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بغداد - أسامة نجاح:
الش��عبي  احلش��د  ق��وات  أعلن��ت 
أمس األربع��اء ، عن انط��اق عملية 
عس��كرية واس��عة لتطهي��ر غربي 
املوص��ل من جي��وب عصابات داعش 
اإلرهابي��ة ، فيم��ا أك��د قائممق��ام 
القيارة جنوب املوصل عودة أكثر من 
100 أسرة نازحة إلى قرية إمام غربي 

في املدينة . 
وق��ال مص��در امني في قي��ادة قوات 
احلش��د الش��عبي إن "فرق��ة اإلمام 
علي القتالية لواء عل��ي االكبر لواء 
انص��ار املرجعي��ة اطلق��ت عملي��ة 
عسكرية واسعة غربي املوصل بحثا 
عن جيوب متسللة تابعة لعصابات 

داعش اإلرهابية". 
وأض��اف املص��در في حدي��ث خاص 
ان  اجلدي��د‘‘  ‘‘الصب��اح  لصحيف��ة 
"القوات التي ش��اركت في عمليات 
البح��ث والتطهير هي قوات س��رايا 
اجله��اد، وفرقة اإلمام عل��ي القتالية 
انص��ار  ول��واء  االكب��ر  ول��واء عل��ي 
املرجعية ، مش��يرا الى أن" العملية 
استهدفت تأمني طرق االمداد لقوات 
احلش��د الش��عبي ابتداء م��ن مفرق 
القي��ارة وص��وال الى جمي��ع املناطق 
احملررة في اقضية القي��روان والبعاج 
واحلضر وتلعفر وقد مت بالفعل تطهير 

س��بع عش��رة قرية بدءاً من ش��مال 
منطقة عداي��ة نزوالً باجتاه ش��ركة 
عني اجلحش جنوب شرق تلعفر غرب 
املوصل بحثاً عن أوكار أو مضافات او 

مخازن عتاد تركها العدو". 
من جانب��ه أك��د قائممق��ام ناحية 
القي��ارة ص��اح اجلبوري ، ي��وم أمس 
األربعاء ،ع��ودة أكثر من 100 أس��رة 
ن��ازح إل��ى قري��ة إم��ام غرب��ي التي 

هاجمها داعش في متوز املاضي . 
وأوضح لصحيف��ة ‘‘الصباح اجلديد‘‘ 
أن" الوض��ع في عم��وم القيارة جيد 
ج��دا وممتاز ، مش��يرا ال��ى أن" األمور 
على أحس��ن ما يرام واحلياة طبيعية 

جدا". 
م��ن جهته��ا اعلن��ت قوات احلش��د 
الش��عبي، أمس األربعاء ، تفتيشها 
ل�10 ق��رى جنوب قض��اء تلعفر في 
خط��وة متهيدي��ة النط��اق عمليات 
حتري��ر القضاء من س��يطرة تنظيم 

داعش االرهابي. 
الش��عبي  للحش��د  بي��ان  وذك��ر 
تلقت��ه صحيف��ة ‘‘الصب��اح اجلديد‘‘ 
ان "تفتي��ش الق��رى ومس��حها من 
قبل قوات احلش��د الش��عبي جنوب 
تلعفر خطوة متهيدية النطاق حترير 

تلعفر".
تتمة ص3

انطالق عملية عسكرية واسعة لتطهير
غربي نينوى من عصابات داعش

القوات العسكرية في املوصل

بغداد ـ الصباح الجديد:
الدول��ي،  النق��د  صن��دوق  أعل��ن 
ام��س األربع��اء، جن��اح مش��اورات 
املراجعة الثانية واخلاصة باتفاقية 
االس��تعداد االئتماني، مثنياً على 
دور البنك املرك��زي العراقي ووزارة 
املالي��ة ومكتب رئيس ال��وزراء في 

جناح املشاورات.
وقال مدير املكتب اإلعامي للبنك 
املركزي أيسر جبار في بيان ورد الى 
"الصباح اجلديد"، أنه "في رسالة 
وجهت من صن��دوق النقد الدولي 
تضمن��ت تهنئ��ة البن��ك املركزي 

العراق��ي ووزارة املالي��ة ومكت��ب 
رئيس الوزراء على جناح مش��اورات 
املراجعة الثانية واخلاصة باتفاقية 
االس��تعداد االئتماني والتي جاءت 
بع��د تنفي��ذ البرام��ج واأله��داف 
املالي��ة والنقدي��ة ووضعه��ا ف��ي 
املال��ي  االس��تقرار  يؤم��ن  أط��ار 
للعراق ومواجهة التحديات املالية 

واألمنية".
يتضم��ن  "البرنام��ج  ان  وأض��اف 
جملة إصاحات وأهداف مت االلتزام 

بها مبا يحقق مصلحة العراق.
تتمة ص3

بغداد ـ الصباح الجديد:
بحثت أمان��ة بغداد،امس االربعاء، 
م��ع الس��فارة البريطاني��ة آليات 
تنفي��ذ مش��روع مترو بغ��داد عن 
طري��ق االس��تثمار، فيم��ا اع��رب 
الس��فير البريطاني ع��ن امكانية 

تقدمي املساعدة لبغداد. 
وقال��ت االمانة في بي��ان اطلعت 
عليه "الصباح اجلديد"، إن "أمينة 
بغ��داد ذك��رى علوش اس��تقبلت، 
ام��س، الس��فير البريطان��ي لدى 
الع��راق فرانك بيكر بحضور رئيس 
هيئة اإلس��تثمار الوطنية وعضو 
هيئ��ة املستش��ارين ووكيل امانة 

بغ��داد للش��ؤون الفني��ة ومدي��ر 
ع��ام العاق��ات واالع��ام لبح��ث 
س��بل التعاون الثنائي بني اجلانبني 
وتبادل اخلب��رات في قط��اع البنى 

التحتية".
واضاف��ت ان "أمان��ة بغ��داد دعت 
للقائ��ه  البريطان��ي  الس��فير 
تنفي��ذ  آلي��ات  والتباح��ث ح��ول 
مش��روع مترو بغداد بع��د إكمال 
الفرنس��ية  )سيس��ترا(  ش��ركة 
لإلستش��ارات الهندس��ية جميع 
التصامي��م واملتطلب��ات اخلاص��ة 

به".
تتمة ص3

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن��ت وزارة التربي��ة ان 20 % 
م��ن الطلب��ة متس��ربي�ن من 

املدارس.
وق���ال وزي��ر التربي��ة محم��د 
اقبال في بيان ملكتبه االعامي 
اطلعت عليه "الصباح اجلديد" 
إّن "ظاه��رة التس��رب، تتنافى 
م��ع قان��ون التعلي��م االلزامي 
الس��ّيما أنه شكل نسبة 20% 
على وفق عينة الدراس��ة التي 

أجرتها وزارة التخطيط".

وبني ان "وزارة التربية تسعى الى 
إعادة التاميذ املتسربني كافة، 
الدراس��ة، فضاً  الى مقاع��د 
على أُولئك الذين اضطروا الى 
ترك التعليم بسبب العمليات 
العس��كرية، الت��ي ش��هدتها 
مناطقه��م، مما اس��تدعى الى 
مش��روع  ضمن  اس��تيعابهم 
حقك ف��ي التعليم، ومن خال 
البرنام��ج ال��ذي ترع��اه الوزارة 

بهذا الصدد".
تتمة ص3

"النقد الدولي" يعلن نجاح 
مشاورات اتفاقية االستعداد 

االئتماني مع العراق

"األمانة" تبحث مع السفارة البريطانية 
آليات تنفيذ مشروع "مترو بغداد"

"التربية" تؤكد تسّرب
20 % من طلبة المدارس

حكومة اإلقليم تخسر مجددًا ماليين
الدوالرات لصالح شركة دانا غاز اإلماراتية

إنفاق 250 مليون دينار بتبرعات
شخصية إلعمار 23 مزارًا ونيشانًا إيزيديًا 23

بغداد ـ الصباح الجديد:
أص��در املكتب اخلاص لزعي��م التيار 
الصدري مقتدى الصدر، بياناً بشأن 
زيارة االخير الى الس��عودية، مؤكداً 
أن الزيارة اسفرت عن نتائج عدة من 
بينه��ا تبنى خطاب دين��ي واعامي 

معتدل.
وقال مكتب الصدر في بيان اطلعت 
عليه "الصب��اح اجلديد"، إن "الصدر 
ق��ام بتلبي��ة الدع��وة الكرمي��ة من 

قي��ادة اململكة العربية الس��عودية 
الش��قيقة لزي��ارة اململك��ة ولق��اء 
املس��ؤولني وذلك في الفترة من 30 
مت��وز وحت��ى 1اب 2017، وكان ف��ي 
اس��تقبال سماحته في مطار امللك 
عبد العزيز الدولي بجدة وزير الدولة 
لشؤون اخلليج العربي ثامر السبهان 

ووفد املراسم امللكية".
وبني املكت��ب، أن "الصدر ملس حرص 
القيادة السعودية على عاقاتها مع 

العراق"، الفتا الى ان "اللقاء حضره 
عدد من ال��وزراء ف��ي اململكة، كما 
التقى الصدر عددا من الوزراء وشرف 
حفل العشاء الذي اقامه نائب امير 
منطق��ة مكة املكرم��ة االمير عبد 
اهلل بن بندر بن عبد العزيز آل سعود 

لسماحته والوفد املرافق له".
واك��د املكت��ب، أن "الزيارة اس��فرت 
عن بحث س��بل تعزي��ز التعاون بني 
البلدين في شتى اجملاالت، واستغال 

الفرص في االس��تثمار ف��ي العراق 
تنمي��ة مناط��ق  ف��ي  واملس��اهمة 
جنوب ووس��ط العراق، واملساعدات 
والنازحني  للمتضرري��ن  االنس��انية 
واملهجري��ن، وفي ه��ذا الصدد صدر 
امر خادم احلرمني الش��ريفني بتقدمي 
10 ماي��ني دوالر اضافية ملس��اعدة 
احلكوم��ة  طري��ق  ع��ن  النازح��ني 

العراقية.
تتمة ص3

بغداد - وعد الشمري:
أق��ّرت جلن��ة النف��ط والطاق��ة 
النيابية، أمس االربعاء، بصعوبة 
والغاز،  النف��ط  قان��ون  تش��ريع 
وع��زت ذلك إلى عدم وجود اتفاق 
ب��ني حكومت��ي املرك��ز واقلي��م 
كردس��تان، فيم��ا اش��ارت إل��ى 
سحب مجلس الوزراء للمشروع 
من��ذ م��دة وع��دم ارجاع��ه إلى 

مجلس النواب حتى االن.

وق��ال رئي��س اللجنة اري��ز عبد 
اهلل ف��ي تصريح إل��ى "الصباح 
اجلدي��د"، إن "مش��روع النف��ط 
والغاز واحد من القوانني املهمة 
املعّطل��ة داخ��ل البرمل��ان من��ذ 
س��نوات ليس��ت بالقليلة وكنا 
نأم��ل باقراره في ال��دورة احلالية 
دون  حال��ت  املش��كات  لك��ن 

ذلك".
وأض��اف عب��د اهلل أن "تش��ريع 

قان��ون النف��ط والغ��از يجب أن 
يأتي متزامناً مع تسوية اخلافات 
ب��ني حكومت��ي بغ��داد واقلي��م 
كردس��تان؛ ألننا نبحث عن آلية 
الثروات  توزيع  تنظم  تش��ريعية 
الطبيعية وفي مقدمتها النفط 

بني املركز واالقليم".
ولف��ت إلى أن "اجلمي��ع مع اقرار 
القانون ولكن لكل جهة وجهة 
نظرها متمس��كة به��ا وهناك 

خافات عل��ى مواد عديدة تصب 
في جوهر القانون".

ونّوه عب��د اهلل إلى أن "احلكومة 
لدى  املوجودة  املس��ودة  سحبت 
جلنتن��ا منذ مدة ول��م تعيدها"، 
املشروع  "مناقش��ة  أن  موضحاً 
س��يحصل بع��د رجوع��ه إل��ى 
مجلس الن��واب واحالته مجدداً 

الى جلنة النفط والطاقة".
تتمة ص3

اللجنة: الحكومة سحبت المشروع ولم ترجعه حتى اآلنفي بيان صدر إثر ختام زيارته للسعودية

مكتب الصدر: تبّني خطاب ديني
وإعالمي معتدل يدعو للتعايش السلمي

الطاقة النيابية تقّر بصعوبة تمرير
"النفط والغاز" في الدورة الحالية

واشنطن ـ وكاالت: 
أعطت آخر جناحات كوريا الشمالية، 
في تطوي��ر برنامجه��ا الصاروخي 
الباليس��تي، زخما جدي��دا للجدل 
السياسية  األوس��اط  داخل  الدائر 
األميركي��ة حول إمكاني��ة اللجوء 
إل��ى اخليار العس��كري ض��د بيونغ 
يانغ، ف��ي وقت اكد وزي��ر اخلارجية 
األميرك��ي، ريك��س تيلرس��ون، بأن 
الواليات املتحدة تظ��ل تعول على 
احلل الدبلوماس��ي ملنع بيونغ يانغ 
من تطوي��ر برنامجها العس��كري 

والنووي .
وأعل��ن وزي��ر اخلارجي��ة االميرك��ي 
ريك��س تيلرس��ون في ام��س االول 
الثاث��اء ان الواليات املتحدة ال تريد 
اس��قاط النظام الكوري الشمالي 
وتأم��ل بام��كان اجراء ح��وار معه 
مس��تقبا ش��رط ان يتخل��ى عن 

برنامجه النووي.
وق��ال تيلرس��ون للصحافي��ني في 
واش��نطن "نح��ن ال نس��عى ال��ى 

تغيير النظام، وال نسعى الى انهيار 
النظام، وال نسعى الى اعادة توحيد 

سريعة لشبه اجلزيرة" الكورية.
ذريع��ة  ع��ن  نبح��ث  "ال  واض��اف 

الرس��ال جيش��نا الى شمال اخلط 
38" ال��ذي يفصل ب��ني الكوريتني، 
وتابع مخاطبا الكوريني الشماليني 
"نحن لسنا عدوكم، لسنا تهديدا 
لكم، لكنك��م تش��كلون تهديدا 
مرفوضا بالنس��بة الينا علينا الرد 

عليه".
حتى ان وزير اخلارجية الذي ش��ارك 
اليوم��ي  الصحاف��ي  املؤمت��ر  ف��ي 
ل��وزارة اخلارجية لع��رض احلصيلة 
الس��تة  لاش��هر  الدبلوماس��ية 
االول��ى من والية دونالد ترامب، ترك 
الناف��ذة مفتوحة حل��وار مع بيونغ 
يان��غ، وقال "نأم��ل، في وقت معني، 
بان يبدأوا بفهم هذا االمر وباننا نود 
اجلل��وس الجراء ح��وار معهم حول 
مس��تقبل يؤمن له��م االمن الذي 
يس��عون اليه واالزدهار االقتصادي 

لكوريا الشمالية".
تفصيات ص6

الخارجية األميركية تعّول على الحلول
الدبلوماسية في األزمة الكورية الشمالية

تقريـر

متابعة

بغداد ـ الصباح الجديد:
والش��ؤون  العم��ل  وزي��ر  أش��اد 
ش��ياع  محم���د  االجتماعي��ة 
الس��وداني، ام��س األربع��اء، بقانون 
التأمين��ات االجتماعية الذي صوت 
علي��ه مجل��س ال��وزراء، مبين��ا أنه 
للطبقة  املعاشي  املستوى  سيرفع 
نوعي��ة"  "نقل��ة  ويع��د  العامل��ة 
لتصويب القطاع اخلاص، فيما أكد 
مدير عام دائرة التقاعد جعفر احللو 
أن القانون س��ينصف املرأة العاملة 
ويجعله��ا  اخل��اص  القط��اع  ف��ي 

تتمتع بإجازة لألموم��ة وغيرها من 
وظائف  ف��ي  املوج��ودة  االمتي��ازات 

الدولة. 
وق��ال الس��وداني في بي��ان اطلعت 
عليه "الصباح اجلديد"، إن "مجلس 
ال��وزراء ص��وت على مش��روع قانون 
التأمينات االجتماعية الذي مبوجبه 
س��يتقاضى العامل��ون في القطاع 
اخلاص راتبا تقاعديا يوازي نظرائهم 
ف��ي القط��اع احلكوم��ي"، مبينا أن 
"القانون سيعمل على انتقال الراتب 
التقاع��دي الى اخللف في حالة وفاة 

املتقاعد، وسيرفع املستوى  العامل 
املعاشي للطبقة العاملة".

وب��ني الس��وداني، أن "وزارة العم��ل 
حرصت على تقدمي مقترحات تصب 
في صالح رفع املس��توى املعاش��ي 
للعم��ال والتخفيف ع��ن الضغط 
احلاص��ل عل��ى الوظيف��ة العام��ة 
بالدولة"، مبينا أن "القانون سيجعل 
أحكام التقاعد في القطاعني العام 
واخل��اص موح��دة، ويش��مل عم��ل 

القطاع اخلاص باالمتيازات". 
تتمة ص3

تخصيص رواتب للمتقاعدين في القّطاع الخاص
مع شمول العامالت بإجازة األمومة

بغداد ـ الصباح الجديد:
أف��اد مص��در امني ف��ي األنبار، 
ام��س األربع��اء، ب��أن وف��دا من 
وزارة الدفاع والش��ركة األمنية 
زار منف��ذ طريبيل  األميركي��ة 
لإلطاع على آلية تأمني الطريق 

الدولي.
حدي��ث  ف��ي  املص��در  وق��ال 
صجف��ي، إن "وف��دا م��ن وزارة 

الدف��اع وممثلي ش��ركة )اوليف 
منف��ذ  زار  األميركي��ة  غ��روب( 
طريبي��ل احل��دودي العراقي مع 

األردن غربي األنبار".
وأض��اف املص��در ، أن "اله��دف 
م��ن الزي��ارة هو لاط��اع على 
آلي��ة تأم��ني الطري��ق الدول��ي 
وجاهزي��ة منفذ طريبيل، فضا 
ع��ن تخصي��ص مق��ر للمركز 

التنس��يقي بني اجلانب العراقي 
واألردني في املنفذ".

يذكر أن منفذ طريبيل احلدودي 
باألنبار تس��يطر علي��ه القوات 
القوات  تتع��رض  األمنية، فيما 
األمني��ة املتواجدة على الطريق 
الدول��ي بني احلني واحل��ني األخر 
الى تعرضات وهجمات من قبل 

"داعش" يتم التصدي لها.

متابعة الصباح الجديد:
أفادت األنباء الواردة من لبنان ببدء 
عملية تبادل األس��رى بني جماعة 
ح��زب اهلل اللبناني��ة ومس��لحي 
»جبه��ة فت��ح الش��ام«  املعروفة 
سابقا باسم )النصرة( في سوريا، 
وفيما احتف��ل لبنان بالعيد ال�72 
للجيش أم��س االول الثاثاء ، بعد 

غي��اب 3 س��نوات بس��بب الفراغ 
الرئاسي.

وأوردت وكالة األنباء الرسمية في 
لبنان أن الصليب األحمر اللبناني 
بدأ برعاية املدير العام لألمن العام 
ف��ي منطقة  احملتجزي��ن  مببادل��ة 

عرسال.
ويأت��ي هذا في إط��ار اتفاق لوقف 

إط��اق النار بني ح��زب اهلل وهيئة 
حتري��ر الش��ام في منطق��ة جرود 
لبن��ان  ب��ني  احلدودي��ة  عرس��ال 

وسوريا.
وتضم��ن االتفاق بني اجلانبني أيضا 
مغ��ادرة مس��لحي اجلبه��ة م��ن 
منطق��ة احل��دود اللبناني��ة حول 
بلدة عرسال، مع أي مدنيني آخرين 

ف��ي مخيمات  موجودي��ن حالي��ا 
الاجئ��ني القريب��ة ويرغب��ون في 

املغادرة.
ومياثل االتف��اق اتفاقات أخرى متت 
داخ��ل س��وريا، نقلت بن��اء عليها 
دمش��ق مس��لحني ومدني��ني إلى 

محافظة إدلب، ومناطق أخرى.
وقد ساعدت عمليات اإلجاء تلك 

الرئيس الس��وري بشار األسد في 
اس��تعادة عدة مناطق من معاقل 

املعارضة خال العام املاضي.
وأدت جماع��ة حزب اهلل دورا كبيرا 
في قت��ال املس��لحني إل��ى جانب 
الق��وات الس��ورية خال س��نوات 
احل��رب الس��ت املاضي��ة، بع��د أن 
أرس��لت مقاتلني لدعم احلكومة 

السورية.
ومتكن مقاتلو حزب اهلل األس��بوع 
الس��يطرة  املاضي من اس��تعادة 
على منطقة جرود عرسال اجلبلية 
ف��ي هجوم مش��ترك م��ع اجليش 
الس��وري لطرد مس��لحي اجلبهة 

من آخر معقل لهم في املنطقة.
تفصيات ص6

عون يؤّكد في »عيد الجيش« اللبناني: ال تراجع أمام اإلرهاب بكل وجوهه وتنظيماته

الرئيس األميركي ورئيس كوريا الشمالية

استعدادات للبدء بتنفيذ مراحل إنجاز منفذ طريبيل

تمّهد للبدء بعمليات تحرير قضاء تلعفر

ملحق "       " 

بسمة طفل.. حملة لعدد من الناشطين المدنيين

في ظل تصعيد آخر لبيونغ يانغ مع جارتها الجنوبية

التخطيط: أكثر من نصف مليون يتيم في العراق

مصير األيتام يتأرجح بين الكفالة 
اإلنسانية وغياب الرعاية
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السليمانية ـ عباس كاريزي:

ف��ي الوق��ت الذي تعج��ز حكومة 
االقليم عن توفير امل��اء والكهرباء 
والروات��ب لش��ريحة واس��عة من 
املواطنن واملوظف��ن في االقليم، 
الروات��ب  توزي��ع  ف��ي  واخفق��ت 
اخملفضة اساس��اً لقسم كبير من 
وزارات وموظفي االقليم لشهر ايار 
ونح��ن ندخل في االي��ام االولى من 
شهر آب، خسرت حكومة االقليم 
مجددا دعوى قضائية تلزم حكومة 
االقلي��م مبن��ح مالي��ن ال��دوالرات 
لصالح ش��ركة دانا غاز االماراتية، 
التي تستثمر في مجاالت الطاقة 

باالقليم.
وقالت شركة دانا غاز  في بيان على 
موقعها الرس��مي، انها كس��بت 
دعوى قضائي��ة رفعتها مؤخرا في 
محكمة التحكي��م الدولية، ضد 
حكوم��ة االقلي��م، يل��زم االقليم 
بدفع %85 م��ن تكاليف التحكيم 

إلئتالف »بيرل بتروليوم«.
وجاء في البيان » أصدرت محكمة 
لندن للتحكيم الدولي )»احملكمة«( 
ق��راراً جزائي��اً نهائي��اً بخص��وص 
تكالي��ف التحكيم واملؤرخ في 17 
يوليو 2017 ف��ي قضية التحكيم 
ب��ن إئتالف بي��رل بترولي��وم، الذي 
يض��م ش��ركة دان��ة غ��از ش.م.ع 
وش��ركة نف��ط اله��الل الدولي��ة 
إقليم كردستان  احملدودة وحكومة 

العراق.
ومبوج��ب الق��رار، ألزم��ت احملكمة 

حكومة إقليم كردستان مبا يلي:
دفع مبلغ وقدره 14,046,485 دوالرا 
أميركيا عن التكالي��ف القانونية 
الت��ي تكبدها االئتالف، حتى تاريخ 
27 نوفمب��ر 2015 وذل��ك خالل 28 
یوماً، إضافة إل��ی تعويض مقداره 
ليبور+ %2 حتس��ب من تاریخ صدور 

احلكم.
كما يحمل االمر القضائي حكومة 
االقليم ٪85 من رس��وم التحكيم 

املستحقة حملكمة لندن للتحكيم  
الدولي إضافة إلى رس��وم ونفقات 
احملكم��ة حت��ى تاري��خ 27 نوفمبر 
2015 بقيم��ة 403,055.97 جنيهاً 

إسترلينياً.
واجلدي��ر بالذك��ر أن ه��ذا احلك��م 
يخ��ص  بالتكالي��ف  املتعل��ق 
التي تكبدها  القانونية  التكاليف 
اإلئت��الف حت��ى تاري��خ 27 نوفمبر 
2015. أم��ا التكالي��ف القانوني��ة 
التي ترتبت خالل قضية التحكيم 
بع��د التاري��خ املذكور، س��تخضع 
التكاليف  لق��رارات أخرى تخ��ص 
س��تصدرها احملكم��ة ف��ي الوقت 

املناسب.
اإلضاف��ي  احلك��م  ه��ذا  ويأت��ي 
الق��رارات  بع��د  بالتكالي��ف 
التحكيمية اجلزئية النهائية األول 
بتواريخ  الص��ادرة  والثالث  والثاني 
2 يولي��و 2015، و27 نوفمبر 2015، 

و30 يناير 2017 على التوالي.
وس��وف يتم عقد جلسة لتحديد 

حجم األض��رار الواجب دفعها من 
قب��ل حكوم��ة اإلقلي��م  لإلئتالف 
فيما يخ��ص املطالب��ات املتعلقة 
بتأخي��ر تطوي��ر احلقول في ش��هر 

سبتمبر من عام 2017.
ب��دوره ق��ال نائ��ب رئي��س اللجنة 
املالية ف��ي برملان كردس��تان علي 
حمه صال��ح للصب��اح اجلديد، ان 
حكومة االقليم خس��رت حلد االن 
قرابة ملياري دوالر لصالح ش��ركة 
دانا غاز االماراتية، نتيجة لفش��ل 
العقود والتي وقعتها مع حكومة 
االقليم عام 2007 لالس��تثمار في 
حقول غ��از مبدينة جمجمال غربي 

محافظة السليمانية.
وتابع حمه صالح ان شركة دانا غاز 
ستطالب مببلغ تعويض يصل الى 
26 مليار دوالر من حكومة االقليم، 
نتيجة للخس��ائر التي ترتبت عن 
عدم الت��زام حكومة االقليم بنص 
العق��د ال��ذي وقعته مع ش��ركة 
دانا غ��از الس��تثمار حق��ول الغاز 

وبناء مصنع للبتروكيميائيات في 
السليمانية.

وكش��ف حم��ه صالح ع��ن قيام 
حكومة االقلي��م بتجفيف منابع 
واب��ار النفط التي تقع ضمن حدود 
ونف��وذ  الس��ليمانية،  محافظ��ة 
االحتاد الوطني الكردس��تاني، عبر 
ومحارب��ة  اخلاط��ئ  االس��تعمال 
الش��ركات ال��ي تعمل ف��ي قطاع 
الطاقة في هذه املناطق ، مضيفاً 
ان��ه عدا عن نفط كركوك فانه لم 
يب��َق أي نفط في حدود نفوذ االحتاد 
الوطن��ي الكردس��تاني ،وتس��اءل 
حمه صالح » اين ذهب املبلغ الذي 
االقلي��م من  تس��لمته حكوم��ة 
شركة »روس نفط الروسية« التي 
وقعت عقداً كبيراً طويل االمد مع 
كردستان تسلمت مبوجبه حكومة 
االقلي��م مبلغ ثالث��ة مليارات دوالر 

مسبقة من الشركة الروسية.
واوض��ح حم��ه صالح ان ش��ركة 
دانا غ��از االماراتية س��تطالب في 

مل��ف جدي��د رفعته ف��ي القضاء 
الدولي ضد حكومة االقليم، مببلغ 
تعويض يصل ال��ى 26 مليار دوالر، 
م��ا ع��دا ملي��اري دوالر كس��بتها 
الشركة في دعوى سابقة رفعتها 

ضد حكومة االقليم.
وقال حم��ه صالح ان اجراء مقارنة 
بن االموال الت��ي وزعتها حكومة 
االقلي��م عل��ى ش��كل رواتب على 
موظف��ي االقلي��م يظه��ر اختفاء 
نصف املبل��غ الذي يبلغ خمس��ة 
ع��دا  دوالر،  ملي��ون  ملي��ارات184 
واردات النف��ط ال��ذي يص��در م��ن 
مناف��ذ االقلي��م اخملتلف��ة الى دول 
واملركبات  الصهاري��ج  عب��ر  اجلوار 
احلوضي��ة الت��ي تق��وم بنق��ل ما 
يصدره االقليم من النفط االسود 

واملشتقات النفطية االخرى.
وكان��ت تقارير قد اعلن��ت اختفاء 
3 ملي��ارات دوالر م��ن واردات نفط 
االقلي��م خ��الل االش��هر الس��تة 
االول��ى من الع��ام احلال��ي 2017 ، 

وذك��رت تقاري��ر ان واردات حكومة 
االقلي��م للنص��ف االول من العام 
احلال��ي م��ن بي��ع نفطه��ا ونفط 
كركوك في االس��واق العاملية، بلغ 
خمسة مليارت و184 مليون دوالر، 
وزع��ت حكوم��ة االقلي��م نص��ف 
املبلغ على ش��كل رواتب وخدمات، 
في ح��ن يبق��ى مصي��ر النصف 
لإلحصاءات  وفق��ا  اآلخر مجهوال، 
الت��ي قدمها نائب رئي��س اللجنة 

املالية في برملان االقليم.
هذا وادى اثارة مس��ألة االستفتاء 
من قبل حكوم��ة االقليم في هذا 
التوقيت الى ارتفاع حاد في اسعار 
الس��لع واملواد الغذائية في اسواق 
االقليم، ما ادى الى حتميل املواطنن 
واملوظفن واصحاب الدخل احملدود، 
اعب��اء اقتصادية ومالي��ة اضافية، 
الى جانب معاناتهم املستمرة جراء 
تردي الوضع املعيش��ي واملعاش��ي 
املزري الذي تسبب بشلل االسواق 

وتوقف شبه تام في اخلدمات.

حكومة االقليم تخسر مجدًدا ماليين
الدوالرات لصالح شركة دانا غاز االماراتية

طالبت بمبلغ تعويض اجمالي يصل الى 26 مليار دوالر
طارق حرب

االول م��ن آب ٢٠١٧ اعل��ن رئيس ال��وزراء في املؤمتر 
االس��بوعي االعتي��ادي ان مجلس ال��وزراء قد وافق 
على مش��روع قانون مالحقة االره��اب والصحيح 
مقترح او مس��ودة قرار الن مجلس االمن الدولي ال 
يش��رع على الرغم من كونه السلطة التشريعية 
الدولية ذلك ان صالحيته  احملددة مبوجب الفصلن 
السابع  وهذا الفصل هو الفصل االخطر واالعظم 
في احملي��ط الدولي وعل��ى مس��توى العالم ككل 
فهذه القرارات تلزم الدول واملنظمات والش��ركات 
واالف��راد وجميع اجلهات في العال��م حتى وان كان 
يوجد حكم في الدس��اتير او ف��ي القوانن يخالف 
قرار مجلس االمن الدولي اذ ال قيمة حلكم الدستور 
والقانون  عند معارضتها قراراً جمللس االمن الدولي 
حي��ث يطبق حكم الق��رار الدولي وال يطبق حكم 
الدس��تور والقان��ون كذل��ك فأن الفصل الس��ابع 
م��ن امليثاق خول مجل��س االمن الدول��ي صالحية 
اتخ��اذ اجراءات سياس��ية واقتصادية وعس��كرية 
كاإلجراءات التي مت اتخاذها ضد العراق سنة ١٩٩٠ 
و١٩٩١ حيث من��ع تصدير النفط العراقي واحلصار 
واحلملة العس��كرية التي ابع��دت الوجود العراقي 
م��ن الكويت وحس��ناً فعل مجلس ال��وزراء باعداد 
مسودة او مقترح إلصدار قرار  ونتمنى من مجلس 
االمن قبول املقترح العراقي ودراس��ته واصدار قرار 
طبقا للفصل الس��ابع لكي يكون ملزما للجميع 

ملالحقة االرهاب اعالمياً ومالياً.
وتس��ليحا ومتوي��ال وحرك��ة ووج��ودا ف��ي املاضي 
واحلاضر واملس��تقبل وتق��دمي اح��كام وقواعد هذا 
القرار يجعل��ه اكثر واقعية ذل��ك ان العراق خاض 
مع��ارك كثيرة وابتلي باإلرهاب اكث��ر من غيره من 
ال��دول وانتصر عل��ى االرهاب بتحري��ر محافظات 
عراقية من سيطرة داعش لذلك فأن العراق األدرى 
باإلره��اب واس��اليبه واس��باب دميومت��ه وعيش��ه 
واجله��ات الداعمة له اكثر بكثي��ر من اية دوله في 
العالم لذا فان العراق افضل جهة استش��ارية في 
العالم بش��أن االرهاب وكيفية معاجلته والقضاء 
عليه وعلى مجلس االمن الدولي االستماع للعراق 
وقراءة مقترحاته فلقد اعد في هذه املسودة كل ما 
يتعلق باإلره��اب واذا كان العمل في مجلس االمن 
الدولي هو اقتصار هذه االمور على الكبار اخلمسة 
وه��م اميركا وبريطانيا وفرنس��ا وروس��يا والصن 
بكون هذه الدول دائمة العضوية في مجلس االمن 
الدول��ي فلقد ان  االوان في هذا اجمللس لالس��تماع 
للخبرة والتجرب��ة العراقية واملقترح العراقي حول 

حتديد ما ميكن عمله ملكافحة االرهاب.

قرار مالحقة االرهاب

تقـرير

مايكل سينغ*

ن��ادراً م��ا يحظ��ى رؤس��اء ]الوالي��ات 
أولوي��ات  اختي��ار  مبي��زة  املتح��دة[ 
سياستهم اخلارجية. وعوضاً عن ذلك، 
ترس��م األحداث أجنداتهم الدولية - 
انهي��ار االحتاد الس��وفياتي أثناء والية 
جورج إتش. دبليو. بوش وبيل كلينتون، 
خ��الل  أيلول/س��بتمبر   11 هجم��ات 
رئاسة جورج دبليو. بوش، واالنتفاضات 
العربية وصعود تنظيم »داعش« خالل 
رئاس��ة باراك أوباما. وف��ي هذا اإلطار، 
يواجه الرئيس األمريكي دونالد ترامب 
نفس التح��دي - ولكن��ه يتمثل هذه 

املرة باغتصاب روسيا جلدول األعمال.
ومع ذلك، فمقاب��ل كل هذا االهتمام 
ب��ن  التواص��ل  انص��ب عل��ى  ال��ذي 
احلملة الرئاس��ية لترامب وموس��كو 
- وبالتأكي��د، ه��ذه قضاي��ا تتطل��ب 
اس��تجابة جادة من البي��ت األبيض - 
تكمن مش��كلته احلقيقية املتعلقة 
بروس��يا ف��ي م��كان آخ��ر: موس��كو 
جريئة عل��ى نحو متزاي��د في حتديها 
للغ��رب، كم��ا أن خطر ان��دالع صراع 
ب��ن القوى العظمى هو اآلن في ذروته 
من��ذ نهاية احلرب الب��اردة. لذلك، فإن 
الواليات املتحدة في حاجة ماسة إلى 
استراتيجية واضحة للتعامل مع هذا 

التحدي.
لق��د كان موق��ف ترامب جتاه روس��يا 
خالل احلملة االنتخابية معتدالً نسبياً. 
فق��د ق��اوم انتق��اد الرئيس الروس��ي 

فالدميي��ر بوتن وأع��رب ع��ن انفتاحه 
جت��اه بناء عالقات أفض��ل بن الواليات 
املتحدة وروسيا. إالاّ أن هذا النهج كان 
يعكس إلى حد كبير وجهة نظر الرأي 
العام األمريكي: ففي استطالع أجراه 
“مجلس شيكاغو” في أوائل عام 2016 
وج��د أن 56 في املائة م��ن األمريكين 
يفضل��ون التعاون مع موس��كو على 
العم��ل للحد من نفوذه��ا، بينما أفاد 
اس��تطالع آخر ملركز “بي��و” أن 23 في 

املائة فقط حددوا روسيا ك� “عدو”.
ما أكب��ر ما يحدثه عام واحد من فرق! 
ففي أعقاب اجلهود الروس��ية الفظة 
الرئاس��ية  االنتخابات  للتدخ��ل ف��ي 
األمريكية )من ب��ن أمور أخرى(، يحدد 
31 ف��ي املائة م��ن األمريكي��ن حالياً 
بأن روس��يا هي البلد الذي ميثل “أكبر 
خطر” للوالي��ات املتحدة. وفي املقابل، 
يق��ول 22 في املائة فق��ط إنها كوريا 
الش��مالية، و 9 في املائ��ة فقط إنها 
إيران. وفي حن أنه من املغري أن يُعزى 
ذلك إلى السياس��ة احمللية - وبالفعل 
إن التح��ول ه��و األكث��ر وضوح��اً بن 
الدميقراطي��ن - إالاّ أن هذا االجتاه مؤيَّد 
بق��وة م��ن كال احلزب��ن ف��ي الواليات 

املتحدة - اجلمهوري والدميقراطي.
وبالنس��بة إلى ترام��ب، هذه معضلة 
مفهوم��ة - ليس فقط ألن الس��احة 
لت بسرعة بعيداً  السياس��ية قد حتواّ
عن��ه، ب��ل أيض��اً ألن��ه كان الفائز في 
االنتخابات التي تُتهم فيها موس��كو 
الرئي��س  ف��إن  وبالتال��ي  بالتدخ��ل، 
األمريك��ي يَعتبر انتقاد روس��يا بديالً 

لهجوم على ش��رعية فوزه. ومع ذلك، 
فمما يُحس��ب ل��إلدارة األمريكية هو 
أن النهج الذي اتبعته جتاه روس��يا لم 
يكن س��هالً: فقد حافظ��ت حتى اآلن 
على العقوبات التي فرضتها الواليات 
املتحدة على روسيا، ومضت قدماً في 
نشر قوات أمريكية في أوروبا الشرقية، 
ووجهت ضربات في سوريا ضد حلفاء 
روس��يا، في حتٍد لتبجح موسكو. ومع 
ذلك، يُلقي الش��بح الروس��ي بظالله 
على رئاس��ة ترامب وبالتالي، ال بداّ من 

اتخاذ ثالث خطوات.

ل  أوالً، يتعن عل��ى إدارة ترامب التوصاّ
إل��ى تقيي��م واض��ح لدوافع روس��يا 
وأهدافه��ا واس��تراتيجيتها، من أجل 
إطالع صن��اع السياس��ة األمريكين 
عليها. ففي ظل رئاس��ة بوتن تُعتبر 
روس��يا قوة تعديلية ]اس��ترجاعية[، 
غي��ر راضية عن وض��ع العالم الراهن، 
ولكنه��ا تتطل��ع إلى إعادة تش��كيل 
النظ��ام الدولي من أج��ل مصلحتها 
اخلاص��ة. ويعني ذلك اس��تعادة القوة 
الروسية إلى أمجادها السابقة وسط 
انتق��ام موس��كو على ط��ول الطريق 

م��ن أي ازدراء بها س��واء أكان فعلياً أو 
من نس��ج اخلي��ال. ويعني ذل��ك أيضاً 
تقليص ال��دور األمريكي ف��ي النظام 
الدول��ي - ألن بوتن يب��دو وكأنه يلقي 
نظرة خاطئة على العالم، بتقليله من 

الدور األمريكي في النظام الدولي.
وم��ع ذل��ك، فبس��بب جمي��ع ه��ذه 
التطلع��ات، ال ت��زال روس��يا ضعيفة 
اقتصادياً ودبلوماس��ياً، وبالتالي يجب 
أن تبحث ع��ن فرص الغتنامها ونقاط 
ضعفها الس��تغاللها - على س��بيل 
املث��ال، اإلهم��ال الغرب��ي لس��وريا أو 

اضمحالل وفساد دول مثل أوكرانيا.
ثاني��اً، بعد االنتهاء م��ن هذا التقييم، 
يتعناّ على ترامب رس��م مسار واضح 
األمريكية جتاه  وحاس��م للسياس��ة 
روس��يا. فلي��س هن��اك أي ض��رر ف��ي 
إش��راك موسكو دبلوماس��ياً أو حتى 
ف��ي البحث ع��ن مجاالت تع��اون بن 
البلدي��ن. لكن عل��ى الواليات املتحدة 
ي احلذر في خضم ذلك، فال بداّ من  توخاّ
د ما تريده من هذه املشاركة وأن  أن حتداّ
حترص على ضمان ميزة لها مس��بقاً. 
وكما ه��و احلال مع اخلص��وم اآلخرين، 
تتطلب استراتيجية روسيا الشاملة 
معارض��ة الوالي��ات املتح��دة من أجل 
املعارض��ة. وبالتال��ي، فمهم��ا كانت 
التقارب��ات التكتيكي��ة ب��ن البلدين، 
فإنهم��ا س��يبقيان، عل��ى األق��ل في 
الوق��ت احلاض��ر، على طرف��ي نقيض 

على الصعيد االستراتيجي.
ينبغ��ي عل��ى اس��تراتيجية الواليات 
ى  تتص��داّ أن  روس��يا  جت��اه  املتح��دة 
الس��تراتيجية موس��كو جتاهها ال أن 
تعكس��ها. ويجب على واش��نطن أن 
ز على احلد من النفوذ الروس��ي  ال تركاّ
- الضئيل ف��ي معظم املناطق - بحداّ 
ذات��ه، كم��ا يج��ب أالاّ تعم��ل بذهنية 
بوت��ن القائم��ة على مب��دأ ]معركة[ 
محصلته��ا صف��ر. وب��دالً م��ن ذلك، 
يتع��ن عل��ى الوالي��ات املتح��دة ردع 
موس��كو من خ��الل ع��دم منحها أي 
فرصة س��هلة للتدخل، ال س��يما في 
أوروبا، وضمان ليس فقط عدم حتقيق 
عملياتها احلالية في أوكرانيا وسوريا 

أي مكاس��ب، ب��ل تكبده��ا تكلف��ة 
استراتيجية باهظة أيضاً.

وس��يكون ردع روس��يا ف��ي الفض��اء 
الس��يبراني ]اإلنترن��ت[ أكثر صعوبة 
لكن��ه على نف��س القدر م��ن اإلحلاح 
أيضاً، ملنع تكرار تدخلها في االنتخابات 
األمريكي��ة. ويُعتبر اتخاذ موقف حازم 
جت��اه ه��ذه املس��ألة األخي��رة مهم��اً 
بشكل خاص بالنس��بة لترامب. وقد 
يخشى أن يصبح ذلك سالحاً مشهراً 
في وجهه، ولكن في الواقع، من ش��أن 
إصدار أوامر مبراجعة التدخل الروسي 
وتعزيز الدفاع��ات األمريكية للتصدي 
ملثل محاوالت تخريب كهذه، أن يكونا 

مؤشرين على القوة والثقة.
وأخي��راً، يتعن عل��ى الواليات املتحدة 
حش��د حلفائه��ا لدعم سياس��تها 
جتاه روس��يا. فخالل الرحل��ة التي قام 
بها ترامب في أيار/مايو إلى بروكسل، 
دعا حلف��اءه إلى الوف��اء بالتزاماتهم 
املتعلقة بالنفقات الدفاعية كأعضاء 
في “حلف ش��مال األطلس��ي” - وهو 
مطلب منطقي للغاية كان قد عرضه 
أس��الفه أيضاً. ومع ذل��ك، من املبرر أن 
يتساءل ش��ركاء الواليات املتحدة “ما 
الغاي��ة من ذل��ك”، فاملهم��ة األصلية 
“االحت��اد  ردع  كان��ت  “النات��و”  حلل��ف 
الس��وفيتي” والدفاع ضده، وهو هدف 
تالش��ى بعد انهيار “احتاد اجلمهوريات 

السوفيتية االشتراكية”.

* مايكل س��ينغ هو املدير اإلداري في 
معهد واشنطن.

في ظل غياب استراتيجية واضحة للتعامل مع موسكو

هل تشكل روسيا تحديًا لإلدارة األميركية برئاسة ترامب؟ 

شركة دانا غاز االماراتية

ادى اثارة مسألة االستفتاء 
من قبل حكومة االقليم 
في هذا التوقيت الى 
ارتفاع حاد في اسعار 
السلع والمواد الغذائية 
في اسواق االقليم، ما 
ادى الى تحميل المواطنين 
والموظفين واصحاب 
الدخل المحدود، اعباء 
اقتصادية ومالية اضافية

فرقتان امنيتان تتسلمان الملف 
األمني في ايمن الموصل وجنوبه

المالكي يحذر من »مخاطر« محيطة ويؤكد: 
المنطقة ما تزال داخل الدائرة الحمراء

بغداد ـ الصباح الجديد:
افاد مصدر امني مسؤول ان فرقتن في قوات 
الش��رطة االحتادية قد انيط بها امللف األمني 
ف��ي اجلان��ب األمي��ن وجن��وب مدين��ة املوصل 

العاصمة احمللية في محافظة نينوى.
وكان رئي��س مجل��س ال��وزراء القائ��د العام 
للقوات املس��لحة حيدر العبادي قد اعلن في 
ش��هر متوز املاضي عن حتري��ر املوصل بجانبيه 
بعد قت��ال دام اكثر من 8 اش��هر بن القوات 
العراقية وتنظي��م داعش الذي اجتاح املدينة 

في أواسط عام 2014.
وق��ال املصدر في حديث صحف��ي، ان الفرقة 

الثالثة في الش��رطة االحتادية تسلمت امللف 
األمني ف��ي جن��وب املوصل ابت��داء من قرية 
اجلدعة ضم��ن ناحية القيارة وصوال إلى قرية 
»الب��و س��يف« ضم��ن ناحية حم��ام العليل 
والتي تقع على مش��ارف املوصل من اجلنوب، 
مردف��ا بالق��ول ان الفرق��ة قد نش��رت نقاط 

تفتيش وسيطرات على الطريق العام.
وأض��اف ان الفرقة اخلامس��ة في الش��رطة 
االحتادية تس��لمت امللف األمني داخل مدينة 
املوص��ل من اجلان��ب االمين من اجلس��ر الرابع 
وصوال إلى اجلس��ر الثالث وتنش��ر قطعاتها 

على الشوارع العامة.

بغداد ـ الصباح الجديد:
ح��ذر نائ��ب رئي��س اجلمهوري��ة نوري 
املالك��ي، م��ن »اخملاط��ر« الت��ي حتيط 
باملنطق��ة، مبين��ا ان املنطقة ماتزال 
»داخل الدائرة احلم��راء«، فيما اوضح 
ان االزمة اإلقليمية مستمرة وال بوادر 

النهائها.
وق��ال املكتب االعالم��ي لنائب رئيس 
اجلمهوري��ة ف��ي بيان اطلع��ت عليه 
»املالك��ي  إن  اجلدي��د«،  »الصب��اح 
اس��تقبل، وف��دا رفيع املس��توى ميثل 
عددا م��ن مختل��ف وس��ائل االعالم 

اإليراني��ة بحضور عضو جلنة الثقافة 
واالع��الم النيابية حيدر املولى ونقيب 
الصحفين العراقين مؤيد الالمي«. 

واض��اف املكتب، أنه »في بداية اللقاء 
رح��ب املالك��ي بزي��ارة الوف��د والتي 
تأتي في إطار تعزي��ز أواصر الصداقة 
ب��ن البلدي��ن الصديق��ن، واكد على 
عم��ق العالق��ات العراقي��ة االيرانية 
عل��ى مس��توى القيادة السياس��ية 

والشعبية بن البلدين«.
ونقل املكتب عن املالكي تاكيده، على 
»الدور املهم ال��ذي قام به اإلعالم في 

مواجهة اإلعالم املأجور واملعادي خالل 
الهجم��ة االرهابية الت��ي تعرض لها 
العراق«، مشددا على »ضرورة توحيد 
جهود اجلمي��ع ملواجهة أزمة التطراّف 
واالرهاب التي تشهدها املنطقة ودواّل 

العالم«.
وتاب��ع املالكي، أن »الش��عب العراقي 
بكاف��ة مكونات��ه جنح ف��ي مواجهة 
العدوان ووقوف هذا الشعب إلى جنب 
قواتنا املس��لحة وحش��دنا الشعبي 
في مواجه��ة اإلرهابي��ن«، مبينا انن 
»وبعد هذه االنتصارات أمامنا أولويات 

أهمها إمتام عملية تطهير باقي مدن 
البالد من ارهاب داعش، وإعادة بناء ما 
دمره االره��اب متهيدا لعودة النازحن، 
فضال عن إكم��ال بناء اجليش بجميع 
تش��كيالته وصنوفه، كذلك نسعى 
ال��ى بلورة حل سياس��ي يس��توعب 

جميع املكونات حتت خيمة الوطن«. 
وح��ذر املالك��ي، م��ن »اخملاط��ر الت��ي 
حتي��ط باملنطق��ة، وان املنطقة التزال 
داخل الدائرة احلمراء رغم االنتصارات 
املتحققة في العراق وسوريا واليمن«، 
اإلقليمي��ة  »االزم��ة  ان  موضح��ا 

مستمرة وال بوادر النهائها، سيما في 
ظ��ل وجود مخطط��ات مدعومة من 
بعض الدول عبر خلق بؤر توتر جديدة 

داخل اجملتمع الواحد«. 
واعتب��ر نائ��ب رئي��س اجلمهوري��ة، ان 
»االنتخابات املقبلة في العراق صعبة 
وقد يك��ون فيها مفاج��آت وتدخالت 
خارجية تس��عى لتعطيله��ا«، الفتا 
ال��ى ان »غالبي��ة القوى السياس��ية 
مع اجراء االنتخاب��ات، كما ان اجملتمع 
الدولي يرف��ض التأجيل ويدعم اجراء 

االنتخابات في موعدها احملدد«.
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بغداد – انفجار عبوة 
ذكر مصدر امني في الشرطة العراقية 
امس األربعاء، ب��أن ثالثة مدنيني أصيبوا 
ج��راء انفج��ار عب��وة ناسف��ة جنوب��ي 

العاصمة بغداد.
وق��ال املص��در إن "عبوة ناسف��ة كانت 
مزروع��ة على جان��ب طريق ق��رب علوة 
لبيع اخلض��ر في منطقة الباوي التابعة 
لقض��اء املدائن جنوبي بغ��داد انفجرت، 
صب��اح الي��وم، م��ا أسفر ع��ن إصابة 3 

آخرين".
على صعي��د متصل افاد املص��در الذي 
رفض الكشف عن اسمه إن "مسلحني 
مجهول��ني اختطف��وا، ظهر ي��وم امس 
مدني��ا ف��ي ش��ارع التج��ار التابعة الى 

منطقة الشعب شمالي بغداد".

ديالى – عملية امنية 
اعل��ن مس��ؤول محل��ي ف��ي محافظة 
ديالى ام��س األربعاء، عن انطالق عملية 
أمني��ة لتعقب خلاليا "داع��ش" النائمة 

في خمس قرى شمال شرقي احملافظة.
وق��ال رئيس مجل��س قض��اء املقدادية 
أمني��ة  "ق��وات  إن  التميم��ي  عدن��ان 
مشتركة من الشرطة واجليش واحلشد 
الشعب��ي انطلق��ت في تنفي��ذ عملية 
تعقب خلاليا نائمة مرتبطة بداعش في 
خم��س قرى ضم��ن املقدادي��ة، )35 كم 

شمال شرق بعقوبة(".
وأض��اف التميم��ي، أن "العملي��ة تأتي 
األمني��ة  الق��وى  ف��ي إط��ار مساع��ي 
واحلشد الشعبي لتامني احمليط الزراعي 
مبركز قض��اء املقدادية ومن��ع أي نشاط 

للجماعات املتطرفة" 

كركوك – محاولة اغتيال 
افاد مصدر امن��ي في شرطة محافظة 
كركوك امس االربعاء ان مسؤول مكتب 
منظمة بدر أبو مهدي العبوشي جنا من 
محاولة اغتيال بهج��وم مسلح وسط 

احملافظة.
وقال املصدر انه في اثناء توجه العبوشي 
إل��ى منزل��ه أطل��ق مجهول��ون كان��وا 
يستقلون سيارة ن��وع BMW لون اسود 
النيران عليه في ش��ارع املعارض وسط 

كركوك، ولكن لم يصب أي أذى".
ودع��ا العبوشي اجله��ات املعني��ة، إلى 
"وضع حد ملثل هذه العمليات االجرامية 
الت��ي تهدف ال��ى خلق فتن��ة فيما بني 

مكونات محافظة كركوك". 

األنبار ـ انفجار صوتية
كش��ف مص��در امن��ي ف��ي شرط��ة 

محافظ��ة األنب��ار امس االربع��اء بأن 
قنبل��ة صوتي��ة انفجرت عل��ى دورية 
للحش��د العشائري ف��ي مدينة هيت 

غربي احملافظة.
وقال املصدر الذي طلب عدم الكشف 
عن اسمه إن "قنبلة صوتية انفجرت 
في ساعة متأخرة من ليلة امس االول 
، عل��ى دورية للحش��د العشائري في 
منطق��ة ح��ي اإلطفاء وس��ط قضاء 
هي��ت، ) 70ك��م غ��رب الرم��ادي( وأن 
"االنفج��ار لم يوق��ع أي خسائر مادية 
او بشرية بصفوف مقاتلي العشائري 

الذين كانوا متواجدين بالدورية" 

ميسان – اعتقال مطلوبني 
اكد قائد عمليات الرافدين املتجحفلة 
ف��ي محافظة ميس��ان  الل��واء علي 
إبراهي��م املكصوص��ي  ع��ن اعتق��ال 

)1400 (مطل��وًب للقان��ون ف��ي أرب��ع 
محافظ��ات خ��الل شهر مت��وز املاضي 
ضم��ن عملي��ة وثب��ة االس��د لفرض 
القانون  بينه��م 11 متهما وفق املادة 
الرابع��ة من قان��ون مكافحة االرهاب، 
فيم��ا توزع��ت التهم االخ��رى ما بني 
اخملدرات والقتل العمد وإثارة النزاعات 

العشائرية املسلحة
  وق��ال  املكصوصي ان أقسام وأفواج 
ط��وارئ الشرطة والوك��االت األمنية 
والوحدات العسكرية املتواجدة ضمن 
قاطع العمليات في محافظات واسط 
واملثن��ى وذي قار وميس��ان متكنت من 
إلقاء القبض على هؤالء بتهم جنائية 

مختلفة في احملافظات األربع .

نينوى – استهداف نقطة تفتيش
افاد مصدر امني في شرطة محافظة 

نينوى امس االربعاء ب��أن شرطياً قتل 
بني��ران عنص��ر من تنظي��م "داعش" 
مع��وق غ��رب احملافظة، فيم��ا متكنت 
الشرطة م��ن قتله واعتق��ال امرأتني 

كانتا معه غربي املوصل.
وقال املص��در  إن "عنصرا من تنظيم 
داع��ش معاق االط��راف وميتل��ك رجال 
صناعي��ة، اضافة الى إمرأتني هاجموا، 
فجر يوم امس نقطة تفتيش للشرطة 
مبنطقة الزجنيلي غربي املوصل"، مبينا 
ان "الداعشي فتح النار على النقطة 

وقتل شرطيا على الفور".
واض��اف املص��در ال��ذي طل��ب ع��دم 
الكشف عن اسمه، ان "الشرطة ردت 
باطالق النار على املسلح وقتلته على 
الفور، كما متكنت من اعتقال اإلمرأتني 
وضب��ط مس��دس ك��ان ف��ي حقيبة 
إحداهن، وهوي��ة أحوال فارغة"، مبينا 

انه "جرى تسليمهن إلى استخبارات 
الفرقة التاسعة للتحقيق معهن". 

البصرة – اطالق نار 
كش��ف مص��در أمن��ي ف��ي شرط��ة 
محافظة البصرة امس االربعاء عن أن 
شخصا قتل خالل مشاجرة مسلحة 
ف��ي ناحي��ة االم��ام القائ��م شمالي 

احملافظة.
وقال املصدر الذي طلب عدم الكشف 
ع��ن اسم��ه إن "شخصا قت��ل خالل 
مشاجرة مسلحة حصلت في ناحية 
اإلمام القائم )الثغ��ر سابقا( الواقعة 
ضمن احل��دود اإلدارية لقضاء القرنة"، 
مبين��ا أن "املشاج��رة حصل��ت عل��ى 
خلفية خ��الف شخصي بش��أن أجرة 
نق��ل". وأن "الشرط��ة فتحت حتقيقا 

في احلادث". 

انفجار عبوة ناسفة في منطقة الباوي جنوبي بغداد * انطالق عملية أمنية لتعقب إرهابيين شرقي ديالى 
نجاة مسؤول مكتب بدر من محاولة اغتيال وسط كركوك * استهداف نقطة تفتيش بهجوم مسّلح غربي نينوى

3 شؤون عراقية

بغداد ـ الصباح الجديد:
دعا املؤمتر الوطني العراقي،امس األربعاء، الُكتل 
السياس��ية إلى إعادة النظر في تصويتها على 
امل��ادة املتعلق��ة بس��ن الترش��يح وال��واردة في 
مس��ودة قان��ون انتخاب��ات مجال��س احملافظات، 
مؤكدا ضرورة التصحيح والتجديد السياس��ي 

وليس العكس.
وق��ال املتح��دث باس��م املؤمتر في بي��ان اطلعت 
عليه "الصباح اجلديد"، إن "الكتل السياس��ية 
تقف، الي��وم، أمام مفترق طرق أمام اس��تحقاق 
الشباب العراقي باملشاركة الفاعلة في مفاصل 
العملية السياسية سواًء في مجلس النواب أو 
مجال��س احملافظات"، داعيا إلى "إعادة النظر في 
تصويتها على املادة املتعلقة بس��ن الترش��يح 
ال��واردة في مس��ودة قان��ون انتخاب��ات مجالس 
احملافظات، والتي حددت سن الترشيح ب�30 عاماً 

بدالً من 28 عاماً".
واعتبر املوس��وي، أن "الكتل السياس��ية عليها 
االصطف��اف م��ع أي تش��ريع يس��هم بتحقيق 
هذه املش��اركة عل��ى أرض الواق��ع ويدفع بإجتاه 
التصحيح والتجديد السياسي وليس العكس"، 
مؤك��دا "دع��م ح��زب املؤمت��ر الوطن��ي للجهود 
الرامي��ة الس��تثمار طاقات الش��باب املؤهل في 
دائرة صنع القرار الوطني، من خالل التش��ريعات 

الكفيلة والقرارات الالزمة".

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن وزي��ر التعليم العالي والبحث العلمي عبد 
الرزاق العيس��ى، عن بدء الدوام للعام الدراس��ي 

املقبل في جامعة الفلوجة.
وقال رئيس جامعة الفلوجة محمد احلمداني في 
حديث صحفي، إن "وزير التعليم العالي والبحث 
العلمي، زار جامعة الفلوجة لالطالع على حجم 

األضرار احلاصلة وأعمال التأهيل في اجلامعة".
وأض��اف احلمدان��ي، أن "وزي��ر التعلي��م أعلن عن 
ب��دء الدوام للعام الدراس��ي املقب��ل في جامعة 
الفلوجة"، الفتا الى أن "هناك خطة معدة إلعادة 

تأهيل اجلامعة".
يذك��ر أن جامع��ة الفلوجة والكليات واألقس��ام 
التابعة لها تضررت نتيج��ة املعارك التي رافقت 
حترير املدينة منتصف الع��ام املاضي من تنظيم 

"داعش".

المؤتمر الوطني يدعو 
إلعادة التصويت على 

سن الترشيح

بدء الدوام في جامعة 
الفلوجة العام الدراسي 

المقبل

الملف األمني

انطالق عملية عسكرية واسعة 
لتطهير غربي نينوى من عصابات 

داعش
وأوض��ح البي��ان ان "الق��رى ه��ي سهل 
عباس، وقرية ام شنني،و ام احويظ، وأبو 
وسن  البيض��ة،  وعني  والهرم،  جرادي، 

الذبان، والدباجه، واحلوش، وزوبيره". 
وأضاف ان "العملية اسفرت عن تفكيك 
عش��رات العبوات م��ن مخلفات داعش، 
والق��اء القبض على عنصرين من داعش 

تسلال مع العائالت النازحة". 
وف��ي سياق منفصل أعلنت وزارة الدفاع 
وص��ول وزيره��ا عرف��ان احليال��ي برفقة 
ع��دد من القي��ادات االمنية إل��ى قاعدة 
عني األس��د في االنب��ار لإلش��راف على 
االستع��دادات األخي��رة النطالق معركة 

حترير املناطق الغربية. 
وق��ال الناط��ق باس��م ال��وزارة العقيد 
‘‘الصباح  محم��د اخلض��ري لصحيف��ة 
اجلدي��د‘‘ إن "وزير الدفاع عرف��ان احليالي 
وبصحبة عدد من القادة االمنيني وصلوا 
الى مبنى قاعدة عني االسد غربي االنبار 
لالطالع على االستع��دادات العسكرية 
املتخذة ف��ي عملية حتري��ر اقضية عنه 

وراوه والقائم غربي االنبار”. 
وأض��اف ان" احليال��ي اجرى ف��ور وصوله 
ال��ى قي��ادة قاعدة عني االس��د اجتماعا 
عل��ى  املشرف��ة  االمني��ة  للقي��ادات 
القطع��ات العسكري��ة لالط��الع على 
اخلطط االمنية لتحرير املناطق الغربية 
بالتزامن مع انكسار معنويات داعش اثر 

هزميتهم في املوصل". 
وتابع أن" االجتم��اع ناقش االستعدادات 

االخي��رة املتخذة في زي��ادة زخم املعركة 
ضد ارهاب��ي داعش"، موضح��ا أن "زيارة 
احليالي تأتي في ظل االستعدادات االخيرة 
القتح��ام هذه املناطق بع��د االنتهاء من 

جميع االستعدادات العسكرية". 
للق��وات  الهندس��ي  اجله��د  أن  يذك��ر 
مخلف��ات  تفكي��ك  يواص��ل  األمني��ة 
“داعش” من العب��وات الناسفة واأللغام 
باملناطق احمل��ررة وخاصة جزيرتي الرمادي 
واخلالدي��ة وشمال مدين��ة هيت وجنوب 

الرمادي أيضا.

"النقد الدولي" يعلن جناح مشاورات 
اتفاقية االستعداد االئتماني مع 

العراق
وك��ان أخرها املوازن��ة التكميلي��ة التي 
صادق عليه��ا مجلس الن��واب في وقت 
قياس��ي وال��ذي أظه��ر بذل��ك ح��رص 
السلطتني التشريعية والتنفيذية على 

خطة وبرامج االصالح".
واش��ار الى إن "قرار مجلس إدارة صندوق 
النق��د الدول��ي باملصادق��ة عل��ى تقرير 
فريق الصندوق الذي تضمن إيفاء البنك 
املرك��زي ووزارة املالي��ة واجله��ات األخرى 
بتحقيق األهداف واخلطط التي تضمنها 
االتفاق سيعطي إشارة مهمة تنتظرها 
املؤسس��ات الدولي��ة وال��دول الكب��رى 
لتق��دمي متويله��ا وتسهيالته��ا لدع��م 
الوض��ع املالي في الع��راق من خالل دعم 
متوي��ل املوازنة العام��ة للدولة ومشاريع 
متع��ددة كما مُيهد بيان صن��دوق النقد 
الدولي الى إج��راء املراجعة الثالثة التي 
ستبدأ في شهر ايلول املقبل لالستمرار 

بالبرنام��ج وما يترتب علي��ه للعراق من 
دعم خارجي".

"األمانة" تبحث مع السفارة 
البريطانية آليات تنفيذ مشروع "مترو 

بغداد"
واوضح��ت ان "اللقاء تضمن ايضاً بحث 
قيام السفارة بدعوة عدد من الشركات 
)كونسورتي��وم(  لتكوي��ن  املتخصص��ة 
فري��ق استش��اري وحتقيق لق��اء مباشر 
مع اللجنة املشكلة من اجلانب العراقي 
التي تضم أمانة بغداد وهيئة االستثمار 
الوطنية وع��دداً من اجلهات املتخصصة 
لبح��ث آلية متوي��ل املش��روع وإمكانية 

تنفيذه بإسلوب اإلستثمار".
كما اعرب السفي��ر البريطاني، بحسب 
البي��ان، خالل اللقاء ع��ن امكانية تقدمي 
املساع��دة لبغ��داد ف��ي مج��االت عدة 
السيم��ا ف��ي مج��ال البن��ى التحتي��ة 
ومشارك��ة الشرك��ات البريطاني��ة في 

تنفيذ مشاريع اإلعمار و اإلستثمار ".

"التربية" تؤكد تسّرب
20 % من طلبة املدارس

واش��ار البيان ال��ى ان "املديري��ة العامة 
لتربية الكرخ االولى كانت السباقة في 
ه��ذا اجملال حيث مت تشكيل جلنة برئاسة 
املع��اون الفني وعضوية مدي��ر التعليم 
الع��ام وامل��الك، والتخطي��ط واإلشراف 
الترب��وي واالمتحان��ات، ومسؤولة املالك 
مت  حي��ث  األطف��ال  وري��اض  االبتدائ��ي، 
مناقش��ة مشكل��ة تس��رب التالمي��ذ 
م��ن امل��دارس، وبعد األخيرة ع��ن األحياء 

السكنية، وبيان أسب��اب هذه الظاهرة، 
واآلثار املترتبة عل��ى ذلك ودراستها، عبر 
مجموعة م��ن اإلج��راءات الفاعلة التي 

تتطلبها العملية التعليمية".
يش��ار ال��ى ان نتائ��ج امتحان��ات طلبة 
الصف��وف املنتهي��ة ملرحل��ة الس��ادس 
للع��ام  املتوس��ط  والثال��ث  االبتدائ��ي 
الدراس��ي 2016/ 2017 شه��دت تدني��اً 

ملحوظاً في نسب النجاح.
االع��دادي  الس��ادس  طل��ب  ويترق��ب 
ه��ذه األيام اع��الن وزارة التربي��ة لنتائج 

امتحاناتهم لهذا العام.

مكتب الصدر: تبّني خطاب ديني
وإعالمي معتدل يدعو للتعايش 

السلمي
وبحث افتتاح قنصلية عامة في النجف 
االش��رف تسهل التواصل ب��ني البلدين، 

وسرعة انشاء خط جوي بني البلدين".
واش��ار املكت��ب ال��ى ان "الزي��ارة اثمرت 
ع��ن نتائج اخ��رى ابرزها سرع��ة افتتاح 
املنافذ احلدودي��ة لتعزيز التبادل التجاري 
بني البلدين وافتت��اح معبر اجلميمة مع 
النج��ف االش��رف، وتعزيز التع��اون في 
مجال الشب��اب نظرا ملا ميثل��ه الشباب 
م��ن اهمية ف��ي املستقب��ل"، الفتا الى 
ان "اجلان��ب السع��ودي اب��دى رغبته في 
تعي��ني سفير جدي��د للمملكة العربية 
السعودية ف��ي بغداد للنهوض مبستوى 

العالقات".
وش��دد املكت��ب، عل��ى ان "نتائ��ج زيارة 
الص��در ال��ى اململكة كان م��ن ضمنها 
تبني خطاب ديني واعالمي معتدل يدعو 

للتعاي��ش السلمي والتع��اون واملصالح 
املشتركة ب��ني البلدين والشعبني، ومتت 
مناقش��ة العالق��ات الثنائي��ة م��ع دول 
اجلوار والتأكيد عل��ى استقرار املنطقة، 
واتف��ق الصدر مع اجلانب السعودي على 
مواصلة املشاورات ملا فيه خير ومصلحة 
البلدين والشعبني الشقيقني، ومصلحة 

االمتني العربية واالسالمية".

الطاقة النيابية تقّر بصعوبة مترير
"النفط والغاز" في الدورة احلالية

ودعا رئيس اللجن��ة "الكتل السياسية 
إل��ى ادراك اهمية هذا املشروع والسعي 

القراره من خالل ابداء بعض التنازالت".
لك��ن عب��د اهلل يق��ّر ف��ي الوق��ت ذاته 
ب��� "صعوب��ة اق��رار القانون ف��ي الدورة 
البرملاني��ة احلالية مع الظ��روف احلالية، 
كم��ا أننا ندخ��ل ف��ي اج��واء انتخابية 
والكت��ل السياسي��ة س��وف تنشغ��ل 
بحمالته��ا مبك��راً وبالتال��ي ق��د يركن 
هذا املش��روع ويؤجل على أمل متريره في 

الدورة املقبلة".
من جانب��ه، ذك��ر النائب ع��ن التحالف 
الوطن��ي عب��د اله��ادي السع��داوي في 
تصريح إلى "الصباح اجلديد"، أن "الكتل 
السياسية بامكانها املضي باقرار قانون 
النفط والغاز وال تأخذ برأي اجلانب الكردي 
املعارض ل��ه ممث��الً باحل��زب الدميقراطي 

الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني".
وأضاف السع��داوي أن "االحزاب الكبيرة 
حتاول توحي��د املوقف الوطن��ي من أجل 
املضي بالقانون واالبتعاد عن سياسة لي 
االذرع"، موضحاً ان��ه "بامكان التحالف 

الوطن��ي تشكي��ل جبه��ة موح��دة مع 
احتاد القوى العراقية وبعض الكرد واجناز 
العملية التشريعية للقانون وخالل مدة 

قياسية".
ون��ّوه إل��ى أن "اطرافاً داخلي��ة وخارجية 
تسع��ى ليك��ون مل��ف النف��ط خ��ارج 
السياق��ات القانوني��ة وه��ذا في��ه ضرر 

للمصلحة العامة".
ويتحدث السع��داوي عن "عدم امكانية 
متري��ر القانون في ظل الظ��روف احلالية، 
ك��ون اخلالف��ات مستمرة داخ��ل الكتل 
السياسي��ة وعل��ى ملف��ات عدي��دة ما 
يجع��ل املض��ي بقان��ون النف��ط والغاز 
في ه��ذه املرحل��ة صعباً للغاي��ة برغم 

اهميته".
يش��ار إل��ى أن قانون النف��ط والغاز يعّد 
من التشريع��ات املهم��ة واملعطل منذ 
عشر سن��وات بسبب اخلالف على ايجاد 
آلي��ة قانونية ودستوري��ة لتوزيع الثروات 
النفطية بني حكومت��ي بغداد واالقليم 

وكذلك احملافظات.

تخصيص رواتب للمتقاعدين
في القّطاع اخلاص

وأضاف وزير العم��ل، أن "القانون اجلديد 
يتضمن وجود الضمان الصحي والتأمني 
بشتى أشكاله مم��ا يشكل نقلة نوعية 
لتصوي��ب ودع��م القط��اع اخل��اص في 

العراق". 
م��ن جهته قال مدير ع��ام دائرة التقاعد 
والضم��ان علي جعفر احلل��و، إن "قانون 
التأمين��ات االجتماعي��ة اجلدي��د ال��ذي 
صوت علي��ه مجلس ال��وزراء ساوى بني 

امتي��ازات املتقاع��د في القط��اع العام 
والعامل ف��ي القطاع اخلاص"، مؤكدا أن 
"القانون اجلديد سينصف املرأة العاملة 
ف��ي القط��اع اخلاص أس��وة مب��ا تتمتع 
ب��ه موظفة الدول��ة من التمت��ع بإجازة 

لألمومة وغيرها من االمتيازات".
وذكر مدير عام دائرة التقاعد، أن "القانون 
يتضم��ن عدة أن��واع للتأمني سيستفاد 
منه��ا العامل في القط��اع اخلاص منها 
ما معمول به ف��ي القطاع العام، فضال 
عن التأم��ني الصحي للعام��ل والتأمني 
ضد األم��راض املهنية وإصابات العمل"، 
مشي��را الى أن "القان��ون سيعمل على 
تفعي��ل التأم��ني الثقاف��ي واالجتماعي 
للعمال ومت إدخال تأمني جديد هو التأمني 
االختياري ألرب��اب العمل وأصحاب املهن 

املنزلية".
التأمين��ات  "قان��ون  أن  احلل��و،  وب��ني 
االجتماعية سيعم��ل على وضع قطاع 
العمل غي��ر املنظم حتت مظل��ة راعية 
من اج��ل تنظيم ه��ذا القط��اع احليوي 
والهام"، مشددا على أن "القانون اجلديد 
سيعم��ل في حال تنفي��ذه على حتسني 
الدخ��ل لعم��ال القطاع اخل��اص وهو ما 
سع��ت إليه الوزارة من��ذ زمن الن قطاع 

العمال ميثل أساس نهضة البلد".
وصوت مجل��س ال��وزراء، الثالث��اء، على 
مشروع قان��ون التأمين��ات االجتماعية، 
موضح��ا أنه يضمن لك��ل العاملني في 
القط��اع اخلاص راتب��ا تقاعدي��ا مناظرا 
للروات��ب التقاعدي��ة ملوظف��ي الدول��ة، 
عوائ��ل  حق��وق  ضم��ان  ال��ى  إضاف��ة 

الشهداء.

تتمات ص1

نينوى ـ خدر خالت:

بجهود ذاتية وبغياب شبه مطلق 
للدعم احلكومي، يستمر االيزيديون 
القاطن��ون ف��ي ناحي��ة بعشيقة 
ونواشينه��م  مزاراته��م  باعم��ار 
الديني��ة، وبلغت كلف��ة اعادة 23 
م��زاراً ونيشان��اً 250 ملي��ون دينار 
عراق��ي، غالبيتها شب��ه املطلقة 

بتبرعات شخصية.
وشهد يوم ام��س االربعاء، افتتاح 
مزاري شيشمس وسجادين ببلدة 
بحزان��ي ضم��ن ناحي��ة بعشيقة 
املوصل(  )17كل��م شم��ال ش��رق 
دينية  ايزيدية  بحضور شخصيات 
واجتماعي��ة م��ن اهال��ي املنطقة 
ومن ق��رى ايزيدية مج��اورة ضمن 

قضاء شيخان ومحافظة دهوك.
ومت نص��ب "الهلي��ل" ف��ي اعل��ى 
واصوات  الزغاريد  القبتني، وس��ط 
الف��رح مع انغ��ام م��ن املوسيقى 
الدينية على آلتي الشّباب )تشبه 
الن��اي( والدف من قب��ل جوقة من 

القوالني اخملتصني بهذا الشأن.
وقال الناش��ط االيزيدي واملهندس 
خيري كدي في حديث الى "الصباح 
اجلدي��د" ان "اعم��ال اع��ادة اعمار 
القباب والنواشني العائدة للمكون 
االيزي��دي ف��ي ناحي��ة بعشيق��ة 
مستمرة من��ذ نحو ثمانية اشهر، 
وغالبيتها شبه املطلقة هي بدعم 
وتبرعات م��ن االيزيديني في الوطن 
او في املناطق التي نزحوا اليها في 
اقليم كردستان ومن االيزيديني من 
شتى املناطق االيزيدية وبضمنهم 

ايزيديو املهجر".
واضاف "اليوم يتم نصب )الهليل( 
ملزاري شيشمس و سجادين ببلدة 
بحزاني، أي انه اليوم مت اكمال اجناز 
8 اع��ادة بناء 8 قبابات، وسبق ذلك 
اجن��از 15 نيشانا بالكامل، كما انه 
لدين��ا 7 قباب اخ��رى نسبة االجناز 
فيها تصل الى %60 وهنالك ايضا 
5 قباب ومثلها من النواشني مبركز 

بعشيقة نسب االجن��از بنحو عام 
بلغت 25%".

وحول الكلفة االجمالية على وفق 
نس��ب االجناز، اف��اد ك��دي بالقول 
"نسب��ة االنفاق بلغت حل��د اليوم 
250 ملي��ون دين��ار عراقي، علما ان 
%90 م��ن االي��دي العامل��ة طوال 
االشه��ر الثماني��ة املاضية تعمل 
باجملان أي تطوع��ا وفي سبيل اهلل 
وخدم��ة ملزاراتن��ا ولدينن��ا والهلنا 
اغل��ب  ان  ال��ى  اضاف��ة  الك��رام، 
امل��واد التي نستعمله��ا في البناء 
والرم��ل  واحلدي��د  كاالسمن��ت 
والرخام وغير ذلك من االحتياجات 

تصلنا باسع��ار مخفضة رمبا هي 
اسع��ار التكلفة، الن م��ن يبيعنا 
هذه املواد م��ن االيزيديني يرفض ان 
يحقق ربحاً م��ن مبيعاته للقباب 

والنواشني االيزيدية".
وبخصوص الدع��م احلكومي، اكد 
كدي بالقول "ل��م يصلنا اي مبلغ 
م��ن اي��ة جه��ة حكومي��ة طوال 
االشه��ر املاضية، لك��ن قبل مدة 
قصي��رة مت تخصي��ص 60 ملي��ون 
دين��ار م��ن دي��وان اوق��اف الديانات 
والصابئة  واأليزيدي��ة  املسيحي��ة 
املندائي��ة، ومن املؤم��ل االستفادة 
منه��ا في تسريع وق��ت االجناز، الن 

الكثير من التأخير حصل في اثناء 
اعادة االعمار لشح في االموال".

ومضى بالقول "الب��د من االشارة 
ال��ى ان املتبرع��ني م��ن االيزيديني 
استم��روا طوال فت��رة االعمار في 
االشه��ر املاضي��ة بتزوي��د العمال 
والفنيني باالطعم��ة مجانا، حيث 
ان اخليرات تصل الى مواقع العمل 
عل��ى شك��ل ارزاق جاف��ة واحيانا 
والبعض يرسل خيراته  مطبوخة، 
على شك��ل اضاحي م��ن اخلرفان 

وغيرها".
ويرى ك��دي ان "اعادة اعمار املزارات 
االيزيدي��ة الت��ي فجره��ا تنظي��م 

رسال��ة  ه��ي  االرهاب��ي،  داع��ش 
للتنظي��م االرهاب��ي نفس��ه والى 
ميكنه��م  ال  بان��ه  فلول��ه  بقاي��ا 
اقتالعن��ا من جذورن��ا، و نحن عدنا 
الي��وم لنعم��ر امل��زارات ف��ي حني 
الدواعش ف��ي طريقهم الى مزابل 

التاريخ".
وتاب��ع "الب��د م��ن االش��ارة الى ان 
اعادة اعمار القبب االيزيدية حتمل 
النازحني،  ايجابية الهلنا  مضامني 
حيث ان الكثيري��ن منهم يقولون 
ال ميكن ان نعيش مبنطقتنا وقببنا 
محطمة ومدم��رة، الن القبب هي 
جزء من الهوية الدينية والثقافية 

لاليزيديني ف��ي بعشيقة وبحزاني 
وغيرها".

ويشار الى ان اغلب القبب االيزيدية 
تع��د مقاب��ر ايض��ا، حي��ث يدفن 
االيزيديون موتاهم مبحيطها، علما 
ان اغل��ب شواهد قب��ور االيزيديني 
محطمة ايض��ا، الن عناصر داعش 
قام��وا بتكسيره��ا عق��ب تفجير 

القبب.
وكان تنظيم داعش قد سيطر على 
ناحية بعشيق��ة في السادس من 
آب 2014، لك��ن قوات البيشمركة 
متكنت من طرده منها في السابع 

من تشرين الثاني 2016.

ناشط إيزيدي: أعمال 
إعادة إعمار القباب 
والنواشين العائدة 
للمكون اإليزيدي في 
ناحية بعشيقة مستمرة 
منذ نحو ثمانية أشهر، 
وغالبيتها شبه المطلقة 
هي بدعم وتبرعات 
من اإليزيديين في 
الوطن أو في المناطق 
التي نزحوا اليها في 
إقليم كردستان ومن 
اإليزيديين من شتى 
المناطق اإليزيدية 
وبضمنهم إيزيديو 
المهجر

جانب من املقابر واملعابد اإليزيدية في املوصل

افتتاح مزارين جديدين في بعشيقة بعد أن فجرهما داعش

إنفاق 250 مليون دينار بتبرعات شخصية
إلعمار 23 مزارًا ونيشانًا إيزيديًا
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متابعة الصباح الجديد

م��ن  ع��ددا  النق��ل  وزارة  اص��درت 
التوصي��ات حلجاج بي��ت اهلل احلرام 
الذي��ن س��يتوجهون ال��ى اململكة 
العربية الس��عودية الداء مناس��ك 
احلج للموس��م احلالي ، من ضمنها 
االلت��زام بارق��ام املقاعد، وب��االوزان 
في رح��ات الذه��اب واالي��اب ويتم 
التعامل مع احلم��والت الزائدة على 

وفق قوانني اخلطوط اجلوية«.
واضافت الوزارة في بيان لها اطلعت 
»الصباح اجلديد« على نسخة منه 
أن »مكات��ب وفرته��ا هيئ��ة احل��ج 
والعمرة لشحن احلقائب والبضائع 
م��ن الدي��ار املقدس��ة ال��ى ش��تى 
احملافظات وباس��عار مناس��بة جدا، 
وااللتزام بأوقات الوصول للمطارات 
العربي��ة  واململك��ة  الع��راق  ف��ي 
الس��عودية، وال تتحمل وزارة النقل 
اي تبعات في حالة تأخر املسافرين، 
فض��ا عن االلت��زام باوقات الرحات 
والتواج��د قب��ل ٣ س��اعات في اقل 
تقدي��ر الكم��ال ترتيب��ات الرحل��ة 

لتافي تأخر الرحات«.

وكان رئي��س هيئ��ة احل��ج والعمرة 
خالد العطية حدد في وقت سابق، 
يوم ام��س األربعاء موع��دا النطاق 
أول رحلة جوية للحجاج العراقيني، 
والي��وم الس��ادس من الش��هر ذاته 
النطاق أول قواف��ل احلج البرية من 
احملافظات عبر منفذ عرعر احلدودي. 
من جانبه��ا أعلنت الهيئ��ة العليا 
للح��ج والعم��رة انته��اء موس��م 
العمرة للعام احلال��ي بتفويج أكثر 
م��ن 190 ألف معتمر، مش��يرًة إلى 
حتقي��ق أعل��ى نس��بة تفويج خال 
األع��وام األخي��رة، فيم��ا أك��دت أن 
جمي��ع املعتمرين أدوا مناس��كهم 

من دون حدوث معرقات.
الهيئ��ة  باس��م  املتح��دث  وق��ال 
حس��ن الكناني إن »الهيئة أكملت 
تفوي��ج 190 ألف��ا و100 معتمر في 
موس��م العمرة له��ذا الع��ام عبر 
املطارات العراقية اخلمس��ة )بغداد 
– النجف االش��رف – البصرة – اربيل 
بذل��ك  محقق��ة  الس��ليمانية(،   –
أعلى نس��بة تفويج خال السنوات 

األخيرة«.
وأضاف الكناني، أن »الهيئة عملت 
جاهدة خال هذا املوسم على وضع 

خطط وإجراءات جديدة الستيعاب 
جميع أعداد املتقدمني على العمرة 
وذل��ك من خال فت��ح مكاتبها في 

بغداد واحملافظات لتسجيل الراغبني 
بالذه��اب إلى أداء مناس��ك العمرة 
، إضاف��ة إل��ى الش��ركات املعتمدة 

لديها، وه��ذا كان ل��ه دور كبير في 
احت��واء كل من تقدم على موس��م 

العمرة«.

وتاب��ع الكناني أن »جميع املعتمرين 
وطقوس��هم  مناس��كهم  أدوا 
العبادي��ة اخلاص��ة ب��أداء مناس��ك 
املس��جد  وزي��ارة  املف��ردة  العم��رة 
النب��وي الش��ريف وبقي��ة الزيارات 
بسامة ومن دون حدوث معرقات«، 
مؤكداً أن »الهيئة مستمرة بتطوير 
قدراته��ا ووض��ع اخلط��ط الكفيلة 

باستيعاب جميع املعتمرين«.
وكانت هيئة احل��ج والعمرة أعلنت 
أن عدد املعتمري��ن العراقيني الذين 
مت نقله��م م��ن املط��ارات العراقية 
إلى الديار املقدس��ة خال املوس��م 

املاضي بلغ 148 ألف معتمر.
ال��ى ذل��ك اعلن��ت الهيئ��ة العليا 
تفوي��ج  موع��د  والعم��رة  للح��ج 
احلجاج العراقيني جوا وبرا الى الديار 
املقدس��ة ملوس��م حج ه��ذا العام، 
مؤكدة إنهاء اس��تعداداتها ملوسم 

احلج املقبل.
وق��ال رئيس الهيئ��ة خالد العطية 
إن »الهيئ��ة حددت، األربع��اء )2 آب 
2017( موع��دا النط��اق أول رحل��ة 
جوية للحجاج العراقيني من مطار 
بغ��داد الدول��ي ال��ى مط��ار األمير 
محمد ب��ن عبد العزيز ف��ي املدينة 

املن��ورة القريب من س��كن احلجاج 
الذي يك��ون في املنطق��ة املركزية 
اجملاورة للمس��جد النبوي الشريف« 
، مضيف��ا أن »تفوي��ج احلجاج جوا 
س��يكون عب��ر املط��ارات العراقية 
اخلمسة ) بغداد – النجف – البصرة 
وبواق��ع  الس��ليمانية(   – اربي��ل   –
5 رح��ات يومي��ا«، مبين��ا أن »عدد 
الرحات اخملصصة لنقل حجاج اجلو 
312 رحل��ة، عل��ى ان تنتهي في يوم 

)19 آب 2017(«.
وأوض��ح العطية، أن »موعد انطاق 
أول قوافل احلج البرية من احملافظات 
عب��ر منف��ذ عرع��ر احل��دودي باجتاه 
املدينة املنورة سيكون في يوم األحد 
املقبل وبواقع 25 قافلة يوميا، على 
أن تنتهي عملية تفويج حجاج البر 

مبعدل 288 قافلة في 19 منه .
وكانت الهيئة أنهت اس��تعداداتها 
ملوس��م احل��ج املقب��ل بع��د إمت��ام 
ف��ي  الس��لطات  م��ع  التعاق��دات 
اململكة العربية السعودية اخلاصة 
واإلطعام  والسكن  النقل  بخدمات 
وغيره��ا م��ن األم��ور اللوجس��تية 
م��ن اج��ل تق���دمي اخلدم���ات ال�ى 

احلج�اج. 

بمشاركة عدد من الوزارات والهيئات االستشارية 

محليات 4

بغداد - الصباح الجديد: 

والبيئة  الصح��ة  وزي��رة  برعاي��ة 
الدكت��ورة عديلة حمود حس��ني 
املرك��ز  الصح��ة  وزارة  نظم��ت 
والتنمي��ة  للتدري��ب  الوطن��ي 
وبالتعاون م��ع مكتب  البش��رية 
للصح��ة  الوطن��ي  املستش��ار 
حلق��ة  ال��وزارة  ف��ي  النفس��ية 
دراسية موس��عة خاصة بالطرق 
احلديثة ملكافحة األدمان واخملدرات 

.
وحضر الندوة مدير مركز التدريب 
الدكتور منتظر س��عد والدكتور 
املستش��ار  ال��رزاق  عب��د  عم��اد 
النفس��ية  للصح��ة  الوطن��ي 
والدكتور س��يف الب��در املتحدث 
الرس��مي بأس��م ال��وزارة مدي��ر 
قس��م األع��ام وممثل��و الصح��ة 
النفسية من جميع دوائر الصحة 
واحملافظ��ات وممثل��و  ف��ي بغ��داد 
والرياض��ة  الش��باب   ( ال��وزارات 
وممثل عن رئاس��ة مجل��س الوزراء 
والعدل  والتربية  التعليم  ووزارتي 
والش��ؤون األجتماعية والداخلية 
ومكتب مكافحة اخملدرات واألمن 

الوطني واجلهات ذات العاقة ( .
ومت خ��ال الندوة ع��رض  مفصل 
لتعريف األدمان وطرق أكتش��اف 
املدم��ن وعاج��ه وش��رح جترب��ة 
الفريق املرس��ل الى الصني والتي 
التأهيل حيث  اكبرمراك��ز  لديها 
بل��غ عدد املدمنني ال��ى 20 مليون 
مدمن ف��ي الصني ويتم عاجهم 
ووضعهم في دور خاصة بالعاج 

النفسي والرياضي .
وأكد املستشار الوطني للصحة 
النفس��ية خ��ال كلمت��ه عل��ى 
أهمية تضافر اجلهود واألستفادة 
من هذه التجربة خلدمة املدمنني 
م��ن املراهقني والفئ��ات العمرية 
اخملتلف��ة والت��ي هي ع��ادة غريبة 

وجديدة على مجتمعنا .

م��ن جهته ب��ني مدير املرك��ز ، أن 
الوزارة وضعت خطة بالتعاون مع 
الوزارات ومكاتب اخملدرات لتدريب 
اطباء نفسيني في جميع الدوائر 
وتطوير مهاراتهم ، داعياً وس��ائل 
االع��ام ال��ى األهمي��ة الكب��رى 
للتثقي��ف ونش��ر كل ماه��و في 
خدم��ة ابن��اء بلدن��ا بالتعاون مع 
وال��وزارات  الصح��ة  وزارة  اع��ام 
اخملتلفة والت��ي هي ضمن الهيئة 
واللجنة العليا املشلكة ملكافحة 

حاالت األدمان .
وب��ني مدي��ر مكتب اخمل��درات في 
وزارة الداخلي��ة اللواء رعد كرمي أن 
وزارة الداخلي��ة تثني على اجلهود 

املبذول��ة والتعاون م��ن قبل وزارة 
الصحة مش��يراً ال��ى أن اجراءات 
وامل��روج  املدم��ن  عل��ى  القب��ض 
والبائ��ع كانت س��ابقاً يحكمها 
قان��ون واحد وعق��اب واحد ولكن 
في الوقت احلاضر أجريت تعديات 
على هذا القانون ولكل ش��خص 

قانون وعقوبة معينة .
وتأتي هذه اخلطوات لوزارة الصحة 
حرص��اً منه��ا عل��ى إع��داد جيل 
صحي مكتم��ل الوعي وخال من 

األمراض اجلسدية والنفسية .
تعد مش��كلة اخملدرات حاليًّا من 
أكبر املشكات التي تعانيها دول 
العالم وتس��عى جاهدة حملاربتها؛ 

ملا له��ا من أضرار جس��يمة على 
واالجتماعية  الصحي��ة  النواحي 
ول��م  واألمني��ة،  واالقتصادي��ة 
تع��د هذه املش��كلة قاصرة على 
ن��وع واح��د م��ن اخمل��درات أو على 
بلد مع��ني أو طبق��ة محددة من 
اجملتمع، بل ش��ملت جميع األنواع 
والطبق��ات، كما ظهرت مركبات 
عديدة جدي��دة لها تأثي��ر واضح 

علي اجلهاز العصبي والدماغ.
ه��و احلالة الناجتة عن اس��تعمال 
مواد مخ��درة بصفة مس��تمرة؛ 
بحي��ث يصبح اإلنس��ان معتمًدا 
ب��ل  وجس��ديًّا،  نفس��يًّا  عليه��ا 
ويحتاج إلى زيادة اجلرعة من وقت 

آلخ��ر ليحصل على األثر نفس��ه 
املدم��ن  يتن��اول  وهك��ذا  دائًم��ا، 
جرعات تتضاعف ف��ي زمن وجيز 
حت��ى تص��ل إل��ى درجة تس��بب 
والعقل  باجلس��م  الض��رر  أش��د 
الق��درة على  الش��خص  فيفقد 
القيام بأعماله وواجباته اليومية 
في غي��اب هذه امل��ادة، وفي حالة 
التوق��ف عن اس��تعمالها تظهر 
نفس��ية وجسدية  أعراض  عليه 
»أع��راض  تس��مى  خطي��رة 
االنس��حاب« وقد تؤدي إلى املوت 
أو اإلدمان؛ ال��ذي يتمثل في إدمان 
املش��روبات الروحي��ة أو اخمل��درات 
أو األدوي��ة النفس��ية املهدئ��ة أو 

املنومة أو املنشطة.
اخمل��درات ه��ي كل م��ادة نباتية أو 
مصّنع��ة حتت��وي عل��ى عناص��ر 
منّوم��ة أو مس��ّكنة أو مفّت��رة، 
والت��ي إذا اس��تخدمت ف��ي غير 
األغ��راض الطبي��ة املع��دة له��ا 
فإنه��ا تصي��ب اجلس��م بالفتور 
واخلم��ول وتش��ّل نش��اطه كم��ا 
تصي��ب اجلهاز العصب��ي املركزي 
واجلهاز التنفس��ي واجلهاز الدوري 
باألمراض املزمن��ة، كما تؤدي إلى 
حال��ة من التع��ود أو ما يس��مى 
»اإلدمان« مس��ببة أض��رارًا بالغة 
والبدني��ة  النفس��ية  بالصح��ة 

واالجتماعية.

الصحة تنّظم حلقًة دراسيًة خاصًة لمكافحة اإلدمان والمخدرات 

وضعت وزارة 
الصحة والبيئة 

خطة بالتعاون مع 
الوزارات ومكاتب 

المخدرات 
لتدريب أطباء 

نفسيين في جميع 
الدوائر وتطوير 

مهاراتهم 

جانب من احللقة اخلاصة عن اإلدمان واخملدرات

الصحة تكرم 
األعالميين المتميزين
مما الشك فيه بأن وسائل األعام وبجميع 
قنواته��ا املرئي��ة واملس��موعة واملق��روءة 
خاص��ة  كبي��رة  أهمي��ة  ذات  أصبح��ت 
في الظ��روف اخلاص��ة واحلرج��ة التي متر 
به��ا بادن��ا العزي��زة مع أس��تمرار تدهور 
األم��ور األمنية وم��ن أخطره��ا عمليات 
األس��تهداف املنظمة واملقصودة وغيرها 
ض��د الكف��اءات الوطني��ة واألش��خاص 
الذين تكم��ن أهميتهم في أنهم يحبون 
بلدهم ومواطنيهم وأقسموا أن اليغادروا 
الب��اد مهم��ا كلفه��م األم��ر وفضل��وا 
البق��اء على الرغم من الصعوب�ات الت�ي 

يواجهونه�ا.
 ولتعزيز هذا الدور الرائد لوس��ائل االعام 
ف��ي نش��ر التوعي��ة وايص��ال املعلوم��ة 
املواطني  الدقيق��ة والصحيحة لعم��وم 
واملساهمة في مساعدة اجلهات املعنية 
ف��ي وصول األخبار على الس��رعة والدقة 
، ومنها األخب��ار والتحذيرات التي تخص 
الصح��ة العامة ف��ي الباد ، بادر قس��م 
االعام في وزارة الصحة والبيئة وبتوجيه 
من الدكتورة عديلة حمود حس��ني بعقد 
ن��دوة حواري��ة مت خاله��ا تك��رمي عدد من 
ممثلي وسائل االعام والقنوات الفضائية 
والصحف احمللية تقدي��راً لدورهم املتميز 
والتعاون املثمر واجلاد في ايصال األرشادات 
الصحية والنشاطات األخرى التي تسهم 
في تعزيز الدور الكبير الذي تقدمه الوزارة 
لعموم املواطنني على أكبر مساحات من 

أرض الوطن العزيز .
وتكم��ن جمالي��ة ه��ذا التك��رمي بأنه لم 
واألعامي��ني  الصحفي��ني  يش��م��ل 
املتع��اونني مع الوزارة فقط بل مت تك��رمي 
ع���دد م��ن الصحفي��ني املتميزي��ن ف��ي 
عطائه����م الث��ر في عال��م  الصحافة 
الا محدود  ف�ي تنوع�ه وقنوات��ه ، وبحق 
كانت تلك املبادرة الت��ي أقترحها الزميل 
الدكتور سيف البدر مدير اعام الوزارة وله 
الدور الكبير في إجن��اح تلك االحتفالي�ة 
التي حتولت الى كرنفال لتعزيز دور االعام 
احلر والصادق ال��ذي يتمتع بحرية التمييز 
والنقد ل��كل ظاهرة س��لبية او إيجابية 

يتحتم الوقوف عندها.
وم��ن البديه��ي أن أي��ة حال��ة يتميز بها 
الن��اس عل��ى ش��كل ف��ردي أو جماع��ي 
اليكتمل دورها األ عندما تأخذ قدرها من  
األهتم��ام  والرعاي��ة حتى  تتبل��ور لديها 
الرغب��ة ف��ي التواصل واألب��داع والعطاء 
ال��ذي اليقف عند حد مع��ني  واملتصفح 
ف��ي بطون التأريخ يعلم أكثر من غيره أن 
أغلب املل��وك واألمراء والس��اطني كانوا 
يهتمون بش��ؤون االعام والشعراء ولكل 

من له باع في نقل األخب�ار.
أن مامت��ر ب��ه بادن��ا الي��وم م��ن تداعيات 
خطي��رة  تتاح��ق أحداثها الواح��دة تلو 
األخ��رى تتطل��ب م��ن جمي��ع أصح��اب 
القرار واملسؤولني تسجيل حاالت األبداع 
والتمي��ز والوق��وف عنده��ا وتثمينها مبا 
تس��تحق وأن التبخ��ل عليه��ا بش��هادة  
تقدي��ر اليك��ون لثمنها امل��ادي أي ثقل أو 
عبء عل��ى املتقدم  بها  بق��در ما يكمن 
ثمنه��ا املعنوي واألعتب��اري الكبير والذي 

يعد حافزاً للمزيد من العطاء .

تقرير

النقل تصدر توصيات للحجاج وتدعوهم إلى االلتزام بأوقات الرحالت
انتهاء موسم العمرة بتفويج 190 ألف معتمر

محمود خيون 
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حجاج بيت اهلل احلرام

بغداد  - الصباح الجديد:
م��ن  مباش��ر  وتنس��يق  بأش��راف 
قبل صن��دوق إعادة اعم��ار املناطق 
املتضررة م��ن العمليات األرهابيه مت 
االنتهاء م��ن تأهيل طريق خانقني - 
نف��ط خانة – مندل��ى وبطول 62,5 
كم ضمن مش��اريع قرض التنمية 
الطارئ��ة للبنك الدولي وبكلفة )9( 

مايني و950 الف دوالر .
واملش��روع باش��راف مديرية الطرق 
واجلس��ور العام��ة وتنفيذ ش��ركة 
حمورابي العامة احدى تش��كيات 

وزارة اإلسكان واالعمار.

بغداد - الصباح الجديد:
اعلن��ت وزارة التجارة عن زيارة وفد 
خلي��ة االزمة جملمع مخ��ازن بازوايا 
بنين��وى ملتابع��ة وص��ول ومناقلة 
خزي��ن املف��ردات التمويني��ة ف��ي 

اخملازن.
واوضحت الوزارة بان خزين املفردات 
التموينية ف��ي اجملمع يتم تعزيزها 

بصورة مستمرة من قبل شركات 
الغذاء لتوفير كامل املواد الغذائية 
الهال��ي نين��وى باحيائه��ا وقراها 
الت��ي حت��ررت من عصاب��ات داعش 

االجرامية .
واضافت ال��وزارة أنها عملت ومنذ 
االي��ام االول��ى لعملي��ات التحرير 
وبالتنس��يق مع  الق��وات االمنية 

للقي��ام بج��رد العائ��ات ف��ي كل 
منطق��ة تتح��رر لغ��رض جتهيزها 
بصورة عاجلة باملفردات الغذائية ، 
مبينًة بان تواجد جميع دوائر الوزارة 
في مكان واحد س��هل الكثير من 
عملها وس��اعد على العمل بروح 
والذي  املنس��جم  الواحد  الفري��ق 

تؤكد عليه الوزارة باستمرار .

ذي قار - الصباح الجديد:
قال النائ��ب األول حملافظ ذي قار عادل 
الدخيلي » إن احملافظة تترقب زيارة وزير 
النقل كاظم فنجان ملتابعة مشروع 
بن��اء محطتني ف��ي قض��اء اجلبايش 
ومحط��ة في قضاء س��وق الش��يوخ 

لتشغيل مش��روع التاكسي النهري 
في أه��وار ذي قار » . وأوضح الدخيلي 
» أن املش��روع يأتي النعاش السياحة 
النهرية ف��ي االهوار ومواصلة العمل 
لتحس��ني البنى التحتية في مناطق 
اخلدم��ات  مس��توى  ورف��ع  االه��وار 

الس��ياحية في احملافظ��ة » ، مضيفا 
أن التاكسي النهري سيتم العمل به 
لنقل الس��ياح الوافدين إلى اهوار ذي 
قار حتتوي عل��ى كل مواصفات األمان 
ودرج��ات الراح��ة وم��ن الن��وع املبردة 

احلديثة الصديقة للبيئة » .

فرق ميدانية تتابع خزين المفردات 
ذي قار تسعى الى تنفيذ التموينية في مجّمع بازوايا 

التاكسي النهري في األهوار

بغداد - الصباح الجديد: 
باشرت املديرية العامة للتربية في 
محافظة كرباء / قسم التجهيزات 
بعملي��ة توزي��ع الكت��ب املنهجية 
على مدارس احملافظة جلميع املراحل 
الدراس��ية وبحسب اجلداول التي مت 

االعان عنها .
وبني املكتب االعام��ي اخلاص لوزير 
التربية الدكت��ور محمد إقبال عمر 
الصيدلي ان مخافظة كرباء تواصل 
جهودها ضمن حمل��ة وزير التربية 
لتجهيز الكتب املدرسية ، مضيفا 

بأن ماكات القس��م مس��تمرة في 
تس��لم حصة املديرية م��ن الكتب 
املنهجية من اخملازن املركزية للوزارة 
لرفد جميع احتياجات ادارات املدراس 
خال العام الدراس��ي اجلديد خدمة 

لطلبتنا وتاميذنا االعزاء . 
م��ن جانبه��ا أعلن��ت تربي��ة املثنى 
من خال قس��م التجهيزات التابع 
لها م��ن حتدي��د منتصف الش��هر 
بتجهيز  للمباش��رة  اجلاري موع��داً 
م��دارس احملافظة بالكتب املنهجية 
والقرطاسية للعام الدراسي اجلديد 

  . )2018 – 2017(
وذكر بيان للمكتب اإلعامي ملكتب 
الوزير ان نس��بة وصول القرطاسية 
والدفات��ر م��ن مخ��ازن ال��وزارة الى 
 ،  %)100( بلغ��ت  املديري��ة  مخ��ازن 
فيم��ا بلغ��ت نس��بة وص��ول كتب 
املرحل��ة االبتدائي��ة )53( % واملرحلة 
املرحل��ة  أم��ا    %  )67( املتوس��طة 
االعدادي��ة فكان��ت )58( %  ، مبين��اً  
بأن املديرية أع��دت خطة متكاملة 
لهذا الغرض معتمداً على الكراس 

االحصائي احملدث لعام )2017(  . 

تربية كربالء تباشر بتوزيع تأهيل طريق خانقين - نفط خانة - مندلى
الكتب بين مدارس المحافظة
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مواجهات
عمار البغدادي

اعالم المركز :  

ل��م يدخ��ر املرك��ز العراق��ي للتنمي��ة 
اس��تقطاب  ف��ي  جه��دا  االعالمي��ة 
املش��هد  ف��ي  الب��ارزة  الش��خصيات 
السياس��ي العراقي بغي��ة تقييم اداء 
هذه الشخصيات وخلق اجواء مناسبة 
للطروحات التي تدور في خلد الش��ارع 
العراق��ي  وألن العاصمة احلبيبة بغداد 
قريب��ة من ال��روح والقلب، اس��تضاف 
املرك��ز في جلس��ته النصف ش��هرية 
امينة بغ��داد د. ذكرى عل��وش للوقوف 
على اهم املنج��زات والتحدي��ات التي 
ل��م تنفك امانة بغ��داد عن اخلوض في 

غمارها في كل موسم.

حماسة داعمة
رئيس املركز د. عدنان السراج ابتدأ زمام 
احلدي��ث بالقول ان األجواء التي يتحرك 
بها املركز الوطن��ي للتنمية االعالمية 
هي باسهاماتكم وحضوركم املتواصل 
، وتل��ك احلماس��ة الداعمة باس��تمرار 
للتقدم، يش��كل اساسا لبناء شراكة 
حقيقية مع مفاصل الدولة، لتشكيل 
اعالمي��ة  ملؤسس��ة  رصين��ة  قاع��دة 
رصينة، وهي بالوقت ذاته محاولة خللق 
شفافية حقيقية لضمان كل احلريات 
ولتبادل اآلراء في اجواء من املس��ؤولية، 
ان تب��ادل ال��رأي والرأي االخ��ر في اجواء 
م��ن احلري��ة واالحت��رام، م��ن أولوي��ات 
الركائ��ز االساس��ية للمرك��ز العم��ام 
الس��لم اجملتمعي من خالل احس��اس 
كل مكونات الش��عب العراقي بوجود 
حاضن��ة حقيقي��ة لبن��اء ارادة وطنية 

مشتركة ورأي عام.
وتاب��ع رئي��س املركز العراق��ي للتنمية 
االعالمي��ة قائ��ال ان اه��م ركائ��ز احلوار 
اجلاد واالقناع تتم متى ما استطاع كال 
الطرفني م��ن اخلروج بتواف��ق احدهما 
االخ��ر، وبذلك يك��ون املرك��ز قد حقق 
الهدف املنش��ود من لقاءاته ، مضيفا.. 
ان جتس��يد العالق��ة بني امان��ة بغداد 
لبغ��داد جميل��ة ومتحضرة  كواجهة 
وبني االعالميني ورؤس��اء حترير الصحف 
واملثقف��ني واالكادمييني ورؤس��اء املراكز 
البحثي��ة والصحفية، ماهي اال خطوة 
لتوثي��ق العالق��ة وتطويره��ا ملصلحة 
 ، الزاهي��ة  البهي��ة  بغ��داد بصورته��ا 
مش��يدا بدور العضو الب��ارز في املركز 
مدي��ر العالق��ات واالع��الم حكيم عبد 
الزهرة  في تعضيد العالقة املشتركة.

باالمين��ة  ترحيب��ه  الس��راج  وج��دد 
وباحلضور متمنيا ان يكون اللقاء مثمرا 
ويض��اف الى جملة  اللق��اءات االخرى، 
الفت��ا الى ان ه��ذا البرنامج ه��و بداية 
تس��تمر ملدة ش��هر ليتس��نى للمركز 
تهيئة تقرير ش��هري والذي س��يتحول 
ب��دوره الى تقرير س��نوي يع��رض اخيرا 
عل��ى االمان��ة بع��د املتابع��ة، ثم على 
اصح��اب القرار من اج��ل تكوين صورة 
حقيقي��ة للبرامج التي تس��تمر على 
م��دار الع��ام 2017 ، مختتم��ا حديثه 
بنع��ي االعالمي عبد الزهرة فرمان احد 
اعضاء املركز الذي وافاه االجل جاء فيه 
زميل��ي وصديقي حبا  به وبزمالته نقرأ 
س��ورة الفاحتة واكرامنا للمتوفى اجل 

التكرمي.

إعمار وترميم
تضمنت اجللسة التي أدارها كل من د. 
حسني عالوي، د. واثق الهاشمي جملة 
من االستفس��ارات واملداخ��الت، حيث 
انب��رى رئيس اجللس��ة بالق��ول: فرصة 
طيبة ان يلتقي املركز العراقي للتنمية 

االعالمية بالدكتورة ذكرى علوش حيث 
تاتي هذه املشاركة في ظل تألق بغداد 
بالنصر الكبير في املوصل احلدباء التي 
يتبعها موعد اخلدمات بعملية االعمار 
والترمي��م التي انش��غل البلد خاللها 

باحلرب وترك اخلدمات.
وجري��ا عل��ى ع��ادة املرك��ز ف��ي تكرمي 
املبدع��ني،  كرم املركز العراقي للتنمية 
االعالمي��ة متمث��ال بالزم��الء  محم��د 
الفيصل، ندى الهاش��مي  رئيس املركز 
د. عدنان السراج بدرع وشهادة تقديرية، 
ناعتني الس��راج باحدى الش��خصيات 
الوطنية  الت��ي ترجمت قضية االعالم 
الى شريك في القرار السياسي وليس 
جس��را او ناق��ال للمعلومة فحس��ب، 

فكان حريا باملركز تكرمي رئيسه.
ب��دوره عق��ب رئي��س املرك��ز د. عدنان 
الس��راج بالق��ول:  ل��و ال حضورك��م 
والتزاماتك��م واس��هاماتكم الداعمة، 
ملا كان للمركز ان يتطور بهذا الش��كل 
، فالش��كر لكم لدعمكم واسنادكم 
ولألمين��ة عل��ى حضوره��ا وكل م��ن 
يتجاوب مع مش��روعنا، نحن مش��روع 
صغي��ر ف��ي عال��م كبي��ر هو الع��راق،  
املؤسسة الكبيرة التي انتجت وسوف 
تنتج الكثير من الطاقات واالمكانيات، 
وان��ا اق��ل بكثير م��ن قطرة دم تس��ال 
على ارض املوصل او اية بقعة من ارض 
الع��راق، اش��كركم من القل��ب ولكل 
م��ن بادر به��ذا االهداء ال��ذي هو اهداء 
للجميع، شكرا لالمينة على تفضلها 
به��ذا ال��درع والتك��رمي الذي س��يكون 

محفوظا في قلبي.

املوازنة التشغيلية
اوضح��ت امينة بغ��داد د. ذكرى علوش 
في بداي��ة حديثها ب��أن األمانة فقدت 
واالقتص��ادي  املال��ي  الوض��ع  بس��بب 
للبلد دعم الدول��ة وأبقت على حتقيق 
ورواتب منتسبيها  أهدافها وخدماتها 
م��ن متويله��ا الذات��ي.. حي��ث قطعت 
الدولة املنح��ة املقررة لألمانة س��نوياً 

منذ العام 2014 .
وتابعت علوش ان األمانة كانت تصرف 
في االعوام الس��ابقة نح��و -400 500 
مليار دين��ار على املوازنة التش��غيلية، 

اما حالي��ا فصرفياته��ا ال تتجاوز 100 
ملياردينار كلها من وارداتها، الفتة الى 
ان واردات الع��ام2016 بلغ��ت نح��و 96 
مليار دينار عراق��ي مقارنة بالصرفيات 
105 ملي��ارات دينار ، م��ا اضطر الدولة 
الى دف��ع الفرق باملبلغ نتيجة ملوس��م 

االمطار والطوارئ.
واضاف��ت ..  أن هناك خلطاً وعدم فهم 
كام��ل ملهام األمانة الت��ي تنحصر بها 
وما عدا ذلك فانه يرتبط ببقية الوزارات 
وبهيئة املش��اريع والكهرباء، وأن مهام 
االمان��ة تنحصر باخلدمات مل��ا يتعلق...  
بالنظاف��ة واملاءواجمل��اري وبع��ض م��ن 
االمور اخلدمية االخرى..  وما يتعلق مبنع 
التجاوزات من سكن أو بناء أو استغالأل 
الرض عام��ة بش��كل غي��ر مش��روع،  
يتطل��ب عن��د التج��اوز »الرف��ع« وفي 
هذه احلالة املس��تفحلة تفتقر االمانة 
واجهزتها لق��وة التنفي��ذ.. االمر الذي 
يتطل��ب التعاون من اجلهات الس��اندة 

لرفع التجاوزات.

مطلب التكامل
وبينت علوش ان التكامل مطلب مهم 
ب��ني كل الدوائ��ر العاملة ف��ي الدولة، 
والت��ي  املدني��ة،  او  س��واء احلكومي��ة 
تشكل سلسلة من احللقات املترابطة 
لتحقي��ق ه��دف األمانة املنش��ود الداء 
كامل أهدافها وواجباتها على السواء، 
والتي تؤدي الى تفعيل العمل ودميومته 
في األمانة وكل دوائرها البالغة 14دائرة 

موزعة بني الرصافة والكرخ.
وفيما يتعلق بالتساؤالت في مايخص 
ش��ارع الرش��يد احمل��ت عل��وش أنه من 
احللق��ات التي ميك��ن أن ت��ؤدي لبغداد 
أجم��ل وأكث��ر حض��ارة ف��ي مبانيه��ا 
وأزقتها وشوارعها وأبنيتها التراثية، ملا 
يضمه هذا الشارع من مبان تراثية هي 
محل حرص بكل الوس��ائل، وبالضغط 
على جه��ات القرار األخرى في أن تبقى 
العاصمة محتفظة مبعاملها، كش��ارع 

الرشيد وأبنيته التراثية.

القاعدة اجلوية
واش��ارت االمينة فيما يخص معسكر 
الرش��يد انه م��ن املش��اريع املعروضة 

لالس��تثمار قب��ل ان تتس��لم مهامها 
في االمانة، وانه متوقف، بس��بب وجود 
القاعدة اجلوية التابع��ة لوزارة الدفاع، 
وبعد مناش��دة للجه��ات ذات العالقة 
اوضحن��ا له��م ان القاع��دة كانت في 
اط��راف بغ��داد اما االن فه��ي في قلب 
بغ��داد، االمر الذي يتطلب رفع القاعدة 

اجلوية.
واش��ارت علوش ان ما يتعلق بالقرار54 
اخل��اص بتوزيع االراض��ي على الدر جات 
اخلاصة.. امل��دراء العامون ووكالء الوزراء 
والوزراء، بان القرار توقف لفترة بأمر من 
رئاس��ة الوزراء، مؤك��دة ان جلنة القرار 
54 ليس��ت جلنة ف��ي امانة بغ��داد امنا 
احد اعضائها من االمانة ، مسترسلة 
ال��ى مايخ��ص االش��كاالت القانونية 
ب��ني امانة بغ��داد واحملافظ��ة، ان االولى 
مس��ؤولة عن احل��دود البلدي��ة ملدينة 
بغ��داد ام��ا احملافظ��ة فهي املس��ؤولة 
ع��ن احل��دود االداري��ة حملافظ��ة بغداد، 
مستدركة ان مايحصل يتطلب اصدار 
قانون عام يحد من االش��كاالت، ويضع 
حدا فاص��ال كقان��ون العاصمة وعودة 

مجلس العاصمة.
موض��وع  ح��ول  االستفس��ارات  ام��ا 
اجلباية االلكترونية، بينت ان الوصوالت 
التي يتس��لمها املواطن حاليا اكثرها 
وص��والت الكتروني��ة، بدأت م��ن بلدية 
ال��ى اخرى، ام��ال بالوصول ال��ى جميع 
املناطق، برغ��م وجود بعض الصعوبات 

بني االمانة واجلباة.
االمينة اشارت الى »شركات التنظيف« 
بالقول انها حتتاج الى مبالغ عالية ممكن 
ان يضاهي املبلغ املس��تحصل من قبل 
الش��ركة املبلغ اخملص��ص الى تنظيف 
بغداد باكملها، الفت��ة الى ان مكابس 
االمانة تعمل على وفق املواصفات التي 
حددته��ا وزارة البيئة وهي من املكابس 
الصديق��ة للبيئ��ة ومس��جلة دولي��ا، 
فضال عن تدقيقها بشكل مستمر من 

قبل البيئة.
وفي س��ؤال مهم الحد احلاضرين حول 
مش��كلة الكراج��ات وم��ا تفرضه من 
تس��عيرة كبيرة على املواط��ن، اجابت 
ان االمان��ة تفرض على مؤج��ر الكراج 
تس��عيرة ثابتة ومح��ددة  ب���� )1000 

دين��ار( فقط، لكن اصح��اب الكراجات 
ه��م م��ن يزي��د االج��رة عل��ى اصحاب 
املركب��ات، وان االمان��ة تعمل على غلق 

الكراجات غير املطبقة للتعليمات.

اعتماد التخطيط
وتابع��ت عل��وش ان املش��هد احلضاري 
ملدينة بغداد يتطلب ازالة العشوائيات، 
مش��يرة ف��ي الوق��ت ذات��ه ال��ى وجود 
جلنة خاص��ة باحصاء وايج��اد البدائل 
املوج��ودة ف��ي مدين��ة  للعش��وائيات 
الت��ي اكمل��ت عمله��ا قب��ل  بغ��داد 
اس��بوعني، حيث اعتمدت اللجنة على 
كيان��ات من الع��ام 2015، م��ع مراعاة 
زيادة العش��وائيات، مؤك��دة ان االمانة 
مس��ؤولة عن اراضيها اما املؤسسات 
االخ��رى فهي ايض��ا مس��ؤولة عن ما 
يخصه��ا، ومن هذا املنطلق وجه رئيس 
بغ��داد ومس��ؤوليها  ال��وزراء عمليات 
به��ذا اخلص��وص، موضح��ة ان قان��ون 
العقوبات املتعلق«مفتوح« واليس��اعد 
عل��ى اتخاذ االج��راءات املطلوبة فضال 
ع��ن وجود الفس��اد، وبالرغ��م من ذلك 
هنالك خطط مع��دة الزالة التجاوزات 

ومحاسبة املتجاوزين.
واكدت عل��ى ضرورة اعتماد التخطيط 
في مسألة توزيع األراضي واستثمارها 
استثماراً يتناسب وقدرات املواطن في 
بناء الدور والشقق وفي توسعة خدمات 
املي��اه واجمل��اري والنظاف��ة وباالمكانات 
الذاتي��ة وكذلك في تدوي��ر مياه اجملاري 
الصالحها واالف��ادة منه��ا، يرافق ذلك 
منع البن��اء غير القانون��ي في تقطيع 
االراض��ي وال��دور بغي��ر املق��رر حضرياً 
وقانوني��اً لتالف��ي األزم��ات والق��درات 
االس��تيعابية في الس��كن و اخلدمات، 
فض��ال عن ض��رورة الس��عي ألن يكون 
العمل في األمان��ة على وفق تخطيط 
مس��بق وليس على وفق ما كان يجري 

العمل به من قبل.

تدوير النفايات
اما االمر املتعلق مبعامل تدوير النفايات 
نوه��ت علوش بوج��ود معمل��ني لهذا 
الغرض باش��ر العمل بهم��ا من العام 
2009، ولوجود بعض االشكاالت توقف 

العم��ل بهما ف��ي الع��ام 2014، حيث 
قام��ت وزارة املالي��ة بس��حب املبال��غ 
اخلاصة بهذين املشروعني وكأنهما غير 
موجودين على اخلريطة، علما ان العمل 
بهما وص��ل الى املنتص��ف، مؤكدة ان 
هذه املش��اريع لو جه��زت تعد من اهم 
املشاريع التي تخلص مدينة بغداد من 

تراكم النفايات. 
وع��دت االمينة مش��روع قن��اة اجليش 
باح��د مش��كالت امان��ة بغ��داد حيث 
انه من مش��اريع املوازنة االس��تثمارية 
وان��ا  التش��غيلية،  املوازن��ة  وليس��ت 
تفاجأت بحس��ب االمينة  بوجوده على 
املوازن��ة التش��غيلية وبس��بب الوضع 
احلال��ي للبلد توقف العم��ل به نهائيا، 
الفتة الى وجود فقرة » 47 » في القانون 
تعال��ج املش��اريع املتوقف��ة للحصول 
عل��ى االمكان��ات العادة العم��ل بتلك 

املشاريع.

كلفة تخمينية
علوش اشارت الى املش��كلة املتعلقة 
باخلط السريع بدا من مدينة الشعلة، 
ان الكلف��ة التخمينية الع��ادة تاهيله 
تبل��غ نح��و 20 ملي��ون دوالر وهو مبلغ 
غي��ر متوف��ر ل��دى االمانة لك��ن حاليا 
نريد اصالح اجلزء االهم واملتأثر بش��كل 
كبير ومفاحتة مجلس ال��وزراء العطاء 

الصالحيات للمباشرة بالعمل.
واختتمت حديثها باالشارة  الى أهمية 
دور اإلع��الم التوع��وي ف��ي كل ما يؤدي 
الى ضمان تعاون املواطن وكل احللقات 
األخ��رى الت��ي بوحدته��ا جميع��اً، مع 
األمان��ة، متكنه��ا من حتقي��ق أهدافها 
املنش��ودة ف��ي جع��ل مدين��ة بغ��داد 
حضري��ة نظيف��ة خالية م��ن التجاوز 
ال��ذي أض��اع كل مقدراته��ا الت��ي من 
الصعب الس��يطرة عليها لعشوائية 
االس��تعمال في البناء غي��ر النظامي 
والقانوني وما تبعه من سوء استخدام 
ملياه الش��رب وفي تصريف مياه اجملاري، 
الفتة الى ض��رورة بذل املزيد من اجلهود  
مب��ا يفضي  الى حتقي��ق أهداف األمانة، 
الفتة في الوقت ذاته الى ضرورة االبقاء 
على التواصل للوقوف على االخفاقات 

واالخطاء والعمل على تصحيحها. 

خالل استضافتها في المركز العراقي للتنمية اإلعالمية

أمينة بغداد تتحرى جمال العاصمة ومعوقات نهوضها

حكمة المجلس األعلى
لوال احلكمة »النوعية« التي حتلى بها اجمللس االعلى 
ملا انتج الس��يد عمار احلكي��م تيار احلكمة الوطنية 
وهذا يعني ان اجمللس االعلى كما احلركات االسالمية 
االخرى التي مضت على ذات املسيرة وعلى خط ذات 
الشوكة لن يصيبها الوهن والضعف والشيخوخة 

التي اصابت احلركات السياسية احمليطة.
ان مايج��ري ف��ي اجمللس االعل��ى لم يكن انش��قاقا 
كم��ا يخيل للبع��ض ونحن في احلركة االس��المية 
معنيون اكثر من غيرنا بتنقيط املالحظات واحلديث 
الصريح مع ابناء شعبنا عما يجري في اروقة احلركة 
االس��المية بل كان مخاضا سياس��يا بني مرحلتني 
..مرحلة املواجهة ضد النظام الس��ابق وتقدمي الدم 
العزيز م��ن اجل االهداف الوطني��ة العليا وبني افاق 
املرحلة الراهن��ة التي الت الى العمل على اس��اس 
بناء النموذج الوطني وتقدمي اخلدمة لشعبنا والسير 
على مامضى عليه اسالفنا من قادة ورموز وشهداء 
كما الس��ير على النهج الوطني واالس��المي الئمة 
احلركة االس��المية في العراق ابتداءا باالمام محمد 
باقر الص��در وانتهاءا بامام اجمللس االعلى الش��هيد 

السيد محمد باقر احلكيم.
لم يكن انشقاقا  امنا كان شوطا يجب اجنازه من اجل 
اس��تكمال املس��يرة في اجمللس االعلى وهو ينهض 
باملسؤوليات السياس��ية واالجتماعية اجلسام وفي 
تاهيل الدولة بالش��فافية واخلبرة والرجال ومشروع 
اخلدمة وما تيار احلكمة اال الوليد الشرعي للمجلس 
االعلى وليس مشروعا منافسا .. ان كل الذين يقولون 
باملش��روع املنافس امنا يتحركون الشعال الفتنة بني 
احلكيم احلالي وعمه ش��هيد احملراب وهو في التراب 
وبينه وبني اخوته في الهيئة القيادية الذين جمعته 
معهم اش��واق واشواط ومس��يرة االم طويلة عانوا 
فيها وقدموا ومازال��وا يقدمون التضحيات من اجل 

هذا الوطن الذي يستحق احلياة.
ان التن��وع والعم��ل عل��ى ايج��اد اخمل��ارج الواقعية 
الس��اليب العم��ل لالس��الم والوطن بع��دد انفاس 
البش��ر ول��ن يكون العم��ل لالس��الم والوطن حكرا 
على فئ��ة او جماعة كما ان احلركة االس��المية في 
الع��راق محكومة ال��ى يوم القيامة بس��ن التطور 
وابتداع االس��اليب الواقعية واحلديثة التي تشتغل 
من خاللها لالس��الم وعليه ف��ي مجتمع الزال يعول 
على احلركة االس��المية رغم دقة االجواء واستمرار 
التحدي وعظ��م التضحيات الت��ي قدمتها احلركة 
االسالمية منذ فجر التحرك االسالمي قبل 30 عاما 

من االن الى االن.
له��ذا على االخ��وة في اجمللس االعل��ى وتيار احلكمة 
العمل على بيان مش��ترك ملؤمتر سياس��ي مشترك 
يتحرك فيه التنظيمان عل��ى تنفيذ حزمة الثوابت 
التي ارساها الس��يد محمد باقر احلكيم منذ العام 
1982 وعل��ى تنفيذ »جوهر احلكم��ة« التي اطلقها 
الس��يد عمار احلكيم في بيان التهنئة الذي ارسله 
لش��يخ اجمللس االعلى د. همام حم��ودي الرجل الذي 
رافق ش��هيد احملراب وكان الظل واملستشار والقريب 
كم��ا اعض��اء الهيئ��ة القيادية في اجملل��س االعلى 

لالمام احلكيم الشهيد.
الميكن االس��تمرار بالذهاب الى الصمت امام جملة 
م��ن التج��اوزات » االعالمي��ة« الت��ي ع��ادة ماترافق 
مس��يرة اي حتول في االح��زاب االس��المية الكبيرة 
وضرورة تش��كيل جلنة من االخوة في التيار واجمللس 
به��دف »حصر اخل��الف« مثل الدول��ة العراقية التي 
اش��تغلت والزالت على »حصر السالح« بيد الدولة 
العراقي��ة ذلك ان االخوة في اجملل��س والتيار يعلمون 
مق��دار التاثي��ر الذي يحدث��ه اللغط غير املس��ؤول 
وال��كالم الصاعد النازل على جمه��ور واتباع اجمللس 
والتيار في ظل ظروف اجتماعية وسياسية ملتبسة 
حتيط باحلركة االس��المية واحل��ركات الوطنية قبيل 

االنتخابات العامة التي ستجري عام2018.

حتية كبيرة لتيار احلكمة وحتية اكبار لكبار اجمللس 
االعلى. 

 يعد اللقاء محاولة 
لخلق شفافية 
حقيقية لضمان كل 
الحريات ولتبادل 
اآلراء في أجواء من 
المسؤولية وتبادل 
الرأي والرأي اآلخر 
هو من أولويات 
الركائز األساسية 
للمركز إلعمام 
السلم المجتمعي

جانب من استضافة املركز اإلعالمي ألمينة بغداد
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دبي - رويترز:
قال نشطاء ووس��ائل إعالم س��عودية امس االول 
الثالث��اء إن مئ��ات األش��خاص الذوا بالف��رار م��ن 
بل��دة في ش��رق اململكة حيث تقات��ل قوات األمن 

مسلحني شيعة.
واشتد القتال في األيام األخيرة في العوامية حيث 
حتاول الس��لطات من��ذ أيار هدم احل��ي القدمي ملنع 
املتشددين من استخدام أزقته لإلفالت من قبضة 

السلطات.
وق��ال نش��طاء محلي��ون إن الق��وات الس��عودية 
س��هلت خروج األف��راد الهاربني من االش��تباكات 
التي أس��فرت عن مقتل س��بعة أش��خاص على 
األقل بينهم ش��رطيان. وحصلت عش��رات األسر 

على أماكن إقامة مؤقتة في بلدة قريبة.
وظه��رت دعوات على مواق��ع التواصل االجتماعي 
لتوفير مأوى لألسر النازحة ورد عدد من األشخاص 
بفتح بيوتهم بينما عرض آخرون دفع مقابل توفير 

أماكن إقامة مؤقتة خارج العوامية.
وذكرت صحيفة احلياة أن إمارة املنطقة الش��رقية 
تلقت طلبات من س��كان ومزارع��ني في العوامية 
ملس��اعدتهم على اخلروج بعيدا عن االش��تباكات 
بني قوات األمن ومن تصفهم بإرهابيني مسلحني.

ونسبت الصحيفة إلى محافظ القطيف املكلف 
فالح اخلالدي قوله »مت التعاقد مع عدد من الشقق 
املفروش��ة في مدين��ة الدمام إلي��واء الراغبني في 
اخل��روج م��ن األحي��اء اجملاورة حلي املس��ورة وس��ط 

العوامية«.
ويتهم نش��طاء محليون قوات األمن بإجبار مئات 
الس��كان على اخل��روج من العوامي��ة بإطالق النار 
بشكل عشوائي على منازل وسيارات وهي تواجه 
مس��لحني ف��ي املنطقة وه��ي اتهام��ات تنفيها 
الس��عودية. وقالوا إن عدة منازل ومتاجر أحرقت أو 

تضررت بسبب القتال.
ووفقا ملوقع م��رآة اجلزيرة اإلخباري ال��ذي كثيرا ما 
يعكس وجهات نظر الشيعة يقول السكان أيضا 
إن احلي��اة باتت ال حتتمل بس��بب االنقطاع املتكرر 
للمياه والكهرباء في ظ��ل درجات حرارة تزيد على 

40 درجة مئوية.

دمشق ـ وكاالت: 
أفاد نشطاء سوريون بأن 9 مدنيني على األقل لقوا 
مصرعه��م أم��س االول الثالثاء إثر غارات ش��نها 
طي��ران التحال��ف الدولي عل��ى حارة البوس��رايا 
الواقعة في البلدة القدمية مبدينة الرقة السورية.
وذكر النشطاء في مواقع التواصل االجتماعي أن 
حصيلة الضحايا قد بلغت 20 ش��خصا، وال تزال 
في ارتفاع مس��تمر، إذ أس��فر القصف عن إصابة 
عش��رات املواطنني، ويبقى ع��دد منهم في حالة 

اخلطر.
إل��ى ذل��ك، أفاد النش��طاء بس��قوط 3 مواطنني، 
بينه��م نازحان، جراء قصف حتالف »قوات س��وريا 
الدميقراطي��ة« عل��ى مناط��ق س��يطرة تنظي��م 

»داعش« في مدينة الرقة.
ج��اء ذلك ف��ي وقت تس��تمر في��ه، بأحي��اء عدة 
م��ن املدين��ة، مع��ارك عنيفة ب��ني قوات س��وريا 
الدميقراطي��ة »قس��د«، مدعوم��ة م��ن التحالف 
بقيادة واش��نطن م��ن جانب، ومس��لحي تنظيم 

»داعش«، من جانب آخر.
وبلغ��ت حصيل��ة اخلس��ائر من الطرف��ني خالل 8 
أس��ابيع من املرحل��ة احلاس��مة لعملية »غضب 
الف��رات« نح��و 800 ش��خص، حس��ب تقدي��رات 
النشطاء، وتتركز االشتباكات في األحياء اجلنوبية 
من الرقة، حيث متكنت »قوات سوريا الدميقراطية« 
في األيام األخيرة من إحراز تقدم هام، حسب إعالن 
بري��ت ماكغورك، مبعوث الرئيس األميركي دونالد 

ترامب إلى التحالف الدولي.

مئات يفرون من بلدة 
سعودية وسط اشتباكات 
بين قوات األمن ومسلحين

عشرات القتلى والجرحى 
المدنيين جراء غارات 

التحالف على الرقة

متابعة ـ الصباح الجديد:

أفادت األنب��اء الواردة م��ن لبنان 
بب��دء عملية تبادل األس��رى بني 
اللبناني��ة  اهلل  ح��زب  جماع��ة 
الشام«   ومسلحي »جبهة فتح 
)النصرة(  املعروفة سابقا باسم 
في س��وريا، وفيما احتفل لبنان 
بالعيد ال�72 للجيش أمس االول 
الثالث��اء ، بعد غياب 3 س��نوات 

بسبب الفراغ الرئاسي.
وأوردت وكال��ة األنباء الرس��مية 
ف��ي لبن��ان أن الصلي��ب األحمر 
اللبناني ب��دأ برعاية املدير العام 
لألمن العام مببادلة احملتجزين في 

منطقة عرسال.
ويأتي ه��ذا في إطار اتفاق لوقف 
إط��الق النار بني حزب اهلل وهيئة 
حترير الش��ام ف��ي منطقة جرود 
لبن��ان  ب��ني  احلدودي��ة  عرس��ال 

وسوريا.
وتضم��ن االتف��اق ب��ني اجلانب��ني 
أيض��ا مغادرة مس��لحي اجلبهة 
م��ن منطق��ة احل��دود اللبنانية 
أي  م��ع  عرس��ال،  بل��دة  ح��ول 
مدني��ني آخري��ن موجودين حاليا 
القريبة  في مخيمات الالجئ��ني 

ويرغبون في املغادرة.
ومياثل االتفاق اتفاقات أخرى متت 
داخل س��وريا، نقلت بناء عليها 
إلى  دمشق مس��لحني ومدنيني 

محافظة إدلب، ومناطق أخرى.
وقد س��اعدت عملي��ات اإلجالء 
تل��ك الرئي��س الس��وري بش��ار 
األسد في استعادة عدة مناطق 
من معاقل املعارضة خالل العام 

املاضي.
وأدت جماعة حزب اهلل دورا كبيرا 
في قت��ال املس��لحني إلى جانب 
الس��ورية خالل سنوات  القوات 
احل��رب الس��ت املاضي��ة، بعد أن 
أرسلت مقاتلني لدعم احلكومة 

السورية.
ومتكن مقاتلو حزب اهلل األسبوع 
املاضي من اس��تعادة السيطرة 
عل��ى منطق��ة ج��رود عرس��ال 
اجلبلية في هجوم مش��ترك مع 

اجليش الس��وري لطرد مسلحي 
اجلبهة م��ن آخر معقل لهم في 

املنطقة.
وكانت اجلبه��ة تعد فرع تنظيم 
القاعدة في سوريا حتى قطعت 
عالقاتها م��ع التنظيم واختارت 
لنفسها مس��ارا آخر. وهي تقود 
اآلن حتالف أحرار الشام اإلسالمي 

في احلرب الدائرة في سوريا.
وأوض��ح رئي��س بلدية عرس��ال 
باس��ل احلجيري ل� »احلي��اة« أنه 
راف��ق اللواء ابراهي��م في اجلولة 
عل��ى الطري��ق التي تص��ل اجلرد 
ب��وادي حمي��د وال متر بعرس��ال. 
وجتمعت الباصات في نقطة حتت 
نظ��ر اجليش اللبنان��ي وحمايته. 
ولف��ت إل��ى أن الل��واء ابراهي��م 
حت��دث عن عق��دة معينة تتعلق 
بإطالق س��جناء لكنه لم يدخل 
في التفاصيل، كما أنه لم يحدد 
فترة زمنية لب��دء تنفيذ املرحلة 
الثانية.وشدد ابراهيم الذي زارته 

وفود من عرس��ال وبل��دة اللبوة 
القريب��ة، التي عاد وانتقل إليها، 
في تصري��ح إلى اإلعالميني على 
أن التوافق بني اللبنانيني يحفظ 
ال  ولبن��ان  وكرامتن��ا،  س��يادتنا 
يس��تمر إال ف��ي ظ��ل وحدتن��ا 
جميعاً كشعب ألننا عندما جنزئ 
أنفسنا ال نستأهل البلد. والبلد 
أكبر من أن يكون متقوقعاً ومداه 
أكبر من ه��ذا بكثي��ر. وأكد أنه 
مدعوم في شكل مطلق من كل 
البلد  السياس��يني في  األطراف 
في مهمت��ه. وقال إنه فاوض من 
أجل اإلفراج ع��ن لبنانيني قاتلوا 
حلماي��ة لبن��ان ض��د اإلرهابيني. 
وأض��اف: نتاب��ع املفاوضات وهي 
نوافق  ونحن  ليس��ت س��هلة... 
على ما يحفظ س��يادتنا، رافضاً 
الرد على س��ؤال ح��ول املطلوب 
إخالؤهم م��ن املوقوفني املنتمني 

إلى النصرة.
ول��م يش��ارك اجلي��ش اللبناني، 

الذي يتلقى دعما عسكريا كبيرا 
من الواليات املتح��دة وبريطانيا، 
مش��اركة فعالة ف��ي الهجوم، 
ولكنه أق��ام مواقع دفاعية حول 

عرسال.
ويتوق��ع أن تس��تهدف املرحل��ة 
التالي��ة منطقة أخ��رى قريبة ال 
تزال تقع حتت سيطرة مسلحي 

تنظيم داعش.
اهلل،  ح��زب  جماع��ة  وكان��ت 
املدعوم��ة من إيران، ق��د أعلنت 
ف��ي 27 يوليو/ مت��وز وقف إطالق 
الن��ار عل��ى جميع جبه��ات في 
ج��رود عرس��ال عن االس��تعداد 
لتس��ليم املناطق التي تسيطر 
عليها إل��ى اجليش اللبناني متى 

طلب منها ذلك.
وحقق مسلحو حزب اهلل تقدما 
سريعا منذ شن حملة عسكرية 
تركزت في ضواحي بلدة عرسال 
اللبناني��ة عل��ى عناص��ر جبهة 

فتح الشام.

وكش��ف األمني العام حلزب اهلل، 
حس��ن نص��ر اهلل، ف��ي خطاب 
ل��ه ع��ن »مفاوضات ج��ادة« بني 
واجلبهة  اللبناني��ني  املس��ؤولني 
بش��أن انس��حاب بقي��ة عناصر 
التنظي��م إلى مناطق تس��يطر 
عليه��ا املعارضة املس��لحة في 

سوريا.
وفيما احتفل لبنان بالعيد ال�72 
للجي��ش أم��س، بع��د غي��اب 3 
الرئاسي.  الفراغ  سنوات بسبب 
وحض��ر أركان الدولة يتقدمهم 
رئي��س اجلمهورية ميش��ال عون 
احتفال تخ��رج 228 ضابطاً من 

املدرسة احلربية. 
إل��ى  كلم��ة  ف��ي  ع��ون  وق��ال 
العسكريني: »ليس هناك إجماع 
وأكث��ر صالب��ة  أوس��ع  لبنان��ي 
م��ن اإلجم��اع على املؤسس��ات 

العسكرية واألمنية«.
وق��ال إن آخ��ر نصر للبن��ان، كان 
حترير منطقة غالي��ة من احلدود 

الش��رقية من براثن التنظيمات 
الظالمية. كما أشار إلى املعركة 
املنتظرة ف��ي مواجهة »داعش« 
بالقول: »نتطل��ع اآلن إلى قواتنا 
املسلحة املتأهبة لتحقيق نصر 
جديد، وحتري��ر ما تبقى من أراض 
س��نوات،  اإلره��اب  اس��تباحها 
وكلن��ا أم��ل ب��أن تس��اهم هذه 
التطورات في تس��ريع الكشف 
عن مصي��ر رفاقك��م اخملطوفني 
منذ 3 سنوات وال يزال مصيرهم 

مجهوالً.
وأكد أن ال تراجع أمام اإلرهاب بكل 
واجليش في  وتنظيماته،  وجوهه 
جاهزية دائمة ملواجهته، وكذلك 
مؤسس��اتنا األمني��ة، وجنح في 
السياس��ي  االس��تقرار  تعزي��ز 
وتثبي��ت  الب��الد،  ف��ي  واألمن��ي 
الس��الم على حدودن��ا اجلنوبية، 
التفاف الش��عب حوله،  بفضل 
ومتس��ك لبنان بتنفي��ذ القرارات 

الدولية.

واشنطن ـ بي بي سي: 
عني الرئي��س األميركي دونالد ترامب 
مؤخراً وزير األمن الداخلي جون كيلي 
ف��ي منصب كبي��ر موظف��ي البيت 

األبيض، خلفا لرينس بريبوس.
وكان ترامب قد أعلن عن تعيني كيلي 
عبر حسابه على موقع تويتر اجلمعة 
املاضي��ة، واصف��ا إي��اه بأن��ه »جن��م 

حقيقي داخل إدارته«.
إن  إن  س��ي  لقن��اة  بريب��وس  وق��ال 
األميركي��ة إن��ه يعتق��د أن »اجلنرال 

كيلي خيار رائع«.

وج��ون كيلي جنرال متقاعد ش��غل 
منصب وزير األم��ن الداخلي في إدارة 
ترامب، حيث تولى مس��ؤولية احلدود 
وأمن  اإلنترن��ت  وقرصن��ة  والهج��رة 

املطارات وإدارة الكوارث الطبيعية.
ول��د كيل��ي ف��ي بوس��طن بوالي��ة 
 11 ماساتشوس��تس األميركية في 
مايو/آيار ع��ام 1950، وانضم ملش��اة 
البحرية األميركية عام 1970 وترقى 

فيها حتى وصل لرتبة جنرال.
وكيلي قائد س��ابق للقيادة اجلنوبية 
ع��ن  املس��ؤولة  املتح��دة  للوالي��ات 

العملي��ات العس��كرية ف��ي أمريكا 
الوسطى وأمريكا الالتينية ومنطقة 
الكاريب��ي. وه��و الضاب��ط األميركي 
األعل��ى رتبة الذي يفق��د أحد أبنائه 
في احلرب حث لقي جنله روبرت، وكان 
مالزما أوال في مشاة البحرية، حتفه 
في انفجار لغم أرضي في أفغانستان 

عام 2010.
ويثن��ي الكثي��رون على اس��تقاللية 
كيلي ورغبته في النأي بنفس��ه عن 

بعض مواقف ترامب املتشددة.
وكان كيل��ي قد أعرب عن تش��ككه 

في ج��دوى إقامة جدار ب��ني الواليات 
مس��تبعدا  واملكس��يك،  املتح��دة 

»إقامته قريبا«.
كم��ا لم يتفق م��ع مقترحات ترامب 
بحظر س��فر كل املسلمني للواليات 
املتح��دة، مش��يرا إلى أن��ه ليس من 
»الالئ��ق« اس��تهداف أف��راد بس��بب 

ديانتهم أو خلفيتهم العرقية.
وق��ال كيلي إن��ه خ��الل خدمته في 
الع��راق عمل��ت قوات��ه عل��ى ضمان 
االس��تقرار من خالل تعزيز العالقات 
مع رجال الدين والقيادات اإلسالمية.

تعيين وزير األمن الداخلي »كيلي« في منصب كبير موظفي البيت األبيض

اتفاق عرسال في مرحلته األخيرة بعدما تمَّ تبادل األسرى بين حزب اهلل والنصرة

عـون يـؤّكـد في »عيـد الجيـش« اللبناني أن 
ال تراجع أمام اإلرهاب بكل وجوهه وتنظيماته

ساعدت عمليات 
اإلجالء تلك الرئيس 

السوري بشار األسد 
في استعادة عدة 

مناطق من معاقل 
المعارضة خالل 

العام الماضي

حزب اهلل
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واشنطن ـ وكاالت:
 

أعطت آخ��ر جناحات كوريا الش��مالية، 
الصاروخ��ي  برنامجه��ا  تطوي��ر  ف��ي 
الباليس��تي، زخما جديدا للجدل الدائر 
داخل األوساط السياس��ية األميركية 
اخلي��ار  إل��ى  اللج��وء  إمكاني��ة  ح��ول 
العس��كري ض��د بيونغ يان��غ، في وقت 
اك��د وزي��ر اخلارجية األميرك��ي، ريكس 
تيلرس��ون، ب��أن الوالي��ات املتحدة تظل 
تعول على احلل الدبلوماسي ملنع بيونغ 
يانغ م��ن تطوير برنامجها العس��كري 

والنووي .
وأعل��ن وزير اخلارجي��ة االميركي ريكس 
تيلرسون امس االول الثالثاء ان الواليات 
املتحدة ال تريد اسقاط النظام الكوري 
الش��مالي وتأم��ل بامكان اج��راء حوار 
مع��ه مس��تقبال ش��رط ان يتخلى عن 

برنامجه النووي.
ف��ي  للصحافي��ني  تيلرس��ون  وق��ال 
واش��نطن »نحن ال نس��عى الى تغيير 
النظام، ال نسعى الى انهيار النظام، ال 
نسعى الى اعادة توحيد سريعة لشبه 

اجلزيرة« الكورية.
واض��اف »ال نبح��ث عن ذريعة الرس��ال 
جيش��نا ال��ى ش��مال اخل��ط 38« الذي 
يفصل ب��ني الكوريتني، وتاب��ع مخاطبا 
»نح��ن لس��نا  الش��ماليني  الكوري��ني 
عدوكم، لس��نا تهدي��دا لكم، لكنكم 
تش��كلون تهدي��دا مرفوضا بالنس��بة 

الينا علينا الرد عليه«.

حت��ى ان وزير اخلارجية الذي ش��ارك في 
املؤمتر الصحافي اليومي لوزارة اخلارجية 
لعرض احلصيلة الدبلوماسية لالشهر 
الس��تة االولى من والي��ة دونالد ترامب، 
ترك الناف��ذة مفتوحة حل��وار مع بيونغ 
يانغ، وق��ال »نأمل، في وق��ت معني، بان 
يبدأوا بفهم هذا االمر وباننا نود اجللوس 
الجراء حوار معهم حول مستقبل يؤمن 
لهم االمن الذي يس��عون اليه واالزدهار 

االقتصادي لكوريا الشمالية«.
لكنه ذكر بان »الش��رط لهذه احملادثات 
عدم وجود مس��تقبل لكوريا ش��مالية 

متلك اسلحة نووية«.
واعتبر ان اخلطر الكوري الش��مالي بات 
»ملموسا« في االشهر االخيرة، مضيفا 
»لدينا ع��دد محدود من اخلي��ارات« مع 
اشارته الى ممارسة واشنطن لسياسة 

»الضغط السلمي« على بيونغ يانغ.
وج��دد تيلرس��ون دع��وة الص��ني ال��ى 
»استخدام نفوذها لدى كوريا الشمالية 

لتأمني الظروف حلوار مثمر«.
وتوص��ل التقري��ر إل��ى االس��تنتاج بأن 
الواليات املتح��دة تظل تعول على احلل 
الدبلوماسي ملنع بيونغ يانغ من تطوير 
برنامجه��ا العس��كري والن��ووي، ول��ن 
تقدم على اللجوء إلى أس��اليب القوة 
طاملا لم تصبح كوريا الش��مالية اليوم 
تشكل خطرا مباشرا، غير أن هذا اليوم 
قد يحني قريبا، علما بأن أشهرا معدودة 
ق��د تفصل بيونغ يانغ عن احلصول على 

األسلحة النووية.
م��ن جانب آخر، أك��د التقري��ر أن اخليار 

األخر املتاح لواشنطن هو زيادة تواجدها 
العس��كري في املنطقة إلظهار القوة، 
غير أن هذا األسلوب لم يجلب حلد اآلن 

أي فائدة تذكر للواليات املتحدة.
 »CNN« وأش��ار تقري��ر أصدرت��ه قن��اة
كوري��ا  إط��الق  أن  إل��ى  األميركي��ة 
الش��مالية الناج��ح الثان��ي لص��اروخ 
باليستي عابر للقارات، اجلمعة املاضي، 
أظهر أن برنام��ج بيونغ يانغ الصاروخي 
قد يكون أكثر تطورا مما كان املسؤولون 

األميركيون يعتقدون سابقا.

ف��ي هذا الس��ياق أك��د عدد م��ن كبار 
واش��نطن  أن  األميركي��ني  املس��ؤولني 
تنظر في س��يناريو عسكري ملنع نظام 
كوري��ا الش��مالية م��ن احلص��ول على 
األس��لحة النووية، غير أنه يبدو أن هذا 
اخلي��ار يعرض للخطر أرواح مئات اآلالف 

من املواطنني.
ورجح الس��يناتور اجلمه��وري األميركي 
الب��ارز، ليندس��ي غراه��ام،  أن الواليات 
املتحدة قد تستخدم القوة العسكرية 
ملواجهة حتدي  كوريا الشمالية، مشيرا 

إل��ى أن خيار الق��وة يقض��ي ب�«تدمير 
برنامج كوري��ا الش��مالية الصاروخي، 

وكوريا الشمالية نفسها«.
وقال السيناتور: »إذا اندلعت حرب بغية 
التص��دي له��م، فإنها س��تدور هناك، 
وإذا س��قط األلوف ضحي��ة لها فإنهم 
سيس��قطون هناك، ليس هنا، وهذا ما 

قاله الرئيس ترامب في وجهي«.
وجتدر اإلش��ارة إلى أن غراهام قد هاجم 
وزير الدف��اع األميركي، جيمس ماتيس، 
أثناء جلس��ة اس��تماع في الكونغرس، 

متس��ائال: »ه��ل تكمن سياس��ة إدارة 
ترامب في نفي قدرة كوريا الش��مالية 
على تصنيع ص��اروخ حامل لرأس نووي 
قادر على اس��تهداف الواليات املتحدة؟ 

هل هذا هو سياستها؟!«
وذك��ر تقرير قن��اة »CNN« ب��أن كال من 
الرئيس األميرك��ي دونالد ترامب ونائبه 
ماي��ك بينس قد أعل��ن، تنديده بتجربة 
بيون��غ يان��غ الصاروخية األخي��رة، وعن 
مراجع��ة خط��ة العم��ل جت��اه كوري��ا 

الشمالية.
ويعطي التقرير حتليال للخيارات احملتملة 
الستخدام القوة العسكرية األميركية 

في شبه اجلزيرة الكورية.
وأش��ار التقري��ر إلى أن توجي��ه الضربة 
الش��مالية  كوري��ا  إل��ى  االس��تباقية 
س��تؤدي ، على األرجح، إلى ضربة بيونغ 
يانغ املضادة على جارتها كوريا اجلنوبية، 
ما ق��د يؤدي إلى س��قوط األل��وف، مبن 
فيهم عس��كريون أمريكيون مرابطون 

في هذه البالد.
في الوقت نفسه، ذكر التقرير أن بيونغ 
يان��غ جنحت ف��ي إخفاء ترس��انتها عن 
أنظ��ار واش��نطن، مضيف��ا أن األقم��ار 
االصطناعية األميركي��ة قد تعجز عن 
رصد نقل الصواري��خ من اخملازن التحت 
أرضية وجتهيزها لإلطالق بس��بب قصر 
الوق��ت، وذلك ف��ي وقت تتض��ارب فيه 
معلومات حول عدد املواقع الصاروخية 

في كوريا الشمالية.
وزارة  ف��ي  أميركي��ان  وكان مس��ؤوالن 
الدفاع ، أعلنا أول أمس االثنني، إن أحدث 

اختبار أجرته كوريا الش��مالية لصاروخ 
باليس��تي عابر للقارات أظهر أن بيونغ 
يان��غ رمبا تكون اآلن ق��ادرة على الوصول 
إلى معظم األراض��ي األميركية، وفيما 
أك��د املس��ؤوالن أن وكال��ة مخاب��رات 
الدف��اع التابع��ة للبنتاغ��ون ق��درت أن 
كوريا الشمالية س��تتمكن من اختبار 
صاروخ باليستي عابر للقارات قادر على 
حم��ل رؤوس نووية بحلول العام املقبل، 
وهو تقدير أقرب مما كان متوقعاً من قبل، 
ذكرت مؤسسة بحثية أن فيديو يصور 
أح��دث جترب��ة صاروخية أجرته��ا كوريا 
الش��مالية أظه��ر على يب��دو حتطمه 
قب��ل الهبوط مبا يش��ير إل��ى أن بيونغ 
يان��غ لم تتق��ن بعد تكنولوجي��ا إعادة 
دخول الصواريخ الغ��الف اجلوي الالزمة 

لتشغيل صاروخ مزود برأس نووي.
الدف��اع  وزارة  باس��م  املتح��دث  وق��ال 
األميركية )البنتاغون( الكابنت بالبحرية 
جي��ف ديفيز ف��ي إف��ادة صحفي��ة إن 
تفاصيل تقييمنا سرية ألسباب آمل أن 
تفهموها، معترفاً فق��ط بأن الصاروخ 
ميكن��ه التحلي��ق ملس��افة 5500 كم، 
وه��و املدى األدنى ملا يعتب��ره البنتاجون 

صاروخاً باليستياً عابراً للقارات. 
وقال مس��ؤوالن أميركيان آخ��ران بحثا 
أحدث جتارب الشمال الصاروخية والتي 
اس��تمرت نحو 45 دقيقة إنها أظهرت 
مدى أكب��ر من الص��اروخ الباليس��تي 
الذي أطلقته بيون��غ يانغ في الرابع من 
يوليو/  متوز، والذي قالت، إنه اس��تمر 39 

دقيقة.

في ظل تصعيد آخر لبيونغ يانغ مع جارتها الجنوبية

الخارجية األميركية تعول على الحلول الدبلوماسية في األزمة الكورية الشمالية

جتربة صاروخية في كوريا الشمالية

كيلي



7 اقتصاد

بغداد ـ الصباح الجديد:

قال الناطق باسم وزارة التخطيط 
الزه��رة  عب��د  اإلمنائ��ي  والتع��اون 
الهنداوي، ان برنامج تنمية األقاليم 
ال��ذي انطل��ق ع��ام 2006 ومن��ح 
احلكوم��ات احمللي��ة ف��ي احملافظات 
صالحي��ات اختي��ار املش��اريع وفقاً 
احملافظ��ات  حصل��ت  للحاج��ة، 
مبوجب��ه على ملي��ارات ال��دوالرات 

خالل السنوات املاضية.
وأضاف أنه »كان ميكن لتلك األموال 
أن حت��دث قف��زة نوعية ف��ي مجال 

التنمية لو أُحسن استثمارها«.
وأكد الهنداوي، »تأثر بعض املشاريع 
الس��تراتيجية باألزمة املالية، وهي 
تس��هم في إيجاد مئات آالف فرص 
العم��ل وتوف��ر دخالً جي��داً، وميكن 
أن تك��ون بديالً اقتصادي��اً فاعالً، ما 
التعامل معه��ا بصيغة  يتطل��ب 
تختل��ف عن املش��اريع األخ��ر ذات 

الطبيعة احمللية«.
وق��ال الهنداوي، إنه يجب أن »تكون 
إدارة ه��ذه املش��اريع في ي��د أعلى 
س��لطة ولي��س ف��ي ي��د احلكومة 
احمللي��ة أو ال��وزارة املعنية، وميكن أن 
تك��ون اإلدارة ف��ي يد رئي��س الوزراء 
مباش��رة أو مجل��س أعلى يرأس��ه 
رئي��س الوزراء ويض��م في عضويته 
وزراء ومحافظني، وله صالحية اتخاذ 
القرار املناسب في الوقت املناسب، 
م��ن دون العودة إل��ى أي جهة، على 
غ��رار مجلس اإلعمار الذي تأس��س 
عام 1950 وتوقف عام 1959، ولكن 
ال تزال آثاره شاخصة حتى اليوم من 
خالل تنفيذ عدد كبير من املشاريع 

الستراتيجية واحليوية«.
وش��دد على أهمي��ة »اعتماد مثل 

هذا األس��لوب ف��ي إدارة املش��اريع 
تك��ون  والبداي��ة  الس��تراتيجية، 
م��ع املش��اريع املوج��ودة فع��الً، ثم 
يب��دأ التفكي��ر في مش��اريع أخرى 

جديدة«. 
واعتب��ر أن الع��راق »لي��س فقي��راً 
وال مفلس��اً وميك��ن أن يتعافى من 
مشاكله االقتصادية وخالل فترات 

قياسية لو أحسن إدارة اقتصاده«. 
ورأى الهنداوي أن »املش��كالت التي 
واجه��ت برنام��ج تنمي��ة األقاليم 
أفقدته من قيمته، باستثناء بعض 
احملافظات التي استطاعت توظيف 
األم��وال ف��ي ش��كل صحي��ح من 
خالل تركيزها على تنفيذ املشاريع 
»نس��ب  أن  موضح��اً  اخلدمي��ة«، 

التنفيذ الس��نوية كانت تصل إلى 
90 ف��ي املئة وأحياناً إل��ى 100 في 

املئة«.
وذكر، في حديث ل� »احلياة« الدولية، 
أن »البرنام��ج االس��تثماري ال��ذي 
تنف��ذه ال��وزارات مليء مبش��كالت 
ال تقل ش��أناً عن تلك التي ش��ابت 
برنامج تنمية األقاليم، منها وجود 

شركات غير كفؤة وانتشار الفساد 
وعدم جدوى بعض املشاريع وتواضع 
نس��ب التنفي��ذ الس��نوية وغياب 
االستقرار في محافظات معينة«. 
وش��دد الهن��داوي عل��ى أن »ه��ذه 
املش��كالت تس��ّببت بتأخي��ر آالف 
املشاريع االس��تثمارية بني الوزارات 
املوازن��ة  وأصبح��ت  واحملافظ��ات، 

عاجزة ع��ن متويلها، ما دفع اجلهات 
املعني��ة إل��ى إع��ادة النظ��ر فيها 
وإلغ��اء بعضه��ا وتأجي��ل البعض 
اآلخ��ر، واإلبقاء على املش��اريع ذات 
الصبغ��ة اخلدمي��ة، والبح��ث عن 
مص��ادر لتمويله��ا إم��ا م��ن خالل 
املش��اركة أو االستثمار أو التمويل 

باآلجل«.

استقرار االنتاج الروسي النفطي

شركات النفط الكبرى تتأقلم مع سعر 50 دوالرًا للبرميل
متابعة الصباح الجديد:

قال بن��ك جولدمان س��اكس أمس 
األربع��اء إن نتائج ش��ركات النفط 
الكب��رى في الربع الثان��ي من العام 
تش��ير إل��ى أن القط��اع يتأقلم مع 

سعر 50 دوالرا للبرميل.
وق��ال البن��ك ف��ي مذكرة »نس��بة 
تغطي��ة التدفق��ات النقدي��ة م��ن 
األنش��طة التش��غيلية للنفق��ات 
الرأس��مالية والتوزيع��ات بلغت 91 
باملئة ف��ي الرب��ع الثاني مم��ا يظهر 

أن القط��اع قري��ب جدا م��ن القدرة 
على متويل التوزيعات من التدفقات 
النقدية الذاتية في ظل سعر يبلغ 

50 دوالرا للبرميل«.
في الش��أن ذاته، أظهرت بيانات من 
وزارة الطاقة الروسية أمس األربعاء 
أن إنتاج روسيا من النفط بلغ 10.95 
ملي��ون برميل يوميا في متوز من دون 

تغيير عن مستواه في حزيران.
وباألطنان، بلغ إنتاج النفط الروسي 
46.309 مليون ط��ن مقابل 44.801 

مليون طن في حزيران.
وبل��غ إنت��اج الب��الد من الغ��از 50.8 
ملي��ار متر مكعب الش��هر املاضي، 
أو ما يع��ادل 1.64 مليار متر مكعب 
يوميا، مقارنة م��ع 51.28 مليار متر 

مكعب في حزيران.
عل��ى مس��توى األس��عار، تراجعت 
هذه أمس متأثرة بزيادة غير متوقعة 
الوق��ود األميركية  ف��ي مخزون��ات 
أدت النخف��اض س��عر برمي��ل اخلام 
األميركي إلى دون 50 دوالرا في حني 

ال تزال األسعار العاملية حتت ضغوط 
بس��بب اس��تمرار ارتفاع إم��دادات 

أوبك.
تكس��اس  غ��رب  خ��ام  وانخف��ض 
الوس��يط األميركي 40 سنتا أو 0.8 
باملئة عن التسوية السابقة ليصل 
إلى 48.76 دوالر للبرميل. وجاء ذلك 
بعدما فتحت عقود اخلام األميركي 
فوق 50 دوالرا للبرمي��ل يوم الثالثاء 

ألول مرة منذ 25 أيار.
ونزل خ��ام القي��اس العامل��ي مزيج 

برن��ت 39 س��نتا أو 0.8 باملئ��ة ع��ن 
اإلغالق الس��ابق ليص��ل إلى 51.39 

دوالر للبرميل.
وقال معه��د البت��رول األميركي إن 
زادت  األميركي��ة  اخل��ام  مخزون��ات 
بواقع 1.8 مليون برميل في األسبوع 
املنته��ي ي��وم 28 مت��وز إل��ى 488.8 
ملي��ون برمي��ل ليق��وض آم��اال بأن 
انخفاض اخملزونات في اآلونة األخيرة 
كان مؤش��را على تقل��ص الفجوة 
ب��ني الع��رض والطلب في الس��وق 

األميركية.
وخارج الوالي��ات املتحدة تراجع خام 
برن��ت بس��بب تقاري��ر نش��رت هذا 
األسبوع وأظهرت أن إنتاج منظمة 
)أوبك(  البل��دان املص��درة للبت��رول 
بل��غ أعلى مس��توى له ف��ي 2017 
عن��د 33 مليون برمي��ل يوميا، رغم 
تعهد أوبك ومنتجني مستقلني من 
بينهم روس��يا بخف��ض اإلنتاج 1.8 
مليون برميل يومي��ا في الفترة بني 

كانون الثاني املاضي وآذار 2018.

المركزي والنقد الدولي: نجاح مشاورات »االستعداد االئتماني«
بغداد ـ الصباح الجديد:

الدول��ي  النق��د  صن��دوق  أعل��ن 
جناح مش��اورات املراجع��ة الثانية 
االس��تعداد  بإتفاقي��ة  واخلاص��ة 
االئتمان��ي مهنئاً ومثني��اً على دور 
ووزارة  العراق��ي  املرك��زي  البن��ك 
املالي��ة ومكتب رئيس ال��وزراء في 

جناح املشاورات.

اإلعالم��ي  املكت��ب  مدي��ر  وب��ني 
للبنك املركزي أيسر جبار في بيان 
صحافي، أنه »وفي رسالة وجهت 
من صندوق النقد الدولي تضمنت 
تهنئة البنك املركزي العراقي ووزارة 
املالية ومكت��ب رئيس الوزراء على 
جناح مش��اورات املراجع��ة الثانية 
االس��تعداد  بإتفاقي��ة  واخلاص��ة 

االئتمان��ي والتي جاءت بعد تنفيذ 
البرامج واألهداف املالية والنقدية 
ووضعها في أطار يؤمن االستقرار 
التحديات  املالي للعراق ومواجهة 

املالية واألمنية«.
إدارة  مجل��س  »ق��رار  ان  واض��اف 
باملصادقة  الدول��ي  النقد  صندوق 
على تقري��ر فريق الصن��دوق الذي 

تضمن إيف��اء البنك املركزي ووزارة 
املالي��ة واجلهات األخ��رى بتحقيق 
األه��داف واخلطط الت��ي تضمنها 
إش��ارة مهمة  االتفاق س��يعطي 
الدولي��ة  املؤسس��ات  تنتظره��ا 
وال��دول الكب��رى لتق��دمي متويلها 
وتس��هيالتها لدعم الوضع املالي 
ف��ي الع��راق من خالل دع��م متويل 

املوازن��ة العامة للدولة ومش��اريع 
متعددة كم��ا مُيهد بي��ان صندوق 
النقد الدولي ال��ى إجراء املراجعة 
الثالث��ة الت��ي س��تبدأ في ش��هر 
بالبرنامج  املقبل لألستمرار  ايلول 
وم��ا يترتب عليه للع��راق من دعم 

خارجي«.
وكان البرنام��ج يتضم��ن جمل��ة 

أصالح��ات وأه��داف مت االلتزام بها 
مب��ا يحقق مصلحة الع��راق، وكان 
أخره��ا املوازن��ة التكميلي��ة التي 
ص��ادق عليها مجل��س النواب في 
وقت قياس��ي وال��ذي أظهر بذلك 
التش��ريعية  الس��لطتني  ح��رص 
والتنفيذي��ة عل��ى خط��ة وبرامج 

األصالح.

تأخر تنفيذ آالف المشاريع االستثمارية

التخطيط: »تنمية األقاليم« منح الحكومات المحلية مليارات الدوالرات

تأثر بعض المشاريع 
الستراتيجية باألزمة 
المالية، وهي تسهم 
في إيجاد مئات آالف 
فرص العمل وتوفر 
دخاًل جيدًا، ويمكن أن 
تكون بدياًل اقتصاديًا 
فاعاًل، ما يتطلب التعامل 
معها بصيغة تختلف 
عن المشاريع األخر ذات 
الطبيعة المحلية

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أكدت مؤسس��ة »موديز« للتصنيف االئتماني، 
أن إق��رار البرمل��ان اللبنان��ي للموازنة الس��نوية 
»س��ينعكس إيجاب��اً على االئتمان��ات في لبنان 
)املصّنف بي 2 سلبي(، ألنه سيحّسن مستويات 
الش��فافية والق��درة عل��ى توّقع أوض��اع املالية 
العاّمة، ويس��ّهل حصول لبنان عل��ى متويل من 

اجلهات املانحة«.
ولفتت إلى مصادقة اجمللس النيابي »على حزمة 
من الزي��ادات الضريبية لتمويل سلس��لة الرتب 
والروات��ب ملوظف��ي القط��اع الع��ام«، وأدرجت��ه 
»موديز« ف��ي خانة »اإلص��الح األول الذي يطاول 
العائدات منذ مؤمتر »باريس 3« لعام 2007 اخلاص 

بتقدمي املساعدات للبنان«. 
وعّدت ه��ذه احلزمة الضريبية »تش��ير إلى جتدد 
زخ��م اإلصالح الضريبي، م��ا ميّهد أمام مصادقة 
البرمل��ان عل��ى املوازنة العامة األول��ى منذ العام 

.»2005

الصباح الجديد ـ وكاالت:
انتق��د العاه��ل املغرب��ي محمد الس��ادس أداء 
اإلدارة العامة في املغرب، واعتبرها مسؤولة عن 
تأخر إجناز بعض املش��اريع االستثمارية، وضعف 
اخلدمات املقدمة للمواطنني، وعدم مس��ايرتها 
الت��ي  واالجتماعي��ة  االقتصادي��ة  التح��والت 
تعيشها اململكة، وتراجع ثقة كبار املستثمرين 
الذي��ن فضل��وا تأس��يس مش��اريع ضخمة في 
اململك��ة ف��ي قطاع��ات رائ��دة، مث��ل صناع��ة 

السيارات والطائرات وغيرها.
وأكد أن »ضعف اإلدارة يعيق االستثمار ويعطل 
مصالح املواطنني ويقلص فرص االس��تفادة من 
التنمية االقتصادية واالجتماعية التي يشهدها 
املغ��رب، كم��ا أن عقلي��ة بع��ض السياس��يني 
املس��ؤولية  تفتق��د  وس��لوكهم  واملنتخب��ني 

وتعاكس طموح الشباب«.
ورأى أن »النجاح الذي حققه املغرب في عدد من 
اخملطط��ات القطاعية مثل الزراع��ة والصناعة 
والطاق��ات املتجددة، لم ينعكس على فئات من 
اجملتمع ال تزال تعاني، إذ لم يكن لتلك املش��اريع 
الكب��رى تأثير مباش��ر في حتس��ني ظروف عيش 

املواطنني«. 

القاهرة ـ رويترز: 
أظه��رت بيانات »البنك املرك��زي املصري« قفزة 
حادة ف��ي األرق��ام املبدئية لالحتي��اط األجنبي 
املصري في متوز املاضي ليس��جل 36.036 مليار 
دوالر، متج��اوزاً مس��تواه قب��ل انتفاضة كانون 

الثاني 2011.
وتعن��ي أحدث أرق��ام املركزي التي مت الكش��ف 
عنه��ا أن االحتياط زاد بنح��و 4.731 مليار دوالر 
في متوز فقط. وتلقت مصر في متوز دفعة ثانية 
قيمتها 1.25 ملي��ار دوالر من قرض تبلغ قيمته 
اإلجمالي��ة 12 ملي��ار دوالر من »صن��دوق النقد 

الدولي«.
ولم يرد مس��ؤولون من »البنك املركزي املصري« 
عل��ى طلبات للتعليق في ش��أن املص��ادر التي 
حق��ق منها البن��ك هذه الزي��ادة الضخمة في 

احتياط العمالت األجنبية. 
وق��ال مدير وح��دة الدين العام ف��ي وزارة املالية 
املصرية س��امي خالف، إن »قف��زة االحتياطات 
ال ترج��ع إل��ى تنام��ي مش��تريات األجان��ب في 
أدوات الدين احمللي ف��ي الفترة األخيرة« مضيفاً 
»مش��تريات األجانب ف��ي أدوات الدين، ال تدخل 
ف��ي االحتي��اط األجنبي بل تنص��ب على ميزان 

املدفوعات«.

لبنان: إقرار الموازنة 
يسّهل تمويل المانحين

المغرب: ضعف اإلدارة 
يعيق االستثمار والخدمات

مصر: ارتفاع االحتياطي 
األجنبي

تقـرير

بغداد ـ الصباح الجديد:

والش��ؤون  العم��ل  وزي��ر  وص��ف 
االجتماعية محمد ش��ياع السوداني، 
قان��ون التأمين��ات االجتماعي��ة الذي 
ص��وت عليه مجلس ال��وزراء، بالنقلة 
النوعي��ة لتصوي��ب القط��اع اخلاص، 
مبينا بأنه س��يرفع املستوى املعاشي 

للطبقة العاملة.
وقال الس��وداني في بيان صحافي، إن 
»القانون س��يعمل على انتقال الراتب 
التقاع��دي الى اخللف ف��ي حالة وفاة 
العامل املتقاعد، وس��يرفع املس��توى 

املعاشي للطبقة العاملة«.
وب��ني،أن »وزارة العم��ل حرص��ت على 
تق��دمي مقترح��ات تص��ب ف��ي صالح 
للعم��ال  املعاش��ي  املس��توى  رف��ع 
والتخفي��ف ع��ن الضغ��ط احلاص��ل 
بالدول��ة،  العام��ة  الوظيف��ة  عل��ى 
مبين��ا أن القان��ون س��يجعل أحكام 
التقاعد ف��ي القطاعني العام واخلاص 
موحدة، ويشمل عمل القطاع اخلاص 

باالمتيازات«.
وأض��اف، أن »القان��ون اجلديد يتضمن 
وج��ود الضم��ان الصح��ي والتأم��ني 
مبختل��ف أش��كاله مما يش��كل نقلة 
نوعية لتصويب ودعم القطاع اخلاص 

في العراق«.
من جهته قال مدير عام دائرة التقاعد 
والضم��ان علي جعفر احللو، إن »قانون 
التأمين��ات االجتماعي��ة اجلديد الذي 
صوت عليه مجلس الوزراء س��اوى بني 
امتيازات املتقاعد ف��ي القطاع العام 

والعامل في القطاع اخلاص«.
وأك��د أن القان��ون اجلديد س��ينصف 
امل��رأة العامل��ة ف��ي القط��اع اخلاص 
أسوة مبا تتمتع به موظفة الدولة من 
التمت��ع بإج��ازة لألموم��ة وغيرها من 

االمتيازات.
وذك��ر مدي��ر ع��ام دائ��رة التقاع��د، أن 
»القان��ون يتضمن عدة أن��واع للتأمني 
سيس��تفاد منها العام��ل في القطاع 
اخلاص منها ما معمول به في القطاع 
الع��ام، فض��ال ع��ن التأم��ني الصحي 
للعام��ل والتأمني ضد األمراض املهنية 

أن  ال��ى  مش��يرا  العم��ل«،  وإصاب��ات 
»القانون سيعمل على تفعيل التأمني 
الثقافي واالجتماعي للعمال ومت إدخال 
تأمني جديد هو التأمني االختياري ألرباب 

العمل وأصحاب املهن املنزلية«.
التأمين��ات  قان��ون  أن  احلل��و،  وب��ني 
االجتماعية سيعمل على وضع قطاع 
العم��ل غير املنظم حت��ت مظلة راعية 
من اج��ل تنظيم هذا القط��اع احليوي 
والهام، مش��ددا على أن القانون اجلديد 
س��يعمل في حال تنفيذه على حتسني 
الدخ��ل لعمال القط��اع اخلاص وهو ما 
س��عت إليه الوزارة منذ زمن الن قطاع 

العمال ميثل أساس نهضة البلد.
وكانت وزارة العمل والشؤون االجتماعية 
أعلنت اطالق منح القروض للمش��اريع 
الصغي��رة املدرة للدخل حملافظة نينوى، 
مش��يرة الى ان منح القروض سيكون 

وفق شروط ميسرة.
وق��ال وزي��ر العم��ل محم��د ش��ياع 
الس��وداني ف��ي مؤمت��ر صحاف��ي، إن 
»ال��وزارة اعلنت اط��الق منح القروض 
للمشاريع الصغيرة املدرة للدرة البناء 

محافظ��ة نين��وى«، مش��يرا ال��ى ان 
»املبالغ س��تتراوح ب��ني 3 الى 8 ماليني 

دينار«.
»الق��رض  ان  الس��وداني،  واض��اف 
س��يكون من دون فائدة وان التس��ديد 
س��يكون ملدة خمس س��نوات وبفترة 
سماح س��نة واحدة«، مبينا ان »املبلغ 
اخملصص للق��روض هو بواقع 24 مليار 
دينار وسيتم منح القروض لثالثة االف 
ش��خص مع شروط ميسرة وتخفيف 

للضوابط«.
واكد السوداني، ان »احملافظة تعرضت 
للتدمي��ر وتعان��ي البطال��ة وضي��اع 
الكثي��ر من فرص العم��ل التي كانت 
مص��در رزق لكثير من ابن��اء احملافظة 
وبالتالي فان هذه القروض تاتي بوقتها 

اليجاد عمل لبعض ابناء احملافظة«.
يذكر ان الكثير من املنشآت الرسمية 
وغير الرس��مية حملافظة نينوى فضال 
ع��ن اس��واقها التجارية تع��رض الى 
تخري��ب نتيج��ة س��يطرة »داع��ش« 
عليها وما تالها من عمليات عسكرية 

الستعاد احملافظة من التنظيم.

يشمل عمل القّطاع الخاص بإمتيازات

العمل: قانون التأمينات االجتماعية لرفع مستوى العمال المعاشي
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د. جاويدان حسن 

تل��ك املدين��ة اجلميل��ة الصام��دة في 
روجآفاي كرستادن\ شمال سوريا والتي 
لم يسمع أحد أنينها منذ بداية احلراك 
الس��وري حتى اللحظة رغم معاناتها 
احلصار املَُطّبق عليه��ا من قبل الدولة 
التركي��ة وم��ن ي��دور ف��ي فلكه��ا من 
اجملموعات املسلحة التي يسيل لعابها 
كلم��ا رأت إصرارعفري��ن عل��ى املضي 
قدما في خلق احلياة واالستمرار في بناء 
جتربته��ا الدميقراطية رغ��م انفصالها 
اجلغراف��ي عن جس��د روجآف��ا بحكم 
االحت��ال الترك��ي ملناط��ق الش��هباء 

جرابلس، إعزاز والباب.
نواياه��ا  تخف��ي  تركي��ا  تع��د  ل��م 
احلقيقية في س��وريا وسعيها الدؤوب 
واس��تعدادها لبي��ع الغال��ي والنفيس 
ملنع وح��دات حماي��ة الش��عب وقوات 
سوريا الدميقراطية من حتقيق التواصل 
اجلغرافي ب��ن كانتون عفرين وكانتوني 
اجلزي��رة وكوبان��ي ملنع نش��وء األرضية 
الفيدرال��ي  النظ��ام  لبن��اء  املناس��بة 
الدميقراط��ي ال��ذي يتطلع إلي��ه أبناء 
روجآفا والشمال السوري ككل لتبقى 
عفرين بذلك لقمة س��ائغة لها -كما 

تظن- ميكنها ابتاعها متى شاءت.
لق��د تنازل��ت تركيا عن حل��ب وتخلت 
عن اجملموعات املس��لحة التي تدعمها 

مقاب��ل الس��ماح لها من قبل روس��يا 
باحتال مدينة الباب من خال اتفاقية 
االس��تانة لتفق��د بذل��ك فيم��ا بع��د 
قدرته��ا احلقيقي��ة عل��ى التأثير على 
مجريات األمور في الس��احة الس��ورية 
ككل، ويبقى دورها محصورا فقط في 
املنطقة التي حتتلها احتاال مباشرا في 
الشمال الس��وري، بحيث ميكننا القول 
أن روس��يا أوقعت تركيا في فخ نصبته 
له��ا بإحكام حت��ى بات ال��دور التركي 
عمليا هامش��يا في حتري��ك األوراق في 
س��وريا، وبدى ذلك جليًّا بعد أن رفضت 
ق��وات التحالف الدولي ملواجهة داعش 
التع��اون م��ع تركي��ا وفضل��ت عليها 
قوات س��وريا الدميقراطي��ة في عملية 
حتري��ر الرق��ة، فلم يك��ن م��ن تركيا إال 
أن قام��ت بقص��ف بع��ض املناطق في 
روجآفا بينما لم تس��تطع فعل ش��يء 
يذكر في املناط��ق األخرى كحلب، درعا 
والش��ام، ألنها فق��دت عمليا تواصلها 
م��ع معظم اجملموعات املس��لحة التي 

كانت تدعمها باستمرار.
أدركت تركيا أنها باتت خارج احلسابات 
السياسية فيما يخص امللف السوري 
لذا فإنها حت��اول اآلن احتال املزيد من 
األراضي واملدن في س��وريا ومن بينها 
عفرين كي تعود إلى املش��هد مجددا 
وتك��ون حاض��رة  ف��ي مرحل��ة احل��ل 
واالتفاق السياسي التي ستبدأ فيما 
بع��د االنته��اء من حملة حتري��ر الرقة 
وهزمية داعش، وللمساهمة كذلك في 

تأخير سقوط الرقة وتخفيف الضغط 
عن داعش م��ن خال فتح جبهة قتال 
جديدة لوحدات حماية الشعب وقوات 
س��وريا الدميقراطية التي ستتحرك ال 

محالة لنجدة عفرين.
ميكن تقييم ما تقوم به تركيا كنوع من 
الهروب إلى األم��ام والبدء بالتحضير 
ملرحل��ة ما بع��د الرق��ة، تركي��ا التي 
حتش��د قواتها وحتضر مرتزقتها لشن 
هج��وم جديد على عفري��ن دون وجود 
أي مبرر س��وى حتقيق مآرب دكتاتورها 
أردوغان جنحت إلى ح��د ما في التأثير 
على وتيرة سير العمليات العسكرية 
في حمل��ة حتري��ر الرقة وخل��ط أوراق 
الدول العظمى الفاعلة في املش��هد 
أن  األول��ى  للوهل��ة  وب��دا  الس��وري، 
أمريكا س��تقف موقف املتفرج إذا ما 
أقدمت تركيا على هكذا خطوة؛ كون 
عفرين تقع عمليا في منطقة النفوذ 
الروس��ي في س��وريا وهناك اتفاق بن 
روس��يا وأمريكا وإن ل��م يفصح عنه 
حتى اللحظة ميكننا تسميته باتفاق 
بتقس��يم  يقض��ي  )الفروف-كي��ري( 
سوريا إلى منطقتي نفوذ على جانبي 
نه��ر الف��رات؛ منطقة ش��رقية تتبع 
النفوذ األمريكي ومنطقة غربية تتبع 

النفوذ الروسي.
كم��ا وبدا أن روس��يا أيضا مس��تعدة 
إلجراء ن��وع من املقايض��ة بن عفرين 
وإدل��ب م��ع تركي��ا بس��بب تذمره��ا 
املس��تمر من التعاون بن قوات سوريا 

الدميقراطية وق��وات التحالف الدولي 
ملكافحة داعش في محاولة منها لِلَّي 
ذراع وحدات احلماية الشعبية الكردية 
في عفرين، لكن املظاهرة العارمة التي 
انطلقت في عفرين بتاريخ 5\7\2017 
والتهدي��دات  بالهجم��ات  تندي��دا 
التركية كانت أش��به ما تكون بالزالل 
الذي َهّز املش��هد الس��وري ككل من 
جديد وأق��ل ما يقال عنها أنها نقطة 
حت��ول جديدة ف��ي تطور األح��داث في 
سوريا كما كانت كوباني ومقاومتها 
البطولية، وأثبت الش��عب في عفرين 
أن الكلمة األولى واألخيرة تعود له وأنه 
هو من يقرر مصيره وليس��ت تركيا أو 
غيره��ا، لتبدأ كل من أمريكا وروس��يا 
بقراءة املش��هد من زاوية أخرى، وتعلن 
أمري��كا الحقا عن عودتها للمش��هد 
مجددا وعبر تصري��ٍح لوزير خارجيتها 
ريكس تيلرسون ) فان الواليات املتحدة 
وشركاءنا في التحالف من اجل هزمية 
داع��ش ملتزم��ون بضم��ان ان يتمكن 
املدنيون ف��ي املناطق احملررة مؤخرا من 
البدء بعملية العودة الى الوطن واعادة 
بناء حياتهم. ويجب ان تتذكر اجلهات 
الفاعلة في سوريا ان القتال مع داعش. 
ونحن ندعو جميع االط��راف، مبا فيها 
احلكومة الس��ورية وحلفاؤها، وقوات 
املعارضة الس��ورية، وق��وات التحالف 
الت��ي تقوم باملعركة الى هزمية داعش، 
وجتن��ب الصراع مع بعضه��ا البعض، 
وااللتزام باحلدود اجلغرافية ملناطق فك 

االشتباك العس��كري، والبروتوكوالت 
املتعلقة مبنع التصعيد... وانه ال يقوم 
اي فصي��ل في س��وريا وبش��كل غير 
مشروع باستعادة السيطرة او احتال 
املناط��ق احمل��ررة م��ن س��يطرة داعش 
او غيره��ا م��ن اجملموع��ات االرهابية..( 
وتأكيده على أن التنس��يق س��يكون 
أكث��ر مع روس��يا في املرحل��ة املقبلة 
لتحقي��ق هذه األهداف؛ األمر الذي بدا 
واضحا بعد اعان االتفاق بن الدولتن 
لوقف اطاق النار جنوب غربي سوريا، 
لينجلي الستار نوعا ما عن مستقبل  
الشمال السوري وخاصة عفرين التي 
تعتبر منطقة آمن��ة عمليا واألولوية 
تع��ود للبن��اء ولي��س للح��رب فيه��ا 
إال إذا م��ا أق��دم أردوغ��ان على خطوة 
جنوني��ة وق��ام باجتي��اح عفرين األمر 
الذي سيطلق مرحلة العد العسكي 
حلقبة حكمه في تركي��ا بكل تأكيد، 
كما حدث مع نظام صدام حسن بعد 

اجتياحه للكويت.
روس��يا تنازلت عن مدينة الباب إلبعاد 
تركيا عن دمش��ق وقد تعطي الضوء 
األخض��ر لتركيا ايض��ا للهجوم على 
عفرين بغية إبعادها أكثر إذا ما تلقت 
منه��ا ضمان��ات منه��ا بالتوقف عن 
دعم ما يس��مى باجملموعات املعارضة 
املتواج��دة في مفاوض��ات جنيف كي 
يبق��ى  لنظام األس��د الي��د الطولى 
في املرحلة القادمة حس��ب املصالح 
الروسية التي ستعتبر الوجود التركي 

مس��تقبا  الس��وري  الش��مال  ف��ي 
انتهاكا للسيادة السورية وستطالب 
تركيا باالنسحاب منه بحسب القانون 
الدول��ي فيما بعد، إال أن روس��يا تدرك 
أيضا قدرة وحدات احلماية الش��عبية 
التركي��ة  للحمل��ة  التص��دي  عل��ى 
وستفكر مليًّا مبحاولة كسب ود هذه 
الوح��دات وكس��ب ود الش��عب الذي 
تظاهر ب��اآلالف ليؤكد أن كل محاولة 
الحت��ال عفري��ن س��يكون مصيرها 
الفش��ل وس��يعود بنتائج عكس��ية 
عل��ى أية دولة متد يد العون لتركيا في 
هذا اجملال وسينظر إليها نظرة عدائية 
متاما كنظرتها لتركيا في وقت أحوج 
م��ا تك��ون في��ه روس��يا لكس��ب ود 
الش��عب الذي طاملا قالت روسيا أنها 

تتدخل في سوريا حلمايته.
ستس��عى كل م��ن أمريكا وروس��يا 
وخاصة بعد  حترير املوصل إلى خفض 
مس��توى احلرب ف��ي س��وريا  وحماية 
املناطق التي تعتبر آمنة وذلك متهيدا 
لتحقي��ق اتفاق س��وري إلنه��اء احلرب 
القائم��ة، لذا فإن��ه باإلم��كان القول 
أن األزمة الس��ورية قد جتاوزت مرحلة 
التفاقم والتصعيد  لتبدأ  مرحلة فرز 
الق��وى التي س��تلعب دورها احلقيقي 
في مستقبل سوريا  ليؤكد دميستورا 
ذلك من خال تصريح��ه  »في الوقت 
الراهن أش��اهد مقارب��ة ناضجة جدا، 
ألنهم )املعارضون( ياحظون أن الدول 
الكبرى مثل روس��يا والواليات املتحدة 

بدأت فعا في بحث س��بل إنهاء هذا 
النزاع..عندم��ا يحن الوقت س��يكون 
م��ن الصعب أن نتجاهل صوت األكراد 
الس��ورين« لذى فإنه من غير املعقول 
أن تخط��و أمريكا وروس��يا نحو الوراء 
مج��ددا، وتض��ع كل م��ا حققته في 
حربها ضد اإلرهاب وكل مصاحلها في 
سوريا على احملك لتتركا اجملال  لتركيا 
باحتال عفرين وإدخال روجآفا في دائرة 
حرب طويل��ة األمد مع تركيا في وقت 
تكون فيها أحوج ما تكون إلى فعالية 
ق��وات س��وريا الدميقراطي��ة ووحدات 
حماية الش��عب لبدء املرحلة اجلديدة 
ف��ي مس��تقبل س��وريا، لك��ن ذلك ال 
يعني أن عفرين أو حتى قامش��لو في 
مأمن وأنه��ا ال تواجه تهديدا حقيقيا 
طامل��ا أن هناك عدو متربص بها ال يرى 
روادع دولي��ة حقيقية وصريحة تردعه 
عن ارت��كاب هكذا خط��وات جنونية، 
ويبق��ى أن يس��تمر الش��عب الكردي 
ف��ي روجآفا وف��ي األج��زاء األخرى من 
كردس��تان والعالم على تنظيم املزيد 
من املظاهرات بهدف التأثير على الرأي 
الع��ام العاملي وإب��راز ال��دور االيجابي 
ال��ذي لعبته ق��وات حماية الش��عب 
في مواجهة إرهاب ما يسمى تنظيم 
ال��ذي  )داع��ش(  االس��امية  الدول��ة 
يش��كل خطرا حقيقي��ا يهدد العالم 
ككل به��دف تأمن احلماي��ة الدولية 
املطلوبة لعفري��ن قبل أن تقدم تركيا 

على خطوة اجتياحها.

علي بكر*
أدى تصاعد الضغوط اإلقليمية والدولية 
على قطر بس��بب دعمه��ا للتنظيمات 
املتطرفة إلى تقييم قيادات وكوادر هذه 
التنظيم��ات، خاص��ة املنتم��ن جلماعة 
اإلخوان املُسلمن للدول والعواصم التي 
ميكن أن متث��ل »ماذات بديل��ة« للدوحة 
في حالة اتخاذ قطر قراراً بطردهم، وهو 
ما س��يؤدي للتغير في سياس��ات دعم 
التنظيم��ات املتطرفة من االس��تضافة 
والتموي��ل إل��ى »الرعاي��ة بالوكالة« من 
خال الدع��م اخلفي له��ذه التنظيمات 

في احلواضن اإلقليمية البديلة.

خصائص »الوجهات البديلة«:
كانت قطر تعتبر »معقاً منوذجياً« لقادة 
وأعض��اء التنظيم��ات املتطرف��ة، ليس 
فقط ألنه��م يتمتعون بدع��م حكومة 
الدوحة، وإمنا أيض��اً ألنهم يتمكنون من 
دعم تنظيماتهم مالياً وإعامياً انطاقاً 
م��ن األراضي القطرية من دون أية عوائق 
أو مخاوف من ماحقات أمنية، وبالتالي 
فإن الدول التي ميكن أن يلجأ إليها هؤالء 
القادة في حالة خروجهم من قطر، يجب 
أن تتوافر فيها مجموعة من الش��روط، 
تأتي ف��ي صدارته��ا ضمان��ات »األمن«؛ 
مبعن��ى توافر درجة عالي��ة من الثقة في 
ع��دم تغير مواقف هذه ال��دول واجتاهها 
ملاحقتهم أمنياً وتس��ليمهم لدولهم 
األصلية، باإلضاف��ة إلى عدم وجود قيود 
على  دعمهم لفروع وخايا تنظيماتهم 

في دول الشرق األوسط.
وتتمث��ل أهم ه��ذه الضمان��ات األمنية 
في وج��ود عاقات وثيقة ب��ن اجلماعات 
ال��دول،  بع��ض  وحكوم��ات  املتطرف��ة 
مثل تركي��ا، التي ترتب��ط بعاقة وثيقة 

بجماعة اإلخوان املسلمن.
وميك��ن لقي��ادات التنظيم��ات املتطرفة 
اللج��وء لدول بها تيارات دينية لها وجود 
مؤثر في توجهات وسياسات احلكومات، 
مثل باكس��تان أو ماليزي��ا، أو دول أخرى 
بها نش��اط ألعض��اء ه��ذه التنظيمات 
حتت غط��اء اجلمعيات اإلس��امية، مثل 
»جن��وب أفريقي��ا«، التي ينش��ط فيها 
بع��ض أعضاء »جماع��ة اإلخوان« ضمن 
مؤسس��ات اجملتمع األهل��ي واجلمعيات 

اخليرية والدعوية.
بش��كل  اخلي��ارات  ه��ذه  وس��تتوقف 
كبي��ر على مدى اس��تعداد تل��ك الدول 
الس��تقبال ه��ؤالء القي��ادات ف��ي ظ��ل 
وجودهم على قوائ��م اإلرهاب اإلقليمية 
األمنية  املؤسس��ات  والدولية وماحقة 
الدولي��ة له��م عب��ر اإلقلي��م، كم��ا أن 
العديد من الدول املرش��حة الس��تقبال 
التنظيم��ات املتطرف��ة تربطها عاقات 
جيدة مع بعض الدول التي تصنف هؤالء 
القيادات كإرهابين، مما سيجعلها تراجع 
حساباتها أكثر من مرة قبل اإلقدام على 

هذه اخلطوة.
ومن جهة أخ��رى فإن ه��ذه الوجهات أو 
البدائل ليست مناسبة جلميع القيادات 
املوج��ودة عل��ى األراض��ي القطرية، في 
ظ��ل تنوعه��م الفك��ري والتنظيم��ي، 
حيث تش��مل قائمة القي��ادات والكوادر 
التي تس��تضيفها قطر قيادات جماعة 
اإلخوان املس��لمن، والقيادات السلفية 
للتنظيم��ات  الديني��ة  واملرجعي��ات 
املتطرفة، وبعض أعضاء تنظيم القاعدة 

وفروع��ه اإلقليمية واجملموع��ات القريبة 
منه أو املتحالفة مع��ه، لذا فإن املاذات 
البديلة س��تختلف وتتنوع وفق شبكة 
عاقات التنظيم��ات اخملتلفة وتقييمات 
ه��ذه القي��ادات لل��دول الت��ي ميكنهم 
اتخاذها كمنطلقات بديلة لتحركاتهم 

اإلقليمية.

خريطة »احلواضن اآلمنة«:
ال يوج��د معي��ار واح��د لتحدي��د م��دى 
ماءم��ة امل��اذات البديل��ة للتنظيمات 
املتطرفة التي تس��تضيفها قطر، وفي 
هذا اإلطار تتنوع مناطق التمركز اجلديدة 
للتنظيمات اإلرهابي��ة وفقاً خلصوصية 
كل تنظيم، بحيث ميكن تصنيفها كما 

يلي:
1. جماع��ة اإلخوان املس��لمن: أدى متتع 
اإلخ��وان مبنظومة فكرية برجماتية، إلى 
تأسيس��ها عاقات قوية م��ع حكومات 
ونخ��ب عدد م��ن الدول عل��ى الرغم من 
اخلاف��ات العقائدي��ة، مثل إي��ران، التي 
جتمعه��ا عاقة قوية م��ع اجلماعة، منذ 
عهد اخلوميني، الذي وصفته عند وفاته، 
بأنه »القائد الذي فّجر الثورة اإلسامية 
ضد الطغاة«، والتزال العاقة قوية حتى 
اآلن، وهذا ما يفس��ر صمت اجلماعة جتاه 
األفعال التخريبية واإلرهابية إليران، مثل 
االعتداء على الس��فارة الس��عودية في 
طه��ران في يناي��ر 2016، أو م��ا تقوم به 

إيران في العراق واليمن وسوريا.
وتظ��ل عاق��ة اإلخ��وان م��ع تركيا هي 
األقوى باملقارنة بالدول األخرى منذ تولي 
وصول أردوغان لس��دة احلكم في أنقرة، 
حيث تطور التحالف الوثيق بن اإلخوان 
وأردوغ��ان بق��وة ف��ي أعق��اب 2011، إذ 

دعمت تركيا اإلخوان في دول االنتفاضات 
العربي��ة في إط��ار سياس��ات إقليمية 
لدعم تيارات اإلسام السياسي، وعقب 
30 يونيو في مصر، أصبحت تركيا قبلة 
اإلخ��وان الهارب��ن، وفي ص��دارة املقرات 
لقنواتهم ومنصاتهم اإلعامية ومركزاً 
وكوادره��م  قياداته��م  إلدارة  أساس��ياً 

أنشطتهم في الدول العربية.
ويفسر هذا التحالف الوثيق، تأييد قيادات 
اجلماعة السياسات واملواقف اإلقليمية 
لتركيا، ومنحها صك الشرعية الدينية، 
ويعد دعم »راش��د الغنوشي« سياسات 
قط��ر خال األزم��ة القطرية ف��ي يوليو 
2017 منوذج��اً على التوافقات املصلحية 
والفكري��ة ب��ن تركيا واإلخ��وان، وهو ما 
يجعلها القبلة األكث��ر أمناً لقياداتهم، 
والوجه��ة األكث��ر ترجيح��اً الس��تقبال 

أعضاء اجلماعة املغادرين قطر.
وتعد إيران مرشحة بقوة الستقبال قادة 
اإلخ��وان خ��ال الفترة القادم��ة، خاصة 
أن كل منهم��ا يج��د في اآلخ��ر ضالته 
املنش��ودة، فاإلخوان ف��ي حاجة إلى دول 

تعت��رف به��م وال تصنفه��م كجماعة 
إرهابي��ة، مثل غالبي��ة ال��دول العربية، 
وف��ي املقابل حتت��اج إيران إل��ى اجلماعة 
لنفي االتهامات الطائفية املوجهة لها، 
وحتس��ن صورتها التي تش��وهت كثيراً 
بس��بب تدخله��ا الطائفي في س��وريا 

والعراق واليمن.
كم��ا متثل تون��س أحد امل��اذات احمُلتملة 
اإلخ��وان  جماع��ة  أعض��اء  الس��تقبال 
املس��لمن على وجه اخلص��وص، خاصة 
في ظل مركزية موقع حركة »النهضة« 
السياس��ي  املش��هد  االخواني��ة ضمن 
التونس��ي، ودعمها العلن��ي لقطر منذ 
ومواق��ف  وتصريح��ات  األزم��ة،  بداي��ة 
قياداته��ا العدائي��ة ض��د دول الرباعي��ة 
يجعله��ا مؤهل��ة  م��ا  وه��و  العربي��ة، 
الس��تقبال أعض��اء اجلماع��ة املوجودين 
ف��ي قطر، خاصة أن ح��زب »حراك تونس 
اإلرادة« ال��ذي يتزعمه الرئيس الس��ابق 
منصف املرزوقي، أعلن وقوفه إلى جانب 
قط��ر صراحًة، بس��بب دوره��ا في دعم 

وصول املرزوقي للسلطة.

وتضم قائمة الدول املُرشحة الستقبال 
املس��لمن،  اإلخ��وان  جماع��ة  أعض��اء 
باكس��تان وماليزي��ا، وجن��وب أفريقي��ا، 
ولك��ن ه��ذه الدول ميك��ن أن تس��تقبل 
بصفاته��م  كأف��راد  القي��ادات  ه��ؤالء 
الش��خصية من دون أن تكون مقراً بدياً 
للتنظيم تتم من خاله إدارة العمليات 
واألنش��طة وإطاق املنص��ات اإلعامية، 
حيث س��تحرص هذه الدول على حماية 
أمنها الداخلي واحلف��اظ على عاقاتها 

بالدول األربع املضادة لإلرهاب.
-2 قي��ادات تنظي��م القاع��دة: يب��دو أن 
اخلي��ارات املتاح��ة أمام أعض��اء القاعدة 
وحلفائهم املوجودين في قطر، محدودة 
مقارن��ة باخلي��ارات املتاحة أم��ام أعضاء 
جماعة اإلخ��وان املس��لمن، فالتنظيم 
ليس له عاقة جيدة مع تركيا، وبالتالي 
ألعضائ��ه  غالب��اً  تس��مح  ل��ن  فه��ي 
باالنتقال إلى أرضيها، خاصة بعد تدهور 
العاقة ب��ن تركيا وبن تنظيم القاعدة 
في س��وريا، بعد رفض هيئة حترير الشام 
»جبهة النصرة سابقاً« في يونيو 2017، 

دخول ق��وات تركية إلى »إدل��ب«، مما أدى 
لتوترات حادة في العاقات بن الطرفن.

ولن تك��ون تونس ضمن امل��اذات اآلمنة 
لقي��ادات القاعدة، في ظل تردي األوضاع 
األمنية في الب��اد، وتصاعد التهديدات 
لتنظي��م  املتزاي��د  النش��اط  نتيج��ة 
القاعدة في باد املغرب اإلس��امي، الذي 
أصبح يهدد تونس بش��كل مباش��ر. أما 
الدول األخرى ك�«ماليزيا« أو »باكستان« 
أم��ر  القاع��دة  عناص��ر  فاس��تقبالها 

مستبعد، في تلك الظروف.
وتنحص��ر اخليارات املتاح��ة أمام أعضاء 
القاع��دة ف��ي »إي��ران«، خاص��ة في ظل 
التحال��ف م��ع قط��ر ف��ي تل��ك األزمة، 
الس��يما أن إيران تعد ماذاً قدمياً ألعضاء 
تنظيم القاعدة، على الرغم من االختاف 
العقائدي بن الطرف��ن، حيث أصبحت 
إيران إحدى أه��م الدول املفضلة لبعض 
ق��ادة التنظيم، من أمثال س��يف العدل 
وياسن الس��وري ومحمد املصري، الذين 
قاموا باللجوء إليها في أواخر عام 2001، 
بعد انهيار نظام طالبان في أفغانستان، 
حيث كانت إيران تس��تخدمهم كورقة 
ضغط في مواجهة بعض دول املنطقة.

وتفسر هذه العاقة إحجام القاعدة عن 
استهداف إيران ومصاحلها اخملتلفة، وأدى 
ذلك الحقاً إلى انفصال القيادي السابق 
»أبو مصعب الزرقاوي« ع��ن »القاعدة«، 
لرفض��ه عدم اس��تهداف مصالح إيران، 
وه��ذا م��ا كش��ف عن��ه، »أب��و محمد 
العدناني« في ماي��و 2014، بأنهم كانوا 
قبل تأسيس »داعش« يبتعدون متاماً عن 
اس��تهداف إيران، امتثاالً ألوامر القاعدة، 
وذلك للحفاظ عل��ى مصالح التنظيم، 

وخطوط إمداده في إيران.

ومتث��ل ب��ؤر الصراع��ات اإلقليمي��ة ف��ي 
سوريا واليمن واملناطق التي تنشط بها 
اجملموعات القاعدية، مثل دول »الساحل 
والصحراء« في أفريقيا وجهات ُمحتملة 
لقيادات وعناص��ر القاعدة والتنظيمات 
األراض��ي  عل��ى  املوجودي��ن  الس��لفية 
القطرية، إال أن ه��ذه الوجهات تعد غير 

آمنة مقارنة بالدوحة أو طهران.

تداعيات مغادرة الدوحة:
سيترتب على خروج قيادات التنظيمات 
املتطرفة بشكل عام من قطر، والتوجه 
إلى دول أخرى، عدد م��ن التداعيات على 
التنظيم��ات،  تل��ك  وعملي��ات  نش��اط 
فبخ��اف فقدان امل��اذ اآلمن، ف��إن هذه 
التنظيم��ات س��وف حت��رم م��ن املناب��ر 
اإلعامي��ة، التي توفرها له��ا »الدوحة«، 
حي��ث إن قن��اة اجلزيرة القطري��ة، كانت 
تعد املنصة اإلعامية الرئيس��ية لقادة 
هذه التنظيمات، ليس لعرض أفكارهم 
فحسب، بل للتحريض من خالها على 

العنف.
وتتمث��ل أه��م من��اذج ه��ذا الدع��م في 
ح��وار اجلزي��رة مع أب��و محم��د اجلوالني، 
زعي��م جبهة النص��رة، جن��اح القاعدة 
في س��وريا، ف��ي س��بتمبر 2016، فضاً 
ع��ن اس��تضافتها بع��ض رم��وز ه��ذه 
التنظيم��ات، مث��ل عبداهلل احمليس��ني، 
النص��رة،  التش��ريع بجبه��ة  مس��ؤول 
ال��ذي مت��ت اس��تضافته ف��ي نوفمب��ر 
2016، والذي ظهر س��ابقاً في تس��جيل 
مص��ور وهو يبارك أحد األش��خاص قبل 
تنفي��ذه عملية انتحارية، ولقد أس��هم 
هذا الوجود اإلعام��ي لقيادات القاعدة 
باجلزي��رة في تعزيز أنش��طتها الدعائية 

واجتذاب عناصر جديدة لصفوفها.
ويرجح أن يؤثر خروج هؤالء القيادات على 
متوي��ل التنظيمات التي ينتم��ون إليها، 
نظ��راً ألن التموي��ل كان يأت��ي مباش��رة 
من الدوح��ة، ويتم نقله إلى التنظيمات 
التابع��ة له��ا، ويرتب��ط ذل��ك بتوجي��ه 
اتهامات متتالية من جانب اللواء خليفة 
حفت��ر قائد اجليش الوطن��ي الليبي إلى 
قط��ر بدع��م ومتوي��ل املقاتل��ن املرتزقة 
م��ن تش��اد، والس��ودان، الذي��ن يقاتلون 
في صفوف التنظيم��ات القاعدية على 
األراض��ي الليبية، نظراً لوج��ود عدد من 
قي��ادات ه��ذه التنظيم��ات، م��ن أمثال 
»عبداحلكيم بلح��اج« و«الصابي« على 

األراضي القطرية.
وختاماً، ستتعرض التنظيمات املتطرفة 
لضرب��ة قوية في حال قي��ام قطر بإنهاء 
وكوادره��م  قياداته��م  اس��تضافتها 
ووقفه��ا الدع��م املال��ي واإلعامي الذي 
تقدمه إليهم ألن ذلك س��يحد بش��كل 
كبي��ر م��ن أنش��طتها، إال أن الدوح��ة 
قد تس��تعيض ع��ن سياس��ات الرعاية 
املباش��رة للتنظيمات املتطرفة، بالدعم 
اخلف��ي وغي��ر املعلن له��ذه التنظيمات 
ف��ي املق��رات وامل��اذات البديل��ة وهو ما 
س��يجعلها تتج��اوز تداعي��ات خروجها 
احملتمل من قط��ر لتواصل تهديدها أمن 
واس��تقرار دول الش��رق األوس��ط، وه��و 
ما يع��زز أهمية التوص��ل ملعايير دقيقة 
ملراجع��ة م��دى االلتزام القط��ري بوقف 

دعم اإلرهاب.

* مركز املستقبل لالبحاث والدراسات 
ااملتقدمة 

قراءة في ماهية التهديدات التركية باجتياح عفرين

المالذات البديلة للتنظيمات المتطرفة بعد أزمة قطر

االخوان املسلمني

تظل عالقة اإلخوان مع تركيا هي األقوى بالمقارنة 
بالدول األخرى منذ تولي وصول أردوغان لسدة 

الحكم في أنقرة، حيث تطور التحالف الوثيق بين 
اإلخوان وأردوغان بقوة في أعقاب 2011، إذ دعمت 
تركيا اإلخوان في دول االنتفاضات العربية في إطار 

سياسات إقليمية لدعم تيارات اإلسالم السياسي
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ُدور األيتام.. يحكمها قانون الضمير قبل قانون الدولة
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ASSABAH ALJADEED

ملحق يصدر عن مؤسسة 

"الصباح الجديد"

رئيس التحرير وصاحب االمتياز

اسمـاعيـل زايـر

حذام يوسف

عن��د ذهاب��ي ال��ى العم��ل، او عند 
او  ثقاف��ي  نش��اط  ب��أي  القي��ام 
اجتماعي، يلفت نظري عدد األطفال 
املتسربني من املدارس، او املتسولني 
في تقاطعات ش��وارع بغداد والذي 
ازداد عدده��م بنحو الف��ت للنظر، 
أتس��اءل :ه��ل ان دور االيتام كافية 
ل��كل ه��ذه االع��داد؟ وه��ل هناك 
متابع��ة جادة إليواء االيتام في هذه 
الدور؟ م��ن الذي يقوم بهذه املهمة 
النبيلة والصعبة في الوقت ذاته؟.

من خالل العمل أيضا ونش��اطاتي 
املدني��ة، أدركت ان م��ن يحرك هذا 
املوضوع إيجاب��ا وملصلحة اجملتمع، 
هو الضمي��ر، قبل القان��ون اخلاص 
بالدول��ة، فكثير م��ن احلمالت التي 

قام بها الناشطون املدنيون، كانت 
م��ن وحي معايش��تهم لع��دد من 
االيتام س��واء كان ج��اراً او قريباً او 
ابن��اء صدي��ق، وأيض��ا الضمير هو 
م��ن دفع ع��ددا م��ن العراقيني الى 
طرق أبواب منظمات اجملتمع املدني 

لتفعيل موضوع دعم دور االيتام.
قب��ل أي��ام ق��ررت ان أزور اح��د دور 
االيتام في منطق��ة الوزيرية، وهي 
م��ن ال��دور املهمة الرس��مية التي 
تدعهم��ا احلكوم��ة من��ذ عق��ود، 
وبالفعل مللم��ت اوراقي وفي ذهني 
عدد كبير من األسئلة التي تتعلق 
مبوضوع اليت��م ودور االيتام، واالهل 
ودورهم في إيداع أطفالهم، وكيف 
ان بعض االئالتل تتخلى بس��هولة 
ع��ن األطف��ال م��ن دون إحس��اس 
باملس��ؤولية وتأني��ب الضمير، عدد 
كبير من التس��اؤالت ل��م اجد لها 

جوابا، ألني عند وصولي لتلك الدار، 
ودخول��ي لباحته��ا، ل��م اج��د غير 
مجموع��ة عائ��الت، متفرقة على 
غ��رف ال��دار، وأطف��ال يلعبون حتت 
حرارة ش��مس متوزية جت��اوزت )45( 
درجة مئوي��ة!، فذهبت الى كابينة 
متواضعة يبدو انها للحرس اخلاص 
بامل��كان، وس��ألت احده��م بلباس 
عس��كري، فأج��اب االخ��ر صاحب 
اللباس املدني، بسؤال: كيف دخلت 
الى هنا؟! ، من ب��اب البوابة أجبته، 
وتنقلت بالساحة عّلني اجد مكانا 
خاصا باإلدارة ولكن��ي لم اجد غير 
غ��رف مزدحمة باألطف��ال، فكررت 
س��ؤالي عن وضع ال��دار وأين ميكن 
أن أجد املدير للبحث حول موضوع 
وكيفي��ة  واملس��اعدات،  الدع��م 
التعامل مع األوالد، ولكني تفاجأت 
من الش��باب )احل��رس( بقولهم ان 

ال��دار االن ال تضم س��وى العائالت 
النازح��ة ! .. طيب واألطفال االيتام، 
واإلدارة. اين ذهب��وا؟! .. أتاني اجلواب 
صادم��ا، ان ال��دار ب��كل مرفقاتها 
انتقل��ت الى أح��د دور املس��نني!!، 
كيف ذل��ك؟ وماه��ي االلي��ة التي 
س��يتم التوزي��ع عل��ى أساس��ها؟ 
املسنني مكتظة بساكنيها،  فدور 
التقس��يم على  فكيف س��يكون 
هذا األس��اس؟ ، أتس��اءل هنا: هل 
دور املس��نني مكان مناس��ب إليواء 
االيتام؟، وه��ل ان الدولة عجزت عن 
توفير البديل للنازحني ولم جتد غير 

دور االيتام؟!! 
ه��ي دعوة لكل املعنيني ومن يهمه 
أمر ايتام العراق، الى الوقوف وقفة 
ج��ادة، لتنظي��م وض��ع دور االيتام 
وصيانته��ا م��ن أي عب��ث م��ادي او 

معنوي.

10
حوار مع هشام الذهبي

11

12

التخطيط: أكثر من نصف مليون يتيم في العراق

محمد مهدي الجواهري

اليتيم

12
بسمة طفل.. حملة لعدد من الناشطين المدنيين
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ال يخف��ى على أي منا، الظروف غير الطبيعية، واالزمات 
التي مر بها البلد، وتناس��ل احل��روب التي خلفت وراءها، 
اعدادا كبي��رة، بل قوافل من االيتام، باتت تش��كل ازمة 
خطرة ال ميك��ن جتاوزها، من دون الوقوف عندها، عس��ى 
ان جن��د له��ا مخرج��ا يخفف م��ن معاناة اليتي��م، ومع 
كثرة الدور اخلاص��ة باأليتام، اال ان الوض��ع مازال خطرا، 
ونحن نشهد اعدادا كبيرة من املشردين والشحاذين)من 
االطفال(، السيما وان دور االيتام تضم بني زواياها اعدادا 
كبيرة من الذين تركوا عائالتهم بسبب قسوة االهل، او 
ان االهل اهملوهم لظروف خاصة واستثنائية، وبالتالي 

تشكل هذه الظاهرة خطراً على اجملتمع بالعموم.
كفال��ة اليتيم م��ن األعمال النبيلة التي تقدس��ها 
الش��رائع الس��ماوية وتقدرها اجملتمعات في ش��تى 
األزم��ان، ولقد أوصى اإلس��الم برعاي��ة اليتيم، وأواله 
شديد االهتمام، وذكر لفظ اليتيم في القرآن الكرمي 

ثالثًا وعشرين مرة.
وفي أحيان كثيرة قد يكون اليتم ملهما او محفزا للعمل 
والتف��وق واملثابرة واالجته��اد، وكثير من الش��خصيات 
التاريخي��ة واألدبي��ة والرم��وز الديني��ة، اس��تطاعت ان 
تصنع لها س��يرا عظيمة، كان��ت مرجعا مهما للكثير 

من األجيال الالحقة، منهم على س��بيل املثال ال احلصر، 
النبي محمد عليه الصالة والس��الم، وقد نش��أ لطيماً 
يتي��م األبوين .. الزبير بن الع��وام صحابي وحواري النبي 
محم��د .. الصحاب��ي أنس ب��ن مال��ك .. الصحابي عبد 
اهلل ب��ن جعفر بن أبي طال��ب .. الصحابي زيد بن أرقم.. 
القاس��م بن محمد بن أبي بكر, من كبار التابعني, ُقِتل 
والده عندما كان طفالً َفكفلته وربته عمته أم املؤمنني 
, أسس  عائشة ..عبد الرحمن الداخل, َعالمة وأمير أمويُّ
الدول��ة األموي��ة في األندل��س وحكم إس��بانيا ملدة 33 
س��نة.. طارق بن زياد, فاحت األندلُ��س.. عماد الدين زنكي.. 

اب��ن باز عال��م من علم��اء العصر احلديث.. الش��اعر أبو 
الطيب املتنبي .. الشاعر حافظ إبراهيم.. الفنان ليوناردو 
دافينشي .. الفيلسوف الصيني كونفوشيوس .. جنكيز 
خ��ان.. أبراهام لينكول��ن.. نيرون.. أدول��ف هتلر.. جوزيف 
ستالني .. جمال عبد الناصر.. لويس الرابع عشر.. لينني.. 
غان��دي.. امللك��ة فيكتوريا.. س��يمون بوليفار. نلس��ون 

مانديال.. مصطفى كمال أتاتورك.. جورج واشنطن.  
وكع��ادة فري��ق الصب��اح اجلدي��د، مبواكبة املش��هد 
العراق��ي، من جمي��ع الزوايا، ارتأين��ا أن يكون ملحق 
هذا األسبوع، عن اليتيم العراقي، وهل ان دور االيتام 

مؤهلة الس��تقبالهم؟، وكيف ميكن أن نؤسس لدار 
خاصة لأليت��ام، تغنيهم عن األج��واء العائلية التي 
يفتقدها اليتيم حتم��ا، أعتقد اننا نحتاج الى عمل 
دورات خاص��ة بكيفية التعامل م��ع األطفال االيتام 
وهم بعمر حس��اس جدا، وال توكل مهمة مراعاتهم 
ألي شخص، الن انعدام الكفاءة واخلبرة في التعامل 
اإلنس��اني قد يأتي بنتائج عكسية اذا ما مت التعامل 
مع اليتيم على انه انس��ان غير كام��ل، او انه مجبر 
على العيش في تلك الدور فيكون هناك اس��تخفاف 

بإنسانيته وعدم مراعاة ملشاعره.

مصير األيتام يتأرجح بين الكفالة اإلنسانية وغياب الرعاية



هشام 
الذهبي اخذ 
على عاتقه 
مسؤولية 

التغيير 
لمستقبل 

هؤالء 
االيتام، 

وتوفير كل 
سبل العيش 
الكريم من 

اجلهم ليبث 
بروحهم 

األمل بحياة 
أفضل، 

واليقين بان 
الخير داخل 

البشر ما 
زال موجودا 

وبقوة، 
هو صاحب 

مشروع 
البيت 

العراقي 
لإلبداع

أوضح الذهبي 
في اثناء 

اللقاء صعوبة 
التعامل 

مع بعض 
المشردين 

والتكيف 
معهم وعالج 

بعضهم 
من امراض 

اإلدمان وغيرها 
التي تتسبب 
بها طبيعة 

حياتهم: 
كنا نتعامل 

مع االطفال 
المشردين قبل 

عام 2007، اذ 
حصرنا تعاملنا 

مع االيتام، 
وهذا ال يمنع 

ان نتعامل 
مع االطفال 

المشردين 
لكن بحاالت 

خاصة، فبعض 
المدمنين 

يحتاجون الى 
مصحات

الملف 10

بغداد - أحالم يوسف:

هش��ام الذهب��ي أح��د صن��اع األم��ل، 
أصب��ح اليوم اش��هر من ن��ار على علم، 
ليس فق��ط محليا بل عاملي��ا، ملا قدمه 
ويقدم��ه م��ن اعم��ال إنس��انية بحتة، 
أس��هم من خاللها بإعادة خلق لأليتام، 
وأطفال الشوارع الذين ال مأوى لهم، وال 
عائل، اليوم يقيم الذهبي ورش��ة بحث 
لنس��خة مصغ��رة م��ن برنام��ج صناع 
األمل بعنوان »احللم الذهبي« وسيكون 
أيضا مبش��اركة الش��باب دون س��ن ال� 
25 ليعلن��وا عن احالمهم وما يس��عون 

لتحقيقه وعمله باملستقبل.
وذك��ر الذهب��ي ف��ي تصري��ح خ��ص به 
الصب��اح اجلدي��د: نعق��د ه��ذه األي��ام 
اجتماعات الختيار اللجنة التي ستكون 
مش��رفة عل��ى اختيار األفض��ل واألولى 
منه��م باملس��اعدة ف��ي حتقي��ق حلمه 
وس��تكون هناك احتفالية على خشبة 
املسرح الوطني لتقدمي الدروع املناسبة 
للفائزي��ن، والي��وم نبحث ع��ن إمكانية 
اإلع��الن عن مس��ابقة أولي��ة لتصميم 
ال��درع ألننا ال نري��ده ان يك��ون تقليديا، 
وستكون هناك جائزة أيضا للدرع الفائز 
والذي س��يقع عليه االختيار ليكون هو 

عنوان احللم الذهبي.
عاتق��ه  عل��ى  اخ��ذ  الذهب��ي  هش��ام 
مس��ؤولية التغيي��ر ملس��تقبل ه��ؤالء 
االيتام، وتوفير كل س��بل العيش الكرمي 
من اجله��م ليبث بروحهم األمل بحياة 
أفضل، واليقني بان اخلير داخل البشر ما 
زال موجودا وبقوة، هو صاحب مش��روع 

البيت العراقي لإلبداع.
وقد حت��دث الذهبي في لقاء س��ابق عن 
البي��ت العراق��ي لإلب��داع ال��ذي اوجده 
لرعاي��ة االيت��ام: الفك��رة كان��ت له��ا 
مس��ببات كثيرة لكن الس��بب الرئيس 
ه��و حبي للع��راق وغيرت��ي عليه، كنت 
اراق��ب املنظم��ات الت��ي كان��ت تعن��ى 
باألطف��ال املش��ردين، كن��ت اراقبه��م 
وهم يتعاملون معهم بإنس��انية عالية 
وبطرق متحضرة، جعلتني اشعر باحلرج 
الن تلك هي مهم��ة العراقيني بالدرجة 
األولى، فقررت ان ابدأ مبش��روع لم يقدم 
علي��ه أحد م��ن قبل، كي ابعث رس��الة 
للكثيري��ن بأن يفكروا ويس��عوا للقيام 
مبش��اريع مماثلة النتشال هؤالء االطفال 

وانتشال الوطن معهم.
عن صعوبة بناء الثقة بينه وبني األطفال 
االيتام واملش��ردين ذكر الذهبي: انا اعلم 
واعذرهم، فهم ال يستطيعون ان يثقوا 
بأحد وس��ط كم من اخلذالن الذي احاط 
به��م، واوصلهم الى الش��ارع، لذا فقد 
عمدت على العيش معهم في الشارع، 
وان اكون حاضراً دائماً معهم، اجمعهم 
عل��ى مائدة فطور من��ذ الصباح الباكر 
في أكثر م��ن منطقة، ومنه��ا البتاوين 
التي أصبح اهله��ا يعرفون حتى موعد 
قدومي، لذلك فعندما اكتمل املش��روع 
ودعوتهم ليكون��وا جزءا منه لم يترددوا 

حلظة.
اللق��اء  اثن��اء  ف��ي  الذهب��ي  وأوض��ح 
صعوب��ة التعامل مع بعض املش��ردين 
والتكي��ف معهم وع��الج بعضهم من 
ام��راض اإلدم��ان وغيرها التي تتس��بب 
به��ا طبيعة حياتهم: كن��ا نتعامل مع 
االطف��ال املش��ردين قبل ع��ام 2007، اذ 
حصرن��ا تعاملن��ا م��ع االيت��ام، وهذا ال 
مين��ع ان نتعامل مع االطفال املش��ردين 
لكن بح��االت خاصة، فبع��ض املدمنني 
يحتاجون الى مصحات، اما من نتعامل 
معه��م فهم حاالت ابس��ط كاملدمنني 
بنح��و  الكح��ول،  او  الس��يجار،  عل��ى 
نس��تطيع معهم ايج��اد حل للتخلص 
من اإلدمان، آخر خمسة اطفال جلبتهم 
ال��ى البي��ت كان��وا يعانون م��ن االدمان 
واجل��رب، وه��و مرض منتش��ر بني جميع 
اطف��ال الش��وارع تقريب��اً، فخصصن��ا 
غرفة عزل يتوفر فيها جميع الوس��ائل 
الترفيهي��ة، ويت��م اعطاؤه��م الع��الج 
الطبي املناسب، اضافة الى تعريضهم 

الى اشعة الشمس .
وتاب��ع الذهب��ي حديث��ه ع��ن طبيع��ة 
التعامل مع االيت��ام في البيت العراقي: 
باح��ث  هن��اك  األول  االس��بوع  خ��الل 
اجتماعي يلتقيهم، كي تتم تهيئتهم 
لالندماج مبجتمعهم اجلديد، وبعد نحو 
اسبوع اي بعد اسبوعني على تواجدهم 
هنا ستكون لهم مشاركة غنائية بعد 
التدريبات التي حصلوا عليها، مبهرجان 
ب��ازار االنام��ل الذهبي��ة، وه��و مع��رض 
وبازار على قاعة نقاب��ة االطباء، فهناك 
مجموعة من اللوحات وهي اعمال فنية 
بالطني االصطناعي، واخرى اشبه بإعادة 
تدوي��ر للنفايات بنحو فن��ي جميل، وقد 
حصلت بع��ض اللوحات على جوائز من 
اميركا، ولبنان، وقمنا ببيع تلك اللوحات 
فيم��ا بعد، والتب��رع مببلغه��ا لألطفال 

النازحني.
وبحك��م تخصصه بعل��م النفس فقد 
ابتكر الذهبي برنامج العالج النفس��ي 
التركي��ز عل��ى  لألطف��ال، م��ن خ��الل 
مواهبهم، وطرحه��ا امام املتخصصني 

في أميركا واملانيا، وحصل على ش��هادة 
م��ن امي��ركا مبج��ال التعلي��م اخل��اص، 
وش��هادة خبرة من اجلامعة التطبيقية 
االجتماعية هناك، وقام بتطبيقها على 
االطفال هنا، واستطاع ان يغير حالتهم 
من اطفال مهمش��ني يعّدون عالة على 
اجملتم��ع، ال��ى اطفال مبدع��ني لهم دور 

فعال ومثمر.
وتاب��ع الذهبي حديثه ف��ي زاوية االبداع: 
وعازف��ون  مس��رحيون،  ممثل��ون  هن��اك 
يتمرنون في مقر الفرقة الس��يمفونية 
العراقية بقيادة املايس��ترو كرمي وصفي، 
وانا اليوم ق��د وصلت الى قناعة بان كل 
االطفال في الش��ارع ه��م مبدعون، وانا 
على اس��تعداد الن اضمن احلصول على 
جوائز عاملي��ة بهم، لك��ن عندما تتوفر 
البيئ��ة املناس��بة الت��ي تس��اعد على 
تنمي��ة االبداع واملواه��ب لديهم، النهم 
ساعتها سينظرون الى انفسهم نظرة 
صحيح��ة، وليس��ت نظ��رة دونية مثل 
نظرة اجملتمع الذي دائماً يحاسب ويعاقب 
الضحي��ة، وليس اجلناة، وه��ذا املوضوع 
جعلت��ه عنواناً لكتاب��ي الثاني »اطفال 
الش��وارع ضحايا ام جن��اة« بعد كتابي 
االول املعن��ون »ه��ؤالء جعلوني انس��انا 
» وال��ذي يدرس حالياً بإح��دى اجلامعات 
االميركية، اما كتابي الثاني فس��يتوفر 

في السوق لكن باللغة االجنليزية.
او  االيت��ام  اهال��ي  وع��ن س��ؤالنا ع��ن 
املشردين وعن إمكانية التواصل معهم 
ذكر الذهبي: في السنني املاضية كانت 
هن��اك روابط اس��رية قوية، لك��ن اليوم 
وبس��بب االوض��اع االقتصادية الصعبة 

اصبح اي ف��رد بأية عائلة، ال يس��تطيع 
حتم��ل نفقات اح��د آخر، حت��ى وان كان 
اب��ن اخيه او اخته، فكي��ف ان علمنا ان 
اغلب هؤالء االطفال كانوا يعيشون مع 
اهاليهم في العش��وائيات، املشكلة ان 
الطف��ل هن��اك ال يأخذ حقه م��ن ذويه، 
ألن االب يتعامل باس��تخفاف مع أبنائه،  
فه��و يقيم ف��ي بيته بغ��ض النظر عن 
طبيعة البيت، ويطلب من اوالده اخلروج 
الى الش��ارع ليقوموا هم بتوفير لقمة 
العي��ش للعائل��ة، م��ع ان االب ميكن ان 
يكون ش��اباً، او رجالً كبيرا لكن بصحة 
جيدة، وهناك اكثر م��ن حالة اختاروا ان 
يكون الشارع ملجأهم بسبب التفكك 
االسري، اذ كانت حياتهم اشبه بسجون 
تعذي��ب، فهناك حروق وآث��ار آلالت حادة، 
وهناك من اصيب بكسر بيديه، واحدهم 
قد قطع��ت احدى اذنيه، وانا اتعامل مع 
هؤالء معاملة خاص��ة اكثر من اليتيم، 
ولألس��ف مع كل تلك املشكالت، ليس 
هن��اك حلول ف��ي األفق، الن مش��كلتنا 
بع��ض  يخف��ي  ان  يح��اول  كمجتم��ع 
املظاهر املس��يئة، او املشكالت، بحجة 
اننا مجتمع عشائري محافظ، لكن ذلك 
ال يعني ان املشكلة انتهت، بل العكس 
فهناك الكثير من املش��كالت تفاقمت 
بس��بب عدم االعتراف بها، فكيف ميكن 
ان نبحث عن حل ملش��كلة نحن نرفض 

االعتراف بها.
وهناك مش��كلة اخرى تدف��ع بالطفل 
للجوء الى الشارع تطرق اليها الذهبي: 
هناك بعض املش��كالت االس��رية، وقد 
تكون املش��كلة بالعقوبة التي ميكن ان 

تلحق به بسبب بعضها، وقد استطعت 
ان احل بعض تلك املش��كالت، وان اعيد 

الطفل الى بيته وعائلته.
وعن الداعمني للمش��روع واملس��اعدات 
الت��ي يتلقاه��ا البيت العراق��ي لإلبداع 
أوضح الذهبي: هن��اك تاجر في جميلة 
والش��ورجة يقدم للبي��ت االرزاق اجلافة، 
ونحن بنحو عام نفضل الدعم او التبرع 
بامل��واد العيني��ة، اما ما يخ��ص الدعم 
امل��ادي فنح��ن لدينا عدد م��ن االصدقاء 
املقربني الذين يعرفون حاجة البيت، من 
دون ان نطلب منهم، اضافة الى عدد من 

االهالي الذين أصبحوا جزءا من البيت.
ومن ضمن النش��اطات الت��ي تقدم في 
واملس��اعدات  لإلبداع  العراق��ي  البي��ت 
الت��ي تق��دم لألطفال معنوي��ا وصحيا، 
هن��اك قاع��ة للموس��يقى، واخلياط��ة، 
وصالون حالقة، وعيادة استش��ارية مع 
باحث اجتماعي، وقاعة للرسم، وصالة 
للحاسبات، واملطبخ، وكل تلك الصاالت 
مس��ؤولون عنه��ا أطف��ال: الطباخ هنا 
هو ش��اب بعم��ر 17 عاما، وان تيس��رت 
ام��وره وحصل على عمل خ��ارج البيت، 
فسيكون ملزما عندئذ ان يقوم بتعليم 
اثن��ني م��ن األطف��ال االخري��ن ليقوموا 
ب��دوره، وقد زوجت اثن��ني من اخوته قبل 
فترة طويلة، وهناك واحد آخر من اخوته 

ينتظر ان يدرس بإحدى جامعات بغداد.
كلنا متفقون على اننا مجتمع تس��يره 
العديد من التقاليد واألعراف التي عفى 
على الكثير منها الزمن، لكن الكثير ما 
زال متمسكا بها ومصرا على ممارستها، 
وف��ي ظل مجتمع كه��ذا فمن الصعب 

ج��دا ان يقتنع اهل البن��ت بزواجها من 
شاب تربى بدار مخصص لأليتام فكيف 
للذهبي اقن��اع هؤالء األهال��ي بالقبول 
واملوافق��ة بتزويج بناتهم من الش��باب 
الذين اواهم في بيت��ه العراقي لإلبداع، 
يق��ول: لقد اس��تطعت ان اغي��ر نظرة 
اجملتمع الى اطفال الش��وارع، فنظرتهم 
الي��وم ليس��ت كم��ا كانت علي��ه قبل 
عشر س��نني، هناك رسائل على الفيس 
بوك يسألوني عن الطريقة الصحيحة 
بالتعامل مع هؤالء األطفال، ويسألوني 
النصيحة، وهذا شيء عظيم، ان اجملتمع 
بدأ يعي املش��كلة، ويس��عى للتخلص 
منها، واليوم هناك البعض منهم طرق 
باب »البي��ت« ليطلب تزوي��ج ابنته من 
احد الش��باب، مبا فيهم اخت��ي، واحيانا 
يطلب��ون تزويج بناتهم م��ن احد معني، 
بسبب ما ملس��وه من اخالق عالية وادب 

جم .
طرق هش��ام الذهبي أبواب املس��ؤولني 
ك��ي مينح��وه مبن��ى األس��واق املركزية 
املهج��ور، ليحيله الى مبن��ى متكامل 
لرعاية هؤالء االيتام، وليوفر لهم مكانا 
أوس��ع واكبر لرعاية ع��دد اكبر منهم، 
إضافة الى ان��ه كان يخطط جلعله دارا 
لإليواء، يضم دارا للس��ينما، وس��احات 
العاب، وأيضا أس��واق يت��م فيها عرض 
نتاجات األطفال من االش��غال اليدوية، 
لكن كل املس��ؤولني الذي توس��م بهم 
ش��يئا من اخلي��ر، كان جوابه��م موحدا 
وقد تكون تلك األمور هي الوحيدة التي 
يتفق عليها املس��ؤولون جميعهم من 
دون اس��تثناء، هو خيب��ة األمل.. اتصلنا 

بالذهب��ي وكنا نتأمل بع��د هذه املدة ان 
يكون احلال قد تغير نحو االحسن، لكنه 
ذكر ان احل��ال كما هو، لم يطرأ عليه أي 
تغيير: ما زال املوضوع كما هو لم يتغير 
ش��يء خالل تلك الس��نني، وما زلت لم 
ايأس من أجد اذانا صاغية، وروحا عراقية 
حقيقية تس��عى لفعل اخلي��ر من اجل 
أبناء العراق، ألكمل مش��روعي وحلمي 

الذي هو حلم كل األطفال اليتامى.
انت وصي ألربعة اطفال، اود ان اسال عن 
امكانية تبني بعض االطفال من البيت 

وهل حدث ذلك بالفعل لبعض منهم؟
- التبن��ي انا رفضته متاما بعد ما حصل 
م��ع الكثي��ر من االطف��ال الذي��ن عانوا 
من قبل املتبنني ، والس��بب هو طبيعة 
مجتمعنا وش��رحت ذلك بنحو مفصل 
من خ��الل الكتاب، هناك س��تة اطفال 
رجعوا للدار بعد ان قامت بعض العائالت 
بتبنيه��م، ومن ثم اس��اءة معاملتهم، 
لكني اؤيد فك��رة وطرحتها على الوزير، 
بإع��الن حاجة طف��ل مبواصفات معينة 
للتبني ، من قبل عائلة ايضاً مبواصفات 
معينة، مقاب��ل اجر حكوم��ي، وتتقدم 
العائالت وبتم اختي��ار افضل املوجودين 
من حيث البيئة واملكان، وتقطع االعانة 
في حالة اش��تكى الطفل من املعاملة 
الس��يئة، فهذا اوال سيحث العائالت ان 
تتعامل بنحو جيد م��ع هؤالء االطفال، 
وسيش��جع عائالت اكثر على املشروع، 
وقد يتم االستغناء عن دور االيتام التابعة 
للدول��ة بعد عدة س��نني، وس��يتلخص 
دور املعنيني باس��تحداث جلان للمتابعة 
واملراقب��ة للطف��ل املتبن��ى ، فحينه��ا 
س��يعيش االطف��ال في كن��ف عائالت 
مما يع��زز ثقتهم بنفس��هم ويجعلهم 
ابن��اء صاحلني ف��ي بيئة صحيح��ة، فانا 
ضد فك��رة دور االيت��ام الن اليتيم مثله 
مثل اي ش��خص آخر، ملاذا ه��ذا التمييز 
السلبي، وهذا ما دعاني الن اسمي الدار 
»البي��ت العراقي لإلبداع«، وعلي ان اذكر 
هن��ا ان هناك بعض االطفال والش��باب 
من البي��ت يقومون مبس��اعدة االطفال 
النازح��ني والفقراء، لذل��ك فحتى املثل 
القائ��ل »فاقد الش��يء ال يعطيه« مثل 

اثبت عدم صحته بهؤالء االطفال.
كي��ف تتعامل��ون مع االطف��ال األميني 
والذي��ن وصل��وا ال��ى مراح��ل عمري��ة 

متقدمة نسبيا؟
– هن��اك بع��ض األطفال بعمر العش��ر 
س��نوات او اكث��ر او اق��ل بقلي��ل، هؤالء 
وتك��ون  اليافع��ني  مب��دارس  ندخله��م 
الدراس��ة بها بنظ��ام التقلي��ص أي ان 
كل س��نة دراس��ية تنته��ي بعد س��نة 
واح��دة، االول والثاني يعد س��نة واحدة، 
والثالث والرابع يعد س��نة واحدة ايضا، 
وهكذا ال��ى ان تنتهي مرحلة االبتدائية 
ويكون عمره مناس��بة للبدء بالدراسة 
املتوس��طة، وقد حصلت على استثناء 
م��ن وزارة التربية لهؤالء االطفال النهم 
ال ميلكون اوراق��اً ثبوتية كهوية االحوال 
دراس��تهم بضمانة  فكان��ت  وغيره��ا، 
ش��خصية مني، املشكلة ان احد هؤالء 
الشباب وصل الى املعهد وال ميتلك تلك 
املس��تندات مع اني قدمت دعوى اطالب 
به��ا بتبنيه��م ك��ي امنحهم اس��مي 
هوي��ة  عل��ى  احلص��ول  ويس��تطيعون 
وشهادة جنسية وغيرها من االوراق على 
أمل ان احصل على املوافقة ألنها بنحو 

عام تفيد فرداً من ابناء هذا الوطن.
هش��ام الذهبي امنوذجا راقيا، نفخر به، 
ألنه مس��حة الن��ور التي تزي��ح الظالم، 
وألن��ه اخلي��ر الذي يعل��ن م��ن خالله ان 
العراق م��ا زال بلد الطيب��ة والكرم، وان 
كل األف��كار املتطرفة لم تطل أصحاب 
العقول املتنورة واملتحضرة، فلم يس��أل 
الذهب��ي ع��ن هوي��ة اليتي��م القومية، 
او العرقي��ة، او الديني��ة، او املذهبية، بل 
تعام��ل مع موض��وع املس��اعدة تعامال 
إنس��انيا، وامنيتن��ا ان نترف��ع جميعن��ا 
مثله ونبقي على انس��انيتنا التي كادت 
ان تضي��ع وس��ط املس��ميات املتخلفة 
التي انتشرت في اآلونة األخيرة بني افراد 

شعبنا.
يذك��ر ان هش��ام الذهبي ف��از بجائزة 
الش��يخ محمد ب��ن راش��د آل مكتوم 
»صّناع األمل« مع خمس��ة مشاركني 
آخرين. وقّدم الش��يخ محمد بن راشد 
آل مكت��وم نائ��ب رئيس دول��ة اإلمارات 
حاك��م دب��ي، مكاف��أة مالي��ة بقيمة 
مليون درهم ل��كل واحد منهم، لتبلغ 
قيمة جائ��زة “صّناع األم��ل ” 5 ماليني 
دره��م، وهي بذلك تكون جائزة العطاء 
األكبر م��ن نوعها ف��ي العال��م، وذكر 
الذهب��ي انه ان لم يحصل على الدعم 
جلائزة احللم الذهبي املس��تقبلية فهو 
مس��تعد الن يتحم��ل نفق��ات اجلوائز 
للش��باب  من��ه  تش��جيعا  بنفس��ه 

املوهوب واحلالم والواعد.
جاء ذلك خ��الل احلفل ال��ذي أقيم في 
»مدين��ة دب��ي لالس��تديوهات« لتكرمي 
صّن��اع األمل وتتوي��ج الفائز األول على 
مس��توى الوطن العربي م��ن بني أكثر 
م��ن 65 أل��ف “صان��ع أم��ل” تقدم��وا 
للمش��اركة في مبادرة “صّناع األمل”، 
املبادرة األكبر م��ن نوعها عربًيا لتكرمي 

أصحاب العطاء في الوطن العربي.

في حديث خّص به »الصباح الجديد«

هشام الذهبي: نعمل على نسخة مصغرة من برنامج صّناع األمل عنوانه »الحلم الذهبي«
ما زلت محافظًا على األمل بأن أجد بين المسؤولين مخلصًا يسعى لفعل الخير لهذا البلد

الذهبي مع عدد من األيتام

طرق هشام الذهبي أبواب المسؤولين كي يمنحوه مبنى 
األسواق المركزية المهجور، ليحيله الى مبنى متكامل لرعاية 
هؤالء االيتام، وليوفر لهم مكانا أوسع واكبر لرعاية عدد اكبر 

منهم، فضال عن انه كان يخطط لجعله دارا لإليواء، يضم دارا 
للسينما، وساحات العاب، وأيضا أسواق يتم فيها عرض نتاجات 

األطفال من االشغال اليدوية
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بغداد ـ زينب الحسني: 

منذ س��نوات وموضوع رعاي��ة االيتام 
واالس��رة العراقي��ة، ضم��ن أولوي��ات 
اهتم��ام وس��ائل االع��ام ومنظم��ات 
اجملتمع املدني، وتسعى تلك املؤسسات 
جاه��دة من أج��ل الوص��ول الى حلول 
رمب��ا تس��هم في اإلش��ارة ال��ى جوهر 
األزمة، حيث كشفت وزارة التخطيط 
والتع��اون االمنائ��ي ان ع��دد االطف��ال 
االيتام في الع��راق بلغ ٦٥٠ ألف يتيما 
ماعدا محافظتي االنبار ونينوى، فيما 
ضمت دور الدولة التابعة لوزارة العمل 
والش��ؤون االجتماعي��ة 452يتيما من 

كا اجلنسني بغداد واحملافظات.
وق��ال مدير اع��ام الوزارة عب��د الزهرة 
الهن��داوي ف��ي تصري��ح خ��ص ب��ه » 
الصب��اح اجلدي��د« ان��ه بحس��ب آخر 
احصائي��ة اصدرتها ال��وزارة فان اعداد 
االطف��ال االيت��ام في الع��راق بلغ ٦٥٠ 
الف يتيم خال عام 2017 وهذا الرقم 
ال يش��مل محافظت��ي االنب��ار ونينوى 
، عازياً الس��بب الرتفاع نس��بة االيتام 
للحروب واالزمات السياسية املستمرة 

التي تعيشها الباد منذ عام203.
واض��اف  الهن��داوي ان املس��ح ال��ذي 
اجرت��ه وزارة التخطي��ط لم يش��مل 
ايض��ا قض��اء احلويجة ف��ي محافظة 
كرك��وك وقضائي  بيجي  والش��رقاط 
ف��ي محافظة ص��اح الدين، بس��بب 
الظروف االمنية التي تعيش��ها وايضاً 
س��يطرة تنظيم »داعش« على بعض 
تل��ك املناط��ق، وأش��ار إل��ى أن اجلهاز 
املعايي��ر  املرك��زي لإلحص��اء يعتم��د 
الدولية ف��ي اجراء املس��وح املتعلقة 
بالش��ؤون احلياتي��ة، الفتاً إلى إش��ادة 
باملهنية  الدولي��ة  املنظم��ات  »جميع 
واملنهجية العالية املعتمدة في إجراء 

مثل هذه املسوح.

كارثة إنسانية
األمم  منظم��ة  نش��رت  جانبه��ا  م��ن 
املتحدة للطفولة »يونيسيف« تقريراً 
نش��رته نهاي��ة نيس��ان املاض��ي م��ن 
الع��ام اجلاري 2017، تؤكد فيه إنَّ قرابة 
»س��تة مايني طفل يتيم« في العراق 
من مجم��وع 140 مليون يتيم في دول 

العالم أجمع.
وبحسب احصائية »اليونيسيف« فأن 
عدد ايتام العراق يبلغ بحدود خمس��ة 
باملئة من االيت��ام املوجودين في الدول 
ح��ول العالم، وح��ذرت املنظمة من أن 
أغل��ب األيت��ام يعانون الفق��ر واملرض، 
ين��ذر بكارث��ة  الرق��م امله��ول  وه��ذا 
إنسانية ومجتمعية، وسط واقع مرير 

تعيشه الباد.

وه��ذه اإلحصائي��ة الت��ي كش��فتها 
»اليونيسيف« عن عدد االيتام بالعراق، 
كانت بالتع��اون مع عدد من منظمات 

اجملتمع املدني العملة في الباد.
وتؤكد املنظمة الدولية ان اعداد االيتام 
ف��ي العراق تتزايد بنح��و ملحوظ بعد 
االطاح��ة بالنظام الس��ابق عام 2003 
على يد الق��وات األميركية، فاألطفال 
األيت��ام مم��ن فق��دوا ذويه��م، كان أما 
باملعارك الدائ��رة ضد تنظيم »داعش« 
وم��ن قبله تنظي��م القاع��دة، أو جراء 
التفجي��رات والعمليات اإلرهابية التي 
تضرب جتمع��ات املدنيني ف��ي املناطق 
ذات الكثافة السكانية في العاصمة 

بغداد واحملافظات.
وإذا ما قورن أعداد االيتام في العراق مع 
دول تعي��ش ذات احل��روب واألزمات مثل 
س��وريا وافغانس��تان، فاألخيرة احلرب 
قائمة منذ س��تة عش��ر عام��اً وبرغم 
ذل��ك فاألطف��ال األفغان األيت��ام أقل 
من نصف ع��دد األيتام العراقيني، كما 
أن احل��رب الدائرة في س��وريا منذ نحو 
أربع س��نوات أش��د شراسة ووحشية 
واحملافظ��ات  امل��دن  وش��ملت جمي��ع 
الس��ورية، وبرغ��م ذلك ف��إن األطفال 
 20% ف��ي س��وريا يش��كلون  األيت��ام 

مقارنة مع العراق.

توفير جو صحي
ال��ى ذلك ب��ني املتح��دث باس��م وزارة 
العم��ل والش��ؤون االجتماعي��ة عمار 
منع��م  :ان عدد املس��تفيدين في دور 
الدول��ة لأليتام بلغ )452( مس��تفيداً ، 

منهم )159( مستفيداً 
في بغداد وفي بقي��ة احملافظات )293( 
مس��تفيداً، موضًح��ا أن اع��داد الدور 
االيوائي��ة في بغ��داد واحملافظات  يبلغ 

)22( دارا. 
وتاب��ع منع��م ان وزارت��ه تعم��ل على 
رعاية االيت��ام من اجلنس��ني من خال 
اس��تيعابهم ف��ي دور الدول��ة ابت��داء 
من ال��والدة وحتى اكماله��م الثامنة 
عش��رة، مش��يراً الى انه يج��وز متديد 
رعاي��ة النس��اء املس��تفيدات في دور 
الدول��ة حل��ني حصوله��ن عل��ى مأوى 
مناس��ب او زواجهن او ايجادهن فرصة 
عمل وفقاً ملا ج��اء في قانون رقم )28( 
لس��نة 2013، فضًا ع��ن العمل على 
توفي��ر أجواء س��ليمة لهم للتعويض 
ع��ن الرعاي��ة واحلن��ان العائل��ي الذي 
الرعاي��ة  خدم��ات  وتق��دمي  افتق��دوه 
الاحق��ة للمس��تفيدين الذين يحني 

موعد مغادرتهم للدار االيوائية. 
واش��ار املتحدث باس��م الوزارة الى ان 
اللجنة تواصل اجتماعاتها خال العام 

احلال��ي لبح��ث ومناقش��ة الضوابط 
مب��ا  تعديله��ا  واقت��راح  والتعليم��ات 
يسهم في رعاية االيتام من خال فتح 
منظمات اجملتمع املدني للدور االيوائية 
مبا ينس��جم وتوجهات الدولة احلالية 

واخلطط املوضوعة للمرحلة املقبلة. 
ذوي  رعاي��ة  دائ��رة  ان   : منع��م  وب��ني 
عل��ى  حت��رص  اخلاص��ة  االحتياج��ات 
متابعة جميع احتياجات املستفيدين 
وتلبيته��ا عل��ى وف��ق منه��ج مهني 
وانس��اني تبنت��ه ال��وزارة ف��ي عملها 
جتاه الفئات املس��تهدفة لديها ومنها 
م��ا يتعلق بإص��دار الوثائق الرس��مية  
 ، املدني��ة  االح��وال  بهوي��ة  املتمثل��ة 
وشهادة اجلنس��ية  للمستفيدين من 
خال التنسيق مع اجلهات املعنية في 
وزارة الداخلي��ة ال صدار تل��ك الوثائق،  
مشيرًا الى ان جلنة البحث االجتماعي 
في قس��م دور الدول��ة تابعت اصدرت 
مؤخ��را )17( هوي��ة اح��وال مدنية الى 
مس��تفيدي دور الدول��ة لأليت��ام ف��ي 

بغداد .
واضاف : ان تل��ك االجراءات تهدف الى 
ضمان احلق��وق االجتماعية والثقافية 
املس��اواة مع  للمس��تفيدين وحتق��ق 

االخرين .
واوضح املتحدث باسم الوزارة: ان دائرة 

رعاي��ة ذوي االحتياج��ات اخلاصة توفر 
ف��ي دور الدولة لأليتام ماك تدريس��ي 
متخص��ص بألقاء محاضرات اش��به 
بالتدريس اخلصوصي وبأعلى مستوى 
ال��ى املس��تفيدين بع��د عودتهم من 
امل��دارس والت��ي يلتحقون بها اس��وة 
بأقرانه��م من الط��اب، الفت��اً الى ان 
املاك التدريس��ي يتمي��ز باختصاصه 
في املادة الدراس��ية واحملاض��رات التي 

ينظمها للمستفيدين. 
وب��ني : ان ال��وزارة حت��رص عل��ى توفير 
اج��واء طبيعية ق��در املس��تطاع الى 
كل  بتهيئ��ة  وذل��ك  املس��تفيدين 
ان  اذ   ، واحتياجاته��م  متطلباته��م 
الطالب وفي جميع املراحل بحاجة الى 
متابعة من قبل ذوي��ه وتدريس للمواد 
الدراس��ية ال مت��ام الواجب��ات املنزلية 
، ل��ذا فان امل��اك التدريس��ي في تلك 
الدور يقوم بتل��ك املهمة وقد حققت 
الدائ��رة جناح��اً وتقدم��اً ملحوظا في 
ه��ذا اجملال نتج عنه التحاق الكثير من 
املس��تفيدين الى اجلامع��ات العراقية 

بعد حصولهم على معدالت جيدة. 

مجهولو النسب
م��ن جانبه��ا بين��ت مدي��ر ع��ام دائرة 
االحتياجات اخلاصة ف��ي الوزارة ومدير 

مكت��ب هيئ��ة رعاية الطفول��ة عبير 
اجللب��ي: ان ال��وزارة اس��تنفرت جميع 
االيت��ام  االطف��ال  ي��داع  ال  جهوده��ا 
ف��ي محافظ��ة نين��وى بع��د االتفاق 
والتنس��يق م��ع خلية االزم��ة اخلاصة 
باملوص��ل واملناطق احملررة وبالتنس��يق 
العاملي��ة  الطفول��ة  منظمت��ي  م��ع 
)يونيس��يف( والصلي��ب االحمر لكون 
وزارة العم��ل عض��و فاع��ل ف��ي هذه 
اخللي��ة اس��تنادا لعمله��ا االنس��اني 
وامتاكه��ا الق��درة عل��ى اس��تيعاب 
احلاالت االنسانية وعلى وفق توجيهات 

وزير العمل محمد شياع السوداني. 
االطف��ال  ان  ال��ى  اجللب��ي:  واش��ارت 
الذي��ن يت��م ايداعهم ال ميتلك��ون اية 
وثائق ثبوتية وس��يعدون من مجهولي 
النس��ب وس��تقوم الدائ��رة بجمي��ع 
وف��ق  وعل��ى  القانوني��ة  االج��راءات 
االنظمة املعمول بها من حيث االعان 
عنهم عبر وسيلة اعامية وايضاً عبر 
اخملاطب��ات الرس��مية والتنس��يق مع 
الوزارات واجلهات ذات العاقة ملدة عام 
إلثبات نس��بهم وفي ح��ال تعذر ذلك 
خ��ال تلك املدة س��يصار الى االنتقال 
الى اص��دار وثائق ثبوتية حتت اش��راف 
وزارة العم��ل وتعقبه��ا خطوات اخرى 

تنفذ في حينها. 
وطالب��ت مدير عام دائ��رة االحتياجات 
جميع��اً  املعني��ة  االط��راف  اخلاص��ة 
وخاص��ة املوج��ودة في املناط��ق احملررة 
بأب��داء املزي��د م��ن التع��اون م��ع وزارة 
العم��ل فيما يخ��ص االطف��ال الذين 
كانوا موجودين في املناطق التي رزحت 
حتت سيطرة عصابات داعش االرهابية 
ألنها متثل حالة انسانية وعلى اجلميع 

االبتعاد عن أي حسابات اخرى.
وقالت اجللبي ان هيئة رعاية الطفولة 
ستعطي احملافظات احملررة من االرهاب 
اولوية ف��ي التنفيذ بس��بب الظروف 
الت��ي م��رت به��ا والتأثي��ر الس��لبي 
الكبي��ر الذي تعرضت له��ا الطفولة، 
مش��يرة الى ان الهيئ��ة وبالتعاون مع 
منظمة يونيسيف ستعمد الى اعادة 
تأهي��ل االطفال مجتمعي��اً من خال 
وض��ع اس��تراتيجية للتعليم والدعم 
النفس��ي والترفيه��ي من اج��ل اعادة 

دمج اطفال تلك املناطق في اجملتمع.
تقني��ة  قس��م  ان  اجللب��ي  وبين��ت 
املعلوم��ات ف��ي ال��وزارة وبالتعاون مع 
قس��م دور الدولة التابع للدائرة ينظم 
دورات تدريبية بنحو مس��تمر لتطوير 
مهارات االيتام وكان اخرها تنظيم دورة 
في مجال نظام التش��غيل واالنظمة 
احلديثة واالس��ت�عمال االمثل خل�دمة 
األنترنت ملستفيدي دور الدول�ة أليتام 
دار زه�ور األعظمية لإلناث ودار البراعم 

ف��ي الصليخ للذكور.

بغداد ـ فالح الناصر:

بإصرار كبير، وطموح االهتمام بالطفولة 
وتق��دمي م��ا يلب��ي طموحاته��ا، تعم��ل 
منظم��ة الطفول��ة املتج��ددة لألعمال 
اخليرية واالنس��انية، وه��ي منظمة غير 
حكومية، منضوي��ة حتت لواء منظمات 

اجملتمع املدني.
وبحسب رئيسة املنظمة سناء العبيدي، 
انها تأسست اخلامس من تشرين الثاني 
من الع��ام 2014، تضم ادارتها د. صدقي 
اجللب��ي نائباً ود. غ��ازي العندلي ورياحني 
اجللبي للثقافة واإلع��ام واعياد نصيف 
للطفل واملرأة وحسني الغزي للعاقات، 
فض��اً عل��ى عي��ون نح��و 15 ش��خصاً 
ترصد ممن هو بأم��س احلاجة الى الرعاية 
واالهتمام من االطفال في شتى مناطق 

بغداد، وتعمل جاهدة ملد يد العون.
يعم��ل اجلمي��ع واضعاً امام��ه الهدف 
االنس��اني واجن��از املهم��ات الت��ي يتم 
تكلي��ف اي عض��و به��ا، فه��ي تتعد 
اجن��ازاً جلمي��ع العاملني ف��ي املنظمة، 
مم��ا يضاعف املس��ؤولية وبالتالي تزداد 
احلاجة الى اقامة نش��اطات متواصلة 
دعما للطفولة العراقي��ة التي تعاني 
الكثي��ر، ب��ل واندث��رت اجي��ال واع��دة 
وعمال��ة  االهم��ال  بس��بب  كال��ورود 
االطفال وتفشي الفقر واجلهل وغيرها 
من االمور التي تفتك باجملتمع وتسهم 

في بروز ظواهر سلبية.
تضي��ف العبيدي قائلة ف��ي حديثها ل� 
»الصباح اجلديد«: نعم��ل كخلية نحل، 
نقوم بأجراء مس��ح ميداني في العديد 
من مناطق بغداد واطرافها النائية التي 
غاب��ت عنها اي��ة رعاية، ووجدن��ا الواقع 
صعب ومتردي ج��داً، فاحلكومة ال تصل 

الى احملتاجني، وتهمل شريحة الطفولة.
الرئي��س  الداع��م  ان  العبي��دي،  تؤك��د 
للمنظمة هو تبرع��ات اعضاء املنظمة 
باشتراكات شهرية، وبعض اخليرين الذين 
لم يترددوا في ايصال ما يستطيعون الى 
املنظمة لغرض توزيعها وصرفها لدعم 
االطفال سواء كانوا ايتاماً او ممن يعانون 
الفقر، وهذا يس��هم في اغناء املنظمة 

ودميومة النش��اطات، مبينة ان املنظمة 
ل��ن ترتبط باي حزب من أجل ال يتم جتيير 
نشاطاتها، بل ستبقى مستقلة، داعمة 

للطفولة ومحامية عنهم.
وبش��أن النش��اطات الت��ي قام��ت بها 
»منظم��ة الطفولة املتج��ددة«، نوهت 
الى ان زيارات ميدانية قامت بها املنظمة 
ال��ى مناط��ق خل��ف الس��دة ومنطقة 

وغيرهم��ا،  الثعالب��ة  ف��ي  املصطف��ى 
ووج��دت واقعاً أليما، فاألطف��ال يعانون 
االمرين، وكذل��ك اخلدمات ضعيفة جداً، 
مع غياب النظافة وهذه مناذج من بعض 
املناط��ق التي لم تطأها أقدام مس��ؤول 
وه��و ما يش��عر أهالي املناطق باالس��ى 

واحلزن.
واشارت الى : ان زيارات منظمات اجملتمع 

املدن��ي ومواكبتها ملتطلب��ات النهوض 
باجملتمع، تعد مبنزلة الرسائل التي يتلقاها 
العال��م اخلارجي ويتفاع��ل معها بنحو 
كبير، فالن��داءات متواصلة، اس��تغاثة، 
وصرخات، في حني املسؤول بالعراق ميلك 
االذن الطرش��اء بشأن امكانات االهتمام 

بشريحة االطفال وغيرها.
وتضي��ف ان مب��ادرات ع��دة قام��ت بها، 

كزي��ارة مستش��فى الطف��ل املرك��زي 
لألورام الس��رطانية في الك��رخ، وتوزيع 
كس��وة العي��د ألرب��ع م��رات ومواكب��ة 
الش��عبي  احلش��د  لقواط��ع  ميداني��ة 
والقوات االمنية ف��ي اخلطوط االمامية، 
إذ يت��م متويلهم مب��واد غذائية تس��هم 
ف��ي دعم وجودهم في س��واتر الش��رف 
والكرام��ة ،وف��ي امل��دة املقبلة س��يقام 
نش��اطني مهرج��ان وحف��ل يخص��ص 
ريعهما لألطفال وتضيفه قاعة مسرح 
الطليع��ة ف��ي الوزيري��ة، حي��ث هنالك 
آفاق للتعاون مع دائ��رة الفنون والثقافة 
في وزارة الش��باب والرياض��ة، الى جانب 
اليرم��وك  لزي��ارة مستش��فى  التهي��ؤ 
ومتابعة ما حدث من حريق راح ضحيته 
املوالي��د اجلدد في منظ��ر مؤلم يتطلب 
مراجعة شاملة للتحقيق في مابسات 

احلادث وكشفها امام اجملتمع.
كم��ا تق��ول ان املدة املقبلة ستش��هد 
مفاحتة وزارة التربية بشأن اياء االطفال 
م��ن عمر 12 س��نة واكثر واش��راكهم 
ف��ي ورش تدريبي��ة تقيمه��ا املنظم��ة 
ليحترفوا املهن وذلك استغاالً للعطلة 
الصيفية، فهنالك م��ن االطفال ممن ال 
يكمل التعلي��م، وبالتال��ي تكون لديه 
مهن��ة لكس��ب العي��ش احل��ال، ف��ي 
حني س��يكون برنام��ج املنظمة مائماً 
للش��ابات ف��ي تعلي��م فن��ون اخلياطة 

واحلاقة.
واهاب��ت العبي��دي ف��ي خت��ام حديثه، 
بالش��باب الواعي ان ي��ؤدي دوراً محورياً 
والعمل يداً بي��د تطوعياً مع منظمات 
اجملتمع املدني مبا فيها منظمة الطفولة 
املتج��ددة، خدم��ة للعراق واالنس��انية 
والطفول��ة الت��ي تبقى اس��اس البناء 
وازدهار اجملتمعات تبدأ من رعاية االطفال 

وزرع االبتسامة في وجوههم.

التخطيط: أكثر من نصف مليون يتيم في العراق

العمل: ُدور األيتام مستعدة الستقبال األيتام من المحافظات المحررة

منظمة »الطفولة المتجددة« خلية نحل 
تعمل لإلسهام في النهوض بالنشء الجديد
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الملف 12

من أرشيف األيتام

أول ملجأ لأليتام بمبادرة من عبد الحميد صالح بابان 
أحد موظفي الطابو في بغداد

متابعة الصباح الجديد:

تعددت املؤسسات او الدور التي حتتضن 
فئة خاصة من اجملتمع، لتكون بديال عن 
العائلة األص��ل للطفل اليتيم، وبرغم 
تواض��ع تل��ك ال��دور لكنها اس��همت 
بنح��و كبير في مس��اعدة هذه الفئة، 
وحمايتها من قسوة الشارع والظروف 
الت��ي ميكن ان يتعرض لها األطفال في 
هذه االعم��ار، ولكن كيف مت تأس��يس 
تل��ك ال��دور اخلاص��ة بااليت��ام، وكيف 
وصل��ت الى هذا الع��دد؟، البد أن يكون 
هن��اك ش��خص نبيل، ه��و اول من بادر 
الى هذه اخلطوة، او جهة معينة تبنت 
هذه القضية، بحث ف��ي هذا املوضوع 
األس��تاذ خالد خلف داخ��ل، في كتاب 
عراقيون بقس��مه الثال��ث ويؤكد:« ان 
اول من فكر في تأس��يس ملجأ ببغداد 
ي��أوي االيتام املقدمني ه��و عبد احلميد 
صال��ح بابان احد موظف��ي الطابو في 
بغ��داد وقد افض��ى بفكرته ه��ذه الى 

فاستحس��نوها  اصدقائه  م��ن  بعض 
وابدوا استعدادهم كمؤازرته في اخراج 
املش��روع الى حي��ز العمل واس��هموا 
مس��اهمة كبي��رة على وض��ع النظام 
االساسي ملا اس��موه اجلمعية اخليرية 
االس��المية وه��م كل م��ن عب��د اهلل 
العبايجي، وعبد القادر التكرلي والنائب 
توفي��ق اخملتار الذي تول��ى منصب مدير 
ناحية لع��دة جهات من مناطق العراق 
منها عن��ك وعانه والش��طرة وتلعفر 
وانتخ��ب نائب��اً عن بغداد س��نة 1950 
وجدد انتخاب��ه في اجملال��س املتعاقبة 
حتى س��نة 1958 وه��ؤالء الثالثة بابان 
والتكرلي واخملتار تقدموا بطلب رسمي 
الى وزارة الداخلية لتأس��يس اجلمعية 
املذكورة وكان ذلك ف��ي 31/ آب/ 1921 
وبع��د ثالثة اش��هر من تق��دمي الطلب 
اجاب��ت ال��وزارة بكت��اب ج��اء في��ه ان 
البلدي��ة اخذت على عاتقها اس��عاف 
الفقراء لذلك فالوزارة تنسب ان تكون 
اعم��ال ه��ذه اجلمعية مش��تركة مع 
اعمال البلدية اخليرية وحتت اش��رافها 

فلم��ا وصله��م كت��اب وزارة الداخلية 
تأملوا واس��قط ما في ايديهم من عمل 
نبي��ل فلم ييأس��وا فاقت��رح عبد اهلل 
العبايج��ي على زمالئه ان يس��تعينوا 
بالسياس��ي اخملضرم س��ليمان فيضي 
لعلهم يجدون مخرجاً، فأجمعوا على 
زيارته في بيته وعند اللقاء معه طلبوا 
مس��اعدته ف��ي حتقيق هذا املش��روع 
فلبى طلبهم حيث اتصل باملس��ؤولني 
واحملام��ني حيث اقنعه��م باالنتماء الى 
براتب  وبالتبرع لصندوقه��ا  اجلمعي��ة 
شهري ضئيل فلبوا معجبني بالفكرة 
ودفع��وا م��ا تقتضي��ه احلاج��ة يذك��ر 
س��ليمان فيضي في مذكراته فيقول 
ش��جعني ه��ذا النجاح على توس��يع 
احلرك��ة فنش��رت بيانا ف��ي الصحف 
وزع��ت من��ه اآلالف  يدوي��اً  ومنش��وراً 
م��ن النس��خ في س��ائر انح��اء العراق 
وما ه��ي اال اي��ام قالئل حت��ى انهالت 
التبرع��ات من كل ح��دب وصوب وجاء 
بريد االلوية )احملافظات( مبئات الرسائل 
يطلب اصحابها االنتماء الى اجلمعية 

ويقدمون اش��تراكاتهم الشهرية الى 
صندوقه��ا كم��ا عاض��دت الصح��ف 
احمللية اجلمعية بنش��ر بياناتها وقوائم 
التبرع��ات له��ا وم��ن تل��ك الصحف 
صحيف��ة لس��ان الع��رب لصاحبه��ا 
وصحيف��ة  العم��ر  حلم��ي  ابراهي��م 
االس��تقالل لصاحبه��ا عب��د الغف��ور 
الب��دري وصحيفة العراق ل��رزوق غنام 
كما تقدمت الطوائف غير املس��لحة 
مل��ؤازرة اجلمعي��ة اخليري��ة االس��المية 
فوجه مطران اس��اقفة الس��ريان في 
بغداد وحاخام اليه��ود ووجهوا نداءات 
عل��ى  يحضونه��م  طوائفه��م  ال��ى 
املس��اهمة في املشروع يذكر سليمان 
فيض��ي فيق��ول دعان��ي جالل��ة امللك 
فيص��ل االول ملقابلته فاستفس��ر عن 
اجلمعي��ة وم��دى النجاح ال��ذي بلغته 
ووج��ه الل��وم إلغفالي اط��الع جاللته 
على امر اجلمعية في بداية تأسيسها 
وابدى جاللته رغبته االكيدة في تبنيها 
ووضعها حت��ت رعايته وتبرع بألف ربية 
اعانه لتأسيس��ها واصدر امرأً بإنشاء 

مدرس��ة ايتام للذك��ور ومثلها لإلناث 
كما امر براتب ش��هري ق��دره اربعمائة 
روبي��ة تبرع��اً لصندوقها واص��در امرأً 
الى موظفي البالط للمساهمة فيها 
وامر كذلك بااليعاز ال��ى جميع الوزراء 
ليحثوا موظفيهم على مس��اعداتها 
بنسب معينة من رواتبهم وقد اقتدى 
السيارات  واملوظفني س��ائقوا  بالوزارة 
ف��ي ال��وزارات حت��ى الفراش��ني كانوا 

يجودون بأكثر مما تتحمله رواتبهم.
بع��د جم��ع االموال ث��م اس��تئجار دار 
واسعة في جانب الكرخ زودت باألسرة 
والف��رش ورح��الت الصف��وف وغيره��ا 
ومت ادخ��ال ع��دد كبير م��ن اليتامى ثم 
كسوتهم واالعتناء بهم وملا مت احلصول 
على االجازة ضاق امليتم بطالبه فانضم 
الى الهيئة االدارية السابقة للجمعية 
بع��ض الش��خصيات املعروف��ة آنذاك 
منه��م عبد اللطيف املدلل والش��يخ 
احمد الظاهر وقاس��م العل��وي وعبد 
ال��رزاق مني��ر وف��ي ذات ي��وم زارت هذه 
اللجن��ة وبرئاس��ة س��ليمان فيض��ي 

سماحة حجة االسالم الشيخ مهدي 
اخلالصي في مدينة الكاظمية ومعهم 
عشرة من طالب امليتم فسر ملا رأوه من 
نظافته��م ونظامهم وحس��ن ادبهم 
فشكر اجلمعية على جهودها ووعدهم 
عل��ى حث الن��اس على مس��اعداتهم 
ورحب بان يصبح جنله الش��يخ محمد 
اخلالصي عضو في هيئة ادارة اجلمعية 
عينت اجلمعية ي��وم 1922/1/6 موعداً 
الفتت��اح امليت��م غص��ت س��احة الدار 
يتقدمه��م  باملدعوي��ني  وش��رفتها 
فهمي امل��درس رئيس الدي��وان امللكي 
مندوباً عن امللك فيصل االول والس��يد 
محم��ود النقي��ب بالنيابة ع��ن والده 
رئي��س الوزراء آن��ذاك وافتتحت احلفلة 
بتالوة من القرآن الكرمي من قبل قاسم 
البزركان الطالب مبدرسة التفيض ثم 
تعاق��ب اخلطباء والش��عراء ف��ي القاء 
خطبه��م وانش��اء قصائده��م منهم 
الش��يخ محمد مه��دي البصير وعطا 
أمني والش��اعر معروف الرصافي وعبد 
الرحمن البنا وتوفيق اخملتار وس��ليمان 

فيضي وبعد ذلك تقدمت ابنة سليمان 
فيض��ي الى منصة اخلطاب��ة فتبرعت 
بسوارين من الذهب نزعتها من يديها 
قائلة اعطوها لأليتام فاقترح احلاضرون 
ومت وض��ع الس��وارين باملزاي��دة وفتحت 
املزايدة بعش��ر روبيات واختتمت مببلغ 
4550 روبية وقد اش��ترك فيها مندوب 
املل��ك فيص��ل االول االس��تاذ فهم��ي 
امل��درس فضم عل��ى مبلغ الس��وارين 
ال��ف روبية نيابة عن امللك وقبل انتهاء 
احلفلة جرت انتخاب��ات الهيئة االدارية 
ففاز س��ليمان فيضي واحل��اج محمد 
جعف��ر اب��و التم��ن والش��يخ احم��د 
الظاه��ر واحلاج جنم املدرس وعبد الرزاق 
منير والشيخ محمد اخلالصي انتخب 
رئي��س فخري وفي صب��اح اليوم التالي 
تناولت الصحف البغدادية هذا احلفل 
الكبي��ر وم��ا علم ب��ه افراد الش��عب 
تهافتوا  للعطاء بس��خاء حتى دخلت 
طفل��ة دون العاش��رة م��ن عمرها الى 
مكت��ب اجلمعية وقدم��ت روبية قائلة 

انها جمعتها من يوميتها.

متابعات الصباح الجديد:
 للم��رأة بصم��ة، ف��ي موض��وع دع��م 
االيتام كمؤسس��ات وكأفراد، من خالل 
ع��دد من املنظم��ات التي تعن��ى باملرأة 
والطفل، حيث اسهمت املرأة العراقية 
في املش��روع األول ، او اللبنة األساسية 
لدعم األطفال االيتام، وكان لها نصيب 
تأس��يس اول دار لاليت��ام ف��ي الع��راق، 
فاالش��تراكات كانت ترد من الس��يدات 
بانتظام وكن يرسلن املالبس والبطانيات 
ولم يت��وان االطباء ع��ن القيام بخدمة 

اجلمعي��ة ف��ورد كت��اب موقع م��ن قبل 
الدكتور صائب ش��وكت والدكتور فائق 
جالل والدكتور هاشم الوتري والدكتور 
اس��ماعيل الصف��ار والدكتور س��امي 
ش��وكت يبدون رغبتهم في االنتس��اب 
الى اجلمعية م��ع تقدمي الراتب اخملصص 
لها م��ن قبلهم واس��تعدادهم ملعاجلة 
االيت��ام وك��ذا الفق��راء والذه��اب ال��ى 
منازله��م من الذين بيده��م وثيقة من 
رئاس��ة اجلمعية مجانا كم��ا مت تهيئة 
صيدلية جمعت فيها االدوية املطلوبة 

ونظ��راً للتوس��عات الت��ي ط��رأت على 
املؤسس��ة فقد انتقلت ال��ى بناء كبير 
مح��اط بحديقة واس��عة ف��ي محطة 
اجلعيفر وعينت عب��د اللطيف العلوي 
مدي��راً للميتم، وبأمر م��ن امللك فيصل 
االول كما عين��ت وزارة املعارف املعلمني 
الالزم��ني كم��ا ان ادارة اجلمعي��ة رغبة 
منها في توجيه االيتام توجيهاً صناعياً 
عمليا ادخل��ت درس النجارة في مناهج 
املدرس��ة واس��تعملت له��ذا الغ��رض 
ع��دداً من النجارين وكان��ت مصنوعات 

اجلمعية تباع بأس��عار زهي��دة وملا كان 
الكثير من ط��الب املعهد غير مختونني 
فقد تب��رع اطب��اء اجلمعي��ة بختانهم 
مجانا، وفي ليلة اخلتان حضرت جماهير 
غفيرة من اهل الكرخ تتقدمهم االعالم 
وفرق��ة املوس��يقى والطب��ول وطاف��وا 
بهم الش��وارع وهم ينش��دون االهازيج 
والهوس��ات مما ادخل السرور الى قلوب 

اليتامى.
 بع��د اس��تقالة س��ليمان فيض��ي مت 
تعيني ناجي الس��ويدي رئيساً لها وفي 

اثناء تواجد س��ليمان فيض��ي بالبصرة 
ل��م يألوا جهداً في مس��اعدة اجلمعية 
فكان يجمع لها التمور، واالش��تراكات 
م��ن البصرة واحملافظ��ات اجلنوبية حتى 
من الكويت، كما استطاع مرة احلصول 
عل��ى تب��رع م��ن الش��يخ خزع��ل امير 
احملم��رة مببلغ الف روبي��ة ان هذا العمل 
العظيم الذي قام به اولئك املؤسسون 
لتلك اجلمعية اخليري��ة خلد ذكراً طيباً 
في تاري��خ االعمال اخليرية له��ذا البلد 

العزيز.

للمرأة واألطباء مكانًا 
في دعم أول دار لأليتام في العراق
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حكاية مجموعة من الش��باب، اخت��اروا ان تكون 
له��م بصمة ف��ي دائرة رعاي��ة الطفول��ة عموما 
واليتي��م خصوص��ا، فحني تش��اهد طف��ال يبكي 
حلاجت��ه الى لباس جميل، او حاجت��ه الى التعلم، 
ال تتأخ��ر في تقدمي املس��اعدة ول��و بكلمة داعمة 
ومش��جعة له، فكيف اذا كان هذا الطفل يحتاج 
ان يكون انس��انا طبيعيا ال يختل��ف عن غيره من 
األطفال، ان يكون له أب وام ، وجد وجدة ووو الخ ... 
من افراد العائل��ة الذي يفتقدهم جدا وهو يتنقل 
ب��ني غرف دور االيتام، او ب��ني بيوت اقاربه، وكل مدة 
يتنازل عنه احدهم لآلخر وهكذا، الى ان يصل بهم 
االمر الى ايداع��ه لدى الدور اخلاصة برعاية االيتام، 
قصص تتكرر يوميا، نسمعها حينا، ونطلع عليها 
حينا آخر، عبر وس��ائل االع��الم، فما كان منا اال ان 
نتوج��ه الى عدد م��ن األصدقاء، وكانت املناس��بة 
عي��د الفطر املب��ارك، فاتفقن��ا ان ومجموعة من 
الناش��طني املدنيني، وبعض رجال الدين، بأن يكون 
لنا دور ولو متواضع لرس��م البس��مة على شفاه 
األطفال، ألننا ن��درك ان هناك العديد من األطفال 

ف��ي دو االيت��ام ه��م باحلقيق��ة ليس��وا ايتاما الن 
والدهم ووالدتهم احياء يرزقون، امنا لظروف خاصة 
) قاه��رة( كما يصفونه��ا، اضطرتهم للتخلي عن 

أوالدهم!.
تك�ون��ت ) بس��مة طف��ل ( مبس����اعدة بع���ض 
الق�ل��وب النظيف�ة واجلم�يل��ة الت����ي ال حتمل 
سوى احلب واجلمال فقامت هذه الق�لوب اجلم��يلة، 
بالتبرع مبا تيس��ر لديهم م��ن االمكانيات، لغرض 
اس��عاد بع��ض االطفال ف��ي ايام العي��د ليكونوا 
س��عداء مع بعض من اقرانهم، وقد ش��ارك بهذه 
احلملة، الناشط املدني قاس��م ال جابر مسؤول ) 
منظم��ة األنوار لتنمية الش��باب (، إذ زودنا مبالبس 
األطفال، والش��يخ طاهر باقر وكيل الس��يد علي 
السيستاني، الذي مازال يتابع هذه احلملة، في كل 
مناس��بة تكون لنا جولة على عدد من العائالت او 
دور االيتام لتزويدهم باملالبس او باملال، كما ش��ارك 
بالتب��رع األصدقاء من احلراك املدني اللذين فصلوا 

عدم ذكر أسماءهم.
في بداية احلملة كان الهدف هو رس��م البس��مة 
على وج��وه األطفال، بامل��دارس او بالروضات او دور 
االيت��ام، وبعد زيارتنا ألكثر من دار لأليتام فضلنا ان 
نحص��ر تبرعاتنا بهم، النهم األكث��ر حاجة لهذه 

املالبس والهدايا واللعب.

محمد مهدي الجواهري

خّبروني ماذا رأيتم ؟ أطفاال
يتامى أم موكبا علوّيا 

كزهور الربيع عرفا زكّيا
و جنوم الربيه نورا سنيا

و الفراشات وثبة و سكونا
و العصافير بل ألّذ جنّيا
‘ّنني كّلما تأّملت طفال

خلت أّني أرى مالكا سويا
قل ملن يبصر الّضباب كثيفا

إن ّ حتت الّضباب فجرا نقّيا
أليتيم الذي يلوح زرّيا

ليس شيئا لو تعلمون زرّيا
إّنه غرسة ستطلع يوما

ثمرا طّيبا وزهرا جنّيا
رمّبا كان أودع اهلل فيه

فيلسوف ، أو شاعرا ، أو نبّيا
لم يكن كّل عبقرّي يتيما

إمّنا كان اليتيم صبّيا

ليس يدري ، لكّنه سوف يدري
أّن رّب األيتام ما زال حّيا

عندما يصبح الصغير فتّيا
عندما يلبس الشباب حلّيا

كّل جنم يكون من قبل أن
يبدو سدميا عن العيون خفّيا

إن يك املوت قد مضى بأبيه
ما مضى بالّشعور فيم وفّيا

و شقاء يوّلد الرفق فينا
لهو اخلير بالّشقاء ترّيا

ال تقولوا من أّمه ؟ من أبوه ؟
فأبوه و أّمه سورّيا

فأعينوه كي يعيش و ينمو
ناعم البال في احلياة رضّيا

رّب ذهن مثل النهار منير
صار بالبؤس كالّظالم دجّيا

كم أثيم في السجن لو أدركته
رحمة اهلل كان حّرا سرّيا

حاربوا البؤس صغيرا
قبل أن يستبّد فيهم قوّيا

كّلهم اجلريح املّلقى
فلنكن كّلنا الفتى »الّسامرّيا«

اليتيم

بسمة طفل..
حملة لعدد من الناشطين المدنيين

عامر الدلوي

 
تيمن��ا ً و إلتزاما ً باحلديث الش��ريف  » أن��ا و كافل اليتيم 
كهات��ني في اجلن��ة » مش��يرا ً إل��ى أصبعيه الس��بابة و 
الوس��طى , انتهج آباؤنا و أجدادنا هذا النهج , فغالبا ً ما 
كان هن��اك  بيت فيه ش��خص ٌ تعرف ف��ي طفولتك بأنه 
أخوك و عندما تكبر و تتضح لك احلقائق تعرف مدى النبل 

و الكرم الذي حتلى به أبوك و عائلتك في كفالتهم له . 
هذا ما كان سائدا ً قبل أن تكون هناك دول ٌ و واليات قامت 
فيها مؤسس��ات رعاية إجتماعية ملثل هذه الشريحة من 
اجملتمع , وقبل أن تس��ن قوانني تلزم الدولة فيها نفس��ها 
بال��دور األكبر في هذه الكفالة و الرعاية . األمر الذي تطور 
مبرور الزمان ليشهد إهتماما ً أكثر حتى من قبل املنظمات 
الدولية وسببه عائد لتزايد أعداد و مكونات هذه الشريحة 
نتيجة للحربني الكونيتني جتسد باتفاقيات دولية أشرفت 
عل��ى بعضه��ا منظم��ة األمم املتح��دة حتت عن��وان رعاية 
الطفول��ة والتي تنضوي حتت بنوده��ا حقوق األيتام كجزء 

من حقوق األطفال بصفة عامة. 
اتفاقي��ة حق��وق الطف��ل هي ميث��اق دولي يح��دد حقوق 
األطفال املدنية، السياس��ية، االقتصادي��ة والثقافية وقد 
صادق��ت غالبية ال��دول األعضاء ف��ي األمم املتح��دة على 
االتفاقي��ة بنح��و كام��ل أو جزئ��ي. والتي بدوره��ا وافقت 
جمعيتها العامة عل��ى إدراج االتفاقية من ضمن القانون 
الدولي في 20 تش��رين الثاني / نوفمب��ر 1989؛ وقد دخلت 
حّيز التنفيذ في 2 أيلول / س��بتمبر 1990، بعد أن صّدقت 
عليه��ا الدول املوّقعة . تراقب تنفيذ االتفاقية جلنة حقوق 
الطف��ل التابع��ة ل��ألمم املتح��دة املكونة م��ن أعضاء من 
ش��تى دول العالم. تعترف االتفاقية أن لكل طفل حقوقا 
أساس��ية، تتضّمن احلق في احلي��اة، احلق في احلصول على 
اسم وجنسية، احلق في تلقي الرعاية من والديه واحلفاظ 

على صلة معهما حتى لو كانا منفصلني.
في العراق يعد قانون رعاية االحداث رقم 76 لس��نة 1983 
املع��دل النافذ خطوة متقدمة حت��دد إلتزامات الدولة جتاه 
هذه الش��ريحة خصوصا ً بعد تزاي��د أعدادها أثر اإلقتتال 
الطائف��ي و القتال ضد تنظيم داعش اإلرهابي لكن يبقى 
التس��اؤل الكبير ما الذي و إلى متى ستس��تطيع الدولة 
ف��ي ظرفنا احلالي و هي املتعبة إث��ر احلروب الطاحنة التي 
تخوضها ف��ي كل يوم ضد اإلرهاب أن تس��تمر في تنفيذ 
ما يتوج��ب عليها في ظل بن��ود هذا القان��ون واإلتفاقية 
الدولي��ة الت��ي صادق��ت عليه��ا؟ ه��ذا األمر س��يدفعنا 
لإلش��ادة بدور الناش��ط اجملتمعي األخ » هشام الذهبي » 
ف��ي كل خطوات��ه و الدعوة لعّده قدوة لكل امليس��ورين و 
املقتدري��ن ماديا ً من دعاة التدين و التأس��لم للحذو حذوه 
ف��ي إحتضان أع��داد معينة من ه��ؤالء و كذلك منظمات 
اجملتم��ع املدن��ي و املؤسس��ة الدينية بوقفيها الس��ني و 
الش��يعي و اللت��ان حتتكم��ان عل��ى و تدي��ران مبالغ تقدر 
باملليارات تس��تثمر معظمها في واجه��ات ال جتدي نفعا ً 
أمام احلاجات املتزايدة لهذه الش��ريحة و التي تثقل اليوم 
كاهل الدولة و ميزانيتها املتعبة بس��بب الفساد املالي و 
اإلداري األمر س��يرفع عن كاهلها ه��ذا العبء و في الوقت 
نفس��ه يعطي الدلي��ل الناصع على أن هذه املؤسس��ات 
تلتزم فعال ً باحلديث الش��ريف بوصفه نبراس��ا ً و أساسا 
ً للتق��رب إل��ى اهلل. يتضح هنا و بنح��و جلي أن موضوعة 
كفالة اليتيم تعد مسؤولية إجتماعية اليوم و كما كانت 

من قبل , أكبر منها أن تكون مسؤولية دولة . 

كفالة اليتيم.. مسؤولية 
دولة أم مجتمع؟



كنت من القليلني الذين حتملوا 
مس��ؤوليات علي��ا ف��ي الدولة 
وفي واحد من اكبر التنظيمات 
في الب��اد، والذين ح��ذروا مراراً، 
وقدموا اس��تقاالت متكررة من 
مراكز الدولة او التنظيم، بانه ما 
لم تصلح االحزاب من نفس��ها 
وتنتقل م��ن عقل املعارضة الى 
الدولة، فانها س��تتعرض  عقل 
ملآالت قاسية ومخاضات صعبة، 
كما نش��هد الي��وم في معظم 
ان ل��م نق��ل جمي��ع االح��زاب 
واحلركات العراقية. نشهد اليوم 
ما يج��ري داخل واح��د من اهم 
القوى السياسية والتي قدمت 

تضحي��ات كبي��رة، ونقصد بها 
»تيار شهيد احملراب«، والشك اننا 
وتدافعات  ارهاصات  سنش��هد 
م��ن  العدي��د  ف��ي  مش��ابهة 
احلركات واالحزاب، كما ش��هدنا 
ط��وال االع��وام املاضي��ة. ف��ي 
االفتتاحية  كتب��ت   2011/1/20
بالعنوان اعاه ، ارى مفيداً اعادة 
نشرها، من دون اضافة او حذف:

س��يطرح  االح��زاب  ]»قان��ون 
قريباً. واالحزاب –س��واء تسمت 
باحلزب او التي��ار او احلركة، الخ- 
قضي��ة جوهري��ة  ف��ي صل��ب 
تكوي��ن النظام السياس��ي، بل 
من مقومات��ه. والقوانني التي ال 

تتوفر اساساتها ستولد ميتة.
احلياة السياس��ية ال تبنى على 
مس��تقلني لي��س النه��م اق��ل 
شأناً، بل الن احلزبي هو باختصار 
مستقل س��ابق.. وان السياسة 
ه��ي االجتم��اع تنظم ش��ؤونه 

جماعة ومجاميع.
ه��و  الي��وم  نظامن��ا  تعث��ر  ان 
م��ن تعث��ر تنظيماتن��ا.. واالمر 
يش��مل اجلمي��ع، وان بدرج��ات. 
والقوى السياسية التي قدمت 
تضحي��ات كب��رى ودافع��ت عن 
قضاي��ا الش��عب ف��ي مراح��ل 
العمل الس��ري م��ا زالت تعيش 
عقل املعارضة وال وعيها. الفعال 

في مكانه اخملرب خارجه. 
ال��ى عقله��ا  فالدول��ة حتت��اج 
قان��ون  فقب��ل  املفق��ود. 
االح��زاب ومعه، الب��د ان تعمل 
التش��كيات التي تري��د البقاء 
عل��ى التحول.. لتح��دث تغييراً 
جذرياً في مفاهيمها واساليبها 
وقياداته��ا  وتش��كياتها 
وعاقته��ا باجلمه��ور وباعم��ال 
لتنتق��ل  واالجتم��اع..  الدول��ة 
م��ن تقالي��د عمل س��ري ديدنه 
خ��رق القانون والنظ��ام، يخفي 
نفس��ه وراء ال��ف حج��اب الى 
عمل مكش��وف واضح ال اسرار 
وال دفات��ر او حس��ابات خاص��ة 

او اس��ماء حركي��ة.. فاملعارضة 
الس��رية بتعريفها االول في بلد 
واج��ه العنف بالعن��ف املضاد، 
هي سعي الى تسقيط اخلصم 
وته��دمي بنيت��ه والتآم��ر علي��ه 
التهم  وان��كار  الوثائ��ق  وتزوي��ر 
واخفاء احلقيقة او الكذب عليه، 
وهي مبان ترسخت عن اخاص 
وم��ن دون وع��ي في املمارس��ات 

واملفاهيم بل وفي االخاقيات. 
املعارضة السرية بناءات حديدية 
معقدة، شكوكة وقلقة،  ال تثق 
اال باعضائها وانصارها.. بناءات، 
تتطل��ب قي��ادة حازم��ة صلبة 
تس��تطيع مقاوم��ة التعذي��ب 

واالعت��راف، فتحت��ل مواقعه��ا 
اخلط��رة عقوداً تعت��اد عليها، ال 
تتغي��ر ع��ادة اال مل��وت او اغتيال 
او اع��دام.. بل نادراً م��ا يطالبها 
احد بالتنحي النها مواقع املوت 

وليس االمتياز. 
ال��ى  الدول��ة حتت��اج  ان  نق��ول 
عقله��ا املفقود، لتنم��و تقاليد 
والكف��اءة  املؤسس��اتية 
والش��فافية واحملاسبة والتداول 
لي��س  الن��اس  م��ع  والتعام��ل 
كانصار ومحبني بل كمواطنني 
على قدم املساواة.. فلقد نقلنا 
عقليات وممارسات املعارضة الى 
مواضع احلك��م والدولة، وهو ما 

ولد ويول��د كل تلك التناقضات 
املبكي��ة  املضحك��ة  واالم��ور 
ونعان��ي  امامن��ا  نراه��ا  الت��ي 
منه��ا، وواجبن��ا الي��وم ان نزرع 
عق��ل الدول��ة لنبن��ي التقاليد 

واملمارسات الائقة بها.
فاالح��زاب –ومن دون اس��تثناء- 
حتتاج لي��س الى هضم اش��ياء 
جدي��دة اوالً، بل لن ميكنها قبول 
اجلديد ما لم تتخلص من كل ما 
يعارض عقل الدولة الدستورية 
واجملتم��ع املنفتح الصالح.. ذلك 
ان اردنا النجاح لشعبنا وبلدنا و 
عدم العودة الى العمل الس��ري 

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

ّ
ّ

عادل عبد المهدي

جوردون براون

وزير النفط السابق

رئيس الوزراء 
البريطاني السابق

تتسم األفكار العظيمة بالندرة 
والتباعد. ويح��دث التقدم عادة 
بنحو تدريجي، ش��يئا فش��يئا. 
ولك��ن في بع��ض األحي��ان رمبا 
يكون بوس��ع فكرة عظيمة �� 
حتى وإن بدأت بشكل متواضع 
ِدث حتوال تاما في نظرتنا  �� أن حتحُ

ملا هو ممكن.
في األس��بوع املاض��ي، اكتملت 
بدأت  اجتماعي��ة صغيرة  جتربة 
قبل عش��ر س��نوات ملس��اعدة 
2000 ش��اب م��ن اجلانح��ني في 
بيتر بورو، في شرق إجنلترا. واألمر 
األكث��ر أهمية أن جتربة بيتر بورو 
أصبح��ت الضوء املوج��ه ملئات 
املايني من الدوالرات املستثمرة 

في اإلصاح االجتماعي. 
خ��ال حكوم��ة ح��زب العمال 
األخي��رة، عمل��ت م��ع واحد من 
أعظ��م رجال األعم��ال ومحبي 
اخلي��ر، الس��ير رونال��د كوه��ني، 
إلنش��اء م��ا أصب��ح أول س��ند 
لألث��ر االجتماع��ي ف��ي العالَم. 
فانطاق��ا من قلق��ه إزاء معدل 

عودة الشباب إلى اجلنوح، عمل 
السير رونالد وزماؤه على إقناع 
املس��تثمرين  م��ن  مجموع��ة 
بدعم برنام��ج إبداعي للتوجيه 
والدع��م الش��خصي املصم��م 
بش��كل فردي للش��باب املفرج 

عنهم بعد احتجازهم.
األث��ر  س��ند  مب��ادرة  كان��ت 
االجتماع��ي واح��دة م��ن آخ��ر 
الق��رارات الت��ي وقع��ت عليها 
في أثن��اء عملي ف��ي احلكومة. 
وفي غضون شهر، جنح التمويل 
االجتماعي �� مشروع اجتماعي 
آخ��ر بدأه الس��ير رونالد كوهني 
���� ف��ي جم��ع خمس��ة مايني 
جني��ه إس��ترليني )6.6 ملي��ون 
دوالر أميركي) من س��بعة عشر 
إلط��اق  ومؤسس��ة  صندوق��ا 

السند.
لألث��ر  ب��ورو  بيت��ر  س��ند  وكان 
االجتماعي ميول برنامج اخلدمة 
جامع��ة  منظوم��ة  الواح��دة، 
مصمم��ة لتلبي��ة االحتياجات 
املعقدة للجانحني ملساعدتهم 

ف��ي كس��ر حلق��ة االنت��كاس 
والعودة إل��ى اجلرمية. وعلى مدار 
خمس س��نوات من العمل، قدم 
الواح��دة دعم  برنام��ج اخلدمة 
ما بع��د اإلفراج مل��دة تصل إلى 
12 ش��هرا جملموعتني من 1000 
الذين  الذك��ور  الس��جناء  م��ن 
نفذوا أحكاما قصيرة بالسجن. 
وكانت املشاركة طوعية، ولكن 
اجملموع��ة بالكام��ل أدرجت في 

قياس النتائج.
لم يكن أغلب الش��باب األلفني 
م��ن  املس��اعدة  تلق��وا  الذي��ن 
برنامج اخلدمة الواحدة في بيتر 
ب��ورو محتجزي��ن فحس��ب، بل 
كانوا من أولئك الذين عادوا إلى 
ف��ي مناس��بات عديدة.  اجلرمية 
ول��م يب��د أن أح��كام االحتجاز 
كانت رادعة على اإلطاق. ولكن 
العدي��د منه��م كان��ت لديهم 
احتياج��ات ملح��ة ل��م يلبه��ا 
أحد. وكانت نسبة عالية تعاني 
من حتدي��ات الصح��ة العقلية 
وتعاطي اخمل��درات. وكان كثيرون 

منهم في احتياج إلى السكن، 
ويفتقرون إلى املهارات املناسبة 
وكان��وا  عم��ل،  عل��ى  للعث��ور 
عل��ى  احلص��ول  ع��ن  عاجزي��ن 
دخ��ل ومدين��ني للمقرض��ني �� 
وهي صيغة أكي��دة للعودة إلى 

اجلرمية.
كان االس��تثمار في ه��ذا النوع 
اجلدي��د من الس��ندات مجازفة، 
ولكنن��ا كن��ا نريد لس��ند بيتر 
أن  االجتماع��ي  لألث��ر  ب��ورو 
يثب��ت للعالَم إمكاني��ة تعبئة 
للتص��دي  اخل��اص  االس��تثمار 
االجتماعية  للمش��كات  حتى 
األكثر تعقيدا واستعصاًء على 
احلل. ولهذا، وفقا للخطة التي 
وافقت عليها، تعهدت احلكومة 
بالدفع حلاملي السندات إذا جنح 
املش��روع ف��ي خف��ض معدالت 
عودة الشباب إلى اجلرمية بنسبة 

.7.5%
ومن خال العمل مع الس��كان 
احمللي��ني في ش��راكة بيت��ر بورو 
األكثر أمانا، جنح برنامج اخلدمة 

الواحدة في خفض معدل العودة 
إلى اجلرمية بني ه��ؤالء اجلانحني 
احملك��وم عليهم بالس��جن ملدد 
قصي��رة بنح��و %9 أكث��ر م��ن 
الوطنية.  الس��يطرة  مجموعة 
ونتيج��ة له��ذا، س��وف يتلقى 
املس��تثمرون السبعة عشر في 
سند بيتر بورو لألثر االجتماعي 
دفع��ة واحدة متثل رأس��مالهم 
األول��ي، إضافة إل��ى مبلغ ميثل 
عائدا سنويا يزيد قليا على 3% 

على فترة االستثمار.
وعلى ط��ول الطريق، أثبتت بيتر 
ب��ورو جناحه��ا للعالَ��م. واليوم 
تعمل س��ندات األثر االجتماعي 
عل��ى تعبئة 300 ملي��ون جنيه 
إسترليني من االستثمارات في 
مجموعة واسعة من املشاريع. 
ومتول مثل هذه السندات جهود 
مساعدة الاجئني الباحثني عن 
وظائف ف��ي الوالي��ات املتحدة؛ 
ومساعدة املش��ردين، والشباب 
العاطل��ني ع��ن العم��ل وكب��ار 
الس��ن ف��ي اململك��ة املتحدة؛ 

واجله��ود الرامي��ة إل��ى احلد من 
معدالت تس��رب فتيات املدارس 
من التعليم في أجزاء من آسيا؛ 
والوقاية من مرض السكري في 

إسرائيل.
وكما أوضح الس��ير رونالد، فإن 
احلكومة ال تدف��ع إال في مقابل 
النج��اح. واملفت��اح إل��ى إطاق 
االجتماع��ي  للتق��دم  العن��ان 
هو قي��اس األثر بدق��ة �� مبا في 
ذل��ك فوائ��د الوقاية ���� وحتويل 
إل��ى  االجتماعي��ة  املكاس��ب 
عائد مال��ي قادر عل��ى اجتذاب 
االستثمار من أسواق رأس املال.

وأن��ا اآلن أعم��ل على مش��روع 
جديد مع الس��ير رونال��د، الذي 
يعتقد أنن��ا ق��ادرون على جمع 
مبال��غ ضخم��ة لاس��تثمارات 
التعليمي��ة املطلوبة على وجه 
السرعة، مبا في ذلك لصالح 30 
مليون نازح والجئ من األطفال. 
ولكن خطة كوه��ني أكثر جرأة 
م��ن ه��ذا، فهي تغط��ي مجال 
املشكات االجتماعية بالكامل 

والت��ي هي في احتياج ماس إلى 
التحس��ني. وهو يتوق��ع نقطة 
حتول بحلول عام 2020، مع قدوم 
ملي��ارات ال��دوالرات ف��ي هيئة 
اس��تثمارات جديدة في سندات 
قادم��ة من أكبر 100 مس��تثمر 
مؤسسي، وخمسني مؤسسة، 

وخمسني شركة خاصة.
امل��ال  رأس  اس��تجاب  وكم��ا 
االس��تثماري، الذي كان الس��ير 
رونال��د م��ن رواده ف��ي بريطانيا 
أيض��ا، الحتياج��ات متوي��ل ثورة 
الدوت كوم قبل جيل واحد، فإن 
االس��تثمار في األثر االجتماعي 
م��ن املمك��ن أن يس��اعدنا في 
الوص��ول إل��ى املرحل��ة التالية 
من اإلص��اح االجتماعي املبدع. 
وكم��ا ق��ال ل��ي أح��د املؤيدين 
قبل بضعة أيام، فإن الش��خص 
ال��ذي يبني لنا كيف ميكن اجلمع 
بني خوض اجملازف��ة طلبا للعائد 
األث��ر االجتماعي  املالي وحتقيق 
العالَم يس��تحق جائزة  لتغيير 

نوبل للسام.

استثمار األثر االجتماعي يؤتي ثماره
PROJECT
SYNDICATE

ترامب وأزمات البيت األبيض
القاضي جعفر المالكي

ان اصط��اح الظاه��ر يع��د م��ن املصطلح��ات 
الغامض��ة الت��ي تتضم��ن معاني عدي��دة . ففي 
اللغ��ة يقص��د به ) صف��ة ملا يب��دو واضح��اً) أي 
احملس��وس الذي تدرك��ه احلواس , وه��ذا ما يطلق 
عليه بالظاهر املادي . وقد يقصد به ما يبدو خافا 
ملا هو عليه . أي الذي يكون وهما او خدعة أي  هو 
ما يعتقد في وجوده وهذا ما يطلق عليه بالظاهر 

املعنوي.
 اما من الناحية القانونية فيقصد به )) احملسوس 
اخملال��ف للحقيقي��ة , و ال��ذي يوهم بان��ه مركز 
يحمي��ه القان��ون )) وقد تناول قان��ون االثبات هذا 
املفه��وم في املادة 7/ ثانياً بالقول )) املدعي هو من 
يتمسك بخاف الظاهر , و املنكر هو من يتمسك 
بإبق��اء االص��ل )) و الظاهر بهذا املعنى يس��تمد 
العناصر املكونة له م��ن املعنيني املادي و املعنوي 
. وهن��ا تتحرك البوصلة ف��ي حتديد مركز اخلصوم 
من خال الطرف املكلف باإلثبات . اذ ان القاعدة او 
االصل العام التي اخذت بها غالبية التش��ريعات 
هي البينة على من ادعى و اليمني على من انكر , 
أي يتحمل املدعي وحده عبء االثبات وهو املكلف 
به قانوناً , وهذا ما صرحت به الفقرة اوال من املادة 
اعاه  حيث نصت )) البينة على من ادعى و اليمني 
على من انكر )) و بناًء على ذلك اصبح لزاما حتديد 
م��ن هو املدع��ي . اذ ان النظرة الس��طحية لهذه 
املادة تذهب الى تكليف املدعي دائماً بعبء االثبات 
, وه��ذا يجافي الصواب اذ ال يل��زم من كان مدعيا 
في ص��ورة الدعوى على اقام��ة احلجة الن املدعى 
عليه ف��ي معظم االحوال ال يلتزم جانب الصمت 
او الوقوف في موقف س��لبي ,  اذ ليس العبرة في 
ص��ورة الدعوى ف��ي حتديد املدع��ي و املدعى عليه 
وامنا العبرة باحلقيقة , الن معرفة املدعي احلقيقي 
و املدعى عليه تتعلق بطبيعة مزاعم اخلصوم في 
الدع��وى , فمن زعم في اثناء جريان املرافعة زعماً 
يخال��ف مجرى الع��ادة او مقتض��ى الظاهر ) أي 
احدث تغيي��راً في املركز القانوني للظاهر) ويكون 

هو املدعي الذي يقع عليه عبء االثبات.
 وم��ن يقف موقف املنكر ملزاع��م خصمه فانه ال 
يك��ون عليه اثبات م��ا , فان اج��اب الدعوى بقول 
يدفعها ويخالف الظاهر فيكون عليه عبء اثبات 
دفع��ه , فان عجز جاز احلكم عليه , ألنه يكون قد 
اضاع على نفس��ه مركزه االصل��ي في اخلصومة 
بخروجه من االنكار و الدفاع الى االدعاء والهجوم 
. وه��ذا املبدأ يتفق مع املنطق و العقل الن املدعي 
عادة يدعي امراً خفياً يس��توجب اظهاره بالبينة 
, فاالدع��اء اجملرد ال يخرج من كون��ه خبرا , فاذا لم 
تدعم��ه بين��ة قا مرج��ح الحد االحتمال��ني , اما 
املدع��ى علي��ه فيتمس��ك بالظاهر , ف��ا يحتاج 
ال��ى تأييد آخر و ال ميكن تكليفه باإلثبات . وهكذا 
يتق��اذف اخلصمان الكرة ) على حد تعبير الدكتور 
عبدالرزاق الس��نهوري ) وكل منهما يدفعها الى 
خصمه الى ان يعجز احدهما عن ردها , فتسقط 
من يده ويس��جل على نفس��ه اخلسارة . وهذا هو 
دور الظاهر في حتديد املدع��ي او املدعى عليه في 

الدعوى.

دور الظاهر في 
تحديد مركز الخصوم
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وف��ي حلظة واحدة كان قلمه س��ّياآل ال 
مردَّ له في

سحره
وأخذْت املقادير جتري من غير أعّنة

وشيئاً فشيئآ أدرك املؤّلف اّن هوايته 
أشجع من احترافه

بل هي االحتراف املتكاثر
فقد وجد اّن شخصياته التي كانت

ق��د مات��ت ب��دأت باالس��تيقاظ لكي 
يواصل االجتاه نحو

بداية القصة
وهك��ذا ، وم��ن جدي��د يع��ود األحي��اء 

يتسابقون نحو دّفة 
الس��فينة ليبرهنوا ملؤّلفه��م العتيد 

انهم جديرون باخلروج
من الباب الذي ادخلهم منه

استقّر اجلميع بني طّيات الدفتر 
وحني وص��ل املؤّلف الى الفصل اخلامل 

وهو املكان
الذي اعتاد أن ينهي فيه القصص وجد 

ان صمته
يتأّهب لاليقاع به؛ اسرَع

يتعّثر بشخصيات قد ُولِدت متفاجئة 
وبغموٍض أصيٍل

غي��ر مقص��ود، قب��ل ان يح��ني حيُنها 
؛ليخرج من

باب البداية مشوَّش��آ بالس��المة ولم 
يبَق في مكنته

أن يكتب:
انتهت القصة.

لك��ّن ش��خصياته ل��م تخ��رج مع��ه 
ونكصت عائدة القهقرى

في بي��ت اله��واة ال��ذي تكاث��رت فيه 
احلوادث القليلة

لروب��رت  املعماري��ة  الطريق��ة  عل��ى 
براوننغ:االقّل هو

األكث��ر وتصرَّف��ت وكأّنه��ا اذك��ى من 
مؤّلف

يتبّجح مثل ش��اعر عربي بكونه يفوق 
ً أشعاره ذكاءا

في الوقت الذي تتغلغل فيه األشعار
ف��ي الزمان مثل س��هم عزيز ال يصيب 

ااّل عني الثور.
هاهي احل��وادث تصي��ر عقيم��ة ما إْن 

جعلْت الشخصيات
ش��غلها الش��اغل إغالق الذاكرة، كما 

اّن املناظر 
الذي كانت حتيط باجلميع بدأت بالتفّرج 

على نفسها.
بع��د أن دخل الق��ّراء ف��ي احلكاية من 

الباب الذي
خرج منه املؤّلف بََدوا وكأنهم يطاردون 

الشخصيات
الت��ي كانت تتقهقر ال��ى الباب الواقع 

في النهاية
كما اخت��اره الهاوي مدخ��آ ال مخرجاً 

،بيد اّن هذا 
لم يكن واضحاً لألبط��ال ،ولم يكونوا 

على علٍم باّن
لقصتهم مَدخلنَي وَمخرََجني

يقتسمها املؤّلف والقراء
أّما الش��خصيات فال تع��رف االّ نهاية 

واحدة على 
اّنها بداية واحدة.

اقّرْت الش��خصيات اّنها اقّل خياآل من 
الواقع،فخرجت

ال تلوي على ش��ئ من احليلة وال تنتظر 
َمن سوف

يتسّوَمها من املؤلفني احملترفني لتمارس 
السخرة

لدى متطفلني؛ وم��ن غير اتفاق اذا بها 
حتاول

الع��ودة الى القص��ة دون اكت��راث باّن 
احلوادَث 

الرسمية قد انتهْت.
وعلى أّي حال فاّن يأسها احملايد جعلها 

تدور 
حول الهيكل اللغ��وي املمتّد بأقنعته 

املتفّطرة وبجهل
تخاجله ابتسامة مصدومة ترجتف بغير 

نظام،وبحماقة
موس��وعية تتوّعد املؤّلف النطاس��ي 

وتهيب به؛وبضوضاء 
رومانية كاس��حة تخ��ّر الغربان عليها 

صريعة للتّو
مضفيًة عل��ى املنتصري��ن واملهزومني 

دعابًة قّدرها
هؤالء وهؤالء حّق قدرها 

وظّل النسيج الصوتي الزائف الغامض 
العنيف الهستيري

املشعوذ يفعل فيهم ما يشاءون وماال 
يشاءون

عالياً وسافالً.
وفي األخير

جّترأت الشخصيات على دخول الهيكل 
،فلّما فعلْت 

فعلَتها؛ ذاب الهيكل فيها وتبّخر األمر 
من أصوله

وطار وأخ��ذت الوقائ��ع تتعّج��ب مراراً 
وهي

تنظ��ر في أعالها الدفني حيث اللّب لم 
يكن

شفافآ، وما زالت صفاته تتأسف عليه 
ليالً

ونهاراً ولي��الً فهي لم تصادف موصوفاً 
تخلد اليه

من غائل��ة الغ��د القصيرالقريب الذي 
سيطول

ويتقارب.
ل  وبع��د أن أفضى العٌب محترف متمهِّ

يتشّرف باجلمال النبيل املتواضع
وهو أيضاً مرم��وق بهواياته املتحركة؛ 

بسّره على اّن الشهرة
تكي��ل ل��ه تهدي��داً مباش��راً اغ��رورَق 

بالقول:
اّن املستقبل ليس مما تعّودنا عليه.

    ....
والسالم ختام

عبدالرحمن طهمازي
إلى عالء بشير

 

لطامل��ا متّت��ع املؤّل��ف القصص��ي املتمّرس 
بفكرته عن نفسه

وقد عنَّ له خاطر استراح له مفاده
اّنه ال بّد من أن يختبر مجده من جديد وأن

يكت��ب قّص��ة ال ت��دور كم��ا تعم��ل األرض 
البيضوية

بل أن متضي على نحٍو مسّطح
فق��ام اّوالً بتخلي��ص ش��خصياته م��ن أّي 

عالقة
باحلوادث

وأن تكون احلوادث متج��ّردة من املعاني التي 
تترّتب 

عليها فنون احلكاية وتتشّبع بها
وكان رهان��ه مبتهج��اً بالتمام حني رس��م 

خرائطه 
الالمبالية

ثّم أن يبدأ القصة من النهاية
ويجع��ل نفس��ه في من��أى عن أن يب��دو أّي 

قارئ
نّداَ له

وهكذا اختطف الغصَن الذهبي:
اّن احترافه لن يشفع له شفيع ااّل بعد أن 

ميارس��ه عل��ى انه ه��اٍو م��ن اله��واة مغرور 
وصريح

اجلم��ل و دكتور وس��ام العبيدي (  مالحظات 
بشأن النصوص املقروءة تناولت ضرورة تركيز 
النصوص على تقني��ات الكتابة القصصية 
ومناقش��ة الهم��وم العام��ة الت��ي تقل��ق 
اجملتم��ع واالس��تفادة من جت��ارب القصاصني 
الرواد ومتابع��ة التطور احلاصل على القصة 

احلديثة .
وفي ختام الورش��ة وّزع مدير البيت الثقافي 
البابل��ي الش��اعر والق��اص عل��ي الس��باك 

شهادات تقديرية بني القاّصات املشاركات

* إعالم البيت الثقافي البابلي

 
رنا محمد نزار 

  
ضمن )سلسلة ش��عرية( التي تصدرها دار 
الش��ؤون الثقافية العامة، صدر للش��اعر 
ماجد احلس��ن مجموعة شعرية بعنوان )ال 
مأوى أيته��ا الغيمة(، اتخذت هذه اجملموعة 
صورة بيانية في تركيب النص للتعبير عن 
رؤية الش��اعر التي تبدو مكتن��زة باإليحاء، 
الذي ميّك��ن املتلقي من التقاط اإلش��ارات 
وحتميها إلى دالالت تضيق أو تتسع بحسب 

طبيعة املتلقي وقدراته.
اعتمد الش��اعر على نسق سردي في الرمز 
تارة، او األس��طورة تارة ثاني��ة، ليحقق نصاً 
ناضج��اً في فض��اء التأوي��ل والتلقي وهذا 

أمنوذج من شعره:
النخلة التي ذبحت ذات ليلة 

ولم يكفن طولها الصباح 
قالت فتاة...

وأين املالح
ومضت ترمم زينتها

إصدارات شعرية جديدة لدار الشؤون الثقافية
نّظ��م البي��ت الثقاف��ي البابل��ي ف��ي دائ��رة 
العالق��ات الثقافية إح��دى تش��كيالت وزارة 
الثقافة والسياحة واآلثار بالتعاون مع املنتدى 
الثقاف��ي االبداعي في احتاد ادب��اء وكتاب بابل 
ورش��ة قصصّية لعدد من القاصات الشابات 
احلّليات. وقدم هذه اجللسة الشاعر امنار مردان 

عضو الهيئة االدارية في احتاد بابل 
وق��رأت كل من نبأ الش��مري وزين��ب البلداوي 
وزهراء فالح ونور الهدى كّناوي نبذة مختصرة 
عن س��يرهن الذاتية ومراحل تط��ور الكتابة 
القصصّية لديهّن مع قراءة عدد من النصوص 
القصصي��ة الت��ي كتبنه��ا والبواع��ث التي 

دفعتهن للكتابة والولوج في عالم القصة .
ال��ى ذلك، ابدى عدد م��ن النقاد واملهتمني في 
الش��أن القصص��ي ) باق��ر جاس��م محمد و 
فيص��ل مبارك و مالك مس��لماوي و يوس��ف 

األسطورة الجاّفة

رس��ائله الى حبيبته لدى صديق له..فأفشى 
سرها لزوجته التي نشرت خبرها بني جاراتها 
ففض��ل اله��رب ال��ى العراق عل��ى مواجهة 
زوجته بوجهه الذي خادعها به طوال عش��ر 

سنني..(/ص15
   فالن��ص ينص��ب في خان��ة الواقعية التي 
تتلبس��ها ف��ي بع��ض مفاصله��ا ن��وع من 
االيهام لكسر رتابة التوقع باعتماد مقاربات 
اجتماعي��ة مع توظيف امكانات التش��كيل 

الت��ي امتلكها الكاتب م��ن تفاصيل احلياة..
مس��تعمالً ل��ه م��ن التقني��ات الفنية)لغة 
دال��ة ومدلول رام��ز وقراءة تنطل��ق من واقع 
اجتماعي..(كي حتقق االنتقال من التسجيلية 
الى الرؤية الفني��ة بلغة تصنع الغرائبي من 
املألوف وجتمعه في بؤرة عاملها السردي املليء 
باحلركة واحليوية املتدفقة..  اضافة الى ذلك 
فالن��ص يكرس دالالت انس��انية عميقة في 
حالة صيرورة دائمة ومنو من الداخل يكشف 
عن حركة زمنية ومتغيرات شيئية من خالل 
التحكم بجزئيات احملكي ووضعه حتت سلطة 
املتخي��ل الذي يبن��ي تصوراته على النس��ق 
القيمي..فض��ال ع��ن انفتاحه عل��ى تقنيات 
السرد البصري الذي يستدعي املكان � الوعاء 
الفكري للذاك��رة � واحلاضنة لفعل وانفعال 
وتفاعل املنتج السارد مبشاهده املتوالدة من 
بعضها البعض مبخيلة مكتظة باملعطيات 
احلسية التي يتفاعل معها بوعي كلي ولغة 
محكية عبر خطاب الذات ومناخاتها بايجاز 

وتكثيف جملي..
)ص��دور ق��رار احالتي ل��ى التقاع��د لبلوغي 
الس��ن القانونية برغم الفوضى غير اخلالقة 
التي فتحت في البلد عيناً واغمضت اخرى...
أثار زوبعة في داخلي..لكنه في الوقت نفسه 
رف��ع الغطاء الس��ميك والثقي��ل الذي كان 
يخيم على صدرينا فكانت رس��التها التالية 
هي املنبع الثر لعاطفة ظلت تتنامى وتتوارث 
كالن��ار التي ال تنطفىء..وق��د وجدتها أثمن 
الفرص لكي أبلغها م��ا كنت طويت صدري 

عليه..
)ايها العزيز لش��د ما ش��عرت باحلزن والفراغ 
كلما مررت م��ن باب غرفتك وانت بعيد..لقد 
مررت بها صب��اح هذا اليوم..وانا مس��كونة 

بحلم جميل..صحيح انني لم ارك اال...(...
)االعز واالغلى..كان لرس��التك ابلغ االثر على 
نفس��ي..وانها ملنة منك علي..وانني لسعيد 
حقاً اذ تأتيني رسالة منك بهذا احلرف البليغ..
حق��اً ألعد نفس��ي حاضراً م��ا دام حضورك 

قائماً في نفسي وسيبقى خالداً..(
ب��ل كان هذا اجل��واب نقط��ة االنعطاف في 

عالقتي معها../  ص29 � ص30  
  فاخلطاب يعلن عن جتليات الذات وصيرورتها 
م��ن خالل اف��راز الوعي اجلدل��ي القائم على 
قطب��ي التقني��ة واجلمالي��ة بلغ��ة ايحائية 
عل��ى  املرتك��زة  الدالل��ة  اللفظ..متفج��رة 
خصوب��ة املعنى..عبر تقنية احلوار بش��قيه 
الذاتي)املنولوج��ي( ال��ذي ه��و ح��وار الذات 
املوضوعي)الديالوج��ي(  والنفس..واحل��وار 
الذي هو حوار الش��خوص التي تغيب صوت 
الراوي العليم وتكشف عما في داخلها وهي 

تتحدث من عمق وضعها االنساني املأزوم..
� االش��ياء م��ن حولن��ا ه��ي الت��ي متلؤه��ا 
بالظلمة..احلب الوحيد الذي ميأل احلياة بالنور..

هو الوحيد الذي يرى االنسان فيه قرينه مثل 
نفسه متجلياً باالناشيد..

� أغلق الضوء م��ن فضلك..بدأت أنام..أصبح 
النوم حريتنا الوحيدة الى االحالم..

� احلب هو الص��ورة املثلى للحلم..واحللم هو 
الغاي��ة املثل��ى للوجود..والوجود ه��و الغاية 
الت��ي ال ميك��ن حتقيقه��ا اال باحلب..هي��ا الى 
الن��وم ما دم��ت ترغبني في ذلك..وان ش��ئت 

فهيا الى احللم..
� نعم اليه ان كان ذلك ممكناً االن /  ص376 

لذا فالس��ارد يتحرك في امكن��ة مفترضة..
مجردة..تفعل فعلها في الشخصية التي ما 
تفتأ حتتدم بالتمرد والهرب الى اماكن حتصل 
فيها على حريتها التي هي وعي الضرورة..بل 
هي تعيش صيرورتها وس��يرورتها في امكنة 
وبيئة له��ا دالالتها..تتنف��س صراعاتها عبر 
ثنائيات متناقضة تعبر عن نس��ق العالقات 

االجتماعية والوجود االجتماعي واالفكار..

)ال انكر انني كن��ت أتوقف بني حلظة وحلظة 
اخرى عند صور جسيمة كنت افرغ شحنات 
عاطفت��ي نحوها..ص��ور تق��ول توقف..اياك 
ان تتق��دم..وكان ذل��ك يتب��دد ف��ي اللحظة 
نفس��ها..فالواقع هن��ا أقوى م��ن الفضيلة 
التي حاولت ان ألزم به��ا طاقتي..بل وأعتى.. 

وكنت كل حلظة أردد:
)ي��ا ايته��ا اللحظ��ة الراحلة توقف��ي فأنك 
عادلة( مس��تعيداً بذلك عب��ارة يوناني قدمي 
النه��ا اصبحت معي..ثم كنت بعدئذ انهض 
من مجلس��ي..اقف بازاء شباك غرفتي..اطل 
على حديقة الش��مس فيه��ا تتراءى لي انها 

تغادر مخدعها تواً..(  ص20� ص21..
   فالس��ارد يقي��م صراعاً عبر ح��وار داخلي..

تأملي بخطاب تتداخل فيه الس��ردية ببنية 
درامية متنامية..اضافة الى معاجلته ش��كال 

من اشكال االس��قاط النفسي..مع محاولة 
اضف��اء فس��حة م��ن الترمي��ز وه��و يصور 
هواج��س ش��خوصه الداخلية..م��ع تركيزه 
عل��ى اجلوان��ب املعتمة ف��ي االنس��ان الذي 
يبرز كوحدة اساس��ية بتكنيك يكشف عن 
نفس��ه من خالل رحلت��ه معه..فضال عن ان 
النص بايحاءاته التصويرية احلكائية وعمقه 
الدالل��ي يكش��ف عن مكن��ون ال��ذات اجتاه 
ال��ذات اجلمعي االخر بب��وح وجداني منطلق 
م��ن مرجعيات فكرية وروحية اس��همت في 
اتساع عوالم النص ومشاهده املنصهرة في 
بوتقة تراكيبه اجلملية في السياق واملواجهة 
الداللي��ة على وف��ق دوافع نفس��ية تتفاعل 
عناصرها الفنية والتجرب��ة الذاتية للتعبير 
عن احلال��ة الذهنية واالس��تقرار في االدراك 
احلس��ي ملا يحمله من دالالت سيميائية عبر 
دوال متالحقة....كونه��ا اس��تجابة للخطة 
اخملزون��ة ف��ي الذاك��رة لتحقيق االث��ر الكلي 
على ح��د تعبير ادجار ال��ن بو..مع االحتفاظ 
م��ن  التخل��و  بوح��دة موضوعي��ة س��ردية 
غرائبية تتناس��ب واملوقف الفكري..الواقعي 
وانعكاس��اته الوجدانية..ل��ذا ففضاء النص 
يبرز املعنى احلدث��ي الذي مينحه دميومة حترك 
اخمليلة فتفجر مخزونات املستهلك)املتلقي( 
النتاج وتوليد املعاني والدالالت من املش��اهد 
الت��ي يؤسس��ها الس��ارد والتي تق��وم على 
الفنطازي��ا التي ه��ي خيال رؤي��وي على حد 
ذات  الش��خصية  دانتي..باعتم��اد  تعبي��ر 
الطبيعة الش��ائكة في عمقها النفس��ي..
املليئة بطموح��ات الذات االنس��انية احلاملة 
التي يكتش��فها من خالل احلوار الذاتي الذي 
يت��م االنتقال اليه بتلقائية ممزوجة بالس��رد 
مختصرة املسافات الفاصلة بني االزمان)زمن 
الس��رد وزمن القص( كون الش��خصية تروي 

احلدث حلظة حدوثه..
   وبذل��ك ق��دم الروائي نصاً س��ردياً يتس��م 
واع  الفك��ري م��ن خ��الل موق��ف  بالوع��ي 
ملعطيات الزمن الس��ابحة داخل أطر داللية 
تنحصر في)الذاتي والتاريخي و االنس��اني..( 
ومبني على عامل��ني مكانيني:الذاكرة والواقع 
مبوجدات��ه وم��ن خاللهم��ا تتش��كل حركة 
التج��اذب والتنافر بني ال��ذات واملوضوع عبر 
جم��ل تتنوع اش��كالها مع جتاوزه��ا املعايير 
والغرائبي  اخليالي  بالدف��ق  املتداولة..ومتيزها 
واملكنون الس��ردي الذي يكشف عن اغتراب 
ال��ذات بتوظيف الفنون احلس��ية والبصرية 
واملكاني��ة بلغة تش��كل وس��يلة وغاية في 
ح��د ذاتها والتي يعمل الس��ارد  على تفجير 
قدرتها االنزياحية لتكش��ف ع��ن وظيفتها 
اجلمالي��ة واملضموني��ة وهي تس��ير بخطني 
متداخلني: ولهما واقع��ي يتبدى فيه عنصر 
احلك��ي متأرجحاً ما بني الس��رد الفني وآلية 
احلوار بأبعادها االجتماعية..وثانيهما النزعة 
الرومانس��ية الت��ي خلقت عوالم ش��عرية 

شفيفة ميزها ايقاعها الوجداني..

علوان السلمان
 

االشكال السردية بتنوعها البنائي الكاشف 
عن املمكنات اجلمالية بابتكار املشاهد والرؤى 
والتعابير املكتنزة باملضامني االنس��انية التي 
تس��تفز الذاك��رة وحت��رك خزينه��ا املعرفي..

هدفه��ا املتع��ة اجلمالية..واملنفع��ة الفكرية 
عبر التساؤالت..وما بينهما تكمن الرغبة في 
التعبير وتس��جل اللحظات ب��كل تكويناتها 
التي تش��كل اهم االسس النفسية لتحريك 
الساكن الوجودي لالشياء في مجال التجربة 
االبداعية التي ه��ي القدرة على التخييل عن 

طريق التوليف بني االفكار....
   وباستدعاء النص السردي)املدونة الرقمية(..

الذي نس��جت عوامله املقطعية التي جتمعها 
وح��دة موضوعي��ة وتكام��ل درام��ي وس��رد 
فني.. انام��ل القاص و الروائ��ي حنون مجيد..

واسهمت دارعراب للنشر والتوزيع في نشرها 
وانتش��ارها/2016..كون خطابه��ا يتح��رر من 
القيود س��الكاً طريق االنفت��اح واملزاوجة بني 
االش��كال االدبية..فض��ال عن ان الش��خوص 
تش��كل احملور االساس في اس��تكمال البنية 
احلكائي��ة..اذ بوجودها تتصاعد وتيرة االحداث 
وتتش��ابك متصارعة الحداث نقلة في البنية 
احلكائية.. ابتداء من العنوان املركب االضافي 
واملفتاح االجرائي الذي شكل بؤرة مستفيضة 
من ال��دالالت املعبرة ع��ن ارادة الن��ص تعبيراً 
مختصراً..وه��ذا يش��ير للتوغ��ل ف��ي عوالم 
النص والتفاعل معه..من اجل حتقيق مقاربة 
مس��تندة الى معايير ومقايي��س تنصب عل 
اجلوانب الداللية والش��كلية والبصرية النتاج 
قراءة موضوعية لعوامله ومكوناته املشهدية 
املتجاوزة ببنائها السردي املشحون بااليحاءات 
ومواقفه��ا  التخييلي��ة  لصوره��ا  اخلالق��ة 
االنس��انية..فكانت مغام��رة جتريبي��ة رائية..

متجاوزة ببنائها السردي املشحون بااليحاءات 
اخلالق��ة ملش��اهدها التخييلي��ة ومواقفه��ا 

االنسانية..
)تناولت كأس��ني من املاء مرة واحدة لضرورات 
صحية وعاودت اجللوس الى منضدتي..غرفتي 
ذات طاب��ع شتائي..مفروش��ة بس��جادة م��ن 
الن��وع الكاش��اني جاءت على قي��اس الغرفة 
تقريباً..ويبدو انني لم افكر مبزاحمتها بش��يء 
آخر..مماميك��ن ان اس��د ب��ه فراغ��اً ضيقاً ظل 
قائم��اً امامي محاذياً الباب..اال قطعة صغيرة 
من س��جاد مما يوضع عادة ف��ي الداخل..مهاداً 
للدخول او اخلروج..ليس على منضدتي س��وى 
حاس��وبي ومجموع��ة كتب ودفت��ر او دفترين 
واق��الم حبر ورص��اص اس��تعمل االخير منها 
اوال..كلم��ا عنت عل��ى بالي فك��رة ما..كتبي 
االهم موضوعة داخ��ل مكتبة ثانوية جانبية 
ذات مجموع��ة ارف��ف غي��ر متجانس��ة ف��ي 
االرتفاع والطول..وضعت تصميمها امام جنار 
مغرب��ي فصنعها على ه��واي..وكان هذا اودع 

النزعة الرومانسية واإليقاع الوجداني في)المدّونة الرقمية(

غالف الرواية

دراسة

الخطاب يعلن عن تجليات 
الذات وصيرورتها من خالل 
إفراز الوعي الجدلي القائم 

على قطبي التقنية والجمالية 
بلغة إيحائية اللفظ..متفجرة 

الداللة المرتكزة على خصوبة 
المعنى..عبر تقنية الحوار بشقيه 

الذاتي)المنولوجي( الذي هو 
حوار الذات والنفس..والحوار

علوان السلمان

ورشة قصصّية لعدد من القاصات الشابات الحّليات

جانب من الورشة
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الفصل الثامن
املكاتب االستشارية العراقية 

املعماري��ة  االستش��ارية  املكات��ب 
والهندسية، دار العمارة – استشاريون 
في العمارة والهندس��ة والتخطيط، 
املكتب االستشاري لألبنية الصناعية، 
العم��ل مع الش��ركات االستش��ارية 
العاملي��ة مخط��ط االس��كان الع��ام 

للعراق، أمام محكمة الثورة
 

املكاتب االستشارية املعمارية 
والهندسية 

  لم يوجد أي مكتب هندسي استشاري 
عراقي في اربعينيات القرن العش��رين 
, إال ان��ه في الثالثيني��ات واالربعينيات 
م��ن الق��رن املاض��ي ، تخرج ع��دد من 
املهندس��ني العراقيني ف��ي اجلامعات 
االوروبي��ة واالميركية . وعاد هؤالء الى 
العراق حاملني اآلمال الواسعة للعمل 
الهندسي بشتى اختصاصاته خلدمة 
بلده��م وش��عبهم. ولع��ل املهندس 
احمد مختار ابراهيم )1910 �� 1960( 
هو املعم��اري العراق��ي االول في تلك 
الفترة، فقد درس في ليفربول بإنكلترا 
، واش��هر اعمال��ه الن��ادي االوملبي في 
االعظمي��ة ، وتبعه جي��ل الرواد امثال 
جعفر ع��الوي ومدحت عل��ي مظلوم 
ومحمد مكية ونزار علي جودة وزوجته 
) ألن ( وحازم نامق وعبد اهلل احس��ان 
كامل وسعيد علي مظلوم ونيازي فتو 

وتاجريان وسواهم .
  عم��ل معظم هؤالء ال��رواد في دوائر 
الدولة اخملتلفة. غير ان اقبال املواطنني 
على اعمال هؤالء، وعشقهم لعملهم 
الهندس��ي في فت��رة ش��هدت بداية 
نهضة عمرانية واس��عة ف��ي العراق، 
دفعهم ال��ى فتح مكاتب هندس��ية 
ومعماري��ة ، ملمارس��ة العم��ل بع��د 
انتهاء اوقات الدوام الرسمي .واعتقد 
ان هؤالء هم الذي��ن بدأوا بتكوين نواة 
املكاتب املعمارية التي تطورت وكونت 
بعدئذ املكاتب االستش��ارية العراقية 
. وق��د ق��دم املعماري��ون ال��رواد الذين 
ع��ادوا ال��ى الع��راق في خمس��ينيات 
القرن العشرين مثل قحطان املدفعي 
اجلادرج��ي  ورفع��ة  وقحط��ان عون��ي 
كل  وغيره��م،  احلس��ني  ومه��دي 
بطريقته ، خدم��ات جليلة للمجتمع 
، ال ميك��ن نس��يانها ، واغل��ب آثارهم 
ل��م تزل باقية ، حتك��ي لألجيال روحية 

العمل اخمللص واالبداع والتحدي .
  اصبح الطلب على اعمال املعماريني 
لتصمي��م البنايات وال��دور هائال ، مع 
دخول خريجني آخرين الى العراق سنويا 
. فتوس��عت اعم��ال املعم��ار العراقي 
ومس��ؤولياته ، وتشعبت اهتماماته . 
كما بدأت دوائر الدولة في اخلمسينيات 
بالطلب م��ن املعماريني ال��رواد بوضع 
املباني احلكومية  لبع��ض  التصاميم 
ف��ي العاصمة بغداد وامل��دن العراقية 
االخرى. ومن هنا شعر رواد العمارة في 
العراق باحلاجة الى خدمات املهندسني 
االخري��ن، إلكم��ال اعماله��م ووض��ع 
ومواصف��ات  االنش��ائية  التصامي��م 
املواد واالش��راف على االعمال. وبذلك 
ارتبط عدد من املهندسني املدنيني مع 
مكاتب العم��ارة التي اخذت مهامها 
بالتوس��ع ، لتغطي حجم��ا اكبر من 
اعمال البناء ، ومن هؤالء املهندس��ني 
وهش��ام  ش��يرزاد  احس��ان  املدني��ني 
املدفعي ومحب الدي��ن الطائي ونوري 

محمد رضا وآرتني ليفوان.
 في اخلمس��ينيات من القرن املنصرم 
، ل��م يك��ن هن��اك م��ن املهندس��ني 
الكهربائي��ني او امليكانيكي��ني ، م��ن 
يس��هم في وضع التصاميم اخلاصة 
باملتطلب��ات الكهربائية وامليكانيكية 
كالتبري��د او ش��بكات امل��اء واجمل��اري 
لل��دور  االخ��رى  اخلدمي��ة  واالعم��ال 
الس��كنية او بع��ض العم��ارات . لقد 
كان االعتم��اد ف��ي تلك الفت��رة على 
املهرة  من عمال الكهرباء وامليكانيك 
ذوي اخلب��رة لتنفيذ تل��ك االعمال . اما 
فيما يتعلق مبهندسي التربة واالسس 
وفحص امل��واد االنش��ائية ، فلم يكن 
يوج��د اّي مهندس به��ذا االختصاص 

يعمل في القطاع اخلاص .
 من املكاتب املعمارية التي فتحت في 
بغ��داد في اخلمس��ينيات ، مكتب نزار 
علي جودة وزوجته املعمارية االميركية 
السيدة ) ألن ( ، ومكتب محمد مكية 
، ومكت��ب جعف��ر ع��الوي ، ومكت��ب 
مدح��ت عل��ي مظلوم وس��عيد علي 
مظل��وم ، ومكتب قحط��ان املدفعي 
، ومكت��ب عب��د اهلل احس��ان كام��ل 
ورفع��ة اجلادرج��ي ، ومكت��ب قحطان 
عون��ي ، ومكت��ب مهدي احلس��يني ، 

ومكتب هشام منير . وقد عهد لهذه 
املكاتب تصميم الكثير من العمارات 
التجاري��ة وابنية حكومية ومش��اريع 
عمرانية مختلفة . فاحتاجت خلدمات 
املهندس��ني املدنيني ، امثال احس��ان 
شيرزاد الذي عمل مع مكتب عبداهلل 
ورفعة ، وهش��ام املدفع��ي الذي عمل 
م��ع مكتب قحطان املدفع��ي ، ونوري 
محمد رضا مع مكتب مدحت وسعيد 

علي مظلوم .
 وتأسس��ت ف��ي تلك الفت��رة مكاتب 
التصامي��م  ألعم��ال  هندس��ية 
الهندسية  واالختصاصات  االنشائية 

االخ��رى . ومنه��ا مكت��ب ني��ازي فتو 
وفيليب ناس��ي لألعمال االنش��ائية  ، 
ومكتب الروافد للمهندَسني د. ناجي 
عبد القادر ود. هاشم احلمزاوي ألعمال 
الري والبزل ، ومكتب اخلازن ملنذر فتاح 
ومحمد مخزومي ألعمال الهندس��ة 
املدني��ة وانضم اليه��م د. عبد الكرمي 

العلي .
  ازدادت واردات النف��ط العراق��ي ف��ي 
خمس��ينيات القرن املاضي ، وحتس��ن 
معها االقتصاد العراقي بصورة عامة ، 
وازدادت معدالت دخل الفرد في العراق 
. وبه��ذا ازدادت احلاج��ة الى الس��كن 
، وخاص��ة م��ن ذوي الدخل املتوس��ط 
. وازدادت معه��ا اعم��ال املهندس��ني 

املعماري��ني ف��ي وضع تصامي��م الدور 
السكنية اخلاصة . كما ازدادت احلاجة 
الى املشاريع اخلدمية وابنيتها ، وسائر 
االبنية لدوائر الدولة . وبس��بب دخول 
املشاريع التنموية واخلطط اخلمسية 
لتنفيذها ، اجتهت اجلهود الى تكليف 
املكات��ب املعمارية اخلاص��ة واملكاتب 
الهندس��ية املتخصصة االخرى ، من 
قب��ل دوائ��ر الدول��ة اخملتلف��ة . فبدأت 
املكاتب الهندسية بتوسيع نشاطها 
، وزي��ادة اع��داد املهندس��ني العاملني 

فيها من مختلف االختصاصات .
 في تلك الفترة وفي اخلطة اخلمسية 

للتنمي��ة 1960 ���� 1965 ، اعتم��دت 
وزارات الدول��ة للمرة االولى املعماريني 
العراقيني في مشاريع كبيرة ، وادخلت 
استشاريني  كمهندس��ني  اسماءهم 
في مشاريع خطة التنمية . وميكن ان 
نشير هنا الى العديد من االمثلة على 
ذل��ك ومنها مش��اريع محطات الثروة 
احليوانية التي مت توزيعها على املكاتب 
االستش��ارية ومنها احملط��ة اجلنوبية 
في البص��رة انيطت مبكت��ب قحطان 
املدفعي ومشاركوه ومحطة بكره جو 
انيطت باملكتب االستشاري العراقي – 
رفعة اجلادرجي . انيطت كذلك اعمال 
تصامي��م واش��راف من قب��ل مديرية 
املباني العامة وبعض املستش��فيات 

الصغيرة من قبل وزارة الصحة .
اواخ��ر  ال��ى  الس��تينات  ومن��ذ    
املعماري��ون  ط��ور   ، الس��بعينيات 
العراقيون ال��رواد مكاتبهم ، لتصبح 
مكاتب هندس��ية استشارية تغطي 
جمي��ع االختصاص��ات الهندس��ية . 
وب��دأت تل��ك املكاتب تس��تعني بذوي 
اس��اتذة  م��ن  واالختص��اص  اخلب��رة 
اجلامعات والهيئات التدريس��ية فيها 
، لرف��د اعم��ال املكاتب االستش��ارية 
باخلبرات املتخصصة ف��ي اجليولوجيا 
والتربة والصناعة والزراعة والتخطيط 
وغيره��ا ، فض��ال ع��ن التخصص��ات 

الهندسية املدنية واالنشائية .
  وس��اعدت اوق��ات العم��ل بدوام��ني 
صباحي ومس��ائي عل��ى توفير فرص 
العم��ل ألس��اتذة اجلامع��ات مس��اًء 
عل��ى ق��در االم��كان . كم��ا ان الدوائر 
احلكومية سمحت لبعض املهندسني 
اوقات  بع��د  للعم��ل  االختصاصي��ني 

الدوام الرسمي لسد احلاجة .
  طورت املكاتب االستشارية اعمالها 
لتغطي عدداً واس��عاً من النشاطات 
احلض��ري  كالتخطي��ط  الهندس��ية 
والزراعي��ة  الصناعي��ة  واملش��اريع 
واالعم��ال اخلدمي��ة اخملتلف��ة االخرى. 
كم��ا قام عدد م��ن اصح��اب املكاتب 
بتغيير اس��ماء مكاتبهم من اس��ماء 
شخصية الى اس��ماء عامة تتناسب 
مع نش��اطها اجلدي��د. ورفعت درجات 
التخص��ص لتلك املكات��ب عن طريق 
مكات��ب  م��ن  املهندس��ني  نقاب��ة 
النش��اطات  ال��ى  فق��ط  للعم��ارة 
كالهندس��ة  االخ��رى  الهندس��ية 
املدني��ة وامليكانيكي��ة والكهربائي��ة 

واجليولوجية وغيرها.
  واخ��ذت تل��ك املكات��ب بتس��جيل 
اس��مائها لالنضم��ام ال��ى املنظمات 
الدولي��ة لتقدمي خدماته��ا عن طريق 
تل��ك املنظمات ال��ى ال��دول العربية 
االخ��رى. فق��د انضم��ت اع��داد م��ن 
املهندس��ني املتخصص��ني ال��ى تلك 
املكاتب، وارتفع��ت كفاءتها العلمية 
واملهنية والتطبيقية، والتزامها مببادئ 
آداب مزاول��ة املهنة ال��ذي اقرته نقابة 
املهندس��ني العراقيني في س��تينيات 

القرن العشرين.
الت��ي تأسس��ت ف��ي  املكات��ب  م��ن 
خمسينات القرن العشرين كمكاتب 
معماري��ة وحتول��ت ال��ى استش��ارية 
ف��ي بغ��داد ف��ي عق��دي الس��تينات 
والسبعينات من القرن املنصرم، ميكن 
ان نذكر املكاتب االستشارية التالية :

1 � مكت��ب نيازي فتو وفيليب ناس��ي 
) مدني ( . 

أسس��ه   : املستش��ارين  احت��اد   �  2
مظل��وم  عل��ي  مدح��ت  املعماري��ون 

والدكتور محمد مكية وس��عيد علي 
مظلوم وهنري زفوبودا )معماري ( .

3 � االستش��اري العراق��ي : تأس��س 
م��ن قب��ل عب��د اهلل احس��ان كامل ) 
معماري ( ورفع��ة اجلادرجي ) معماري 
( واحس��ان شيرزاد ) انشائي وقانوني ( 
. وقد عم��ل مع هذا املكتب عدد كثير 
من املهندس��ني مثل معاذ االلوس��ي 
وصف��اء الكليدار و آرت��ني ليفوان مثل 
م��ازن كمونة و وج��دان ماه��ر وعوف 

عبدالرحمن واخرين .
4 � دار العمارة : تأسس باسم قحطان 
املدفعي ومشاركوه اوالً ثم حتول الى ) 

دار العمارة – استشاريون في العمارة 
والهندس��ة والتخطي��ط ( م��ن قبل 
الدكت��ور قحطان املدفع��ي ) معماري 
( وهش��ام املدفعي ) مدني وانشائي ( 
. وق��د عمل في ه��ذا املكتب عدد من 
املهندس��ني االستش��اريني املعماريني 
واملدني��ني مثل عدنان اس��ود وبس��ام 
البير ون��زار حمدون وانيس جواد واكرم 
وتون��ي وكالينا واخ��رون )معماريون( ، 
وحفظي بهية وزهير البصري وجعفر 
محم��د عل��ي وغيره��م ) مدني��ون ( ، 
واختصاصيون اخ��رون كعبد الرحمن 

احلاج ) مهندس كهربائي ( .
5 � مكت��ب قحطان عب��د اهلل عوني 

)مكتب معماري ( .

6 � مكتب هشام منير وناصر االسدي  
وعبد اجلبار اخملتار ) مكتب معماري  (.

7 � مكت��ب مه��دي احلس��ني ومحب 
الدي��ن الطائ��ي وش��اكر الس��عدي ) 

مكتب معماري ( .
8 � مكتب الروافد : اسس��ه الدكتور 
ناجي عب��د القادر وهاش��م حمزاوي ) 

مكتب هندسة مدنيه ( .
9 � مكتب اخلازن ، مهندسون مدنيون 
: اسس��ه املهندس��ون من��ذر فت��اح 
 ( مخزوم��ي  ومحم��د   ) ميكاني��ك   (
انش��ائي ( والدكتور عبد الكرمي العلي 

) مدني ( .

10 � مكت��ب مدح��ت وس��عيد علي 
مظلوم )  مكتب معماري ( .

11 � مكتب نوري محمد رضا ) مكتب 
مدني ( .

كم��ا اود ان اب��ني انه تأس��س في تلك 
الفترة ومارس العمارة واالختصاصات 
االخرى عدد م��ن املكاتب الفردية التي 
ال ميكنن��ي ذكرها هن��ا والتي لم تكن 

متفرغه ألعمالها االستشارية .
وفي فترة س��بعينات القرن العشرين 
تأس��س » املركز القومي للهندس��ة 
االستش��ارية » من قب��ل الدولة وكان 
اله��دف من��ه ان يق��وم بالتصامي��م 
للمش��اريع  واالنش��ائية  املعماري��ة 
م��ن  العدي��د  انظ��م   . احلكومي��ة 

املهندسني املعماريني ومنهم 
هن��ري زفوب��ودا ومع��ن سرس��م ومن 
االختصاص��ات االخ��رى ، ومتك��ن م��ن 
اجن��از العديد من املش��اريع احلكومية 
التي متت احالتها في املركز مباش��رة 
. بس��بب كون ه��ذا املرك��ز حكومي ، 
استطاع ان يستغل هذا املوقع ويتفوق 
على العديد من املشاريع التي جنح في 
اجنازه��ا اال انه لم ينجح ف��ي العديد 
من املش��اريع االخرى اال بعد تأخيرات 

وتعديالت على شروط التقاعد . 
وفي اواخر الس��بعينيات وبتوجيه من 
قيادات الدولة ، تكون في كل وزارة تعني 
باملشاريع التطويرية مكتب استشاري 
منافسا  للمشاريع  بالتصاميم  يقوم 

للمكاتب االستشارية اخلاصة . 
اثبتت التج��ارب التي مررن��ا بها عدم 
جناح املكاتب االستشارية في الوزارات 
واجلامع��ات وذلك لتعدد املهندس��ني 
املصمم��ني واملعماريني على مش��روع 
واح��د وعدم وض��وح عائدي��ة الفكرة 
التصميمية وعدم وضوح املس��ؤولية 
التصميمي��ة ، هل هي ملهندس معني 
ام ملكتب الوزارة ام مسؤولية الوزارة ؟

ل��م تك��ن ه��ذه املمارس��ات ملكات��ب 
هندسية عائده الى الوزارات او اجلامعات 
، محب��ذة من قبل املكات��ب اخلاصة ، اذ 
اثبتت التجارب عدم جناح هذه التجربة 
واس��تغالل بعض املهندسني نشاطات 

املكاتب ألغراضهم الشخصية .
ما أجمل تلك الفترة التي كانت مكاتبنا 
تتناف��س إلنت��اج التصمي��م االفض��ل 
واالحس��ن وتتسابق في تطوير العمارة 
العراقي��ة ع��ن طريق هذه املس��ابقات 
املعماري��ة . اذكر هنا متعة العمل أليام 
وليال طويلة في سبيل اجناز متطلبات 
مس��ابقة معينة والزه��و الذي يتضح 
واضحا عل��ى وجه املعماري الفائز االول 
. وعل��ى مدى حياتن��ا العملية فاز اخي 
قحطان واملكتب بعدد من املس��ابقات 
املعماري��ة ، منه��ا دور وزارة النفط في 
ال��دورة ، ومصرف الرهون ، وبناية البريد 
املمك��ن ، واجلزيرة احملمدية ووزارة املالية 

وغيرها .
دار العمارة – مهندس��ون استش��اريون 

في العمارة والهندسة والتخطيط
من اكبر املكاتب االستشارية العراقية 
تأسس��ت من��ذ خمس��ينيات الق��رن 
الَعش��رين ومايزال وخ��الل هذه املراحل 
أجنز العدي��د من التصامي��م املعمارية 
التي تعتبر دروساً في العمارة العراقية 
كم��ا كان رائ��داً ف��ي تطوي��ر املفاهيم 
التصميمية الهندس��ية ف��ي العمارة 
والتطبيقات الهندسية وادارة املشاريع 
. نق��ل دار العمارة من ال��دول املتطورة 
العدي��د م��ن التقني��ات واش��ترك مع 
املكاتب العاملية وكان ش��ريكاً مكافئاً 
في اجناز العديد من املشاريع واالجنازات 
ف��ي الع��راق كما مت ش��رحها ف��ي هذا 

الفصل والفصل التاسع عشر.
 ب��دأ ش��قيقي قحط��ان املدفع��ي )*( 
بتأس��يس مكتبه للهندسة املعمارية 
منذ س��نة 1952 . وق��د جنح بتفوق في 
معظم االعمال الت��ي قام بها ، وحازت 
تصاميمه املعمارية على اجلوائز االولى 
في العديد م��ن املس��ابقات املعمارية 
منذ اخلمس��ينيات من الق��رن املاضي . 
ومنها دور موظفي املصافي في الدورة ، 
ودور شركة مدينة املنصور             ) حي 

املنصور حاليا ( .
 )*( قحطان حسن فهمي املدفعي ، ولد 
في بغداد عام 1927 ، تخرج في جامعة 
ويل��ز باململكة املتحدة ع��ام 1950 ، ثم 
ن��ال املاجس��تير بالعمارة في الس��نة 
التالي��ة ، وفي س��نة 1985 حصل على 
شهادة الدكتوراه في اجلامعة نفسها. 
التحق��ُت مبكتب قحطان املدفعي بعد 
اس��تقالتي من ش��ركة نف��ط البصرة 
ع��ام 1954، وس��ماه أخ��ي قحط��ان ) 
مكتب قحط��ان املدفعي ومش��اركوه 
املكت��ب  اعم��ال  وكان��ت معظ��م   .  )
تنحصر في تصاميم الدور الس��كنية 
في بغداد ، والقلي��ل منها خارج بغداد 
. ومل��ا كان معظ��م مؤسس��ي املكتب 
ه��م موظفون في الدولة صباحا كانت 
املكاتب الهندسية غير واسعة بسبب 
صغ��ر االعم��ال املوكلة اليه��ا وتعمل 
عصراً فقط ، صادف ان تركزت كل تلك 
املكات��ب ف��ي الطابق االول م��ن عمارة 
مط��اع اخلضي��ري الواقعة ف��ي نهاية 
ش��ارع الرش��يد مطلة عل��ى منطقة 
الباب الش��رقي , وهي مكتب ) الن ونزار 
علي جودة ( ومكتب ) قحطان املدفعي 
اهلل  عب��د   ( ومكت��ب   ) ومش��اركوه 
احسان كامل ورفعة اجلادرجي واحسان 
ش��يرزاد ( ومكتب ) قحط��ان عبد اهلل 
عوني ( ومكتب ) مدحت وس��عيد علي 

مظلوم(.

هشام المدفعي
اعتادت الصباح الجديد ، انطالقًا من مبادئ أخالقيات المهنة أن تولي اهتمامًا كبيرًا لرموز العراق ورواده في مجاالت المعرفة والفكر واإلبداع 
، وممن أسهم في إغناء مسيرة العراق من خالل المنجز الوطني الذي ترك بصماته عبر سفر التاريخ ، لتكون شاهدًا على حجم العطاء الثري 

واالنتمائية العراقية .
واستعرضنا في أعداد سابقة العديد من الكتب والمذكرات التي تناولت شتى صنوف المعرفة والتخصص وفي مجاالت متنوعة ، بهدف أن 

نسهم في إيصال ما تحمله من أفكار ورؤى ، نعتقد أن فيها الكثير مما يمكن أن يحقق إضافات في إغناء المسيرة اإلنمائية للتجربة العراقية 
الجديدة .

 وبناًء على ذلك تبدأ الصباح الجديد بنشر فصول من كتاب المهندس المعماري الرائد هشام المدفعي ، تقديرًا واعتزازًا بهذا الجهد التوثيقي 
والعلمي في مجال الفن المعماري ، والذي شكل إضافة مهمة في مجال الهندسة العمرانية والبنائية وما يحيط بهما في تأريخ العراق .

الكتاب يقع في )670( صفحة من القطع الكبير، صدر حديثًا عن مطابع دار األديب في عمان-األردن، وموثق بعشرات الصور التأريخية.

نحو عراق جديد
سبعون عامًا من البناء واإلعمار

التحقتُ بمكتب قحطان المدفعي 
بعد استقالتي من شركة نفط 

البصرة عام 1954، وسماه أخي 
قحطان ) مكتب قحطان المدفعي 

ومشاركوه ( . وكانت معظم 
أعمال المكتب تنحصر في تصاميم 
الدور السكنية في بغداد ، والقليل 

منها خارج بغداد

وبسبب دخول المشاريع التنموية 
والخطط الخمسية لتنفيذها 
، اتجهت الجهود الى تكليف 
المكاتب المعمارية الخاصة 

والمكاتب الهندسية المتخصصة 
األخرى ، من قبل دوائر الدولة 
المختلفة . فبدأت المكاتب 
الهندسية بتوسيع نشاطها 

مدحت علي مظلوم وكنعان العسكري وهراند اسكندر وعباس سهيل و دكتور محمد مكية 5 2 1951

شعار دار العمارة فكرة اخي قحطان املدفعي وساعده بذلك عدنان اسود

الحلقة 14
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بغداد - ظفار اسماعيل: 

التأرجح احلاصل بني س��لوكيات 
الفرد احلدي��ث والتطور في اغلب 
النواحي ،احلياتية العملية منها 
واالجتماعي��ة س��بب في اختالل 
صح��ة  م��ع  تعاملن��ا  طريق��ة 
،،فمن جه��ة حرصنا  اجس��امنا 
عل��ى اقتن��اء األجه��زة احلديث��ة 
التي وفرت علين��ا اجلهد والوقت 
، واختص��رت الكثير م��ن العناء 
والهواتف   ، الكومبيوتر  كأجهزة 
اخللوي��ة والت��ي س��هلت ط��رق 
احلصول على املعلومة واسهمت 
اجلس��دي  اجله��د  تقلي��ل  ف��ي 
املتمث��ل في البح��ث عن الكتب 
واملص��ادر وزي��ارة األماكن وغيرها 
، ومن جه��ة أخرى عدم االهتمام 
الفعلي باتب��اع التطور في اجملال 
ممارس��ه  يولي  وال��ذي  الصح��ي 
الرياض��ة بنحو منتظ��م اهمية 
كبيرة ،ويضيف ن��وع من املوازنة 
ب��ني التكنلوجيا  وإدامه جس��م 

االنسان ومترينه .

الرياضة من الناحية 

االقتصادية 
لو قمنا بحس��ابات صغيرة ،ألثار 
الرياض��ة  ممارس��ة  ،ان  انتباهن��ا 
تع��د أح��د الوس��ائل املهمة في 
تقليل االنفاق ،وحفاظ االنس��ان 
على قابليت��ه للعمل مدة أطول 
،فممارسه الرياضة تقينا الكثير 
تكل��ف  ،والت��ي  االم��راض  م��ن 
الفرد أمواال وخس��ائر مادية ،من 
املمك��ن ان نس��تغني عنها عن 
الرياضية  التمارين  طريق ممارسة 
بانتظ��ام مما يعني ش��باب أطول 
وق��د   ، صح��ة  أكث��ر  وجس��داً 
انتش��رت في الس��نوات األخيرة 
الرياضية  القاع��ات  الكثير م��ن 
لكال اجلنس��ني ،وتعددت فوائدها 

وأسباب االلتحاق بها .
وع��ن اهميه ه��ذه املؤسس��ات 
التقين��ا  للمجتم��ع،  وفائدته��ا 
متخصص��ني لش��رح وتوضي��ح 
الرياضة واهميتها  فكره ممارسة 

في حياتنا .
اذ بين��ت الدكت��ورة كواكب جنم 
الدين ل�  » الصباح اجلديد »ان من 

املمكن ان نع��د الرياضة عملية 
ادامة وتدعي��م لعضالت واجهزه 
اجلس��م على اختالفه��ا فالقلب 
والعظام  الرياضة  يتأثر مبمارسه 
والكليت��ني  والرئ��ة  واالعص��اب 
والكثير من الغدد  واالجناب يتأثر 
كثي��راً بحال��ة اجلس��م وخاصة 
امل��رأة احلامل عن طريق ممارس��ة 
التمارين واحلركات البسيطة غير 
اخلطيرة اال في حاالت خاصة من 
احلمل وبالطبع حسب توجيهات 
الطبي��ب اخملت��ص ، كم��ا وانه��ا 
عملية  لتخط��ي  ستس��اعدها 
االجن��اب وعودته��ا ال��ى قوامه��ا 
وتقليل خطورة بعض  الطبيعي 
االمراض الت��ي قد حتدث في اثناء 
احلم��ل، كالتخثر الدم��وي ، ومن 
امله��م ان ن��درك ان للرياضة دوراً 
مؤثراً في انغماس الشباب بحاله 
م��ن التفاؤل وحب احلياه ،ويش��د 
فكره نح��و أجواء أخ��رى ،مليئة 
،والسعادة  ،والنش��اط  بالصحة 
واالندف��اع ،والننس��ى ان العق��ل 

السليم في اجلسم السليم .
واضاف��ت جنم الدي��ن : ان من ابرز 

االعتق��ادات اخلاطئ��ة التي يؤمن 
بها الكثي��رون ان الرياضة ماهي 
اال ح��ركات جس��دية ميارس��ها 
الوزن  انق��اص  بني��ة  الش��خص 
الزائ��د في ح��ني ان هن��اك أنواع 
متع��ددة م��ن الرياض��ات منه��ا  
اليوجا  مث��ل  الذهنية  الرياض��ة 
العقلية  القدرات  تنميه  ورياضه 
والنفس��ية ، ام��ا فيم��ا يخ��ص 
املرآة  فعدم االهتمام بجس��دها 
ه��و حتصي��ل حاص��ل لضع��ف 
الثقاف��ة الصحية  ف��ي اجملتمع 
عام��ة وعّدها امرًا ثانوي��اً ،لذلك 
فمن الض��روري والواج��ب علينا 
الس��ائد عن  املفهوم  تصحي��ح 
وتغيي��ر عّده وس��يله  الرياض��ة 
لتقلي��ل ال��وزن واحملافظ��ة عليه 
فقط  بل تتعدى ذلك في التأثير 
على احلالة النفسية التي تنتاب 
الف��رد اخلامل او البدي��ن وحاالت 
كثيرة م��ن الروماتيزم وتس��اعد 
في التسريع بش��فاء الكثير من 
امراض الروماتيزم والقلب وارتفاع 
ضغط الدم ومس��اعدة احلوامل 
خاصة في األش��هر األخيرة على 

االجناب بيسر اكثر.
 وأك��دت ان مس��ؤولية النهوض 
بالوع��ي اجملتمع��ي وتش��جيعه 
او  الرياض��ة  ممارس��ة  عل��ى 
الرياضي��ة  للن��وادي  االنتم��اء 
وخاصه الش��ابات اللواتي يعاني 
وامراض  الس��منة  م��ن  أغلبهن 
كثيرة نفس��ية منها وجس��دية 
كالش��عور باملل��ل والرغب��ة في 
التمرد، بسبب قلة احلركة وعدم 
تقدير رغبتها في ممارس��ة شتى 
النش��اطات مع اقرانها والتعزيز 
من احساس��ها باحلي��اة وتدعيم 
اثبتت  ثقته��ا بنفس��ها حي��ث 
الدراس��ات ان اجلس��م املعاف��ى 
نفسياً وجس��دياً له قابلية على 

االبداع والتفوق بنسبة أكبر.
م��ن جانبه ب��ني الكابنت قحطان 
مع��روف  رياض��ي  وه��و  ص��دام 
وصاحب احدى القاعات الرياضية 
اذ حت��دث لن��ا ع��ن وجه��ه نظره 
كمدرب رياضي وخبرته الطويلة 
في فأئده ممارس��ه الرياضة بنحو 

عام .
اذ بني لنا ان للرياضة دور أساسي 

ف��ي حياتنا جميًع��ا وهي مفيدة 
البش��ري  للجس��م  ومهم��ة 
فاملثابرة عليها تؤدي الى التقليل 
بكثي��ر  اإلصاب��ة  نس��بة  م��ن 
م��ن االم��راض كأم��راض القلب 
والعظ��ام والس��كري والتقلي��ل 
من اإلصابة بالبرد واحلصول على 
ذاكرة ونوم افضل واحملافظة على 
زيادة  املفاص��ل والقض��اء عل��ى 
ال��وزن والتحك��م بنح��و افضل 
بالضغوطات النفسية والتقليل 
تقتص��ر  ال  حي��ث  التوت��ر  م��ن 
أهميتها على الصحة اجلسدية 
لإلنس��ان فقط بل تعد التمارين 
الرياضية من اهم العوامل التي 
تس��اعد الكثير مم��ن يعانون من 
اضطراب��ات نفس��ية وعصبي��ة 
فهي حتفز االنسان على الشعور 
الثق��ة  وتدع��م  افض��ل  بح��ال 

بالنفس  .
واضاف ان الرياضة تس��اعد على 
اف��راز املخ مل��واد كيميائية جتعل 
باالس��ترخاء  يش��عر  االنس��ان 
والسعادة و حتسن املزاج ,اضافه 
الى الش��عور بالتش��ويق واألثارة 

والقضاء على الش��عور بالوحدة 
من خ��الل أداء التمارين الرياضية 
اجلماعي��ة في القاع��ة الرياضية 
وتسهم في بناء عالقات انسانية 
الصداق��ات  وتكوي��ن  وم��ودة 
واالندم��اج ف��ي اجملتم��ع فتمنع 
وتس��اعد  بالوح��دة   الش��عور 
الكثيري��ن على تخط��ي االزمات 

النفسية .
وال ننس��ى دورها املهم في ابعاد 
الش��باب عن األفكار غير املفيدة 
الس��لوكيات  نح��و  ،واالجن��راف  
السلبية ،فهي متلئ وقت فراغهم 
،وتشغلهم باملنافسات اجلماعية 
،ومتت��ص  ،واملفي��دة  املس��لية 
الطاقة الس��لبية ،وتس��هم في 
السيطرة على االنفعاالت ، وحترر 
املواه��ب ، وتع��د الرياض��ة ،م��ن 
اكث��ر النش��اطات التي يس��هل 
على الش��اب مزاولتها ،  و إهمال 
النش��اطات التي تعتني بتنمية 
مواهب وهوايات الشباب ، وحترير 
طاقاته��م ،واكتش��اف ميولهم 
االهتم��ام  ،وغي��اب  ،وابداعه��م 
باملوهوبني منه��م ،خلقت  نوعاً 
من الضج��ر ،والضغوط ،والفراغ 
النفس��ي ،مم��ا س��هل الطري��ق 
لس��يطرة الكثي��ر م��ن العادات 
السلبية الضارة بالفرد ،واجملتمع 
العقائدي  الدين��ي،او  ،كالتطرف 
التح��رش  ظاه��ره  ،وانتش��ار 
،وافتع��ال  ،والعن��ف  بالفتي��ات 
الطاق��ة  وتراك��م  املش��كالت  
الغض��ب  ،وس��رعة  الس��لبية 
فيه��ا  املبال��غ  الفع��ل  وردات   ،
،واللجوء ال��ى التنفيس عن هذا 
الف��راغ بط��رق أخرى ،ق��د تكون 
ضارة وخطرة ،كالتدخني وتعاطي 
املش��روبات الكحولي��ة والتركيز 
العاطفي��ة  العالق��ات  عل��ى 
املش��روعة  غي��ر  واجلس��دية 
اجليل  وق��ت وطاق��ات  ،فتضي��ع 
اجلدي��د وتغيب االم��ل في حتقيق 
احالمه��م  واالرتقاء مبس��تواهم 
الفك��ري واألخالق��ي ، فالرياضة 
اذا تعد في وقتنا الراهن من اهم 
النش��اطات التربوية التي حتمي 
أبنائنا م��ن االنخ��راط في اخلطأ 
وتنف��ي املفهوم املتع��ارف عليه 
في انها تؤدي الى إهمال الطالب 
لدراس��ته فيما لو نظم الطالب 

وقته . 

أحد وسائل تقليل اإلنفاق

الرياضة عالج نفسي وجسدي تقي العديد من األمراض

الرياضة تساعد على االسترخاء والشعور بالسعادة

لقطة

بطاقة شخصية

البغداديون.. نهر دجلة وحرارة الصيف »عدسة: زياد متي«

تع��د الفنانة س��عاد محمد التي 
ولدت في 2 شباط 1962 في لبنان 
ألب مص��ري وأم لبناني��ة، صاحبة 
منج��ز غني ف��ي الغن��اء إذ قدمت 
م��ا يزي��د ع��ن الثالث��ة آالف أغنية 
خالل مس��يرتها الفنية، وقد بدأت 
بغناء املوشحات في إذاعة دمشق، 
وبعد ذلك سافرت إلى مدينة حلب 
ووصفت بأنها أجمل صوت نسائي، 
لق��ب »عمالق��ة  وأطل��ق عليه��ا 
النغ��م« و »قيثارة الس��ماء« كما 

سماها رياض السنباطي.
تزوج��ت ف��ي بداياته��ا الفنية من 
الصحف��ي  األدي��ب  مكتش��فها 
محمد فتوح ملدة 15 سنة وأجنبت 
ث��م  وبن��ات  أبن����اء  من��ه س��تة 
انفصال، لتتزوج بعده من املهندس 
محمد بيبرس وت��رزق م�نه بأربعة 
أبناء ويتم الط����الق بعد ذلك، ثم 
تزوج��ت من رجل لبنان��ي ولم ترزق 

منه بأطفال ومت الطالق أيًضا.
توف��ي والدها وه��ي طفلة عمرها 

س��نة وكانت تش��دو بأغني��ات أم 
كلث��وم، وأخذت تغني ف��ي األفراح 
وه��ي طفل��ة، وعندما ش��بت عن 
الط��وق ع��ارض أخوه��ا أن تك��ون 
مطرب��ة بينما ش��جعها ش��قيق 
آخ��ر له��ا، وف��ي النهاي��ة تغلبت 
الهواي��ة وبتش��جيع م��ن جاره��ا 
األدي��ب والصحف��ي محم��د علي 
فتوح شقت طريقها للغناء وألف 
له��ا محمد عل��ي فت��وح أغنيتها 
»مظلوم��ة يا ن��اس مظلومة« من 
أحلان محمد محسن كما ألف لها 
»غريبة« و »الزمن قاس��ي« وحلنها 

امللحن نفسه.
املوش��حات  س��عاد  وقدم��ت 
االندلس��ية إلذاع��ة دمش��ق ف��ي 
بداياتها الفنية ولم تكن تعش��ق 
الظهورعلى الشاشة وإمنا تفضل 
أن تك��ون مطربة حفالت، فهي لم 
تقدم س��وى فيلمني أولهما جسد 
مأس��اة فلس��طني وكان أول فيلم 
عن ه��ذه املأس��اة وهو »فت��اة من 

فلس��طني« و«أنا وح��دي« فيلمها 
الثاني للمخرج هنري بركات.

بعد ذلك لم متثل س��عاد للسينما 
اإلذاع��ة  ف��ي  بالغن��اء  واكتف��ت 
كأغنيات فردية أو برامج إذاعية وقد 
قدم��ت الكثير من ه��ذه البرامج، 
واكتف��ت م��ن الس��ينما بتق��دمي 

أغنيات مدبلج��ة لبطالت أخريات 
مث��ل أغانيه��ا ف��ي فيل��م »رابعة 
العدوية« موسم 1963 اخراج نيازي 
مصطفى وفيلم »الش��يماء أخت 
الرسول« سنة 1972 اخراج حسام 
الدي��ن مصطف��ى وفيل��م »مبب��ة 
كش��ر«غنت »انا هويت وانتهيت« 

1974 اخراج حسن االمام .
و قدم��ت س��عاد محم��د املئ��ات 
م��ن االغنيات ف��ي اإلذاعة املصرية 
وغيرها م��ن اإلذاعات العربية وكان 
حلالوة صوتها وقوة نبراته وحس��ن 
ووضوحه��ا،  ألفاظه��ا  مخ��ارج 
العنص��ر املهم في ج��ذب محبي 

الطرب.
»أوع��دك،  أغانيه��ا  أش��هر  م��ن 
اله��وا  فت��ح  ي��ارب،  وحش��تني، 
الش��باك، هو صحيح الهوا غالب« 

وأغاني فيلم »الشيماء«.
توفيت ف��ي 4 يوليو/متوز 2011 عن 
عم��ر يناهز 85 عاماً أثر أزمة قلبية 

حادة.

سعاد محمد

سعاد محمد

شريط ملون
تطبيق يحول صور اإلنستغرام
والفيسبوك إلى رسومات فنية

اكتش��ف البلجيك��ي ماتي��اس باينيز الطريقة الس��رية 
لتحوي��ل صور موق��ع التواص��ل االجتماعي فيس��بوك أو 
إنس��تغرام إل��ى وحدات فنية برس��وم نصية باس��تعمال 
صيغة »أسكي« وهى أحد نظم متثيل الرموز في احلاسوب 

باللغة املكتوبة.
وذكر موقع »بي.س��ي ماغازين« املتخصص في موضوعات 
التكنولوجي��ا أن هذه الطريق��ة اجلديدة تضاف إلى قائمة 
االس��تخدامات الطريف��ة للحاس��وب ومواق��ع التواصل 
االجتماعي للتخلص من امللل. يذكر أن صيغة أسكي هي 
النطق الصوتي حلروف األبجدي��ة اإلجنليزية »أيه.إس.كيه.
آي.آي« وهي احلروف األولى من عبارة »الش��فرة القياس��ية 
األميركي��ة لتبادل املعلومات« وه��ي عبارة عن متثيل ثنائي 
)النظام الثنائي الرقمي( حلروف احلاسوب. وكان قد مت تطوير 
ه��ذه الصيغة في البداية ألغراض االتصاالت عبر اإلنترنت 
حيث تستخدم هذه الصيغة 7 بايت فقط لكل حرف وهو 
ما يتي��ح تكوين 128 مزيجاً مختلفاً م��ن احلروف الكبيرة 
والصغيرة في األبجدية اإلجنليزية وكذلك األعداد الرقمية 

والرموز اخلاصة عند حتويل الصور إلى رسوم نصية. 

األقصر تحتفل بـ»عام القرد«
حتتفل مدين��ة األقص��ر التاريخية بصعيد مص��ر، ، برأس 
الس��نة الصينية اجلديدة، »عام القرد«، بحضور مئات من 
الس��ياح الصيني��ني، الذين بدأوا في التواف��د على املزارات 
األثري��ة باملدينة. وقال أمين ابوزيد رئي��س اجلمعية املصرية 
للتنمية األثرية والس��ياحية إن الفعاليات السياحية في 
مدين��ة األقصر ق��ررت االحتفال بحلول ع��ام القرد وبداية 
الس��نة الصينية اجلديدة، في إطار املساعي اجلارية جلذب 

عشرات اآلالف من سياح الصني.
 واش��ار إلى أن احلضارة املصري��ة حتظى باهتمام خاص في 

الصني.

البرلمان الفرنسي يقر
قانونًا يمنع تبذير الطعام

أقر البرملان الفرنسي قانوناً يحتوي مجموعة من اإلجراءات 
ألج��ل محاربة تبذير املواد الغذائي��ة خاصة ما يتعّلق مبنع 
احملالت التجارية الكبرى واألسواق املمتازة من إلقاء الطعام 
الصالح لالستهالك مع النفايات وكذلك عدم عرض املواد 

التي لم تبع أمام االستهالك من جديد.
واقت��رح القانون البرملاني االش��تراكي غيوم كاروت، وينص 
القان��ون على اتخ��اذ تدابير بهدف إعط��اء القيمة للمواد 
الغذائية ومنع كل أشكال التبذير وضمان استعمال هذه 

املواد في ما يعود بالنفع على املصلحة العامة.
وتع��د فرنس��ا أول دولة في العالم تطبق ه��ذه اإلجراءات، 
ويس��عى نواب فرنس��يون إلقناع الرئيس فرانسوا هوالند 
بإقناع رئيس املفوضية األوروبية جون كلود جونكر بتعميم 

هذه املبادرة في جميع بلدان االحتاد األوروبي.
كم��ا ينص القان��ون على إن��زال عقوبات ملنع إت��الف املواد 

الغذائية التي ما تزال صاحلة لالستهالك.
ويتضم��ن القانون تربي��ة األطفال في امل��دارس على عدم 

التبذير ورمي الغذاء في النفايات. 
وبحس��ب القانون فإن املواد الغذائية الصاحلة لالستهالك 
ستتم االستفادة منها بالدرجة األولى في متويل اجلمعيات 
واملؤسس��ات ذات الطاب��ع اخلي��ري وبعده��ا ف��ي تغذي��ة 

احليوانات، ثم في استعمال هذه األغذية في الزراعة.
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القوسالعقربالعذراء

أن��ت بحاجة لبع��ض البصيرة ، أع��ِط اهتماماً 
اليوم ملن حولك. ال تصرف انتباهك بسهولة عن 
األمور احمليطة بك، وال تخرج عن املوضوع املطروق 
أمامك. قد يفاجئ من حولك بتركيزك املفاجئ. 

و قد تتفاجئ بسرعة جتاوبهم مع افكارك . 

أنت تك��ره أن تكون ش��كاكاً باآلخرين ، لكن 
بعض األمور تق��ول لك أن تختبر هذا احلافز و 
تتصرف بش��كل أكثر حذراً . أنصت إلى هذا 
الص��وت اخلاف��ت و ال متانع م��ن احلصول على 

بعض األجوبة املباشرة .

عليك بذلك ألن هذه الفترة هي فترة نش��اطك 
الذهبية و التي قد ال تتكرر كثيرا، ستجد الكثير 
من االمور الس��ارة في العمل و التي س��تجعل 
حياتك االجتماعية و حتى العاطفية افضل من 

السابق .

تنق��ل عالقتك مع أش��خاص اليوم من زمالء 
عمل إل��ى أصدقاء رمبا، أو رمّبا من أصدقاء إلى 
أكثر من أصدقاء. كن إيجابياً مع هذا التحول 
بقضاء بعض الوقت معهم بعيداً عن املكتب 

أو العمل. 

اس��تخدم طاقتك لتحويل األشياء من أفكار 
نظري��ة إلى واقع ملموس . إن��ك تعمل بجّد، 
رغم ذلك تشعر كما لو أّنك ال جتني شيئاً. ال 
تفقد ثقتك بنفس��ك، فإن املشاريع الطويلة 

األجل حتتاج إلى وقت أطول لتجني ثمارها.

بالعاطف��ة  مل��يء  أن��ت  املوج��ة!  إرك��ب 
والرومانس��ية الي��وم، لذا انطل��ق قدماً. أنت 
مزاجي كثيراً الي��وم ، فمرة هنا و مرة هناك ، 
وق��د تبدو تصرفاتك جنوناً . خذ بعض الوقت 

لترتيب أفكارك و تطلعاتك.

ان��ت في قمة نش��اطك العاطف��ي و اجلميع 
يريد ان يراك بأحس��ن حال، في العمل هنالك 
خبر قد يغير من بعض اخلطط التي كنت قد 
رس��متها ال تضايق و كن مرن��ا مع املتغيرات 

اجلديدة.

حّرك دماغك س��ريعاً. لقد ح��ان الوقت لتتأّمل. 
س��تتعّلم من خ��الل املالحظة أكث��ر بكثير مما 
س��تتعلمه باالندماج في القضاي��ا املطروحة ، 
الترّوي سيس��مح لك برؤية بعض الروابط التي 

كنت غافالً عنها.

 ال تنظر إل��ى الوراء ، فقط انطلق إلى األمام. 
أن��ت ال حت��ب أن تخب��ر رئيس��ك ف��ي العمل 
أو زوجت��ك في البي��ت إلى أين تذه��ب، تكره 
س��لطة االستجواب ، و حتب االنطالق دون أية 

قيود ، لكن عليك أن ال تبالغ بذلك كثيراً.

تعقلك س��يخدمك كثيراً. كل ما حتتاجه هو 
وضع خطة منطقية. استخدم طريقتك في 
البح��ث وط��ّور خطتك إلى م��دى أبعد ، هذا 
ينطبق على مس��اعي العمل وأم��ور القلب 

على حد سواء.

ال تك��ن س��ريعاً جداً ف��ي القفز إلى تس��ّلق 
األعال��ي. اآلخرون لديهم احلق في آرائهم، وإذا 
أتقنت االس��تماع بدالً من أن تنهمر بالوصايا 
على م��ن حولك ، فقد تس��مع بعض احلكم 

املفيدة جداً.

الدلو الحوتالجدي

فطاقت��ك  باحل��ّب،  حت��ّس  أن  بإمكان��ك 
الرومانس��ية املغناطيسية جتذب املعجبني. 
إذا كان لديك اهتمام باحلّب، فإنك س��تكون 
ملفت��اً لألنظ��ار الي��وم ، و س��تجد أن عيون 

جميع من حولك محملقة بك. 

حظك اليـوم



مدريد ـ وكاالت:
كشفت تقارير إعالمية قبل حلظات 
في خبر عاجل، أن نيمار دا سيلفا، جنم 
نادي برشلونة اإلسباني لكرة القدم، 
ودع زمالئ��ه ف��ي الفري��ق الكتالوني 
قبل إجراء احلص��ة التدريبية صباح 
أمس واملقرر إنطالقها في الس��اعة 

9:30 بتوقيت إسبانيا.
وأك��دت إذاع��ة "راك 1" الكتالونية 
أن نيمار وص��ل إلى املدينة الرياضية 
خ��وان جامبر ف��ي الس��اعة 09:00 
وأعلن لزمالئه في غرفة خلع املالبس 
قبل انطالق التدري��ب قراره بالرحيل 
إل��ى ن��ادي باري��س س��ان جيرم��ان 
الفرنس��ي.وتابع نف��س املص��در أنه 
بعد إبالغ زمالئه بق��راره، غادر نيمار 
س��ريعا مركز التدريب��ات دون اإلدالء 

بتصريحات.
وقال النادي الكتالوني عبر حس��ابه 
التواص��ل  موق��ع  عل��ى  الرس��مي 

االجتماع��ي "تويت��ر" أن نيم��ار ل��م 
يش��ارك في التدريبات بعد حصوله 
عل��ى إذن م��ن املدير الفن��ي للفريق 

ارنستو فالفيردي.
"مون��دو  صحيف��ة  وأوضح��ت 
ديبورتيف��و" أن نيم��ار الذي قد يعلن 
ع��ن انضمامه رس��ميا إل��ى باريس 

سان جيرمان يوم غٍد اجلمعة.
الرس��مي  اإلع��الن  املتوق��ع  وم��ن 
لصفقة النجم البرازيلي إلى باريس 
سان جيرمان الفرنسي في الساعات 
القليل��ة املقبلة، اذ س��يقوم النادي 
الباريس��ي بدفع قيمة فسخ عقده 
املق��درة بنحو 222 ملي��ون يورو إلى 
رابطة أندية الدوري اإلس��باني لكرة 

القدم.
وأث��ار س��لوك نيم��ار في األس��ابيع 
األخيرة غضب قادة النادي الكتالوني، 
حيث فض��ل البرازيلي العرض املادي 
الهائل لس��ان جيرمان على املشروع 
الرياضي للن��ادي الكتالون��ي والذي 
يتيح له املنافس��ة على أبرز األلقاب 

القارية. 

نيويورك ـ وكاالت:
لت الرومانية س��يمونا هاليب  تأهَّ
الثان��ي  لل��دور  األول��ى  املصنف��ة 
مبنافسات فردي السيدات لبطولة 
واش��نطن املفتوحة للتن��س، أول 
أمس.. ففي ال��دور األول للبطولة، 
فازت هاليب على األمريكية سلون 
متتاليتني  مبجموعت��ني  س��تيفنز 

)7-6(، و)0-6(.
ايكاترين��ا  الروس��ية  وصع��دت 
مكاروفا املصنفة الس��ابعة للدور 
األمريكي��ة  عل��ى  بفوزه��ا  ذات��ه 
جيمي لوب )7-6(، )6-3(.. وتفوقت 
مونيكا بويج العبة بورتريكو على 
األمريكي��ة لوي��زا كيريك��و )4-6(، 

و)4-6(.
م��ن جان��ب اخ��ر، طالب��ت العبة 
التنس األمريكية سيرينا ويليامز، 
بتطبيق مبدأ املس��اواة في األجور 
بالنس��بة للنس��اء ذوات البش��رة 

السمراء في بالدها.
حس��ابها  عب��ر  ويليام��ز  وقال��ت 
عل��ى موقع التواص��ل االجتماعي 

صاحب��ات  »النس��اء  إنس��تجرام 
البشرة السمراء هن حجر الزاوية 
جملتمعنا، إنهن رائعات ويس��تحقن 

احلصول على نفس األجر«.
ونش��رت ويليامز، ص��ورة لها على 
»انس��تجرام« وهي ترتدي قميصا 
»ام��رأة  ش��عار  يحم��ل  رمادي��ا 
رائعة«.. وتنتظر ويليامز وصديقها 
اليكس��يس أوهانيان ف��ي اخلريف 

املقبل قدوم طفلهما األول.
وبرغ��م حمله��ا، توج��ت ويليامز، 
الفائز ب��� 23 لقبا ف��ي البطوالت 
الكب��رى »جران��د س��الم«  األرب��ع 
واملصنفة األولى عامليا سابقا، في 
كانون الثاني املاضي بلقب بطولة 

أستراليا املفتوحة.
وأضافت ويليام��ز »يوم 31 متوز هو 
يوم املس��اواة في األجر بالنس��بة 
البش��رة  صاحب��ات  للنس��اء 

السمراء«.
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العواصم ـ وكاالت:

ث الفرنس��ي زين الدين زيدان  حتدَّ
م��درب ري��ال مدريد، قب��ل مباراة 
فريقه األخيرة في جولته بالواليات 
املتح��دة األميركي��ة، أم��ام جنوم 

الدوري األمريكي للمحترفني.
وخ��اض ري��ال مدريد ف��ي جولته 
 3 بالوالي��ات املتح��دة األمريكية 
مباريات أمام مانشس��تر يونايتد 
)1-1(، وخس��ر ب��ركالت الترجيح، 
كم��ا س��قط أم��ام مانشس��تر 
الفري��ق  وخس��ر   ..)4-1( س��يي 
امللكي، مباراته الثالثة أمام غرميه 
ومنافس��ه التقلي��دي برش��لونة 

)2-3( فجر األحد املاضي.
وتُعدُّ مب��اراة ري��ال مدريد، حامل 
لقب دوري أبطال أوروبا، أمام جنوم 
الدوري األمريكي األخيرة للفريق، 
قبل مواجهة مانشستر يونايتد، 
حام��ل لق��ب ال��دوري األوروب��ي، 
الس��وبر  ف��ي  املقب��ل  الثالث��اء 

األوروبي.
وقال زيدان في مؤمتر صحفي نقلته 
صحيفة »أس« اإلس��بانية: »يجب 
أن نؤدي مباراة جيدة ونحقق الفوز، 
لكن األهم أن ننهي اللقاء من دون 
إصابات. سننهي اجلولة بنحو جيد 
من الناحية البدنية بعد خوضنا 4 

مباريات«.
ع��ن كريس��تيانو  زي��دان  ث  وحت��دَّ
رونال��دو، الذي أدلى أم��س بأقواله 
أم��ام محكم��ة إس��بانية بش��أن 
قائالً:  الضريبي،  بالته��رب  اتهامه 
»إذا أدل��ى رونال��دو بش��يء جديد 
سأعلق على املوضوع. األمر األهم 

هو ما أخبرني به«.
وأضاف »رونالدو في عطلة ويشعر 

بالهدوء، وس��ينضم إلينا السبت 
املقب��ل. أعتق��د أن ه��ذه األم��ور 
تزعجه، لكنه سعيد؛ ألنه جتاوزها 
اآلن. إنه هادئ ويريد اللعب مجددًا، 
واالنضم��ام إلينا ف��ي اخلامس من 
ه��ذا الش��هر«.. وعن م��دى تطور 
النج��م الويل��زي جاري��ث بايل في 
املش��وار اإلع��دادي للفري��ق عقب 
ش��فائه من اإلصابة التي أبعدته 

كثيرًا املوسم املاضي، أجاب زيدان: 
»أراه يشعر بحالة جيدة«.

وأوض��ح »تع��رَّض إلصاب��ة طويلة 
ال��ذي  اإلع��دادي  واملش��وار  ج��ًدا، 
خاضه ل��آن كان جيًدا بالنس��بة 
إليه. لس��ت قلًقا بش��أن مستوى 
م��ر  بأكمل��ه  الفري��ق  ألن  األداء 
بلحظات جيدة، وأخرى س��يئة في 

هذا املعسكر«.

وعن ع��دم فوز الفريق ف��ي أي من 
املباريات الثالث التي خاضها حتى 
اآلن في املعسكر، قال: »الفريق مير 
بوض��ع جيد من الناحي��ة البدنية، 
لم منر مبش��اكل بدنية س��وى أمور 
ومودريت��ش،  لك��روس،  صغي��رة 

وفاران«.
وتاب��ع »النتائ��ج ل��م تك��ن كم��ا 
نأمله��ا. لك��ن هن��اك العديد من 

اإليجابي��ات والس��لبيات«.. وأخيرا 
تطرق زيدان لالعبي فريقه اخلمسة 
الذين ش��اركوا ببطولة أوروبا حتت 
21 عاًما )أسينس��يو، س��يبايوس، 
مارك��وس يورنتي، بورخ��ا مايورال، 
خيس��وس فاييخ��و(، وعما إذا كان 
باملباراة  سيشاركون كأساس��يني 

املقبلة.
وقال في هذا الصدد: »س��يحظون 

بدقائق لع��ب منذ البداي��ة. األمر 
مختلف هذه املرة. الالعبون الذين 
لم يش��اركوا كثيرًا ف��ي املباريات 
املاضية، س��يحظون بفرصة أكبر 

في هذه املباراة«.  
من جان��ب اخ��ر، يس��عى الدولي 
اإلسباني سيرجيو راموس، مدافع 
فريق ري��ال مدريد، من أجل اللحاق 
مبواجه��ة كأس الس��وبر األوروبي، 
أمام مانشس��تر يونايتد اإلجنليزي، 

8 آب اجلاري.
الفت��رة  خ��الل  رام��وس  وتع��رض 
املاضية إلصابة ف��ي األذن اليمنى، 
حيث كان مي��ارس رياضة الغطس 
أثن��اء عطلته، وأث��ر الضغط حتت 
امل��اء عل��ى أذنه وتس��بب ل��ه في 
مش��كالت س��معية أث��رت عل��ى 
تركيزه، ولم يش��ارك في املباريات 

املاضية.
ويسير راموس، وفق خطة ُمحددة 
مبواجه��ة  يلح��ق  أن  أج��ل  م��ن 
مانشس��تر يونايت��د، فه��و ي��ؤدي 
الصال��ة  ف��ي  إضاف��ة  تدريب��ات 
الرياضي��ة، من أج��ل الوصول إلى 
أفض��ل جاهزي��ة عل��ى املس��توى 
البدني، بحسب ما أفادت صحيفة 

»ماركا«.
ويس��تعد راموس، للمشاركة في 
ثان��ي مبارياته م��ع الفريق امللكي، 
بالواليات  التحضيري��ة  اجلولة  في 
املتحدة، أمام جنوم الدوري األمريكي 
غًدا، بعد مشاركته ملدة 45 دقيقة 

أمام برشلونة.
وأشارت الصحيفة، إلى أن راموس 
ال��ذي كان حاس��ًما ف��ي الس��وبر 
األوروبي العام املاضي، بتس��جيله 
أم��ام   92 الدقيق��ة  ف��ي  هدف��ا 
إشبيلية، يسعى لتكرار ذلك هذا 

العام أمام الشياطني احلمر.

قبل لقاء مانشستر يونايتد في السوبر األوروبي

زيدان: سأمنح الفرصة للخمسة الصغار.. ورونالدو يشعر بالهدوء

زيدان

هاليبنيمار

بودابست ـ وكاالت:
أحرز السائق األملاني سيباستيان فيتل، أول أمس، 
س��باق جائزة اجملر الكبرى، املرحلة احلادية عش��رة 
من بطول��ة العالم للفورم��وال وان، متقدماً على 
زميله الفنلندي في فريق فيراري اإليطالي كيمي 

رايكونن.
وحافظ فيت��ل على الصدارة خالل معظم مراحل 
الس��باق بعد انطالقه م��ن املرك��ز األول، ليحقق 
فوزه الرابع هذا املوس��م ويعيد توسيع الفارق في 
صدارة ترتيب بطولة العالم مع سائق مرسيدس 
البريطاني لويس هاميلتون الذي أنهى سباق على 
حلب��ة هنغارورين��غ في املركز الراب��ع خلف زميله 

الفنلندي فالتيري بوتاس.
وكان هاميلتون متكن قبل أس��بوعني من تقليص 
الفارق مع فيتل إلى نقطة واحدة فقط في ترتيب 
بطولة العالم، بعد إحرازه س��باق جائزة بريطانيا 
الكبرى وحل��ول منافس��ه األملاني س��ابعاً. إال أن 
فيت��ل بط��ل العالم أربع مرات، متك��ن في اجملر من 
توس��يع الفارق إلى 14 نقطة، في السباق األخير 
قبل العطلة الصيفية التي تس��تمر حتى جائزة 
بلجيكا الكبرى، املقررة في نهاية األسبوع األخير 

لشهر آب.

الدوحة ـ وكاالت:
أعل��ن ن��ادي وادي دجل��ة املنتمي لل��دوري املصري 
املمت��از تعاقده مع حس��ني ياس��ر احملمدي العب 
منتخ��ب قط��ر الس��ابق أول أمس.. ونش��ر دجلة 
صورة على حس��ابه في موقع »فيسبوك« لياسر 
احملمدي بقمي��ص النادي األس��ود واألصفر ويقف 

إلى جواره املدرب أحمد حسام )ميدو(.
وكتب دجلة »نرحب بالعبنا اجلديد حس��ني ياسر 
احملم��دي« ول��م يكش��ف تفاصي��ل التعاقد لكن 
تقارير صحفية ذكرت أن العقد ملدة موسم واحد.. 
ويحم��ل ياس��ر احملمدي، الذي لع��ب ملنتخب قطر 
حلوالي عش��ر س��نوات، خبرة س��ابقة في الدوري 

املصري باللعب مع العمالقني األهلي والزمالك.

الدوحة ـ وكاالت:
أعلن األهلي القطري تعاقده رس��ميا مع املهاجم 
الكولومب��ي كريس��تيان نازاري��ت، أول أمس ملدة 
موس��م واحد قابل للتجدي��د، ليكمل من خالله 

الفريق عقد العبيه احملترفني في املوسم اجلديد.
وقال عيس��ي املالكي املس��ؤول االعالمي بالنادي 
األهلي، ف��ي تصريحات صحفي��ة، إن الالعب وقع 
العق��د مس��اء أول أمس، بعد ان اجتاز الكش��ف 
الطبي بنجاح.. وأضاف »حضر توقيع عقد الالعب 
حس��ن املال نائب رئي��س األهلي، وناص��ر لرم مدير 
التس��ويق بالن��ادي، وهو العب جي��د وميثل إضافة 

للفريق«.

فيتل بطاًل لجائزة 
المجر الكبرى

حسين ياسر يحط 
الرحال في وادي دجلة

الكولومبي نازاريت 
ينضم لألهلي القطري

هاليب تتأهل.. وسيرنيا تطالب بـ »المساواة«نيمار يوّدع زمالئه.. ويؤكد رحيله عن برشلونة



بغداد ـ الصباح الجديد:
س��حق الطلبة، ضيف��ه زاخو )1-4( 
اول أم��س، عل��ى ملع��ب الش��عب 
باجلولة 34 من ال��دوري املمتاز لكرة 

القدم.
تق��دم زاخ��و أوالً عن طريق س��امح 
رس��تم بالدقيقة )20(، لكن الطلبة 
رد برباعي��ة متتالية ع��ن طريق كرار 
علي بري )38(، مهند رزيج )58(، ستار 
ياس��ن )75(، واإليف��واري أبو كونيه 
)90(.. ورف��ع الطلبة رصيده إلى )53( 
نقط��ة في املركز الس��ابع، في حن 
توقف رصيد زاخ��و عند النقطة 22 

باملركز )16(. 
إلى ذلك، حقق الكهرباء، فوزًا صعًبا 
عل��ى احلدود )2-1( على ملعب القوة 
اجلوي��ة، باجلول��ة ال�34 م��ن الدوري 
العراقي املمتاز لك��رة القدم.. تقدم 
الكهرب��اء عب��ر ك��رار حمي��د ف��ي 
الدقيقة )29(، وعادل للحدود حسن 
عبد الرضا )40(، وفي الدقيقة األولى 
من الوقت بدل الضائع متكن حس��ن 
علي من خطف نقاط املباراة الثالث 
للكهرباء به��دف ثاٍن.ورفع الكهرباء 
رصي��ده إل��ى 36 نقط��ة باملركز 13، 
فيما جتمد رصيد احلدود عند النقطة 

38 في املركز 11.

من جانب اخر، عانى فريق امليناء في 
ملعبه وبن جماهيره قبل أن يحقق 
فوزا متأخرا على ضيفه النجف 3 - 
2، ف��ي املباراة التي جرت مس��اء أول 
أمس حلساب األسبوع 17 من الدوري  

املمتاز بكرة القدم.
بهذا الف��وز رفع املين��اء رصيده إلى 
النقط��ة 60 ف��ي املركز الس��ادس، 
فيم��ا جتمد النجف عن��د 48 نقطة 
في الترتيب التاس��ع.وبرغم البداية 
الس��ريعة للمضيف، وإحرازه هدف 
الس��بق م��ن خالل محمد ش��وكان 
)ق 16(، وتعزي��ز النتيجة بهدف ثاني 

من حسام مالك )ق 22(، والسيطرة 
الت��ي فرضها في بداية املباراة، إال أن 
النجف متكن من تقليص الفارق عبر 
أمير صباح، )ق 34( لينتهي الش��وط 
األول ملصلحة امليناء بهدفن لهدف 

واحد.
ومتك��ن أمير صباح من زيارة ش��باك 
املين��اء م��رة ثاني��ة )ق57(، ليندف��ع 
التقدم. املضيف للبحث اس��تعادة 

أدرك  املين��اء كثي��را، لكن��ه  عان��ى 
اله��دف الثالث في الدقيقة األخيرة 
من املباراة، عبر العبه أحمد محسن، 

ليقتنص فوزا عسيرا.

إعالم الدائرة:
والرياض��ة،  الش��باب  وزارة  برعاي��ة 
قالي��م  االاٌ ش��ؤون  دائ��رة  تنظ��م 
واحملافظ��ات/ املرك��ز الوطني لرعاية 
املوهبة الرياضية، مهرجان املوهوبن 
بالس��باحة ضمن فعاليات التحرير 
الكبير يومي 17 و18 من شهر أيلول 
املقبل، مبش��اركة نحو 150 س��باحاً 
وس��باحة ميثلون املركز الوطني في 
بغداد ومحافظات البصرة وواس��ط 
واملس��يب وكركوك، بحس��ب مدير 
املوهب��ة  لرعاي��ة  الوطن��ي  املرك��ز 
الرياضي��ة بالس��باحة، عب��د األمير 
الضاح��ي، منوه��ا إل��ى ان فعاليات 
متنوعة س��يتنافس فيها املوهوبن 
ملوالي��د الناش��ئن حت��ت 12 س��نة 

واألشبال حتت 10 سنوات.
متواصل��ة  التدريب��ات  ان  واض��اف 
الوطن��ي  املرك��ز  ف��ي  للموهوب��ن 
لرعاية املوهبة الرياضية بالسباحة 
م��ن  اس��بوعياً  وح��دات   4 بواق��ع 
الس��اعة 9 ولغاية 11 صب��اح أيام ) 
اخلمي��س واجلمعة واالح��د والثالثاء( 
بإشراف نحو 8 مدربن متخصصن، 
إل��ى جان��ب 4 مدرب��ن متطوع��ن، 
وجميعهم م��ن حملة الش��هادات 
العلي��ا والتخص��ص ف��ي ممارس��ة 

وتدريب السباحة.
وذكر الضاحي ان مركزه، يعمل بنحو 
متواصل على اس��تقطاب املوهوبن 
مببدأ االستثمار، حيث هنالك توافد 
للموهوبن بدع��م واهتمام االهالي، 
مما يش��جع إدارة املركز واملدربن على 
تطوي��ر العمل والوص��ول إلى أعلى 

درجات النجاح.
كم��ا، اعلن��ت إدارة املرك��ز الوطني 
لرعاية املوهبة الرياضية بالسباحة، 
ان نحو 12 س��باحا و4 سباحات من 
املوهوبن سينتظمون في املعسكر 
التدريبي في جمهورية مصر العربية 

أواخر شهر أيلول املقبل.

وقال مدير املركز الوطني بالسباحة، 
عبد األمي��ر الضاحي، ان املعس��كر 
العاصم��ة املصري��ة  س��يقام ف��ي 
القاه��رة بالتنس��يق م��ع إدارة نادي 
الزمالك املصري، واشار إلى ان الهدف 
من املعسكر هو الدعم املعنوي الي 
حت��رص عليه م��الكات دائرة ش��ؤون 
األقالي��م واحملافظات/ قس��م املركز 
الوطن��ي لتطوير قدرات الس��باحن 
الفنية، واوضح ان هنالك تنس��يقاً 
مع االش��قاء ف��ي جمهوري��ة مصر 
املعس��كر  إجناح  لتأم��ن متطلبات 
التدريب��ي املقبل، حي��ث يعد ضمن 

املنهاج اخملصص للموهوبن.
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13 الجاري.. استئناف 
بطولة الكأس

عروض أحترافية 
ألمجد عطوان

بغداد ـ الصباح الجديد:
ح��ددت جلن��ة املس��ابقات مواعي��د االدوار املتبقية 
لبطول��ة ال��كاس التي توقف��ت في امل��دة املاضية 
ألس��باب مختلفة. وقال نائب رئيس جلنة املسابقات 
يحيى ك��رمي ان دور ال��� 16 للبطولة س��ينطلق في 
الثالث عش��ر من الش��هر اجلاري، عل��ى ان يقام دور 
الثمانية في الس��ادس عشر منه ، فيما سيقام دور 
االربعة في التاس��ع عش��ر منه. واض��اف ان املباراة 
النهائية للبطولة ستقام في احلادي والعشرين من 

الشهر اجلاري.
يش��ار الى ان مباريات الدور 16 ستجمع فرق اجليش 
واحل��دود وفريقي احلر وامليناء وفريقي نفط الوس��ط 
وكربالء والطلبة مع النجدة ونفط اجلنوب مع الزوراء 
والصناع��ة م��ع نفط ميس��ان وبغداد م��ع النجف 

والكهرباء مع القوة اجلوية.

بغداد ـ الصباح الجديد:
تلقى العب املنتخب الوطني، ونادي نفط الوس��ط، 
أمجد عط��وان، عددًا م��ن الع��روض اخلارجية خالل 

الفترة املاضية.
وف��ي ه��ذا الص��دد، ق��ال عط��وان، ف��ي تصريحات 
صحف��ي: »تلقيت عروًضا من خالل مش��اركتي مع 
املنتخب األوملبي في تصفيات كأس آس��يا، وكذلك 
أثناء وجودي في مصر للمشاركة في بطولة األندية 

العربية«.
وأوضح عطوان أن الع��روض التي تلقاها، جاءت من 
أندية كويتية وتونسية وإيرانية، الفًتا إلى أنه يتريث 
لدراسة هذه العروض واختيار األمثل من بينها.وأكد 
الالعب أن عالقته طيبة مع إدارة نادي نفط الوسط، 

وأن املفاوضات حول أي عرض ستكون عبر اإلدارة.
وعن جتربة نفط الوس��ط في البطولة العربية، قال 
الالعب إنه��ا »مفيدة بكل تفاصيلها، ال س��يما أن 
نادينا حديث التأسيس، لكننا وضعنا بصمات على 
املس��توى احمللي، ونسعى لتثبيتها آس��يويًا وعربًيا، 

خصوًصا بعد األداء املميز للفريق«.

الوطني يواجه سوريا 
وديًا في 26 الجاري 

بغداد ـ الصباح الجديد:
ذكر املدير االداري ملنتخبنا الوطني بكرة القدم باس��ل 
كوركي��س ان قرار احتاد كرة القدم باس��تكمال بطولة 
كاس الع��راق ما بن الثالث عش��ر والثاني والعش��رين 
من هذا الشهر، ميكن ان يؤجل موعد التجمع املفترض 
لالعبي املنتخب في العش��رين من هذا الشهر ليومن 
او ثالثة. مؤكدا ان ذلك يتوقف على عدد الالعبن الذين 

ستتأهل انديتهم للمربع الذهبي في البطولة.
واض��اف كوركي��س ان انفراج��ا ح��دث خ��الل االرب��ع 
والعش��رين س��اعة املاضية ف��ي ما يتعلق مبش��اركة 
الالعب��ن احملترفن في مباراة س��وريا الودي��ة، املقرر ان 
يخوضها منتخبنا في ماليزيا بالس��ادس والعش��رين 
من هذا الش��هر، قبل خمس��ة ايام من لقاء تايلند في 

اجلولة قبل االخيرة بتصفيات كاس العالم.
وقال لقد حصلنا على تطمينات من اجلانب السعودي 
ف��ي امكانية التح��اق احملترف��ن الثالثة هن��اك احمد 
ابراهيم وعالء مهاوي وس��عد عبداالمير، على خلفية 
توقف الدوري الس��عودي بعد اجلولة الثانية في الثامن 
عش��ر من هذا الش��هر، ف��ي اطار حتضي��رات املنتخب 
السعودي لتصفيات كاس العالم، واضاف كوركيس ان 
العب العربي الكويتي علي حصني الذي لم يوقع عقدا 
مع ناديه حتى االن ابلغه في امكانية التحاقه مبعسكر 
املنتخ��ب الوطني قب��ل لقاء تايلن��د، واالمر كذلك مع 
احملت��رف في نادي االمارات االمارات��ي مهند عبدالرحيم 
الذي يعس��كر حاليا مع ناديه ف��ي املانيا لغاية الثالث 
والعش��رين م��ن هذا الش��هر، حيث كتبن��ا لناديه في 
امكانية التحاقه قبل ثالثة ايام من انتهاء املعس��كر، 
وذات االمر مع س��عد ناطق وريبن سوالقا احملترفن في 
قطر وبشار رس��ن احملترف مع برسبوليس االيراني، وزاد 
ان اكب��ر الصعوبات التي ميك��ن ان تواجه املنتخب في 
مباراة س��وريا هو اس��تحالة التحاق الالعبن احملترفن 
في اوربا واميركا، وهم بروا نوري واحمد ياس��ن وياسر 
قاس��م وعلي عدنان وجيس��ن ميرام، الن انديتهم لن 
تس��مح لهم بااللتحاق اال قبل 72 ساعة عطفا على 
جتارب س��ابقة معهم، برغم ان االحت��اد خاطب االندية 

التي يلعبون معها بهدف تسهيل مهمتهم.

بغداد ـ قسم اإلعالم:

والرياض��ة  الش��باب  وزارة  نظم��ت 
بحض��ور ممثل��ي ع��دد م��ن االندي��ة 
الرياض��ة ندوة خاصة لش��رح قانون 
بيع وايجار اموال الدولة واملتعلقات 
القانونية اخلاصة باالندية الرياضية 
وما يتعلق بها في قانون التراخيص 
اخلاصة باالحتاد االسيوي لكرة القدم 
وذلك على قاعة دائرة التربية البدنية 

والرياضة في مقر الوزارة.
قدم العم��ال الن��دوة واداره��ا مدير 
عام دائ��رة التربية البدني��ة الدكتور 
عالء عبد القادر باالش��ارة الى سعي 
ال��وزارة احلثي��ث الجل الوق��وف مع 
االندي��ة واس��نادها وتأكيد الس��يد 
الوزي��ر عل��ى ه��ذا اله��دف باعتبار 
خالي��ا  ه��ي  الرياضي��ة  االندي��ة  ان 
التماس االولى مع املوهبة الرياضية 
وتطوره��ا وص��وال ال��ى املنتخب��ات 
الرياضي��ة  املنش��آت  وان  الوطني��ة 
على اخت��الف انواعها وجدت خلدمة 
الرياض��ة والرياضي��ن. اوض��ح بعد 
ذل��ك م .مدير ع��ام الدائ��رة االدارية 
و القانوني��ة احلقوق��ي عل��ي طاهر 
الضواب��ط العامة املتبعة قانونا في 
جميع مؤسس��ات الدولة مبا يخص 
قانون بي��ع وايجار اموال الدولة على 
اعتبار وزارة الش��باب والرياضة جزء 
من الدولة وتلت��زم بجميع القوانن 
الناف��ذة وهو ما يجب ان تس��توعبه 
االندية وتتعاون فيه مع الوزارة بسعة 
صدر وانسيابية توصلنا الى الهدف 
املنش��ود وهو خدمة قطاع الرياضة 
بصورة عامة واالندية بصورة خاصة 
م��ع ادارك ال��وزارة متام��ا لصعوب��ة 
الظرف االقتصادي وما تنطوي عليه 

خطوات االيجار للمالعب من تبعات 
مالية ترهق االندية كثيراً. 

واض��اف طاه��ر ان ال��وزارة الته��دف 
ال��ى اس��تيفاء االم��وال مطلقا بل 
العكس ه��و الصحيح كونها تقدم 
املنحة لالندية الرياضة ولكنها تريد 
ان ترتق��ي بالعملي��ة القانونية مع 
االندي��ة مبا يجنب اجلميع املس��اءلة 
القانونية والتوص��ل الى عقد مبرم 

بن الطرفن س��نحاول بكل جهدنا 
ومبساعدة مستمرة من السيد الوزير 
ان يص��ل الصوت الى مجلس الوزراء 
مرة اخ��رى فيما يخ��ص التقديرات 
املالي��ة اخلاصة باملنش��آت الرياضية 
كونها من مس��ؤليات مؤسس��ات 
مالي��ة اخرى تختص به��ذه االعمال 
، منوه��ا ان التوصل الى عقد واضح 
مع االندية يتطلب وجود ش��خصية 

معنوية للن��ادي تؤكد تواجده قانونا 
وفق االص��ول ، داعيا جمي��ع االندية 
التواصل  الى  بالتراخيص  املشمولة 
م��ع الوزارة الج��ل التوصل الى صيغ 
مرضي��ة ومناقش��ة الوض��ع العام 
للن��ادي املعن��ي وع��دم االجن��رار الى 
التكهن��ات التي تطل��ق الى االعالم 

جزافاً.
وب��ن مدي��ر ع��ام دائ��رة العالق��ات 

والتع��اون الدول��ي احمد املوس��وي 
ان التراخيص االس��يوية التي وصل 
اش��عارها من��ذ ع��ام 2006 تتطلب 
جملة من االصالح��ات والتطبيقات 
املالية واالدارية اضافة الى املنش��آت 
وق��د  باالندي��ة  اخلاص��ة  الرياضي��ة 
تفاعل��ت وزارة الش��باب والرياض��ة 
ال��ى ابعد احل��دود مع االندي��ة بغية 
املس��اعدة ف��ي جتاوز ه��ذا امللف وان 

جميع الط��رق واالحتم��االت الزالت 
مفتوح��ة واالتص��االت قائم��ة على 
قدم وس��اق الجل تام��ن احلد االكبر 
م��ن املتطلب��ات واجلمي��ع يعل��م ان 
وزارة الشباب والرياضة بذلت الكثير 
الرياضية  ووفرت املالعب واملنش��آت 
فض��ال ع��ن تواصله��ا الدائ��م م��ع 
املنظم��ات الرياضية الدولية بصورة 
فاعل��ة ومب��ا يص��ب ف��ي مصلح��ة 

الرياضة واالندية العراقية. 
واش��اد ممثلو االندية بس��عي الوزارة 
والرياض��ة  الش��باب  وزي��ر  وجت��اوب 
الكبير معهم لتذليل الصعاب التي 

تواجههم بجميع امللفات العالقة.
من جانب اخر، اوضح وزير الش��باب 
والرياض��ة عبد احلس��ن عبطان ان 
احتفالي��ة ي��وم الش��باب العامل��ي 
س��تكون عنواناً لبث احلي��اة واالمل 
ال��ذي يعك��س الص��ورة االيجابي��ة 
لهذه الش��ريحة املهمة في اجملتمع 

العراقي.
واكد عبطان خالل اجتماعه باللجنة 
التحضيرية الحتفالية يوم الشباب 
العامل��ي و التي س��تقام ف��ي ١٢ اب 
اجلاري تسليط الضوء على الطاقات 
الشبابية املبدعة في جميع مجاالت 
احلياة و إنصافهم و دعم و مس��اندة 
افكارهم و مشاريعهم املستقبلية 
خدم��ًة لعراقن��ا احلبي��ب ، مش��يرا 
الى ال��وزارة لن تقصر ف��ي دعم في 
الطاق��ات الش��بابية و املوهوبة في 
مختل��ف الصعد و ل��ن ندخر جهدا 
في أنصاف هذه الش��ريحة املهمة و 
الواسعة وفق ما يتوفر من إمكانات 
و اس��تثمار ش��بابنا في بناء و إعمار 
البلد ف��ي جميع اجملاالت وال س��يما 
بع��د النص��ر املؤزر ال��ذي حتقق على 

اجملاميع اإلرهابية و التكفيرية.

بإشراف وزارة الشباب والرياضة 
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جانب من متابعة التراخيص لنادي أمانة بغداد

من دوري الكرة
تدريبات مواهب السباحة »عدسة: عباس كردي«

بغداد ـ الصباح الجديد: 

املرك��ز  مواه��ب  تدريب��ات  تتواص��ل 
الوطني في مضمار املدينة الشبابية 
حتضي��راً القامة بطول��ة تضم بغداد 
واحملافظ��ات ضمن مهرج��ان التحرير 
الكبي��ر ال��ذي اطلقته دائرة ش��ؤون 
االقالي��م واحملافظ��ات ملدة 4 أش��هر 
ابتهاج��اً بانتصارات الق��وات االمنية 

وحترير مدينة املوصل.
وبحس��ب مدير املركز الدكتور صريح 
عبد الك��رمي، فان املنافس��ات اخلاصة 
بالع��اب الق��وى س��تنطلق ي��وم 24 
آب اجل��اري وتس��تمر حت��ى 27 من��ه، 
حيث سيش��ترك فيه��ا العبي مركز 
بغداد بفريق��ن، ومحافظات البصرة 
والديواني��ة وبابل والنج��ف، موضحاً 
املوهوب��ن  لالعب��ن  املنافس��ات  ان 

ان  واوض��ح   ،2005  �  2000 ملوالي��د 
الوفود املش��اركة س��تقيم في فندق 
بي��ت الرياض��ة ف��ي مجم��ع املدينة 

الشبابية.
واوض��ح ان املوهوب��ن أنتظم��وا في 
معسكر تدريبي خارجي في أذربيجان 
بدأ مطلع ش��هر آب اجلاري ويس��تمر 
مل��دة 10 ايام ضمن توجيهات قس��م 
املرك��ز الوطن��ي ف��ي الدائ��رة بهدف 
لالعب��ن  املعن��وي  اجلان��ب  تعزي��ز 
الواعدين وحتقيق فائ��دة فنية كبيرة 
لهم، وهنالك منهاج مثالي يتضمنه 
املعسكر الذي س��يكون نقلة نوعية 

في مسيرة الالعبن الواعدين.
الوطن��ي يحتض��ن  املرك��ز  ان  وب��ن 
الدراس��ات  ورس��ائل طلبة  اطاري��ح 
العليا، لوج��ود اج��واء مثالية الجراء 
العينات والبح��وث وكذلك االهتمام 
واملتابع��ة م��ن إدارة املرك��ز واملدربن 

والالعب��ن لغرض اس��تكمال بحوث 
الطلب��ة ف��ي الوق��ت احمل��دد، منوهاً 
إل��ى ان املرك��ز الوطني يس��عى الى 
استثمار ذلك، بافتتاح مختبر علمي 
للتحليل احلركي واملفردات التدريبية 
متزامنا مع اجراء البحوث الكتشاف 
االخط��اء وايجاد احلل��و الناجعة لها، 
حيث س��يمنح اخملتبر فرصة اضافية 
الجناح بحوث طلبة الدراسات العليا، 
وكذلك للمنتخبات الوطنية وجميع 
الرياضين في شتى األلعاب، وهنالك 
بوادر افتتاح مختبراً علمياً باش��راف 

الدائرة.
وذك��ر الدكت��ور صريح عب��د الكرمي، 
وهو اختصاص حتلي��ل وبايومكانيك، 
انه يواصل نش��ر بحوثه العلمية في 
مواق��ع التواص��ل االجتماعي، ويلقى 
اتصاالت مس��تمرة من الطلبة سواء 
ف��ي الداخ��ل او م��ن الطلب��ة العرب 

الذين يس��تفادون بش��كل كبير من 
احدث اس��اليب التدريب ف��ي ألعاب 
التدريبي��ة  امل��الكات  الق��وى، داعي��اً 
العامل��ة إل��ى مضاعفة االس��تفادة 
من البح��وث االكادميية التي يقدمها 
لتعزيز ودعم مسيرة عروس األلعاب، 
النها تتضمن مفاهيم جديدة وجتارب 
نظرية وعملية ستكون اضافة لعمل 

املدربن.
واش��ار إل��ى مش��اركته الفعالة في 
مؤمت��رات دولي��ة اقيم��ت ف��ي بغداد 
والس��ليمانية وق��دم فيه��ا بح��وث 
وألق��ى محاضرات تص��ب في تطوير 
اجلانب االكادميي، كاش��فاً عن تلقيه 
دع��وة للمش��اركة ف��ي مؤمت��ر دولي 
تضيف��ه جامعة حل��وان املصرية في 
اواخر شهر تشرين األول املقبل، مبيناً 
انه سيشترك فيه بصفة محاضراً او 

بتقدمي بحثاً علمياً جديداً.

يستعد للمشاركة في مؤتمر بجامعة حلوان 

صريح عبد الكريم: ألعاب القوى ينّظم مسابقات الواعدين في 25 الجاري 

تقرير

صريح عبد الكرمي

الطلبة والكهرباء والميناء 
يحققون الفوز في ممتاز الكرة

بدء مهرجان التحرير الكبير
 لسباحة الموهوبين أيلول المقبل

بغداد ـ الصباح الجديد:
تنفي��ذاً لتوجيهات وزير الش��باب 
والرياض��ة عب��د احلس��ن عبطان 
ضّيف��ت دائ��رة ش��ؤون االقالي��م 
واحملافظ��ات الي��وم ، جول��ة ح��رة 
جملموعات شباب ) مشروع تطبيق ( 
الذي أطلقه وزير الشباب والرياضة 
واخلاص باحتضان الطلبة املتدربن 

واخلريجن وطلبة املرحلة النهائية 
الذين يؤدون فترة التطبيق الصيفي 
التخرج من  الستكمال متطلبات 
كليات الهندس��ة في فروع املدني 

وامليكانيك و الكهرباء.
كبار املس��ؤولن في دائرة ش��ؤون 
االقاليم واحملافظات ومنهم معاون 
املدير العام للدائرة سوالف حسن 

ومدي��ر قس��م املوهب��ة الرياضية 
ومس��ؤول  رؤوف  بس��ام  الكاب��ن 
ش��عبة الصيان��ة م. عب��د الرضا 
محمد و اعالم الدائرة رافقوا شباب 
) مش��روع تطبيق( واملسؤولن عن 
مجموعاته��م م��ن دائ��رة الرعاية 
العلمية التي حضر مديرها العام 
د. احمد س��عد جانباً م��ن الزيارة ، 

حيث جتولوا في القاعات الرياضية 
وفندق بيت الرياضة مبجمع املركز 
ش��ؤون  لدائ��رة  التاب��ع  الوطن��ي 
االقاليم واحملافظات واطلعوا على 
البنية الهندس��ية لقاعات املراكز 
الرياضية  املوهبة  لرعاية  الوطنية 
ف��ي الع��اب كرت��ي اليد والس��لة 
و ك��رة الطاول��ة وكذل��ك تفقدوا 

قاعة الش��عب املغلقة و مس��بح 
الش��عب األوملبي املغلق و اطلعوا 
عن كثب على البنية الهندس��ية 
لتلك املنش��آت الكتس��اب اخلبرة 
العملية و التعرف على ما تضمه 
وزارة الش��باب والرياض��ة ودوائرها 
من مش��اريع منج��زة و تلك التي 
قي��د االجن��از ، وه��و اله��دف من ) 

مشروع تطبيق ( بحسب ما اكده 
لنا مدير قس��م الفلك واالنشطة 
اجلوي��ة بدائ��رة الرعاي��ة العلمية 
حيدر حسن ، مشيراً الى ان اجلولة 
احل��رة على قاعات ومنش��آت دائرة 
االقالي��م داخ��ل مجم��ع املدين��ة 
الش��بابية وخارج��ه ، ضمت نحو 

أربعن شاباً وشابة من املشروع.

»مشروع تطبيق« ينّظم جولًة إلى منشآت »األقاليم والمحافظات« الرياضية 



بغداد - الصباح الجديد:
والوثائ��ق  الكت��ب  دار  تدع��و 
لالش��تراك  اله��واة  الوطني��ة 
ب��دورة رس��م، م��ن خالل مرس��م 
مكتبة األجيال الوطنية حتت اس��م 
)الفن��ان التش��كيلي فائ��ق حس��ن( 
املتخصص��ة  واجملاني��ة،  الثاني��ة، 
ابتداًء  بالرس��م، ولش��تى األعم��ار، 
من يوم االثنني املص��ادف 2017/8/14، 
وتس��تمر لثالثني يوماً. وذلك في قاعة 
فائق حس��ن / مرس��م مكتب��ة االجيال 
التابع��ة للدار، فعلى الراغبني باملش��اركة 
إرس��ال أس��مائهم واعماره��م ع��ن طريق 

 iraqnla@iraqnla-iq.com( :أح��د البريدي��ن
او iraqnla@googlemail.com( او االتص��ال 
برق��م الهات��ف النقال اخلاص مبدير مرس��م 

مكتبة االجيال )07810941074(. 
تبدأ الدورة في الساعة العاشرة صباحاً من 
كل يوم، وملدة ساعتني، وسيمنح املشاركون 
في نهاية الدورة شهادات مشاركة، الى جانب 
إقامة مع��رض تش��كيلي لنتاجاتهم، على 
غ��رار املعرض الذي أقيم ف��ي ختام فعاليات 
ال��دورة األول��ى، الت��ي أقيم��ت خ��الل العام 
الفائ��ت. العنوان. بغداد � ب��اب املعظم � دار 
الكت��ب والوثائق الوطنية )املكتبة الوطنية( 

� مقابل مبنى وزارة الدفاع القدمية.

الصباح اجلديد-رويترز:
يعرض متحف أونتاريو امللكي في 
مدين��ة تورونت��و الكندي��ة قلب 
احل��وت األزرق، أكب��ر قلب على 
وج��ه األرض، مما يتي��ح لزواره 
فرصة إلقاء نظرة على هذا 

العضو الضخم عن كثب.
وانت��زع القل��ب م��ن أح��د حوت��ني أزرقني 
جرفتهما املياه إلى شواطئ نهر تروت في 
إقليم نيوفاوندالند، والبرادور، بعد نفوقهما 
قبل نحو ثالث س��نوات. وكان القلب قبل 

انتزاعه يزن 181 كيلوغراما في األقل.

وق��ال بيرت��ون لي��م مس��اعد أم��ني علم 
الثديي��ات ف��ي املتح��ف لرويت��رز: بع��ض 
الديناص��ورات كالصوروب��ودا أط��ول، لكن 
من حيث الوزن فإن احل��وت األزرق هو أثقل 
حيوان عاش على األرض، وقلبه بالطبع هو 

أكبر قلب".

مانشستر - محسن الذهبي:
بحض��ور متمي��ز لعدد م��ن أكادمييي 
ف��ي  العراقي��ة  اجلالي��ة  ومثقف��ي 
جلس��ات  أول��ى  ب��دأت  مانشس��تر، 
)ملتقى احلوار اإلنس��اني -مانشستر( 
األزم��ات(  )أدارة  عنوانه��ا  مبحاض��رة 
املهندس االستشاري )رياحني اجللبي( 
املفتش الهندسي في مجال السالمة 
الصناعي��ة واملهنية حملط��ات الطاقة 
واملفاع��الت ف��ي اململك��ة املتح��دة، 
واالستش��اري ف��ي مجال الهندس��ة 

البحرية.
 قدم احملاضرة الدكتور محمد الركابي 
الذي بدأها بش��رح مبس��ط وش��يق 
لدور امللتقى في اس��تقطاب العقول 
واالس��تفادة  املهاج��رة،  العراقي��ة 
م��ن خبرته��ا في أث��راء املش��هد عبر 
التالق��ح الفكري، بعي��داً عن املؤثرات 

الطائفية.
تطرق احملاض��ر بعد ذلك ال��ى تعريف 
ش��امل مبفه��وم األزم��ات، وس��مات 
نش��وئها، وما تخلق م��ن اضطرابات 
او  بش��رية،  وخس��ائر  صراع��ات،  او 
مادي��ة، تختل فيه��ا منظومة القيم 
والعالقات اإلنس��انية، واملؤسساتية، 

والت��ي تخرج من امكانية الس��يطرة 
عليها، فتهدد كيان اجملتمع.

ح��دد اجللبي س��مات األزم��ات ابتداًء 
من فقدان الس��يطرة عند نش��وئها 
لضع��ف التنبؤ الدقي��ق بها من قبل 
املعلوم��ات  توف��ر  وع��دم  املس��ؤول، 

الدقيقة عن مسبباتها قبل حدوثها، 
وفقدان السيطرة والذعر، وغياب احلل 
الس��ريع واجل��ذري بس��بب الصدمة، 
وضي��ق الوق��ت، لتخ��اذل الق��رار في 

املعاجلة الفورية.
وتاب��ع "رياح��ني" اجللب��ي حديثه عن 

مثلث أسباب نشوء االزمات، باإلنسان 
ذاتيا، عبر مصالح ونزعات، وسوء تقدير 
لقصور النظ��ر، وارجتالية غير علمية، 
ومهني��ا، بع��دم الكف��اءة، والتعجل 
باتخاذ القرار، والفس��اد واالس��تغالل 
الوظيف��ي، وضع��ف التدريب، ونقص 
والس��بب  واملعلوم��ات،  الدراس��ات 
الثاني ه��و عامل خارج��ي، كاحلروب، 
وملوث��ات  الطبيعي��ة،  والك��وارث 
البيئ��ة، واالزم��ات املتعم��دة، اما آخر 
االسباب فهو اإلدارة، وما يشوبها من 
ضعف، وق��رارات عش��وائية، وضعف 

اإلمكانيات، واملعلومات والروتني.
وختم احملاضر األس��تاذ رياحني اجللبي 
حديث��ه باس��تراتيجيات التعامل مع 
األزمات، بإخمادها عبر طرق تقليدية، 
وأخ��رى غير تقليدية، ف��ي ايجاد فريق 
تخصص��ي ذو خب��رة ل��درء الطوارئ، 
واالحتواء  الدميقراطي��ة،  واملش��اركة 

باحلوار.
وبعدها مت فت��ح باب احل��وار والنقاش 
ام��ام احلضور، فكان الع��راق، وازماته، 
ومحاول��ة ايج��اد الس��بل املناس��بة 
حللها، هو احملور الرئي��س، والهم االول 

للجميع.

م��اذا يكون رد فعلك .. ل��و أن أحدا 
اتصل ب��ك بعد منتص��ف الليل .. 
وم��ا أن تس��تيقظ فزعا وت��ردد مع 
نفسك يا ساتر استر .. حتى يقول 
لك املتصل بكل برود: "من فضلك 

صحيح باجر عطلة" !!
وماذا سيكون رد فعلك .. لو أن أحدا 
أيقظك صبيحة يوم عطلتك بعد 
ليل��ة متعبة مرهق��ة .. ليقول لك 
وأن��ت تفتح باب دارك وما زال النوم 
يلف جفنيك: "عدك��م .. درنفيس 

فحص"!
م��اذا س��يكون رد فعل��ك عندم��ا 
جتد أن أكثر االحتفاالت الرس��مية 
والش��عبية .. تفتقر الى التنظيم    
واإلتيكيت والبرتوكول والتنسيق .. 
وم��ا عليك إال أن تضع لها عنوان أو 

"مانشيت" .. هي فوضى !!
ماذا سيكون رد فعلك .. عندما جتد 
أن أكثر البرامج احلوارية السياسية 
للفضائي��ات .. تعاد س��نويا بنفس 
واملواضي��ع  والضي��وف  املقدم��ني 
واحلوارات .. لكن بعناوين وديكورات 

جديدة  لكل برنامج!
ماذا س��يكون رد فعلك عندما جتد 
أن "األحق��اد والفنت" تفوح من بني 
أحرف كتابات العديد من احملسوبني 
عل��ى ه��ذا الوط��ن .. أو م��ن خالل 
تصريح��ات بعض احملس��وبني على 

الطبقة السياسية! 
ماذا سيكون رد فعلك عندما 
االس��تعانة  ال��ى  تضط��ر 
"مبعق��ب" للمعامالت عند 

احلكومية  للدوائر  مراجعتك 
.. وجتد أنه الضمانة األكيدة إلجناز 

معاملتك في وقت قياسي!
وم��اذا س��يكون رد فعل��ك .. لو 

أن��ك حتض��ر االحتفال الس��نوي 
لتك��رمي أصحاب اإلجن��ازات األدبية 
واإلعالمية والثقافية، وجتد أن أكثر 
الفائزي��ن واملكرمني ل��م يكن لهم 
نش��اط في ذلك العام .. وال عالقة 

لهم باملوضوع!
وماذا سيكون رد فعلك عندما جتد 
أن وزن��ك قد زاد كيلوغرامات عدة .. 
بعد فترة ريجيم قاس��ية وممارسة 

الرياضة الصباحية واملسائية!

وم��اذا س��يكون رد فعل��ك عندما 
تذه��ب ال��ى الس��ينما ملش��اهدة 
فلم س��ينمائي محلي .. تشجيعا 
للصناع��ة الوطنية .. لتكتش��ف 
أن امل��ادة الفني��ة املعروض��ة على 
الشاش��ة ه��ي عبارة ع��ن متثيلية 
تلفزيوني��ة بائس��ة ممل��ة .. أطل��ق 

عليها سهوا .. فلم سينمائي !!
وم��اذا س��يكون رد فعل��ك عندما 
جتد أن الكثير من "السياس��ني" .. 
يطلق��ون التصريح��ات ويتحدثون 
في جمي��ع  املواضيع السياس��ية 
والثقافي��ة والرياضية واإلقتصاديه 
واألمني��ة واالجتماعي��ة   وغيره��ا 
.. مثله��م مث��ل "الطماطة" التي 

تدخل في جميع الطبخات!
وماذا س��يكون رد فعل��ك وأنت ترى 
ف��ي موق��ع التواص��ل االجتماعي 
"الفيسبوك" أن عدد اإلعجابات أو 
التي متن��ح للمواضيع  "الاليكات" 
الساذجة يفوق املواضيع ما حتصل 
عليه نظيراتها الثقافية واملفيدة!

وم��اذا س��يكون رد فعل��ك عندما 
تنتهي من قراءة هذا املقرمش .. وال 

تصل الى نتيجة تذكر !!

• ضوء 
على ق��در ردود األفع��ال .. يحكم 

على الرجال!

ردود ..أفعال!

عاصم جهاد

رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

صحيفة يومية سياسية مستقلة
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أحزاب عابرة...

جمال جصاني

ارتف��ع في اآلون��ة األخيرة الطل��ب على ما يطل��ق عليه ب� 
)األح��زاب العاب��رة(، أي تلك الكيان��ات والتنظيمات العابرة 
لزج��ر "الهوي��ات القاتلة" بع��د أن دفع س��كان هذا الوطن 
املنكوب من ش��تى الرطانات والهلوس��ات واخلرق، خس��ائر 
وتضحيات هائلة ف��ي األرواح والثروات والفرص في الهرولة 
خلف سرابها القاتل. أكثر من أربعة عشر عاماً من الضياع 
ونه��ش بعضن��ا للبعض اآلخ��ر، أجبرتنا أخي��راً على اإلقرار 
بهزالة خياراتنا وبؤس استعمالنا للدميقراطية وصناديقها، 
عندم��ا فرطنا بفرصتنا في اختي��ار ممثلني الئقني إلدارة دفة 
احلكم بع��د زوال النظام املب��اد، ومنحن��ا أصواتنا لنوع من 
الكتل و"األحزاب" والكيانات، كل مواهبها تكمن في إعاقة 
بعضها البعض، عبر االستثمار في حقول التشرذم وكراهة 
اآلخر اخملتلف. وكما أش��رنا مراراً؛ فأن بؤس��نا الراهن )حزبياً 
وتنظيمي��اً( تق��ف خلفه حزم��ة من األس��باب املوضوعية 
والذاتية، على رأسها يأتي العمل املمنهج والطويل لتصفية 
كل أشكال التعددية والنشاط السياسي والنقابي، والذي 
نفذه النظام املب��اد طوال أربعة عقود من هيمنته املطلقة 

على مصائر العراقيني داخل الوطن وخارجه.
ما نحظى به اليوم من حطام "األحزاب" والكيانات هو نتاج 
طبيعي لتلك السياس��ات التي طاردت وتربصت لكل ماهو 
ح��ي وفعال وحر على تضاريس ه��ذا الوطن القدمي وخارجه. 
لذلك يصعب على الكثيرين إدراك طبيعة املش��هد الراهن 
وتعقيدات��ه، ال س��يما موضوع اس��تعصاء ظه��ور البدائل 
واملش��اريع السياس��ية القادرة على انتشالنا من هذا املأزق 
واالنس��داد التاريخ��ي ال��ذي نواجه��ه. إن ما نش��اهده من 
محاوالت لرك��وب موجة )األحزاب العاب��رة( من قبل حيتان 
حقبة "الفتح الدميقراطي املبني" هي نوع من الهروب لألمام 
م��ن قبل هذه الكتل والش��خصيات املتورطة بكل ما جرى 
م��ن كوارث وخيب��ات ما بعد "التغيير". لذلك وبس��بب من 
قدراتهم وتطلعاتهم الفعلية والت��ي تعرفنا عليها جيداً، 
س��يجدون أنفس��هم قد ش��كلوا أحزاباً عابرة، لكن ليس 
باملعنى الذي أش��رنا اليه في بداية املقال )عابرة للتش��رذم 

والتمترس( بل أنها عابرة، أي مؤقتة ولن متكث طويالً..!
لألح��زاب العابرة باملعنى الوطني واحلضاري جذور وأس��اس 
تش��كل مع والدة العراق احلديث العام )1921( وقد جتسدت 
مالمحه بش��كل أكثر وضوحاً، في احل��زب الوطني بزعامة 
الش��خصية الوطنية الب��ارزة جعفر أبو التم��ن. كما مثل 
احلزب الش��يوعي العراق��ي لعقود عديدة أمنوذج��اً متطوراً 
لألح��زاب العاب��رة للتخندق��ات عل��ى أس��اس "الهوي��ات 
القاتل��ة" ومتك��ن من قيادة نش��اطات مؤثرة لنش��ر الفكر 
اإلنس��اني ومنظومة قيم احلداثة والتق��دم، قبل أن يتراجع 
دوره ويتقهقر ألس��باب تطرقن��ا اليها س��ابقاً. لذلك كله 
جند أنفس��نا غير قادرين على اس��تقبال مثل هذه الفزعات 
السياسية بوصفها انعطافة فعلية على طريق استئناف 
التقاليد الوطنية واحلضارية في العمل احلزبي والسياسي. 
إن تطورات املش��هد الراهن وما ينضح عنه من انش��قاقات 
متتالي��ة داخل الكتل املتنفذة، وتقم��ص غير القليل منها 
لليافط��ات واخلطاب��ات والتس��ميات الوطني��ة واحلداثوية، 
تعك��س احلاجة ملثل تلك املش��اريع اجملربة، لكنها في نفس 
الوقت تش��كل خطراً عل��ى التطور الطبيع��ي صوب تلك 
التحوالت الضرورية، وهنا تسترد عبارة غرامشي املشهورة 
أهميته��ا عن أوض��اع تاريخية )حيث الق��دمي ميوت ويتعفن 
واجلدي��د لم يولد بعد، حي��ث تظهر أعراض مرضية ال مثيل 
له��ا(. نعم نح��ن بأمس احلاجة لعودة األحزاب السياس��ية 
ذات الهوي��ة العراقي��ة واحلضاري��ة، والت��ي تواص��ل وتطور 
تقالي��د العمل الوطني التي عرفناه��ا مع الرعيل األول من 
الزعامات التي جمعت بس��لوكها وسياساتها وروح اإليثار 
التي س��طرتها مثاالً واقعياً للتنظيمات العابرة لكل ما له 

صلة بعقائد وخطابات التشرذم والهوان..   

ومضــة

كاريكاتري ـ  عاصم جهاد

جانب من اجللسة

دراسة أسباب نشوء األزمات في ملتقى الحوار اإلنساني بمانشستر

الصباح الجديد - وكاالت:
أكد مختصون من مرصد الش��مس القومي في الواليات 
املتحدة، أن ش��هر أغس��طس/آب اجلاري سيش��هد أطول 
كسوف للشمس في التاريخ، وقد أوردت قناة RT نقاًل عن 
صحيفة "إزفيس��تيا" أن حس��ابات العلماء تشير إلى أن 
القمر سيحجب الشمس بنحو كلي مدة ساعة ونصف 
الساعة، في حني ستزداد أبعاد الهالة الشمسية أضعاف 

حجمها عما يرصد عند حاالت الكسوف االعتيادية.
هذا وكشف اخملتصون أن باإلمكان رصد الظاهرة املدهشة 
من أراضي الواليات املتحدة فقط، يوم 21 أغس��طس/ اب 

اجلاري.

البصرة - الصباح الجديد:
ش��اركت جامع��ة البصرة ف��ي احلمل��ة الوطني��ة، التي 
أطلقته��ا دائرة الدراس��ات والبحوث ف��ي الهيئة العامة 
لآلثار والتراث بوزارة الثقافة، لدعم مكتبة متحف املوصل، 

من خالل إهدائها مجموعة من الكتب واإلصدارات.
ص��رح بذلك مدير عام دائرة الدراس��ات والبحوث قاس��م 
طاهر الس��وداني، مش��يرا إلى إن مبادرة رئاس��ة جامعة 
البصرة بش��تى كلياته��ا، ومالكاتها التدريس��ية بجمع 
ونق��ل )٧٣٣( كتاب وإص��دار، من محافظ��ة البصرة، إلى 
محافظة بغ��داد، لتس��ليمها إلى جلنة اس��تالم الكتب 
اخلاصة بهذه احلملة ف��ي مكتبة املتحف العراقي، جاءت 
للتضامن مع احلملة، وك��رد ثقافي وحضاري على اجلرائم 
واالنته��اكات التي اقترفتها عصابات اإلرهاب الداعش��ي 
اجملرم بحق احلض��ارة، والثقافة، والتاري��خ، داعياً اجلامعات 
للتضام��ن  والفكري��ة،   الثقافي��ة  والنخ��ب  العراقي��ة 
والتفاع��ل مع هذه احلملة، والعمل على املش��اركة فيها 
إلعادة احلي��اة إلى مكتبة متحف املوص��ل العريقة، التي 

تعرضت للتخريب واحلرق والتدمير .
يشار إلى إن احلملة الوطنية التي أطلقتها دائرة الدراسات 
والبحوث في منتصف ش��هر نيسان املاضي، أسفرت عن 
جمع )٤٨٩٨( كتابا وإصدارا، ستطرز رفوف مكتبة املتحف 
التي كانت متثل أحد الصروح التاريخية، والثقافية املهمة 

في محافظة نينوى.

علماء يعلنون أن الشهر الجاري 
يشهد أطول كسوف للشمس

جامعة البصرة تشارك في الحملة 
الوطنية لدعم مكتبة متحف الموصل

الصباح الجديد - وكاالت:
تستعد س��ميرة سعيد للمشاركة 
ف��ي ال��دورة احلالية ألع��رق مهرجان 
موس��يقي في لبنان، وه��و مهرجان 
بعلب��ك الدول��ي، حي��ث تق��ف يوم 
الرابع من أغس��طس/آب اجلاري على 
مدرج��ات هيكل باخ��وس في قلعة 
بعلب��ك األثري��ة، كأول مغربي��ة في 
تاري��خ املهرج��ان ال��ذي أس��س عام 
عمالق��ة  مبش��اركة  وع��رف   ،1956
الغن��اء العربي أمثال  "في��روز"، "أم 

كلثوم"، "وديع الصافي" و"صباح."
ويفصل النجمة املغربية يوما واحدا 
عن وض��ع بصمة ذهبي��ة في كتاب 

تاريخها الغني باملنجزات، واجلوائز العربية، 
والعاملي��ة، حيث تش��ارك في ه��ذه الدورة 
الت��ي تتزامن واحتف��ال مهرجانات بعلبك 
الدولي��ة مب��رور 60 عاًما على تأسيس��ها، 
ويدون اس��م "سميرة س��عيد" إلى جانب 
عمالق��ة الفن في العالم والوطن العربي، 
بع��د تاريخ حافل بالعط��اءات والنجاحات 
املتواصلة، ألكثر من ثالث��ة عقود لم يأفل 
خالله��ا جنمها، ول��م تتراجع ش��عبيتها، 
لتستمر متألقة كما بدأت، فكانت سباقة 
إلى تصوير أغانيها على ش��كل تس��جيل 

مصور منذ بداياتها في املغرب.
وقادت س��عيد ثورة عل��ى األغنية العربية 
الكالس��يكية، حينما طرحت "قال جاني 

بع��د يوم��ني"، و"مش هتنازل عن��ك أبًدا"، 
كما اش��تهرت بدم��ج أن��واع متعددة من 
املوس��يقى الغربية، والهندية، والالتينية، 
باملوس��يقى العربي��ة عبر أغانيه��ا مثل: 
"بش��تاق ل��ك س��اعات"، "واهلل عيونك"، 
"مش عت��اب"، وغيرها من مئ��ات األغاني 
الت��ي تزخر به��ا خزانته��ا، وتفوق��ت ابنة 
املغ��رب على زميالتها ف��ي الوطن العربي، 
وأصبحت استثناًء واسًما خارج املنافسة، 
بل معادل��ة صعبة عجز الكثيرون عن فك 
لغزه��ا، كم��ا حطم��ت ألبوماته��ا أرقاًما 
قياسية على مستوى املبيعات مثل ألبوم 
"ي��وم ورا ي��وم" ع��ام 2003 و"قويني بيك" 

عام 2012.

سميرة سعيد أول فنانة 
مغربية تقف على مسرح بعلبك

"الكتب والوثائق" تنّظم دورة 
"الفنان التشكيلي فائق حسن" للرسم

عرض أكبر قلب على وجه األرض
 في متحف أونتاريو الكندي
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