احلشد الشعبي.
 وق��ال عضو مجل��س محافظة 
بابل حس��ن فدع��م اجلنابي  في 

تصري��ح الى » الصب��اح اجلديد"  
ناحي���ة  تطوي��ق  »عملي��ات  ان 
ج���رف الصخ�ر مس��تم�رة حلد 
االن ول�ن يف��ك تطويقها حت�ى 
يت���م تطهيره��ا م���ن عناص�ر 

داعش".
تفاصيل ص2

ديالى ـ خاص :
على بعد امتار من جدول مائي في 
اطراف بساتن زراعية كثيفة قرب 
تالل حمرين اجملاورة لقرى الشوهاني 
) 10 كم شمالي ناحية املنصورية 
40كم ش��رق بعقوب��ة( لفظ" ابن 

طويلة"  أمير تنظيم داعش ملناطق 
ش��مال املنصورية انفاسه األخيرة 
بعد اصابته بج��راح بليغة نتيجة 
املواجه��ات الشرس��ة ب��ن داعش 
واألجهزة األمنية املدعومة باحلشد 

الشعبي وابناء قبيلة العزة.

ابن طويل��ة وهو رجل في منتصف 
العق��د الرابع من عم��ره يدعى)ع-
س-ث( ط��رد م��ن جه��از األمن في 
النظام السابق بفضحية اخالقية 
مدوية لتنتقل تداعياتها الى قريته 
الزراعية فيصبح بن ليلة وضحاها 

االع��راف  ألن  اجتماعي��ا  منب��وذا 
العش��ائرية تدين م��ن يتجاوز على 
احملرم��ات وتنبذ من ينتهك االعراف 
والتقاليد مهما كان موقعه سواء 

أكان غنياً او فقيراً.
تفاصيل ص3

الوزراء الكرد يلتحقون بالحكومة بعد العيد
وتعهدات بتسوية الملفات المالية مع أربيل

القوات األمنية تحكم الحصار على
»جرف الصخر« وتقتل العشرات من »داعش«

القوات األمنية تردي "ابن طويلة" قتياًل في تالل حمرين
بعد ان استقطب "تنظيم الدولة االسالمية" المنبوذين اجتماعيًا

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

عناصر من البيشمركة
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صدورالعدي��د م��ن الق��رارات املهم��ة الداعمة 
والساندة للعراق في حربه مع داعش  ، والتي ميكن 
اعتباره��ا تأريخية كونها قد جاءت بأجماع دولي 
منقطع النظير ،  ففي غضون اس��بوعني توحد 
املوقف الدولي والعربي واالقليمي على اساس ان 
التنظيمات االرهابية اصبحت خطرا كبيرا على 
كل بلدان العالم بش��كل عام وعلى االنس��انية 
بش��كل خ��اص ، وعلى الرغم م��ن ان العراق هو 
البلد  الوحيد الذي تع��رض لالذى والتدمير اكثر 
بكثير م��ن كل دول العالم ، لكن ذلك لم يثنيه 
من اطالق العدي��د من التحذي��رات والتنبيهات 
التي تؤكد بش��اعة واجرام هذه التنظيمات ، بل 
راح اكث��ر من ذلك عندم��ا حذر من ان هذا اخلطر 
س��يهدد العالم برمته دون استثناء ، وكما يبدو 
من مجريات االحداث ان تعاطي الواليات املتحدة 
االمريكية مع هذا اخلطر من خالل تفهم وادراك 
حقيقت��ه وان جاء متأخ��را لكن��ه تأكيد فعلي 
عل��ى ان التنظيمات االرهابية وتنظيمات داعش 
واخواتها باملسميات االخرى في بعض دول اجلوار 
ودول املغ��رب ميك��ن ان تكون مبثاب��ة قنابل نووية 
مدمرة وس��احقة لكل ماهو ح��ي على االرض ، 
لذلك سارع االمريكان وفي خطوة غير مسبوقة 
من حيث الس��رعة واجلدية  اليصال رسالة لكل 
قادة دول العالم مفادها ان اخلطر س��يداهمكم 
عاجال ام اجال ، وعليكم االس��تجابة ، االمر الذي 
تقبلته كل الدول وتعاملت معه وفق منطلقات 
حماي��ة الس��يادة واملصال��ح واالمن الس��لمي ، 
وأعلن رسميا وبتفويض من االمم املتحدة انطالق 
التحالف الدولي ملقاتلة داعش وكل التنظيمات 
االرهابية املتواجدة في العراق وفي اي مكان اخر 

.
م��اذا يعن��ي ذلك ف��ي اولوي��ات الس��تراتيجية 

السياسية والعسكرية العراقية ؟
وقف��ة العالم االن ض��د داعش اصبحت هي ذات 
الوقف��ة العراقي��ة ، نحن مع العال��م امام عدو 
مشترك يس��تهدف اجلميع ، والعراق هو ساحة 
القت��ال ألن العدو ف��ي ارضه ، وق��وات التحالف 
ب��دأت بش��ن غارات جوي��ة على مواق��ع داعش ، 
فهل يعني ذلك ان العراق سيبقى متفرجا على 
املساعدات العسكرية الدولية والضربات اجلوية 
دون ان يعي��د النظ��ر في حس��اباته التنظيمية 
على الصعيد العسكري واعادة النظر في قراءة 
االوراق السياس��ية ف��ي ضوء املتغي��رات املهمة 

التي حصلت ؟ 
احلكومة العراقية وقيادات اجليش والقوى االمنية 
وفي ض��وء املتغي��رات املفصلي��ة التي حصلت 
خالل الفترة القليل��ة املاضية بحاجة الى اعادة 
النظر جديا بكل اخلطط العس��كرية وعلى كل 
مساحات ارض العراق التي تتعرض للعدوان ، وأن 
يجري اس��تثمار الضربات  اجلوية بشكل يتزامن 
م��ع حركة الق��وات عل��ى االرض بحي��ث يكون 
الغط��اء اجل��وي هو مبثاب��ة مضل��ة حامية لكل 
احل��ركات عل��ى االرض لتحقيق االه��داف وحترير 
املواقع وتكبيد العدو املزيد من اخلسائر البشرية 
وااللية ، كذلك اليجب ان نعزل احلراك السياسي 
ع��ن ظ��روف القت��ال وارض املعرك��ة ، وعلى كل 
االط��راف السياس��ية ان ترحل كل مش��اكلها 
وعقدها ومطالبها الى اجل غير مسمى لتوفير 
ولو احلد االدنى من االستقرارعلى صعيد توحيد 
اخلطاب وخلق فضاءات نقية للحوار والدفع بأجتاه 
التوحد الشعبي ومحاربة كل اشكال الطائفية 
وم��ن يروج له��ا او يدفع بأجتاهه��ا ، فليس قتال 
داعش واالرهاب هو من مسؤولية اجليش والقوى 
االمنية فحس��ب امنا هو قتال يعني اجلميع كال 

حسب عنوانه وموقعه ومسؤوليته .

العالم مع العراق
فهل سيكون العراق 

مع ارادته ؟

تقـرير

بابل ـ نورس محمد:

مبش��اركة س��الح اجلو العراق��ي الذي 
وجه ضرب��ات عنيفة لتجمعات داعش 
التي حاول��ت التعرض عل��ى منطقة 
جرف الصخ��ر مجددا، ش��نت القوات 
األمني��ة هجوم��ا مض��ادا عل��ى تلك 
العصابات ومتكنت من امتصاص زخم 
التعرض وكبدت داعش خسائر كبيرة 
في االرواح واملعدات مبساندة من قوات 

احلشد الشعبي.
 وق��ال عض��و مجلس محافظ��ة بابل 
حس��ن فدع��م اجلناب��ي  ف��ي تصريح 
ال��ى » الصباح اجلدي��د »  ان » عمليات 
تطويق ناحية جرف الصخر مس��تمرة 
حل��د االن ولن يفك تطويقها حتى يتم 

تطهيرها من عناصر داعش ».
وتاب��ع اجلناب��ي ان »عملي��ات تطوي��ق 
ناحي��ة ج��رف الصخر 45 كم ش��مال 
غ��رب احللة مس��تمرة لغاي��ة االن ولن 
نفك تطويقه��ا حتى يت��م تطهيرها 
م��ن عناصر داع��ش االرهابي��ة وقطع 

االمدادات عنها ».
 واضاف ان »القوات األمنية مس��تمرة 
بعملية التطويق وضرب األهداف التي 

تع��ود لداع��ش وقط��ع الطري��ق الذي 
يسلكه في نقل معداته وامداداته بني 
محافظة االنبار وناحية جرف الصخر« 

.
واكد اجلناب��ي »ان عملي��ات االنبار لم 
تش��ترك بهذه العملية بسبب سعة 
املس��احة«،  مش��يدا »بالدع��م ال��ال 
محدود من عناصر احلش��د الش��عبي 
التي واكبت قتال القوات االمنية منذ 

بداية املعارك في تلك املنطقة » .
وقال مصدر امني ف��ي محافظة بابل 
طلب عدم االش��ارة الى اس��مه الى » 
الصب��اح اجلدي��د« ان عملية القصف 
اجل��وي االخيرة التي اس��تهدفت جرف 
الصخ��ر قد كبدت تنظي��م داعش 45 

عنصرا سقطوا بني قتيل وجريح .
وأوضح املصدر ان طائرات القوة اجلوية 
وجهت ضرب��ات صاروخية مركزة على 
جتمعات جملاميع إرهابية ادت الى مقتل 
اربع��ني وجرح خمس��ة من مس��لحي 

داعش .
وأض��اف أن »القصف اس��فر ايضا عن 
تدمير ثالث س��يارات تابع��ة للتنظيم 
كان��ت حتم��ل أحاديات وتدمي��ر وكرين 
املس��لحني ف��ي  كان يختب��ئ بهم��ا 
منطقتي احلجير والفارسية التابعتان  

الى ناحية جرف الصخر .
اح��د مقاتل��ي احلش��د الش��عبي قال 
ال�ى )الصباح اجلديد( ان »قوات احلشد 
الش��عبي متمثل��ة بس��رايا الس��الم 
وكتائ��ب حزب اهلل ول��واء ابي الفضل 
العباس كبدت تنظيم داعش االرهابي 
خس��ائر فادحة ف��ي مع��ارك طاحنة 
خضناه��ا خالل االي��ام الس��ابقة في 
بع��ض مناط��ق ناحية ج��رف الصخر 
ش��مالي باب��ل وخاص��ة ف��ي منطقة 

البحيرات ».
وردا على س��ؤال ل�«الصب��اح اجلديد« 
حول الس��بب في عدم حسم املعركة 
حل��د االن اج��اب القائ��د امليداني الحد 
فصائل احلشد الشعبي » قائالً » نحن 
نخوض يوميا ح��رب عصابات منظمة 
، وبس��بب طبيعة املنطقة اجلغرافية 
الواس��عة وتعدد منافذ الوصول اليها 
ومحاذاته��ا لنه��ر الف��رات ،وانتش��ار 
البس��اتني، ف��أن القتال ف��ي مثل هذه 
الطبيع��ة املعق��دة بحاج��ة الى وقت 
وتأن��ي جتنب��ا لع��دم اعط��اء خس��ائر 
بشرية وعدم ارباك املقاتلني او الضغط 

عليهم«.
واض��اف نح��ن نركز اآلن عل��ى تفعيل 
خط��ط قطع طرق االمدادات من جهة 

عامرية الفلوجة وع��زل جرف الصخر 
وابقائها حتت سيطرتنا بهدف اضعاف 
العدو واستنفاذ ذخيرته وارزاقه ليكون 
فيما بعد هدفا س��هال لس��الح القوة 
اجلوي��ة لتدمي��ر فلول��ه املنه��ارة كي 
تتمكن القوات البرية بالتقدم لالجهاز 

على ماتبقى من قوة العدو ».
ق��د  العراقي��ة  الدف��اع  وزارة  وكان��ت 
أعلنت، في وقت س��ابق، عن استعادة 
مناطق واسعة من بلدة جرف الصخر 
شمالي بابل وقالت إنها قطعت طريق 

االمداد عن تنظيم داعش.
وذكرت ال��وزارة في بيان ورد ل�«الصباح 
اجلدي��د« أن »القطع��ات العس��كرية 
لقيادة عمليات بابل وبإس��ناد قيادتي 
طي��ران اجليش والقوة اجلوي��ة وكتيبة 
عملي��ة  نف��ذت  اإلبط��ال  املدفعي��ة 
عس��كرية تعرضيه ف��ي ناحية جرف 

الصخر«.
واض��اف البي��ان ان »عصاب��ات داعش 
اإلرهابية تكبدت خالل العملية خسائر 

كبيرة باألرواح واملعدات العسكرية«.
وج��اء ف��ي البي��ان ان »قواتن��ا األمنية 
سيطرت على مناطق واسعة للناحية 
ومتكنت من  قطع طرق اإلمداد والدعم 

اللوجستي عن جرذان داعش.

القوات األمنية تحكم الحصار على »جرف الصخر« وتقتل العشرات من »داعش«
بغطاء جوي كثيف لسالح الطيران

نينوى ـ خدر خالت: 

متكنت قوات البيشمركة الكردية 
مس��نودة مبقاتل��ني م��ن قبيل��ة 
شمر، يوم أمس الثالثاء، من دخول 
ناحية ربيعة قرب احلدود العراقية 
السورية غرب مدينة موصل التي 
يس��يطر عليه��ا تنظي��م داعش 
االرهابي منذ العاش��ر من ش��هر 

حزيران املاضي.
فيم��ا يبدو على انه��ا خطوة في 
تطوي��ق املوص��ل أس��وة بالتقدم 
الذي حصل في اجلبهة الشرقية 
البيشمركة هجوما  شنت قوات 
فجر امس استهدفت فيه تطهير 
120 ك��م غ��رب  ربيع��ة  ناحي��ة 
املوص��ل باس��ناد ج��وي امريكي 
ال��ى  اضاف��ة  مش��ترك  عراق��ي 
طيران عدد من ال��دول املتحالفة 
مع الوالي��ات االمريكي��ة، واكدت 
مص��ادر اس��تعداد البيش��مركة 
لهجوم كبير على قضاء سنجار.

الهجوم ش��ن من محورين محور 
ف��ي  فيش��خابور  ومح��ور  زم��ار 
الساعات االولى للهجوم لم يكن 
هن��اك اي مقاوم��ة تذكر من قبل 
داع��ش وفق ماقال��ه ضابط برتبة 
نقيب في قوات البيش��مركة الى 
»بع��د  اجلديد«،واض��اف  »صب��اح 
اقترابن��ا من مركز ناحي��ة ربيعة 
ب��دأ داعش يقاوم بشراس��ة فتم  
احلرب��ي  بالطي��ران  االس��تعانة 

وتدمير غالبية اوكار املقاومة » .
للجه��د  وكان   « بالق��ول  وتاب��ع 
البيشمركة  للقوات  الهندس��ي 
ف��ي ابطال العب��وات واملفخخات 
دورا كبيرا في حتقيق التقدم الذي 

حصل في ناحية ربيعة«. 

وبحس��ب املصدر ذات��ه ان »املئات 
م��ن املقاتلني العراقي��ني من ابناء 
العش��ائر من عشيرة شمر كبرى 
العش��ائر العربية غرب��ي املوصل 
انضم��وا الى قوات البيش��مركة 
حملارب��ة داع��ش«، ومض��ى بالقول 
ان » العدي��د من الق��رى العربية 
الت��ي مت تطهيرها ممن يس��كنها 
عرب ش��مر رحب��وا بق��دوم قوات 
واس��تقبلوه�ا  البيش��مركة 

بحف�اوة وترح�اب«.
وح��ول اخلس��ائر الت��ي تكبده��ا 

تنظي��م داع��ش اف��اد الضاب��ط 
عل��ى  »عثرن��ا  بالق��ول  الك��ردي 
تع��ود  جث��ة   50 ع��ن  مااليق��ل 
مواق��ع  ف��ي  داع��ش  لعصاب��ات 
متفرق��ة م��ن أرض املعركة كما 
ان الطيران احلرب��ي متكن من قتل 
22 داعشيا آخرين في مستشفى 
ربيع��ة كان��وا ق��د حتصن��وا فيه 
ونصبوا مقاوم��ة طائرات ،كما مت 
تدمير اكثر خمس��ة عشر عجلة 

مسلحة من قبل الطيران« .
وحول حدوث عملية نزوح السكان 

املدنيني قال املصدر ان » املئات من 
العوائل العربية ليس من ضمنها 
عرب ش��مر نزح��وا باجت��اه احلدود 
السورية مش��يا على االقدام ألن 
الس��يارات  تس��تهدف  الطائرات 
او العج��الت الت��ي تتح��رك على 
االرض، وم��ن املؤمل تطهير ربيعة 
بالكامل في وقت الحق من اليوم 
الرئيس��ية  الش��وارع  وتطهي��ر 
والفرعية من العبوات الناس��فة 
واملفخخ��ات التي نصبها تنظيم 

داعش بشكل مكثف«.

وعل��ى صعيد متص��ل قال عضو 
مف��رزة أيزيدية في جبل س��نجار 
لقمان بي��روا الى »الصباح اجلديد 
»، ان تنظيم داع��ش يتعمد حرق 
مقرات��ه ف��ي مجمعات س��نجار 
الت��ي حت��ت س��يطرته واملناط��ق 
اجمل��اورة ال��ى ربيع��ة وخاصة في 
مجمعات ) دووكري وزورآفا وكوآبل 
( يتعم��د ح��رق نقاط تفتيش��ه 
فيم��ا يبدو انها عملي��ة متهيدية 
النس��حاب كام��ل واله��روب الى 

ماوراء احلدود«.

واض��اف » لقد س��اهم املقاتلون 
خط��وط  ض��رب  ف��ي  األيزي��دون 
امدادت داعش في اجلهة اجلنوبية 
من ربيعة ومت تكبيدهم خس��ائر 

فادحة باألروح واملعدات«. 
ويق��ول خب��راء امني��ون ان قوات 
م��ن  متكن��ت  اذا  البيش��مركة 
حترير بلدة ربيع��ة احلدودية فإنها 
ستقطع الطريق الرابط لتنظيم 
داعش بني العراق وسوريا، وستتّم 
اعاق��ة حركة ارهابي��ي التنظيم 

بني البلدين.

بمشاركة قوات أيزدية وعشائر شمر

البيشمركة تحرر »ربيعة« وتستعد للهجوم على »سنجار«

ضابط في 
البيشمركة: بعد 
اقترابنا من مركز 
ناحية ربيعة بدأ 
داعش يقاوم 
بشراسة فتم  
االستعانة بالطيران 
الحربي وتدمير 
غالبية اوكار 
المقاومة

قوات البيشمركة »ارشيف«

بغداد - وعد الشمري:
أن  الكردس��تاني  التحال��ف  أك��د 
وزراءه ف��ي حكومة حي��در العبادي 
س��يرددون القس��م بع��د عطل��ة 
عي��د االضح��ى، مبين��اً أن املوافقة 
حصلت على منح اقليم كردستان 
س��لفة لرواتب موظفيه، كما أفاد 
ب��أن وعوداً أطلقتها بغ��داد بتنفيذ 
مطالبه التي وصفها بالدستورية، 
لكّن مراقبني وج��دوا القرار الكردي 
متأخ��راً، متوقعني أن يس��هم ذلك 
ف��ي تس��وية العديد م��ن اخلالفات 
ب��ني الطرف��ني وال س��يما في ملف 

االستحقاقات املالية.
التحال��ف  ع��ن  النائ��ب  وق��ال 
الكردس��تاني ريبوار طه مصطفى 
إل��ى »الصب��اح اجلدي��د« إن »الكرد 
متفق��ون مبدئي��اً على االش��تراك 
في حكومة العب��ادي«، موضحاً أن 
»عدم حضورهم في جلس��ة ترديد 
القس��م كانت الس��باب تنظيمية 
تتعلق باملزيد من احلوارات مع بقية 

الكتل السياسية«.
»وزراءن��ا  أن  مصطف��ى  وتاب��ع 
س��يكونون حاضري��ن في جلس��ة 
البرمل��ان املزمع انعقاده��ا بعد عيد 

االضح��ى املب��ارك م��ن أج��ل ترديد 
باجتماع��ات  وااللتح��اق  القس��م 
مجلس الوزراء«، منوهاً إلى أن »كل 
االطراف الكردية س��تكون ممثلة وال 
يوجد غياب أو مقاطعة الي جهة«.

واش��ار إلى »اتف��اق داخ��ل االقليم 
على تبادل هوشيار زيباري وروز نوري 
ش��اويس مناصبهما، إذ سيش��غل 
االول وزارة املالي��ة عل��ى أن يتول��ى 
الثاني منص��ب نائب رئيس مجلس 
الوزراء«، الفتاً إلى »أننا نستحق وزارة 
ثالثة بحس��ب االتفاق السياس��ي 
احلقائب  وس��نحصل عليها ضمن 

التي ما تزال شاغرة«.
الك��رد  أن  إل��ى  مص��ادر  وتش��ير 
س��يحصلون عل��ى وزارة امل��رأة وأن 
املرش��ح له��ا النائ��ب ع��ن احل��زب 
في��ان  الكردس��تاني  الدميقراط��ي 

دخيل.
»ل��دى  أن  الك��ردي  النائ��ب  وي��رى 
االقلي��م مطال��ب دس��تورية وع��د 
العب��ادي بتنفيذها وذلك ش��جعنا 
حكومت��ه  ف��ي  املش��اركة  عل��ى 
وأهمها إقرار قان��ون النفط والغاز، 
واج��راء التعداد الس��كاني وتنفيذ 
امل��ادة 140 م��ن الدس��تور اخلاصة 

باملناطق املتن��ازع عليها، فضال عن 
تس��وية مل��ف مس��تحقات قوات 

البيشمركة«.
وزاد أن »رئي��س ال��وزراء واف��ق على 
ارس��ال س��لفة قبل العيد كرواتب 
ملوظف��ي االقلي��م بع��د أن عمدت 
على قطعه��ا احلكومة الس��ابقة 

نظراً للخالفات بني املركز واربيل«.
إقلي��م  حكوم��ة  رئي��س  وج��دد 

كردس��تان نيجرفان بارزاني، في )27 
أيلول 2014( رغبة إقليم كردستان 
ف��ي معاجلة جميع املش��كالت مع 
بغ��داد، ع��ادًا ف��ي الوق��ت نفس��ه 
احلكومة  ف��ي  اإلقلي��م  مش��اركة 
العراقي��ة فرص��ة أخ��رى للعب��ادي 

ملعاجلة املشكالت.
م��ن جانب��ه، اف��اد اس��تاذ العل��وم 
السياس��ية ف��ي جامع��ة بغ��داد 

إل��ى »الصباح  الش��مري  إحس��ان 
اجلديد« ب��أن »موافق��ة الكرد على 
لوزرائه��م خطوة  القس��م  تردي��د 
مس��تدركاً  الصحي��ح«،  باالجت��اه 
»لكنه��ا متأخرة وكان من املفروض 
أن تتخذ بالتزامن مع منح زمالئهم 
ال��وزراء الثق��ة داخل قب��ة البرملان؛ 
النهم يتحملون جزءاً من البرنامج 

احلكومي«.
وتاب��ع الش��مري أن »العب��ادي جنح 
ف��ي ايصال رس��ائل اطمئن��ان إلى 
الك��رد مضمونه��ا أن احلكومة لن 
تؤدي ال��دور ذاته ال��ذي ادته عندما 
كان نوري املالكي رئيساً لها«، وعّد 
»العودة خطوة مهمة من ش��أنها 
تس��وية العدي��د م��ن املش��كالت 
السياس��ية بني الطرفني«، مرجحاً 
أن »تك��ون احلل��ول املقترحة ضمن 
ال  العب��ادي  الن  الدس��تور؛  اط��ار 
يري��د ان يعرض ق�رارات��ه الى خل�ل 

قان�ون�ي«.
ويجد الشمري أن »مطالب الكرد ال 
تتحملها احلكومة بل يتقاس��مها 
ايضاً مجلس النواب؛ النه املس��ؤول 
عن اقرار القوانني«، لكنه يربط جناح 
رئيس الوزراء بإقناع الطرف الكردي 

ب�«ق��راره املتعلق باع��ادة دفع رواتب 
موظفي االقليم قبل العيد«.

وش��ّدد اس��تاذ العلوم السياسية 
على أن »اقرار املوازنة من شأنه حل 
ج��زء كبير من اخلالفات العالقة مع 
الكرد؛ النه سيضع االطر القانونية 
للتعامل مع ملفات االستحقاقات 

املالية لالقليم«.
أم��ا بخصوص مهلة ال�)3 أش��هر( 
الت��ي وضعه��ا الكرد للعب��ادي في 
تنفي��ذ مطالبه��م رّد الش��مري أن 
»االقليم قد يغض النظر عنها مع 
مرور الوقت اذا ش��عر ب��أن العبادي 
لديه اجلدية الكاملة في تلبية هذه 

املطالب«.
وكان مجل��س النواب قد منح ليلة 
)الثام��ن م��ن أيل��ول 2014 اجلاري(، 
الثق��ة حلكوم��ة حي��در العب��ادي، 
رافق��ه  وم��ا  ال��وزاري،  وبرنامج��ه 
من اتف��اق سياس��ي، في جلس��ة 
»ساخنة« استغرقت نحو ساعتني، 
إذ أدى ٢٤ وزي��راً القس��م، ف��ي حني 
بقي��ت وزارت��ا الداخلي��ة والدف��اع 
وحقائب أخرى، ت��دار بالوكالة، بعد 
أن تعه��د العب��ادي بحس��مها في 

وقت الحق.

اإلقليم بانتظار حقيبة ثالثة في كابينة العبادي

رياض عبد الكريم
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الـوزراء الكـرد يلتحقون بالحكومة بعـد العيـد
وتعهـدات بتسويـة الملفـات الماليـة مع أربيـل

مجلس الوزراء

طيران اجليش العراقي »ارشيف« 



بغداد – تفجير ناسفة 
ش��رطة  ف��ي  امن��ي  مص��در  اعل��ن 
محافظ��ة بغ��داد الثالث��اء عن مقتل 
واصابة 12 شخصا في تفجير بعبوة 
ناسفة موضوعة قرب مقهى شرقي 

بغداد.
وقال املصدر إن تفجيرا بعبوة ناسفة 
بقنبل��ة وقع مس��اء يوم ام��س قرب 
مقهى ش��عبي في منطقة العبيدي 
ش��رقي بغ��داد مما اس��فر ع��ن مقتل 
آخري��ن   10 واصاب��ة  اثن��ن  مدني��ن 

بجروح. 

ديالى – عملية امنية 
ذكر مصدر امني في محافظة ديالى، 
الثالث��اء، ب��أن أمير تنظي��م "داعش" 
لقرى الش��وهاني واحد مرافقيه قتال 
بكم��ن نفذت��ه قوة أمني��ة مدعومة 

باحلشد الشعبي شرق بعقوبة. 
وقال املصدر إن "قوة أمنية مشتركة 
مدعومة باحلش��د الش��عبي نصبت، 
يوم ام��س كمينا منظم��ا في ناحية 
املنصوري��ة )40 ك��م ش��رق بعقوبة(، 
متكن��ت خالله من قت��ل أمير تنظيم 
املدع��و  الش��وهاني  لق��رى  داع��ش 
اب��ن طويل��ة واح��د مرافقي��ه أثن��اء 
محاولتهما الهرب باجتاه تالل حمرين 

القريبة".
وأض��اف املص��در ال��ذي طل��ب ع��دم 
الكش��ف ع��ن اس��مه، أن "القتي��ل 
يعد من القيادات الب��ارزة في تنظيم 
داعش وهو هارب من سجن أبو غريب 
لتورط��ه بأعمال إرهابي��ة عديدة بن 

عامي 2008-2006"، 

كركوك – عملية حترير 
اكد مصدر أمني في كركوك، الثالثاء، 

بأن قوات مش��تركة من البيشمركة 
واحلشد الشعبي بدأت عملية أمنية 
واس��عة لتحري��ر منطقة بش��ير في 

ناحية تازة جنوبي كركوك.
وقال املصدر إن "قوات مش��تركة من 
البيش��مركة واحلشد الشعبي بدأت، 
صباح يوم امس عملية أمنية واسعة 
النطاق إلعادة السيطرة على منطقة 
قير بش��ير التابعة لناحي��ة تازة، )25 
كم جنوبي كركوك(، مبينا أن "القوة 
اشتبكت مع مسلحي تابعن لداعش 

وحترز تقدما باجتاه قرية البشير".
وأض��اف املص��در ال��ذي طل��ب ع��دم 
الكش��ف ع��ن أس��مه، إن "العملية 
األمني��ة ب��دأت مبحوري��ن األول باجتاه 
قض��اء داق��وق والثان��ي باجت��اه ناحية 
ت��ازة وبإس��ناد جوي"، مرجح��ا "حترير 

املنطقة خالل الساعات املقبلة". 

صالح الدين – اشتباكات مسلحة 
قال مصدر امني مس��ؤول في شرطة 
محافظ��ة ص��الح الدي��ن الثالث��اء ان 
عنص��را ف��ي احلش��د الش��عبي قتل 
واصابة 10 اخرين في معارك دارت بن 
تنظيم "داعش" واحلشد في منطقة 

عوينات جنوبي تكريت.
وقال املصدر  إن املعارك اندلعت صباح 
ي��وم ام��س ف��ي املنطقة لس��اعات، 
مش��يرا الى ان عش��رة على االقل من 

عناصر احلشد اصيبوا بجروح.
وف��ي س��ياق متصل قت��ل عنصر من 
احلش��د بطل��ق قن��اص م��ن تنظيم 

داعش في ذات املنطقة.

الفلوجة – طلعات جوية 
افاد مصدر في قي��ادة عمليات االنبار، 
الثالثاء، بأن الطيران احلربي البريطاني 
بدأ اولى طلعاته اجلوية فوق الفلوجة 

والكرم��ة لتحدي��د مواق��ع تنظي��م 
"داعش" اإلرهابي.

وق��ال املص��در إن "الطي��ران احلرب��ي 
البريطاني بدأ، يوم امس بأول طلعاته 
اجلوية فوق س��ماء الفلوجة والكرمة 

في محافظة االنبار".
وأضاف املصدر األمني الذي طلب عدم 
الكشف عن اسمه، إن "الطيران احلربي 
باستطالعاته  سيس��تمر  البريطاني 
اجلوي��ة لتحديد مواقع متركز العناصر 
اإلرهابي��ة التابعة لتنظيم داعش في 

تلك املناطق متهيدا لقصفها". 

االنبار – هجوم مسلح 
أعلن املتحدث باس��م وزارة الداخلية 
س��عد مع��ن الثالث��اء ع��ن أن ق��وات 
ش��رطة محافظ��ة األنب��ار والق��وات 
الساندة لها أحبطت محاولة فاشلة 
لعصاب��ات داع��ش اإلرهابية للهجوم 

عل��ى نق��اط املرابطة ملركز ش��رطة 
عامرية الفلوجة.

وق��ال مع��ن إن العصاب��ات اإلرهابية 
ش��نت مس��اء يوم امس هجوما من 
محوري��ن ، األول ع��ن طري��ق اجلف��ة ، 
واآلخ��ر عن طري��ق األهوار واملش��اريع 
، الس��تهداف نق��اط املرابط��ة ملركز 

العامرية بقنابر هاون".
واضاف معن ان قوة من مركز شرطة 
له��ا  الس��اندة  والق��وات  العامري��ة 
وبإس��ناد طي��ران اجلي��ش واملدفعي��ة 
وكتيب��ة الدباب��ات، تص��دت لهم ما 
أس��فر عن مقت��ل 15 إرهابي��ا وحرق 
عجالتهم، دون أي خس��ائر بشرية في 

صفوف القوات األمنية. 

نينوى – قصف جوي 
كش��ف مصدر استخباري مطلع في 
محافظة نينوى الثالثاء عن ان تنظيم 

داعش تكبد نح��و 750 قتيال وجريحا 
من��ذ بدء القص��ف اجل��وي للتحالف 

الدولي في محافظة نينوى.
وقال املصدر ان "معلومات استخبارية 
تردنا من مصادرنا وعيوننا االستخبارية 
داخل مدينة املوصل، تفيد بان تنظيم 
داعش تكبد خس��ائر فادحة منذ بدء 
القصف اجلوي للتحالف الدولي قبل 

نحو اسبوع مضى".
واضاف "وف��ق مصادرن��ا، فانه مت قتل 
300 داعشي، واصابة 450 اخرين جراء 
القصف اجلوي ف��ي مختلف املناطق 
اخلاضعة لسيطرة التنظيم االرهابي 

مبحافظة نينوى وحدها".
ولف��ت ال��ى ان "القتل��ى واجلرح��ى مت 
نقله��م ال��ى مستش��فيات تابع��ة 
للتنظي��م مت اعداده��ا على عجل في 
عدد من االحياء السكنية في مدينة 

املوصل". 

مقتل وإصابة 12 مدنيًا بتفجير عبوة شرقي بغداد * مقتل أمير داعش لقرى الشوهاني في ديالى
مقتل أمير داعش لقرى الشوهاني بكمين في بعقوبة * احباط محاولة فاشلة لداعش في عامرية الفلوجة

الملف األمني
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كركوك ـ عبداهلل العامري:

 
نفذت ق��وات البيش��مركة الكردية 
الش��عبي مبس��اندة طيران  واحلشد 
التحال��ف الدول��ي عملي��ة أمني��ة 
كبيرة لتطهير مناطق جنوب مدينة 
كركوك من عناصر تنظيم "داعش"، 
وفيم��ا متكن��ت الق��وات األمنية من 
حترير ثالث ق��رى تابعة لقضاء داقوق، 
أك��د مصدر أمن��ي أن االش��تباكات 
مستمرة في قرية بشير التركمانية 

وأطراف ناحية تركالن.
وقال مص��در أمني رفض الكش��ف 
عن إس��مه الى "الصباح اجلديد" إن 
"قوات البيشمركة واحلشد الشعبي 
مبس��اندة طي��ران التحال��ف الدولي 
متكنت من حتري��ر قرى الوحدة وخالد 
والس��عدية بعملية أمنية واس��عة 

نفذت من محور قضاء داقوق".
وأض��اف املصدر أن "الق��وات االمنية 
تقدمت نحو قرية بشير التركمانية 
لتحريره��ا واش��تبكت م��ع عناصر 
تنظيم داعش وأحلقت بهم خس��ائر 
بش��رية كبي��رة بقت��ل 15 عنص��را 

داعشيا حلد االن".
وأوضح أن "االش��تباكات مس��تمرة 
م��ن أج��ل تطهي��ر قرية بش��ير من 
عناص��ر التنظي��م املس��لح"، الفتا 
إل��ى أن الق��وات االمنية اش��تبكت 
أيض��ا مع عناصر "داعش" في ناحية 
تركالن الواقعة عل��ى خط واحد مع 

قرية بشير.
وأش��ار املص��در إل��ى أن "أربع��ة من 
عناصر الش��رطة العراقية قتلوا في 
االش��تباكات بناحية تركالن بينهم 
مدير مركز ش��رطة الناحية العقيد 

شيرزاد قادر".
وتاب��ع بالق��ول "قوات البيش��مركة 
باشرت في الهجوم على قرية بشير 

مستخدمة كافة االسلحة الثقيلة 
واملداف��ع والهاونات وكذل��ك املدافع 

الرشاشة".
وأك��د أن "الهج��وم تك��ون من ثالثة 
محاور بعد ان احكم داعش سيطرته 

على كافة القرى العربية".
وفي س��ياق متصل، أكد قائد غرفة 
عمليات جنوب كركوك اللواء رسول 
عمر لطيف ل��� "الصباح اجلديد" إن 
"طائ��رات تابع��ة للتحال��ف الدولي 
قصف��ت مواق��ع متعددة ملس��لحي 

داعش ف��ي املناطق اجلنوبية حملافظة 
مادي��ة  أض��راراً  مخلف��ة  كرك��وك 

وبشرية".
وأض��اف أن "طائ��رات حربي��ة تابعة 
للتحال��ف الدول��ي قصف��ت مواقع 
تنظي��م داع��ش ف��ي قري��ة الوحدة، 
وقري��ة العزيزة، واجلدي��دة، وتل رابعة 

قرب قضاء داقوق جنوب كركوك".
وأش��ار إلى أن "القصف خلف عدداً 
كبيراً م��ن القتل��ى واجلرحى إضافة 
إلى تدمير مقرات لداعش وحرق عدد 

كبير من العجالت".
من جه��ة أخرى، ق��ال مصدر مطلع 
إن "ق��وة مش��تركة م��ن الش��رطة 
والبيشمركة متكنت من ضبط أربعة 
صهاري��ج للنفط اخلام ق��ام تنظيم 
داعش بسرقتها من مصافي للنفط 
يس��طير عليها في محافظة صالح 
الدين وه��ي متجهة ال��ى املوصل"، 
الفتا الى ان "الصهاريج ضبطت بعد 
حترك قوة من الشرطة والبيشمركة 
في موقع وجود الصهاريج قرب قرية 

تابعة لقضاء الدبس".
"داع��ش"  تنظي��م  مس��لحو  وكان 
االرهاب��ي قد س��يطروا على مناطق 
واس��عة م��ن محافظ��ات كرك��وك 
وص��الح الدي��ن وديال��ى ونين��وى اثر 
انس��حاب مفاجئ للق��وات االمنية 
العراقية منها في التاسع من شهر 

حزيران املاضي.
وتقوم الواليات املتحدة بضربات جوية 
ف��وق ش��مال العراق من��ذ منتصف 
وحظي��ت  )آب(املاض��ي،  أغس��طس 

بدعم القوات اجلوية الفرنسية منذ 
األسبوع املاضي.

وأعلن��ت حوالي 40 دول��ة، من بينها 
دول عربي��ة وش��رق أوس��طية، ع��ن 
مشاركتها في التحالف الذي تقوده 
الواليات املتحدة ضد تنظيم الدولة 

اإلسالمية.
 وأضاف املصدر أن "سواق الصهاريج 
فروا ال��ى جهة مجهولة بعد اقتراب 
الق��وة ومت ضب��ط الصهاريج االربعة 

ونقلها الى موقع آمن".

البيشمركة والحشد الشعبي يحققان
تقدمًا في اشتباكات مع "داعش" بقرية بشير

كركوك: تطهير ثالث قرى في قضاء داقوق 

مصدر: القوات 
االمنية تقدمت 
نحو قرية بشير 
التركمانية 
لتحريرها واشتبكت 
مع عناصر تنظيم 
داعش وألحقت 
بهم خسائر بشرية 
كبيرة بقتل 15 
عنصرا داعشيا لحد 
االن

عناصر من البيشمركة "ارشيف"

متابعة ـ الصباح الجديد:
 ”NBC“ كش��ف اس��تطالع للرأي أجرته قناة
األميركية أن الغالبية العظمى من الشعب 
األميركي يتوقعون إرسال قوات برية أميركية 
الى العراق حملاربة تنظيم “داعش”، فيما رجح 
رئيس مجل��س النواب األميركي جون بونر أن 
الواليات املتحدة قد ال جتد أمامها “خيارا آخر” 

سوى إرسال قوات أميركية.
جورن��ال”  س��تريت  “وول  صحيف��ة  وقال��ت 
األميركي��ة التي نش��رت نتائج االس��تطالع 
إن “%72 م��ن األميركين يتوقعون أن يرس��ل 
الرئي��س األميرك��ي ق��وات أميركي��ة خاصة 
إل��ى العراق، ويتراجع عن ق��راره بأن الضربات 
اجلوية األميركية كانت كافية للقضاء على 

داعش”.
وأوضحت الصحيفة أن “%45 من األميركين 
مقتنع��ون بأن احل��ل الوحيد للقض��اء على 
داعش في سوريا والعراق هو إنزال قوات برية، 
مثلما حدث في اجتياح العراق عام 2003 في 
عهد الرئيس األميركي الس��ابق جورج دبليو 

بوش، مقابل %37 يعارضون هذا احلل”.
من جانبه، قال رئيس مجلس النواب األميركي 
ج��ون بون��ر إن “الوالي��ات املتحدة ق��د ال جتد 
أمامها خيارا آخر سوى إرسال قوات أميركية 
تقاتل مسلحي تنظيم الدولة اإلسالمية إذا 
ما فشلت اس��تراتيجية الرئيس باراك أوباما 

في تدمير اجلماعة املتطرفة”.
وأضاف بون��ر أنه ال يعتق��د أن “منهج أوباما 
س��وف ينجح ف��ي إجن��از املهم��ة”، مبينا أن 
“تدمير التنظيم املسلح سيتطلب أكثر من 

غارات جوية”.
وكان الرئيس األميركي ب��اراك أوباما أقر يوم 
28 أيلول 2014 أن الواليات املتحدة لم تتوقع 
أن يؤدي تدهور الوضع في سوريا إلى تسهيل 
ظهور مجموعات متطرفة خطيرة على غرار 
تنظيم ما يسمى الدولة اإلسالمية “داعش”، 
الفتا في الوقت ذاته الى أن بالده اساءت ايضا 

تقدير قدرة وإرادة اجليش العراقي.)النهاية(.

متابعة ـ الصباح الجديد:
نفى ضابط بقيادة ش��رطة محافظة االنبار، 
أم��س الثالث��اء، محاص��رة تنظي��م "داعش" 
جلنود عراقين في احملافظة، فيما اش��ار الى ان 
القوات االمنية اوقعت خسائر كبيرة بصفوف 

التنظيم.
وقال العقيد عبد الرحمن اجلنابي في تصريح 
صحفي إن "عناصر تنظي��م داعش ينهزمون 
امام ص��والت الرجال من الق��وات االمنية في 
مدينة الرمادي وفي القاطع الغربي وفي كافة 
القواطع التي تدور فيه��ا املعارك"، مبينا انه 
"ال صح��ة لالنباء التي تتح��دث عن محاصرة 

بعض اجلنود في مدن احملافظة".
وأض��اف اجلناب��ي ان "هن��اك ضرب��ات وغارات 
موجعة بح��ق االرهابين، يج��ب على االعالم 
يتطرق لها ويكون مس��اندا للق��وات االمنية 
التي توقع كل يوم بخسائر فادحة في صفوف 
عناصر تنظيم داعش"، مش��يرا الى أن "ابناء 
العش��ائر في احملافظة وقفوا وقفة مش��رفة 

في دعم قواتنا االمنية".
وتابع اجلنابي ان "شيوخ عشائر احملافظة كان 
له��م ع��دة لقاءات م��ع قيادة ش��رطة االنبار 
من اجل التنس��يق معها في حترير املدن التي 

يسيطر عليها داعش".
ودعا نائ��ب رئيس مجل��س محافظ��ة االنبار 
فال��ح العيس��اوي، الي��وم الثالث��اء )30 ايلول 
2014(، ال��ى اس��ناد قوة عس��كرية محاصرة 
في احملافظة من قب��ل تنظيم "داعش"، فيما 
ح��ذر من مجزرة اخرى مش��ابهة ملا حدث في 

الصقالوية.
وتناقل��ت ع��ددا من وس��ائل االع��الم ومواقع 
التواص��ل االجتماع��ي اخبارا مفاده��ا ان قوة 
عسكرية من اجليش متت محاصرتها من قبل 
تنظي��م "داعش" في محافظ��ة االنبار، فيما 
طالب ناشطون ومثقفون احلكومة العراقية 
بالتدخل س��ريع النقاذ عناصرها ومنع حدوث 

مجزرة اخرى.

رئيس البرلمان األميركي: 
قد ال نجد خيارا سوى إرسال 
قوات برية لمحاربة داعش

قيادة شرطة األنبار 
تنفي محاصرة جنود

في المحافظة

ديالى ـ خاص :
على بعد امتار من جدول مائي في 
اطراف بساتن زراعية كثيفة قرب 
تالل حمرين اجملاورة لقرى الشوهاني 
) 10 كم شمالي ناحية املنصورية 
40كم ش��رق بعقوب��ة( لفظ" ابن 
طويل��ة"  أمي��ر تنظي��م داع��ش 
ملناطق ش��مال املنصورية انفاسه 
األخي��رة بعد اصابته بجراح بليغة 
نتيج��ة املواجهات الشرس��ة بن 
املدعومة  األمنية  واألجهزة  داعش 
باحلش��د الش��عبي وابن��اء قبيلة 

العزة.
اب��ن طويلة وهو رجل في منتصف 
العق��د الرابع من عم��ره يدعى)ع-
األم��ن  جه��از  م��ن  ط��رد  س-ث( 
ف��ي النظ��ام الس��ابق بفضحية 
اخالقية مدوية لتنتقل تداعياتها 
الى قريت��ه الزراعي��ة فيصبح بن 
ليل��ة وضحاها منب��وذا اجتماعيا 
ألن االع��راف العش��ائرية تدين من 
يتج��اوز عل��ى احملرم��ات وتنبذ من 
ينته��ك االع��راف والتقاليد مهما 
كان موقع��ه س��واء أكان غني��اً او 

فقيراً او مسؤوال كبيراً او صغيراً.
مص��در امن��ي مطلع طل��ب عدم 
االش��ارة ال��ى اس��مه اوض��ح في 
حدي��ث الى " الصباح اجلديد" ،ان" 
ابن طويلة يعد من ابرز قادة داعش 
ف��ي مناطق ش��رق بعقوب��ة وهو 
مدبر عملية اقتحام اجزاء واسعة 

من قرى ش��مال ناحية املنصورية  
في متوز املاضي، والتي جنح خاللها 
التنظيم من الس��يطرة على قرى 
ومنصورية  وش��روين  الش��وهاني 
اجلبل اضافة الى تالل ستراتيجية 
مه��دت الطري��ق لالس��تيالء على 
منظوم��ة ط��رق محوري��ة ترب��ط 
املنصورية بناحية العظيم بشكل 

مباشر".
واضاف املصدر ان" ابن طويلة وهي 
صف��ة لزم��ت القيادي ف��ي داعش 
منذ صغ��ره  بس��بب ارتفاع قامة 
والدته واصبح��ت فيما بعد كنية 
متيزه ع��ن بقية القي��ادات األخرى 
للتنظيم ولو ان كنيته لدى داعش 
هي اب��و يحيى العراق��ي لكن ابن 

طويلة ضلت تالزمه اينما ذهب".
واقر املصدر وهو ضابط برتبة عقيد 
ان" ابن طويلة كان عنصر في جهاز 
األم��ن لدى النظام الس��ابق وطرد 
في عقد التسعينيات بعد تورطه 
بفضحي��ة اخالقية بعد س��جنه 
لعدة س��نوات لكن افرج عنه في 
العفو العام نهاية عام 2002 الذي 
اطلقه رئيس النظام السابق قبل 
اشهر من احداث نيسان عام 2003 

وسقوط العاصمة بغداد".
وب��ن املصدر ان" ابن طويلة  والذي 
يسكن قرية نائية في حمرين على 
مقرب��ة من ناحي��ة املنصورية نبذ 
مجتمعي��ا هو واس��رته ما ارغمه 

عل��ى االنتقال ال��ى منطقة اخرى 
يقال انها ف��ي كركوك لكن هناك 
حديث ع��ن تواجده لدى اقاربه في 
قري��ة تقع في احملي��ط احلدودي بن 
العراق وس��وريا من جهة حصيبة 
ويب��دو ان اب��ن طويل��ة انخرط في 
املتش��ددة  اجلماع��ات  صف��وف 
ليصبح بن ليلة وضحاها من ابرز 
قادة داعش وينتق��ل ليقود اعمال 
العنف ضمن املناط��ق التي عاش 
فيها الطفولة والصبا والشباب".

واش��ار املصدر ان" ابن طويلة كان 
م��ن اكث��ر القي��ادات تطرف��ا وهو 
متورط باعدام العديد من املدنين 
وارت��كاب افع��اال اجرامي��ة كثيرة 
الفتا الى انه اصيب قبل ثالثة ايام 
بعي��ارات نارية في الص��در وحاول 
مس��اعديه اس��عافه لكن��ه فارق 
احلياة ف��ي نهاية املط��اف وتركت 
جثته ف��ي العراء قب��ل ان تتمكن 
قوة قتالية من العثور عليها اثناء 
عملية متش��يط لبعض البساتن 

الزراعية".
واش��ار عل��وان حميد)ش��خصية 
عش��ائرية ( في ديال��ى الى ان" ابن 
طويل��ة وغي��ره م��ن ق��ادة داعش 
ميثلون مش��روع متطرف يس��عى 
لتخريب احلي��اة بكاف��ة عناوينها 
الفت��ا الى ان قراءة متأنية لس��يرة 
بعض قادة التنظي��م تدلل بانهم 
س��راق ومجرمن واصحاب سوابق 

ف��ي عال��م التج��اوز عل��ى حقوق 
اآلخري��ن وانتهاكه��ا"، مبينا ان " 
التنظي��م جنح ف��ي جمعهم حتت 

طائلة مشروع لتخريب االسالم".
واض��اف حميد ان" العش��رات ممن 
انتم��ى لتنظي��م داع��ش ينتمون 
الى اس��ر تعاني مشاكل اخالقية 
حقيق��ة  وه��ذه  س��يرتها  ف��ي 
الميك��ن اخفاءه��ا النه��ا واضحة 
واجلميع يق��ر بها" الفت��ا الى ان " 
الس��لوك املتطرف والش��اذ لقادة 
وعناصر داعش ف��ي تعاملهم مع 
االهال��ي ضمن املناط��ق اخلاضعة 
لس��يطرتهم تعك��س س��عيهم 
لالنتقام من اجملتم��ع الذي نبذهم 

بسبب افعالهم السود".
ش��خصية  خال��ص)  اركان  ام��ا 
عش��ائرية( فق��د اش��ار ال��ى ان " 
العش��ائر بريئة م��ن افعال داعش 
وان انتماء اي من افرادها اليعكس 
ارادة وسلوك العشيرة التي ينتمي 
اليها بل هو س��لوك فردي يتحمل 
وزره من ارمتى في احضان التطرف 

وسفك دماء االبرياء".
عش��ائر  ان"  خال��ص  واوض��ح 
ديال��ى متفق��ة عل��ى الب��راءة من 
كل ش��خص ينتم��ي ال��ى داعش 
وفق  وس��تعمل عل��ى مالحقت��ه 
القانون النه بات خطراً على جميع 
العراقي��ن"، الفتا ال��ى ان "بعض 
م��ن انتم��ى ال��ى داع��ش معروف 

والتاريخ  الشائن  بالسلوك  عنهم 
االسود ويبدو ان التنظيم جنح في 
جمع من اليحمل في قلبه مخافة 

اهلل".
ال��ى ذلك ق��ال  قائممق��ام قضاء 
اخلالص ف��ي محافظة ديالى عدي 
اخلدران ان" األح��داث االمنية التي 
عصفت في ناحي��ة العظيم ) 25 
كم شمال شرق بعقوبة( كشفت 
عن نوايا االشرار الذي كانوا ميثلون 
خالي��ا نائم��ة مرتبط��ة بداع��ش 
وس��رعان ما اعلنت والءها وقتلت 

االبرياء".
واضاف اخلدران ان" اغلب من ارتبط 
بداعش ف��ي ناحي��ة العظيم هم 
ارب��اب الس��وابق والذي��ن يحملون 
تاريخ اس��ود ف��ي اي��ذاء االهالي"، 
مبين��ا ان "هؤالء اليجيدون س��وى 
القت��ل واراقة الدماء ويحاولون من 
خالل حقدهم على اجملتمع تخريب 
كل ش��ي حت��ت يافطة اس��تغالل 
الدين االسالمي وهو منهم بريء".

فيما اك��د هادي االس��دي مراقب 
محلي للش��ؤون االمنية ببعقوبة 
ب��ان" قصة اب��ن طويل��ة القيادي 
ف��ي تنظيم داعش والذي عثر على 
جثته يوم امس  تؤكد بان التطرف 
والتش��دد ب��ات م��الذ م��ن ينب��ذ 
مجتمعيا بسبب افعاله االجرامية 

خاصة التي متس احملرمات".
واضاف االسدي ان" البعض يحاول 

غس��ل ناريخ��ه االس��ود من خالل 
االنتم��اء للتنظيم��ات املتطرف��ة 
واتباع م��ا يراه طريق االس��الم في 
واجملي  الذن��وب  محاول��ة لغس��ل 
بش��خصية اخ��رى حت��اول اصالح 
اجملتمع وفق اجندة ورؤية متشددة 

."
واشار االس��دي الى ان" اغلب قادة 
داع��ش مروا ف��ي ه��زات قوية في 
حياتهم بعضهم انحرف والبعض 
الطري��ق  بوصل��ة  فق��د  االخ��ر 
الصحي��ح ليجدوا انفس��هم في 
املتطرف��ة  التنظيم��ات  احض��ان 
ليصبح��وا ادوات تتالعب بهم في 

تدمير احلياة وقتل االبرياء".
فيما أكد حس��ن الشمري )محلل 
نفسي( ببعقوبة "وجود اضطراب 
نفسي كبير يعاني منه اغلب قادة 
وعناص��ر داع��ش خاص��ة ممن جرى 
نبذهم بس��بب افعال واخطاء في 

حياتهم املاضية".
اصح��اب  ان"  الش��مري  واض��اف 
التاريخ الس��يء من ق��ادة وعناصر 
تطرف��ا  اكث��ر  يكون��ون  داع��ش 
وتشددا النهم ببساط يعانون من 
اضطرابات نفس��ية حادة جتعلهم 
يحاولون االنتق��ام من اجملتمع حتت 
مظل��ة اقام��ة ح��دود اهلل وف��ق 
منهج��م لك��ن ف��ي احلقيقة هم 
للدي��ن بطرق  االس��اءة  يحاول��ون 

وادوات مختلفة".

القوات األمنية تردي " ابن طويلة " قتياًل في تالل حمرين
بعد ان استقطب "تنظيم الدولة االسالمية" المنبوذين اجتماعيًا



بغداد - الصباح الجديد: 
املباش��رة  االعم��ار  وزارة  اعلن��ت 
مبش��روع صيانة طريق سيد محمد 
العطش��ان ف��ي محافظ��ة املثنى 
بط��ول )12.6(ك��م ،فيما ش��ارفت 
الوزارة على اجناز مش��روع صيانة و 
إكساء )15(كم من طريق سماوة - 

ناصرية .
وقال مدير املركز االعالمي واالتصال 
احلكومي عبد الواحد الش��مري ان 
الهيئ��ة العام��ة للطرق واجلس��ور 
التابع��ة لل��وزارة باش��رات بصيانة 
طري��ق س��يد محم��د العطش��ان 
في محافظة املثن��ى بطول )12.6( 

ك��م  حيث يتضمن العم��ل  اجراء 
املعاجلات لطبق��ات الطريق القدمي 
بع��د ذلك س��يتم فرش خرس��انة 
اس��فلتية مبواصفات طبقة رابطة 

وطبقة س��طحية وكل ما يتطلبه 
العمل من االجراءات الفنية االخرى 
والت��ي س��تتم مبوج��ب املواصفات 

العامة للطرق واجلسور .

بغداد - الصباح الجديد: 
نفذت الف��رق الفنية التابع��ة  ملديرية 
بيئة ذي قار مس��حا اش��عاعيا شامال 
الصناعي��ة  االنش��طة   م��ن  لع��دد 

والصحية في احملافظة .
وقال امير علي احلس��ون مدير عام دائرة 
التوعي��ة واالع��الم البيئ��ي ان مديرية 
بيئ��ة ذي ق��ار نف��ذت حمل��ة واس��عة 
الجراء املس��ح االشعاعي في اجملمعات 
الصناعي��ة والصحي��ة ف��ي احملافظ��ة 
اضافة الى عمليات س��حب عينات من 
املي��اه والتربة ملعرفة م��دى مطابقتها 

للمواصفات والشروط البيئية .
واوض��ح احلس��ون ان عمليات املس��ح 

االش��عاعي ش��ملت مركزا صحيا في 
ناحي��ة العكيك��ة ومجمع��ا لهياكل 
العس��كري  الس��يارات ملنطق��ة احلي 
في قض��اء الناصرية وان نتائج املس��ح 
وفحوص��ات اخملتبري��ة لعين��ات املي��اه 
والترب��ة اثبتت ع��دم وجود اي نش��اط 
اش��عاعي في املناطق التي مت مسحها 

.
وبني مدي��ر عام دائ��رة التوعية واالعالم 
البيئ��ي  ان الفرق الفنية التابعة لدوائر 
وزارة البيئ��ة مس��تمرة باجراء عمليات 
املس��ح وفحص العين��ات املأخوذة من 
الترب��ة واملي��اه بش��كل دوري للتأك��د 
م��ن دون ح��دوث متغيرات ف��ي قواعد 

املعلومات التي يتم حتديثها .
يش��ار ال��ى ان وزارة البيئ��ة تعمل على 
فح��ص وتدقي��ق االجه��زة والبضائ��ع 
ال��واردة عبر املنافذ احلدودية للتأكد من 
خلوه��ا من اي نش��اط اش��عاعي قبل 
السماح لها باملرور الى االسواق احمللية 

.
 على صعيد متصل وجهت وزارة البيئة 
ان��ذارات ملرك��ز صحي ومج��ازر للحوم 
احلم��ر ومديرية البلدية ف��ي محافظة 
الديواني��ة وذل��ك خملالفته��ا القوان��ني 

والشروط البيئية .
وقال  احلس��ون ان دائرة حماية وحتسني 
البيئة ف��ي  منطقة الفرات االوس��ط  

وجهت انذارات ملركز  الرعاية الصحية 
االولية في ناحية غم��اس  وذلك لعدم 
وج��ود ادارة متكامل��ة لع��زل النفايات 
الطبية عن االعتيادية االمر الذي تؤكد 
عليه الوزارة بصورة مس��تمرة من اجل 
احملافظة على صحة املواطن وبيئته من 

خطر التلوث  .
واضاف ان دائرة حماية وحتس��ني البيئة  
في منطقة الفرات االوس��ط  خاطبت 
مديرية شرطة الديوانية ومديرية بلدية 
الديواني��ة ع��ن طريق مجل��س حماية 
وحتسني البيئة في احملافظة لغرض منع 
السيارات احلوضية من تفريغ حمولتها 
من مي��اه الصرف الصحي غير املعاجلة 

في مبزل محاذ لنهر الديوانية  مما يؤدي 
ال��ى صرف مياهها الى النهر مباش��رة 
م��ن دون معاجل��ة  مم��ا يؤثر س��لبا على 

الصحة العامة و البيئة .
وبني مدي��ر عام دائ��رة التوعية واالعالم 
البيئ��ي  ان وزارة البيئ��ة وجه��ت انذارا 
اخ��ر الى مج��زرة اللحوم احلم��ر لعدم 
اهتمامها بتنظيف السواقي املوجودة 
داخل اجملزرة مما يؤدي الى تكدس اخمللفات 
الناجت��ة ع��ن الذب��ح وانتش��ار الروائح 
الكريه��ة اضاف��ة الى ج��ود مخلفات 
س��ائلة  ناجتة عن عمليات الذبح خارج 
اجمل��زرة ووجود مخلف��ات صلبة بالقرب 

من حوض التعفني.

محليات 4

عامر القيسي

التظاه��ر ح��ق مش��روع الي عراقي ، ف��ردا او حزبا او 
جتمعا نقابيا ، وهو حق كفله الدستور، على ان يراعي 
القوانني املتعلقة بهذا احلق ، وعلى وزارة الداخلية ان 

متنح املوافقات في اطاره�ا القانون�ي ..
ولس��ت مع الضجة التي اثيرت حول تظاهرة ، تكون 
قد انطلقت امس او ستنطلق بعد ذلك ، سواء رتبها 
املالكي او انص��اره، ومن حق من يتظاهر ان يعبر عن 
رأي��ه في احلكومة اجلديدة وان كانت في البيضة حلد 

اآلن ولم نعرف حتى اآلن شّرها من خيرها ..
وكما كنا نطالب بحق التظاهر ضد املالكي ووجهنا 
انتقادات شديدة ملواجهة حكومة املالكي للتظاهرات 
، خصوصا تلك التي كانت في ساحة التحرير وحتت 
نصب احلرية ، ووقفنا ضد كل االتهامات التي ساقها 
املالكي وبطانته ضد املتظاهرين والتوصيفات التي 
اطلقوها ، واعتبرنا س��لوك املالكي معارضا السس 

الدميقراطية وتصعيدا للمواجهات ..
واآلن نقول ليتظاهر من يريد ضد العبادي ش��خصيا 
او ضده وضد حكومته معا ،وعلى وزارة الداخلية ان 
متنح الترخيص وحتمي املتظاهرين الذين من حقهم 
ان يعب��روا ع��ن آرائه��م بطريقة س��لمية حضارية 

وبناءة ..
وسواء كان وراءها املالكي أو غيره ، مع ان الرجل تبرأ 
م��ن مثل هكذا فعالية في مؤمتر صحفي عقده في 
محافظة بابل يوم االثنني، ف��ان الناس قد كفل لها 

الدستور هذا احلق ..
ومن وجهة نظر ش��خصية فان��ا اعتقد ان التظاهر 
والتظاهرات املطلبية ، ظاهرة صحية وتوحد الناس 
نحو اهداف مش��تركة كما انها عوامل ضغط ضد 
احلكوم��ات التي تتنكر حل��ق اجلماهير في حقوقها ، 
وان كان��ت للتظاهرة اهداف سياس��ية ، فما الضير 

في ذلك ؟
وان كانت لها اهداف مشبوهة فانها، ستنكشف ، 
الننا قد خبرنا اللعبة جيدا، ولم يعد من الس��هل ان 
تنطلي علينا اخل��دع واالالعيب ومحاوالت جر الناس 

الى مواجهات عقيمة ..
وال ادري مل��اذا تب��رأ املالكي من التظاه��رة حتى قبل 
انطالقه��ا ومعرفة الش��عارات التي ترفعه��ا ، ملاذا 

تخيفه التهم التي اشارت الى اصابعه فيها ؟
تقلي��د دميقراطي وحض��اري ان يتظاه��ر الناس ضد 
حكوماتهم ، وهو تقليد ، يش��كل ج��زءا من ثقافة 
الش��عوب االوروبي��ة م��ع حكوماته��ا الدميقراطية 

مبعايير عالية اجلودة ..
ان��ا ادعو الن��اس للتظاه��ر، ضغطا عل��ى احلكومة 
والبرملان معا، من اجل االسراع باقرار امليزانية.. وادعو 
للتظاهر من اجل كشف حقائق ماجرى في التاسع 
والعاشر من حزيران املاضي .. وادعو للتظاهر من اجل 
االس��راع بقرارات املصاحلة الوطنية التي تبناها اياد 
عالوي من دون اية اشارات حتى اآلن .. وادعو للتظاهر 

من اجل توفير الكهرباء وحل مشكلة البطالة ..
العي��ب وال ضي��ر ف��ي التظاه��ر وهي توح��د الناس 
وتنس��يهم هوياتهم الفرعية، وال خش��ية منها ان 
كانت س��لمية وحضارية ومطلبي��ة .. التظاهر بناء 
دميقراطي ، وجزء من مظاهره ومصدر قوة للمجتمع 
وللقوى املدنية في احلصول على احلقوق املكتس��بة 

واملطالبة باملزيد منها ..
املالك��ي او غي��ره علينا ان الننزعج منه��ا ، النها لم 

تعد احدا الى كرسي السلطة منذ 2003 !!

حق الجميع

كتابة على الحيطان 

بغداد - الصباح الجديد: 
واالس��كان  االعم��ار  وزي��ر  عق��د 
ط��ارق اخليكان��ي في مق��ر ديوان 
مع  أجتماعاً  محافظ��ة ميس��ان 
احملافظ علي دواي وعدد من اعضاء 
احلكوم��ة احمللية لبحث املش��اريع 
التي تنفذها ال��وزارة في احملافظة 
م��ن ضمنهخا بن��اء 3 االف وحدة 

سكنية للمواطنني .
وق��ال الوزير ف��ي مؤمت��ر صحفي 
مش��ترك عق��ب االجتم��اع أنه مت 
االتف��اق مع احلكوم��ة احمللية على 
مشاريع بناء 3 االف وحدة سكنية 
بع��د تخصي��ص االرض م��ن قبل 
احملافظة ، مبينا بأنه مت االيعاز الى 
احلكومة احمللية بضرورة استكمال 
جميع االجراءات االدارية والقانونية 
لتخصيص االراضي التي ستنفذ 
عليها املشاريع السكنية اجلديدة, 
كم��ا أكد بأنه س��يتم تخصيص 
ارض لبناء مقر لصندوق االسكان 

في احملافظة.
واضاف الوزير بان االهتمام الكبير 
من قبل احلكومة احمللية وسعيها 
احلثي��ث في دعم تنفيذ املش��اريع 
الوزاري��ة ومتابعته��ا كان له االثر 
االيجاب��ي في اعط��اء االولوية في 
تنفي��ذ املش��اريع االس��تراتيجية 
املطلوب��ة  املواصف��ات  وحس��ب 
من حي��ث التخصي��ص والتنفيذ 

واجلودة.
م��ن جان��ب اخ��ر زار وزي��ر االعمار 
برفق��ة محاف��ظ ميس��ان مق��ر 
رئاس��ة مجلس احملافظة ومت خالل 
اللقاء مناقش��ة املش��اريع االنية 
واملس��تقبلية التي تنفذها الوزارة 
التعاون  احملافظ��ة وكيفي��ة  ف��ي 
املش��ترك م��ن أج��ل اجن��اح هذه 
املشاريع وأجنازها ضمن التوقيتات 

احملددة لها.
افتت��ح  متص��ل  صعي��د  عل��ى 
وزي��ر االعمار مش��روع جس��ر اجملر 
الكونكريت��ي فيم��ا ارس��ى حجر 
االساس ملشروع مجمع الشهداء 

الس��كني في محافظة ميس��ان 
بحضور احملافظ .

وقال الوزير خالل افتتاح جسر اجملر 
الكونكريتي إن هذا املش��روع يعد 
من املش��اريع املهمة في احملافظة 
حيث يربط جانبي نهر اجملر الكبير 
ف��ي قض��اء اجملر ويس��هل عملية 
نق��ل البضائع واملنتجات الزراعية 
والصناعي��ة أضاف��ة اى تخفيف 
الزخم املروري على اجلس��ر القدمي 
، مضيف��اً ب��ان طول اجلس��ر يبلغ 

)50م( وبواق��ع فضائ��ني بطول 24 
م ل��كل فض��اء وبع��رض9 امت��ار 
واملماش��ي 1,5م ل��كل جهة كما 
تبلغ كلفة املش��روع  مليارا  و86 

مليون دينار.
كما ارسى وزير االعمار واالسكان 
حج��ر االس��اس ملش��روع مجمع 
ينفذ  الذي  الس��كني  الش��هداء 
لصالح مؤسسة الشهداء ويضم 
)708( وحدة س��كنية مبس��احات 

)200م2 و 300م2(.

واوضح الوزير بان اجملمع س��يضم 
ايضا ابنية خدمية مرافقة تشمل 
ابتدائيت��ني  ومدرس��تني  جامع��اً 
ومدرس��تني متوس��طتني وروضة 
للمناس��بات  وقاع��ة  وحضان��ة 
ومركزاً ادارياً ومركزاً صحياً وقاعة 
للمناس��بات وس��وقاً عصرياً مع 
جميع الشبكات اخلدمية وأعمال 
اخلارجي��ة م��ن س��احات  املوق��ع 
وفضاءات لالس��تراحة ومساحات 

خضراء وغيرها.     

وزارة  اعلن��ت  اخ��رى  م��ن جه��ة 
املباشرة مبش��روع صيانة  االعمار 
طريق سيد محمد العطشان في 
محافظة املثنى بطول )12.6(كم 
،فيما ش��ارفت ال��وزارة على اجناز 
مش��روع صيانة و إكساء )15(كم 

من طريق سماوة - ناصرية .
االعالم��ي  املرك��ز  مدي��ر  وق��ال 
واالتص��ال احلكومي عب��د الواحد 
العام��ة  الهيئ��ة  ان  الش��مري 
للطرق واجلس��ور التابع��ة للوزارة 

باش��رات بصيان��ة طري��ق س��يد 
محمد العطش��ان في محافظة 
املثن��ى بط��ول )12.6( ك��م  حيث 
يتضم��ن العمل  اج��راء املعاجلات 
لطبقات الطريق القدمي بعد ذلك 
س��يتم فرش خرس��انة اسفلتية 
مبواصفات طبق��ة رابطة وطبقة 
سطحية وكل ما يتطلبه العمل 
من االجراءات الفنية االخرى والتي 
العامة  املواصفات  ستتم مبوجب 

للطرق واجلسور .

دعا وزير االعمار 
حكومة ميسان 

المحلية إلى 
ضرورة استكمال 

جميع االجراءات 
االدارية والقانونية 

لتخصيص االراضي 
التي ستنفذ عليها 

المشاريع السكنية 
الجديدة 

تشييد مجمعات سكنية للمواطنني في ميسان

تضمن بناء 3 االف وحدة للمواطنين 

وزير االعمار يبحث مع محافظ ميسان انجاز المشاريع السكنية 
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بغداد - زينب الحسني: 
تفقدت وزيرة الصحة الدكتورة 
عديل��ة حم��ود حس��ني جرحى 
القوات املس��لحة الراقدين في 

مدينة الكاظمني الطبية.
وقال��ت الوزي��رة اثن��اء تقدميها 
الهدايا للجرحى مخاطبة اياهم 
اننا سنقدم لكم ارقى اخلدمات 
العالجية س��واء داخل العراق او 
خارجه وهي تشكل جزءا يسيرا 
ام��ام حج��م التضحي��ات التي 

قدمتوها لبلدكم العزيز.
الوزي��ر  افتتح��ت  ذل��ك  بع��د 

مش��روع احلوكم��ة االلكترونية 
ان  واك��دت  املستش��فى  ف��ي 
هذا املش��روع س��يكون البداية 
العمام��ه الى كل املؤسس��ات 
الصحية والذي سيس��هم في 
تقليل اجلهد والوقت بالنس��بة 
باخلدمة  واالرتقاء  للمنتس��بني 
الصحية م��ن خالل اعداد نظام 
يعتم��د على  صح��ي متكامل 
خاص��ة  االلكتروني��ة  اخلدم��ة 
اجلدي��دة  احلكوم��ة  نه��ج  ان 
احلوكم��ة  ال��ى  التح��ول  ه��و 

االلكترونية.

كم��ا افتتح��ت رده��ة االنعاش 
التي مت تاهيلها بزيادة الس��عة 
الس��ريرية لها م��ن 12 الى 24 
س��ريرا وكذلك افتتاحها ملطار 

اخالء اجلرحى املنقولني جوا.
بع��د ذل��ك اجتمع��ت الوزي��رة 
واالطب��اء  االقس��ام  برؤس��اء 
ف��ي  العامل��ني  االختص��اص 
اش��راك  لبح��ث  املستش��فى 
ب��دورات نوعي��ة وكل  االطب��اء 
بحس��ب اختصاصه فضال عن 
مناقش��ة موض��وع اس��تقدام 

الفرق الطبية االجنبية.

وزيرة الصحة تتفقد جرحى القوات 
المسلحة في مدينة الكاظمين الطبية 

المباشرة بصيانة واكساء طريقي 
العطشان وسماوة - ناصرية 

جعفر هاشم السراي*
ضمن احتفاليه مركزيه اقامتها 
وزارة االعمار واالس��كان قام وزير 
االعمار واالسكان طارق اخليكاني 
للمجمع  االس��اس  بوضع حجر 
الشهداء  ملؤسس��ة  الس��كني 

في محافظ�ة ميس�ان .
دواي  عل��ي  االحتف��ال  وحض��ر 
محافظ ميسان وعدد من املدراء 
االس��كان  وزارة  ف��ي  العام��ني 
واالعمار واملسؤلني في محافظة 
تفاصي��ل ه��ذا  وع��ن  ميس��ان 
املشروع التقت صحيفة الصباح 
اجلديد باملهندس عمار عبدالرزاق 
عيسى اجلبوري مدير عام شركة 
الفاو الهندس��ية العامة اجلهة 
املنفذه للمشروع فقال ان اجملمع 
الشهداء  ملؤسس��ة  الس��كني 
حملافظ��ة ميس��ان يتك��ون م��ن 
بطابق��ني  س��كنية  دور   )708(

وتقس��م الى ثالثة ان��واع )A1 و 
. B1 و A2

ال��دور  مس��احات  ان  واض��اف 
)200-300(م2 واجملمع  تتراوح من 
ينف��ذ على مس��احة)150( دومنا 
ابني��ة  عل��ى  اجملم��ع  ويحت��وي 
منها مدرسة  خدمية مختلفة 
ابتدائية عدد )2( ومدرسة ثانوية 

ومرك��ز  االدارة  وبناي��ة  ع��دد)2( 
صحي مؤلف من طابقني ومركز 
ش��رطة وجامع وحضانة وقاعة 
للمناس��بات واس��واقا اضاف��ة 
الى ش��بكات الص��رف الصحي 
الهاتف  ومياه االمطار وخطوط 

والكهرباء.
واض��اف اجلبوري ب��ان العمل بدا 

وقلع  الترابي��ة  باالعم��ال  حاليا 
التربة غي��ر النظيفة مع جميع 
االس��تحضارات االخ��رى وتبل��غ 
كلفة املش��روع اكث��ر من )187( 

مليار دينار .
بزي��ارة  الوزي��ر  ق��ام  بعده��ا 
والوالده في  الطفل  مستشفى 
احملافظ��ة والذي تنفذه ش��ركة 
الفاو الهندس��ية العامة احدى 
تشكيالت وزارة االعمار واالسكان 
واطل��ع عل��ى املراح��ل النهائية 
للمشروع وحث العاملني بضرورة 
مضاعفة اجلهود واالسراع باجناز 
املستش��فى ليك��ون في خدمة 
اهالي محافظة ميس��ان علما 
ان املستش��فى ينف��ذ لصال��ح 
وزارة الصحه وباش��راف الهيئة 

العامة للمباني.  
 

•اعالم الوزارة 

اخليكاني يضع حجر االساس جملمع سكني

اكساء وصيانة في ألحد الطرق اخلارجية 

فرق خاصة باملسوحات االشعاعية

وضع حجر االساس لمجمع مؤسسة
بغداد- الصباح الجديد:  الشهداء السكني في ميسان

هبط��ت اول طائ��رة اس��عاف جتريبية 
ض��اري  الش��يخ  مستش��فى  ف��ي 
الفي��اض لنق��ل اجلرح��ى م��ن ج��راء 
االعمال االرهابية ، بالنسبة للمدنيني 
للق��وات  العس��كرية  واملواجه��ات 
املس��لحة وكذل��ك عملي��ات االخالء  

للحاالت الطارئة والكوارث البيئية .
بس��تان  عل��ي  الدكت��ور  واوض��ح 
الفرطوس��ي مدي��ر عام دائ��رة صحة 
بالتع��اون  ان��ه  الرصاف��ة  بغ��داد 
والتنس��يق م��ع وزارة الدفاع مت هبوط 
اول طائ��رة اس��عاف جتريبي��ة لنق��ل 
جرحى العمليات االرهابية بالنس��بة 

العس��كرية  واملواجه��ات  للمدني��ني 
املس��لحة وكذل��ك عمليات  للقوات 
والكوارث  الطارئ��ة  االخالء للح��االت 

البيئية .
ال��ى  اجلرح��ى  نق��ل  بع��د  واض��اف 
املستش��فى يت��م خالله��ا تصنيف 
وتقدمي اخلدم��ات الطبي��ة وفي حالة 

تقدمي خدمة طبية ثالثية يتم نقلهم 
الى مستشفيات متخصصة في ذلك 
، مؤكدا ان ه��ذا العمل يعد االول من 
نوعه لتقدمي اخلدم��ات الطبية لدائرة 
صحة بغداد الرصافة اذ من املؤمل ان 
يكون هن��اك مطارات اخرى في بعض 
مؤسساتنا الصحية التابعة للوزارة .

بغداد - الصباح الجديد:
أعلنت محكم��ة التحقيق املركزية 
عن معدالت حسم ملفات املوقوفني 
لش��هر ايلول ، مؤكدة إطالق سراح 

380 متهماً خالل املدة ذاتها.
وقال رئيس احملكم��ة القاضي ماجد 
األعرج��ي إن »احملكمة أجن��زت 2441 

قضية تتعلق باملوقوفني على ذمتها 
خ��الل ايل��ول«، موضح��ا أن »هناك 

قضايا فيها أكثر من متهم«.
وفيم��ا أك��د االعرج��ي أن »احملكمة 
أفرج��ت ع��ن 380 متهما ل��م تثبت 
إدانتهم باإلره��اب«، أوضح أن »عدد 
املتهم��ني الذين مت��ت إحالتهم إلى 

محكمة اجلنايات بلغ 3001 متهم«، 
مش��يرا إل��ى أن »ع��دد احملال��ني إلى 
احملاكم األخرى بل��غ 681 متهماً في 

أيلول وحسب االختصاص«.
وأوضح األعرج��ي أن »عدد املتهمني 
املنج��زة قضاياه��م في ه��ذه املدة 
أصب��ح 4062 متهم��اً«، مؤك��دا أن 

»العم��ل ج��ار إلكمال م��ا تبقى من 
قضايا بأس��رع مدة ممكنة بحس��ب 
توجيهات الس��يد رئيس الس��لطة 
القضائية االحتادية القاضي مدحت 
احملم��ود ال��ذي يش��دد على ض��رورة 
حس��م قضاي��ا التحقي��ق بأوق��ات 

قياسية«. 

صحة الرصافة تمتلك اول طائرة اسعاف تجريبية 

التحقيق المركزية تفرج عن 380 
متهما باإلرهاب لم تثبت إدانتهم 

البيئة تنفذ حملة للمسح االشعاعي بمجمعات صناعية في ذي قار



اربيل - الصباح الجديد: 

ناش��دت اعداد من العراقيني، امس 
الثالث��اء،  رئي��س اقليم كردس��تان 
»بتخفي��ف  بارزان��ي  مس��عود 
االج��راءات املش��ددة عل��ى دخ��ول 
العرب الى االقليم وبخاصة أربيل«.

وج��اء في املناش��دة الت��ي اطلعت 
عليها الصباح اجلديد »نحن لفيف 
من العراقيني م��ن العاصمة بغداد 
واملدن العراقية االخرى من القومية 
نناش��دكم  واألقلي��ات،  العربي��ة 
بتسهيل اجراءات الدخول الى مدن 
اقلي��م كوردس��تان وبالتحديد الى 

العاصمة اربيل«.
واضاف��ت املناش��دة »اغلبن��ا م��ن 
اصح��اب املصال��ح هن��اك او م��ن 
املرضى الذي��ن يجدون مبدن االقليم 

مالذا مؤقتا«.
وخاطبت املناش��دة بارزاني بالقول 
»نلتمس منكم تسهيل االجراءات 
لدخول غير الكرد الى كردس��تاننا 
احلبيب��ة. وتوجيه بع��ض القائمني 
امل��دن  مداخ��ل  س��يطرات  عل��ى 
الس��يما اربيل بتحسني اسلوبهم 
بالتعام��ل مع الداخلني. صحيح ان 
عليهم مس��ؤليات كبي��رة ملقاة. 

لكنهم وجه كردستان«. 
وختم املناشدون رسالتهم بالقول 
»نتوس��م بك��م س��يدي الرئي��س 
النظ��ر بجدي��ة بتس��هيل دخولنا 
وحتسني اسلوب الضباط والعناصر 
بالسيطرات معنا. فإننا على يقني 

انكم لن ترضون بذلك«.
يذك��ر انه بعد احداث العاش��ر من 
حزي��ران املاضي ، واقتراب داعش من 
منطقة مخم��ور القريبة من اربيل 
، ف��رض االقلي��م اجراءت مش��ددة 
على دخ��ول العراقيني العرب ، وعاد 
الكثير منهم الى املناطق التي اتوا 

منه��ا ، ويتوج��ب على م��ن يدخل 
االقليم منهم ان تكون لديه بطاقة 
االقامة، وانقس��مت عائالت كثيرة 
، فبق��ي قس��م منه��م ف��ي اربيل 
فيما لم تتمك��ن بقية العائلة من 

الدخول بسبب االحداث االمنية.
وكان رئيس اإلقليم مسعود بارزاني 
قد اكد في اكثر من تصريح رسمي 
وف��ي اكثر من مؤمت��ر صحفي على 
ان »حق��وق العراقي��ني الع��رب في 

االقليم محفوظة«.
الع��رب  العراقي��ون  اع��رب  فيم��ا 
املقيمون في االقليم واربيل حتديدا 

، عن انهم »مع االج��راءات االمنية 
املتخذة ف��ي االقليم للحفاظ على 
الوضع االمني فيه«، اال انهم اكدوا 
ايض��ا ان »االج��راءات مبال��غ فيها 
ووصل��ت الى ح��د من��ع اي عراقي 
عرب��ي من دخ��ول اربي��ل اال اذا كان 
لديه بطاقة االقام��ة التي متنحها 
االقليم  ف��ي  االمني��ة  الس��لطات 
)االسايش( للمقيمني فيه، ما خلق 
الكثير م��ن كل والصعوبات للذين 
البطاقة اقامة لديه��م«، كما قال 
البع��ض م��ن املقيم��ني واحلاصلني 
عل��ى بطاقة االقام��ة ، ان »اجلهات 

االمني��ة اوقف��ت جتدي��د اقاماتهم 
عرق��ل  مم��ا  الصالحي��ة  املنتهي��ة 
الكثير من مصاحلهم وحدد حركة 
تنقالتهم ، كما انهم يخشون من 
تعرضه��م الج��راءات قانونية جراء 
انتهاء صالحي��ات بطاقات االقامة 

لديهم«.
وق��ال بع��ض القادمني ال��ى اربيل، 
او  انه��م »لي��س بص��دد االقام��ة 
وامنا لديه��م مراجعات  الس��ياحة 
طبية في اربيل ، التي يتواجد فيها 
الكثي��ر م��ن االطباء الذي��ن هجروا 
مناطقه��م في الوس��ط واجلنوب ، 

بسبب االوضاع االمنية والتهديدات 
الت��ي تعرض��وا له��ا ، ووج��دوا في 
ملمارس��ة  آمن��ا  م��الذا  االقلي��م 
اعماله��م وحياته��م الطبيعية«. 
واشاروا الى ان مرضاهم يعانون من 
مشاكل صحية واالطباء املشرفني 
عليهم متواجدون في اربيل التي ال 

يستطيعون الدخول اليها.
 200 حت��و  االقلي��م  ف��ي  ويقي��م 
ال��ف عراقي عرب��ي موزع��ني على 
)اربي��ل،  االقلي��م  محافظ��ات 
السليمانية ودهوك( اال ان الغالبية 
العظم��ى منه��م متواج��دون في 

عاصمة االقليم اربيل.
فيما تدفق الى االقليم نحو مليون 
ونصف املليون نازح من محافظات 
نين��وى وص��الح الدي��ن واالنب��ار مما 
ش��ّكل عبئا على سلطات االقليم 
وخصوص��ا فيم��ا يتعل��ق بتأم��ني 

احتياجاتهم الطبية والتعليمية.
باس��تمرار  االقليم  وتدعو حكومة 
احلكوم��ة العراقية واجملتمع الدولي 
ال��ى حتم��ل مس��ؤولياتهم بتقدمي 
املس��اعدات للنازح��ني ، وان تأم��ني 
احتياجاته��م اكب��ر م��ن امكانات 

االقليم . 

5إقليم كردستان

اربيل - الصباح الجديد: 
قالت مصادر صحفية تابعتها »الصباح اجلديد« يوم 
امس الثالثاء، ان »700 شاب ايزيدي اكملوا تدريباتهم 
ف��ي احد املراك��ز التدريبية مبحافظ��ة دهوك، وانهم 

مستعدون للذهاب الى سنجار وحتريرها«.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول مركز التدريب كوهدار 
عل��ي قوله، ان »هذه القوة تش��كلت بقرار من رئيس 
حكوم��ة االقلي��م، وهي تابع��ة لوزارة البيش��مركه 
وس��يتم تس��ليحها كبقية ق��وات البيش��مركة«، 
مش��يرا الى ان »القوة تتألف من الشباب االيزيديني 
الذي��ن تتراوح أعمارهم بني 20 ال��ى 40 عاماً، بينهم 

من ميلك خبرة قتالية«.
 واعرب كوهدار عن اعتقاده ان »حماية سنجار حتتاج 

الى ثالثة االف عنصر بيشمركة«.

اربيل - الصباح الجديد:
للوكال��ة  التاب��ع   GSP »تق��دم«  مش��روع  نظ��م 
األميركية للتنمية الدولية USAID ورشة عمل حول 
الالمركزية وإسناد صالحيات الوزارات الى احلكومات 
احمللية مبشاركة مجموعة من اعضاء مجلس النواب 

العراقي وممثلني عن الوزارات املعنية.
وق��ال مدير املش��روع كام��ران بيركوتي ف��ي تصريح 
صحفي، اطلعت عليه »الصباح اجلديد«، ان »املشروع 
وصل ال��ى مرحله االخيرة في نق��ل الصالحيات من 
الوزارات الى مجالس احملافظات، وضعنا خطة مبنية 
على االمكانية املالية والتنقية واالدارية، على تقوية 
احملافظ��ات ووصلن��ا ال��ى هدفنا لتقوي��ة احلكومات 
احمللي��ة لتلبي��ة احتياجاته��م وقمن��ا باع��داد نظام 
للتخطيط واملوازنة وكيفة يش��اركون اجلماهير في 

هذه املوازنة«.

السليمانية - الصباح الجديد : 
قالت مصادر صحفية، ان اكثر من عشرة االف طالب 
من ابناء العائالت الالجئة في محافظة السليمانية 

مت تسجيلهم في املدارس هذا العام.
 ونقلت الصحيفة عن وكي��ل وزارة التربية العراقية 
قوله، الذي اطلعت عليه »الصباح اجلديد«، ان »الوزارة 
مس��تعدة للتعاون مع تربية السليمانية وتامني كل 
مستلزمات التعليم لهؤالء الطلبة واكمال املالكات 
التدريس��ية لهم واقامة مدارس مؤقتة على شكل 

كابينات«.
 واردف، ان »الس��ليمانية تواج��ه نقصا ف��ي االبنية 
وانها غي��ر قادرة على تامني مكان لدراس��ة كل هذا 

العدد من الطلبة«.

اربيل- الصباح الجديد:
 كش��ف مروان نقشبندي مدير اعالم وزارة االوقاف 
والش��ؤون الدينية في االقلي��م ، ان »55 حاجاً من 
اقليم كردستان تعرضوا الى سرقة او فقدان مبالغ 
مختلف��ة وان املديرية العامة للح��ج والعمرة في 
الوزارة قامت مبس��اعدة احلجاج الذين تعرضوا الى 
الس��رقة ولم يبَق بحوزتهم ماال الكمال املناسك 

مببالغ تتراوح بني 200-300 دوالر«.
واض��اف ، ان »حج��اج اقلي��م كردس��تان في مكة 
واملدين��ة تعرض��وا ال��ى س��رقات جت��اوزت 30 الف 

دوالر«.

700 آيزيدي يكملون 
تدريباتهم العسكرية 

في دهوك

ورشة عمل لبرنامج 
أميركي بشأن الالمركزية

تسجل 10 آالف طالب نازح 
في مدارس السليمانية

تعرض 55 حاّجًا كرديًا 
للسرقة في مكة والمدينة

عراقيون يناشدون رئيس اإلقليم لتسهيل دخولهم إلى أربيل

اغلبنا من 
اصحاب 

المصالح في 
اربيل او من 

المرضى الذين 
يجدون في 

مدن االقليم 
مالذا مؤقتا

بانتظار السماح بالدخول »أرشيف«

تقرير

أربيل - الصباح الجديد:

حكوم��ة  ف��ي  الصح��ة  وزارة  أعلن��ت   
إقليم كردس��تان، امس الثالثاء، ان فرقها 
املتنقل��ة لقح��ت نح��و 10 آالف طف��ل 
م��ن مرض ش��لل االطف��ال، فيم��ا لفتت 
ال��ى انها اع��دت »خطة للتخل الس��ريع 
ف��ي ح��ال انتش��ار االوبئة ف��ي مخيمات 
النازح��ني الى االقليم ». وقال الدكتور دارا 
خوش��ناو مدير عام الشؤون الصحية في 
وزارة الصحة بحكومة إقليم كردس��تان 
ف��ي تصري��ح للموقع الرس��مي حلكومة 
إالقلي��م، اطلعت عليه »الصباح اجلديد«، 
أنه »بالرغ��م من أن الوض��ع الصحي في 
اخمليم��ات ومعس��كرات النازحني طبيعي، 
ولم يظهر أي م��رض وبائي حلد اآلن، إاّل أن 
الوضع خطير بسبب عدم وجودالنظافة«، 
مردف��ا ان »ذلك يحصل برغ��م قيام وزارة 
الصح��ة باتخاذ جميع األس��س واملعايير 

للحد من مخاوف إنتشار األوبئة« .
و وض��اف خوش��ناو ان��ه »ف��ي محافظة 
دهوك، حيث يتواجد فيها أكثر نسبة من  

النازح��ني العراقيني والالجئني الس��وريني 
الذي��ن توجهوا إلى إقليم كردس��تان، فان 
املؤسسات ذات العالقة تبذل جهودها من 
أجل توفيراملاء الصالح للش��رب وش��روط 
النظاف��ة، وإس��تخدام م��ادة الكلور في 

شبكات توزيع املياه« .
قام��ت  الصح��ة  »وزارة  أن  إل��ى  وأش��ار 
ب�«تخصي��ص فرق متنقل��ة لزيارة أماكن 
إي��واء النازحني والالجئني، حيث تقوم هذه 
الف��رق يومي��اً بتوفير اخلدم��ات الصحية 

لهؤالء النازحني«.
واوضح »مت تش��كيل الفرق املتنقلة وفرق 
الرعاي��ة الصحي��ة العامة، وتق��دم هذه 
الفرق اخلدم��ات الصحي��ة الالزمة وبدون 
للنازح��ني  متس��اوي  وبش��كل  مقاب��ل 
والالجئني، في محافظة دهوك وبش��كل 
خ��اص ف��ي مجمع��ات خانكي، وش��اريا 
وباتيل، وتعمل املراكز الصحية على مدار 

ال� 24 ساعة بشكل متواصل« .
و اردف ان��ه »م��ن أجل أن يس��تفاد هؤالء 
اخلدم��ات  م��ن  والالجئ��ون  النازح��ون 
الصحية بس��هولة، أوعزت وزارة الصحة 
واملراك��ز الصحي��ة  ال��ى املستش��فيات 

ف��ي محافظة ده��وك باس��تقبال وتقدمي 
النازح��ني  له��ؤالء  الصحي��ة  اخلدم��ات 

والالجئني مجاناً«.

ووفقاً لتقرير املراقبني، الذي يقترح ضرورة 
مراعاة النظافة وإستمرار وتوسيع حمالت 
ونشاطات النظافة بشكل أفضل، قامت 

وزارة الصحة ب�«رس��م خط��ة للحد من 
األمراض والتدخل السريع في حال إنتشار 

أي وباء«، بحسب الدكتور دارا.

وب��ني ان وزارة الصح��ة »قام��ت م��ن اآلن 
بانته��اج نظ��ام الرقابة الفّعال��ة واإلنذار 
السريع عن طريق الفرق الصحية املتنقلة 
في حال توقع أي إشارة إلنتشار األمراض«. 
وبالش��كل نفس��ه » قامت وزارة الصحة 
بالبدء في حملة التلقيح ضد مرض شلل 
األطفال واحلصبة. ومت تلقيح أكثر من 65 
طفل دون س��ن اخلامسة ضد مرض شلل 
األطفال و10 آالف طفل  من س��ن س��تة 
أش��هر إلى 15 س��نة ض��د احلصبة خالل 

شهر آب املاضي فقط« .
وتاب��ع » كم��ا قام��ت ال��وزارة بالش��كل 
نفس��ه بحمالت التوعي��ة الصحية، من 
خالل فرقه��ا املتنقلة اخلاص��ة بالتوعية 
الصحية، حيث تقوم هذه الفرق باستمرار 
بزي��ارة اخمليم��ات وأماكن وج��ود النازحني 
والالجئ��ني«، مضيف��ا » أن الفرق املتنقلة 
تق��وم بتوفير العالج املؤثر والس��ريع ألية 
حالة بهدف الس��يطرة على أي سبب من 
ش��أنه أن يكون عامالً في إنتشار األمراض 

املعدية واألوبئة« .
و أش��اد خوشناو بدور املنظمات الصحية 
العاملي��ة »للمس��اعدات الت��ي قدمته��ا 

إلقليم كردس��تان حلد اآلن«. ولكنه »حذر 
ف��ي الوق��ت نفس��ه إل��ى ض��رورة تقدمي 
املساعدات بش��كل أفضل«، داعياَ الدول 
املانح��ة واملنظم��ات األخرى ال��ى »توفير 
األدوي��ة واملس��تلزمات الصحي��ة األخرى 
وخاص��ة املض��ادات احليوية، واملس��كنات 
وأدوي��ة التخدي��ر، وبنفس الش��كل أدوية 
األمراض املزمنة، وعالجات مرض السكري، 
وإرتف��اع ضغ��ط ال��دم وأم��راض القل��ب 

وإلتهاب الكبد«.
وف��ي تصري��ح س��ابق للموقع الرس��مي 
حلكومة إقلي��م كردس��تان، دعا محافظ 
ده��وك فره��اد أتروش��ي األمم املتحدة الى 
»اإلسراع من إيصال املساعدات اإلنسانية 
للنازح��ني وخاص��ة ف��ي مج��ال تش��ييد 

اخمليمات وإيصال اخلدمات الصحية.
جدي��ر بالذكر، ان��ه وفقاً لبيان مش��ترك 
حلكومة إقليم كوردس��تان واألمم املتحدة 
الذي نش��ر خ��الل الش��هر اجل��اري أن من 
مجم��وع 850 أل��ف ن��ازح وصل��وا إقليم 
كردس��تان خالل ش��هر كانون الثاني من 
هذا العام، مت إس��كان نس��بة ٪65 منهم 

في محافظة دهوك وضواحيها.

إعداد خطة »تدخل سريع« الحتمال انتشار األوبئة بين النازحين
وزارة صحة اإلقليم تباشر بتلقيح 10 آالف طفل

تلقيح أطفال النازحني

داعين إلى تحسين أسلوب تعامل السيطرات معهم

اربيل - الصباح الجديد:
اقلي��م  برمل��ان  رئي��س  متن��ى   
كردس��تان يوسف محمد ، امس 
الثالثاء، على »االخوة املس��حيني 
ع��دم الهجرة الى خ��ارج البالد« 
، الفت��ا الى  »ان كردس��تان ملك 

للجميع«.
واض��اف خ��الل اس��تقباله وفدا 
من مجلس الكلدان الس��رياني، 
بحس��ب بيان ملكتب��ه اإلعالمي، 
تلقت »الصباح اجلديد« نس��خة 
من��ه، ان »ه��ذا االقلي��م وط��ن 

جميع املكونات التي تعيش فيه 
مب��ا فيهم االخ��وة املس��يحيني، 
ونتمن��ى م��ن املس��يحيني عدم 
الع��راق  خ��ارج  ال��ى  الهج��رة 
وت��رك البالد الن كردس��تان ملك 
للجميع وان املس��يحييني جزء ال 
يتج��زء من املكونات االساس��ية 

في كردستان«.
واك��د رئي��س البرمل��ان عل��ى »ان 
للمس��يحيني دورا ب��ارزا في متدن 
االقلي��م وم��ن الض��روري البقاء 
ف��ي العراق وع��دم الهج��رة الى 

اخلارج«.
من جانب��ه ش��كر الوف��د الزائر 
»اقليم كردستان حكومة وشعبا 
للمهجرين  اس��تقبالهم  عل��ى 
املوصل  املس��يحيني من مناطق 
وباقي مدن الع��راق وتوفير االمن 

واالستقرار لهم«.
وش��دد الوفد على »توفير الدعم 
واملس��اعدة الالزم��ة لهم بهدف 
الهجرة  تش��جيعهم على عدم 
وارض  لبالده��م  ترك��م  وع��دم 

ابائهم واجداهم«.

أربيل ـ الصباح الجديد:
اعل��ن مكتب رئي��س حكومة اقليم 
كردس��تان نيچيرف��ان بارزاني، امس 
الثالث��اء، ع��ن ايصال��ه مس��اعدات 
انس��انية ألكث��ر م��ن 6000 عائل��ة 
نازحة م��ن مدينة كوبان��ي الكردية 
في سوريا. وقال جواد سيامند عضو 
وفد مكتب رئي��س حكومة االقليم 
في تصريح اطلع��ت عليه »الصباح 
اجلدي��د«، ان مكتب��ه »ق��دم حلد االن 
املس��اعدات ألكث��ر م��ن 6000 االف 
عائلة من العوائل النازحة من كوباني 

واطرافها«، مبينا ان »هذه املساعدات 
متثلت ب���20 ش��احنة محملة ب�13 

نوعا من املواد الغذائية«.
واض��اف ان »املكت��ب ش��كل فريق��ا 
طبي��ا م��ن اطب��اء وممرض��ي غ��رب 
كردس��تان«، في اش��ارة الى املناطق 
ذات االغلبي��ة الكردي��ة في س��وريا، 
واملس��تلزمات  االدوي��ة  له��م  »ووفر 
الطبية الالزمة«، مشيرا الى »انهم 
تسلموا دورهم كفريق صحي لتوفير 

اخلدمات الطبية لالجئني«.
تق��دمي  يح��اول  »املكت��ب  ان  وتاب��ع 

االفضل لالجئني بشكل عام والجئي 
كوبان��ي خاصة، بالتع��اون مع احلزب 
ف��ي  الكوردس��تاني  الدميقراط��ي 
سوريا«، مشيرا الى »تشكيل العديد 
من اللجان اخلاصة بتقدمي املساعدة 

لالجئني دون اي متييز«.
وش��دد على انه »وبالرغم من االزمة 
االقتصادي��ة الت��ي مي��ر به��ا اقلي��م 
كردستان بسبب قطع ميزانيته من 
قبل بغ��داد، واحلرب ضد داعش، اال ان 
بارزاني يتطلع بصورة جدية و بحرص 

الى الوضع في كوباني«.

اربيل - الصباح الجديد: 
بدأ 32 من قوات بيشمركة إقليم 
كردس��تان الع��راق التدري��ب ف��ي 
بافيير جنوب املانيا على استخدام 
صواريخ مضادة للدبابات من طراز 

ميالن للجيش األملاني.
واعلن متحدث باسم وزارة الدفاع 
األملاني��ة اطلعت علي��ه »الصباح 
وصل��وا  املقاتل��ني  »ان  اجلدي��د«، 
السبت املاضي وبدأوا تدريبهم في 
كلية املشاة في هامبلبرغ )بافيير، 

جنوب( حت��ى الثالث من تش��رين 
تدريبه��م  »ان  موضح��ا  األول«، 
سيكون على اس��تخدام صواريخ 

ميالن املضادة للدبابات ».
واكدت مجلة دير شبيغل االملانية 
الس��بت املاضي«ان اجليش االملاني 
الق��وات  بتدري��ب  الب��دء  يتوق��ع 
الكردي��ة على االراض��ي العراقية، 
عل��ى اس��تخدام االس��لحة التي 
يزوده��م به��ا ملكافح��ة تنظي��م 

الدولة االسالمية املتطرف«.

وقال��ت اجمللة »ان نحو 150 ضابطا 
وضابط صف بدأوا التدريب من اول 
امس االثنني على استخدام بنادق 
»جي3« وبنادق »ام جي3« الرشاشة 
وبنادق هجومي��ة »جي36« اضافة 
ال��ى اس��لحة مض��ادة للدباب��ات 

قدمها اجليش األملاني«.
و اضافت »ستستمر فترة التدريب 
حتى نهاية تشرين الثاني املقبل« 
، كما اوضحت اجملل��ة، ان »البنادق 
االولى وصلت اخلميس املاضي الى 

اربي��ل في كردس��تان الع��راق في 
الوقت نفسه مع خمسة مدربني 

املان وممرض«.
وفي االجمال، فان نحو 10 االف من 
قوات البيشمركه سيتم تزويدهم 
باسلحة املانية، بكلفة 70 مليون 

يورو، بحسب دير شبيغل.
وف��ي نهاي��ة آب املاض��ي، اعلن��ت 
احلكوم��ة االملانية انها »س��تقدم 
البيش��مركة  الى قوات  اس��لحة 
لتتمك��ن من الدفاع عن نفس��ها 

في مواجهة ارهابيي داعش«.
وفي سياق متصل ذكرت صحيفة 
هاوالتي الكردي��ة الصادرة االثنني، 
ف��ي خب��ر اخ��ر ان »م��ن الصعب 
توحيد ق��وات البيش��مركه خالل 
االش��هر الس��تة املقبلة وفق قرار 
حكوم��ة االقليم رغ��م ان البرملان 

الكردستاني التزم بهذه املدة«.
 واضاف��ت الصحيف��ة، ان »القرار 
يش��ير الى ضرورة ان يت��م توحيد 
جمي��ع ق��وات البيش��مركة ف��ي 

اط��ار الوزارة خالل س��تة اش��هر، 
تش��مل  التوحي��د  عملي��ة  وان 
وحدات الق��وة 70 و80 اضافة الى 
ق��وات يبل��غ تعداده��ا 100 ال��ف 
بيش��مركة خ��ارج اطار ال��وزارة«، 
ونقل��ت الصحيفة ع��ن امني عام 
قوات البيش��مركه جبار ياور قوله 
ان »م��ن الصعب تنفيذ هذا القرار 
في ظل وض��ع القتال واحلرب التي 
تخوضها البيش��مركة في الوقت 

احلاضر«.

رئيس برلمان كردستان: نتمنى من اإلخوة 
المسيحيين عدم الهجرة إلى الخارج

اإلقليم يقدم مساعدات إنسانية 
لـ 6 آالف عائلة نازحة من كوباني 

البيشمركة تبدأ التدريب على صواريخ »ميالن« في ألمانيا
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القاهرة ـ رويترز:
قالت مصادر قضائية إن محكمة مصرية عاقبت 
أم��س الثالث��اء 68 م��ن مؤي��دي جماع��ة اإلخوان 
املسلمني بالسجن ملدد تتراوح بني عشرة و15 عاما 
ف��ي قضية تتص��ل بأعمال عنف دامي��ة اندلعت 
الع��ام املاضي عقب عزل اجليش للرئيس الس��ابق 
محم��د مرس��ي. وأضاف��ت املص��ادر أن محكمة 
جنايات القاهرة برئاس��ة املستش��ار محمد على 
الفقي عاقبت 63 متهما بالس��جن ملدة 15 عاما 
وغرام��ة 20 أل��ف جنيه )حوال��ي 2800 دوالر( كما 
قض��ت بس��جن خمس��ة متهمني آخرين عش��ر 

سنوات وغرامة قدرها عشرة آالف جنيه.
وأدي��ن املتهمون جميعا بتهم م��ن بينها قتل 30 
شخصا والشروع في قتل آخرين يوم السادس من 
تش��رين األول من العام املاضي ف��ي أحداث عنف 
مبنطق��ة األزبكي��ة بوس��ط القاهرة. كم��ا أدينوا 

بإتالف املمتلكات العامة ومقاومة السلطات.
وقتل أكثر من 50 ش��خصا في اشتباكات عنيفة 
اندلع��ت في ذل��ك اليوم ب��ني مؤي��دي ومعارضي 
مرس��ي املنتمي جلماعة اإلخوان مبناطق مختلفة 

في مصر.

بروكسل ـ أ ف ب:
طلب��ت النيابة العامة في بلجي��كا أمس الثالثاء 
عقوبة الس��جن 15 س��نة لفؤاد بلقاس��م زعيم 
ش��ريعة فور بلجي��وم االس��المية املتطرفة التي 
يش��تبه بانها من ابرز مجندي الشبان للقتال في 
س��وريا، ويحاكم 46 من عناصرها بتهمة االنتماء 

الى »منظمة ارهابية«.
كما طلبت عقوبة السجن اربعة اعوام للبلجيكي 
جيوجن بونتينك )19 عاما( الذي امضى في سوريا 
ثمانية اش��هر العام 2012 حتى اخرجه والده من 

هناك.
وقالت النائبة العامة آن فرنس��ني في مطالعتها 
الت��ي اس��تغرقت وقتا طويال وب��دات امس االثنني 
ان »هدف ش��ريعة ف��ور بلجيوم هو قل��ب الدولة 
اس��المية مكانه��ا  دول��ة  واح��الل  البلجيكي��ة 
ومش��اركته في القتال في سوريا يشكل وسيلة 

لتحقيق هذا الهدف«.
واضاف��ت ان عناصر اجملموعة انضموا في س��وريا 
ال��ى احلركات االكثر تطرفا مث��ل القاعدة والدولة 
االسالمية مشيرة الى ان بعضهم »ارتكب جرائم 

مروعة«.
وق��د ب��دات محكم��ة مدين��ة انتوي��رب االثن��ني 
محاكم��ة 46 ش��خصا، بينه��م 38 غيابي��ا، من 

عناصر اجملموعة.

طرابلس ـ وكاالت:
ش��رع ممثلون عن مجلس��ي النواب املتنازعني في 
ليبي��ا في محادث��ات، برعاي��ة األمم املتحدة، تهدف 
إلى حل األزمة السياس��ية في البالد وجتنب حرب 

أهلية.
وجت��ري احملادثات ف��ي مدينة غدام��س جنوب غربي 
طرابلس بني نواب م��ن البرملان احلالي الذي تعترف 
ب��ه اجملموعة الدولي��ة، ونصب في مدين��ة طبرق، 
ون��واب البرملان ال��ذي مت حله, ويقاط��ع فصيل من 
الن��واب البرملان اجلدي��د ويواصل��ون اجتماعاتهم 
ف��ي العاصم��ة طرابل��س, وتس��عى األمم املتحدة 
إلى حتقيق اتفاق يؤدي إلى نقل الس��لطة للبرملان 

اجلديد املنتخب.
وق��ال ممثل األمم املتح��دة، برناردينو ليون، في نهاية 
اجتماع دام س��اعتني إن الطرفني »وافقا على بدء 
مسار سياس��ي ومعاجلة جميع القضايا بطريقة 
س��لمية، والدعوة إلى وق��ف إطالق الن��ار التام«, 
وحض��ر االجتم��اع املغل��ق ممثل��ون ع��ن بريطانيا، 

ومالطا.
وجتتمع أغلبي��ة النواب املنتخبني ف��ي 25 حزيران 
مبدينة طبرق شرقي البالد، منذ سيطرة مسلحني 

إسالميني على أغلب أجزاء العاصمة طرابلس.
وحتظى حكومة طبرق برئاس��ة، عب��د اهلل الثني، 
باعت��راف دول��ي، ولكن أكب��ر مدن ليبي��ا الثالث ال 

تخضع لسيطرتها.

محكمة مصرية تسجن 
68 إخوانيًا

بلجيكا: السجن 15 سنة 
لزعيم متطرف

ليبيا: محادثات بين 
النّواب المتنازعين 

متابعة الصباح الجديد:   

نفذ التحالف الدولي حملاربة االرهاب 
الوالي��ات املتح��دة أم��س  بقي��ادة 
الثالث��اء ضرب��ات بالقرب م��ن بلدة 
ع��ني العرب )كوبان��ي( فيما يقترب 
تنظيم »داعش« من اب��واب البلدة 
املتاخمة للحدود التركية، حس��ب 
م��ا اورد املرص��د الس��وري حلق��وق 

االنسان.
وبات مقاتل��و التنظي��م على بعد 
خمس��ة كلم فقط م��ن بلدة عني 
بالقذائ��ف  واس��تهدفوا  الع��رب 
الصاروخي��ة مركزه��ا للمرة االولى 
منذ ان شنوا هجومهم عليها في 

منتصف ايلول.
وذكر مدير املرصد رامي عبد الرحمن 
لوكال��ة فران��س ب��رس »قصف��ت 
طائرات تابعة للتحال��ف العربي - 
الدولي قريتني يتمركز بهما مقاتلو 
الشرقي  بالريف  احداهن  التنظيم 
واالخ��رى بالريف الغربي ملدينة عني 
العرب«، دون ان يوضح املقرات التي 

استهدفتها الضربات.
املتط��رف بقصف  التنظيم  وق��ام 
بل��دة عني العرب االثن��ني باكثر من 
عشرين قذيفة صاروخية ما اسفر 
ع��ن مقتل 3 اش��خاص، بحس��ب 
املرصد الذي اش��ار الى ان التنظيم 
لم يقت��رب الى ه��ذا احل��د منذ ان 
بدا بش��ن هجومه على البلدة منذ 

اسبوعني.
ويس��عى التنظيم الى االس��تيالء 
على البلدة م��ن اجل تامني تواصل 
جغرافي بني املناطق التي يس��يطر 

عليها واحلدود التركية.
وق��ام التنظيم املتطرف الذي ظهر 

في س��وريا ع��ام 2013 ويبث الذعر 
في كل من العراق وس��وريا، بش��ن 
هجوم مباغت منذ اس��بوعني على 
مناط��ق بالق��رب م��ن ع��ني العرب 
سيطر خالله على نحو 67 قرية، ما 
دفع قرابة 160 شخصا من املدنيني 

االكراد على الفرار الى تركيا.
وملواجه��ة تق��دم التنظي��م، وصل 
حوالى 300 مقاتل كردي من تركيا 
ال��ى س��وريا ملس��اعدة اخوانه��م 
احملاصرين في س��وريا, وشنت قوات 
التحال��ف ضرب��ات عل��ى بل��دة تل 
ابي��ض املتاخمة للح��دود التركية 

والتابع��ة حملافظ��ة الرق��ة معق��ل 
التنظيم في سوريا.

بلدت��ني  التحال��ف  قص��ف  كم��ا 
»الدول��ة  لتنظي��م  خاضعت��ني 
االس��المية« ف��ي محافظ��ة دي��ر 
الزور )ش��رق( اس��تهدفت معسكر 
للتنظي��م املتطرف ومبن��ى بلدية 
اخلريط��ة ال��ذي يتخ��ذه التنظيم 

كمقر له، في غرب دير الزور.
الذتي ش��نها  الضربات  واس��فرت 
التحالف الدولي حملاربة االرهاب في 
سوريا منذ اس��بوع عن مقتل 200 
مقات��ل ف��ي التنظي��م و22 مدنيا، 

بحسب املرصد.
من جانبه أكد وزير اخلارجية السوري 
وليد املعلم أن بالده تقف إلى جانب 
اجلهود الدولية حملاربة اإلرهاب شرط 
أن يتم ذلك م��ع احلفاظ على حياة 
املدني��ني وحت��ت الس��يادة الوطنية 

ووفقا للمواثيق الدولية.
وقال املعلم أمام الدورة التاس��عة 
والس��تني للجمعي��ة العامة لألمم 
املتحدة إن »أحداث��ا كثيرة وحتوالت 
كبي��رة حصلت من��ذ أن وقفت هنا 
العام املاضي، احداث فاجأت الكثير 
من الدول املوجودة معنا هنا لكنها 

ل��م تفاجئنا.. ألننا وعلى مدى ثالث 
سنوات ونصف الس��نة كنا نحذر 
ونعيد ونك��رر كي ال نص��ل الى ما 

وصلنا إليه اآلن«.
وأض��اف املعل أن »احلدي��ث دار على 
هذا املنبر حول األزمات االقتصادية 
والسياس��ية التي كن��ا ننتظر من 
اجملتمع الدولي ح��ال واضحا لها.. و 
رمبا احلدي��ث اآلن عن ذل��ك لم يعد 
أولوي��ة، فما نش��هده منذ ش��هور 
األزم��ات  كل  م��ن  بكثي��ر  أخط��ر 
السياسية واالقتصادية التي مرت 

على العالم«.

وقال املعل��م » لقد حتدثنا في أكثر 
من مناس��بة وعلى أكث��ر من منبر 
دول��ي ح��ول خطورة اإلره��اب الذي 
يضرب س��ورية، وإن هذا اإلرهاب لن 
يبقى داخل حدود بالدي ألنه ال حدود 
له.. فه��ذا الفكر املتطرف ال يعرف 
سوى نفس��ه وال يعترف إال بالذبح 

والقتل والتنكيل«.
وأك��د املعل��م أن ب��الده مس��تعدة 
للحوار مع أي معارضة غير مرتهنة 
للخارج كما جدد متس��ك بالده بأن 
القضية  قضي��ة فلس��طني ه��ي 

املركزية لسورية.

المعلم: محاربة اإلرهاب جاءت متأخرة 

التحالف الدولي يستهدف الدواعش قرب »كوباني« لصّد تقدمهم 

مقاتلو التنظيم على 
بعد خمسة كلم 

فقط من بلدة عين 
العرب واستهدفوا 

بالقذائف الصاروخية 
مركزها للمرة 

االولى منذ ان شنوا 
هجومهم عليها 
في منتصف ايلول

تركيا تنشر دباباتها قرب بلدة كوباني على احلدود مع سوريا

متابعة الصباح الجديد: 

قرر االحتاد األوروبي أم��س الثالثاء االبقاء 
العقوب��ات املفروضة  عل��ى مجموع��ة 
على روسيا، مؤكدا ان خطة السالم في 

اوكرانيا لم تنفذ كليا.
وكان االحت��اد ف��رض اخ��ر مجموعة من 
العقوبات على موسكو في وقت سابق 
م��ن ه��ذا الش��هر، اال ان رئي��س االحتاد 
هيرم��ان فان رومبوي ق��ال انه ميكن رفع 
ه��ذه العقوب��ات اعتم��ادا عل��ى نتائج 

املراجعة.
وصرحت املتحدثة باسم االحتاد االوروبي 
مايا كويكاكيتش أمس ان دبلوماسيني 
م��ن ال��دول االعضاء اتفق��وا على وجود 
»تطورات مشجعة« في »بعض نواحي« 
اتفاق الس��الم الذي وافقت عليه كييف 
واالنفصالي��ون املوال��ون ملوس��كو ه��ذا 

الشهر في منسك في بيالروسيا.
وف��ي امليدان تب��دو الهدنة الهش��ة في 
اوكرانيا وعملية سحب القوات من خط 

اجلبه��ة أم��س الثالثاء مه��ددة مع اكبر 
هجوم دموي يش��نه املتم��ردون املوالون 
لروس��يا في خالل ش��هر وقد اسفر عن 

مقتل تسعة جنود اوكرانيني.
ف��ي معقل��ي  العن��ف  اعم��ال  وجت��دد 
االنفصالي��ني يلق��ي بثقل��ه ايضا على 
انطالق��ة احلمل��ة االنتخابي��ة لالحزاب 
املشاركة في انتخابات 26 تشرين االول 
البرملاني��ة م��ع انته��اء مهلة تس��جيل 

الترشيحات ليل يوم أمس الثالثاء.
وابلغ الرئيس االوكراني بترو بوروش��نكو 
انغي��ال  االملاني��ة  املستش��ارة  االثن��ني 
مي��ركل- اقرب حلي��ف اوروبي ل��ه- بان 
روسيا تتجاهل بنود اتفاق السالم الذي مت 

التوصل اليه في 5 ايلول في مينسك.
وش��دد بوروش��نكو على ان��ه »يتوقع ان 
تلت��زم روس��يا ببروتوكول مينس��ك وان 
تس��حب قواته��ا وتضمن اغ��الق احلدود 
وتقي��م منطق��ة عازل��ة« كم��ا اعلنت 

الرئاسة في بيان.
ومت تعزيز الهدنة باتفاق ابرم في 20 ايلول 
وينص على انس��حاب كل من الطرفني 

مس��افة 15 كل��م ع��ن خ��ط اجلبه��ة 
باالب��الغ  اوروبي��ني  ملراقب��ني  والس��ماح 
عن اي اس��تئناف العم��ال العنف التي 
اسفرت منذ بدء النزاع عن مقتل 3200 

شخص.
لكن محاولة وفد من اجليش الروسي في 
نهاية االسبوع اقناع املتمردين باالنصياع 
لبنود اخلطة انتهت كما يبدو بالفشل. 
وكان ه��ذه الزي��ارة ال��ى منطق��ة حرب 
ش��كلت اقرارا غير مباشر من موسكو 

بالنفوذ الذي متارسه على املتمردين.
واعل��ن اجليش االوكراني ان ميليش��يات 
ش��نت هجوم��ا ق��رب منطق��ة مط��ار 
دونيتس��ك واصابت قذيف��ة آلية تنقل 

قوات حكومية.
وقتل تس��عة جن��ود في الضرب��ة. وقال 
مسؤولون محليون ورسميون اوكرانيون 
ان اربعة مدنيني قتلوا ايضا في هجمات 
صاروخية وبقذائ��ف الهاون في معقلي 

املتمردين دونيتسك ولوغانسك.
وقال املتحدث باس��م اجلي��ش االوكراني 
فالديس��الف س��يليزنيوف أم��س حملطة 

ان  اخلامس��ة  االوكراني��ة  التلفزي��ون 
املتمردين يس��تخدمون مجددا صواريخ 
غ��راد التي ادت في الس��ابق ال��ى تدمير 

عشرات منازل املدنيني.
وقامت كيي��ف واالحتاد االوروب��ي بتنازل 
اخر كبير عبر القبول بارجاء دخول اتفاق 
التب��ادل احلر بني الطرفني حي��ز التنفيذ 

حتى نهاية 2015.
لكن ح��زب املناط��ق الذي كان يرئس��ه 
يانوكوفيت��ش ويس��يطر عل��ى مقاعد 
البرمل��ان املنتهية واليته، ق��رر مقاطعة 
االنتخابات التي يفترض ان تؤدي بالتالي 

الى جتديد كبير للبرملان.
وبحسب استطالع اجراه املعهد الدولي 
لعل��وم االجتم��اع في كييف ب��ني 12 و 
21 ايلول فان حوال��ى %40 من الناخبني 
الذي��ن اك��دوا انه��م س��يصوتون قالوا 
انه��م س��يختارون »كتلة بوروش��نكو« 
التي انشئت لدعم الرئيس الذي انتخب 
في نهاي��ة ايار بحصول��ه على %55 من 

االصوات.

كييف تبدأ الحملة االنتخابية والمعارك مستمرة في الشرق

أوروبا تقرر إبقاء العقوبات على روسيا لعرقلتها خطة السالم في أوكرانيا

تقرير

كابول ـ رويترز:
وقع مس��ؤوالن من أفغانس��تان 
والواليات املتح��دة أمس الثالثاء 
اتفاقا أمنيا تأخ��ر لفترة طويلة 
يس��مح جلنود أميركيني بالبقاء 
في البالد بع��د نهاية العام وفاء 
بوع��د قطعه الرئي��س األفغاني 
اجلديد أش��رف عبد الغني خالل 

حملته االنتخابية.
ووقع مستش��ار األم��ن القومي 
األفغان��ي حنيف أمتار والس��فير 
األميرك��ي جيم��س كانينجهام 
االتف��اق األمن��ي الثنائ��ي خالل 
مراس��م بالقصر الرئاسي بثها 
التلفزيون بع��د يوم من تنصيب 

عبد الغني رئيسا للبالد.
وقال عبد الغني في خطاب بعد 
التوقيع »بصفتنا بلدا مس��تقال 
واس��تنادا إلى مصاحلنا الوطنية 
وقعن��ا ه��ذا االتف��اق م��ن أجل 
اس��تقرار وراحة ورخاء ش��عبنا. 

واستقرار املنطقة والعالم.«
ك��رزاي  حام��د  رف��ض  ولطامل��ا 
سلف عبد الغني توقيع االتفاق 
األمر الذي وت��ر عالقته بالواليات 

املتحدة.
ومبوج��ب ش��روط االتف��اق م��ن 
املتوقع أن يبق��ى 12 ألف جندي 
أجنبي لتدريب ومس��اعدة قوات 
األم��ن األفغاني��ة بع��د أن تنهي 

البعثة العسكرية التي تقودها 
مهامه��ا  املتح��دة  الوالي��ات 
القتالي��ة رس��ميا ف��ي نهاي��ة 

.2014
وم��ن املتوق��ع أن تك��ون الق��وة 
مؤلفة من 9800 جندي أميركي 
بينما س��يكون الباق��ني من دول 
أخرى بحلف ش��مال األطلسي.
وس��تدرب الق��وة ق��وات األم��ن 
األفغانية وستساعدها في احلرب 
ضد حركة طالبان وحلفائها من 

املتشددين اإلسالميني.
وج��رى تنصيب عب��د الغني يوم 
االنضمام  وناشد طالبان  االثنني 

إلى محادثات سالم.

برينستون ـ رويترز:
داف��ع وزي��ر اخلارجية القط��ري خالد 
حكومت��ه  ص��الت  ع��ن  العطي��ة 
بجماعات مس��لحة متش��ددة في 
الش��رق االوس��ط ومش��اركتها في 
التف��اوض على اطالق س��راح رهائن 
لكنه نفى ان تك��ون بالده دفعت أي 

فدية لنيل حريتهم.
وفي اجابته على س��ؤال م��ن رويترز 
بع��د ان القى كلمة في معهد وودرو 
والدولية  العامة  ويلسون للش��ؤون 
والي��ة  ف��ي  برينس��تون  بجامع��ة 
نيوجيرزي االميركية يوم االثنني قال 
العطية »قطر ال تدف��ع فديات. مرة 
اخرى.. قطر ل��ن تعتذر عن أي روح او 

حي��اة أنقذناها في س��وريا. إذا كان 
بامكاننا ان نتوسط النقاذ روح اخرى 

فاننا سنفعل هذا.«
وتوس��ط البل��د العرب��ي اخلليج��ي 
الغن��ي مبوارد الطاقة -الذي يس��اند 
بعض فصائل املعارضة املسلحة في 
قتاله��ا لالطاحة بالرئيس الس��وري 
بشار االسد- في اطالق سراح رهائن 
اجانب وسوريني في بضع مناسبات 
اثناء احلرب االهلية في س��وريا التي 

بدأت قبل ثالث سنوات.
اجلوي��ة  الضرب��ات  قط��ر  وتدع��م 
الدول��ة  تنظي��م  ض��د  االميركي��ة 
ف��ي س��وريا  املتش��دد  االس��المية 
وساهمت بطائرة مقاتلة في الليلة 

االول��ى للهجمات االس��بوع املاضي 
لكنه��ا ال تضطلع بدور نش��ط في 

العملية.
ومن ب��ني حلف��اء الوالي��ات املتحدة 
االخرين انضم االردن والبحرين ودولة 
االمارات العربية املتحدة والسعودية 

الي الضربات اجلوية.
ورغ��م ان ال��دول اخلليجية جميعها 
تعارض االس��د إال ان قط��ر تتعرض 
من��ذ وقت طويل النتق��ادات -مبا في 
ذلك م��ن جيرانها العرب اخلليجيني- 
الس��تخدامها ام��واال م��ن عائدات 
ثروتها الضخمة م��ن النفط والغاز 
ملساندة اسالميني في ارجاء املنطقة 

مبا في ذلك جماعات داخل سوريا.

أفغانستان وأميركا توقعان االتفاق األمني قطر تدافع عن عالقتها بالجماعات المتطرفة

عمان ـ أ ف ب:
ي��زور العاه��ل االردن��ي املل��ك عبد 
اهلل الثاني موس��كو اليوم االربعاء 
الرئي��س  م��ع  مباحث��ات  الج��راء 
الروسي فالدميير بوتني حول »سبل 
التص��دي للح��ركات والتنظيمات 
اإلرهابية«، عل��ى ما افاد بيان صادر 

عن الديوان امللكي أمس الثالثاء.
تلق��ت  ال��ذي  البي��ان،  وبحس��ب 
وكال��ة فرانس برس نس��خة منه، 
ان امللك عبد اهلل »س��يقوم اليوم 
األربعاء بزي��ارة عمل إلى العاصمة 
الروسية موس��كو، يلتقي خاللها 
بوتني  الروس��ي فالدميي��ر  الرئي��س 
وكبار املسؤولني الروس، لبحث أخر 

املستجدات االقليمية والدولية«.
واش��ار البي��ان الى ان الزي��ارة تأتي 
»ف��ي إط��ار التش��اور والتنس��يق 
املستمرين مع عواصم صنع القرار 
العامل��ي حيال مختل��ف التطورات 
التي يشهدها الشرق األوسط، مبا 
في ذلك س��بل التصدي للحركات 
الت��ي  االرهابي��ة  والتنظيم��ات 
تش��كل تهديدا خطيرا للمنطقة 

والعالم«.
واوض��ح البيان انه س��يتم كذلك 
خ��الل الزيارة بح��ث »جهود حتقيق 
الفلس��طينيني  ب��ني  الس��الم 
واإلس��رائيليني وفقا حلل الدولتني، 
الس��ورية،  األزم��ة  وتط��ورات 

ومس��تجدات األوضاع ف��ي العراق، 
الوطني��ة  ومب��ا يحم��ي املصال��ح 

األردنية العليا«.
يش��ار الى ان س��الح اجل��و االردني 
ش��ارك الثالثاء واالربع��اء املاضيني 
ف��ي الغ��ارات اجلوية التي يش��نها 
التحالف الدولي ضد مواقع تنظيم 

الدولة االسالمية في سوريا.
االربع��اء  االردن��ي  العاه��ل  ودع��ا 
املاضي ام��ام اجلمعية العامة لالمم 
املتحدة الى اعتماد »اس��تراتيجية 
جماعية« للقضاء على مس��لحي 
تنظيم الدولة االسالمية املتطرف، 
الذي يسيطر على مناطق واسعة 

في سوريا والعراق.

بيروت ـ وكاالت:
أعلن رئي��س مجلس االمن الوطني 
أم��س  ش��مخاني،  االيراني،عل��ي 
الثالث��اء أن إي��ران س��تقدم منحة 

عسكرية للجيش اللبناني.
زيارت��ه  اثن��اء  ش��مخاني  وق��ال 
بيروت »قررت  اللبناني��ة  للعاصمة 
اجلمهورية اإلسالمية تقدمي منحة 

عسكرية للجيش اللبناني«.
ل��م  ال��ذي  ش��مخاني،  ويجتم��ع 
يحدد قيمة املنحة، مع مس��ؤولني 
لبنانيني, ومتثل املنحة دعما لقوات 
األم��ن اللبناني��ة، الت��ي تدعمه��ا 
والوالي��ات  الس��عودية  بالفع��ل 

املتحدة.

ويزي��د اجليش اللبنان��ي من جهوده 
للحيلول��ة دون دخ��ول املس��لحني 
الس��نة م��ن س��وريا ال��ى البلدات 

احلدودية اللبنانية.
وفي الش��هر املاضي ش��هدت بلدة 
عرس��ال احلدودي��ة اللبناني��ة أكبر 
اعمال عنف تشهدها البالد بفعل 
احل��رب األهلي��ة الدائرة في س��وريا 

منذ ثالثة أعوام.
وميثل صعود املس��لحني املتشددين 
في س��وريا مث��ل تنظي��م »الدولة 
مش��تركة  مخ��اوف  اإلس��المية« 
إليران الشيعية وخلصومها السنة 
مثل الس��عودية وخلصمها الغربي 
الوالي��ات املتح��دة, وق��ال مص��در 

دبلوماس��ي إن وزير الدفاع اإليراني 
سيطلب قريبا من نظيره اللبناني 
قائم��ة باألس��لحة الت��ي يطلبها 

جيش بالده.
املس��ؤولني  ش��مخاني  وقاب��ل 
اللبنانيني ومن بينهم رئيس الوزراء 
اللبناني متام سالم ونبيه بري رئيس 

البرملان.
ويس��افر ش��مخاني بعد ذلك الى 
دمش��ق، حي��ث يلتقي مس��ؤولني 
س��وريني وم��ن املتوق��ع ان يلتق��ي 
الرئيس السوري بشار االسد، وذلك 
حس��ب مصادر ايراني��ة كما يعقد 
مس��اء الي��وم مؤمترا في الس��فارة 

اإليرانية في دمشق .

العاهل األردني يبحث في موسكو 
التصّدي لـ »داعش« 

شمخاني: إيران تقدم منحة عسكرية 
للجيش اللبناني

جانب من التحضيرات لالنتخابات األوكرانية
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منى خضير عباس *
 لبى س��ماحة السيد صالح احليدري 
رئيس دي��وان الوقف الش��يعي دعوة 
امللك عبداهلل بن عبدالعزيز آل سعود 
والش��يخ عب��د الرحمن السديس��ي 
لرؤس��اء بعثات احلج والعمرة لغرض 
االطالع في جولة ميدانية على أعمال 

التوسعة في احلرم املكي الشريف .
م��ن جانب��ه أك��د املبع��وث اإلعالمي 
لديوان الوقف الشيعي أحمد لعيبي 
حف��اوة  الق��ى  احلي��دري  الس��يد  أن 
واهتماما بالغا من اجلانب الس��عودي 
كما أكد لعيبي أن أغلب فنادق سكن 
احلج��اج العراقيني هي تش��غل ألول 
مرة وفي مناطق قريبة من الش��عائر 
املقدس��ة في منطقة العزيزية الش
مالية                                                                                    

على صعي��د متص��ل اك��د املبعوث 
االعالمي في ديوان الوقف الش��يعي 
ان السيد صالح التقى رئيس البعثة 
اإليرانية قاضي عسكر وشارك بندوة 

أهل البيت )ع ( .
وألقى السيد احليدري كلمة باملناسبة 
أكد فيها على وحدة املسلمني وعلى 
دور أه��ل البيت في ترس��يخ املفهوم 

الصحيح لإلسالم احملمدي األصيل .
م��ن جانب��ه أك��د املبع��وث اإلعالمي 
أحم��د  الش��يعي  الوق��ف  لدي��وان 
لعيبي أن الس��يد احليدري أكد خالل 
لقائه عل��ى الدور الريادي للجمهورية 
اإلس��المية ف��ي الوحدة اإلس��المية 

كم��ا   ، اإلس��الم  قواع��د  وترس��يخ 
أكد على وح��دة الش��عبني العراقي 
واإليران��ي في دح��ر اإلره��اب األعمى 
وافش��ال اخملططات الرامية لبث روح 

الفرقة بني الشعبني.  
كم��ا زار احلي��دري مقر بعث��ة املرجع 
الديني الس��يد محمد تقي املدرسي 
وتباح��ث اجلانب��ان في أمور الس��احة 
العراقي��ة وصمود الش��عب العراقي 
بوج��ه التحدي��ات واملصاع��ب الت��ي 
تواجهه كما ثمن الس��يد املدرس��ي 

جه��ود الس��يد صال��ح احلي��دري في 
إدارته للهيئ��ة العليا للحج والعمرة 
هذا وأك��د املبع��وث اخل��اص للبعثة 
اإلعالمي��ة لدي��وان الوقف الش��يعي 
أحمد لعيبي أن الس��يد احليدري قام 
بزيارات ميدانية اطلع من خاللها على 
أوضاع احلجاج العراقيني واستمع إلى 

شكاوهم وحاجاتهم عن قرب.

• اعالم الوقف 

ايمان سعدون * 
اعلن مدير عام الشركة العامة الصناعات 
اجللدي��ة اح��دى ش��ركات وزارة الصناعة 
واملعادن ان الشركة متتلك تأريخا متميزا 
فهي طامل��ا قدم��ت أنتاجا عال��ي اجلودة 
وس��دت النقص في األس��واق احمللية من 
املنتجات اجللدية منذ تأسيسها في عام 

. 1970
واوض��ح املهن��دس احمد عب��د اهلل جنم 
الكعب��ي أنه بالرغم من تضرر الش��ركة 
نتيج��ة األوض��اع األمنية الت��ي عصفت 
بالبالد في أحداث عام 2003 فقد مت معاودة 
العمل واإلنت��اج وبخطى ثابتة بدعم من 
احلكومة وس��عي ال��وزارة ف��ي النهوض 
بش��ركاتها وأحي��اء الصناع��ة الوطنية 
وض��ع اخلطط املناس��بة لتطوي��ر املنتج 
كما ونوعا ومبوديالت حديثة تتناس��ب مع 
حاجة وذوق املستهلك وبأسعار تنافسية 
عن طريق إضافة خطوط إنتاجية جديدة 
وتأهي��ل املكائ��ن القدمية وش��راء قوالب 
حديث��ة إلنت��اج )18( مودي��ال حديث��ا متت 
ملواكب��ة متطلبات  بإنتاجه��ا  املباش��رة 
الس��وق احملل��ي ورغبة وأذواق املس��تهلك 
العراق��ي ، واس��تحداث آلي��ه جديدة في 

الش��ركة عن طريق تخصيص مبالغ من 
األرباح لتجديد املوديالت كل ثالثة أش��هر 

  .
وأض��اف الكعب��ي أن م��ن ضم��ن آلي��ات 
اخلط��ة اجلديدة للش��ركة توجيه دعوات 
إل��ى املس��تثمرين واجملهزي��ن العراقي��ن 
لتروي��ج منتجات الش��ركة وعرضها في 
األسواق األجنبية بعد تقدمي التسهيالت 
املطلوبة لهم من قبل الش��ركة والوزارة 
لدعم املنت��ج واالقتص��اد الوطني ، ودعا 
ف��ي الوقت نفس��ه إل��ى ض��رورة حماية 
الصناع��ة الوطني��ة م��ن عملي��ة اغراق 
الس��وق باملنتجات املس��توردة مع تغيب 
قانوني حماي��ة املنتج الوطن��ي وحماية 
املستهلك حيث أن معظم تلك املواد ذات 
مواصف��ات رديئة وأس��عار زهيدة مما حدد 
أمكانية الش��ركة في منافسة البضائع 

األجنبية بنحو كبير .
م��ن جانب��ه أوضح مع��اون مدي��ر عام أن 
الش��ركة تتكون من ثالثة مواقع رئيسة 
ه��ي موق��ع بغ��داد ويتكون م��ن معامل 
اجللدي��ة  األحذي��ة  لصناع��ة  إنتاجي��ة 
بجميع موديالته��ا وأحجامها ) الرجالية 
أطف��ال،  أحذي��ة  ،النسائية،الش��بابية، 

أحذي��ة الس��المة الصناعي��ة ،وأحذي��ة 
اخلدم��ة بجمي��ع موديالته��ا ( ويعد هذا 
املوق��ع من أقدم مواقع الش��ركة حيث مت 
أع��ادة تأهيل املعام��ل اإلنتاجية واملكائن 
واملع��دات وتوفي��ر األدوات االحتياطية له 
كم��ا مت رف��د املوقع مباكنة حقن مباش��ر 
ذات طاقة إنتاجي��ة عالية وبنوعية ممتازة 
وإرس��ال م��الكات فنية لغ��رض التدريب 

عليها خارج العراق .
اما املوقع الثاني فه��و موقع الدباغة في 
بغ��داد يخت��ص بإنتاج جل��ود املالبس من 
الغنم واملاعز وإنتاج جلود األحذية ويتكون 
من ع��دة معامل )معمل الدباغة ،معمل 
املالبس اجللدية ،معمل احلقائب واألحزمة 
،معمل P.V.c إلنتاج االنعلة البالستيكية 
املتنوعة ،معمل P.v إلنتاج البولي يوريثان 
(، اما املوقع الثالث فهو موقع الكوفة في 
محافظة النجف االش��رف ويحتوي على 
مكائن خياطة م��ع مكائن فصال أملانية 
املنشأ وقد شمل املوقع باخلطة التأهلية 
والتطويري��ة ، اذ مت تأهيل مكائن الفصال 
واخلياطة واجلر إضافة إلى أنشاء مشروع 
مستلزمات احلماية الشخصية والذي مت 
اس��تيراد مكائنه من اخلارج لس��د حاجة 

وزارتي الدف��اع والداخلية ، ويتكون املوقع 
من ثالثة معامل ) معم��ل أنتاج األحذية 
الرياضي��ة ، معم��ل املنتج��ات املطاطية 
ومعمل مستلزمات احلماية الشخصية(. 
وأض��اف لقد جرت حملة مكثفة لتأهيل 
معم��ل الدباغ��ة بصفته األس��اس األول 
في عمليات اإلنتاج ورفد املعامل الباقية 
باجلل��ود وتهيئته لإلنتاج حيث كان املوقع 
يفتقرإلى الكثير من مقومات اإلنتاج ومت 
اجناز املرحلة األولى من التأهيل وش��ملت 
معمل الدباغ��ة الصغير والذي مت تأهيله 
بالكام��ل عن طريق ش��راء م��واد جديدة 
ومجموع��ة م��ن املكائن منه��ا ) ماكنة 
تراش وماكنة صبغ وماكنة عصر وماكنة 
تلحي��م ( اخلاصة بالدباغة ومت اس��تبدال 
براميل الدبغ كونها براميل مصنوعة من 
اخلشب وتقادم الزمن عليها حيث تطلب 
األمر اس��تبدالها بأخرى مصنعه محليا 
واله��دف من هذه اإلج��راءات هو االرتفاع 
بالطاقة اإلنتاجية إلى )2000( جلد باليوم 
مصبوغ تام الصنع معد إلنتاج القماصل 

اجللدية .

• اعالم الصناعة 
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للكلمة وقع الرصاص��ة , ومداد االقالم كما هو 
ال��دم في العروق .. تراه حينا س��اخنا , وباردا في 
احيان , ودافىء تارة اخرى .. وبه تتواصل املشاعر 
فترسم خطوطها حن يعز اللقاء .. وقد مر زمن 
طويل على اختراع الكتاب��ة على ارض الرافدين 
, فكان لنا الس��بق في هذا , وتعلم منا االخرون 

مالم قد تعلموا من قبل .
وف��ي بالدن��ا , حيث اخلص��ب والنماء , انتش��رت 
املعالم احلضارية , فكرا وروحا وثقافة وسياسة 
, ودين , علم اهلل فيه انسانا مالم يعلم بالقلم 
ودع��اه للق��راءة .. فتول��د ف��ي النف��س التواقة 
للعلم سلوكا جميعا كامنا في بعض املواقف 
وظاه��را في اخ��رى , متت ترجمته ال��ى مؤلفات 
ادبي��ة وعلمية وفني��ة , ومطبوعات تراوحت بن 

املوسوعة واملقتضبة .
وتع��د االح��داث املهم��ة كاالحت��راب الداخلي 
وش��يوع االزم��ات االقتصادي��ة وم��ا يتبعها من 
بطال��ة ونقص اخلدمات , كلها جتارب اجتماعية 
محرضة , تدخل فيها اجلماعة كوحدة عضوية 
متج��اوزة فيه��ا اخلصوصي��ات والذاتي��ة وردود 

الفعل الفردية ..
ومن هن��ا يبرز دور ال��رأي الع��ام بوصفه عنصرا 
فعاال ف��ي العملية االعالمي��ة لتحقيق الهدف 
املقص��ود منها .. ف��ي الوقت ذات��ه الذي يوضح 
فيه مدى هذا التأثير , في وقت يبدو مس��تحيال 
التعتي��م على مجريات االمور , لتلعب وس��ائل 
االعالم اخملتلفة  ) مقروءة ومسموعة ومرئية ( دور 
املنبه واحملرض باالس��تفادة من االوضاع السائدة 
, ال س��يما في ظ��ل موجة التلفاز والس��تاليت 
والفيديو واالنترنت , كخطوة ملحمية نحو نوع 
جديد من الفهم املش��ترك للمشكالت واقتراح 
بعض احللول ملعاجلتها عبر اجملال املعنوي املتعلق 

بالصورة الذهنية واالراء واالجتاهات .
لقد حمل القلم اشخاص اختلفوا في ميولهم 
واجتاهاته��م ونزاعاتهم النفس��ية واملصلحية 
والسياس��ية ف��كان س��جل التاريخ عب��ارة عن 
ش��بكة عنكبوتية من احل��وادث واالخبار التي ال 

تخلو من صدام مع السلطة اجلائرة .
فقلم الش��اعر كان كوخز االب��ر يقض مضاجع 
احلاكمن املتس��لطن , وراح��ت روايات وقصص 
االدب��اء وكتاب��ات الصحفي��ن رماح��ا وقذائف 
ملتهبة موجه��ة صوب تيجان وق��الع الظاملن 

املنتهكن للحقوق .
ومن جانب اخر , وعلى س��احات الرواة والشعراء 
واالعالمين نفس��ها جن��د من باع قلم��ه بثمن 
بخ��س , دراه��م مع��دودات , وهو يبج��ل من ال 
يستحق التبجيل , ويثني على من يقتل شعبه 

وينتهك عرضه ويسلب ماله وكرامته . 
انه��ا معركة حقيقية يخ��وض فيها اخلائضون 
في يومن��ا احلاضر وال جتد لهم اذن��ا صاغية من 
اح��د , وه��ذا الرف��ض املس��تكن وغي��ر الفاعل 
اصب��ح ميثل عرفا او اعراف��ا اجمع اجملتمع عليها 
وارتضاها مكرها , ف��كل حزب مبا لديه فرح , له 
صحافته املقدسة لش��خصيته املعنوية , وله 
قناته التلفازية الفضائية التي تظهر حتركاته ) 
الوطنية ( وخطبه الس��مجة التي ال نفع منها 
بل ورمبا هي عصا في عجلة التقدم الذي ينشده 

الشعب على جميع الصعد واملستويات .
وتبق��ى االق��الم , يتيم��ة , ومحارب��ة م��ن قبل 
الفاس��دين املفس��دين , وه��م االكث��ر عرض��ة 
للتدمير واالهانة , وفي احيان املساءلة القانونية 
, حي��ث تنتصر في كل زمن ارادة املس��ؤول على 
شخص املواطن البسيط .. مما يدفع بتلك االقالم 
الش��ريفة الى االن��زواء ويبقى ذل��ك الصحفي 
سادال اليدين على الركبتن ويكتفي بالنظر من 
بعيد , ويصط��ف مع مواطني��ه املغلوبن على 
امرهم وال يحرك ساكنا , ليحتفظ برأسه على 

كتفيه .
ه��ي جمهورية االق��الم , وهي ليس��ت , حتما , 
جمهورية افالطون ومدينته الفاضلة , اقالم لم 
تعد تس��مع لها صدرا وال نسيما دافقا باملسك 
والرياح��ن , صارت اق��الم رصاص ال رصاص فيها 
, وهجرت , كم��ا يهجر القاطنون بيوتهم اآليلة     

للسقوط ..!! 

جمهورية االقالم..؟!

ماجد عبد الرحيم الجامعي

زيد سالم*
أعلنت جامعة بغداد نتائج قبولها 
)املاجس��تير  العلي��ا  للدراس��ات 
والدكتوراه(، للعام الدراسي 2014 
/ 2015 عل��ى موقعها االلكتروني، 
للمرش��حن للقب��ول ف��ي كليات 
ومعاه��د الدراس��ات العلي��ا على 
قن��وات القب��ول الع��ام والنفق��ة 

اخلاصة .
وياتي اعالن النتائج الكترونيا، بعد 
اعتم��اد اجلامع��ة ومنذ الس��نتن 
االخيريت��ن عل��ى اتب��اع التق��دمي 
وإع��الن  االلكترون��ي،  والقب��ول 
الدراس��ات األولي��ة والعليا  نتائج 
عل��ى موقعه��ا، فض��ال ع��ن طرق 
التقدمي للقبول املرك��زي، والقبول 
ف��ي الدراس��ات املس��ائية والعليا 
الكترونيا، باالستعاضة عن الطرق 
او  القدمي��ة،  الورقي��ة  التقليدي��ة 
الش��خصي  احلضور  تتطلب  التي 

للطالب .
العال��ي  التعلي��م  وزارة  وكان��ت 
أعلن��ت  ق��د  العلم��ي  والبح��ث 
التعليمات والضوابط والتي تؤكد 
عل��ى أن ال يق��ل مع��دل املتق��دم 
لدراسة املاجس��تير أو ما يعادلها 
ع��ن )%56( ويس��تثنى م��ن ذل��ك 
الربع االول بالنس��بة لألول والثاني 
الطبية  لالختصاص��ات  والثال��ث 
والهندس��ية، وأن ال يق��ل مع��دل 
املتق��دم لدراس��ة الدكت��وراه عن 
)%07(، وأن ال يزي��د عم��ر املتق��دم 
لدراسة املاجس��تير أو ما يعادلها 
عن ( 45( سنة و)50( سنة للمتقدم 
لدراسة الدكتوراه، ويكون احتساب 
العمر على اساس السنة والشهر 
ويوم تولد املتقدم ولغاية تاريخ بدء 

التقدمي للدراسات العليا . 
وأك��دت الضوابط على اس��تثناء 
املتقدم لدراسة الدبلوم العالي من 
ش��رطي العمر واملعدل،  ويشترط 

النجاح في امتحان القبول فيه .
واشترطت التعليمات في املتقدم 
لدارسة الدبلوم العالي واملاجستير 
م��ن املوظفن، أن تك��ون له خدمة 
وظيفي��ة فعلية ملدة س��نتن بعد 
حصوله على آخر شهادة وحتتسب 
هذه اخلدمة لغاية االول من تشرين 
األول لع��ام 2014 ، ويش��ترط ف��ي 
املتق��دم لدراس��ة الدكت��وراه من 
املوظف��ن ع��دا منتس��بي وزارتي 
التعليم العال��ي والبحث العلمي 
والتربي��ة اخلاضعن لقانون اخلدمة 

اجلامعية ويك��ون منحهم االجازة 
ال��د ارس��ية وفقا لقان��ون اخلدمة 
اجلامعي��ة، وأن تك��ون لديه خدمة 
وظيفي��ة فعلية ملدة س��نتن بعد 
حصوله على آخرشهادة وحتتسب 
م��ن  االول  لغاي��ة  اخلدم��ة  ه��ذه 
تش��رين االول لع��ام 2014 ، ويحق 
للمتقدم��ن لدارس��ة الدكت��واره 
من املوظفن وممن منحوا ش��هادة 
املاجس��تير ضمن املدة احملددة دون 
متدي��د وحصلوا عل��ى تقديرال يقل 
عن جيد جدا )الرس��الة +الس��نة 

مباش��رة  التق��دمي  التحضيري��ة( 
استثناء من شرط اخلدمة سنتن 

بعد اخر شهادة .
وأك��دت ضوابط القب��ول بان جترى 
مقابل��ة لتحدي��د أهلي��ة املتقدم 
للدراس��ة بالتأك��د من س��المته 
البدني��ة والعقلية والنفس��ية مبا 
املتقدم  اختص��اص  مع  يتناس��ب 
عل��ى إن تت��م املقابلة بع��د إعالن 

نتائج القبول النهائي .
 وبين��ت التعليم��ات ب��ان يك��ون 
التقدمي للدراسات العليا عن طريق 

الكليات الت��ي فتحت باب القبول 
فيه��ا مباش��رة، ويح��ق خلريج��ي 
اجلامع��ات االهلية املعترف بها من 
قبل وزارة التعليم العالي والبحث 
العلمي التقدمي للدراس��ات العليا 
عل��ى وفق الش��روط ال��واردة آنفا، 
وع��دم الس��ماح خلريج��ي الكلية 
التربوي��ة املفتوح��ة التابعة لوزارة 
التربية بالتقدمي للدراس��ات العليا 

للعام الدراسي املقبل .
تك��ون  ب��ان  الضواب��ط  وأك��دت 
املفاضل��ة ب��ن جمي��ع املتقدمن 

املع��دل  معايي��ر  عل��ى  مبني��ة 
 ،)20%( القب��ول  وامتح��ان   )60%(
 ،)5%( احلاس��وب  وامتحان كف��اءة 
وامتح��ان اللغ��ة اإلنكليزية )5%(، 
واالب��داع )%5(، فيم��ا يكون معدل 
للمعدل   )70%( )املكفوف��ن( م��ن 
ب��دال من )%60( من معدل أس��اس 
اوزان  والحتتس��ب  املفاضل��ة، 
امتحان اللغة اإلنكليزية وامتحان 

احلاسوب لهم .

* اعالم اجلامعة

اتباع التقديم والقبول الكترونيا 

جامعة بغداد تعلن نتائج  مرشحيها للقبول في الدراسات العليا 

اعتماد الجامعة ومنذ 
السنتين االخيريتين على 

اتباع التقديم والقبول 
االلكتروني، وإعالن نتائج 

الدراسات األولية والعليا على 
موقعها، فضال عن طرق 
التقديم للقبول المركزي، 

والقبول في الدراسات 
المسائية والعليا الكترونيا، 

باالستعاضة عن الطرق 
التقليدية الورقية القديمة

واجهة مدخل جامعة بغداد »أرشيف«

واجهة مبنى الشركة العامة للصناعات اجللدية

السيد صالح احليدري خالل الزيارة 

بمناسبة قرب حلول فصل الشتاء 

»الصناعات الجلدية» تطرح منتجاتها بموديالت حديثة تتناسب مع حاجة وذوق المستهلك 

التقى رئيس البعثة اإليرانية في مكة 

الحيدري يلبي دعوة الملك السعودي 
لالطالع على توسعة الحرم الشريف  

تخرج مئات المتطوعين من منتسبي امانة بغداد 

دورات لتطوير المالكات الوظيفية  

اوقاف الفرات األوسط  تقيم 
ندوة إدارية لموظفي المديرية 

بغداد ـ الصباح الجديد: 
اعلنت امانة بغداد عن تخرج )6( 
دورات ضمت مئات املتطوعني من 
منتس��بيها تلبية لنداء الوطن 
والدفاع عنه والتصدي لعصابات 
داعش االرهابية ، واعدادها كقوة 
ساندة للقوات االمنية من رجال 

الشرطة واجليش .
وذكرت مديرية العالقات واالعالم 
أن اكادميي��ة التدريب خرجت )6( 
دورات تلق��ى املش��اركون فيه��ا 

دروساً عملية وتطبيقات نظرية 
املع��ارك  اس��تراتيجيات  ع��ن 
االس��لحة  إس��تعمال  ومبادىء 
اخلفيف��ة واملتوس��طة وقواع��د 
االتصاالت  وانظم��ة  االش��تباك 
واخملاب��رة الى جان��ب تدريب عدد 
وإكس��ابهن  املتطوع��ات  م��ن 
اخلب��رات املطلوب��ة ف��ي مج��ال 
وضم��اد  االولي��ة  االس��عافات 

اجلرحى واملص�ابني .
وأش��ارت الى أن تدريب منتسبي 

امان��ة بغ��داد يع��د ج��زءاً م��ن 
اتخاذه��ا  مت  واس��عة  خط��وات 
الرشيدة  املرجعية  تلبية لدعوة 
بضمنها ايصال قوافل االمدادات 
التي تضم املاء الصالح للشرب 
واملواد الغذائية الى جميع قواطع 
العملي��ات فضال عن تش��كيل 
كتيب��ة هندس��ية لدعم جهود 
اجليش العراقي وس��رايا احلش��د 
الش��عبي لتحقيق النصر املؤزر 

على عصابات داعش االرهابية. 

بغداد - الصباح الجديد:
��ني  أقامت مديرية الوقف السُّ
في الفرات األوسط ندوة خاصة 
ملوظف��ي  اإلداري��ة  بامل��الكات 
التابعة  واملالحظي��ات  املديرية 

لها في قاعة املديرية .
املديرية مؤيد  والقى مس��ؤول 
عبد اجلبار حس��ني كلمة اكد 
فيه��ا عل��ى ض��رورة تثقي��ف 
املوظف من اجل تطوير العمل 
اإلداري ف��ي املديري��ة ، مش��يرا 
إل��ى خط��ة الدي��وان املركزية 
ف��ي تطوي��ر ق��درات املوظ��ف 
اإلدارية وذلك من خالل الدورات 

يقيمه��ا  الت��ي  املتخصص��ة 
الديوان في جميع اجملاالت .

بعد ذلك متت مناقشة العديد 
م��ن املوضوع��ات املتعلقة في 
إدارة  منه��ا  اإلداري��ة  املعرف��ة 

الذات وتبادل اخلبرات .
يذكر أن ديوان الوقف الس��ني 
يقوم ب��دورات تدريبي��ة جلميع 
وباالختصاص��ات  موظفي��ه 
كاف��ة وذل��ك من اج��ل تطوير 

قدراتهم املعرفية والعلمية. 
على صعيد متصل أقام قسم 
التدري��ب والتطوير ف��ي ديوان 
الوقف الس��ني دورتني لتطوير 

الوظيف��ي  امل��الك  مه��ارات 
في الدي��وان من أج��ل االرتقاء  

مبستوى العمل اإلداري . 
تطوير  األولى  الدورة  وتضمنت 
وس��بل  احلياتي��ة  امله��ارات 
تنظيم وق��ت املرأة مبش��اركة 
26 موظف��اً ، أما الدورة الثانية 
فقد بلغ عدد املش��اركني فيها 
9 موظفني ، كما يقوم قس��م 
والتطوي��ر في عمل  التدري��ب 
داخ��ل  وباس��تمرار  ال��دورات 
أج��ل  وخارج��ه م��ن  الدي��وان 
االرتقاء بالعمل اإلداري واملهني 

ملوظفي الديوان .
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كاظم مرشد السلوم
الش��ك اّن الكثي��ر من الن��اس وفي 
ش��ّتى بقاع األرض يشاهدون فيلماً 
سينمائياً رمبا يومياً أو أسبوعياً في 
أقل تقدير، خصوصاً بعد االنتش��ار 
العربي��ة  للفضائي��ات  الواس��ع 
والعاملية التي تعرض عشرات األفالم 
يومياً، م��ن هنا تأتي ض��رورة النقد 
الس��ينمائي الذي اليقل أهمية عن 
النق��د األدبي وغي��ره، عبر محاولته 
توطيد العالقة بني املتلقي والفيلم، 
فأهمي��ة النق��د الس��ينمائي تأتي 
برأي��ي من محاولته التعرف على ما 
يتضمن��ه العرض م��ن مالمح متيزه 
عن بقية األفالم م��ن حيث الفكرة 
والتصوي��ر، وذلك من خ��الل تعامل 
صان��ع الفيلم م��ع عناص��ر اللغة 
الس��ينمائية وتوظيفه��ا لصال��ح 
العمل، وهناك العديد من االجتاهات 
فهن��اك  الس��ينمائية،  النقدي��ة 
النقد الش��كلي ال��ذي يتحدث عن 
اإلط��ار العام للفيلم وش��كله من 
خ��الل تطرق��ه ال��ى كلف��ة االنتاج 
وسنته واسم مخرجه وأهم أفالمه 
وميزانية الفيلم واجلهة املنتجة له 
وكذل��ك احلديث عن ممثل��ي الفيلم 
عليه��ا،  حصل��وا  الت��ي  واجلوائ��ز 
وهو ما يس��مى بالنقد البس��يط، 
وهن��اك النقد الوصفي الذي يصف 

أو يس��تعرض قص��ة الفيل��م وم��ا 
تتضمنه من أح��داث، وهناك النقد 
التحليل��ي ال��ذي يتن��اول األجناس 
ولكن  والوثائقية،  الروائية  الفلمية 
النق��د األهم ه��و النق��د التأويلي 
ال��ذي يتناول ما وراء النص الفيلمي 
ال��دالالت  إل��ى  الوص��ول  مح��اوالً 
واالش��ارات والرم��وز التي يرس��لها 
الفيل��م بقصدية أحيان��اً ومن دون 
قصدية في أحي��ان آخر. ففي فيلم 
»آفاتار« للمخ��رج جيمس كاميرون 
وهو فيلم قدم ومن دون شك دهشة 
بصرية هائلة رمب��ا كانت األكبر حلد 
اآلن، ولكن ل��و تناولنا الفيلم بعيداً 
عن الدهش��ة البصرية فس��نجده 
يرس��ل العديد من االش��ارات التي 
تؤكد على تفوق جن��دي املارينز ولو 
بع��د مئات الس��نني وبق��اء العالم 
محتاجاً إلى املنقذ األميركي، حتى 
بالنس��بة لش��عوب رمبا تتواجد في 
كواك��ب أخ��رى، كذلك ف��ي فيلم 
»القارئ« تطرح العديد من اإلشارات 
أولي��ة لتحليل وفه��م الفيلم من 
خ��الل عب��ارة يكتبها أس��تاذ مادة 
الفلس��فة في بداية العرض تقول 
إن الس��رية فكرة راسخة في األدب 
الغربي وعلى هذه اجلملة تبنى كل 

أحداث الفيلم .
كذل��ك ف��أن األهمي��ة والدافع الى 
النقد الس��ينمائي مت��أٍت من تلك 
املكان��ة املرموقة التي وصلت إليها 

السينما وأثرها الواضح على املتلقي 
في ش��تى اجملتمعات، فبعد التطور 
التكنولوجي الهائ��ل خصوصاً في 
مج��ال املرئيات بات باس��تطاعة أي 
فرد في شتى أنحاء العالم مشاهدة 
العدي��د م��ن األف��الم ف��ي منزل��ه، 
كذل��ك باس��تطاعته حتدي��د ن��وع 
الفيلم الذي يرغب، تأريخي، أكشن، 
رومانس��ي، أو وثائق��ي، وهذا األخير 
أصبحت ل��ه فضائيات متخصصة 
مثل، ناشيونال جوكرافيك، واجلزيرة 
وثائق��ي، والبي ب��ي س��ي، وغيرها، 
ويأتي دور الناقد ليوطد العالقة بني 
املش��اهد والفيلم من خالل تطرقه 
إل��ى أهمية وج��دوى الفيل��م، ورمبا 
يكون الس��بب في قلة املش��تغلني 
في ه��ذا احلقل في الع��راق مقارنة 
بالنقد األدبي هو التدهور الكبير في 
واقع الس��ينما العراقية سواء على 
مس��توى اإلنتاج أو البن��ى التحتية 
خصوص��اً دور الع��رض واختفائه��ا 
بش��كل ش��به تام، فال وجود ألي دار 
عرض في جميع احملافظات العراقية 
بعد تنامي وش��يوع ذهنية التحرمي، 
الس��ينمائي  الناقد  لذلك يعتم��د 
العراقي على مشاهداته املستمرة 
لألف��الم العربي��ة العاملي��ة، وهناك 
العديد من األس��ماء املعروفة التي 
تش��تغل في ه��ذا احلق��ل وال تكاد 
صحيفة مهم��ة تخلو من صفحة 
أس��بوعية ع��ن الس��ينما تتضمن 

دراسة نقدية ألحد األفالم، ومهمة 
النقد السينمائي ليست بالسهلة 
حيث يفترض عل��ى الناقد أن يتوفر 
عل��ى معرفة جيدة ببقي��ة الفنون، 
فالس��ينما وكم��ا يطل��ق عليه��ا 
»الف��ن الس��ابع« مبعن��ى احتوائها 
وتوظيفه��ا لبقي��ة الفن��ون ضمن 
بني��ة النص املرئي وه��ذا التوظيف 
ال يأت��ي اعتباط��اً ب��ل ع��ن قصدية 

يفسرها الناقد .
كذلك فان من املهم أن يصل الناقد 
إلى معرفة سؤال السينما املهم وهو 
»م��اذا يحدث لو؟« وال��ذي من خالله 
ميكن للناقد أن يحلل الفيلم بصورة 
جيدة، حيث تبنى على هذا الس��ؤال 
الثيمة األساس��ية لكل فيلم، ففي 
فيلم »الصخرة« مثالً كان الس��ؤال 
هو م��اذا يح��دث ل��و أن جاسوس��اً 
بريطانياً محكوماً بالسجن املؤبد هو 
الوحيد الذي باس��تطاعته أن يجنب 
أمي��ركا هجم��ة بصواري��خ نووية؟، 
ورمبا يختلف حتديد هذا الس��ؤال من 
ناقد لناقد آخر، لذلك يأتي التحليل 
والنقد مختلفاً بينهما استناداً إلى 
هذا الس��ؤال، حيث ال وجود لقاعدة 
ذهبي��ة ف��ي الس��ينما، فالقاع��دة 
الذهبي��ة للس��ينما » أن القاعدة »، 
وإال جلاءت األفالم الس��ينمائية على 
وتيرة واحدة ولم تس��تطع السينما 
الوص��ول الى املكان��ة املرموقة التي 

وصلت إليها.

عبد السادة جبار:
ما يثير االس��تغراب في حياة اخملرج األملاني  
فيم فين��درز، انه أراد أن يك��ون كاهناً؛ ألنه 
نشأ في بيت محافظ يدين أهله باملسيحية 
الكاثوليكي��ة، لكنه تراجع عن ذلك ورفض 
تلك الفكرة حتت تأثير موسيقى )الروك أند 
رول( التي استهوته. ثم أصبحت املوسيقى 
وسيلًة مهمة متيزت بها أفالمه مثل )قصة 
لش��بونة( و)نادي بوينا فيستا االجتماعي(، 
و)حدث الكثير(، و)ال��روك بلهجة كولن(، إذ 
لعبت املوس��يقى الدور الرئيس فيها. رحل 
إل��ى باري��س وتقّدم للدراس��ة ف��ي املعهد 
الفرنسي للدراسات السينمائية، وألن أوراق 
اعتم��اده طالب��اً باملعهد ق��د رُفضت، فقد 
استغل الفرصة ليعمل رّساماً تخطيطياً 
في معرض الفنان األملاني )جوني فريدالندر( 
في مونت بارناس��ي. إال انه، كان يذهب إلى 
املعهد الفرنس��ي للس��ينما ف��ي باريس، 
ولولعه بالفن السابع كان يُشاهد خمسة 
أفالم في اليوم الواحد. حيث شاهد في عام 
تقريب��اً نحو  1000 فيلم. اس��تغرق فيندرز 
لفت��رة من الزمن في التأّم��ل وتدبير أموره، 
لكن دعوة من اخمُلرج األميركي )فرانس��يس 
فورد كوبال( أس��عفته ليسافر إلى الواليات 
املتحدة األميركية عام 1977، ليخرج فيلماً 
لصالح ش��ركة اإلنتاج الس��ينمائي التي 
أسسها كوبوال، ثم ظهرت مواهبه ليقدم 
أفالماً عديدة؛ حتى ظه��ر فيلمه )باريس - 
تكس��اس( ف��ي الع��ام 1984، ليحصل في 
العام نفسه على جائزة السعفة الذهبية 
في مهرج��ان كان، ث��م  قدم الع��ام 1991 
فيلم )حتى نهاية العالم( وهو فيلم خيال 
علم��ي، ثم  أفالم��ه: في القري��ب العاجل 
)1993(، وقص��ة لش��بونة )1994(، وفن��دق 
امللي��ون دوالر )2000(. في العام 2008، دخل 
فيندرز بفيلم )Palermo Shooting( وللمرة 

التاسعة في مس��ابقة مهرجان )كان(، إال 
أن الفيل��م خ��رج م��ن املهرجان ب��ال جائزة، 
وكان الفيل��م االس��تعراضي )بينا(، هو أول 
أف��الم فن��درز بتقني��ة 3D ، إذ رُّش��ح لنيل 
جائزة األوسكار العام 2012 كأفضل فيلٍم 
وثائقّي. في ش��باط من العام 2011، حصل 
الفيل��م على موقع الص��دارة ولم يكن له 
ُمنافس ف��ي برنامج األف��الم املُتقدمة في 
املُس��ابقة. في العام نفس��ه، حصل فيلم 
)بين��ا( على جائزة الفيل��م األملاني كأفضل 
فيلم وثائقّي، في حني رُّش��ح فندرس لنيل 

جائزة أفضل ُمخرج.

أجنحة الرقص
فيم فن��درز صرح ألكثر من م��رة ملواطنته 
الراقصة الس��احرة »بينا باوش » كلما كان 
يصادفها قبل رحيلها إّنه »ما زال عاجزاً عن 
فّك شيفرة رسومها الكيروغرافية«، وبينا 
باوش قد رحلت العام 2009 بعد أن أسست 
جترب��ة للرقص س��لبت بها ل��ب املعاصرين 
له��ذا النوع املميز من الفن، كان فندرز رائد 
التعبيرية الس��ينمائية يطم��ح لتحقيق 
حلمة بتصوي��ر فيلم عن بين��ا، لكنه كان 
يخش��ى الفش��ل م��ن اكتش��اف املعادل 
احلقيقي حلركات تل��ك التصاميم املذهلة 
لهذا الرقص، »بينا« كانت تعمل حتت رعاية 
املصمم األملان��ي املبدع ك��ورت غوس، وقد 
درست في نيويورك، وعملت مع مصممني 
كبار مثل؛ انطوني ثي��ودور وخوزيه ليموت، 
ورقصت مع فرقة مارثا غراهام للرقص، ثم 
امتلكت خب��رة وإبداعاً مكنها من أن تقوم 
بنفس��ها بتصميم العديد م��ن الرقصات 
على مس��رح متروبوليت��ان، ومتيزت مبزجها 
لألج��واء احلامل��ة والص��ور الش��عرية ولغة 
احلركة واجلس��د لتنقل املشاعر اإلنسانية 
عبر ح��ركات اجلس��د نفس��ه، والتعبيرات 
التي تصممها بكل ما فيها من إحس��اس 

متن��وع بني خوف ورغبة وأم��ل وقلق وحب، 
واألم��ر يصب��ح غاي��ة ف��ي الصعوبة حني 
تتح��رك الكامي��را لترافق حركة اجلس��د. 
ولهذا كان متردداً إال أن اطالعه على تقنية 
)3D ( عام 2007 بعثت فيه األمل للتجسيد 
وبدأ العمل، ولكن عندما خطف املوت بينا 
باوش الع��ام 2009،  أقلع فندرز عن الفكرة 
وكاد أن يط��وي صفحات هذا الفيلم، إال أّن 
رفاق بينا، أصّروا على إجناز الش��ريط كنوع 
من رد الفض��ل إلى مبدعة علمتهم كيف 
يبدعون م��ن دون أن ينطقوا بكلمة واحدة، 
علمته��م كيف يكون��ون مؤثرين بس��حر 
اجلسد الذي طوعته هذه  اجلنّية الساحرة.

جتاوز حدود املسرح
س��ر اهتم��ام فن��درز ببينا ب��اوش هو ليس 
فق��ط قدرتها عل��ى الرق��ص أو التصميم 
فتل��ك تقني��ات ميك��ن أن جتده��ا عند عدد 
م��ن الراقص��ني، لكن م��اكان يس��حره هو 
نظرته��ا إلى احلياة والعال��م من خالل تلك 
احل��ركات الس��احرة، تظهر بين��ا بلقطات 
منف��ردة اختارها فندرز بعناي��ة، وهي تلوح 
على خشبة املسرح منطلقة بعيداً، حيث 
تفتتح مبوسيقى »سترافينسكي«، وتظهر 
لقطات مختلفة أيض��اً لراقصني يرقصون 
كنم��ط اخت��اروه ليك��ون هواي��ة وحي��اة، 
بس��بب ش��غفهم الكبي��ر بلغة اجلس��د، 
التي تعبر مع أنغام املوس��يقى عن الرغبة، 
وكل م��ا تعني��ه املش��اعر الت��ي تنتابهم 
ليرس��موا لوحة حية من اجلمال والرشاقة 
م��ن دون كلمات، يفتتح فن��درز فيلمه في 
عرض مس��رحي  مع »تطوي��ب الربيع«، ثم 
ينتقل إلى عملها الشهير »مقهى مولر«. 
وينتهي الفيلم في مساحة تشبه املقبرة، 
حيث للرمزّية م��كان واضح وخاص. إحدى 
الراقصات تتسلم الرفش وتعمل على دفن 
أو ط��ّم زميلتها التي تبق��ى تتحّرك برغم 

عملّي��ة الطّم. دقائق مع��دودة بعدها، نرى 
في س��احة خارجّية، امرأة تتمشى بردائها 
األحم��ر، وقد نبتت ش��جرة في جس��مها. 
متكن فن��درز من م��زج تل��ك الرقصات مع 
إش��ارات بين��ا وكأن��ه يعي��د احلي��اة لتلك 
الراقص��ة املذهلة، وحتى يك��ون الراقصون 
أقرب للمشاهد، استعمل كاميرتني األولى 
متثل العني اليمنى والثانية اليس��رى، حيث 
وض��ع بينهما نص��ف مرآة ش��فافة، تتيح 
تقصي��ر املس��افة ب��ني الكاميرت��ني، وهذا 
م��ا يطابق املس��افة بني العينني، وأس��هم 
ف��ي الفيلم الراقصون  الب��ارزون زمالء بينا 
ميرس��ي،  دوميني��ك  أمث��ال  احلقيقي��ون، 
وجولي شاناهان، ونزاريث باناديرو، وغيرهم، 
ال يرتكز جناح فندرز باألساس على سيناريو 
تعّودن��ا أن يتحفن��ا ب��ه، لكّن��ه يق��وم في 
الدرج��ة األولى عل��ى جعل رف��اق درب بينا 
باوش مشاركني حقيقيني في إجناز الفيلم، 
أكثر م��ن كونهم مجّرد ممثل��ني، ثم يخرج 
بهم من رحبة املس��رح للخارج في احلدائق 
وعلى الشارع واألرصفة والساحات ليكسر 
حدود ذلك احلجم الصغير للمس��رح الذي 
يعتقده كعلبة صغي��رة الينبغي للراقص 
أن يس��جن ب��ني قضبانه��ا. نظ��رة فن��درز 
للوثائقية مختلفة، فهو ال يش��ترط فيها 
أن تستسلم لوثيقة املكان ذاته أو الزمان أو 
الشكل، بل في أن تكون في إحساس املكان 
نفسه لتجس��يد إنس��انيته فهو يقول:« 
أعتقد بأنه م��ن املهم، وباألخص، في عالم 
الفيل��م الوثائقي انك تس��تطيع أن تأخذ 
جمهورك إلى أماكن في هذا الكوكب، فال 
يتوجب عليك أن تذهب إلى كوكب أجنبي. 
تس��تطيع أن تغمرهم ف��ي عاملهم اخلاص 

بطريقة مختلفة متاماً«. 

* PINA س��يناريو واخ��راج : اخملرج االملاني 
فيم فندرز 

لندن - ابتسام يوسف الطاهر:
قدم اخملرج جمال أمني، في أمس��ية نظمت 
مؤخ��راً بلن��دن، فيلم��ه الوثائقي )ياس��ني 
يغن��ي( ع��ن الفن��ان ياس��ني عطي��ة الذي 
ع��اد لوطنه الع��راق الع��ام 2013 ليلتحق 
مبواكب الشهداء املقتولني غدراً بالسيارات 
املفخخة التي انتشرت في العراق كسالح 

جبان إليقاف احلياة في العراق. 
جمال أمني في تقدميه للفيلم وسط حزمة 
من العواطف املش��حونة باحل��زن والدموع، 
ذكر:«ياس��ني عطية من الفنان��ني النادرين 
والش��خصيات الفريدة.. ربطتني به عالقة 
حميمي��ة وصداقة، فش��كل فراقه صدمة 
ووجعاً حاولت التعبير عنه في هذا الفيلم 
ال��ذي ركبت في��ه اللقط��ات القليلة التي 
س��جلتها للراحل مع ش��هادات ألصدقائه 

في املهجر«.
يبدأ الفيلم مبش��هد لياسني عطية يغني 
أبوذية ومواويل وهو يرس��م إحدى لوحاته، 
وبصوته الشجي اجلميل أخذنا لعراق داخل 

حسن ومطربي اجلنوب وأصواتهم املفعمة 
باحلزن وحب احلياة.

في مش��هد آخر كان ياسني مبعطف أسود 
ثقي��ل في جو أوروبي بامتي��از من برد وغيم 
وضب��اب. يتحدث عن الغرب��ة التي لم يعد 
يطيقه��ا وال يحتمله��ا..«أرى وج��ه أم��ي 
يناديني ألع��ود ما الذي أفعل��ه هنا! كيف 
سأحتمل العيش بعيداً عن العراق«. لنعرف 
في مداخل��ة الفنان يوس��ف الناصر الذي 
تعرف علي��ه عن طريق الفيس��بوك: »كان 
يقول لي أنا مريض.. مريض بحبي وشوقي 
للعراق..لم أعد أطيق العيش بعيداً عنه«. 

فيؤك��د جمال أم��ني ال��ذي كان رفيقه في 
الزمان واملكان:«رافقته ح��ني أصر أن يلغي 
ج��واز س��فره الدمناركي وطل��ب منهم أن 
يجعلوا االقامة على جواز سفره العراقي«، 
وع��اد إلى الع��راق ليحتض��ن ترابه وهو في 

ربيع العمر.. 
في مش��هد املقه��ى الذي بدا بني ياس��ني 
ورفيقه في السجن جالل علوان.. جنح اخملرج 
بتوليف��ة ذكية في أن يجعل��ه كما لو انه 

حوار بني الرفيقني في اس��تعادة ذكرياتهم 
هناك. حتدث ياسني عن جتربته في السجن 
ال��ذي زج ف��ي متاهات��ه الع��ام 1985وه��و 
صغير بال س��بب س��وى محاولته للهروب 
من جحيم تلك احلروب البعثية. ودفع آالف 
الدوالرات لتهريبه عن طريق الش��مال.. وإذا 
باملهرب ينزع القناع عن وجهه ليكتش��ف 
انه أحد ضباط جيش ص��دام الذين دربهم 
على الس��رقة والرش��وة والغدر.. فيس��رق 
األم��وال ويلق��ي القب��ض علي��ه بتهم��ة 
الش��يوعية ومحاولته االلتح��اق باألنصار! 
»تعرف��ت على الش��يوعيني في الس��جن.. 
كان��وا رائع��ني ويتمتع��ون بطيب��ة ن��ادرة 
تفهموا حالتي واحتضنوني بل وساعدوني 
عل��ى الرس��م والتخطيط في الس��جن.. 
سجنت س��نة وثالثة أش��هر كلها حتقيق 
وتعذيب عن جرمية اختلقها الضابط حيث 
كان كل منه��م يبت��دع أرخص الوس��ائل 
وأبشعها للمكس��ب املادي ولكسب رضا 
القائ��د!.. كن��ا مند الس��جانني بالس��جائر 
ليوفروا لن��ا أوراق��اً وأقالماً..أبو غريب عالم 

كامل فيه جميع أطياف الشعب العراقي.. 
في الس��جن االنفرادي ال��ذي بقيت فيه ملا 
يقارب الش��هر.. تطلعت لس��جني انفرادي 
آخر، وهالن��ي منظر التعذي��ب وقد قلعت 
أظافره..فكبر السؤال مع صرختي ملاذا؟ هل 
قدنا انقالباً على صدام لنس��تحق كل هذا 

التعذيب!!؟«.
كان يتحدث عن تل��ك املرحلة ضاحكاً »لن 
أنس��اها«. يس��رد الذكري��ات بطالقة ولم 
يس��تعمل أي تعبير حس��ي أو كالم يوحي 

بالغضب أو احلقد ليصور عذاباته.
تخل��ل الفيل��م لقط��ات قصي��رة لفنانني 
حتدثوا عن معرفتهم بياسني عطية، منهم 
فيص��ل لعيبي الذي قال:«تعرفت عليه عن 
طريق الفيسبوك كان خلوقاً وخجوالً وفناناً 

مميزاً فقد رأيت صوراً لبعض أعماله«.
ث��م حت��دث يوس��ف الناص��ر ع��ن معرفته 
بياسني عطية عن طريق الفيسبوك أيضاً 
ومراسالتهم »بالرغم من صغر سنه، كنت 
س��عيداً بتقييمه لعملي ورسمي السيما 
األبي��ض واألس��ود.. لوحات��ه فيه��ا طالقة 

وحري��ة طفولي��ة بك��م األل��وان الزاهية.. 
كان يق��ول لي »أنا أرس��م أف��كاري وآالمي 

أحياناً«..
اختت��م األمس��ية الفن��ان ج��الل عل��وان 
بالقول:«تعرف��ت علي��ه ف��ي س��جن أمن 
بغ��داد.. كان أكثرن��ا نكراناً لذات��ه.. أحياناً 
نراه ب��ال قميص ألنه بكل بس��اطة أعطى 
قميصه ملن يحتاجه أكثر«. لم يقدر علوان 
التغلب على دموعه لكنه وس��ط تصفيق 

احلضور واصل حديثه عن الراحل.
جنح الفيلم بس��بر أغوار شخصية الفنان 
والع��ازف  املغن��ي  والوج��ودي،  الصوف��ي 
والرس��ام بجميع ألوان احلياة. الش��خصية 
الت��ي ترجمت س��نوات اعتقاله��ا وضياع 
حياتها إلى إصرار على استكش��اف اجلمال 
ف��ي العوال��م حوله��ا حت��ى ف��ي ذكريات 
السجن! عن طريق الغناء والرسم والتأمل 
ف��ي الطبيعية، فجعل اخمل��رج اخللفية في 
معظم مش��اهد الفيلم وراءه لتدلل على 
روح الفن��ان كالطي��ور احمللق��ة والبحي��رة 

واألرض اخلالية التي تغطيها الثلوج.
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ثقافة

سينما

تقرير

قراءة

ملصق فيلم »ياسني يغني«

امللصق الدعائي للفيلم

الفيـلم السينمـائي بيـن التحليـل والنقـد

»ياسين يغني« في المركز الثقافي العراقي بلندن

الضــوء الــذي يرســم سحــر الرقــص
P  I  N  A

 ال يرتكز نجاح فندرز باألساس على سيناريو تعوّدنا أن يتحفنا به، لكنّه 
يقوم في الدرجة األولى على جعل رفاق درب بينا باوش مشاركين 

حقيقيين في إنجاز الفيلم، أكثر من كونهم مجرّد ممثلين، ثم يخرج 
بهم من رحبة المسرح للخارج في الحدائق وعلى الشارع واألرصفة 
والساحات ليكسر حدود ذلك الحجم الصغير للمسرح الذي يعتقده 

كعلبة صغيرة الينبغي للرقص أن يسجن بين قضبانها 

كاظم مرشد السلوم

يأتي دور الناقد ليوطد 
العالقة بين المشاهد 

والفيلم من خالل 
تطرقه إلى أهمية 

وجدوى الفيلم، وربما 
يكون السبب في قلة 

المشتغلين في هذا 
الحقل في العراق مقارنة 
بالنقد األدبي هو التدهور 

الكبير في واقع السينما 
العراقية سواء على 

مستوى اإلنتاج أو البنى 
التحتية



إن أم��ر وص��ول الش��عوب واجملتمع��ات ال��ى املس��توى 
ال��ذي يؤهلها المت��اك ما يع��رف ب�)الدول��ة(، باملعنى 
احلدي��ث لهذا املصطل��ح القدمي، يتطل��ب منها حزمة 
من املس��تلزمات املوضوعية والذاتي��ة كي تتمكن من 
التناغم والتعاطي مع روح وش��بكة الوظائف املعقدة 
والواس��عة لهذا اجلهاز األش��د اثراً في حياة الشعوب 

واالمم. 
وإن ظهور ما يعرف بالدول الفاشلة في التاريخ احلديث، 
يؤكد مث��ل ه��ذه احلقائ��ق واملتطلبات الت��ي ال تطيق 
الس��لوكيات غير املس��ؤولة واخلفة ف��ي التعاطي مع 
قوانينه��ا وش��روطها الصارمة. ولنا نحن س��كان أحد 
اق��دم البل��دان وبناة املش��اريع والصيغ االول��ى للدولة 
في تاريخ البش��ر، جترب��ة مريرة في التعاط��ي مع هذه 
املهم��ة املتجددة ف��ي العص��ر احلديث، عندم��ا تركنا 
امرها حلثالة اجملتمع، وكان ما نحصده حالياً من كوارث 
ومحن هطلت على رؤوس املايني من س��كان هذا البلد 
املس��املني، خاصة من ال عصابات ومليش��يات ومافيات 

مسلحة تدافع عنه.
الدول��ة ف��ي عالم اليوم جتس��د ضمير االم��ة وعقلها 
، وتعك��س واق��ع االمكان��ات الفعلية جملتمع م��ا، وقد 
دفعن��ا فواتي��رَ قاس��ية وثقيل��ة بس��بب تفريطنا بها 
وال مس��ؤوليتنا ف��ي مواجه��ة مس��تلزمات امت��اك 
النظام السياس��ي والقانوني الذي يصون حياة الناس 
وكرامته��م ويرتقي بهم الى م��ا وصلت اليه االمم احلرة. 
وبس��بب هذا الفش��ل والعجز عن التص��دي ملثل هذه 
املهم��ة احليوي��ة، انصب��ت عل��ى وطننا كل ه��ذه احملن 
والكوابيس، الت��ي وجلت الى اط��وار غرائبية لم تخطر 
عل��ى بال اكث��ر اخمليات س��وداوية وتش��اؤماً. فالبدائل 
البعيدة عن احلكمة والوعي بتحديات عصرنا، ومشاريع 
الكت��ل واجلماعات املتحاصص��ة على اس��اس البيارغ 
املنتهية الصاحي��ة، دفعت بهذا الوط��ن املنكوب ألن 
يتح��ول الى أكبر مك��ب لنفاي��ات االمم واجملتمعات، وما 
اختيار داعش لتضاريسنا الوطنية مكاناً لوالدة دولتها 
واالع��ان عن ظهور اخلليفة فيه��ا، اال دليل واضح على 
املس��توى الذي انحدرنا اليه، بعد أن تركت الدولة نهباً 

ل�)حثاالت الريف واوباش املدن(.
نح��ن اليوم في انتظ��ار والدة جيل جدي��د من املثقفني 
والسياس��يني، غير مثقل بهذيانات )مسلسات شهر 
رمضان التأريخية وقص��ص التاريخ املزيفة والعنتريات 
البائس��ة وغير ذلك من الترس��انة التي اهدتنا كل هذا 
اخل��راب( جيل ما بع��د داعش واخلليفة وس��بايا ما بعد 
احلداث��ة وعال��م القرية الكوني��ة واملواط��ن الكوكبي. 
جيل أقل تلوثاً بهلوس��ات الرس��الة اخلالدة والطائفة 
املنص��ورة والغزوات االلكترونية على فس��طاط الكفر 

واالنواط واجلوائز املنتظرة في العالم اآلخر. 
جيل يعيد رصف االولويات ومحورها االس��اس؛ امتاك 
الدولة احلديث��ة باجهزتها وتش��ريعاتها املناصرة حلياة 

وحقوق من حاولت السماء تكرميه ذات عصر.
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المقاالت و اآلراء التي 
تنشر تعبر عن وجهة نظر 
أصحابها وال تمثل بالضرورة 
رأي الجريدة

عن موقع »كارتون سياسي«

»ايبوال« كابوس عالمي

صادق االزرقي *

تعرض العراقيون إضافة لس��كان دول 
مشابهة أخرى، الى مشكات سياسية 
و اقتصادية، أدت الى نزوح اعداد غفيرة 
منهم للبحث عن بلدان أخرى للعيش 
فيها، وقد تغير هذا النزوع من مسعى 
وقتي، الى مسعى دائم يلجأ اليه الفرد 
لتأس��يس احلياة الدائمة ف��ي بلد آخر 
غير بلده األصل��ي؛ وكان العراقيون في 
طليع��ة الذين اضطروا الى البحث عن 

أماكن أخر للعيش.
لقد حتول ن��زوع العراقيني الى الهجرة، 
ومحاول��ة البحث عن اوط��ان يلجؤون 
اليه��ا، ال��ى حالة دائمة؛ بس��بب عدم 
التوصل الى إرساء دوافع االستقرار في 
البلد، فمن احلروب املتكاثرة، الى االزمة 
االقتصادية أيام العقوبات الدولية في 

س��نوات 1990 ال��ى 2003، الى تواصل 
اجلدب في احلي��اة اجلديدة التي انبثقت 
عن التغيير في نيس��ان من ذلك العام؛ 
ف��ا مظاهر للتس��لية والله��و وال دور 
س��ينما او نواد ثقافي��ة وال مقاه يلجأ 
اليها الناس لاسترخاء وتزجية الوقت 
والتخفي��ف عن االجهاد ف��ي العمل و 
احلي��اة؛ كما لم تنش��أ ماعب رياضية 
جدي��رة باالحترام، فظ��ل العراق يضم 
ملعبني رئيس��ني فقط هما الش��عب 
والكش��افة انش��ئا في عقود سابقة؛ 
كل ذلك وكثير غيره عوامل تدفع الف 
مرة الى التفكير بالس��فر والعيش في 

بلدان أخرى.
ام��ا الوض��ع األمني وتواص��ل عمليات 
التفجي��ر، وامل��وت اليوم��ي للعراقيني، 
ف��ادى ال��ى ادخال الناس ف��ي حالة من 
الفوضى واالكتئاب والفزع، اذ أصبحت 
التفجي��رات تترصدهم في أي وقت من 

يومهم.
يض��اف ال��ى كل ذل��ك بَ��رم العراقيني 
الذين يصر معظمهم  بالسياس��يني، 
عل��ى التعاي��ش م��ع موبق��ات احلي��اة 
وميعنون في فس��ادهم املال��ي واإلداري؛ 
ما ينت��ج عنه تخلف كبي��ر في رعاية 
مصال��ح الن��اس، والتفري��ط بتنفي��ذ 
اخلدم��ات املطلوب��ة لهم، م��ا أدى الى 
اهم��ال نظاف��ة امل��دن والتقاعس عن 
رف��ع االزبال واالنق��اض؛ وتل��ك ظاهرة  
ناحظه��ا في كثير م��ن املناطق حتى 
ضم��ن التصميم األس��اس للعاصمة 

بغداد.
كل تلك األمور التي يرافقها التحشيد 
واالثن��ي،  والعش��ائري  الطائف��ي 
واس��تهداف الناس األبرياء بسبب تلك 
االختاف��ات، واالفتخ��ار بال��والء عل��ى 
وفق تل��ك االعتب��ارات ولي��س االنتماء 
للبلد؛ جنم عنها حرف اجتاهات النسبة 

االغلب م��ن اجليل احلال��ي ليتوافق مع 
تلك ال��والءات، وبالنتيجة اهمل الوالء 
الوطني بعد ان غابت مشتركاته وتوزع 
الن��اس بني والءاتهم تلك؛ بل واالفتخار 
بها برغم ما تس��ببه له��م من كوارث 

ومآس. 
وبرغ��م ان بع��ض الناس يص��رون على 
التصري��ح بوالءاتهم الوطنية حلد اآلن، 
ف��ان الوقائ��ع املريرة تش��ير الى عكس 
ذل��ك متام��ا، اذ ان االفتخار باالنتس��اب 
الديني والطائفي والقومي هو السائد، 
كما ان تلك االمور برغم انها تس��ببت 
في استمرار املشكات في العراق وادت 
الى عدم استقرار واعاقة اعماره وبرغم 
معرفة الناس مبخاطرها، فان النس��بة 
األعظم م��ن العراقيني لم تزل تتفاخر 
بها، ما يوجب علين��ا اإلقرار بتواجدها 
مأس��اتنا  س��بب  لنكش��ف  بق��وة؛  

وطريقة اخلروج منها.

ان اس��تمرار األح��وال في الع��راق على 
تلك الش��اكلة من اإلزاحات النفسية 
واالجتماعية، افقد الناس في العراق ما 
يسمى »روح املواطنة« واالنتساب الى 
بلد، و غ��دا كثير من الناس يعربون عن 
ذلك علنا، و يجاهرون بالقول؛ ما فائدة 
الوطن اذا لم يوفر لي العدالة املطلوبة 
التي اضمن بها حياتي وحياة اس��رتي 
واطفال��ي الس��يما في الع��راق الغني 
بثروات��ه، فبدأ الكثي��رون يفكرون بترك 
البلد واالس��تقرار في بلدان أخرى ونيل 
جنس��ياتها، ولم يعد االم��ر مقصوراً 
على اجليل اجلديد من الشباب؛ بل شمل 
ذلك حتى الكبار في السن الذين باتت 
فئ��ة واس��عة منهم تفكر ف��ي إيجاد 
طريقة للس��فر واالرحتال وبخاصة الى 
أوروب��ا وأميركا لتمضي��ة ما تبقى من 
حياته��م، اذ ف��ي األقل س��تتوفر لهم 
في تلك البلدان الرعاية الصحية التي 

يفتق��ر اليها العراق ال��ذي يذهب فيه 
املريض ال��ى املستش��فى ليموت بدال 

من ان يتعالج!
ان تواصل معاناة العراقيني في وطنهم 
االفتراضي العراق � وال نقول ذلك على 
س��بيل التهكم بل ه��و والواقع � أدت 
به��م الى طرق ش��تى الس��بل لتركه 
واالنتقال الى بلدان أخرى؛ وقد تسببت 
عمليات هجرة عدة الى موت عش��رات 
بل مئات العراقيني بسبب ظروف جوية 
غير مائمة، او بفعل سوء وسائل نقل 
تقلهم للوصول الى تلك البلدان؛ كما 
أصبح��ت عب��ارات درجت عليه��ا األمم 
املتحدة في التعامل مع طالبي اللجوء 
ومنه��ا »التوطني في بل��د ثالث« تثير 
آمال العراقيني الذي��ن تكاثر نازحوهم 
على مر السنوات واأليام؛ وبصراحة فان 
كثي��راً من العراقيني اصبحوا يفضلون 
العيش حتى ف��ي بلدان فقيرة ال تقارن 

بغنى العراق؛ نشداناً حلياة آمنة فشل 
السياس��يون ف��ي توفيره��ا، وعمل��ت 
جهات عدة على تغييبه��ا في العراق؛ 
وغدا حل��م التوطني في بلد ثالث يراود 
العراقيني، الذين اجبروا على ترك العراق 
واالس��تقرار مؤقت��اً ف��ي أماك��ن جلوء 
ثاني��ة، واالمر مرش��ح للتفاقم بتكاثر 
اع��داد املضطري��ن ال��ى ت��رك بيوتهم 
والنازحني من مناطق سكناهم، بتأثير 
االزمة األمنية والسياس��ية التي يبدو 
ان العراق س��يظل لصيق��اً بها ما دام 
األداء السياس��ي ألركان السلطات في 
البلد بهذا املستوى من التخلف؛ الذي 
يع��وق كل امل باخل��اص واالنتقال الى 
الراح��ة واالس��تقرار االجتماعي  حياة 

واالقتصادي والنفسي. 

* من اسرة حترير الصباح اجلديد

جوزيف ستيكلز
نيويورك ���� »إذا لم تتفق احلقائق مع 
النظري��ة، فعلينا أن نغي��ر النظرية«، 
هذا ما ذهب إليه القول املأثور القدمي. 
ولكن ف��ي كثير م��ن األحي��ان يكون 
اإلبقاء عل��ى النظرية وتغيير احلقائق 
أسهل �� أو هكذا تتصور املستشارة 
األملاني��ة أجني��ا مي��ركل وغيرها من 
الزعماء األوروبيني املؤيدين للتقشف. 
وبرغم أن احلقائق حتدق في وجوههم 
ب��ا انقطاع فإنهم يصرون على إنكار 

الواقع.
لقد فشل التقشف. ولكن املدافعني 
عنه عل��ى اس��تعداد الدع��اء النصر 
اس��تناداً إل��ى أضع��ف األدل��ة على 
اإلط��اق: فم��ا دام انهي��ار االقتص��اد 
قد توقف فه��ذا يعني بالض��رورة أن 
التقش��ف كان ناجحا! ولكن إذا كان 
هذا هو املعيار، فبوس��عنا أن نقول إن 
القفز إلى الهاوية هو أفضل وس��يلة 
للنزول إلى أس��فل اجلبل؛ فقد توقف 
الس��قوط في نهاية املطاف على أية 

حال.
ولك��ن كل انح��دار يبل��غ منتهاه. وال 
ينبغ��ي لن��ا أن نقيس النج��اح على 
حقيقة مفادها أن التعافي حدث في 
نهاي��ة املطاف، بل على مدى س��رعة 
متكني ه��ذا التعاف��ي وش��دة الضرر 

الذي ترتب على الهبوط.
ومن هذا املنظور، فإن التقش��ف كان 
كارث��ة مطلق��ة وتامة، وه��و ما بات 
واضحاً على نحو متزايد مع مواجهة 
اقتصادات االحتاد األوروبي للركود مرة 
أخ��رى، إن لم يك��ن رك��وداً ثاثيا، مع 
البطالة معدالت مرتفعة  تس��جيل 
غي��ر مس��بوقة وبقاء نصي��ب الفرد 
احلقيقي )املعدل تبعاً للتضخم( في 
الن��اجت احمللي اإلجمالي في العديد من 
البلدان عند مستويات أدنى من التي 
كان عليه��ا قب��ل الرك��ود. وحتى في 
االقتصادات األفضل أداًء على اإلطاق، 
مثل أملانيا، كان النمو منذ أزمة 2008 
بطيئاً إلى احلد الذي كان ليعد في أي 

ظروف أخرى محزناً وقابضاً للصدر.
وتعان��ي البل��دان األكث��ر تض��رراً من 
الكس��اد. وال أجد كلمة أخرى أصف 

به��ا اقتص��اداً مثل اقتصاد أس��بانيا 
أو اليونان، حي��ث يعجز واحد من كل 
أربعة أش��خاص تقريبا ���� وأكثر من 
%50 من الش��باب �� عن العثور على 
فرصة عم��ل. وأن نقول إن الدواء كان 
ناجحاً ألن معدل البطالة تراجع بنحو 
نقطت��ني مئويتني أو ما إل��ى ذلك، أو 
ألن املرء رمب��ا يلمح بصيصاً من النمو 
الهزيل، أمر أش��به بحاق في القرون 
الوس��طى يزع��م أن احلِجامة مفيدة 

بكل تأكيد ألن املريض لم ميت بعد.
باس��تقراء النمو املتواض��ع في أوروبا 
1980 فصاع��دا، تُظِه��ر  من��ذ ع��ام 
الن��اجت ف��ي منطق��ة  أن  حس��اباتي 
الي��ورو اليوم أدنى من املس��توى الذي 
كان ليصب��ح عليه لو لم تندلع أزمة 
2008 املالي��ة بنس��بة تتج��اوز 15%، 
وهو ما يعني ضمناً خس��ارة نحو 1.6 
تريليون دوالر ه��ذا العام وحده، فضاً 
ع��ن خس��ارة تراكمي��ة تتج��اوز 6.5 
تريلي��ون دوالر. واألمر األكثر إزعاجاً أن 
الفجوة تتس��ع وال تضي��ق )كما كان 
امل��رء ليتوق��ع بعد االنكم��اش، حيث 
يكون النمو أسرع من الطبيعي عادة 

مع سعي االقتصاد إلى التعويض عن 
األرض املفقودة(.

األم��ر ببس��اطة أن الرك��ود الطويل 
يعمل عل��ى خفض النمو احملتمل في 
أوروبا. ويعجز الش��باب عن اكتساب 
امله��ارات املتراكمة كم��ا كان ينبغي 
لهم. وهن��اك أدلة دامغة تؤكد أنهم 
دخولهم  انخفاض  احتمال  يواجهون 
على م��دى حياتهم بنح��و كبير عن 
املستويات التي كانت لتصبح ممكنة 
لو نش��أوا في فترة تتسم بالتشغيل 

الكامل للعمالة.
ومن ناحية أخرى، ترغ��م أملانيا بلداناً 
أخرى على االلتزام بسياس��ات تعمل 
على إضع��اف اقتصادها �� ونظامها 
الدميقراطي. فعندما يصوت املواطنون 
بنحو متكرر لصالح تغيير السياسة 
�� وهناك ِقلة من السياسات قد تكون 
أكث��ر أهمي��ة بالنس��بة للمواطنني 
م��ن تلك الت��ي تؤثر على مس��تويات 
معيش��تهم �� ولكن يُق��ال لهم إن 
مثل هذه األمور يتخذ القرار بش��أنها 
ف��ي مكان آخر أو إنه��م ال خيار لهم، 
بالدميقراطية واملش��روع  فإن إميانهم 

األوروبي يتراجع بالضرورة.
قب��ل ث��اث س��نوات صوتت فرنس��ا 
لصالح تغيير املس��ار. ولكن بدال ًمن 
هذا، أعِطي الناخبون جرعة أخرى من 
التقش��ف الداعم لقط��اع األعمال. 
والواق��ع أن أح��د املقترح��ات األطول 
عم��راً في االقتصاد ه��و أن مضاعف 
امليزانية املنضبطة �� زيادة الضرائب 
واإلنفاق بالتزامن �� يعمل على حتفيز 
االقتص��اد. وإذا اس��تهدفت الضرائب 
األغنياء، واس��تهدف اإلنفاق الفقراء، 
ف��إن املضاعف قد يرتفع بنحو خاص. 
ولكن حكومة فرنس��ا االش��تراكية 
املزعومة تعمل على خفض الضرائب 
عل��ى الش��ركات وخف��ض اإلنفاق �� 
وه��ي وصفة ت��كاد تك��ون مضمونة 
متام��اً إلضع��اف االقتص��اد، ولكنه��ا 
برغم ذلك تنال االستحسان الشديد 

من أملانيا.
واآلم��ل اآلن يتلخ��ص ف��ي أن تعمل 
الضرائ��ب اخملفض��ة املفروض��ة على 
الش��ركات عل��ى حتفيز االس��تثمار. 
ولك��ن هذا ه��راء محض. فالس��بب 
ال��ذي يع��وق االس��تثمار )س��واء في 

ه��و  أوروب��ا(  أو  املتح��دة  الوالي��ات 
االفتقار إلى الطلب، وليس الضرائب 
املرتفعة. وألن أغلب االس��تثمار ميول 
باالس��تدانة، وألن أقس��اط الفائ��دة 
معف��اة م��ن الضرائب، فإن مس��توى 
الضريبة املفروضة على الشركات ال 

يؤثر كثيراً على االستثمار.
وعل��ى نح��و مماث��ل، يجري تش��جيع 
إيطاليا على تسريع وتيرة اخلصخصة. 
ولكن رئيس ال��وزراء ماتيو رينزي ميلك 
من احلس السليم القدر الذي يجعله 
يدرك أن بيع األصول الوطنية بأسعار 
بخس��ة أمر يجافي العقل واملنطق. 
والبد أن يكون حتديد األنش��طة التي 
يتعني على القطاع اخلاص أن ميارسها 
مس��تنداً إل��ى التعرف عل��ى اجملاالت 
التي تش��هد تنفيذ هذه األنش��طة 
بأكبر قدر من الكف��اءة، وعلى النحو 
الذي يخدم مصال��ح أغلب املواطنني 

على الوجه األفضل.
أثبت��ت خصخصة معاش��ات  فق��د 
التقاعد على سبيل املثال أنها ممارسة 
باهظ��ة التكاليف ف��ي البلدان التي 
حاولت تنفيذ ه��ذه التجربة. والواقع 

أن نظ��ام الرعاية الصحية اخلاص في 
أغلبه في الوالي��ات املتحدة هو األقل 
كفاءة عل��ى اإلطاق في العالم. إنها 
أس��ئلة صعب��ة ف��ي حقيق��ة األمر، 
ولك��ن من الس��هل أن نثب��ت أن بيع 
األص��ول اململوك��ة للدولة بأس��عار 
بخسة ليس وسيلة جيدة لتحسني 

القوة املالية في األمد البعيد.
احل��ق أن كل املعان��اة ف��ي أوروب��ا ���� 
واملتمثل��ة في خدم��ة حيل��ة اليورو 
الت��ي هي من صنع البش��ر �� تصبح 
أكث��ر مأس��اوية ألنها غي��ر ضرورية. 
وبرغ��م تصاع��د األدل��ة الت��ي تؤكد 
فشل التقش��ف بنحو مستمر، فإن 
أملاني��ا وغيرها م��ن الصقور تضاعف 
االعتم��اد علي��ه، فتراهن مبس��تقبل 
أوروبا على نظرية فقدت مصداقيتها 
من��ذ أم��د بعيد. مل��اذا إذن ن��زود أهل 
االقتص��اد باملزيد م��ن احلقائق إلثبات 

هذه النقطة؟

جامع��ة  ف��ي  جامع��ي  أس��تاذ 
كولومبي��ا وحائز عل��ى جائزة نوبل 

في االقتصاد.

إشكالية المواطنة و عوامل جذب »التوطين«

أوروبا وضحايا التقشف
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متابعة ـ الصباح الجديد: 

طالب��ت اللجن��ة املالي��ة النيابية، 
وزارت��ي النف��ط واملالي��ة بتزويدها 
حج��م  ع��ن  تفصيلي��ة  بتقاري��ر 
الصادرات النفطي��ة واملوارد املالية 
قبل مناقشة املوازنة االحتادية، فيما 
طالبت احلكومة باالس��راع بارسال 

موازنة عام 2014 لغرض اقرارها.
وف��ي تصري��ح صحفي ق��ال عضو 
اللجنة النائب محس��ن رس��تم ان 
جلنته قدمت طلبا رس��ميا لوزارتي 
النف��ط واملالي��ة بتزويده��ا بتقارير 
الص��ادرات  تفصيلي��ة ع��ن حجم 
املالي��ة  واالي��رادات  النفطي��ة 
املتحققة، فضال ع��ن حجم املوارد 
املالي��ة الفعلية الت��ي صرفت في 
االش��هر السابقة من العام احلالي، 
املوازنة  للجنة مناقش��ة  ليتسنى 

واقرارها بشكل سريع.
واض��اف: ان »اق��رار املوازنة االحتادية 
لع��ام 2014 بات امرا ضروريا وملحا 
من قبل مجلس النواب، لذا يتوجب 
االس��راع  ال��وزراء  مجل��س  عل��ى 
بارس��ال املوازنة الى البرملان لغرض 

مناقشتها والتصويت عليها«.
إل��ى ذل��ك تعت��زم اللجن��ة املالية 
االدارة  نظ��ام  باص��الح  االس��تمرار 
املالية العامة كما جاء في البرنامج 
احلكومي لعام 2014.ونص البرنامج 
عل��ى تطبي��ق النظ��ام االلكتروني 
اخلاص باالدارة املالية العامة للدولة 
والتوجه نحو اعتماد موازنة البرامج 
واالداء وتنفيذ برامج اصالح النظام 
الضريب��ي واملالي م��ع االخذ بنظر 
االعتبار عدم اثقال كاهل الطبقات 
الفقيرة واملتوسطة وتعزيز وظيفة 
الرقابة الداخلي��ة من خالل تقييم 
الرقاب��ة املالية الداخلي��ة مبا فيها 
دور املدققن الداخلين واملفتش��ن 
العمومين واحلد من ظاهرة تهريب 

وغس��يل االموال تنفيذا ملا التزم به 
الع��راق في اط��ار مجموعة العمل 
املال��ي ملنطق��ة الش��رق االوس��ط 
وشمال افريقيا واعطاء ذلك اهمية 

قصوى.
من جانبه قال عضو اللجنة املالية 
مازن املازني, عض��و مجلس النواب 
»ان اصالح نظام االدارة املالية خالل 
الفترة القادمة سيكون من اولويات 
عمل اللجن��ة املالي��ة البرملانية ملا 
لديه��ا من رغب��ة حقيقية في هذا 

االمر«.
وأض��اف ف��ي تصريح��ات اعالمية, 

»ان اللجن��ة رأت ب��ان تت��رك قضية 
تسييس املوازنة العامة للدولة كما 
حصل خالل امل��دة املاضية والعمل 
مبهنية على اصالح حقيقي لالدارة 

املالية للبلد«.  
وحي��ث أن العراق يعان��ي من عدم 
إدارة مالي��ة واح��د  وج��ود نظ��ام 
مثالي يصلح للتطبيق في جميع 
ال��دول وحت��ت مختل��ف الظ��روف 
واألح��وال إمنا النظام املناس��ب هو 
ذلك الذي ينبغ��ي أن تأخذ عملية 
تصميم��ه بنظر االعتب��ار العديد 
من األط��ر واألبعاد البيئي��ة والتي 

منها س��تراتيجية الدولة، طبيعة 
طبيع��ة  التنظيم��ي،  هيكله��ا 
الفلسفة السياسية التي تتبناها 
النخب��ة احلاكمة ،حجم احلكومة، 
التكنولوج��ي،  التط��ور  مس��توى 
الف��رص والتحديات الت��ي توفرها 
القانونية  والبيئ��ة  البيئة احمليطة 

احلاكمة لألداء احلكومي.
الى ذلك, قال عضو مجلس النواب 
ع��ن احتاد الق��وى العراقي��ة طالب 
املعماري: ان اللجن��ة تعتزم اطالق 
خطة س��تراتيجية لعملها خالل 

السنوات املقبلة.

واضاف في حديثه ل�«الصباح«, ان 
هذه اخلط��ة ميكن ان تنهض بواقع 
االدارة املالي��ة في البلد وجعله في 

مصافي دول اجلوار والعالم.
وبن انه من الضروري العمل خالل 
املرحلة املقبل��ة على تعديل قانون 
اإلدارة املالي��ة والدي��ن العام باجتاه 
تضمين��ه م��ادة قانوني��ة جدي��دة 
بإع��داد امليزانية تن��ص على حتديد 
زمن��ي مل��زم للس��لطة  س��قف 
التشريعية )مجلس النواب( ألجل 
إنه��اء امل��داوالت اجلارية بخصوص 
مش��روع قان��ون املوازن��ة العام��ة 

واالعتماد على  وإق��راره،  االحتادي��ة 
اخلبرات الوطنية ومحاولة إش��راك 
األساتذة والباحثن في املؤسسات 
األكادميي��ة ف��ي عم��وم احملافظات 
العراقي��ة للتخل��ص م��ن التلكؤ 
احلاص��ل ف��ي األنش��طة املوجهة 
لتطوير نظام اإلدارة املالية العامة 
ف��ي الع��راق م��ن قبل الش��ركات 
األجنبية وطول املدة الزمنية التي 
استغرقها هذا النشاط منذ العام 
2003 ولغاي��ة اآلن وارتف��اع حجم 

التكاليف واألموال املنفقة.

عمليات حتميل النفط العراقي من منصة في ميناء البصرة

تعتزم إصالح نظام اإلدارة المالية حسب البرنامج الحكومي

المالية النيابية تطالب وزارتي النفط والمالية بتقارير االيرادات النفطية

محسن رستم 
لجنته قدمت طلبا 

رسميا لوزارتي 
النفط والمالية 

بتزويدها بتقارير 
تفصيلية عن حجم 
الصادرات النفطية 
وااليرادات المالية 

المتحققة

عواصم ـ رويترز:
 حت��دد س��عر الذه��ب ف��ي جلس��ة القط��ع 
الصباحي��ة ف��ي لندن يوم أم��س الثالثاء عند 
1210 دوالرات لألوقية )األونصة( انخفاضا من 

1219.50 دوالر في جلسة القطع السابقة.
وبل��غ س��عر الذهب عند اإلغالق الس��ابق في 

نيويورك 1215.69 دوالر لألوقية.
وقد تعافى الذهب من خسائره املبكرة االثنن 
بع��د مصادم��ات ب��ن متظاهري��ن يطالبون 
بالدميقراطي��ة في ه��وجن كوجن والش��رطة مما 
هبط باألس��هم اآلس��يوية وزاد م��ن جاذبية 
املع��دن كم��الذ آمن لكن ق��وة ال��دوالر أبقت 

مكاسب املعدن النفيس محدودة.
واس��تفاد الذهب الذي يعتبر اس��تثمارا بديال 
ف��ي أوقات ع��دم االس��تقرار السياس��ي من 
تراجع أس��هم هوجن كوجن أكثر من اثنن باملئة 

وتهاوي األسهم اآلسيوية للشهر الرابع.
لك��ن بعض املتعامل��ن يبدون قلق��ا من تأثر 
مبيعات التجزئة س��لبا من ج��راء املظاهرات 
في هوجن كوجن وهي وجهة مفضلة للس��ياح 
القادمن من البر الرئيس��ي للصن والس��يما 
خ��الل عطلة الي��وم الوطن��ي التي تس��تمر 

أسبوعا وتبدأ يوم األربعاء.
وقال ديك بون املدير العام لش��ركة هيرايوس 
ميتال��ز للتكرير والتجارة في هوجن كوجن »نعم 
.. بالتأكيد س��تتأثر مبيع��ات التجزئة بعض 

الشيء.
»ف��ي الع��ادة يأتي س��ياح صيني��ون كثيرون 
إل��ى هوجن ك��وجن لقض��اء العطلة ويش��ترون 
احللي لكنهم قد يحجمون هذه املرة بس��بب 

املظاهرات.«

لندن ـ رويترز:
 تراج��ع اليورو إلى أدنى مس��توى في عامن 
مقاب��ل ال��دوالر يوم أم��س الثالث��اء بعد أن 
أظهرت البيانات تباطؤ التضخم الس��نوي 
ف��ي منطق��ة الي��ورو إل��ى 0.3 باملئ��ة في 

سبتمبر أيلول.
ون��زل الي��ورو إل��ى 1.2627 دوالر من 1.2661 
دوالر قبل إعالن األرقام. وس��اعد ذلك مؤشر 
الدوالر الذي يقيس قوة العملة أمام س��لة 
عمالت ليس��جل أعلى مس��توى ف��ي أربع 

سنوات.

قطع الذهب على 
1210 دوالرات 

اليورو يتراجع بعد 
بيانات التضخم

 المالية االوراق هيئة 
والدراسات البحوث دائرة 

:  بتاريخ )النظامـي الســوق( التداول جلســة ملخص
 )isx37 مؤشر ( المؤشر
100.36االفتتاح

74المدرجة الشركات عدد100.20953,065,820 االغالق

41المتدولة الشركات0.16-% التغير نسبه

13المرتفعة0.161,146,353,626-)نقطه(التغير مقدار

17المنخفضة
11المستقره511

 رمزالشركة اسم
الشركة

 السابق االغالق سعر
)دينار(

 سعر
 االغالق

)دينار(

 نسبة
% التغير

 رمزالشركة اسم
الشركة

 السابق االغالق سعر
)دينار(

 سعر
 االغالق

) دينار(

 نسبة
  التغير
%

BUOI1.0000.930-7.00االتحاد مصرفIIEW0.9301.0209.68الهندسية لالعمال العراقية

SBAG1.8401.750-4.89العام للنقل الباديةIIDP1.1801.2909.32للتمور  العراقية

BDSI1.1101.070-3.60دارالسالم مصرفHKAR1.6501.7506.06كربالء فنادق

IMAP0.7600.740-2.63الدوائية المنصورNAME1.7001.8005.88للتأمين االمين

HBAG11.00010.750-2.27بغداد فندقHBAY88.00091.0003.41بابل فندق

BMNS0.9800.960-2.04المنصور مصرفAMAP0.7300.7502.74الحيواني لالنتاج الحديثة

SBPT45.00044.250-1.67الركاب لنقل بغدادSKTA6.2006.3502.42الكرخ العاب مدينة

 رمزالشركة اسم
 الى النسبةالمتداولة االسهم عددالشركة

) %( الكلي

 سعر
 االغالق

)دينار(
 رمزالشركة اسم

 الى النسبةالتداول حجمالشركة
) %( الكلي

 سعر
 االغالق

)دينار(

BMNS277,814,00024.20.960المنصور مصرفBMNS285,600,00030.00.960المنصور مصرف

BNOR178,335,42115.61.260الشمال مصرفBNOR142,753,33415.01.260الشمال مصرف

IIDP173,587,45615.11.290للتمور  العراقيةIIDP138,802,23614.61.290للتمور  العراقية

BGUC73,720,0006.40.970الخليج مصرفBGUC76,000,0008.00.970الخليج مصرف

BBOB67,462,5585.91.700بغداد مصرفBIME61,300,0006.40.760االوسط الشرق مصرف

HKAR48,659,0924.21.750كربالء فنادقBUND52,700,0005.50.830المتحد المصرف

BIME47,151,0004.10.760االوسط الشرق مصرفBBOB39,800,9224.21.700بغداد مصرف

796,956,49283.62866,729,52775.61

1,146,353,626الكلي مجموع953,065,820الكلي مجموع

الجلسة بعد العقود بعض بتعديل السوق قيام بسبب تكون قد السوق يصدرها التى االحقة والنشره الملخص هذا بين اختالف وجود حالة في:-   مالحظة

المتداولة االسهم عدد

 التداول حجم
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2014/9/30

 خسارة االكثرربحية االكثر

ً االكثر الشركات التداول حجم حسب نشاطا االكثر الشركات المتداولة االسهم عدد حسب نشاطا

E-mail: statistic@isc.gov.iq
website: www.isc.gov.iq

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أعلن��ت الش��ركة العام��ة للنق��ل 
البحري، أمس الثالثاء، عن املباشرة 
بتنفيذ ق��رار ل��وزارة النقل يقضي 
بنق��ل مركزها اإلداري من بغداد الى 
البصرة ألغراض تنظيمية، وتوقعت 
أن يس��هم الق��رار في حتس��ن أداء 
الش��ركة وتس��ريع إجراءات حتميل 

وتفريغ البواخر.
وق��ال مدير ف��رع الش��ركة العامة 
البص��رة  ف��ي  البح��ري  للنق��ل 
مه��دي عل��ي عس��كر ف��ي حديث 
ل�"السومرية نيوز"، إن "وزير النقل 
باقر جبر الزبي��دي أصدر قبل يومن 
ق��راراً بنقل املق��ر العام للش��ركة 
م��ن بغ��داد ال��ى البص��رة ألغراض 
تنظيمية"، مبين��اً أن "عملية نقل 
األقس��ام يجري تنفيذه��ا من قبل 
جلن��ة مت تش��كيلها له��ذا الغرض، 
وي��وم غد م��ن املؤم��ل أن يصل الى 
البصرة مدير عام الشركة ليمارس 

أعماله فيها".
ولفت عس��كر ال��ى أن "الش��ركة 
البح��ري عندم��ا  للنق��ل  العام��ة 
تأسس��ت كان يق��ع مقره��ا العام 
في البص��رة، ولكن ننتيجة لظروف 
احلرب خ��الل الثمانينات مت نقله الى 

بغ��داد، وف��ي ع��ام 2005 أعيد الى 
البص��رة لفترة قصي��رة، ومن ثم مت 
إرجاع��ه ال��ى العاصم��ة"، مضيفاً 
أن "البص��رة تعد املوق��ع الطبيعي 
والبيئ��ة الفعلية لعمل الش��ركة، 
وخالل الفترة السابقة كانت تتأخر 
أحيان��اً موافق��ات حتمي��ل وتفري��غ 
حموالت البواخر الوافدة الى املوانئ 
العراقية بسبب وجود مقر الشركة 

في العاصمة".
وأك��د مدير فرع الش��ركة أن "نقل 

املقر العام للش��ركة ينس��جم مع 
التوجه��ات الرامية لتتويج البصرة 

عاصمة اقتصادية للعراق".
يذك��ر أن الش��ركة العام��ة للنقل 
البح��ري أسس��ت في ع��ام 1961، 
وكانت آنذاك متتلك باخرتن هما )14 
رمض��ان( و)14 مت��وز(، لكنها متكنت 
بعد ذلك من امتالك اسطول يتكون 
من 24 باخرة لم تتبق منها إال باخرة 
واح��دة قدمية تدع��ى )الناصر(، وقد 
إشتراها العراق في عام 1989، وهي 

لم تزل قيد اخلدم��ة، فيما إنضمت 
أواخ��ر ع��ام 2012 الباخ��رة )بغداد( 
التي اشتراها العراق من الصن الى 
اس��طول النقل البح��ري العراقي، 
وهي مجهزة مبحركات أملانية املنشأ 
وتبلغ حمولتها القصوى 8500 طن، 
بعد ذل��ك تعاق��دت وزارة النقل مع 
شركة كورية جنوبية لتصنيع ثالث 
بواخر لنق��ل البضائع هي )البصرة، 
املثنى، احلدباء(، وقد تسلمها العراق 
خالل النصف األول من العام احلالي، 
وبذل��ك أصبح االس��طول العراقي 

يتكون من خمس بواخر.
ويعمل في الش��ركة التابعة لوزارة 
النقل ما اليقل ع��ن 2600 موظف 
معظمه��م من البح��ارة والضباط 
الذي��ن  البحري��ن  واملهندس��ن 
تخرجوا من أكادميية اخلليج العربي 
للدراسات البحرية التي يقع مقرها 
ف��ي البص��رة، وكان��ت حت��ى أواخر 
الثمانين��ات تعد من أع��رق وأفضل 
املؤسس��ات األكادميية البحرية في 
املنطق��ة، لكن خالل التس��عينات 
رفض��ت  ث��م  تصنيفه��ا،  تده��ور 
 )IMO( املنظم��ة البحرية الدولي��ة
التي تصدرها  االعتراف بالشهادات 

األكادميية خلريجيها.

دبي ـ وكاالت:
  أعلنت شركة فورد للسيارات االثنن 
أن كلفة اس��تعادة 850 ألف سيارة، 
والتي كش��فت عنها اجلمعة، بلغت 
نحو 500 مليون دوالر، وهو ما سيؤدي 
إلى خفض نس��بة األرب��اح املتوقعة 

هذا العام.
وكان��ت ف��ورد ق��د أعلن��ت اجلمع��ة 
استدعاء 850 ألف س��يارة من فئات 

س��ي- ماك��س، وفيوجن، واس��كيب، 
ولينكول��ن ام ك��ي زي مودي��ل 2013 
و2014، بس��بب خط��أ في الش��بكة 
بالوس��ائد  اخلاص��ة  الكهربائي��ة 
الهوائية، وال��ذي مينعها من االنتفاخ 

عند حصول حادث مروري.
غير أن الش��ركة أكدت أنها لم تتلق 
حت��ى اآلن أي أنباء بش��أن ح��وادث أو 
إصاب��ات متعلق��ة بهذه املش��كلة, 

غي��ر أن هذه األزمة ليس��ت الش��يء 
الوحيد ال��ذي تعاني منه الش��ركة، 
فتوقعات األرب��اح لعام 2014 متدنية 
للغاية بس��بب ارتف��اع كلفة إصالح 
الس��يارات، والتباط��ؤ الذي تش��هده 
البيئة االقتصادية في كل من أمريكا 
اجلنوبية وروسيا, وأكد املتحدث باسم 
الش��ركة أن قيمة اخلسارة هذا العام 
س��تصل إلى مليار دوالر في أس��واق 

أمري��كا اجلنوبية، بينما س��تصل في 
روس��يا إل��ى 1.2 ملي��ار دوالر. وتتوقع 
الشركة األمريكية خسائر في أوروبا 

ستبلغ نحو 250 مليون دوالر.
وأض��اف املتحدث أن أرب��اح فورد لهذا 
العام ميكن أن تصل إلى ستة مليارات 
دوالر، بعد أن كانت قد أعلنت س��ابقا 
أن األرباح س��تتجاوز سبعة أو ثمانية 

مليارات دوالر.

لندن ـ رويترز:
 أظهر مس��ح نش��ر ي��وم الثالثاء ان 
البريطانين  املس��تهلكن  معنويات 
تراجعت هذا الشهر من أعلى مستوى 
لها في تس��ع سنوات بفعل انحسار 
طفيف في تفاؤل االس��ر بشان آفاق 

االقتصاد واوضاعها املالية.
وانخفض مؤشر ثقة املستهلك الذي 
تصدره مؤسسة جي إف كيه البحاث 
السوق الي 1- من قراءة بلغت 1+ في 

اب والتي كانت نف��س القراءة ألعلى 
مستوى في تس��ع سنوات املسجلة 

في حزيران.
البح��وث  مدي��ر  م��ون  ني��ك  وق��ال 
االجتماعية باملؤسسة ان من املرجح 
ان يواصل املؤش��ر التذبذب حول هذا 
املس��توى فيم��ا يرج��ع بن اس��باب 
اخ��رى ال��ي ان البيان��ات االقتصادية 
القوي��ة ال تترجم الي حتس��ن واضح 
في مس��تويات املعيشة ومع بقاء منو 

االج��ور ضعيفا, واض��اف قائال »اناس 
كثي��رون ال يش��عرون بأي حتس��ن في 
معيشتهم على الرغم من منو الناجت 
احملل��ي االجمال��ي وهذا رمب��ا يخفف 
التأثي��ر االيجابي للتغطية االعالمية 

لالقتصاد.«
وجاء تراجع مؤشر ثقة املستهلك في 
ايل��ول مع هبوط اربع��ة من املكونات 
اخلمس��ة الرئيسية للمؤش��ر. وكان 
اكب��ر هذه االنخفاض��ات في توقعات 

االس��ر للدخل الش��خصي ومجمل 
االقتص��اد عل��ى م��دى االثني عش��ر 

شهرا القادمة.
ويتوقع بنك اجنلترا املركزي ان اقتصاد 
بريطاني��ا سيس��جل منوا ق��دره 3.5 
باملئ��ة ه��ذا الع��ام وهو ما س��يكون 

افضل معدل منو في حوالي عقد.
وأجرت ج��ي إف كيه املس��ح باالنابة 
عن املفوضية االوروبية في الفترة من 

1 الى 16 ايلول.

النقل البحري تنقل مركزها
 اإلداري من بغداد إلى البصرة

فورد تعلن عن خسائر بقيمة 500 مليون دوالر

البريطانيون متشائمون بشان آفاق االقتصاد

باخرة جتارية في شط العرب
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ه��ي أول مطرب��ة عراقية غن��ت من دار 
اإلذاع��ة العراقي��ة ع��ام 1936، تعلمت 
صديق��ة املالية أداء املقام��ات العراقية 
بأصولها الصحيحة خصوصاً الصعبة 
منها عل��ى قارئ املقام العراقي املرحوم 
رش��يد القندرجي، فأجادت غناء املقام 
إج��ادة متميزة، حت��ى أصبحت مطربة 
بغداد والعراق التي يشار إليها بالبنان. 
اسمها احلقيقي فرجة عباس، ولكنها 
غي��رت اس��مها رس��مياً إل��ى صديقة 
صالح موسى، من مواليد بغداد 1901.

 بدأت صديقة املالي��ة حياتها ) مالية – 
قارئ��ة في املناس��بات الدينية (، إال أنها 
احترف��ت الغن��اء عام 1918، وس��جلت 
عام 1923 مجموعة من األس��طوانات، 
من��ذ  الط��رب  ليال��ي  جنم��ة  وكان��ت 
العش��رينيات م��ن الق��رن املاضي حتى 
حلول الس��تينيات من��ه، فهي املطربة 

الت��ي أملت بأص��ول املقام��ات واالبوذية 
البغدادية. 

رخيم��ة الص��وت مجي��دة األداء عل��ى 
قائم��ة  رأس  عل��ى  وكان��ت  الفط��رة 
املطرب��ن الذين يدع��ون حلفالت وجهاء 
بغ��داد حين��ذاك. بع��د دخوله��ا عالم 
اإلذاع��ة  العراق��ي ع��ن ط��رق  الغن��اء 
العراقية، عملت صديقة املالية مطربة 
دائمة احلضور في » ملهى الش��ورجة » 
القريب من سوق الشورجة آنذاك، لكن 
الزمن لعب دوره القاسي في حياة هذه 
املطرب��ة، حيث لم حتتفظ لها مكتبات 
األشرطة إال بالقليل والنادر من أغنياتها 

الكثيرة التي ذهبت أدراج الرياح. 
اش��تهرت املطربة صديق��ة املالية بأداء 
مقام » البهيرزاوي » الذي أتت تسميته 
نس��بة إلى مدينة ) به��رز ( إحدى مدن 
محافظ��ة ديالى التي تقع في ش��مال 

ش��رق بغداد، ويعتمد ه��ذا املقام على 
نغم��ة البي��ات، كذل��ك اش��تهرت في 
أداء مقام احلكيم��ي واملدمي واحملمودي 

واجلبوري.
ومن أكث��ر االغاني التي اش��تهرت بها 
املطرب��ة صديق��ة املاليا والت��ي ما تزال 
تتردد على ألس��ن العراقي��ن الى يومنا 
ه��ذا  أغنية » األفن��دي » و« اجلار خويه 
اجلار » و« يا صياد السمك » و« فراقهم 
بكان��ي » و« على جس��ر املس��يب »  و 
»ياكهوت��ك ع��زاوي » وغيره��ا، واجلدير 
بالذك��ر إن أكث��ر األغاني الت��ي غنتها 
املطرب��ة صديق��ة املالي��ة ق��د حلنه��ا 
املوس��يقار صالح الكويتي وش��قيقه 

داود الكويتي.
توفيت صديقة املالية في شهر نيسان 
من العام 1969 عن عمر يناهز الثمانية 

والستن عاماً. صديقة املالية هويتها
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زينب الحسني

لم تعد كلم��ة العاطل��ن تقتصر فقط 
على الرجال وامنا ش��اطرته املرأة الوصف 
ايضاً، اذ جند عش��رات آالالف من اخلريجات  
رهينات البيت بس��بب ع��دم وجود فرص 
عم��ل متاح��ة له��ن م��ن قب��ل اجله��ات 
احلكومي��ة أو حت��ى م��ن قب��ل القط��اع 
اخلاص الذي تتصف اج��وره بالزهيدة جداً 
ان وجدت، والذي يفض��ل بجميع االحوال 

العمالة االجنبية .
أذ ترتض��ي الكثي��ر منه��ن بالعم��ل في 
مس��تواهن  م��ع  تتناس��ب  ال  مج��االت 
الدراسي  وتضطر اغلبهن العمل بائعات 
في محال االلبس��ة او م��واد التجميل او 
تكون مربية ف��ي احدى حضانات القطاع 
اخلاص فقط ليتسنى لها  ايجاد اي مصدر 
رزق او ان تقوم بإعط��اء دروس خصوصية 
ف��ي املن��زل ، وبالتالي فأنه��ا تبقى ضمن 
أطار البطال��ة املقنعة املس��تفحلة في 

مجتمعنا .
واكي��د للبطالة س��واء كان��ت لإلناث او 
الذكور اس��باب متج��ذرة تب��دأ من عدم 
وض��ع خط��ة اساس��ية م��ن قب��ل وزارة 
التعليم العال��ي والبحث العلمي لقبول 
الطلبة في الكليات  واجلامعات العراقية 
لالختصاصات املطلوبة في اسواق العمل 
العراقي��ة ، ال��ى جان��ب ان الوظيفة بحد 
ذاتها أصبحت  عمل��ة نادرة ال تقدر بثمن 
فالفتاة التي حتصل على وظيفة في وزارة 
النف��ط او الكهرب��اء ينظ��ر اليها اجملتمع 
وكأنها قد وجدت كنزاً مما يسهم في رفع 
رصيدها في ايجاد فارس أحالمها املنتظر 
وضمن أط��ار ش��روطها املعدة مس��بقاً 

كونه�ا » موظف�ة » .
لذا اصبح��ت الوظيفة هي اجلزء الناقص 
ل��كال اجلنس��ن وفي ظ��ل ارتفاع نس��بة 
البطال��ة التي جتاوزت 17 باملئة بحس��ب 
آخ��ر االحصائي��ات الرس��مية تظل هذه 
املش��كلة قائمة مع غياب احللول اجلذرية 

او االنية للقضاء عليها او احلد منها .
وتتراكم وتزداد اعداد اخلريجن واخلريجات 
عل��ى م��دار االع��وام ف��ي ظ��ل انع��دام 
اخلط��ط املس��تقبلية من قب��ل احلكومة 
واملتخصصن في مجاالت س��وق العمل  
مم��ا يولد مش��كالت مس��تعصية تظهر 
آثاره��ا واضحة عل��ى اجملتمع م��ن جميع 
النواحي وفي مقدمتها اجلانب االقتصادي  
واملعاش��ي للفرد العراق��ي الذي اصبحت 
فرصة العمل بالنس��بة له تشكل حلماً 
صعب املنال لكال اجلنس��ن الذين اصبح 
لقب عاطل رفيقهما الدائم ، السيما وان 
املوازن��ة العامة للعام احلال��ي والتي على 
اساس��ها يتم حتديد حاج��ة كل وزارة من 
الدرجات الوظيفي��ة مازالت تراوح محها 

من دون حراك.

المرأة العاطلة

بغداد- زينب الحسني:
تتف��ق االم العراقي��ة على ان يكون 
للعيد نكهة خاصة برغم الظروف 
العصي��ة والصعب��ة الت��ي متر بها 
البالد ، اال انها تصر ان جتعل افرادها 
يعيش��ون فرح��ة العي��د من خالل 
مس��تلزماته،  الستكمال  سعيها 
فضالًع��ن  ان يك��ون ل��كل فرد من 
اس��رتها حصته من مالبس العيد، 
وتخصي��ص ي��وم كام��ل لعم��ل » 
الكليج��ة« ، كونه��ا تع��د العي��د 
مناس��بة مقدسة الميكن  للعائلة 
ان تتعام��ل معه��ا بنح��و روتيني ، 
فضالً عن انها املناسبة االمثل لنبذ 
اخلالفات وازالة جميع اسباب الزعل 
بن افراد االس��رة » الصباح اجلديد« 
رص��دت اب��رز مظاهر اس��تعدادات 

االسر العراقية للعيد .   

امهات عامالت
س��ناء كاظ��م ، موظف��ة متزوجة 
»زحم��ة  إن  تق��ول  لطفل��ن،  وام 
العم��ل لم تكن عائق��اً امام اغلب 
االمهات العامالت بل على العكس 
ه��ن يواظ��ن على جع��ل كل عيد 

مناس��بة خاصة لتجمع االس��رة ، 
الس��يما وانها ال تتكرر في السنة 
س��واء مرة لذا فان احترام قدسية 
العي��د امر اعت��ادت عليه االس��رة 
العراقي��ة مهم��ا كان مس��تواها 

االقتصادي .
اما زهراء علي ربة بيت تقول ان ابرز 
ما مييز طقوس كل عيد هو عمل » 
الكليجة« واليسمح بالتنازل عنها 
يعدونه��ا  االطف��ال  وان  ،الس��يما 
حل��وى العي��د حص��راً وال يقبلون 
عنها بديال ، مضيفة ان اليوم االول 
لعي��د االضحى يك��ون دائم��اً مميزاً 
اذ تق��وم العائالت مبراس��يم الذبح 
» الضحي��ة« والتوجة ال��ى املقابر 
ل��ذا يكون لهذا العي��د خصوصية 
معين��ة جلمي��ع االس��ر العراقي��ة 
في ظ��ل اكتظاظ املقاب��ر باالحبة 

وااله�ل .

الكليجة اوالً
فيم��ا اوضحت بتول قاس��م بأنها 
ونتيجة عملها الدائم اختارت هذا 
العي��د ان تقوم بش��راء  الكليجة 
اجلاهزة من االسواق وبعض اصناف 

احللويات بغي��ة تقدميها لضيوفها 
في اثناء ايام العيد، مش��يرة الى ان 
العيد بالنس��بة السرتها مناسبة 
وغي��ر  افراده��ا  جمي��ع  لتجمي��ع 

مسموح للتغيب اثناءه.
 ابتسام محمد بينت ان للعيد في 
بالد الرافدين خصوصية وله عادات 
وتقالي��د ممي��زة اذ تتب��ادل العائالت 

الزيارات وصحون » الكليجة« ، الى 
جانب قيامهم بعمل املآدبات على 
امت��داد ايام العي��د ، مما يعمل على 
تقوية االواص��ر االجتماعية ويخلق 

اجواءا من االلفة واحملبة .
 

االسواق مزدحمة
اذ يقول اصحاب محال بيع املالبس  
ان “اسواق املالبس وخاصة النسائية  
تش��هد مع حل��ول عي��د االضحى 
املبارك ، االقبال الذي كانت تشهده 
ف��ي كل ع��ام اذ درجت الع��ادة في 
االعياد ان تش��هد االس��واق زحاماً 

واقباال شديداً استعداداً للعيد”.
افتقار االماكن الترفيهية

واوضحت س��عاد جاسم » ربة بيت 
» بان احلكومات احمللية غير مهتمة 
باألماك��ن الترفيهي��ة  وعدم توفير 
االلع��اب اجلي��دة وال توج��د اماكن 
للعائالت العراقية وال اماكن خاصة 
بالنس��اء وله��ذا وج��ود العائ��الت  
والنس��اء في منازله��م افضل من 
اخلروج في أي��ام العيد  ،  الفتة الى 
ضرورة ان يكون هناك اهتمام اكبر 
م��ن قب��ل املس��ؤولن واحلكومات 
وان   ، الترفي��ه  مبوضوع��ة  احمللي��ة 
يتم انش��اء اماكن خاص��ة لترفيه 
العائ��الت واماكن خاصة للنس��اء 

والفتيات اسوة ببقية دول العالم.

األم العراقية تحافظ على عادات وتقاليد العيد 
غياب أماكن الترفيه وحضور »الكليجة«

صديقة المالية 

  المطربة التي ألّمت بأصول المقامات واالبوذية البغدادية

شخصية األسبوع

فضفضة نسوة 

أبرز طقوس العيد عمل »الكليجة«

ساهمات
م

صحتكِ

حكايات وأبتسامات 
يحك��ى ان إحدى الس��احرات قالت لرجل 

وزوجته
لكونكم��ا من افضل الزوج��ن وقضيتما 

معا ما يقارب ال� 35 عاما، فإني سأهب
لكل واحد منكما أمنية ألحققها له .

قالت الزوجة :
أنا أمتنى أن أس��افر حول العالم مع زوجي 

العزيز من دون أن نفترق
حركت الس��احرة عصاها بش��كل دائري 

مرددة
"أبرا كدابرا أبرا كدابرا, أبرا كدابرا"

فظه��رت تذكرتن للس��فر ح��ول العالم 
وضعتها في يد الزوجة

جاء دور الزوج الذي جلس يفكر ثم قال
ه��ذه حلظة رومانس��ية، لك��ن الفرصة ال 

تأتي إال مرة واحدة في العمر
آس��ف حبيبتي : لك��ن أمنيت��ي أن أتزوج 

امرأة تصغرني ب� 30 عاماً
شعرت الزوجة بغّصة في حلقها وبطعنة 

سيف في قلبها وبدت خيبة األمل على
وجهها ) لكن األمنية أمنية(

حركت الس��احرة عصاها بش��كل دائري 
مرددة

‘ أبرا كدابرا أبرا كدابرا, أبرا كدابرا ‘
فجأة أصبح عمر الزوج 90 عاما !

ق��د يعتق��د بعض الرج��ال أنه��م أذكياء 
ولكنهم ينسون ،

أن الساحرات في النهاية
هّن …. نساء …….   

مساهمة من الصديقة ساره جبار 

قول احلق : 
القاضي :

ادعت امرأة م��رات تلو مرات  أن 
جارها لص

وف��ي النهاية مت توقي��ف جارها 
الشاب

و بعد مضي أي��ام أُثبتت براءته 
وأطل��ق س��راحه، وف��ي الوقت 

نفسه
أُرسلت املراة إلى احملكمة .

إن    ، للقاض��ي  امل��رأة  فقال��ت 
ً الكلمات ال تؤذي أحدا

فرد عليها القاضي هكذا إذان
وتابع قائالً:

حينما تعودين اليوم إلى البيت، 
اكتبي على ورقة

جمي��ع الصفات الس��يئة التي 
قلته��ا عن الش��اب؛ ث��م مزقي 

الورقة
وارميه��ا عل��ى ط��ول الطريق. 
وتعال��ي ف��ي الغد لتس��معي 

احلكم .
نفذت امل��رأة طلبه وع��ادت في 

اليوم التالي .
قال لها القاضي :

إذا  عن��ك،  العف��و  س��يتم 
قصاص��ات  جم��ع  اس��تطعت 
الورق��ة التي كتبته��ا باألمس، 
وإال س��يحكم عليك بالسجن 

ملدة عام .
أجابت املرأة لكن هذا مستحيل! 

فقد أخذتها الريح بعيداً  .

ف��رد القاضي بالتأكيد ! ..  متاماً 
مثل املالحظة البسيطة التي

الريح ودمرت س��معة  حملتها 
الرج��ل ، الت��ي ال ميك��ن إصالح 

الضرر الناجت عنها .
وعلي��ه أص��در حكمه بس��جن 

املرأة.
العبرة من هذه القصة 

على امل��رء أن يدرك قوة الكلمة 
التي يقولها ومدى تأثيرها على 
اآلخرين ، فالكلمات كالرصاص 
ال نس��تطيع إيقافه��ا أو حتويل 

مسارها إذا مت إطالقها .

مساهمة من الصديقة 
هند جمعه 

عل��ى  للتغّل��ب  عضالت��ك  ق��ّوي 
سرطان الّثدي

يحتاج مرضى الّسرطان بشكٍل عام 
الكثير م��ن العناي��ة والوقاية، لدّقة 
وحساس��ّية وضعه��م الصّحي. وإن 
اختلفت طرق هذه العناية بأنفسهم 
بحسب املكان الذي أصابه هذا املرض 
اخلبي��ث، إالّ أّنه��ا تبق��ى ضرورّية وال 
مفّر منها. وقد يكون الّسرطان الذي 
يضرب الّثدي عند الّنس��اء أحد أكثر 

األنواع التي حتتاج عناية ودّقة.
الصحّي��ة  العناي��ة  إل��ى  فإضاف��ًة 
والع��الج ال��الزم ل��ه، تع��د الرياضة، 
تقوي��ة  رياض��ة  خ��اص  وبش��كل 
ا لالس��هام  العض��الت، عنصرًا مهمًّ

في فعالّية العالج هذا.
هذا بحس��ب ما أّكده املركز األملاني 
ألبحاث السرطان الذي أوصى مؤّخرًا 
مريضات س��رطان الث��دي باملواظبة 
على ممارس��ة متارين تقوية العضالت 
في أثناء خضوعه��ّن للعالج، كونها 
تق��ي من الّتعب الكبي��ر الناجم عن 

العالج، أو حتّد منه على األقّل.
توصي��ة املرك��ز ه��ذه اس��تندت إلى 
دراس��ة حديث��ة أثبت��ت أّن ممارس��ة 
مريض��ات س��رطان الث��دي لتمارين 
تقوية العضالت تقّلل من معاناتهّن 

أع��راض اإلنهاك، في حن أس��همت 
ممارس��ة متارين االس��ترخاء في زيادة 

شعورهّن بالراحة النفسية.
ولوضع هذه الّدراس��ة، قّس��م املركز 
مجموعت��ن،  إل��ى  مريض��ة   160
مارس��ت األولى منهما متارين تقوية 
العضالت مبعدل مرتن أسبوعيًّا ملّدة 
س��اعة كّل مّرة،ف��ي حن   مارس��ت 
الّثانية متارين االس��ترخاء  اجملموع��ة 

باملعّدل نفسه.
وقبل البدء في ممارسة التمارين، وبعد 
مرور 12 أس��بوًعا من االنتهاء منها، 
مألت املريضات اس��تمارة اس��تبيان 
تفصيلّي��ة حول حاالتهّن النفس��ّية 
واجلس��دّية. أضاف��ة إل��ى ذل��ك، قام 
الباحث��ون بفحص الّلياق��ة البدنّية 
لهّن، فاكتشفوا أنها شهدت حتّسًنا 
ملموًسا، بفضل ممارسة متارين تقوية 

العضالت.

وكاالت :
تبح��ث الكثير م��ن النس��اء عن 
اجلم��ال املطل��ق املتكام��ل ،وعادًة 
ال حتص��ل على ه��ذا اجلمال إال في 
صالون��ات التجمي��ل، ولكن نحن 
لدينا احلل ال��ذي ميكن أن يجعلك 
ل��ه،  تطمح��ن  ال��ذي  باجلم��ال 
وتقومي بإظهار مفاتن عينيك من 
دون الذهاب إلى صالون التجميل، 
س��نقدم ل��ك 5 ط��رق لتجمي��ل 
لتظه��ري  وحتديده��ا  العي��ون 

بجمالك الذي حتلمن به:   
-1 نب��دأ بوض��ع الظ��ل األبي��ض 
اخلالي م��ن اللمع��ة، فهو يعطي 
اش��راقًة للعن، نضع ه��ذا الظل 
على اجلفن��ن العلوي والس��فلي 

ولكن نضعه بش��كل خٍط وليس 
على كامل اجلفن

-2 نحضر قلم التحديد اجلاف) أي 
من دون ملعة ( نبدأ برسم العن من 
اجلفن العلوي من بدية العن، وإذا 
كان��ت العن دائرية من��د اخلط إلى 
خ��ارج العن بحي��ث حتصل العن 
على الوس��ع الذي نري��ده، وبعدها 
نضع خطاً آخر على اجلفن العلوي 
لك��ن م��ن داخل العن ونس��حبه 
قيالً من الزاوية حتى يتصل باخلط 

العلوي.
-3 نق��وم بوض��ع خ��ط بل��ون غير 
األخض��ر  الع��ن  داخ��ل  األس��ود 
أو األزرق مث��اًل، ليعط��ي اتس��اعاً 
للعن، ويكون اللون اخملتار مناسباً 

ألل��وان الثياب التي س��نرتديها  - 
نقوم برس��م خط بقلم التحديد 
على اجلفن الس��فلي ف��وق الظل 
األبي��ض، ولك��ن علين��ا أن نك��ون 
حذرين بوضعه بحيث يكون اخلط 
رفيعاً جداً، ونس��حب اخلط إلى أن 
يصل باخلط العلوي، وإن أحسسنا 
ب��أن الع��ن ق��د أصبح��ت باهتة 
نس��تطيع وضع قليل من الكحل 
داخ��ل العن فوق الل��ون اإلضافي 
الذي ذكرناه على أن يكون األس��ود 

خفيفاً.
-4 نقوم بوضع الظ��ل الذي نريده 
وال��ذي يتناس��ب مع الل��ون الذي 
سوف نختاره لداخل العن، نضعه 
فوق قلم التحديد ولكن دون الشد 

على الريشة املستعملة، وعندما 
ننته��ي م��ن وض��ع ظ��الل العن 
نحضر الريش��ة التي نستعملها 
للخ��دود ونق��وم بتمريرها وبخفة 

على العن .
وبهذا س��وف حتصلن على عينن 
بريئت��ن وجذابت��ن ومثيرت��ن في 
الوق��ت ذات��ه، ودومنا الذه��اب إلى 
صالونات التجميل وإضاعة الوقت 
عندهم نرجو أن تكون أعجبتكم 

هذه اخلطوات شاركينا برأيك.
مالحظ��ة: عندم��ا تك��ون الع��ن 
واس��عة جداً يجب علين��ا التأكد 
م��ن ان اخلط��ن قد أغلق��ا العن، 
وبانن��ا لم من��د اخلطن إل��ى خارج 

العن بشكٍل كبيٍر.  

5 طرق لتجميل العيون وتحديدها

وكاالت: 
م��ن  الفتي��ات  بع��ض  تعان��ي 
امللمس اخلش��ن للش��عر، ورغم 
أن صالون��ات التجمي��ل يتواف��ر 
به��ا حالي��ا عالج��ات لتملي��س 
الشعر وفرده، إال إنها تظل طرق 
كيميائية تش��كل خط��را على 
الش��عر، فضال ع��ن إنها باهظة 

التكاليف.
ولذل��ك نق��دم ل��ك 3 خلط��ات 
طبيعية تس��اعدك ف��ي متليس 
مكون��ات  باس��تخدام  ش��عرك 

طبيعية ال تضر بشعرك:
- خلط��ة زيت الزيت��ون والبيض: 
اخلط��ي بيضت��ن م��ع كمي��ة 

كافي��ة من زي��ت الزيتون وضعي 
اخلليط على شعرك، ثم انتظري 

ملدة س��اعة على األقل، وبعدها 
ميكنك غسل شعرك بالشامبو.

والعس��ل:  احللي��ب  خلط��ة    -
احلليب  إل��ى  العس��ل  أضيف��ي 
واس��حقي  معج��ون،  لعم��ل 
الفراولة أو امل��وز وأضيفيها إلى 
اخلليط، ثم طبقيه على شعرك، 
ودعي��ه حتى يجف ملدة س��اعة 

ونصف ثم اغسليه.
- حمامات الزيت املنزلية: اخلطي 
القلي��ل من زيت ج��وز الهند مع 
زي��ت الزيتون، دلكي اخلليط على 
الفروة والش��عر، ثم لفي الرأس 
مبنشفة دافئة، واتركيها ملدة 45 

دقيقة، ثم اغسليه باملاء.

وكاالت:
م��ن  الفتي��ات  بع��ض  تعان��ي 
مش��كلة انتف��اخ العينن فور 
استيقاظهن مباشرة من النوم، 
ولكي تقصي على هذا االنتفاخ 
وتبدين في أجمل طلة بالصباح، 

اتبعي النصائح التالية:
1 -حاولي أن حتصلي على قسط 
كاف م��ن النوم، حيث يس��اعد 

ذلك في جتديد خاليا اجللد.2
ش��رب  ع��ن  متنع��ي    -  2

الكافين.
-3  استخدمي كرميات مبيضة 
للجل��د أو الش��اي األخض��ر أو 
تعال��ج  ألنه��ا   ،»C« فيتام��ن 

زيادة ارتفاع مس��تويات امليالنن 
املسبب لالنتفاخ.

4 -  بق��در اإلم��كان ال تتعرضي 
ألشعة الشمس بدون استخدام 

املستحضرات الواقية.
5 -  اش��ربي كمي��ة كافية من 
املاء، للحفاظ على لون البشرة 

ونضارتها.

تعرفي على أفضل خلطة للتخلص من انتفاخ العينينوصفات طبيعية لتمليس الشعر
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ذاكرةإضاءة

رصدصفحة يحررها مقداد عبد الرضا

فيما مضى كنا نحن الذين نعمل 
في االخ��راج والش��ريط االذاعي 
نحتاج الى الكثير من املواد حتى 
نتمك��ن من اجن��از برنامج اذاعي 
يرضي املستمع، نحتاج مثال الى 
اش��رطة كثيرة، اجهزة تسجيل 
ومونتاج، ال��ى جهاز صوت مذيع 
واخيرا  ومايكرفون  االستديو  مع 
الى جهاز يربط كل هذه االشياء 

حتى تكتمل.
االن لم يعد لهذا الش��يء وجود 
اال م��ا ندر وعن��د اؤلئ��ك الذين 
يحنون الى املاض��ي، لقد اصبح 
الكومبيوتر هو املس��ؤول  جهاز 
عن كل االش��ياء، جه��از صغير 
حتمل��ه معك اينما تك��ون وتبدأ 
بنقل امل��واد التي تري��د ان تنجز 
به��ا برنامج في ه��ذا الصندوق 
الصغير، ثم تبدأ بعملية املونتاج، 
اذا اصبح الش��ريط االذاعي فوق 
الرف، نحتاجه في االساس وفي 
الرج��وع اليه كأرش��يف، كذلك 
احلال في التلفزيون والس��ينما، 
في الس��ينما حتديدا كانت تقام 
مهرجانات تعد على اصابع اليد، 
تضع فيها الكثير من االشرطة 
كفيل��م  اجلاه��زة  )البوبين��ات( 
وتنقله��ا بصعوبة ال��ى العالم، 
االن ال حتت��اج ال��ى كل ه��ذا ما 
علي��ك اال ان تضع كل ما أجنزته 

على قرص مدم��ج او جهاز خزن 
)ه��ارد(  صغي��ر 

ه��ب  تذ و
ل��ى  ا
ص��ي  قا ا
ني��ا  لد ا
دون  م��ن 
ووزن  عن��اء 
ام��ا  وقل��ق، 
املهرجان��ات 
تق��ام  الت��ي 
ش��تى  ف��ي 
العالم  انح��اء 
فيصعب عدها، 
مهرجان  اخرها 
املوباي��ل،  اف��الم 
ولي��س بغريب ان 
قريب  وق��ت  يأتي 
للساعة  سيكون 
التي حتمل  اليدوية 
كامي��را مه��رجان 

ايضا، من يدري؟
عل��ى  اقب��ل  ال��كل 
الكامي��را الديجت��ال 
الش��ريط  وت��رك 
االقل  النه  السينمائي 
تكلفة واالنقى نتيجة، 
هن��اك برامج ال تعد وال 
حتصى تدخ��ل في نقاوة 
الصورة والصوت واملؤثرات 

ايضا، لذلك جتد ان جائزة 
اس��تحدثت  االوس��كار 
البصرية  املؤثرات  جائزة 
االجن��از  له��ذا  نتيج��ة 
ل��ن  البرام��ج،  وه��ذه 
حتتاج الى معمل كبير 
او حتميض  لتصحيح 
الفيل��م، كل ش��يء 
بني يدي��ك بضغطة 
بس��يطة يت��م م��ا 

تريد او ترغب.
الرقمية  السينما 
الت��ي  تل��ك 
الداتا  تس��تخدم 
التصوي��ر،  ف��ي 
صغيرة  كامي��را 
الكف  بحج��م 
العالم  وواج��ه 
نتائج،  واح��رز 
التط��ور  ان 
الرقمي املفزع 
في س��رعته 
فيه  وال��ذي 
بق  يتس��ا
 ، ل��م لعا ا
ة  ر لق��د ا و
لفائق��ة  ا

عل��ى 
تنفي��ذ 

س��معية  مؤث��رات 

للجمي��ع  متوف��رة  وبصري��ة 
باالضاف��ة الى امكاني��ة القيام 
التي  بكل اخل��دع الس��ينمائية 
كان��ت عس��يرة فيم��ا مض��ى 
س��اعد وسيس��اعد اجلميع الى 
تبن��ي الكامي��را الرقمي��ة النها 
مرنة وقادرة الى الوصول الى روح 
اجملتمع مبا فيهم الصغار، هناك 
الكثي��ر من االف��الم التي ذهبت 
الى االوس��كار مثال وحازت على 
جوائز اجنزت م��ن خالل الكاميرا 
الرقمية نذكر على سبيل املثال 
فلم )Traffic( عام2000 للمخرج 
الذي حصل  ستيفن س��ودبيرغ 
أن رش��ح خلمس جوائز اوسكار، 
بكامي��را  ص��ور  الفيل��م  ه��ذا 
رقمي��ة، كذلك فيل��م "البجعة 
الس��وداء" ع��ام 2010 للمخرج 
دارن ارنوفس��كي، بطولة ناتالي 
افض��ل  )ج��ائ���زة  بورمت���ن، 
ممثلة(  صور بكامي��را )5D( التي 
يحتضنه����ا االن الكثي����ر من 
الشب�اب في البالد وسع��ره��ا 

من�اسب ج�دا.
س��عي طيب ل��دى الش��ب��اب 
االن ف���ي بالدن�����ا والع��ال��م 
الرقمي��ة  الك�امي��را  لتبن��ي 
والس��باب ذكرته����ا ف��ي اعاله 
الش��ريط  ولي��ذه�����ب 

السللويد الى البحر.

هل نودع الشريط السينمائي؟ 

بداية البد من التلويح لفريق العمل على هذا االجناز 
الفط��ن والواعي ال��ذي جاء بعد الهزائ��م املتكررة 
التي ُمني بها املس��رح العراقي ف��ي االونة االخيرة، 
حي��ث بتنا ال نرى املس��رح اال من خالل كوة صغيرة 
وضيق��ة واعن��ي به��ا الفرق��ة القومية واملس��رح 

الوطني ومنتداه.. 
اعزي��زة يط��رح مش��كالت جم��ة، نح��ن النظ��ارة 
نتجول في غ��رف عدة ولثالث فصول، الفصل االول 
والسميه االيضاح، الثاني االسباب، الثالث النتائج، 
فف��ي الفص��ل االول حاول اخملرج باس��م الطيب ان 
يعرفنا على ش��كل املس��رحية وطريقة السير في 
مجساتها من خالل مجموعة غرف، كل غرفة حتمل 
هّماً عراقيا قاسيا، الفصل الثاني، نحن نزور الغرف 
الواحدة تلو االخرى، لقد قص علينا املمثلون ببراعة 

جزءاً من الهم العراقي اصاب ارواحنا باجلزع.
ش��كل املس��رحية كان الفتا وذكيا، لكن املضمون 
يحتاج الى س��حر، ان تنقل ل��ي احداثا اعرفها من 
دون اضافة فن الس��حرعليها س��تكون فوتغرافيا 
ينقل لن��ا الطبيعة، مواضيع قاس��ية نعم، لكننا 
نعرفها، فهي اصبحت جزءا من اسرتنا او يومياتنا، 
وهذا ما حاولت ان اؤكده خالل الندوة التي ناقشت 

العمل بعد العرض. 
طاق��ات طيب��ة وبديع��ة م��ن املمث��الت واملمثلني 
اس��تطاع اخملرج الشاب باس��م الطيب ان يتعامل 
معه��م بحرفية ايجابية س��اعدتنا على الغور في 
تفاصي��ل العم��ل، كان االخ��الص س��يد نواياهم و 
متوهج��ا عل��ى وجوه اجلمي��ع وهذا وحده مس��رة 

لالرواح.
احد املشاهدين كان يجلس الى جانبي وهو يحمل 
فول��در العم��ل، همس ف��ي اذني، لم االس��م هذا، 
اعزي��زه؟، قلت رمبا ه��ي من املوروث الش��عبي، تلك 
العظمة التي ان دخل��ت البيوت احالتها الى ربكة 
وال��م، الب��الد فيها الكثي��ر من ه��ذه العظام كما 

احسب، اليس كذلك؟ 
في املس��رحية الكثير من احلزن وااللم واالحباطات، 
في املناقش��ة اش��ر احد احلاضرين عل��ى هذا، قال 
انني خرجت محبطا من العمل، اخملرج قال، اال ميكن 

لأللم ان يصنع حبا؟ نعم هو ذاك..

"اعزيزة" عندما 
يصنع األلم ُحّبًا

الكثي��ر م��ن التغي��رات حصلت ف��ي حياته، 
ليس��ت فقط على املس��توى الفني، بل على 
املس��توى الفك��ري واالجتماعي. يق��ول: "ان 
تتع��رف عل��ى ثقاف��ات وجنس��يات متنوعة 
هو بح��د ذات��ه تغير وإله��ام وجم��ال كوني 

اليوصف".
فيم��ا يصف اجملتمع األوروب��ي الذي يعيش به 
بأنه مجتمع بس��يط، عقالن��ي، ال يهتم في 
الش��كليات. إمن��ا االنس��انية والقان��ون فوق 

اجلميع.
إنه الفنان مخلد راس��م، جن��ل الفنان الراحل 
راس��م اجلميلي، والذي حل ضيفاً علينا وكان 

لنا معه هذا احلوار:
 لم خرجت من العراق؟ 

خرجت م��ن العراق س��نه 2005 ال��ى املانيا، 
للمش��اركة ف��ي عم��ل مع اخملرج املس��رحي 
د.عوني كرومي )رحمه اهلل( في مشروع بغداد 
– برل��ني، وعرض مس��رحية "اعتذر أس��تاذي 
لم اقص��د ذلك" للمخرج هيث��م عبدالرزاق، 
وبعدها قررت البقاء في أوروبا ألسباب كثيرة 
تتعل��ق باجلانب اإلنس��اني والفني ولس��بب 
رئيسي أيضاً وهو وضع العراق في تلك الفترة 
الس��وداء والعنف الس��ائد ف��ي املدينة التي 
مازالت تعي��ش في مخيلتي )بغ��داد(، وايضاً 
البحث عن ذاتي كإنسان حالم بسيط بعيدا 
ع��ن الفوضى، بعيدا عن امل��وت اجملاني، وقريباً 
جداً من ممارسة احلرية التي فقدناها لسنوات 

من اخلراب اليومي.
حاولت اخلروج من واقٍع الى واقٍع اخر افتراضي، 
ال��ى وط��ٍن افتراضي، ك��ي أدرك أيضاً معالم 
وج��ودي في هذا العالم وأحل��م مبدينة تخلو 

من الفقدان واأللم واأليديولوجيا املبهمة.
 من "كاليكوال" الى آخر عمل مس��رحي، 

ما الذي تغير عند مهند؟
الكثير من التغيرات حصلت، ليس��ت فقط 
على املستوى الفني، بل على املستوى الفكري 
واالجتماعي. ان تتعرف على ثقافات جنسيات 
مختلفة بحد ذاته تغير وإلهام وجمال كوني 
اليوص��ف. اجملتمع األوروبي مجتمع بس��يط، 
عقالني، ال يهتم في الش��كليات. االنسانية 
والقان��ون فوق اجلميع. ذاكرت��ي االن مكتظة 
بالرموز. هناك رؤية جديدة لتجس��يد الواقع 
بعيدا عن الغموض والعروض املسرحية التي 

تنتمي فقط )للنخبة(.
هناك مراقب��ة وحتدي ومجازفة خ��ارج نطاق 
كل  عل��ى  التفكي��ر  ف��ي  وحري��ة  املأل��وف، 
املس��تويات. تعلمت الكثي��ر ومازالت أتعلم. 
تعلم��ت كيفية وض��ع اس��تراتيجية لتقدمي 
مش��روع وكيفية وضع منهج وأس��لوب في 
مش��روعي وحتدي��د وق��ت منظ��م للتمارين 

وبرمجة كل العروض املسرحية خالل السنة 
او السنوات املقبلة. كل هذا نتيجة االحتكاك 
واحلوار واالس��تماع الى ثقافة االخر واالنفتاح 
عل��ى العالم ومش��اهدة عروض مس��رحية 
وزيارة متاحف عاملية ومشاهدة اوبرا ومتابعة 
س��ينما وسماع أغان، "أنا من اگولن اه واذكر 
أيامي روحي ترف وتغيب" واستحضار ذكريات 
املدين��ة، األصدق��اء، كل هذه االش��ياء تخلق 
إيقاعاً متغيراً، صورة متغيرة، جسداً متغيراً، 

فضاًء متغيراً أيضاً، ولغة متغيرة.
 "ارواح عراقية"، هل كانت عراقية ام تأثرا 

باوروبا؟
كل اعمالي املس��رحية فيها نفس وروح ولون 
عراقي، لكن منظومة االشتغال وفكرة العمل 
عاملية وليس��ت محلية. هذا هو الفرق بني ان 
تقدم عمال فنيا ينتمي فقط لفئة معينة او 
جملتمع مع��ني، وبني ان تقدم عمال فنيا ينتمي 
الى كل العصور  واألزمان، على س��بيل املثال 
"أرواح عراقية" عمل بسيط يتحدث عن يوم 
قب��ل احلرب وي��وم في احلرب وي��وم بعد احلرب، 
قدمت العمل بصورة س��ريالية ال تنتمي الى 
الواقع وحاولت السخرية من احلرب بعيدا عن 
الدم والقت��ل والبكائي��ات واالنتقال من زمن 
ال��ى زمن اخر في العرض عن طريق البس��اط 
الس��حري. كل هذه الرؤي��ة نتيجة الواقع. أنا 

انتم��ي الى ذاكرتي، الى بيئتي، وأحاول الهرب 
من واقع الى واقع اخر دائما ابحث في أعمالي 
املس��رحية ب��ني احلقيق��ة واخلي��ال، احلقيقة 
اقص��د بها ذاكرتي واخلي��ال اقصد به كيفية 
صناع��ة اجلم��ال م��ن كل ه��ذا اخل��راب، هذا 

أسلوبي الذي انتمي اليه.
 هل انت من مجموعة اخرج وامثل مثلما 

يفعل البعض عندنا؟
ال ارغب في التمثيل في عروضي املس��رحية 
اال لضرورة م��ا، ارغب ان اكون "كمبارس" في 
عروضي املسرحية او تقني حاضر على املسرح 
الني احاول رس��م الصورة وتكوينها بنفسي، 
الن هناك قياسات وأبعاد في تشكيل الصورة 
فقط اخمل��رج ينتمي اليها. املمث��ل احيانا هو 

البطل في تشكيل الصورة. 
 ما الذي يعنيه لك راسم اجلميلي؟ 

راس��م والدي، بالنس��بة لي بغ��داد القدمية، 
تعلم��ت منه احلب. عالقت��ي بوالدي كعالقة 
"هملت" بأبيه، كالطيف احلم به باس��تمرا. 
ت��رك اثراً كبيراً عند رحيل��ه، لكن لم ميت في 
داخلي.عن��د وفات��ه في س��وريا كن��ت أنا في 
بلجيكا، لم أس��تطع احلضور بسبب ظروف 
خاصة، ش��اهدت مراس��يم دفنه في التلفاز 
على القنوات العراقية، املس��افة بيني وبينه 
كان��ت خمس��ة س��ينتمرات، جلس��ت أمام 

التلف��از كطف��ل كأن��ه اول مرة ف��ي حياته 
يش��اهد التلفاز، ش��عرت كأني بروح من دون 
جسد، وجس��دي بدأ يصرخ كآلة موسيقية 
خرب��ة، لم يكن ال��وداع تقليدي��اً، كأنه حلم، 
احتضنت التلفاز كطفل يحتضن والديه عند 
االشتياق. ذلك املوت في وطٍن مجهول. أتذكر 
اخ��ر حلظة كان��ت بيننا قبل ان اغ��ادر بغداد، 
كان ابي نائم، اس��تيقظ من نومه، ووضعني 
عل��ى صدرِه. قال لي س��تذهب الى املانيا، بدأ 
يضحك وقال لي سالمي احلار الى "بريشت" 
لي��س هناك كلمات، فقط ب��كاء وصمت لم 
أك��ن اعرف ه��ذه اخر حلظ��ه بينن��ا، ذاكرتي 
حينه��ا أصبحت كش��ريط س��ينمائي قدمي، 
بعد موته أضعت البيت الذي ولدت فيه، بعد 
موته أضع��ت مدينتي القدمية التي عش��ت 
فيها بع��د، موته أضعت طفولت��ي، حلظاتنا 

اجلميلة. والدي ذاكرة تسكن مخيلتي.
 ما الذي تفعله اآلن؟ 

االن أن��ا مخ��رج ف��ي اهم مؤسس��ة خاصه 
باملسرح في بلجيكا، يوجد في هذه املؤسسة 
خمس��ة مخرجني بلجي��ك، وانا فقط مخرج 
من الش��رق األوس��ط، كل مخرج له أسلوب 
خ��اص ف��ي العمل وه��ذا احد األس��باب في 
اختي��اري. ف��ي كل س��نة لدي عم��ل، قدمت 
رومي��و وجولي��ت وس��يمفونية هاملت. االن 

أقوم بتحضير مش��روع مس��رحية )عطيل( 
يق��دم في س��نة 2015 ومش��روع اخ��ر )ثوره 
اجلس��د( سيعرض في شهر نوفمبر ومشروع 
اخر )ستارة مغلقة( يعرض في نهاية الشهر 
التاسع ومش��روع لألطفال )جني( يعرض في 
منتصف الش��هر التاس��ع عرضت فيه اكثر 
من 23 دمية مت صنعها للعرض، وايضاً عرض 
مسرحية )انتظار( الذي ستعرض في برطانيا 
وإس��بانيا في بدايه ش��هر العاش��ر. وعرض 
مش��ترك م��ع اخملرجني في املس��رح نفس��ه، 
الن هناك نظاما في املس��رح، جميع اخملرجني 
يقدم��ون عمال مش��تركا كل س��نة اس��مه 

)العميان(، يعرض في بداية الشهر التاسع.
 هل تنج��ز للش��باب العراقي��ن أعماال، 

طاملا انت مقبول من املسرح البلجيكي؟ 
نعم هن��اك مجموعة من الش��باب الرائعني 
اشتغلت معهم ودائماً في أعمالي جتد هناك 
ممثل��ني من جنس��يات مختلفة خلل��ق عوالم 
جدي��دة لبنية الع��رض املس��رحي. التعامل 
مع ممثلني من جنس��يات مختلف��ة له إيقاع 
مختلف متاماً عن املمثل العراقي وهذا رائع ان 
جتد وتبحث عن إيقاعات مختلفة في تكوين 
الع��رض، أع��ّده آمنا تالق��ح ثقاف��ات وتبادل 

خبرات بني الثقافات.
 االنتقال��ة ال��ى العاملي��ة، ه��ل ج��اء من 

عراقيتك ام من املكان؟
بالطب��ع ج��اء م��ن اخللفي��ة الثقافي��ة التي 
امتلكتها من ذاكرتي، من البيئة التي عشت 
طوال حياتي بها، انه خزين من املأس��اة التي 
عش��ناها من س��نوات اخلراب الذي س��يطر 
على ذاكرتنا، كل هذه االش��ياء تساعد على 
اإللهام، لكن الس��ؤال هو كيف نحاول أعادة 
بن��اء وتركيب ه��ذه الذاكرة بص��ورة عاملية؟، 
هناك آلية في اختيار املوضوع وتقدميه، يجب 
ان يكون فيه عامل مش��ترك حتى يستطيع 
اجلمي��ع فك ش��فراته، لهذا الس��بب يصبح 
العم��ل عامليا، على س��بيل املث��ال موضوعة 
احلرب عاملي��ة ف��ي مس��رحية أرواح عراقيه، 
ومس��رحية روميو وجولي��ت موضوعة احلب 
هامل��ت  س��مفونية  ومس��رحية  عاملي��ة، 
موضوعة الش��ك واملوت والقتل والبحث عن 
احلقيقة موضوعة عاملية، ومسرحية انتظار 
موضوعة ما معنى االنتظار موضوعة عاملية، 
لك��ن الرؤي��ة تختل��ف ف��ي تق��دمي املوضوع، 
اإليقاع يختلف، اللون يختلف. ان تكون عاملياً 
يج��ب عليك ان تتعرف عل��ى ثقافات اجملتمع 
وان تعي��د صياغ��ة ثقافت��ك االصلية بصورة 
غير تقليدية او تراثي��ة او حضارية، ان تنتمي 

الى الواقع وتخلق عاملا خاصا بك.

أعماله العالمية ُقدمت بـ "روحية عراقية"

مخلد راسم: أحلُم بمدينٍة تخلو من الفقدان واأللم

والدي راسم الجميلي، 
بالنسبة لي بغداد القديمة، 
تعلمت منه الحب. عالقتي 
بوالدي كعالقة "هملت" 
بأبيه، كالطيف احلم به 

باستمرا. ترك اثرًا كبيرًا 
عند رحيله، لكن لم يمت 

في داخلي

مخلد راسم

بغداد، فيلم املنعطف، عن رواية 5 أصوات لغائب طعمة فرمان، اخراج جعفر علي، 
يسارا، جعفر علي، يوسف العاني، سميرة اسعد

ضم��ن ال��دورة الثامن��ة ملهرجان 
اب��و ظب��ي الس��ينمائي وال��ذي 
س��يقام للفترة من 23 تش��رين 
االول الى االول من تشرين الثاني 
من ه��ذا العام، هن��اك 53 فيلما 
املس��ابقة هذا  ف��ي  ستش��ارك 
الع��ام من افالم االم��ارات، حصة 
النواع��م ه��ذا الع��ام اكث��ر من 
حصة الرجال، النواعم 37 فيلما، 
لكن ه��ذا احلضور الالف��ت لهذا 
العام س��يقابله تنافس كبير من 
قب��ل الش��باب االمارات��ني، هناك 
فيل��م "صرخ��ة انث��ى" للمخرج 
ناص��ر التميمي، "حن��ني" لناصر 
اليعقوبي، "مروان املالكم" حلسن 

املوس��يقي  "رايز"  كياني، وفيلم 
لعلي مصطفى، وفيلم "س��وبر 

لوتشل" لسارة العقروبي. 
ووقع اختي��ار إدارة املهرجان على 
فيلم "الرغب��ة" للبحرينية هالة 
مطر، الذي يؤدي جوني نوكسفيل 
بطولت��ه، وعلى فيلم "كش��ك" 
الكعب��ي،  اهلل  عب��د  لإلمارات��ي 
لينافس��ا ضمن مسابقة "أفالم 
اإلمارات"، وفي مس��ابقة األفالم 

القصيرة خالل املهرجان.
وتش��غل السينما اخلليجية دورة 
هذا العام من املهرجان بحضورها 
في املسابقة، من خالل مشاركة 
أف��الم مهم��ة، كفيل��م "يعرض 

اآلن"، الذي أخرجه الكويتي عبد 
اهلل الديحان��ي، وفيل��م "ق��وس 
ق��زح" للمخرج محمود الش��يخ 
م��ن البحرين، وفيل��م "623" من 

إخراج القطرية شيخة النيمي.
ونقلت التقارير عن صالح كرامة، 
مدي��ر مس��ابقة أف��الم اإلمارات، 
أهدافن��ا  م��ن  "واح��د  قول��ه: 
الرئيس��ة في مهرج��ان أبوظبي 
السينمائي هو متكني الطالب من 
متابعة ش��غفهم الس��ينمائي، 
وحتويله إلى مهنة حقيقية، كما 
نه��دف إل��ى أن يك��ون املهرجان 
مبثاب��ة حلقة وصل ب��ني اخملرجني 

الطموحني وخبراء السينما" .

• ذات ليلة خرجت من قاعة العرض 
بعد مشاهدة فيلم اميركي وراسي 
يرجتف، كان الداف��ع الوحيد لعدم 
خروج��ي قب��ل انته��اء الفيلم هو 
انني عضو جلن��ة حتكيم مهرجان 
فينيس��يا حي��ث تش��ارك اميركا 
به��ذا الفيل��م. قضيت س��اعتني 
تقريبا امام عرض يخلو من لقطة 
انس��انية واحدة، فيلم كامل ليس 
فيه س��وى ال��وان واص��وات، عدت 
ال��ى الفن��دق فتح��ت التلفزي��ون 
حيث كان يعرض ص��ورا من فيلم 
ايطالي قدمي ال اذكر اسمه او اسم 
مخرجه لالس��ف، مشاهد لطفل 
يذهب ال��ى احلالق مجب��را ليقص 
ش��عره، تطه��رت، هل ه��ذا يعني 
انني منحاز للس��ينما االيطالية؟ 

متعاطف معها؟ ال اظن.

• دائم��ا اق��ول ان الس��ينما ولدت 
فرنس��ية لكنها تط��ورت بفضل 
مخرج��ني ايطال��ني، فيم��ا اهت��م 

االميركيون بعوائدها التجارية.
• ان��ا اعش��ق الس��ينما كمتعة، 
لم اش��اهد فيلما ف��ي حياتي من 
الكوميديا  احبب��ت  اجل مخرجه، 
النقدية التي قدمها ديس��يكا في 
مرحل��ة مابعد الواقعي��ة، لكنني 
كنت اجنذب الى صوفيا لورين اكثر 

من ديسيكا.
• هل ابالغ اذا قلت انني لم اشاهد 
فيلما من نوعية سينما احلقيقة؟ 
هل ابالغ اذا قل��ت انني في حياتي 
ل��م اش��اهد اكث��ر من خمس��ني 

فيلما؟
• اتذك��ر ان مدي��ر التصوي��ر ف��ي 
قال  الس��ينمائية  بداي��ة حيات��ي 

لي، اذا اعطيتني مش��اهد الفيلم 
مقطعة عل��ى الورق قبل التصوير 
بليل��ة واح��دة، س��نصور في وقت 
اقص��ر، وق��د فعلت، وف��ي اول يوم 
تصوي��ر احسس��ت من��ذ حلظ��ة 
وصولي الى البالتوه ان ثمة تفكير 
يراودني، هو انني لست مرغما على 
وض��ع الكاميرا في املكان نفس��ه 
الذي حددته مسبقا، وهكذا تغير 

كل شيء.
• املمث��ل ه��و الذي يح��دد في رأي 
م��كان الكامي��را، احيان��ا تكف��ي 
نظرة واحدة في وجه املمثل العرف 
انه لم ينم ليل��ة امس، وعلى هذا 

االساس احدد مكان الكاميرا.
ناف��ذة  م��ن  العال��م  ارى  ع��ادة   •
س��يارتي، االفكار تتدفق في رأسي 
بصورة افضل مما لو كنت جالس��ا 

خلف مكتب، رمبا الن البحث حتى 
بال غاية او هدف، ركن اساسي في 
فلسفات الش��رق، البحث، الرغبة 
في االكتشاف، احلياة بالنسبة لي 
حركة حتى في سكونها او ثباتها، 
حرك��ة مادي��ة او ذهني��ة، ال يهم، 
امله��م ان هذه الفك��رة متضمنة 

في كل افالمي.
• كي��ف اتعام��ل م��ع املمث��ل؟ اذا 
كانت الش��خصية خائفة اخيفه، 
وان كانت س��عيدة ابهجه، هكذا 
يكون طبيعيا، انا ال احتمل املشاعر 
املصطنع��ة، املمثلون كالكتب، انا 
عادة ال اح��اول ان اش��رح للممثل 
خطوط الشخصية حتى ال اقيده 
واقيد نفسي، املمثل معي حر حتى 
في اختيار الكلمات التي يفضلها 

واال سيتحول الى ممثل منطي..

انطالق الدورة الثامنة 
من مهرجان أبو ظبي السينمائي

كيا رستمي: السينما التي أحبها

كيا رستمي

ملصق فيلم البجعة السوداء
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بغداد ـ كريمة الركابي:
زار عضو مجلس محافظة بغداد السيد علي جاسم 
احلميداوي مديرية شباب ورياضة مدينة الصدر وكان 
في اس��تقباله مدير ش��باب ورياض��ة مدينة الصدر 
الس��يد حس��ام صاحب اجلزائري، اذ مت التباحث حول 
ملعب 30 ال��ف متفرج لوجود مش��كلة املتجاوزين 
عل��ى امللعب والتي تتس��بب بفرض غرام��ات مالية 
عن كل يوم تأخير مقدارها 12 مليون دينار للش��ركة 
املنف��ذة وقد وع��د احلمي��داوي بحل هذه املش��كلة 

بالسرعة القصوى.
وقد طرح مدير املديرية مقترحا حلل هذه االزمة وهي 
تعويض املتجاوزين ونقل معارض السيارات الى اجلهة 
االخرى م��ن امللعب الكمال س��ير العمل به واضافة 
قاعات رياضية متنوعة تشمل )تايكواندوا/مصارعة/
مالكمة..ال��خ( وقاعات اداري��ة داخل فضاءات امللعب 
وانش��اء قاعة مغلقة بس��عة 3500 متفرج مجاورة 
للملعب الرئيس��ي وقاعة محاض��رات باالضافة الى 
قواط��ع اداري��ة ودار اس��تراحة مؤلفة من 50 س��رير 

وقاعة حديد ورشاقة.
وقد ابدى احلميداوي استعداده في طرح هذا املقترح 
على الوزير الجناز هذا الصرح احلضاري الكبير خلدمة 

الرياضة والرياضيني في مدينة الصدر.

بغداد ـ قسم االعالم:
عقدت دائ��رة الطب الرياضي والع��الج الطبيعي في 
وزارة الشباب والرياضة اجتماعها السنوي ملسؤولي 
الش��عب الطبية في مديريات الشباب والرياضة في 
بغداد واحملافظات وذلك على قاعة النشاطات في دائرة 
الط��ب الرياضي بحض��ور مدير عام الدائ��رة الدكتور 
حيدر رحيم وهاب، وتضمن االجتماع مناقشة اخلطة 
الس��نوية للدائرة لعام 2015، الى جانب اس��تعراض 

االنشطة املنفذة للمديريات للعام 2014.
واك��د مدير عام دائرة الطب الرياض��ي الدكتور حيدر 
رحيم وهاب ان الدائرة تسعى الى االنفتاح اكثر على 
املديري��ات ومنحها صالحية اكبر بتنفيذ االنش��طة 
م��ن اج��ل تطوير العم��ل خدمة للحرك��ة الرياضية 
والش��بابية من خالل العط��اء واخلدمة التي تقدمها 
الدائرة، مش��يرا ال��ى ان الدائرة س��تواصل انفتاحها 
على جمي��ع الدوائر وتتبني الرؤى واملقترحات اجلديدة 
التي سيقدمها مسؤولي الشعب، مثنيا على شعب 
الط��ب الرياضي ف��ي عدد من املديري��ات التي قدمت 
عص��ارة جهده��ا لتقدمي خدم��ة طبي��ة للرياضيني 
والش��باب وتنفيذ االنش��طة بأفضل ص��ورة ومنها 

شعبة الطب الرياضي في منتدى الكوت.

»محافظة بغداد« تتفقد 
مديرية شباب الصدر

الطب الرياضي يناقش 
خطته لعام 2015

العواصم ـ وكاالت:
وصف رئيس برش��لونة اإلسباني، جوزيب 
ماريا بارتوميو أتلتيكو مدريد بأنه املنافس 

األخطر هذا املوسم في الليجا.
وق��ال بارتوميو في تصريح��ات الذاعة )أر 
إم س��ي(: »املناف��س الذي يتوج��ب علينا 
التف��وق عليه هذا املوس��م ه��و أتلتيكو 
مدري��د.. ويتصدر برش��لونة حاليا الليجا 
برصي��د 16 نقطة وخلفه فالنس��يا في 
املرك��ز الثاني بف��ارق نقطت��ني وأتلتيكو 

مدريد ثالثا بنفس الفارق.
وحت��دث رئيس البرس��ا من ناحي��ة أخرى 
ع��ن جن��م الفري��ق، األرجنتين��ي ليوني��ل 
ميسي حيث قال: »إنه سعيد للغاية في 
برش��لونة، وال أرى أي��ة احتمالية لرحيله 

عن النادي.

اليوفي
وبع��د خروج��ه الع��ام املاض��ي م��ن دور 
اجملموعات، يبدو فريق يوفنتوس اإليطالي 
لكرة الق��دم مس��تعدا لتقدمي مش��وار 
مقنع هذا املوس��م ببطول��ة دوري أبطال 
أوروب��ا. وس��يبدأ يوفنت��وس ف��ي اختبار 
مس��تواه احلقيقي الي��وم األربعاء عندما 
يح��ل ضيفا عل��ى وصي��ف البطولة في 
املوس��م املاضي أتلتيكو مدريد األسباني 

ضمن منافسات اجملموعة األولى.

وكان يوفنت��وس، بطل أوروب��ا مرتني، أحرز 
لقب��ه الثال��ث عل��ى التوالي مبس��ابقة 
ال��دوري اإليطال��ي ف��ي املوس��م املاضي 
بقي��ادة أنطوني��و كونت��ي. وبعده��ا عني 
يوفنت��وس ماس��يميليانو أليغ��ري مدربا 
له ليقوده إلى س��تة انتص��ارات متتالية 
في بداية مش��واره باملسابقة احمللية هذا 
املوس��م بخالف تسجيل 12 هدفا دون أن 

تهتز شباكه مرة واحدة.
وحمل فوز يوفنتوس االفتتاحي باجملموعة 
األول��ى ، 2 / صفر أمام ضيفه الس��ويدي 
مامل��و ، توقيع جنم��ه األرجنتيني كارلوس 
تيفيز، فقد أنهى هدفا تيفيز فترة طويلة 
من ابتعاده عن التس��جيل على املستوى 
الدول��ي، كما أنه س��جل أربع��ة أهداف 

أخرى مبسابقة الدوري اإليطالي.

أتلتيكو مدريد
أما أتلتيكو فلم يكن مبثل هذا االستقرار 
على املس��توى احمللي، فق��د فاز على جاره 
العمالق ريال مدريد 2 / 1 في مباراة كأس 
السوبر األس��بانية ، فيما اعتبر جزءا من 
ثأره لهزميته 1 / 4 في نهائي دوري األبطال 

في أيار/مايو املاضي.
ويبدو أن بدء مشواره في البطولة األوروبية 
كأحد املرش��حني األوائل إلحراز اللقب لم 
يساعد بطل أسبانيا على اإلطالق، حيث 

خسر مباراته االفتتاحية باجملموعة األولى 
أم��ام أوملبياكوس اليوناني 2 / 3 في أثينا. 
ولم يعد مس��موحا ألتلتيكو اآلن باتخاذ 
أي خط��وة خاطئ��ة أخ��رى أم��ام ضيفه 
التورين��ي غ��دا على ملعبه »فيس��ينتي 

كالديرون«.

ومتي��ز اجل��زء األول م��ن موس��م أتلتيكو 
بالعروض متذبذبة املستوى بعدما انضم 
للفري��ق العديد من الالعبني اجلدد بقيادة 
امل��درب األرجنتين��ي دييج��و س��يميوني 
الذي خس��ر في املقابل جهود جنوم آخرين 
انتقل��وا من الفريق مث��ل املهاجم دييجو 

كوستا وحارس املرمى تيبو كورتوا.
وقال املدافع البرازيلي ميراندا، الذي انضم 
إل��ى أتلتيك��و في 2011 مع س��يميوني ، 
لصحفي��ة »إلبايس« األس��بانية : »ليس 
تس��تقبل ش��باكنا  أن  الطبيع��ي  م��ن 
خمس��ة أهداف في مبارات��ني كما حدث 

معنا في مباراتي أوملبياكس وسلتا فيجو 
)الذي تعادل معه 2/2 في الدوري احمللي(«.

وكان املهاجمون راؤول خيمينيز وأليسيو 
تشيرتش��ي وماري��و ماندزوكيتش والعب 
الوس��ط أنط��وان جريزم��ان واملدافع��ان 
كريستيان أنسالدي وجويليرمي سيكويرا 
من أب��رز الوج��وه اجلدي��دة املنضمة إلى 
أتلتيكو والتي أش��ار ميراندا إلى أنها لم 

تتأقلم بعد مع األسلوب الفني للفريق.
وق��ال ميراندا: »الفريق م��ازال في مرحلة 
التطوي��ر. فعندم��ا جتري تغيي��رات تفقد 

الكثير من وتيرتك«.
ولك��ن أتلتيكو اس��تعد جي��دا ملواجهة 
األربعاء بالفوز 4 / صفر على اشبيلية في 
الدوري األسباني ليقترب مبسافة نقطتني 

من املتصدر برشلونة.
أم��ا يوفنت��وس فقد ف��از 3 / صف��ر على 
أتاالنتا بقيادة تيفيز الذي س��جل هدفني 
من جديد، ولكن أليجي��ري بدا متحفظا 
قب��ل مب��اراة يوفنت��وس الكبي��رة األولى 

باملوسم.

تصريح اليغري
وقال أليغري: »س��نلتقي ف��ي مدريد مع 
فريق فاز بلقب الدوري األس��باني وخس��ر 
نهائي دوري األبط��ال قبل دقيقة ونصف 

على نهاية اللقاء«.

وأض��اف: »علينا أن ندرك أن ه��ذه املباراة 
تعتب��ر خط��وة بالغة األهمية بالنس��بة 
لن��ا لكي نصل إلى دور ال���16 . لذا علينا 
الذهاب إليهم متحلني بالهدوء الشديد 
وأن نلعب مب��اراة تكتيكي��ة جيدة ألنها 
الطريقة الوحيدة ملواجه��ة فريق يتمتع 
بقدرات بدنية عالية خاصة عندما يلعب 

على أرضه«.

ذاكرة سيميوني
أما بالنس��بة لس��يميوني، فإن مواجهة 
يوفنت��وس تعي��د إل��ى ذاكرته املواس��م 
الثمانية التي قضاها في الدوري اإليطالي 

مع فرق بيزا وإنتر ميالن والتسيو.
بينم��ا يتمتع العب خط وس��ط أتلتيكو 
البرتغالي تياجو بذكريات أقرب عن الدوري 
اإليطال��ي خاص��ة وأن��ه لع��ب بصفوف 
يوفنتوس ملدة ثالثة مواسم قبل انتقاله 

إلى أسبانيا في 2010.
أما تشيرتش��ي الذي ظل يلعب بصفوف 
تورينو حت��ى صيف 2014 ، فإنه يأمل في 
حتقي��ق الفوز أخيرا على يوفنتوس بعدما 
خس��ر أمامه في املواجه��ات األربع التي 
لعبها مع تورينو أمام جاره بطل إيطاليا.

تقرير

أتليتيكو مدريد يواجه يوفنتوس سعيًا لتعويض إخفاقة أولمبياكوس
رئيس نادي برشلونة وصفه بالمنافس األخطر في الليغا

دوري ابطال اوروبا
مفكرة الصباح الجديد

زينيت ـ موناكو 
آرسنال ـ غالطة سراي

أتلتيكو مدريد ـ يوفنتوس
باير ليفركوزن ـ بنفيكا 

بازل  ـ ليفربول 
مالمو ـ أوليمبياكوس
رازجراد ـ ريال مدريد
أندرلخت ـ دورتموند

7:00
9:45
9:45
9:45
9:45
9:45
9:45
9:45

العبو أتلتيكو مدريد

العداء عدنان طعيس يتّوج ببرونزية ثانية للعراق

»األولمبي« يضّيع فرصة التتويج بالذهب بعد خسارة أمام كوريا الشمالية
أنشون ـ عمار طاهر*:

مس��اء  االوملب��ي  املنتخ��ب  ضي��ع 
ام��س الثالثاء فرص��ة احلصول على 
امليدالية الذهبية بعد خسارته امام 
منتخ��ب كوريا الش��مالية بنتيجة 
هدف مقابل الش��يء وذلك في اطار 
الدور النصف النهائي ملسابقة كرة 
القدم ضمن دورة االلعاب االسيوية.

ش��وطيها  ف��ي  املب��اراة  وانته��ت 
االصلي��ني الت��ي جرت عل��ى ملعب 
انش��ون الدولي بنتيجة التعادل من 
دون اهداف وفي الوقت االضافي االول 
وبالتحديد في الدقيقة 95 س��جل 
العب كوريا الش��مالية جانغ لوجني 
هدف املب��اراة الوحيد من ضربة حرة 
مباش��رة اسكنها الش��باك بعد ان 
احتسب احلكم الصيني بال مسوغ 
خط��أ ض��د الفري��ق العراق��ي امام 
منطق��ة اجل��زاء ضد الالعب س��الم 
ش��اكر ولم جتد مح��اوالت املنتخب 
االوملبي بادراك التعادل رغم النقص 
الع��ددي للفري��ق الك��وري بعد طرد 
صاح��ب الهدف الوحيد ف��ي املباراة 
عل��ى  حلصول��ة   103 بالدقيق��ة 

البطاقة الصفراء الثانية.
وق��اد املب��اراة طاقم حتكي��م مؤلف 
م��ن حك��م الس��احة الصين��ي ما 
ننغ يس��اعده مواطنه ميو يكس��ن 
حت��ت  كربان��وف  والتركمانس��تاني 
اشراف الكوري اجلنوبي كم يانغ جو 
وقد جرت في املواج��ه اجواء غائمة 

بدرجة حرارة 23 مئوية.
ف��ي  االوملب��ي  املنتخ��ب  ويواج��ه 
مس��اء  اخلامس��ة  الس��اعة  مت��ام 
)احلادية عش��ر بتوقيت بغ��داد( يوم 

اخلمي��س  على غ��د 
انش��ون  ملعب 
الدولي اخلاس��ر 
من مباراة كوريا 
اجلنوبية وتايلند 
املقرر  من  التي 

ان جتري في الس��اعة الثامنة مساءا 
بتوقيت يوم امس الثالثاء

وقال املدرب حكيم شاكر في املؤمتر 
الصحفي بع��د املباراة لق��د قدمنا 
مواجه��ة دون املس��توى املطل��وب، 
مبين��ا ان هن��اك تبدي��الت اجباري��ة 

حدثت واثرت على مستوى الفريق.
واضاف ش��اكر ان »املنتخب الكوري 
فريق عني��د موضح��ا حاولنا تقدمي 
مب��اراة لك��ن االعي��اء ب��دأ واضح��ا 
على املنتخب االوملبي بس��بب نظام 
البطولة الذي المينح الالعبني فرصة 

االستشفاء«.

وتاب��ع ش��اكر ان »بدائ��ل الفري��ق 
العراق��ي القليل��ة جعل��ت اوراقه 
مكش��وفة من اجلمي��ع مؤكدا ان 
الفري��ق رغ��م اخلس��ارة اال انه قدم 
مي��اراة جي��دة«. وفي س��ؤال ملوفد 
االحتاد العراقي للصحافة الرياضية 
عن حال��ة اس��ترخاء الالعبني عند 
دخوله��م الى املب��اراة وكأنهم قد 
النتيج��ة مقدم��ا وه��ل  ضمن��وا 
الالعبون يتحملون جزءا من اسباب 
اخلس��ارة اج��اب ش��اكر ان ظروف 
املباراة قد عصفت بالفريق موضحا 

انه كان جاهزا للمباراة.

 وش��دد ش��اكر ق��د يك��ون بعض 
الالعب��ني دخل��وا امللع��ب وهم في 
حالة استرخاء لكن اجلميع يتحمل 
اخلسارة مؤكدا ان ظرف املباراة هو 
الس��بب الرئي��س في ع��دم وصول 

الفريق الى املباراة النهائية .
وبارك شاكر للفريق الكوري التاهل 
الى مب��اراة الذهب وق��ال انه فريق 

عنيد ومثابر وقدم مباراة كبيرة.
م��ن جانب��ه اه��دى م��درب كوري��ا 
الش��مالية ين جان ج��س الفوز الى 
الرئيس والش��عب الكوري واجلمهور 
ال��ذي س��انده داخ��ل امللع��ب وقال 

ان حك��م املباراة الصين��ي كان غير 
منصفا في طرد الالعب جانغ لوجني 
مطالب��ا اللجن��ة املنظمة بتكليف 

حكم جيد لقيادة املباراة النهائية.
ال��ى ذل��ك اح��رز الع��راق الوس��ام 
البرون��زي الثان��ي ل��ه في االس��ياد 
عندم��ا متك��ن مس��اء اول من امس 
الع��داء املتال��ق عدن��ان طعيس من 
خطف املركز الثالث بعد منافس��ة 
قوية في س��باق 1500 م رجال ضمن 
فعالي��ات الع��اب الق��وى التي جتري 
على امللعب الرئيس ل��دورة االلعاب 
االسيوية بنسختها السابعة عشر 

اجلارية حاليا في مدينة اشنون خالل 
املدة من 11 ايلول ولغاية 5 تش��رين 

االول املقبل.
وج��اء الع��داء عدنان طعي��س ثالثا 
ليت��وج  د   3،42،50 ق��دره  بزم��ن 
بامليدالية البرونزية فيما احتل املركز 
االول القط��ري محمود القرني بزمن 
3،40،23 د ليف��وز بامليدالية الذهبية 
وحل الع��داء البحريني رش��يد عبد 
القادر باملركز الثان��ي بزمن 3،40،95 
الفضي��ة.  امليدالي��ة  ليكس��ب  د 
وش��ارك ف��ي س��باق 1500م رج��ال 
11 ع��داءا م��ن دول قط��ر والبحرين 
وفلس��طني  والس��عودية  والع��راق 
وكوريا اجلنوبية وفيتنام وقيرغستان 

ومنغوليا والكويت.
وحل قافز الزانة منتظر فالح باملركز 
الس��ادس في فعالية القفز بالزانة 
التي جرت على امللعب الرئيس لدورة 
االلعاب االسيوية  ضمن منافسات 
العاب القوى بعد تس��اوى في الرقم 
5،25 م م��ع صاحب املرك��ز اخلامس 
لك��ن  ايفيبل��وف  الكازاخس��تاني 

مبحاوالت اكثر .
حقق قاف��ز الزانة منتظر فالح رقما 
عراقيا جدي��دا وهو 5،25 م بزيادة 20 
س��م عن رقمه في اوملبياد الشباب 

التي جرت في الصني عام 2014.
وشارك في الس��باق 16 رياضيا غادر 
6 منهم ب��دون ارقام وقد احرز املركز 
االول القاف��ز الصين��ي ج��ني جوري 
ال��ذي حقق 5،55 م مح��رزا امليدالية 
الذهبية وجاء القافز الياباني دايوغي 
س��انو باملرك��ز الثان��ي 5،55 م بعدد 
مح��اوالت اكث��ر محقق��ا امليدالية 
الفضي��ة وحل ثالث��ا القافز الكوري 
اجلنوبي جن مان سوب 5،45 م محرزا 

امليدالية البرونزية.

*موفد االحت��اد العراقي للصحافة 
الرياضية

جانب من مباراة املنتخب االوملبي ونظيره الكوري الشمالي
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ـ  ــد  مدري
وكاالت:

ت  كر ذ
ي��ر  ر تقا

صحفي��ة 
ريال  نادي  أن 

مدري��د وضع 
ني  س��با ال ا
مات��ا  خ��وان 
اجندته  على 

اج��ل  م��ن 
مع��ه  التعاق��د 

واعادته للدوري االسباني .
 فقد نشر موقع الديفينسا 
س��نترال خب��راً يؤك��د في��ه 

متابعة ن��ادي ري��ال مدريد لوضع 
الع��ب  مات��ا  خ��وان  االس��باني 
مانشس��تر يونايت��د، وان��ه عل��ى 
اس��تعداد لتقدمي ع��رض من اجل 
ضم��ه بع��د انتش��ار العديد من 
االخبار تفي��د برغبة املدرب لويس 

فان جال االستغناء عنه .
 ريال مدريد لي��س الفريق الوحيد 
الذي يفكر بالتعاقد مع ماتا، فقد 
اب��دى كل من فالنس��يا وأتلتيكو 
في  رغبتهما  االس��بانيني  مدريد 

التعاقد معه .
 يذكر أن ماتا من خريجي مدرسة 
ريال مدريد ولعب الندية فالنسيا 
االسباني وتشلسي االجنليزي قبل 
مانشس��تر  الى صفوف  االنتقال 

يونايتد .

بغداد ـ الصباح الجديد:
فاز مدرب فريق ن��ادي قطر الرياضي 
العراق��ي راض��ي شنيش��ل بجائزة 
افض��ل م��درب ب��دورى جن��وم قط��ر 
األداء  بع��د    2014 ايل��ول  لش��هر 
املتمي��ز واالنتص��ارات الثالث��ة التي 
حققه��ا فريقه خالل هذا الش��هر، 
والت��ي صعدت ب��ه للمركز اخلامس 
في جدول الترتيب بعد أن كان يقبع 
في املركز األخير بخسارتني وبرصيد 
خال م��ن النقاط قبل ق��دوم املدرب 
شنيش��ل عل��ى رأس اجله��از الفني 

للفريق.
 وجاء تتوي��ج املدرب بجائزة األفضل 
خالل هذا الشهر في ضوء الدراسة 
والتحليل الفني للمعطيات البدنية 

والفنية املقدمة لقطاع املسابقات 
وتطوي��ر كرة القدم مبؤسس��ة دورى 
جن��وم قط��ر ف��ي مج��االت اللع��ب 

الدفاعي واللعب الهجومي واللياقة 
البدنية والتوزيع.

 كما كرمت مؤسسة دورى جنوم قطر 
مهاج��م فريق نادي قطر التونس��ي 
حم��دي احلرب��اوي بتتويج��ه بلق��ب 
أفض��ل العب بدورى جنوم قطر خالل 
ش��هر ايلول2014، وذلك لقاء تألقة 
الالفت ف��ي مباريات فريق��ه الثالث 
الت��ي خاضه��ا خ��الل هذا الش��هر 
وحقق فيها الفوز كلها على كل من 
فرق اخلور بنتيجة 1-0 والش��حانية 
بنتيجة 4-0 والسيلية بنتيجة 2-3. 
وتعتبر جائزة أفضل العب الشهرية 
مب��ادرة لتحفيز الالعبني على تقدمي 
أفض��ل منا لديه��م م��ن أداء إلثراء 

مباريات الدورى.

بغداد ـ سلمى الُجميلي:
العراق منافساتهم  يواصل مبارزو 
ف��ي  املقام��ة  العال��م  ببطول��ة 
العاصم��ة البولندية وارش��و منذ 
ي��وم 25 م��ن أيل��ول اجل��اري حيث 
حققوا خمسة أوسمة أفتتحها 
منتخبن��ا بذهبي��ة املتألق عمار 
 B هادي بفردي الرج��ال للفئة

بعد متكنه من اجتياز منافسيه ليصل إلى 
الدور النهائي ويعتلي منصة التتويج رافعا 
علم العراق مبواجهات اليوم األول للبطولة

جاء ذلك بأتصال هاتفي مع مدرب املنتخب 
العراق��ي للمب��ارزة على الكراس��ي رحيم 
فال��ح ال��ذي أض��اف أيض��ا أن مبارزين��ا قد 
ع��ززوا رصيده��م من األوس��مة ف��ي اليوم 
الثان��ي للبطولة بأب��رز اجناز بتاري��خ املبارزة 

وهو حصول الالعبة الناش��ئة آيات موسى 
على أول وس��ام عراقي عربي بتاريخ اللعبة 
بفعالية سيف املبارزة للناشئني فضال عن 
برونزيتي البطل عمار هادي بسالح الشيش 
وزميل��ه محم��د حس��ني ب��ذات الفعالية 
ليك��ون مجم��وع املنتخ��ب العراق��ي لآلن 

خمسة أوسمة منوعة ,
كم��ا أض��اف الس��يد فال��ح أنن��ا ننتظ��ر 

منافس��ات الفرقي للرجال ومنافسات فئة 
الش��باب التي سيش��ارك بها ثالث العبني 
وكلن��ا أمل بالعبينا من تعزيز حصاد العراق 
به��ذه البطول��ة بإضاف��ة أوس��مة أخ��رى 
مش��يدا مس��اندة اجلالي��ة العراقي��ة التي 
تواجدت ضمن منافس��ات البطولة مع جنل 
الس��فير العراقي الذي راف��ق العبينا خالل 

املنافسات.

خمسة أوسمة للمبارزة في بولندا

»شنيشل« أفضل مدرب في قطر لشهر أيلول ريال مدريد يطلب ضم ماتا
مدريد ـ وكاالت:

شنيشل

ماتا



بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنت ش��ركة روتانا للصوتي��ات واملرئيات 
عن ص��دور ألبوم الفنانة ش��ذى حس��ون 

حالياً في األسواق.
وجدي��د النجم��ة ش��ذى حس��ون ألبوم 
جديد بعنوان "ولهانة" يتضمن 12 عمال 
غنائيا، تعاونت فيها مع الشعراء وكتاب 
الكلم��ة الغنائي��ة وأب��رز امللحن��ن في 

الوطن العربي.
واألعمال الغنائية هي "ولهانة " كلمات 
كاظ��م الس��عدي واحل��ان ح��امت العراقي، 
أغني��ة "عدول��ي" لعبد اهلل ب��وراس احلان 
ناص��ر الصالح، وأغنية "أموت عليك" لكرمي 
العراقي احلان محمود خيامي، وأغنية "حنينا" 
كلمات حام��د الغرباوي احلان وليد الش��امي، 
وأغني��ة "إب��ن اللذينا )أنت شمس��وي حبيبي( 
كلم��ات أحمد عبد احل��ق احلان ناص��ر الصالح، 
وأغنية "ف��ن هوى" كلمات مصع��ب العنزي 
احلان م��راد الكزن��اي، وأغني��ة "كهرمانة 
"كلم��ات واحل��ان ك��رمي العراقي، 
وأغني��ة "لب��ي قلب��ه" 
أحم��د  كلم��ات 

علوى واحلان عبد اهلل اجلاس��م ، أغنية "ثاني ش��يء" 
كلمات خالد العوض احلان ناصر الصالح، أغنية "من 
عيني" كلمات س��عيد البرعمي واحلان السيد خالد 
ب��ن حمد، أغني��ة "يا ويل��ي" كلمات الش��اعر تركي 
املش��يقح احلان بندر س��عد، وأخيراً أغنية "خطية" 

كلمات الشاعر عبد اهلل امللحم واحلان احملب.
ويج��در الذكر أنه ق��د مت تصوير أغني��ة "إبن اللذينا" 
عل��ى طريقة الفيديو كليب وهو يع��رض حالياً على 

قنوات روتانا الفضائية.

عمان ـ الصباح الجديد:
أق��ام الفنان التش��كيلي حتس��ن الزيدي 
معرضه الش��خصي التاس��ع ف��ي قاعة 
مجل��س االعم��ال العراق��ي للفن��ون في 

العاصمة االردنية عمان.
املعرض الذي حمل عنوان »أس��فار« ضم 
22 عمالً فنياً متيزت بأس��لوبها التعبيري 
الكبيرة وجس��دت  واحجامه��ا  احلدي��ث 
ح��االت وانفع��االت مختلف��ة لالنس��ان 

العراقي.
وقال��ت املدي��ر التنفيذي جملل��س االعمال 
العراق��ي عبي��ر النائب ان اعم��ال الزيدي 
تعك��س طم��وح االنس��ان العراق��ي في 
التغيير على الرغم من الظروف الصعبة 

التي حتيط به.
وأوضح الفنان حتس��ن الزيدي ان معرضه 
احلال��ي ميثل خالصة جتربت��ه الفنية التي 
بدأت منتصف تس��عينيات القرن املاضي 
ومرت مبراح��ل متعددة، وق��ال ان االعمال 
جتسد انفعاالت مختلفة لالنسان العراقي 

ومزاجه املتغير في ظل الواقع املؤلم الذي 
يعيش��ه من كف��اح وحزن وتأم��ل وأصرار 
على احلي��اة، واض��اف في حدي��ث الذاعة 
العراق احلر: »ل��كل عمل خصوصيته من 
ناحي��ة الل��ون والتعبي��ر والتقني��ة، فقد 
اعتم��دت عل��ى اللون بش��كل رئيس في 

اظه��ار االنفعاالت اخملتلف��ة عكس ماهو 
متعارف علية بان يكون اللون هو الضيف 

على شكل العمل الفني«.
ولف��ت الزيدي الى  انه س��يقيم معرضه 
املقب��ل في بغ��داد حيث احلض��ور الكبير 
الذي تش��هده املعارض هناك من جمهور 

مت��ذوق للف��ن ونق��اد عكس م��ا تتناقله 
وسائل االعالم.

من جهته وصف الفنان التشكيلي عالء 
العراقي  بالفسيفس��اء  املعرض  الزبيدي 
ال��ذي يض��م كل االطياف واالل��وان كونه 
جمع انفعاالت وحاالت االنس��ان العراقي 
اخملتلف��ة خاص��ة املرأة والطفل، مش��يدا 
باعم��ال زميله حتس��ن الزي��دي ذلك انه 
استند على االلوان ورموز املوروث الشعبي 
في ابراز مجموعت��ه الفنية اجلديدة التي 
متثل حاالت انس��انية م��ن الواقع املعاش 

حاليا. 
والفنان التش��كيلي حتس��ن الزيدي من 
مواليد بغداد عام 1974، ش��ارك في عدد 
من املع��ارض اجلماعية التي أقيمت داخل 
الع��راق وخارجه، اقام العديد من املعارض 
الش��خصية ف��ي كل من  بغ��داد وبيروت 
وعمان ودمش��ق والكويت وبراغ، واعماله 
الفني��ة مقتناة في العدي��د من املتاحف 

ودور الفن العربية واالجنبية.

رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

صحيفة يومية سياسية مستقلة
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قال إن معرضه المقبل سيكون في بغداد

22 لوحة في »أسفار« لـ »تحسين الزيدي« بعّمان

العراقي  الفّن��ان  يس��تعد 
إلط��الق  ج��الل  س��يمور 
»ق��رري«،  اجلديدة  أغنيت��ه 
م��ن كلمات الش��اعر عبد 
اللطيف آل الش��يخ، ومن 
وتوزيع  اجليالن��ي،  زيد  أحلان 
وقد  فايد.  وليد  املايس��ترو 
االنته��اء م��ن تصويرها  متّ 
كليب  الفيدي��و  بطريق��ة 
أّيام  في اس��طنبول قب��ل 

قليلة.
وبش��أن هذا العم��ل، قال 
ج��الل، أّن »ه��ذه األغني��ة 
جاءت كأّول تع��اون له مع 
اللطي��ف  عب��د  الش��اعر 
آل الش��يخ، ال��ذي أه��داه 
م��ن  وانته��ى  القصي��دة، 
تصويرها مع اخملرج العراقي 

ع��الء األنص��اري، وس��يّتم 
عرضه��ا خ��الل أّي��ام على 
الغنائي��ة  القن��وات  أه��م 

العربية«.
اختي��اره  س��بب  وع��ن 
لتصوي��ر  اس��طنبول 
الفيدي��و قال س��يمور إّنه 
اختار »هذه املدينة اجلميلة 
كونها تتناسب مع القصة 
الرومانسية املوجودة داخل 

الفيديو كليب«.

الفنان��ة أميرة جواد حتل 
االدباء  احتاد  ضيفة على 
العراقي��ن،  والكت��اب 
حي��ث  الثالث��اء،  الي��وم 
يحتف��ي به��ا امللتق��ى 
اإلذاعي والتلفزيوني في 
مق��ر االحت��اد، وذلك في 
متام الساعة الثالثة من 

بعد الظهر اليوم.
االحتف��اء  جلس��ة 
س��تكون للحدي��ث عن 
رحلة جواد الفنية، وأبرز 

محطاته��ا ف��ي عال��م 
التمثيل، كما ستشهد 
حضورا نخبوياً من زمالء 
واالعالمي��ن  الفنان��ة 

واملثقفن.

صال��ح  امللح��ن  أحي��ا 
اس��كندر جلسة غنائية 
ش��عرية برفقة الش��اعر 
ابراهي��م الكبيس��ي في 
البغدادي،  الثقافي  املركز 
الش��اعر  اجللس��ة  وادار 
الش��يخ  عبدال��رازاق 

ياسن.
قام  ق��د  اس��كندر  وكان 
من  مجموع��ة  بتلح��ن 
قصائد الكبيسي، ُقدمت 
للجمه��ور ال��ذي حض��ر 
الفعالي��ة، فيم��ا أعل��ن 

ف��ي الوق��ت نفس��ه، إن 
هناك تعاون��اً مثمراً بينه 
وبن الش��اعر الكبيسي، 
سيفضي الى تقدمي أغان 

جديدة مميزة.

أميرة جواد

صالح اسكندر

سيمور جالل
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أدل��ت جل��ان النزاهة رس��ميا ب��أن املتورط��ن مبجزرة 
معسكر سبايكر بلغ عددهم 300 مجرم. وفي الوقت 
الذي أك��دت فيه بع��ض املصادر الرس��مية املوثوقة 
للصب��اح اجلديد هذا الرقم، ووصفت القتلة ب� »أتباع 
النظام الس��ابق ممن يحملون أنواط الشجاعة« برأت 
بالوقت ذاته انخراط العش��ائر رس��ميا بهذا العمل 
اإلجرام��ي الكبي��ر. وال ي��دل انخراط بع��ض اجملرمن 
املنتمن لهذه العش��يرة أو تلك عن موقف العشيرة. 
هذا أمر جيد، والتوصل إلى هذه النتائج هو اآلخر أمر 
جي��د. بيد أن الس��ؤال املطروح كيف س��وف تتحقق 

العدالة ومتى؟
ال ينام أهالي املغدورين من شبابهم وفلذات أكبادهم 
الذي��ن تطوع��وا خلدمة الوط��ن بهذه النتائ��ج التي 
تتوصل إليها الس��لطات العراقية ببطء ش��ديد من 
غي��ر أفق محدد مبعاقبة اجملرم��ن احلقيقين. أضحت 
التضحية من أجل الوطن وخدمته عس��كريا وأمنيا 
ع��ارا عل��ى احلكوم��ة العراقي��ة التي تتص��ارع على 
الكراس��ي وتترك الدولة ومرافقها فريس��ة س��هلة 
للمجرمن األوغاد من الس��فلة بالتحكم مبقاليدها 

السياسية والعسكرية على الصعيد اليومي.
من أي��ن للقض��اء العراق��ي احلالي س��لطة اعتقال 
300 مجرم في مناطق ال تخضع لس��لطة احلكومة 
العراقي��ة؟ أي��ن القضاء العراقي وجل��ان النزاهة التي 
تشكل فرع اخملابرات السرية في العهد السابق التي 
كان يقودها برزان التكريتي املأفون، أين منها بتفعيل 
دور القضاء املنقذ الوحيد للبالد في ظل هذا املستوى 
العارم من اإلجرام املنفلت واجملاني الذي يتم بسهولة 
مفرط��ة بينم��ا تس��تغرق معاملة أرمل��ة بالتقاعد 
لزوجها الشهيد عش��رات األشهر والسنن. هل في 
العراق قانون واحد يس��ري على اجلميع أم عدة قوانن 

تتماشى مع أصحاب النفوذ والفائدة؟
هل لدى الس��لطات العراقية التنفيذية قوة إعتقال 
ه��ؤالء اجملرم��ون وتس��ليمهم للعدال��ة؟ ه��ل توجد 
عدالة بالعراق اليوم؟ ماذا ينتظر أهالي الضحايا من 
الشباب الذين أهدرت ارواحهم وأهدرت أعمارهم من 
الدولة العراقية واحلكومة الس��ابقة بقيادة املالكي 

واحلكومة اجلديدة برئاسة العبادي؟ 
يبدو للعيان أن احلكوم��ة العراقية املركزية منفرطة 
وال يجمعه��ا جامع. إنها تش��كيالت هامش��ية من 
الوزراء غير اخملتصن، ضمن إطار احملاصصة الطائفية 
الش��نيع البعي��د مت��ام البع��د ع��ن ال��روح الوطنية 
العراقية. نعترف بفضل صدام حس��ن اليوم عندما 
كان يس��توزر ال��وزراء ولي��س ألحد ميكنه ال��كالم أو 
التف��وه ببنت ش��فة. ال نريد ذلك الطغي��ان وال هذه 
املذل��ة الطائفي��ة. يص��رح رئي��س البرمل��ان العراقي 
األس��بق محمود املش��هداني قائد السيرك العراقي 
احلديث بانهم تركوا بناء الدولة لصالح الصراع على 
الس��لطة. كيف تفيد الس��لطة والكراسي من غير 
دولة لها كل هذه القيمة واملوقع االستراجتي الكبير 
اقتصاديا وجغرافيا بس��بب بعض الساسة الصغار 
الذي��ن لم يتقنوا احلك��م وال التعليم وال حب الوطن 

على ابسط تقدير؟

سبايكر 300 مجرم
علي عبد العال

aliabdulal@hotmail.com

ربما

كاريكاتير - عاصم جهاد  

الفنان حتسني الزيدي

القاهرة ـ وكاالت:
اعت��ذرت الفنانة مي س��ليم عن 
املش��اركة في فعاليات مهرجان 
ماملو للسينما العربية بالسويد، 
الذي افتتحت فعالياته اجلمعة 
املاضي��ة، بعد أن وجه��ت إدارة 
املهرج��ان الدع��وة لها حلضور 
الذي يش��ارك فيه  املهرج��ان 
»املعدي��ة«  األخي��ر  فيلمه��ا 
وذل��ك  املس��ابقة،  ضم��ن 

النشغالها بتسجيل أغنيات ألبومها 
اجلدي��د ال��ذي تس��تعد لطرح��ه في 

األسواق نهاية العام اجلاري.
وأعربت مي عن س��عادتها ملش��اركة 
فيلمها »املعدية« ف��ي املهرجان رغم 
أنه مت طرحه في السينمات منذ فترة 
وكان��ت تتمن��ى أن تك��ون م��ن ضمن 
احلاضرين في الفعاليات لكن الظروف 
لم تسمح لها، الفتة أنها تعتز بهذه 
التجربة التي قدمت فيها ش��خصية 

جدي��دة ومختلف��ة عم��ا قدمته في 
أعمالها الفنية السابقة.

جديٌر بالذكر أن مي سليم قد انتهت 
م��ن تس��جيل 3 أغني��ات م��ن ضمن 
ألبومها اجلديد الذي يتكون 10 أغنيات 
تتع��اون فيه��م م��ع ش��ريف مكاوي 
ومدين وعزيز ش��افعي وس��المة علي 
وأحمد اجلندي وشريف بدر وسام عبد 
املنعم وأحمد إبراهيم، وهو من إنتاج 

شركة مزيكا في أول تعاون بينهما.

لندن ـ وكاالت: 
قرر زوجان من بلجيكا 
ف��ي الثمانينيات من 
االنتح��ار  العم��ر، 
س��وياً خش��ية أن 
امل��وت،  يفرقهم��ا 
ويعي��ش أحدهم��ا 

وحيداً ب��دون اآلخر فيصاب باالكتئاب 
املزمن.

مي��ل«  »الديل��ي  صحيف��ة  وذك��رت 
البريطانية، أن الزوج فرانسيس البالغ 
من العمر 89 عام��اً والزوجة البالغة 
م��ن العم��ر 86، ق��ررا أن ميوت��ا فيم��ا 
يس��مى باملوت الرحيم مع��اً حتى ال 

يخطف املوت أحدهما.
الزوج��ن  أن  الصحيف��ة  وأضاف��ت 
اخت��ارا الثال��ث م��ن ش��باط املقب��ل 
وهو يناس��ب الذك��رى 64 عاما على 
زواجهما، ليكون موعدا النتحارهم�ا 
حي�ث سيتن�اوالن جرع�ة زائ�دة م�ن 

احلب�وب املنوم�ة.

سيدني ـ وكاالت:
دافع��ت نتائ��ج دراس��ة أس��ترالية ع��ن 
مزاي��ا اخلب��ز الصحية، وأهميت��ه لتوفير 
الضروري��ة  املغذي��ات  م��ن  مجموع��ة 
للجس��م، في مقابل املعلومات واألفكار 
اخلاطئ��ة التي حتي��ط بتأثيره عل��ى زيادة 
الوزن بحس��ب موقع »24«، حيث وجدت 
الدراسة أن 43 باملائة من النساء يتجننب 
تن��اول اخلبز أثناء محاول��ة إنقاص الوزن، 
و20 باملائ��ة منهن يش��عرن بالذنب عند 
تناول��ه، ويعتبر 50 باملائ��ة منهن أن اخلبز 

الصحي مربك.
وميكن للخبز أن يقدم عديداً من الفوائد 
الصحي��ة للقناة الهضمي��ة، إلى جانب 
تعزيز مس��تويات الطاقة وصحة القلب 

والدماغ.
وش��ارك في هذه الدراس��ة التي نشرت 
نتائجها صحيفة »ديلي ميل« ألف امرأة 
أس��ترالية أعماره��ن ب��ن25 - 65 عاماً، 
وعاجلت الدراسة األفكار التي حتيط بتأثير 
اخلبز على الصحة وال��وزن، خصوصاً مع 

ش��يوع النظرة إلى اخلبز باعتباره مصدراً 
الكتساب الوزن وحساسية الغلوتن.

ورص��دت الدراس��ة أن األمه��ات واآلب��اء 
االس��ترالين يحّدون من تن��اول أبنائهم 
للخب��ز بنس��بة 15 باملائ��ة خوف��اً م��ن 

اكتسابهم الوزن.
وقال��ت ش��ارون ناتولي خبي��رة التغذية 

املش��رفة عل��ى الدراس��ة: »الكثي��ر من 
الس��يدات غير م��دركات لقائم��ة املزايا 
الطويلة التي تقدمه��ا احلبوب الكاملة 
اخلب��ز منخف��ض  الت��ي يصن��ع منه��ا 
الغلوت��ن، وغالب��اً ما يس��تبدلون باخلبز 
وجب��ات أخرى أكثر ضرراً م��ن حيث زيادة 

مستويات السكر«.

دراسة: اخلبز العالقة له بالسمنة

شذى حسون

في الذكرى 62 لزواجهما

قررا االنتحار.. خشية أن يفرقهما الموت!

الخبز بريء من تهمة زيادة الوزن "ولهانة".. جديد شذى حسون

مي سليم تعتذرعن »مالمو« السويدي
القاهرة ـ وكاالت: 

مفاجأة كبيرة يعدها برنامج 
"ستار أكادميي" في موسمه 
العاش��ر جلمه��وره في مصر 
يحل  العرب��ي، حيث  والوطن 
الفنان كاظم الساهر ضيفا 
ال��ذي  الراب��ع  الب��رامي  عل��ى 
سيعرض يوم اخلميس املقبل 
في الثامنة مس��اء على قناة 

"سي بي سي".

وم��ن املق��رر أن ي��ؤدي الفنان 
كاظم الس��اهر ثالث أغنيات 
وسيغني اغنيتن مع الطالب، 
احساس��ي  "الليل��ة  وه��ي 
وأغنية  تتنه��د"،  وال  غري��ب، 
ثالثة سيقدمها مبفرده على 
املسرح، كما سيقدم كاظم 
نصائح��ه لط��الب األكادميية 
ف��ي  حلمه��م  ليحقق��وا 

الوصول للنجومية.

الساهر ضيف البرايم 
الرابع من »ستار أكاديمي«
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