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اشترطت التزام المباحثات بأحكام الدستور ووحدة العراق

العمليات المشتركة تنفي قصف
فصيل تابع للحشد غرب األنبار

الحكومة ترفض إدراج ملف االستفتاء

بغداد ـ الصباح الجديد:
نف��ت قيادة العمليات املش��تركة،
أمس االربعاء ،وقوع أي هجوم على
منتسبي هيئة احلش��د الشعبي
(كتائ��ب س��يد الش��هداء) ،غربي
االنب��ار ،مؤك��دة ان القص��ف وقع
خارج احلدود.
وقالت خلي��ة االع�لام احلربي ،في
بيان ورد ال��ى "الصباح اجلديد" ،ان
"قيادة العمليات املش��تركة نفت
وق��وع أي هج��وم على منتس��بي
هيئ��ة احلش��د الش��عبي (كتائب
سيد الشهداء) ،غربي االنبار".
واضافت ان "احلوادث التي تناقلتها
وسائل االعالم وقعت خارج احلدود
العراقي��ة ،ول��م تط��ال مقاتل��ي

على طاولة الحوار مع الوفد الكردي

بغداد  -وعد الشمري:
كش��فت احلكومة االحتادية ،أمس
األربعاء ،عن رفضها اجراء أي حوار
بشأن اس��تفتاء اقليم كردستان،
وفيما أب��دت ترحيبها لزي��ارة وفد
االقليم قريبا ً إلى بغداد ،اشترطت
أن تكون املباحثات معه حتت غطاء
الدستور ووحدة البالد.
لك��ن التحالف الكردس��تاني في
مجل��س الن��واب ،رأى أن مطالباته
بحق��ه ف��ي تقري��ر املصي��ر جاءت
ضمن نطاق الدس��تور ،معلالً ذلك
ب��أن احلكوم��ة االحتادي��ة ل��م تف
بالتزاماتها جت��اه االقليم وبالتالي
جلأ إلى اس��تفتاء ش��عبه بش��أن
االنفصال من عدمه.
وق��ال املتح��دث باس��م احلكومة
س��عد احلديثي إن "مجلس الوزراء
االحتادي يدعو باس��تمرار إلى احلوار
مع ش��تى االط��راف السياس��ية
بغي��ة الوص��ول إلى حل��ول تخدم
واقع العملية السياسية واملواطن
العراقي بنحو خاص".
وتاب��ع احلديث��ي ،في تصري��ح إلى
"الصب��اح اجلدي��د" ،أن "بغ��داد
ترحب بزيارة وفد اقليم كردس��تان
وس��تبذل جهده��ا ف��ي التوصل
إلى حل��ول للمش��كالت واختالف

وجهات النظر بني اجلانبني".
وأشار إلى أن "العراق يواجه حتديات
امنية ممثلة مبخاطر االرهاب ،وازمة
اقتصادية ناجتة عن انهيار اس��عار
النفط ،وبالتالي ليس من مصلحة
احد التصعيد".
وينب��ه احلديث��ي إل��ى "امكاني��ة
وض��ع جميع النقاط اخلالفية على
طاولة احلوار م��ع اجلانب الكردي"،
إال أنه ينقل "اشتراط احلكومة بأن
يكون جدول اعمال الزيارة وامللفات
املطروح��ة تتف��ق م��ع الدس��تور
العراقي وما يضمن وحدة البالد".
وفيم��ا لف��ت املتحدث الرس��مي
إل��ى أن "احلكومة العراقية ترفض
أي مح��اوالت لتقس��يم الع��راق
فهي تعمل جاهدة للحفاظ على
وحدته" ،ن ّوه إل��ى "رفض اجراء أي
مباحثات خارج نطاق الدس��تور"،
ف��ي اش��ارة إل��ى دع��وات اج��راء
اس��تفتاء االنفص��ال ف��ي اقليم
كردستان".
وش��دد عل��ى أن "وج��وب الت��زام
بهات�ين الرؤيت�ين وهما الدس��تور
ووح��دة العراق وال ميك��ن جتاوزهما
حت��ت اي ظرف وم��ع جميع اجلهات
السياسية".
تتمة ص3

صندوق إعمار العراق يناقش

االستعدادات لمؤتمر المانحين
في الكويت

اجتماع سابق لوفد اإلقليم برئيس الوزارء حيدر العبادي

العمليات المشتركة تعتزم استعمال آليات حديثة في عمليات تحرير قضاء تلعفر

بغداد  -أسامة نجاح:
أعلن اجمللس احمللي لقضاء تلعفر ،
أمس األربعاء  ،عن وجود أكثر من
 1000عنصر من داعش يسيطرون
عل��ى القض��اء بينه��م  600من
جنس��يات مختلفة  ،فيما أشار
إلى إن  ،هناك نحو  400عائلة ما
تزال موجودة في منازلها وس��ط

مخاوف م��ن محاول��ة التنظيم
اإلرهاب��ي باس��تعمالهم كدروع
بشرية .
وقال رئيس مجلس قضاء تلعفر
محم��د عب��د القادر ف��ي حديث
خاص لصحيفة ‘‘الصباح اجلديد‘‘
إن"التقدي��رات تش��ير إلى وجود
 1000إرهابي بينهم أكثر من 600

من جنسيات مختلفة يتواجدون
حاليا في مركز القضاء".
وأضاف إن"هناك نحو  400عائلة
م��ا ت��زال موج��ودة ف��ي منازلها
وس��ط مخ��اوف م��ن محاول��ة
التنظيم اإلرهابي باستعمالهم
ك��دروع بش��رية" ،مش��يرا إل��ى
إن"عناصر داع��ش قاموا بتلغيم

بارزاني :الدستور كان الضامن لوحدة البلد مع
انتهاكه فقدنا فرصة الحفاظ على عراق موحد
متابعة

املنازل وزرع العبوات الناسفة في
الطرق قبل انطالق عمليات حترير
القضاء".
من جانبها أك��دت وزارة الدفاع,
أم��س األربع��اء  ,قي��ام الق��وات
اجلوية بعمليات استنزاف كبيرة
ملق��رات وحتصينات عناصر داعش
ف��ي تلعف��ر واحلويج��ة ومناطق
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بغداد ـ الصباح الجديد:
أك��د رئي��س التحال��ف الوطني،
عمار احلكيم ،امس األربعاء ،على
ض��رورة إجناح مش��روع التس��وية
الوطني��ة واخلروج برؤي��ة موحدة
ملرحلة ما بعد داعش.
وق��ال املكت��ب اإلعالم��ي لرئيس
التحال��ف الوطن��ي في بي��ان ورد
الى "الصباح اجلديد" إن "احلكيم
استقبل في مكتبه ببغداد ،اليوم،
مستش��ار وزارة اخلارجية األملانية

الوح��دة واالبتع��اد عن املش��اريع
التي تؤدي الى التقسيم".
وج��دد احلكيم دعوته الى "اهمية
اعتماد احلوار كمدخل أساس في
حل املشكالت بني بغداد واربيل"،
مشيرا الى "ضرورة ايجاد عالقات
متوازنة ب�ين العراق ودول املنطقة
مبا يخ��دم مصلحة البل��د وبقية
البلدان".
وح��ول موضوع االنتخابات ش��دد
احلكي��م عل��ى "ض��رورة اج��راء

االنتخاب��ات في موعده��ا املقرر"،
مؤك��دا انفت��اح تي��ار احلكم��ة
الوطن��ي عل��ى "جمي��ع مكونات
الشعب".
ب��دوره ق��دم املستش��ار األملان��ي
التهنئ��ة للحكي��م بـ"مناس��بة
تش��كيل تيار احلكم��ة الوطني"،
مؤكدا دعم بالده لوحدة االراضي
العراقي��ة ورفضه��ا ألي مش��روع
يؤدي الى تقسيم واالنفصال".
تتمة ص3

مبنى وزارة العلوم والتكنولوجيا
حمل��ة املاجس��تير وأربعة آالف
من حمل��ة البكالوريوس ،وفيها
م��ن العلماء والباحث�ين الكثير،

ولك��ن لم نلم��س منه��ا نتاجا
واضحا".
وأض��اف العيس��ى أن "هن��اك

ضم��ن برنامج��ي يوما م��ن أيام
األسبوع ،وهو اخلميس ،أخصصه
لالجتم��اع م��ع امل��دراء العامني،
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بغداد ـ الصباح الجديد:
عق��د صن��دوق اعم��ار املناطق
املتضررة من داعش ،اجتماعا ً مع
عدة اطراف على الصعيد احمللي
والدولي ،ملناقش��ة استعدادات
مؤمتر املانحني في الكويت.
وجاء في بيان للصندوق ،ورد الى
"الصب��اح اجلدي��د" ،ان "رئي��س
صن��دوق اع��ادة اعم��ار املناطق
املتض��ررة من داع��ش مصطفى
الهيت��ي ناق��ش االس��تعدادات

ملؤمتر املانحني في الكويت".
واض��اف ان "اجملتمعني ناقش��وا
االس��تعدادات لعق��د املؤمت��ر
الدولي للمانحني ،والذي يشمل
النواح��ي التنظيمي��ة وحتدي��د
مقترح��ات التوقيت��ات واحمل��اور
الرئيسة له ،واملتحدثني وقائمة
املدعوي��ن وتوقع��ات مخرج��ات
املؤمت��ر وآلي��ات متابع��ة تل��ك
اخملرجات".
تتمة ص3

وزير الدفاع اللبناني يؤكد للعبادي أهمية
التعاون العسكري بين بيروت وبغداد

بغداد ـ الصباح الجديد:
أك��د وزير الدف��اع اللبنان��ي يعقوب
رياض الصراف لرئيس الوزراء العراقي
حيدر العبادي ،أمس األربعاء ،أهمية
التعاون العسكري بني بغداد وبيروت،
عازيا سبب ذلك إلى أن "العدو واحد"
ويستهدف اجلميع.
وقال مكتب العبادي في بيان ورد الى
"الصباح اجلديد" ،إن "رئيس مجلس
ال��وزراء حي��در العب��ادي اس��تقبل
مبكتبه الي��وم وزير الدف��اع اللبناني
يعقوب رياض الصراف والوفد املرافق
له" ،مش��يرا إلى أن "الصراف أش��اد

بالق��وات العراقية وش��جاعتها وما
حققته من انتصارات على عصابات
داعش اإلرهابية".
وأض��اف أن "الوزي��ر الضي��ف ق��دم
التهنئ��ة باالنتص��ارات املتحقق��ة
على داعش ،مؤك��دا أهمية التعاون
العسكري بني العراق ولبنان باعتبار
العدو واحدا ويستهدف اجلميع ،وان
املشتركات عديدة بني البلدين".
وكان وزي��ر الدف��اع اللبناني يعقوب
ري��اض الص ّراف وصل ،ف��ي األول من
أم��س الثالث��اء ،إلى بغداد ف��ي زيارة
رسمية.

ترامب يتوعد كوريا الشمالية
بـ" نار وغضب لم يشهدهما العالم"

بغداد ـ الصباح الجديد:
أك��د الرئي��س األميرك��ي ،دونالد
ترام��ب ،إن��ه جاه��ز للتعام��ل
بحزم ص��ارم ف��ي ح��ال واجهت
ب�لاده تهديدا م��ن جان��ب كوريا
الش��مالية ،متوع��دا بيونغ يانغ
بـ"نيران وغضب لم يرهما العالم
على اإلطالق".
ووجه ترامب نصيحة لبيونغ يانغ،
خالل حديث��ه للصحفيني ،قائال،
"ينبغ��ي على كوريا الش��مالية

أجهزة عاطلة بمئات الماليين
وموظفون بشهادات دينية في وزارة العلوم

متابعة الصباح الجديد:
كش��ف وزي��ر التعلي��م العالي
والعل��وم التكنولوجي��ا عب��د
الرزاق العيس��ى ،أم��س األربعاء،
عن ش��راء أجه��زة عاطلة مبئات
املالي�ين م��ن الدناني��ر ف��ي وزارة
العل��وم قب��ل دمجها م��ع وزارة
التعلي��م ،فيما أش��ار ال��ى أنه
وجد موظفني يحملون شهادات
متخصص��ة بعل��وم الق��رآن
والش��ريعة اإلس�لامية يعملون
في وزارة العلوم والتكنولوجيا.
وقال العيس��ى ف��ي مقابلة مع
السومرية نيوز ،إن "وزارة العلوم
والتكنولوجي��ا مت اس��تحداثها
بعد ع��ام  ،2003وهي وزارة تضم
نخبة م��ن العلماء عل��ى الرغم
م��ن أن األع��داد ال تلي��ق بحجم
هذه ال��وزارة وأهميته��ا" ،مبينا
أن "هناك  11ألف منتس��ب في
الوزارة ،بينهم نحو  400منتسب
من حمل��ة الدكتوراه و 1200من

التحرير".
وأض��اف اخلض��ري أن" تل��ك
العملي��ات اجلوي��ة اس��تنزفت
قدرات ضخم��ة لداعش الذي لم
يتمك��ن م��ن تعويضها بس��بب
احلص��ار املفروض علي��ه في تلك
املدن".
تتمة ص3

بعد ثالث سنوات على اإلبادة..
جراح اإليزيديين لم تلتأم بعد

التسوية الوطنية وطمأنة جميع المكونات

تقريـر

غربي االنبار متهي ًدا لتحريرها.
وق��ال املتح��دث باس��م ال��وزارة
العميد محمد اخلضري لصحيفة
‘‘الصباح اجلديد‘‘ إن"القوة اجلوية
كثفت خالل الس��اعات املاضية
قصفه��ا اجل��وي ملواق��ع داع��ش
ومراكز قيادته ومخازن الس�لاح
لتقليل اجلهد العس��كري خالل

الحكيم يشدد على ضرورة إنجاح مشروع
اكه��ارد ب��روزه والس��فير األملاني
اجلديد في العراق بريل نون ،وبحث
معهما األوضاع السياس��ية في
العراق واملنطقة".
وش��دد احلكيم خالل اللقاء على
"ضرورة اجناح مش��روع التس��وية
الوطنية وطمأنة جميع املكونات
االخ��رى واخل��روج برؤي��ة موح��دة
جامع��ة ل��كل أطياف الش��عب
العراقي في مرحلة ما بعد داعش"،
مؤكدا على "أهمية احلفاظ على

احلشد الشعبي او أي قوات عراقية
اخرى".
وكان مص��در ف��ي كتائ��ب س��يد
الش��هداء ،قد افاد االثنني املاضي،
ان  57قتيال وجريحا ،س��قطوا في
الغ��ارة االميركية عل��ى الكتائب،
املتواجدي��ن على احلدود العراقية -
السورية.
وعلى اثر ذل��ك طالبت عضو جلنة
العالق��ات اخلارجي��ة البرملاني��ة
النائبة س��ميرة املوسوي في األول
من ام��س الثالث��اء ،وزارة اخلارجية
باس��تدعاء السفير االميركي لدى
بغداد لتس��ليمه مذكرة احتجاج
رسمية.
تتمة ص3

حي��ث نناق��ش ما يج��ب عمله
والتعاون مع اجلامعات ملا لديهم
م��ن مختبرات وأجه��زة ال توجد
في اجلامعات العراقية ،ومت إعداد
البحوث الهادف��ة والتطبيقية،
وكان لنا مؤمتر لعرض املش��اريع
الت��ي م��ن املمك��ن للمجتم��ع
اس��تثمارها" ،الفت��ا ال��ى "أنن��ا
وجدن��ا مالحظ��ات كان ينبغ��ي
عدم تواجدها بهذه املؤسس��ة،
حي��ث وجدن��ا تعيين��ات لكوادر
م��ن أصح��اب ش��هادات العلوم
اإلسالمية والدكتوراه في القرآن
والش��ريعة ،وال نعل��م ما الغاية
م��ن وجود ه��ذه الك��وادر ضمن
وزارة العلوم والتكنلوجيا".
وأوضح أن "ما شاهدناه أيضا هو
إناطة مش��اريع لهذه املؤسسة
من دون وج��ود نتائج ،ومن بينها
مش��روع احلوكم��ة اإللكترونية
منذ عام .2004
تتمة ص3

أن ال تهدد الوالي��ات املتحدة مرة
أخرى ..خالفا لذلك ،س��تصطدم
بنيران وغض��ب لم يرهما العالم
على اإلطالق".
وك��رر ترام��ب ه��ذه العب��ارة،
مضيف��ا أن كوري��ا الش��مالية
تخاط��ر باملواجهة م��ع "قوة غير
مس��بوقة" للوالي��ات املتح��دة،
واصف��ا إج��راءات الزعيم الكوري
الش��مالي كيم جونغ أون ،بأنها
"تهديد أكثر من املعتاد".

وكانت كوريا الشمالية أطلقت،
أم��س االثن�ين ،تهدي��دا للواليات
املتحدة ،قالت فيه إنها مستعدة
لتلقني واش��نطن "درسا قاسيا"
بقوتها النووية االستراتيجية إذا
ما اتخذت إجراء عسكريا ضدها،
وذل��ك وس��ط دعوات واش��نطن
وحلفائه��ا لزي��ادة الضغط على
بيونغ يانغ.
جتدر اإلش��ارة إلى تقري��ر مطول
كان��ت ق��د نش��رته صحيف��ة

"واش��نطن بوس��ت" األميركية
ف��ي األول من أمس الثالثاء ،قالت
فيها إن هناك مؤشرات تفيد بأن
كوريا الش��مالية صنع��ت قرابة
 60قنبلة برؤوس نووية تتناس��ب
م��ع حج��م صواريخه��ا العابرة
للقارات.
وقالت الصحيف��ة إن بيونغ يانغ
متكن��ت ألول مرة ،من إنتاج قنابل
نووية تكتيكية صغيرة،
تتمة ص3

السعودية تبدي حرصها على
استقرار العراق سياسيًا وأمنيًا واقتصاديًا
بغداد ـ الصباح الجديد:
أكد وزير الطاق��ة والصناعة
والث��روة املعدنية الس��عودي
خال��د الفال��ح ،أم��س
األربع��اء ،ح��رص ب�لاده على
اس��تقرار الع��راق سياس��يا ً
وأمني��ا ً واقتصادي��اً ،مبين��ا ً
أن الس��عودية س��تقف م��ع

العراقيني حت��ى يعود العراق
"قويا ً ومزدهراً".
وقال الفالح في تغريدة على
حس��ابه في موقع التواصل
االجتماعي (تويتر)" ،س��ررت
اليوم باستقبال أخي معالي
جب��ار اللعيب��ي وزي��ر النفط
العراق��ي وبحثن��ا أهمي��ة

توحي��د جه��ود كاف��ة الدول
الستقرار األسواق".
وأض��اف الفال��ح" ،نقل��ت
ملعالي��ه حرص قيادة اململكة
على استقرار العراق سياسيا ً
وأمني��ا ً واقتصاديا ً وس��نقف
مع أشقائنا حتى تعود العراق
قوية ومزدهرة".

الجزائر تعرب عن رغبتها بتوسيع العالقات

مع العراق وتنسيق المواقف بالنفط والطاقة
بغداد ـ الصباح الجديد:
بحث رئيس الوزراء حيدر العبادي ،مع
وزير الش��ؤون اخلارجية اجلزائري عبد
القادر مس��اهل ،احل��رب ضد اإلرهاب
واالنتصارات العراقية على "داعش"،
فيم��ا أك��د الوزي��ر اجلزائ��ري رغب��ة
بالده بتوس��يع العالقات م��ع العراق
وتنسيق املواقف في مجاالت النفط
والطاقة.

وق��ال مكت��ب العبادي في بي��ان ورد
ال��ى "الصب��اح اجلدي��د" ،إن "رئيس
الوزراء حيدر العبادي استقبل ،أمس،
وزير الش��ؤون اخلارجية اجلزائري عبد
القادر مس��اهل" ،مبين��ا أن "اللقاء
بحث تعزيز العالقات بني البلدين في
مختل��ف اجملاالت واحلرب ضد اإلرهاب
واالنتصارات العراقية على عصابات
داعش اإلرهابية".

م��ن جانب��ه ب��ارك الوزي��ر اجلزائ��ري
لـ"العب��ادي والش��عب العراق��ي
بتحري��ر املوصل" ،مؤكدا "دعم بالده
جلهود احلكومة العراقية في محاربة
اإلرهاب والرغبة بتوس��يع العالقات
على املستوى السياسي ،واالقتصادي
وتبادل اخلبرات وتنس��يق املواقف في
مجاالت النفط والطاقة".
تتمة ص3

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

2

اخلميس  10آب  2017العدد ()3759
)Thu. 10 Aug. 2017 issue (3759

طارق حرب

شؤون عراقية

طالب بضمانات دولية لتأجيل االستفتاء في اإلقليم

بارزاني :الدستور كان الضامن لوحدة البلد مع
انتهاكه فقدنا فرصة الحفاظ على عراق موحد
قانون تخليد
التضحيات ضد داعش
ي��وم  2017/8/9نش��رت اح��دى اجلرائ��د البغدادي��ة
مش��روع قانون تخليد تضحيات شهداء احلرب ضد
داعش ال��ذي تولت احلكومة كتابت��ه والذي يتطلب
م��ن مجلس النواب س��رعة ف��ي تش��ريعه بالنحو
الذي يواف��ق التضحية والفداء واالستش��هاد الذي
قدموه االبطال في احلرب ضد داعش وإن كنا نتمنى
ان تك��ون احلقوق املقررة له��ؤالء االبطال ال تقل عن
احلقوق التي يتقاضاها الس��جني السياس��ي ان لم
تكن ما يصرف لهم اكثر مما مقرر للس��جني خاصة
بالنس��بة للثالثة رواتب والدراسة والسفر والعالج
على نفقة الدولة واالفضلية بالقبول في اجلامعات
والكليات واألفضلية ف��ي التقدم للتعيني في دوائر
الدولة ،مما هو مقرر للسجني السياسي وغير مقرر
لعائ�لات الش��هداء ومحتج��زي رفح��اء وغير مقرر
جلميع الش��هداء اذ ال يعلو على حالة االستشهاد
حالة السجني السياس��ي ومحتجز رفحاء غير اننا
ملزمني باالط��راء والثناء على مجل��س الوزراء على
اع��داد مش��روع قان��ون تخليد تضحيات ش��هداء
احلرب ضد داعش ال��ذي تولى اعداده مجلس الوزراء
وان تأخ��ر االع��داد ولكن االمور بخواتيمها وحس��نا
فعلت احلكومة في ذلك.
لقد تضمن مش��روع القانون هذا احدى عش��ر مادة
مختوم��ا باالس��باب املوجبة والتي قررت االس��راع
باجناز معامالت شهداء ارض املعركة وضمان حقوق
ذويهم بش��كل كامل مبا يليق بتضحيات الشهداء
وحدد القان��ون الش��هيد املش��مول باحكامه بانه
اف��راد القوات املس��لحة بصنوفها كاف��ة مبا فيهم
احلشد الشعبي ومتطوعي العشائر والبيشمرگة
الذين استشهدوا خالل عمليات التصدي لعصابات
داع��ش االرهابي��ة م��ن  2014\6\10ويلح��ق به��م
اإلعالميون الذين استش��هدوا في أثناء تغطيتهم
لتل��ك العملي��ات حي��ث مينح��ون االس��تحقاقات
املنص��وص عليه��ا في قانون مؤسس��ة الش��هداء
على ان تنج��ز املعاملة خالل ثالث�ين يوما من تاريخ
تق��دمي الطلب م��ع رعاي��ة اجلرحى واملصاب�ين وذوي
االحتياج��ات اخلاصة وتش��طب الدي��ون احلكومية
من ذمة الش��هداء ونصف هذه الديون لغيرهم واذا
كانت نس��بة العطل للجريح ال تقل عن  % ٦٥فأنه
يعامل معاملة الش��هيد من حيث االس��تحقاقات
واوج��ب القان��ون اقامة نص��ب تذكارية للش��هداء
وتخصيص جناح في املتحف لعرض مناذج الشهداء
ويت��م تخصي��ص م��واد دراس��ية لعرض مس��اوئ
الفك��ر التكفي��ري وللبطوالت التي س��طرها ابناء
القوات املس��لحة من الفئات املذكورة سابقا ويتم
تخصيص اراض لهم وقرر القانون معاقبة كل من ال
ينفذ احكام هذا القانون او تعمد االخالل بالواجبات
املقررة مبوج��ب هذا القان��ون واوج��ب القانون على
مجلس الوزراء اصدار تعليمات لتنفيذ القانون.

السليمانية ـ عباس كاريزي:
في الوقت الذي طالبت فيه جبهة
التصوي��ت ب��كال لالس��تفتاء في
الوق��ت الراهن بتأجيل االس��تفتاء
لغاي��ة تهيئة العوام��ل االقليمية
والدولي��ة ،ج��دد رئي��س إقلي��م
كردس��تان الع��راق املنتهية واليته
مس��عود بارزان��ي متس��كه باجراء
االس��تفتاء في  25أيلول -سبتمبر
املقب��ل ،وق��ال ان من يري��د تأجيل
االس��تفتاء عليه ان يقدم ضمانات
ويحدد لنا مت��ى يحني موعد اجراء
االستفتاء.
بارزان��ي اض��اف في كلم��ة القاها
خالل لقائه امس االربعاء في اربيل
بجمع من رجال الدين في االقليم،
ان الش��راكة احل��رة واالختيارية مع
الع��راق لم تنجح بس��بب انتهاك
الش��راكة والدس��تور ،وألن الدولة
َ
وانتهكت
مقسمة عملياً،
العراقية
ّ
أُسس الشراكة والدستور.
واضاف بارزان��ي ان احلرب الطائفية
موج��ودة وال توجد س��يادة للدولة
وان االقليم غير مس��ؤول بالتأكيد
عما آلت إليه الدولة العراقية.
أما بخص��وص توقيت االس��تفتاء
تابع بارزاني ان القيادة السياس��ية
الكردية قررت االس��تفتاء في هذا
التوقيت ،وال ميكن التراجع ،واضاف
«االس��تفتاء حق ش��رعي لشعبنا
وهو حق دائم وال بد من تنفيذه في
أقرب فرص��ة حتى ن ُري العالم إرادة
شعب كردستان».
يع��د
واس��تدرك ان االس��تفتاء ال
ّ
إعالن��ا ً للحرب عل��ى الدولة اجملاورة
والع��داء معها ،نحن نؤمن بضرورة
إقام��ة عالق��ات صداق��ة معه��ا،
خصوص��ا ً تركي��ا ،واوض��ح بارزاني
ان الصيغة القانونية لالس��تفتاء
مكتمل��ة ،وهن��اك مرس��وم م��ن
رئاسة اإلقليم بهذا الصدد ،ونتائج
االستفتاء ستعكس بالتأكيد إرادة
شعب كردس��تان ،وهي ملزمة لنا
لبدء املفاوضات مع بغداد.
وكان��ت ش��خصيات سياس��ية
وبرملاني��ة وكت��اب واكادميي��ون
ونشطاء مجتمع مدني ،قد اعلنوا
ام��س االول الثالثاء ف��ي محافظة
الس��ليمانية ،ع��ن انط�لاق حملة
(كال لالستفتاء في الوقت احلالي)،
مؤكدي��ن ان حتدي��د ي��وم ال��ـ٢٥

كانت شخصيات
سياسية وبرلمانية
وكتاب واكاديميون
ونشطاء مجتمع
مدني ،قد اعلنوا في
محافظة السليمانية،
عن انطالق حملة (كال
لالستفتاء في الوقت
الحالي)

مسعود بارزاني
م��ن ايل��ول املقب��ل موع��دا إلجراء
االستفتاء هو غير شرعي ،ويفتقر
إل��ى الس��ند القانون��ي واالجماع
الوطني.
واضافت في مؤمتر صحفي حضرته
الصب��اح اجلدي��د ان حتدي��د موعد
اجراء االس��تفتاء»في ظل تعطيل
برمل��ان كردس��تان لنح��و عام�ين
م��ن قبل ق��وات مس��لحة حزبية،
وتعطيل العملية السياس��ية من
قب��ل االح��زاب املتنف��ذة تس��ببت
بانقسام س��كان إقليم كردستان
ال��ى جبهت��ي «ال» و «نع��م» بنحو
ح��اد بدل من جمعه��م حول طرح
وطني موحد في قضية مصيرية.
وتابع��ت ان جبه��ة «كال» املكونة
م��ن ح��راك اجتماع��ي سياس��ي
واس��ع يضم آالف املواطنني وعددا
م��ن الش��خصيات السياس��ية
والكت��اب والصحفي�ين ونش��طاء
اجملتمع املدني ،ترى أن الوقت احلالي
لي��س مالئما إلج��راء االس��تفتاء،
كما تعد العملي��ة برمتها خطوة
مناقض��ة لأله��داف التاريخي��ة
لشعب كردس��تان ،واضافت «نحن
في ح��راك ( كال ـ لالس��تفتاء في

الوقت احلالي) نعتقد ان االستفتاء
حاليا ً ال يص��ب في املصالح العليا
لش��عب ُكردستان ،مش��ددة على
ان ه��ذه اخلطوة ه��ي خطأ تاريخي
مرع��ب ،فهي تهدف إل��ى وأد حلم
ني��ل االس��تقالل وتأس��يس دول��ة
مستقلة على وفق نظام جمهوري
دميقراط��ي ع��ادل ،كما تق��ود الى
املزيد من الش��روخ واالنقس��امات
وجتر ش��عبنا الى مزيد من املآس��ي
والوي�لات فض�لا ع��ن تضمنه��ا
مخاطر الصدام املس��لح الدموي،
وب��دل تس��ببها بتأم�ين الدع��م
لقضية ش��عبنا قد تؤدي الى ابعاد
حلفائنا الدوليني واإلقليميني عنا.
وقال��ت اجلبه��ة ان االط��راف
السياس��ية التي حكمت االقليم
عل��ى م��دار الس��نوات  26املاضية
قدمت أس��وأ امنوذجا ً للحكم بعد
انتفاض��ة ع��ام ( ،)١٩٩١وهي حتاول
بتبني قضية االستفتاء التغطية
عل��ى مش��كلة رئاس��ة اإلقلي��م
واالخفاق��ات اخلطي��رة حلكوم��ة
االقليم ،اضافة الى هدفها القريب
وه��و الس��عي الحت��كار واحت�لال
مستقبل الشعب واختطاف ملف

التعليم تعلن الشروط العامة للقبول

المحكمة االتحادية تبدي استعدادها

المركزي للعام الدراسي 2018 - 2017
بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي،
أمس االربعاء ،ش��روط العامة للقبول املركزي،
ف��ي اجلامع��ات واملعاهد ،للس��نة الدراس��ية
.2018 - 2017
وقال املتحدث الرس��مي للوزارة حيدر العبودي
في بي��ان اطلعت عليه «الصب��اح اجلديد» ،إن
«الش��روط العام��ة للقب��ول املركزي للس��نة
الدراس��ية  2018 - 2017تضمن��ت أن يك��ون

الطالب حائزا ً على شهادة الدراسة اإلعدادية
العراقية معززة بتصديق م��ن املديرية العامة
للتربي��ة في احملافظة او على ش��هادة تعادلها
ومن مواليد  1993صعودا».
واضاف ان «الش��روط نص��ت ان يكون الطالب
م��ن خريجي الس��نة الدراس��ية احلالية أو من
خريجي الس��نة الدراسية الس��ابقة من غير
املقبول�ين قبوال مركزيا ً في أية كلية أو معهد
ويت��م قبولهم على وفق احلدود الدنيا لس��نة

تقـرير

االس��تقالل ،واس��تعماله لصالح
نخبة سياسية متسلطة وعائالت
سياسية محددة في املدى البعيد.
وطالب��ت جبه��ة كال لالس��تفتاء
انطالق��ا م��ن املصال��ح العلي��ا
لشعب كردستان بشتى مكوناته
السياس��ية والعرقي��ة والديني��ة
واجتاهاته االجتماعية اخملتلفة بـ:
اوالً :إلغاء قرار استفتاء ( الـ  ٢٥من
أيلول) على أن يتم إجراء اس��تفتاء
االس��تقالل ف��ي اقليم كردس��تان
ف��ي الوقت ال��ذي تتطلبه ضوابط
واس��تحقاقات االس��تقالل بع��د
ترس��يخ أعم��دة دول��ة دميقراطية
ناجحة في ظل وجود دستور وعقد
اجتماعي ملستقبل الشعب ي َؤمن
التعايش السياس��ي واالجتماعي
ب�ين املكون��ات اخملتلف��ة ف��ي
كردستان.
ثاني��ا :ف��ي ح��ال إص��رار اح��زاب
الس��لطة عل��ى إجراء االس��تفتاء
خالف��ا للمصالح العليا لش��عبنا،
نحن ندع��و الناخبني ف��ي اإلقليم
للتصويت بـ «كال» لالستفتاء.
وقال��ت اجلبه��ة ان التصوي��ت ب��ـ
«نعم» في االس��تفتاء ه��و مبنزلة

قبول بالظلم واحتكار الس��لطة!
وتأيي��د ل��ـ  ٢٦عاما ً من الس��لطة
املليئ��ة بالظل��م واالس��تبداد
والفس��اد وس��رقة ث��روات البل��د!
وه��و قب��ول بإهانة هيبة االنس��ان
ُ
الكردستاني!.
هذا وتعرضت جبهة كال لالستفتاء
لسيل من التهم بالعمالة واخليانة
وشق وحدة الصف الوطنية ،واعلن
كل م��ن االحت��اد الوطن��ي وحركة
التغيي��ر ع��ن ان عض��وي برمل��ان
كردس��تان وراب��ون مع��روف الذان
انضما الى جبهة كال لالس��تفتاء،
بانهم��ا الميث�لان حزبيهم��ا ،حيث
ق��ال مس��ؤول الهيئ��ة العامل��ة
ف��ي املكت��ب السياس��ي لالحت��اد
الوطني الكردس��تاني مال بختيار،
أن مش��اركة فرهاد س��نكاوي وهو
برملان��ي ع��ن االحت��اد الوطن��ي في
حمل��ة مناهضة لالس��تفتاء تعد
انته��اكا ً لق��رارات االحت��اد الوطني
الكردستاني.
وفي هذا السياق قال عضو اجمللس
الوطن��ي ف��ي حركة التغيي��ر ،نزار
محمود ،لشبكة رووداو اإلعالمية،
إن البرملان��ي رابون محمود ش��ارك

في تل��ك احلملة كمواط��ن وليس
كبرملان��ي ،وهو ال ميث��ل وجهة نظر
حركة التغيير.
ف��ي غض��ون ذل��ك رفض��ت كتلة
التغيي��ر النيابي��ة ،املش��اركة في
الوفد الكردي الذي سيزور العاصمة
بغداد لبحث ملف استفتاء اقليم
كردستان.
واوضح عض��و الكتلة كاوا محمد
في تصريح صحف��ي أن حركتهم
لن تش��ارك في الوفد الكردي الزائر
الى بغداد ،واصفا ً إياه باحلزبي.
وأضاف النائب الكردي كاوا محمد،
أن «التغيي��ر لم تك��ن حاضرة في
االجتم��اع الذي مت فيه حتديد موعد
االستفتاء ،مشددا ً على أن موضوع
االس��تفتاء ل��م يتم بالس��ياقات
الصحيح��ة ،وان اله��دف منه هو
ابقاء مس��عود بارزاني في منصبه،
والتس��تر على الوضع السياس��ي
واالقتص��ادي امل��زري ف��ي اقلي��م
كردستان» ،مؤكدا ً على أن األولوية
يج��ب أن تك��ون حل��ل مش��كالتنا
الداخلي��ة ،وترتيب البي��ت الكردي،
وتأجيل اجراء االستفتاء ،الن موعد
اجراؤه لم يتم بإجماع وطني».

لتلبية احتياجات الطلبة البحثية

تخرجه��م» ،مبين��ا انه «في ح��ال ثبوت قبول
الطالب في أية كلية أو معهد يعاد الى قبوله
األصلي وتعد سنة رسوب بحقه».
وأض��اف ان «الطلبة غي��ر العراقيني احلاصلني
على الش��هادة االعدادي��ة العراقية واملقبولني
مركزيا يت��م ابالغهم خطيا مبراجعة ش��عبة
الوافدي��ن بقس��م القب��ول املرك��زي لبي��ان
اعفائه��م او مطالبته��م باالجور الدراس��ية
بالعملة االجنبية بحسب الضوابط».

بغداد ـ الصباح الجديد:
اكد مدير املكتب االعالمي للمحكمة االحتادية
العليا ،اياس الساموك ،أمس االربعاء ،ان ابواب
احملكم��ة مفتوح��ة ام��ام الطلب��ة واخملتصني
لتلبية احتياجاتهم البحثية على قرص (.)CD
وق��ال الس��اموك ،ف��ي تصري��ح صحف��ي ان
«احملكم��ة االحتادي��ة العلي��ا عل��ى اس��تعداد
تام للتع��اون م��ع الطلبة واخملتصني بالش��أن
الدس��توري ،من الراغبني لتزويدهم باحكامها

وقراراتها تلبية لالحتياجات البحثية».
واضاف أن «عددا ً من االستفس��ارات والطلبات
وردت إلى احملكمة من باحثني وطلبة دراس��ات
اولي��ة وعليا ،ع��ن توجهات احملكم��ة االحتادية
العليا في تطبيق احكام الدس��تور» ،الفتا ً الى
ان «جميع قرارات واحكام احملكمة ،يتم نشرها
على املوقع االلكتروني اخلاص بها (ww.iraqfsc.
 .»)iqواوضح ان «االبواب مفتوحة أمام الطلبة
والباحثني من الراغبني مبراجعة احملكمة ،بغية

تزويده��م بالق��رارات واالحكام والتفس��يرات
الدس��تورية ،تلبية لالحتياجات البحثية على
قرص مدمج (.»)CD
ويحت��اج الكثير م��ن طلبة الدراس��ة االولية
والعليا ،الى معلومات عن القرارات الدستورية
واالح��كام القضائي��ة ،وخاصة طلبة دراس��ة
القانون ،من اجل تس��هيل مهمة رس��ائلهم
وابحاثه��م الدراس��ية ،ورفده��ا باملعلوم��ات
الالزمة الجناحها.

في ظل إصرار الدول المقاطعة على تنفيذ شروطها

هل الدبلوماسية األميركية قادرة على إنهاء األزمة القطرية؟
دينيس روس*
يتصدر دحر تنظي��م «داعش» أولويات
إدارة الرئي��س ترامب فيما يخص األمن
القومي .لكن طرد «داعش» من املوصل
والرق��ة قد يعن��ي في النهاي��ة غياب
القدرة على ضمان أمن هاتني املدينتني
وغيرهم��ا وإع��ادة بنائه��ا وحكمه��ا.
ويتطلب من��ع حصول فراغ خطير في
السلطة في املناطق احملررة من قبضة
تنظي��م «الدولة اإلس�لامية» انخراط
عاجل للدول العربية السنّية املوحدة.
ولس��وء احلظ ،ينش��غل الس��عوديون
واإلماراتي��ون والبحريني��ون واملصريون
حالي��ا ً بالوض��ع الدبلوماس��ي املعقد
مع قط��ر على خلفي��ة دعمها حلركة
«حماس» وجماعة «اإلخوان املسلمني».
وق��د ح��اول وزي��ر اخلارجي��ة األميركي
ريك��س تيلرس��ون التوس��ط ،لكن��ه
ارتكب خطأ ً بسفره إلى املنطقة قبل
التفاوض بش��أن خطة إلنهاء الصراع.
وتتطلب أص��ول احلكم اجلي��دة جعل
رفض مطال��ب الواليات املتح��دة أمرا ً
غير مقبول.
وهن��اك بالفع��ل دالئل تش��ير إلى أن
اجلانب�ين ق��د يكون��ا أكثر اس��تعدادا ً
للتوصل إلى تسوية حلفظ ماء الوجه.
فق��د خف��ض التحال��ف ال��ذي تقوده
السعودية مطالبه األساسية الثالثة

عشر التي شملت إغالق قناة “اجلزيرة”
وقاع��دة عس��كرية تركي��ة .وعوض��ا ً
ع��ن ذلك ،تطلب هذه ال��دول من قطر
التصرف وفقا ً جملموعة مبادئ تش��مل
محارب��ة اإلره��اب والتط��رف ،ورف��ض
توفير التمويل واملالذ اآلمن للجماعات
اإلرهابي��ة ،وإنه��اء التحري��ض عل��ى
الكراهي��ة ،واالمتناع ع��ن التدخل في
الشؤون الداخلية للدول األخرى.
وتُعتب��ر ه��ذه املب��ادئ واس��عة بكما
يكفي إلفس��اح اجمل��ال ل��كال اجلانبني
للتوصل إلى تفاهم ،كما أن أمير قطر
ّ
متيم بن حم��د آل ثاني قال إنه منفتح
على احلوار.
وجتدر املالحظة أن نظام آل ثاني يسمح
للوالي��ات املتحدة باس��تخدام قاعدة
“العدي��د” اجلوي��ة ،وقد دع��ا جامعات
أمريكية مثل “نورثويسترن” و”تكساس
إيه أند أم” و”جورجتاون” إلى فتح فروع
لها في قطر .غي��ر أن اإلمارة الصغيرة
الغنية بالنفط تؤمن املأوى لكبار قادة
حرك��ة “طالبان” ،وتدعم اإلس�لاميني
املتطرف�ين في ليبي��ا وس��وريا ،ومتول
منص��ات إعالمي��ة جلماع��ة «اإلخوان
بد ألي
املس��لمني» لبث رس��التها .وال ّ
حل له��ذا الص��راع أن يضم��ن تخلي
قطر عن هذه املعايير املزدوجة.
وعل��ى افت��راض أن يحظى تيلرس��ون
بدع��م الرئيس ترامب ،س��يتعينّ على
الرئي��س التنفيذي الس��ابق لش��ركة

الرئيس االميركي ترامب والشيخ متيم بن حمد امير قطر
“إيكسون” إبالغ كافة األطراف بكيفية
انته��اء األزمة بس��رية ولكن بصراحة
 وذل��ك بقيام قط��ر بتنفي��ذ مذكرةالتفاه��م املوقعة مؤخ��را ً مع الواليات

املتحدة حول متويل اإلرهاب ،والتزامها
باعتق��ال أو ط��رد كافة اجله��ات التي
صنفته��ا الواليات املتح��دة داعمة أو
ميسرة لإلرهاب ،والتوقف عن توفير أي
ّ

دعم مادي ألي جماعة تعتبرها الواليات
املتحدة تهديدا ً الستقرار املنطقة.
ويتعينّ عل��ى تيلرس��ون أن يوضح أنه
ف��ي ح��ال رف��ض القطري��ون [تنفيذ

مذكرة التفاهم م��ع الواليات املتحدة
والتزاماته��ا األخ��رى اآلنف��ة الذك��ر]،
ستسحب الواليات املتحدة قواتها من
قاعدة “العديد” .وهذا هو نوع التهديد
بد أن يش��غل تفكي��ر آل ثاني.
الذي ال ّ
فالقطريون يعتبرون الوجود العسكري
األمريكي مبثاب��ة ضمانة أمنية .فمنع
انس��حاب الوالي��ات املتح��دة [م��ن
القاعدة العسكرية] مينحهم الغطاء
السياس��ي الذي يحتاجون إليه إلنهاء
املواجه��ة احلالية .وآخر م��ا يرغب فيه
القطري��ون هو أن يُنظ��ر إليهم بأنهم
استسلموا للسعوديني.
وبالتالي ،فإن التدخل األميركي الفعال
ض��روري اآلن لع��دة أس��باب .فتنظيم
«الدولة اإلسالمية» املهزوم قد يستغل
االرتباك احلالي من أجل استعادة قوته.
كم��ا تس��تعد إي��ران وميليش��ياتها
الش��يعية أساس��ا ً مللء أي ف��راغ في
الس��لطة في كل من العراق وسوريا،
األمر الذي يزيد من زعزعة االس��تقرار
في املنطقة .وبالنسبة إلى تيلرسون،
قد تتوقف كفاءته املستقبلية كوزير
للخارجية على هذا األمر.
إن تردد تيلرس��ون أو ع��دم قدرته على
ملء املناصب العليا في وزارة اخلارجية
األميركي��ة ورس��ائل إدارة ترام��ب
املتناقضة ف��ي كثير من األحيان أثارت
الش��كوك حول قدرته عل��ى
التحدث
ّ
باس��م الرئيس األمريكي ،وهو موقف

ضعيف بالنس��بة إلى وزي��ر خارجية.
لذل��ك ،يتع�ين عل��ى تيلرس��ون أن
يثبت بأن��ه يتمكن من ّ
حل املش��اكل
الدبلوماسية من خالل ممارسة النفوذ
ب��د من أن
والتوص��ل إل��ى نتائ��ج .وال ّ
ّ
يحقق جناحاً ،لئال يبدأ ش��ركاء أميركا
وخصومها بالتشكك حول ما إذا كان
من املنطقي العمل معه.
ول��م يتم ّي��ز وزراء اخلارجية األميركيني
األكثر كفاء ًة بدهائهم االستراتيجي،
ب��ل بنفوذهم الذي ال لب��س فيه .فلم
ّ
يش��كك أح��د فيم��ا إذا كان هن��ري
كيس��نجر أو جيمس بيك��ر يتحدثان
باسم الرئيس .فالسلطة والصالحية
التي أظهراها جعلت التهديدات التي
أطلقاه��ا والضغ��وط التي مارس��اها
قابل��ة للتصدي��ق .ون��ادرا ً م��ا تنج��ح
الدبلوماسية من دون نفوذ.
وخالف��ا ً لكيس��نجر وبيك��ر ،ال ميك��ن
لتيلرسون االعتماد على رسائل البيت
األبي��ض من أجل تعزيز دبلوماس��يته.
وما لم يرغب في اضمحالل س��لطته
تدريجيا ً م��ع الوقت ،عليه حتقيق جناح
عال  -وقريباً.
دبلوماسي على مستوى ٍ
وتو ّفر أزمة قطر فرصة مثالية لتحقيق
هذا املسعى.
*ديني��س روس هو مستش��ار وزميل
“ويلي��ام ديفيدس��ون” املتمي��ز ف��ي
معهد واشنطن

شؤون عراقية
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تنظيم "داعش" قتل وأسر اآلالف بسبب عقيدتهم

بعد ثالث سنوات على اإلبادة ..جراح اإليزيديين لم تلتأم بعد
متابعة الصباح الجديد:
أحي��ى االيزيديون ف��ي العراق ذكرى
الهجوم الذي شنه ضدهم تنظيم
الدولة اإلسالمية قبل ثالث سنوات
وال��ذي وصفت��ه األمم املتح��دة بأنه
إب��ادة جماعي��ة لك��ن محنتهم ما
زالت مستمرة رغم طرد املتشددين
اإلسالميني من أراضيهم.
وط��رد املتش��ددون من آخ��ر معقل
له��م ف��ي أراض��ي االيزيدي�ين في
ش��مال العراق في مايو أيار املاضي
لك��ن أغلبه��م ل��م يعد بع��د إلى
القرى التي فر منه��ا عندما اجتاح
التنظي��م املتش��دد س��نجار ف��ي
صيف عام  2014فقتل وأسر اآلالف
بسبب عقيدتهم.
وم��ا زال تنظي��م "داع��ش" يحتجز
نح��و ثالث��ة آالف ام��رأة وطفل من
اإليزيدي�ين في حني تتنافس فصائل
مس��لحة متناح��رة ورعاته��ا ف��ي
املنطق��ة عل��ى الس��يطرة عل��ى
سنجار .كما أن حتقيق العدالة في
اجلرائم التي تع��رض لها االيزيديون
ومنها االس��تعباد اجلنس��ي ما زال
بعيد املنال.
وقال رجل لرويترز في االحتفال الذي
حضره ألوف االيزيدي�ين يتقدمهم
رئي��س البلدي��ة وع��دد م��ن كب��ار
الش��خصيات احمللي��ة عن��د معبد
في سفح اجلبل في سنجار "جراح
اإليزيديني ما زالت تنزف".
وأضاف "احلكوم��ة العراقية والكرد
يتش��احنون عل��ى س��نجار ونح��ن
ندفع الثمن".
وقالت جلنة لتقصي احلقائق تابعة
لألمم املتح��دة إن تنظي��م "داعش"
ما يزال يرتك��ب إبادة جماعية بحق
األقلي��ة االيزيدي��ة في الع��راق وإن
العالم ما زال متقاعسا عن القيام
بواجبه في معاقبة اجملرمني.
وأضاف��ت اللجنة في بي��ان "اإلبادة
اجلماعي��ة مس��تمرة ول��م يت��م
التص��دي له��ا إلى ح��د بعيد رغم
التزام الدول ...مبنع اجلرمية ومعاقبة
اجملرمني".
وقتل مسلحو تنظيم "داعش" ألوف
األس��رى من الرجال أثناء هجومهم
على االيزيديني وه��م طائفة تضم
عقيدته��م عناصر م��ن العديد من
األديان القدمية في الشرق األوسط.
ويعتبر تنظي��م "داعش" االيزيديني
من عبدة الشيطان.
ونش��رت ص��ور االيزيدي�ين الفارين

ما زال تنظيم "داعش"
يحتجز نحو ثالثة آالف
امرأة وطفل من
اإليزيديين في حين
تتنافس فصائل مسلحة
متناحرة ورعاتها في
المنطقة على السيطرة
على سنجار .كما أن
تحقيق العدالة في
الجرائم التي تعرض
لها االيزيديون ومنها
االستعباد الجنسي ما زال
بعيد المنال

مناطق وجبال حمرين

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعل��ن قائ��د عملي��ات دجل��ة الفري��ق الرك��ن
مزه��ر العزاوي ،أم��س األربعاء ،انته��اء العملية
العسكرية التي انطلقت ،لتطهير تالل ومناطق
حمرين في محافظة ديالى ،فيما اكد ان القوات
األمنية متكنت خالل العملية ،من تدمير مضافة
لداعش وتفكيك عبوة ناسفة معدة للتفجير.
وقال العزاوي في تصري��ح صحفي ان "العملية
العس��كرية املش��تركة التي انطلق��ت ،صباح
الي��وم من  3محاور لتطهي��ر وحترير مناطق تالل
احلمري��ن احملصورة مابني طريق بغ��داد  -كركوك
ش��مالي ديالى وجس��ر نارين في اط��راف ناحية
قره تبه شمال ش��رقي احملافظة ،انتهت بتدمير
مضاف��ة لداعش وتفكيك عبوة ناس��فة معدة
للتفجير".
وأضاف ان "اله��دف من العمليات االس��تباقية
الت��ي تنفذه��ا عملي��ات دجلة بني احل�ين واالخر
ف��ي مناط��ق ديالى ه��و لتعقب خالي��ات داعش
والتنظيمات املتطرفة ومنعها من احلصول على
موطأ قدم في مناطق احملافظة".

الدفاع المدني ينتشل
 1700جثة من أيمن
الموصل

اإليزيديني لم ينسو بعد جراح داعش
وق��د تناثروا على اجلب��ل حتت حرارة
الشمس احلارقة في مختلف أنحاء
العال��م مما دف��ع الوالي��ات املتحدة
لتوجي��ه أول��ى ضرباته��ا اجلوي��ة
لتنظي��م الدول��ة اإلس�لامية في
العراق.
وأكدت دراسة وثقت عدد االيزيديني
املتضرري��ن ،وميك��ن اعتباره��ا دليال
ف��ي أي محاكم��ة بتهم��ة اإلب��ادة
اجلماعي��ة ،أن  9900ايزي��دي عراقي
على األق��ل قتل��وا أو أس��روا خالل
أيام من بدء هج��وم تنظيم الدولة
اإلسالمية عام .2014
وأفادت الدراس��ة التي نش��رت في
دوري��ة بي.ال.أو.اس الطبية أن 3100
يزي��دي قتل��وا -أكثر م��ن نصفهم
بالرص��اص أو بقط��ع ال��رأس أو
احل��رق أحياء -ونح��و  6800خطفوا
الستغاللهم في االستعباد اجلنسي
أو استخدامهم كمقاتلني.
وقال��ت األمم املتحدة إن هناك تقارير
تفيد بأن مس��لحي تنظيم الدولة
اإلس�لامية الذين يحاول��ون الفرار
من هجوم تق��وده الواليات املتحدة

انتهاء عملية تطهير

عل��ى معقلهم في الرقة بس��وريا
يبيعون النساء والفتيات اخلاضعات
لالسترقاق.
النزاع على سنجار
وتتنافس القوات التي طردت تنظيم
"داع��ش" م��ن س��نجار حاليا على
السيطرة علي املنطقة القريبة من
احلدود العراقية مع سوريا وتركيا.
وس��يطرت ق��وات البيش��مركة
الكردي��ة على نحو نصف س��نجار
في ع��ام  2015وضمتها فعليا إلى
املنطق��ة املتمتع��ة باحلكم الذاتي
الت��ي يأملون في حتويله��ا إلى دولة
كردية مس��تقلة .ومن املقرر إجراء
اس��تفتاء عل��ى االس��تقالل ف��ي
س��بتمبر أيلول لك��ن احلكومة في
بغداد تعارض ذلك.
وحصل حزب العمال الكردس��تاني
على موطئ قدم كذلك في سنجار
واش��تبك مع البيشمركة في وقت
س��ابق هذا العام .وتس��بب وجوده
ف��ي املنطق��ة ف��ي جعله��ا هدفا
لتركي��ا الت��ي تخ��وض حرب��ا ضد
مس��لحي احلزب على أراضيها منذ

ثالثة عقود.
وق��ال اجلنرال أش��تي كوجي��ر قائد
الش��رطة الكردية احمللي��ة املعروفة
باسم األسايش "الناس خائفون من
العودة" وأضاف "منطقة (سنجار)
أصبحت منطقة حرب".
وقال كوجير ومس��ؤول محلي آخر
إن املناخ السياس��ي مينع املنظمات
الدولي��ة م��ن العم��ل عل��ى إعادة
إعمار وإعادة تأهيل سنجار مما يعزز
مخاوف االيزيديني من العودة.
فاملياه تنقل بالشاحنات والكهرباء
تأت��ي من مولدات خاص��ة واملدارس
مغلق��ة واق��رب مستش��فى ف��ي
دهوك على مسافة تقطع بالسيارة
في نحو ثالث ساعات.
وق��ال ج�لال خل��ف مدي��ر مكتب
رئيس بلدية سنجار لرويترز "نقص
اخلدمات واملش��كالت السياس��ية
متنع األسر من العودة".
لعبة تبادل االتهامات
قال محما خليل رئيس بلدية سنجار
االيزي��دي في كلمته ف��ي احلفل إن

رئيس الوزراء العراقي الس��ابق نوري
املالكي هو املسؤول عن املأساة ألن
في عهده اجتاح املتشددون املوصل
واس��تولوا عل��ى أس��لحة مبليارات
الدوالرات استخدموها في الهجوم
على االيزيديني.
وألقى إيزيديون آخرون بالالئمة على
الك��رد الذين كان��وا يدافع��ون عن
املنطقة في ذلك الوقت لفشلهم
في وقف املذبحة.
وف��ي احلف��ل رف��ع البع��ض الفتات
كتب��وا عليه��ا "أوقف��وا إب��ادة
االيزيدي�ين" .وتدفقت األس��ر على
املقابر إلحياء ذكرى قتالها .ووضعت
النس��اء عصابات على الرأس حتمل
عبارة "إبادة جماعية".
وفي مدينة س��نجار وضعت الفتات
وملصق��ات ف��ي امليادي��ن تع��رض
مش��اهد مروعة من الهجوم الذي
وقع قبل ثالث سنوات.
وما زال��ت أجزاء كبيرة م��ن املدينة
التي كانت تضم كذلك مس��لمني
من الكرد والعرب خالية .وقال جالل
خل��ف إن نح��و ألف أس��رة ايزيدية

ع��ادت إلى س��نجار منذ اس��تعادة
املدين��ة ف��ي ع��ام  .2015وكان��ت
املدينة واملنطقة احمليطة بها تضم
نحو  400ألف ايزيدي.
وأع��اد فره��ان الزج�ين أس��رته إلى
س��نجار قب��ل نحو عام ألنه س��ئم
السكن في اخمليمات.
وكان منزله في حالة جيدة نس��بيا
لكن طفليه خس��را عاما دراس��يا
ورمبا يخس��را أكثر الن املدرسني لم
يعودوا للمدينة.
وقال زيدو ش��امو وهو واحد من قلة
من أصح��اب املتاج��ر الذي��ن عادوا
للمدينة إن��ه لم يعد يثق في قوات
األم��ن احمللية وأض��اف "نريد حماية
دولية" وه��و ما يطالب به كثير من
االيزيديني.
ورغم طرد تنظيم الدولة اإلسالمية
م��ن املنطق��ة يقول ش��امو إنه لن
يش��عر باألمان حتى يت��م القضاء
كذلك على فكر التنظيم املتطرف.
وأضاف "داعش هزمت لكننا ما زلنا
قلق�ين ألن عقلية داع��ش ما زالت
موجودة".

بغداد ـ الصباح الجديد:
أفاد مصدر في الدفاع املدني ،اليوم أمس األربعاء،
بانتشال  1700جثة من حتت األنقاض ملدنيني في
املنطقة القدمية باملوصل ومحيطها في اجلانب
األمين.
وق��ال املص��در انه "من��ذ وصول العملي��ات الى
محيط املنطق��ة القدمية في امين املوصل (غرب)
ازدادت معدالت الضحاي��ا املدنيني حتت األنقاض
بسبب تفجيرات داعش والقصف اجلوي".
وأض��اف ان "الدف��اع املدن��ي ال��ى جان��ب جهاز
مكافحة اإلرهاب واجليش العراقي انتش��ل نحو
 1700جث��ة خ�لال الفت��رة املاضي��ة أكثرها في
املنطقة القدمية".
وتابع ان "الكثير من اجلثث ما زالت حتت االنقاض"،
مبينا ان "القليل وجدوهم أحياءا هناك".
وزاد ان "املنطق��ة القدمي��ة متتاز بكث��رة املالجئ
داخ��ل املن��ازل لك��ن بس��بب ش��دة االنفجارات
وانقط��اع اله��واء وبقائهم ألوق��ات طويلة فقد
الكثير حياتهم".
واس��تطرد ان "العمليات بالنس��بة للبحث عن
ناج�ين تراجع��ت خصوص��ا ان املناط��ق مازالت
ملغومة ومهدمة".
يش��ار الى ان القوات املش��تركة ،قد متكنت في
العاشر من متوز  ،2017من السيطرة على كامل
مدين��ة املوص��ل ،بعد قتال اس��تغرق أكثر من 8
أشهر مع تنظيم داعش ،الذي سيطر عليها ملدة
 3سنوات ،اال ان االخير ما زال يسيطر على قضاء
تلعفر والعياضية غربي احملافظة.

تتمات ص1
احلكومة ترفض إدراج ملف االستفتاء
على طاولة احلوار مع الوفد الكردي
وأكم��ل احلديث��ي بالق��ول إن "احلكومة
جت��د في الس��عي للحفاظ عل��ى وحدة
العراق بانه سيجعل اجلميع اقوى ،ونحن
نتعام��ل م��ع اجلميع س��واء ف��ي اقليم
كردستان أو غيره من اجلهات السياسية
على وف��ق منهج ضمان احل��دود ورفض
التقسيم".
إل��ى ذل��ك ،ذك��رت النائب��ة ع��ن كتلة
التحال��ف الكردس��تاني أش��واق اجلاف
ف��ي حدي��ث إل��ى "الصب��اح اجلدي��د"،
أن "مطال��ب اقلي��م كردس��تان باجراء
االستفتاء ضمن نطاق الدستور نفسه
والقانون الدولي".
وتابع��ت اجل��اف أن "ديباج��ة الدس��تور
نصت على أن العراق بلد احتادي ،وبالتالي
نحن بعد أن امتنعت احلكومة عن تلبية
التزامتن��ا اجتهن��ا باجت��اه احل��وار لتقرير
املصي��ر م��ن خالل اس��تفتاء الش��عب
الكردي أما بالبق��اء ضمن نطاق الدولة
العراقية أو نك��ون دولة منفصلة وجارة
للعراق".
وتنتقد ما "اس��مته القراءة السياسية
للدس��تور التي تأتي عل��ى وفق مصالح
معينة" ،داعية إل��ى أن "اعتماد القراءة
القانوني��ة الصحيحة له وعدم الدخول
في مناكفات اعالمية بغية تأجيج الرأي
العام".

يش��ار إلى أن تسريبات سياسية حتدثت
عن امكانية وصول وفد كردي إلى بغداد
خ�لال االي��ام القليلة املقبلة ملناقش��ة
عدد من القضاي��ا العالقة بني الطرفني
في مقدمتها استفتاء انفصال االقليم
املقرر إجراؤه في نهاية الشهر املقبل.
العمليات املشتركة تعتزم استعمال
آليات حديثة في عمليات حترير قضاء
تلعفر
وتاب��ع إن"القوات املش��تركة قادرة على
ش��ن عملي��ات متزامن��ة ف��ي احلويجة
جنوبي كرك��وك وتلعف��ر غربي املوصل
وعن��ه والقائ��م غرب��ي االنب��ار بنح��و
متزامن".
من جهته أكد الناطق باسم قيادة قوات
الرد الس��ريع املقدم عبد األمير الزيدي ،
أمس األربعاء  ،إن جميع القوات األمنية
وبجميع صنوفها فضال عن قوات احلشد
الش��عبي ستش��ارك في معركة حترير
تلعف��ر  ،مبينا ان الوحدات العس��كرية
أكملت جهوزيتها وهي بانتظار س��اعة
الصفر النطالقها.
وقال الزيدي لصحيفة ‘‘الصباح اجلديد‘‘
إن" القوات األمنية أكملت استعداداتها
الفني��ة واللوجس��تية لتنفي��ذ مهمة
حتري��ر تلعف��ر من خ�لال إنه��اء عملية
االس��تطالعات لكش��ف م��كان تواجد
املس��لحني  ،موضح��ا ان" املعرك��ة

ستشهد دخول آليات عسكرية جديدة
تس��تعمل ألول م��رة م��ن اجل حس��م
املعركة بأس��رع وقت ممك��ن وبأقل عدد
من اخلسائر.
وأض��اف إن" جمي��ع القوات املش��تركة
س��تكون حاضرة في ه��ذه املعركة من
اجليش العراقي وجهاز مكافحة اإلرهاب
وقوات الرد الس��ريع والشرطة االحتادية
وقوات احلشد الشعبي  ،مشيرا إلى إن"
هذه القوات تنتظر س��اعة الصفر لبدء
املعركة.
الى ذلك أفاد مصدر محلي في محافظة
نينوى ,أمس األربعاء  ,بأن سبعة عناصر
م��ن مجرم��ي داع��ش قتل��وا بتفجي��ر
انتحاري وسط تلعفر.
وقال املصدر ملراس��ل صحيفة ‘‘الصباح
اجلديد‘‘ إن"انتحاريا ً يرتدي حزاما ً ناسفا ً
فجر نفسه على جتمع لعصابات داعش
اإلجرامي��ة ق��رب أح��د املراك��ز الطبية
التابعة لهم وس��ط قضاء تلعفر غربي
محافظ��ة نين��وى م��ا أدى إل��ى مقت��ل
سبعة عناصر منهم".
وأض��اف املص��در ال��ذي ل��م يفصح عن
أس��مه أن"عناص��ر عصاب��ات داع��ش
اإلجرامية ميرون بحالة قلق وخوف بسبب
العمليات التي طالتهم في تلعفر".
وكان��ت قي��ادة ق��وات جه��از مكافحة
اإلره��اب الفريق,ق��د أك��دت ف��ي وق��ت
س��ابق ,حتديد س��اعة الصف��ر النطالق

مع��ارك حترير قضاء تلعفر غربي املوصل
م��ن دون ذكر ذل��ك إلى وس��ائل اإلعالم
للحف��اظ على س��رية العملي��ة  ،فيما
بينت ب��ان  ،املرحل��ة األولى م��ن اخلطة
تضمن��ت التحضي��ر وجم��ع املعلومات
االس��تخبارية التفصيلي��ة ملعرفة عدد
الدواعش ومخابئهم في القضاء .
العمليات املشتركة تنفي قصف
فصيل تابع للحشد غرب األنبار
بش��أن قصف طائ��رات التحالف لقوات
احلش��د الش��عبي ،اضافة لذل��ك فقد
اعتصم النائب عن دولة القانون ،كاظم
الصي��ادي ،في س��احة التحرير وس��ط
العاصم��ة بغ��داد ،احتجاج �ا ً عل��ى ما
اسماه القصف االميركي لكتائب سيد
الش��هداء ،فيما طالب بغلق الس��فارة
االميركية وطرد السفير من العراق.
صندوق إعمار العراق يناقش
االستعدادات ملؤمتر املانحني في
الكويت
واوض��ح ان "االجتم��اع حض��ره كل من
فري��ق عمل البن��ك الدول��ي وممثلني من
الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية
العربية ،الش��يخ احمد عل��ي الصباح،
واملدي��ر االقليم��ي عب��د اهلل املصيبيح،
اضافة الى الس��كرتير االول في سفارة
جمهوري��ة العراق في الكويت حس�ين

عل��ي ابراهي��م ،وممث��ل البن��ك املركزي
محمود داغر".
وحتتاج الكثير من االراضي العراقية الى
اع��ادة االعمار بعد ان ح��ل الدمار فيها،
وخاص��ة ف��ي املوص��ل ،حي��ث ان اغلب
مبانيه��ا مدمرة بش��كل ش��به كامل،
االمر الذي يتطلب دعما ً دوليا ً ومساهمة
فاعلة في اعادة احلياة لتلك املدينة.
احلكيم يشدد على ضرورة إجناح
مشروع التسوية الوطنية وطمأنة
جميع املكونات
وحث الوف��د االملاني عل��ى "اهمية حل
املشكالت بني احلكومة االحتادية واقليم
كردستان عبر احلوار".
ترامب يتوعد كوريا الشمالية
بـ" نار وغضب لم يشهدهما العالم"
ميك��ن تركيبه��ا عل��ى صواريخه��ا
الباليس��تية ،األم��ر ال��ذي س��يحولها،
وفقا ملس��ؤولني أميركيني ومحللني في
االس��تخبارات األميركي��ة ،لتصبح قوة
نووية.
أجهزة عاطلة مبئات املاليني
وموظفون بشهادات دينية في وزارة
العلوم
وال��ذي لم جن��د له أي تفعي��ل ،إضافة
الى ش��راء أجهزة مببال��غ باهضة جدا

تص��ل الى مئ��ات املاليني م��ن الدنانير
وهي ال تعمل ،ومنها جهاز سعره 700
مليون دينار لم يعمل لدقيقة واحدة مت
تسلمه فعليا" ،مشيرا الى أن "هناك
مشروعا لم نكن نرغب باإلفصاح عنه
اآلن ،وس��نعلن عنه الحقا ملا يضم من
خفاي��ا وفس��اد مضى علي��ه أكثر من
ستة أعوام".
وبشأن تظاهرات موظفي وزارة العلوم
املناهضة له ،قال العيسى إن "حديث
املتظاهرين عن الدوام الرس��مي ،لكن
الواق��ع بخص��وص ال��دوام الرس��مي
هنال��ك مش��روع لنق��ل املنتس��بني
بأعداد من الس��يارات مببلغ  277مليون
دينار ش��هريا ومل��دة ثالث س��نوات ،ومت
تخفيضه م��ن قبلي ال��ى  200مليون
دينار وبنفس األداء".
وأكد العيسى أن "املبالغ كانت تصرف
دون متابعة ،أما اليوم فهنالك متابعة
ل��كل املبال��غ التي تص��رف ألننا ننظر
ال��ى اقتصاد البلد ،كما لم تكن هناك
ضوابط خلروج املنتس��بني ،فمنهم من
يخرج ف��ي الواحدة ظه��را أو قبل هذا
املوعد ،أما اليوم فحددنا اخلروج لقسم
من عجالت النقل في الساعة الثانية
ظه��را والقس��م اآلخ��ر ف��ي الثاني��ة
والنص��ف ،ويت��م تغيي��ر اجل��دول بني
العجالت في الش��هر التالي وهكذا"،
منوه��ا ال��ى "وجود قضي��ة أخرى هي

من��ح اخملصص��ات والتي كان��ت متنح
لكل من ه��ب ودب ،أما الي��وم فهناك
جلن��ة متخصص��ة متن��ح اخملصص��ات
ملن يس��تحقها وف��ق ضوابط واضحة
للعمل".
وش��دد عل��ى أن "ص��رف الروات��ب
واخملصص��ات ينبغ��ي أن يك��ون ضمن
القانون وأن يس��ري على اجلميع بنظام
وضواب��ط كم��ا هو حاصل ف��ي الدول
املتقدم��ة ،كما أن هناك قانونا للدمج
بني الوزارتني وننتظر تشريعه من أمانة
مجلس ال��وزراء وس��تكون لهم نفس
احلق��وق واخملصص��ات املوج��ودة ل��دى
منتسبي التعليم العالي" ،معتبرا أن
"أبناء العل��وم والتكنولوجيا هم أبناء
العراق وفيهم علماء وخبراء وهم أبناء
الدولة ،ومتى كان هناك جتاوز مني فأنا
أدعوه��م للتظاهر ضدي ،أم��ا اذا كان
التظاهر ألن الوزي��ر طبق القانون على
نفس��ه وعل��ى اآلخرين فه��و أمر غير
صحيح".
اجلزائر تعرب عن رغبتها بتوسيع
العالقات مع العراق وتنسيق
املواقف بالنفط والطاقة
وأش��اد الوزير اجلزائ��ري بـ"جتربة العراق
ف��ي مكافح��ة اإلره��اب ،واملصاحل��ة
اجملتمعي��ة ،وإع��ادة االس��تقرار ال��ى
املناطق احملررة".

الملف األمني

ضبط عصابة للخطف بمنطقة الدورة جنوبي بغداد * "داعش" يعدم  27مدنيًا من الحويجة غربي كركوك
مقتل مسؤول إرهابي في تلعفر غربي الموصل * العثور على جثتين لمدنيين شمالي مدينة البصرة

بغداد – ضبط عصابة خطف
ذك��ر مص��در امني ف��ي قي��ادة عمليات
بغ��داد ام��س االربع��اء ان خلي��ة امنية
اعتقلت اخطر عصابة للخطف جنوبي
العاصمة.
وقال املصدر االمني الذي رفض الكشف
عن اس��مه ان "خلية مكافحة اخلطف
والهيئ��ة التحقيقي��ة لقي��ادة عمليات
بغداد وباسناد مباشر من اللواء الرئاسي
الثان��ي لقي��ادة عمليات بغ��داد ،متكنت
م��ن اعتق��ال أخط��ر عصاب��ة للخطف
ف��ي منطقة الدورة جنوب��ي بغداد" .وان
"العصاب��ة مؤلف��ة من س��تة مجرمني
خطري��ن" ،مش��يرة ال��ى ان "عملي��ة
االعتق��ال اس��تندت ال��ى معلوم��ات
استخباراتية ومتابعة دقيقة".

ديالى – اعتقال مطلوبني
اعلن مصدر امني في قيادة شرطة ديالى
ام��س االربعاء ع��ن اعتق��ال  12مطلوبا ً
بته��م "ارهابي��ة" وجنائي��ة وتفكي��ك
عبوات ناس��فة في مناطق متفرقة من
احملافظة.
وقال املصدر االمني الذي رفض الكشف
عن اسمه إن "دوريات من أقسام املديريات
واف��واج الط��وارئ ومفارز م��ن مكافحة
االجرام في ش��رطة ديالى اعتقلت ()١٢
مطلوب��ا عل��ى قضايا ارهابي��ة وجنائية
والصادرة بحقهم أوامر القاء القبض ومت
اتخاذ االجراءات القانونية بحقهم".
كركوك – اعدام مدنيني
افاد مصدر امني في ش��رطة محافظة
كرك��وك ام��س األربع��اء ،ب��أن تنظي��م
"داعش" أعدم  27مدنيا ً من أهالي قضاء

احلويجة جنوب غربي احملافظة.
وقال املصدر الذي طلب عدم الكش��ف
ع��ن اس��مه إن "تنظي��م داع��ش أقدم
على إعدام  27مدنيا ً من س��كنة قضاء
احلويجة في قاعدة البكارة العس��كرية
الواقعة قرب القضاء" .وأن "التنظيم بدأ
بعملي��ات إعدام جماعية ضد املعتقلني
لديه ممن يخالفون تعاليمه".
صالح الدين – انفجار الصقة
اكد مصدر امني في ش��رطة محافظة
ص�لاح الدي��ن ام��س االربعاء ،ب��ان احد
مس��ؤولي ام��ن تنظي��م "داع��ش" في
الساحل االيس��ر لقضاء الشرقاط قتل
م��ع ش��قيقه بانفج��ار الصقة اس��فل
مركبته.
وقال املصدر الذي طلب عدم الكش��ف
عن اس��مه ان "احد مسؤولي جلان االمن

في تنظي��م داعش بالس��احل االيس��ر
لقضاء الشرقاط ش��مالي صالح الدين
قتل مع ش��قيقه بانفجار عبوة الصقة
موضوعه اسفل مركبته قرب منزله".
االنبار – قصف جوي
كشف قائد عمليات اجلزيرة اللواء الركن
قاس��م احملمدي امس األربعاء ،عن مقتل
 10عناصر من تنظيم "داعش" االرهابي
وتدمير سيارتني ملغمتني غربي األنبار.
وق��ال اللواء الرك��ن احملم��دي إن "طيران
التحال��ف الدول��ي قص��ف مضاف��ات
لداع��ش وعجلتني ملغمت�ين للتنظيم
في مدينت��ي عن��ه وراوه 230( ،كم غرب
الرمادي)".مضيف��ا أن "القصف أس��فر
عن مقتل  10إرهابيني من داعش وتدمير
العجلتني املفخختني".

النجف – عملية دهم
اف��اد مصدر امن��ي في مديرية ش��رطة
محافظ��ة النج��ف واملنش��آت ام��س
االربع��اء بان ق��وة امنية الق��ت القبض
على عدد من املطلوبني واخملالفني بجرائم
مختلفة .
وقال املصدر االمني الذي رفض الكشف
عن اسمه ان " قسم شؤون السيطرات
والط��رق اخلارجية الق��ى القبض على ٣
مطلوبني في سيطرات احملافظة اخملتلفة
وعدد م��ن اخملالفني" .واوضح��ت انه " مت
الق��اء القب��ض عل��ى مطل��وب قضائيا
فض�لا عن اثنني م��ن املطلوبني للقضاء
مبواد قانونية مختلفة " .
ذي قار – اطالق نار
اعلن مصدر امني في شرطة محافظة
ذي قار امس االربعاء ،بان القوات االمنية

اعتقلت شخصا فتح النار على مواطن
في قلعة سكر.
وق��ال املص��در الذي رفض الكش��ف عن
اسمه ان "القوات األمنية ألقت القبض
على ش��خصا فت��ح النار عل��ى مواطن
في قلعة الس��كر ب��ذي ق��ار" ،.مضيفا
ان "املس��لح مت نقله الى مركز الشرطة
إلكمال اإلجراءات القانونية".
نينوى – سقوط قذيفة
كش��ف مصدر محل��ي ف��ي محافظة
نينوى امس االربعاء ،بأن مسؤول خطوط
الص��د املتقدمة لتنظي��م "داعش" في
تلعفر غرب املوصل قتل مع احد مرافقيه
بسقوط قذيفة هاون.
وقال املصدر احمللي الذي رفض الكش��ف
عن اس��مه ان "مس��ؤول خطوط الصد
املتقدمة ف��ي تنظيم داعش وهو عراقي

اجلنسية قتل مع احد مرافقيه بسقوط
قذيفة ه��اون اثناء تفق��ده بعض نقاط
املرابط��ة للتنظيم" .الفت��ا الى تنظيم
داعش انش��أ العديد م��ن خطوط الصد
ف��ي تلعفر ملواجه��ة اي تق��دم للقوات
االمنية املش��تركة واحلش��د الش��عبي
خالل االشهر املاضية ".
البصرة – العثور على جثث
افاد مصدر امني في ش��رطة محافظة
البص��رة امس االربعاء ان القوات االمنية
عثرت على جثتني احداهما لصياد ،بينما
اردى مسلحون مدنيا قتيال في البصرة.
واوضح املصدر االمني ان قوات الشرطة
عثرت على جثة شاب مرمي على جسر
كرمة علي شمال البصرة  ،فيما مت اقدام
مس��لحني مجهول�ين على قت��ل مدني
رميا بالرصاص.
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وزير النقل يرسل 50

طالب طيران للتدريب
في بولندا واليونان

بغداد  -الصباح الجديد:
اعلن وزير النقل كاظ��م فنجان احلمامي عن
إرسال مجموعة من طالب الطيران املبتعثني
إل��ى بولن��دا واليون��ان ،مش��يرا إل��ى أن عدد
الطالب الذين س��يتم إرسالهم يصل إلى 50
طالبا.
وقال��ت وزارة النق��ل في بيان له��ا اطلعت «
الصباح اجلديد» على نسخة منه إن احلمامي
«أش��رف على إجراء القرع��ة اخلاصة بطالب
الطي��ران املبتعثني إلى أكادميية اكس��فورد ،
بحضور أعضاء من جلن��ة اخلدمات البرملانية،
ووكي��ل الوزارة اإلداري احمد املوس��وي ،ومدير
عام اخلطوط اجلوية س��امر كب��ة ومدير عام
الطيران املدني حسني محسن».
ونق��ل البي��ان عن احلمام��ي قول��ه ،إن «هذه
اجملموع��ة من الطلبة املقبول�ين في أكادميية
اكسفورد كانوا قد اجتازوا جميع الفحوصات
الطبية منذ عام  ،2014إال أنهم لم يلتحقوا
بالدراس��ة ألس��باب إداري��ة ،وس��بق ان مت
االس��تجابة ملطالبهم ف��ي حتقيق أمنياتهم
خلدمة بلدهم».

الموارد المائية
تباشر بأعمال

الصيانة لسد حمرين
بغداد  -الصباح الجديد:
باش��رت الهيئة العامة للس��دود واخلزانات /
ادارة مش��روع س��د حمرين اعمالها بصيانة
وإع��ادة تأهي��ل االج��زاء املتضررة من الس��د
وأس��تمراره بالعمل  ،وتضمن العمل صيانة
وتأهيل ش��بكة صد االلغام في بحيرة السد
وإعادة ربطها بع��د تعرضها لالنقالع نتيجة
لالمواج والرياح القوية.
من جانب آخر أجنزت أدارة مشروع ناظم شاللة
أعمال تأهيل وصيانة الناظم بهدف االسهام
بتأمني احلصص املائية لالراضي الزراعية التي
يخدمها املشروع .
وفي س��ياق آخر شرعت مديرية املوارد املائية
في محافظة واسط /شعبة ري الشحيمية
بحمل��ة ألزال��ة التج��اوزات م��ن قن��اة mo
املتفرع��ة من قن��اة الش��حيمية الرئيس��ة
بهدف تنظيم توزيع احلصص املائية لالراضي
الزراعية املس��تفيدة من القناة على صعيد
آخر تواصل الهيئة العامة للسدود واخلزانات
 /ادارة مشروع سدة س��امراء اعمالها بأعادة
تأهيل س��دة س��امراء به��دف اعادته��ا الى
العمل بعد تعرضها للتخريب خالل من قبل
عصابات داع��ش االرهابي��ة  ،وتضمن العمل
تأهي��ل وصيانة االجزاء احلديدية في الس��دة
وابدال االجزاء املتضررة منها
م��ن جانب آخر باش��رت ادارة املهندس املقيم
في الهيأة العامة للسدود واخلزانات باألعمال
الهندس��ية وامليكانيكي��ة واملدني��ة به��دف
اكمال املش��روع والس��يطرة على التوزيعات
املائية .

دائرة الكاتب العدل في خانقين
تنويه
العدد876 /
التاريخ2017/8/9 /
ورد س��هوا ً في إعالننا املنش��ور في
جريدة الصباح اجلديد بالعدد ()3755
بتأريخ  2017/8/6اس��م (أس��د اهلل
عزيز حس�ين) خطأ ،والصحيح هو
(علي جنم س��ايه خان) ،لذا اقتضى
التنويه...

أكدت إسهامها في إعادة بناء المناطق المحررة

«جايكا» تبحث مع «اإلعمار» مشاريع تنفذها الشركات اليابانية في العراق
بغداد  -الصباح الجديد:

بحث الع��راق ممثال بوزيرة االعمار
واالس��كان والبلديات واالشغال
العام��ة د .املهندس��ة آن ناف��ع
اوس��ي مببنى الوزارة ف��ي بغداد
م��ع رئي��س املُنظـَّم��ة اليابان ّية
�ي ف��ي الع��راق
للتع��اون الدول� ِّ
(جاي��كا –  )JICAهي��ا كاوا اهم
املعوقات التي تعترض املش��اريع
التي تنفذها الشركات اليابانية
ف��ي العراق واس��هام ب�لاده في
اعادة اعمار املناطق احملررة .
وقال��ت الوزي��رة ان ال��وزارة
تس��عى لتعاون اكب��ر واكثر مع
املؤسسات والشركات اليابانية
مل��ا تتمتع به من س��معة طيبة
لدى احلكومة العراقية والشعب
العراقي  ،خاصة ان هناك العديد
من املشاريع التي يجري تنفيذها
بالتع��اون مع الوزارة في مجاالت
البن��ى التحتية ومش��اريع املاء
ومنه��ا مش��روع م��اء البص��رة
الكبير واملش��اريع اآلخ��رى التي
مت االتف��اق عل��ى تنفيذها خالل
الفترة املقبلة .
واك��دت املهندس��ة اوس��ي ان
اجتماعن��ا الي��وم م��ع رئي��س
منظم��ة (جاي��كا)  ،كان مهم��ا ً
وضروري��ا ً واس��تطعنا م��ن
خالل��ه التوصل ال��ى حل جميع
املش��كالت واملعوق��ات الت��ي
اعترض��ت تنفيذ بع��ض فقرات
مش��روع م��اء البص��رة الكبي��ر
الذي تنفذه ش��ركة (هيتاشي )
واملتعلقة بتموي��ل اخلط الناقل
في املش��روع من قب��ل احلكومة
العراقية ،اضافة الى بحث تنفيذ
مش��اريع املاء في املناطق احملررة
م��ن قبل اجلان��ب الياباني  ،حيث
مت االتف��اق على املباش��رة بهذه
املشاريع بحسب االولوية ومنها
مش��روع ماء س��امراء مبحافظة
ص�لاح الدين كمرحلة اولى ومن
ثم البدء بتنفيذ بقية املش��اريع

تم االتفاق على
المباشرة بتنفيذ
المشاريع بحسب
األولوية ومنها
مشروع ماء سامراء
كمرحلة أولى ومن
ثم البدء بتنفيذ بقية
المشاريع ومنها
مشروعي ماء
بلدروز وماء زنبور
بمحافظة ديالى

جانب من اللقاء

ومنها مش��روعا ماء بلدروز وماء
زنبور مبحافظة ديالى .
واضاف��ت كم��ا طرحن��ا عل��ى
منظم��ة (جاي��كا) امكاني��ة
اسهام الش��ركات اليابانية في
اعمار البن��ى التحتية مبحافظة
نينوى  ،فيما استمعنا الى بعض
املالحظات الت��ي طرحها اجلانب
الياباني بخصوص تنفيذ فقرات
القرض الياباني اخلاص مبش��اريع
امل��اء والبنى التحتية  ،مؤكدة ان
الوزارة س��تأخذ هذه املالحظات
بع�ين االهمي��ة والعم��ل عل��ى
اكمال االجراءات الضرورية كافة
للب��دء بتنفي��ذ ه��ذه املش��اريع
خدمة للمواطن العراقي .
من جهته اع��رب رئيس منظمة

جاي��كا عن اس��تعداد منظمته
للعم��ل ،وتق��دمي املس��اعدة في
إع��ادة إعم��ار البن��ى التحتي��ة
للمناط��ق احمل��ررة ،كم��ا أش��اد
ِّ
ملف
بالنج��اح الذي حتقق ف��ي
التع��اون م��ع ال��وزارة بخصوص
املش��اريع الت��ي تنفذ م��ن قبل
الش��ركات اليابانية واعدا مبزيد
م��ن التع��اون ف��ي اع��ادة اعمار
املناطق احملررة وخاصة مبحافظة
نينوى بعد التش��اور مع حكومة
بالده .
على صعيد متصل اعلنت وزارة
االعم��ار ع��ن املباش��رة بحملة
خدمي��ة كبرى لصيان��ة وتأهيل
محط��ات الص��رف الصح��ي
واالمطار مبحافظة ميسان .

وذكر املرك��ز االعالمي في الوزارة
 ،ان مديري��ة مج��اري محافظة
ميس��ان التابع��ة ال��ى املديرية
العامة للمجاري احدى تشكيالت
وزارة االعمار واالسكان والبلديات
العامة  ،باش��رت بتنفيذ حملة
خدمي��ة كبرى لصيان��ة وتأهيل
محطات الصرف الصحي ومياه
االمطار على وف��ق خطة معدة
له��ذا الغ��رض  ،ش��ملت تأهيل
وصيانة ش��بكات مي��اه الصرف
الصحي واالمطار وتبديل اغطية
املانه��والت وتعوي��ض التالف��ة
واملفق��ودة منه��ا  ،اضاف��ة الى
محط��ات رفع لعدد م��ن االحياء
واملناط��ق التابع��ة ال��ى قواطع
( اب��و رمان��ة  -مغرب��ة  -القاطع

«الفرات األعلى» تسعى إلعادة
الطاقة إلى مناطق عنه وراوة والقائم
إعالم المديرية
تنفي��ذا ً لتوجيهات وزي��ر الكهرباء
املهندس قاس��م الفهداوي باتخاذ
جمي��ع االس��تعدادات املطلوب��ة
إلع��ادة الطاق��ة الكهربائي��ة إلى
املناط��ق الت��ي س��يتم حتريره��ا
بع��ون اهلل خالل امل��دة املقبلة في
محافظة االنبار ومنها ( عنه وراوة
والقائم ) .
أج��رى املهندس خال��د غزاي عطية
مدي��ر ع��ام املديرية العام��ة لنقل
الطاقة الكهربائية ملنطقة الفرات
األعل��ى وممث��ل وزارة الكهرب��اء في
املق��ر املس��يطر حملافظ��ة االنب��ار
اجتماعات هام��ة مع قائد عمليات

اجلزيرة اللواء الركن قاس��م احملمدي
ف��ي محافظ��ة االنب��ار وش��يوخ
ووجه��اء املناطق الغربي��ة وتباحث
معهم حول االستعدادات املطلوبة
لتأمني احلماية والدعم اللوجستي
ملالكاتنا الهندسية والفنية ووضع
اخلط��ط الصحيح��ة له��ا لغرض
أعادة الطاقة الكهربائية فور انتهاء
عمليات التحري��ر وحماية خطوط
ومحطات نقل الطاقة الكهربائية
وجميع محتوياتها لغرض اإلس��راع
بتنفيذ اخلطط املقررة .
وق��د مت تزويد قائد عملي��ات اجلزيرة
باإلحداثي��ات و الص��ور ملواق��ع
محط��ات التوليد والنق��ل التابعة

للوزارة في املناطق التي سوف يتم
حتريرها بع��ون اهلل لغرض احملافظة
عليه��ا خ��ارج منطق��ة العمليات
العسكرية .
على صعي��د ذي صلة حت��دث املدير
الع��ام بض��رورة الت��زام املواطن�ين
كافة بترش��يد اس��تهالك الطاقة
الكهربائي��ة من خ�لال حثهم عبر
رجال الدين ووجهاء وشيوخ مناطق
غرب االنب��ار ملا في ذلك م��ن مردود
ايجاب��ي عل��ى جتهيز الطاق��ة إلى
عم��وم مناطق احملافظة  ،إلى جانب
حثهم عل��ى احلفاظ ع��ل ممتلكات
وزارة الكهرب��اء م��ن العملي��ات
التخريبية ومنعها قبل حدوثها.

اجلنوب��ي  -قاطع املركز  -الوحدة
االس�لامية )  ،فضال عن املناطق
اجملاورة لتك املناطق «.
واهاب��ت املديري��ة باملواطن�ين
التع��اون م��ع ف��رق الصيانة ومبا
يحق��ق املصلحة العام��ة  ،من
خ�لال احلفاظ على الش��بكات
وعدم التجاوز عليها واالبتعاد عن
رمي االوساخ والدهون ومخلفات
البناء بالقرب من فتحات اجملاري ،
كي ال يؤدي ذلك الى انس��دادها
وظهور طفح في اجملاري.
الى ذلك اعلنت وزارة االعمار عن
تواص��ل اعم��ال صيان��ة وتأهيل
عدد م��ن الطرق ف��ي محافظة
صالح الدين  ،بتمويل من القرض
الط��ارئ ألع��ادة اعم��ار املناطق

احملررة بكلفة كلية تتجاوز 5,930
مالي�ين دوالر لغ��رض صيانته��ا
وذلك لتعرضها الى اضرار كبيرة
نتيجة االحمال الثقيلة واالعمال
االرهابية.
وتابع املرك��ز االعالمي ان العمل
فيه��م تضم��ن تكس��ير وازالة
مناط��ق االس��فلت املتض��ررة
ومعاجلة الشقوق واحلفر وتنفيذ
القناطر االنبوبي��ة واصالح عددٍ
منه��ا وف��رش طبقة اس��فلت
للمناطق املقش��وطة وتعويض
النق��ص احلاص��ل مبنس��وب
الطبق��ة الترابية وفرش طبقات
من احلصى اخلابط واعادة تهذيب
االنح��دارات اخلارجي��ة للط��رق ,
ورفع السواتر الترابية.

للنظر بشكاوى مقترضي صندوق اإلسكان العراقي

ّ
توجه بتسهيل
وزيرة اإلعمار
إجراءات منح القروض للمواطنين
بغداد  -الصباح الجديد:
التقت وزي��رة االعمار واالس��كان
والبلدي��ات واالش��غال العام��ة د.
املهندس��ة آن ناف��ع اوس��ي ف��ي
مق��ر ال��وزارة عددا ً م��ن املواطنني
املقترضني من صندوق االس��كان
العراق��ي التاب��ع لل��وزارة بحضور
مدي��ر ع��ام صن��دوق االس��كان
ومدي��ري املركز االعالمي وقس��م
شؤون املواطنني في الوزارة.
وقال��ت املهندس��ة اوس��ي ف��ي
اثن��اء اللقاء ان صندوق االس��كان

العراقي هدفه بالدرجة االس��اس
خدم��ة املواطنني ومس��اعدتهم
عل��ى بن��اء دوره��م الس��كنية
واسهم منذ تأسيسه على توفير
عشرات االف الوحدات السكنية
 ,كما وفرت املبادرة االخيرة للبنك
املرك��زي والت��ي اعط��ى صن��دوق
االس��كان مبوجبه��ا قروضا ً تصل
ال��ى 50ملي��ون دينار حال ً س��ريعا ً
�دت م��ن ازم��ة
للمواطن�ين وح� ّ
السكن.
واك��دت عل��ى ان اب��واب ال��وزارة

مفتوحة الس��تقبال الش��كاوى
واالراء واملالحظات م��ن املواطنني
الك��رام عل��ى اداء عم��ل صندوق
االس��كان وآليات��ه وبأش��رافنا
شخصيا ً  ،مشددة على التوجيه
بتحقي��ق اج��راءات من��ح قروض
املواطن�ين عل��ى وف��ق الضوابط
القانونية وضرورة توعية املواطنني
بش��روطها وتعليماتها مس��بقا ً
تالفيا ً لوجود مخالفات او معوقات
مستقبال ً حتول دون تسليم كامل
دفعات القروض.

المحكمة االتحادية العليا:

ّ
النواب
محاسبة رئيس الجمهورية يقترن بقانون يصدره مجلس
اياس الساموك
أك��دت احملكم��ة االحتادي��ة العليا أن
ممارس��ة صالحياته��ا في محاس��بة
رئيس اجلمهورية عن التهم املنسوبة
اليه يجب أن يقترن بصدور قانون من
مجلس الن��واب ينظم هذه العملية
عل��ى وف��ق ما ن��ص عليه الدس��تور
العراق��ي .وذكر بيان صادر عن املكتب
االعالم��ي للمحكمة االحتادية العليا
أن "احملكمة نظرت في دعوى دستورية

تقرير

رفعه��ا عض��و س��ابق ف��ي مجلس
محافظ��ة النج��ف ض��د كل م��ن
رئي��س اجلمهورية /اضاف��ة لوظيفته
ورئيس مجل��س ال��وزراء /اضافة إلى
وظيفت��ه ورئي��س مجل��س الن��واب/
اضاف��ة لوظيفت��ه" .وتاب��ع البيان أن
"املدعي طلب احلكم بعدم دستورية
القرار رقم ( )333الذي اصدره مجلس
عده
ال��وزراء بتاري��خ  2015/9/8الذي ّ
يقع ضمن اختصاص مجلس النواب

التش��ريعي" .وأوض��ح أن "املدع��ي
أس��ند إلى رئيس اجلمهورية /اضافة
لوظيفته عدم تصديه للقرار موضوع
الطع��ن ،ويعده قد تخلى عن مهامه
وحنث باليمني التي اقسمها" ،مبينا ً
أن "احملكم��ة جت��د في ه��ذا اجلانب أن
ممارس��ة اختصاصها في الفصل بأي
اتهام ينس��ب إلى رئي��س اجلمهورية
اضاف��ة لوظيفت��ه يكون عل��ى وفق
املادة  /93سادسا ً من الدستور".

ولف��ت البيان إل��ى أن "ممارس��ة هذا
االختص��اص مره��ون بص��دور قانون
ينظ��م اج��راءات الفصل مبث��ل هذه
احل��االت وذلك في ضوء اح��كام املادة
( /61سادساً /ب) من الدستور ومن دون
صدور هذا القان��ون يبقى اختصاص
احملكمة االحتادية العليا في احملاس��بة
معط�لاً وهذا م��ا اكدته ف��ي القرار
الصادر عنها في ."2017/6/13
وأس��تطرد البي��ان إل��ى أن "احملكمة

وجدت في اس��ناد املدعي إلى املدعى
علي��ه رئيس مجلس الن��واب /اضافة
لوظيفته تخليه عن دوره التشريعي،
وردت احملكمة أن مجلس النواب اصدر
قرارا ً بتاري��خ  2015/8/16بالعدد ()15
تضم��ن املصادقة على ق��رار مجلس
الوزراء املشار اليه واحلزمة االصالحية،
وكان مش��روطا ً مبوافقتها للدستور
والقان��ون ،وأن ذل��ك ال يعني تفويضا ً
ألي من صالحياته التشريعية".

ومضى البي��ان إلى أن "احملكمة بينت
أن طع��ن املدعي بقرار مجلس الوزراء
يعد خارج �ا ً عن صالحياته املنصوص
ّ
عليه��ا في امل��ادة ( )93من الدس��تور
واملادة ( )4من قانونها رقم ( )30لسنة
 2005حي��ث يع��د ذل��ك الق��رار من
الق��رارات االدارية الت��ي تتولى جهات
قضائي��ة آخ��رى النظر ف��ي الطعون
ال��واردة في��ه ،وبن��ا ًء علي��ه ق � ّررت رد
الدعوى".

من خالل عقود الشراكة واالستثمار

«اإللكترونية» تكشف عن خطتها لتطوير الواقع اإلنتاجي لمصانعها
متابعة الصباح الجديد:

كشفت الش��ركة العامة للصناعات
الكهربائي��ة وااللكتروني��ة اح��دى
ش��ركات وزارة الصناع��ة واملعادن عن
خطتها لتطوير واق��ع العمل واالنتاج
في جمي��ع مصانعها وذل��ك بتفعيل
عقود الشراكة واالستثمار .
وق��ال مدي��ر ع��ام الش��ركة املهندس
محمد قاسم توفيق املفتي في تصريح
خ��اص ان هدف الش��ركة االساس��ي
ه��و خلق ش��راكات متوازنة وحقيقية
وصحيح��ة تنطلق م��ن ا لواقع وتنظر
ال��ى الس��وق وحتق��ق قيم��ة مضافة
صناعي��ة م��ن خ�لال جل��ب خطوط
انتاجية للوصول ال��ى افضل االهداف
وهو حتويل الش��ركة الى رابحة ضمن

سياس��ة اقتصاد السوق ومبا يؤدي الى
اعتماد الش��ركة على مواردها الذاتية
كوحدة اقتصادية وانتاجية  ،مش��يرا
ال��ى ان الش��ركة بصدد اجناز مش��روع
االضاءة بالتقنيات احلديثة ( اللد ) وهو
احد املشاريع الرائدة واملهمة باملشاركة
مع شركة شريدر العاملية حيث وصل
املش��روع ال��ى مراح��ل متقدم��ة في
العمل وذلك بتخصيص موقع الورشة
وتهيئة اخملتبرات وجميع االمكانات من
قبل الشركة املشاركة وضمن مراحل
متعددة علما بأن املشروع في مراحله
النهائية .
وأض��اف املدي��ر الع��ام أن الش��ركة
تطمح الى تطوي��ر منتجاتها اآلخرى
وم��ن خ�لال خطوطه��ا االنتاجي��ة
املتخصصة بأنت��اج اجهزة التكييف
بش��تى انواعه��ا و تراكي��ب االن��ارة

أحد املصانع التابعة للشركة العامة للصناعات الكهربائية واإللكترونية

وتقني��ات االض��اءة والكيوس��كات
واملولدات واالثاث بأنواعه ومستلزمات
الس�لامة واالطف��اء وغيره��ا م��ن
املنتج��ات الفاعل��ة ف��ي الوقت الذي
ت��درس في��ه امكانية تطوي��ر مصنع
احملوالت بالتنس��يق م��ع مقر الوزارة ،
مبديا استعداد الشركة لالسهام في
اعادة اعمار املناطق احملررة حيث سبق
وان قام��ت بتقدمي قائم��ة باملنتجات
التي من املمكن االسهام من خاللها
في اع��ادة اعمار هذه املناطق والعمل
جار م��ع جميع الوزارات ومؤسس��ات
الدولة بهذا االجتاه .
يذكر ان الش��ركة العامة للصناعات
الكهربائي��ة وااللكترونية متتلك عددا
م��ن املصانع منها مصن��ع املصابيح
ومصنع احمل��ركات واالجه��زة املنزلية
ومصنع احملركات الصناعية واملولدات

ومصن��ع املكيفات ومصن��ع احملوالت
ومصنع الصناع��ات املغذية ومصنع
الطاقة االقتصادية واملتجددة ومصنع
االجه��زة االلكتروني��ة واالتص��االت
ومصن��ع قابل��وات الق��درة ومصن��ع
الكهروميكانيك والتي تنتج احملطات
الصندوقي��ة واحملط��ات الكهربائي��ة
والثانوي��ة واجهزة التكيي��ف وبرادات
امل��اء واحمل��ركات املنزلي��ة والصناعية
واملضخ��ات والكرفان��ات ومنظومات
الطاق��ة االقتصادي��ة واملتج��ددة
وتراكي��ب االن��ارة واجه��زة االتصاالت
الس��لكية والالس��لكية واملصابيح
الكهربائي��ة واالجه��زة واملع��دات
االلكتروني��ة واحلاس��بات بأنواعه��ا
واالب��واب الكهربائي��ة ومنظوم��ات
الس�لامة واالطف��اء واالن��ذار املبكر
وغيرها من املنتجات .

اقتصاد
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اجتماع لـ«أوبك» في أبوظبي لتأكيد االلتزام بخفض اإلنتاج

 52دوالرًا لبرميل «برنت»

مباحثات عراقية سعودية في مجاالت النفط والطاقة

طوكيو ـ رويترز:
تراجع��ت العقود اآلجلة للنف��ط أمس األربعاء
لليوم الثالث عل��ى التوالي برغم بيانات معهد
البترول األميركي الت��ي أظهرت انخفاضا أكبر
من املتوقع في مخزونات اخلام بالواليات املتحدة،
حيث ال تزال الش��كوك تكتنف قدرة أوبك على
تقييد اإلمدادات كما تعهدت.
وانخفضت العقود اآلجلة خلام برنت  27س��نتا
أو  0.5باملئة إلى  51.87دوالر للبرميل .ونزل اخلام
 0.4باملئة عند التسوية في اجللسة السابقة.
وتراجع خام غرب تكس��اس الوسيط األميركي
 21س��نتا أو  0.4باملئة إلى  48.96دوالر للبرميل
بعدما انخفض  0.4باملئة يوم الثالثاء.
وقال معهد البت��رول األميركي في وقت متأخر
ي��وم الثالث��اء إن مخزون��ات اخل��ام األميركي��ة
انخفضت أكثر من املتوقع في األسبوع املاضي
مع تراجع الواردات وارتفاع اس��تهالك اخلام في
مصافي التكرير ،بينم��ا زادت مخزونات البنزين
على غير املتوقع.
وانخفض��ت مخزونات اخل��ام  7.8مليون برميل
في األس��بوع املاضي إل��ى  478.4مليون برميل
ف��ي حني توق��ع احملللون انخفاضه��ا  2.7مليون
برميل.
ومن املق��رر أن تص��در إدارة معلوم��ات الطاقة
األميركية تقرير مخزونات النفط األس��بوعية
ف��ي الس��اعة  1430بتوقي��ت جرينت��ش ي��وم
األربعاء.

بغداد ـ الصباح الجديد:
في خالل زيارته املللكة العربية
السعودية وزير النفط جبار علي
اللعيبي ووزير الطاقة والصناعة
والثروة املعدنية السعودي ،خالد
الفال��ح ،أمس األربعاء ،جلس��ة
مباحث��ات في مج��االت النفط
والطاقة.
واستقبل الفالح ،في الظهران،
ام��س ،الوزي��ر اللعيب��ي والوفد
املراف��ق ل��ه من كبار مس��ؤولي
وخب��راء وزارة النف��ط العراقية
ضم��ن زي��ارة رس��مية إل��ى
السعودية.
وبح��ث الطرف��ان جمل��ة م��ن
املوضوع��ات ذات االهتم��ام
املش��ترك في مج��االت الطاقة
وأس��واق النفط العاملية وفرص
االس��تثمار ب�ين البلدي��ن ،وفقا
لوكالة األنباء السعودية (واس).
وتشمل زيارة وزير النفط والوفد
املرافق شركة أرامكو السعودية،
ومنطق��ة اجلبي��ل الصناعي��ة
لزيارة مشاريع عدد من الشركات
لالطالع ميدانيا عل��ى التجارب
الس��عودية في مجاالت الطاقة
والبتروكيماويات.
عل��ى صعي��د متص��ل ،بح��ث
وزير النف��ط جب��ار اللعيبي مع
الس��فير األميركي ف��ي العراق
دوغالس سيليمان والوفد املرافق
له س��بل تعزيز التعاون الثنائي
ب�ين البلدين في قط��اع النفط
والغاز.
وش��دد اللعيب��ي عل��ى اهمية
تعزي��ز العالق��ة وتطويره��ا في
جميع اجملاالت السيما في قطاع
صناعة النفط والغاز.
من جانبه جدد السفير سيليمان
رغبة حكوم��ة بالده ف��ي تعزيز
التع��اون املش��ترك م��ع العراق

بحث وزير النفط جبار
اللعيبي مع السفير
األميركي في العراق
دوغالس سيليمان
والوفد المرافق له
سبل تعزيز التعاون
الثنائي بين البلدين في
قطاع النفط والغاز
أحد احلقول النفطية

على جمي��ع االصعدة الس��يما
في قطاع صناعة النفط الغاز.
ف��ي الش��أن النفط��ي العاملي،
اجتمع��ت اللجن��ة الفني��ة
املش��تركة من ال��دول األعضاء
وغير األعضاء في منظمة أوبك
في جلس��ة غير عادي��ة في أبو
ظب��ي ،مبش��اركة بع��ض الدول
املنتج��ة املش��اركة ف��ي إعالن
االلتزام بخفض االنتاج.
وكان ه��دف االجتم��اع بح��ث
التواف��ق عل��ى التعدي�لات في
اإلنت��اج طوعي��ا وفق��ا مل��ا جاء
ف��ي اع�لان اخلفض الذي س��رى
مفعوله اعتبارا من أول متوز.
وج��اء عق��د االجتم��اع ف��ي أبو
ظب��ي ف��ي ض��وء ت��رأس اإلمارة

ملنظمة أوبك خالل العام اجلاري
 ،2018ويأت��ي ليؤك��د االلت��زام
الق��وي والثابت لإلمارات بش��أن
التنفي��ذ الكام��ل وف��ي الوقت
احمل��دد لتعدي�لات اإلنت��اج التي
أقرته��ا أوبك ومبش��اركة الدول
املنتجة للنفط غير األعضاء في
املنظمة.
واشار البيان الصادر عن االجتماع
إل��ى أن االجتم��اع مت عق��ده
م��ن أج��ل تقييم جدي��د لوضع
وتط��ورات أس��واق النف��ط في
اإلم��ارات والعراق وكازاخس��تان
وماليزيا ،وش��هد عرض وجهات
نظرهذه الدول وتوقعاتها بشأن
مستويات االنتاج.
وأك��د البي��ان أن املباحثات جرت

في من��اخ بناء وأثبت��ت جدواها
وثماره��ا .وستس��اعد النتائ��ج
الت��ي مت التوص��ل اليه��ا ف��ي
تس��هيل االلتزام الكامل بإعالن
خفض االنت��اج ،ال��ذي تلتزم به
الدول املشاركة التزاما كامال.
وأعرب��ت ال��دول املش��اركة عن
تأييده��ا الكامل آللي��ة املراقبة
احلالية وعن رغبتها في التعاون
الكام��ل مع اللجنة املش��تركة
وإع�لان التع��اون ف��ي األش��هر
املقبلة لتحقيق ه��دف االلتزام
الكامل بتعديالت اإلنتاج.
وتراجع��ت أس��عار النف��ط أمس
بفعل زيادة ص��ادرات منتجني في
منظمة البلدان املصدرة للبترول
(أوب��ك) برغم أنباء ع��ن انخفاض

أسهم الصناعة والمصارف
ترتفع بسوق األوراق المالية
بغداد ـ الصباح الجديد:
أنهى املؤش��ر العام لبورص��ة العراق
تداوالت ،أم��س األربعاء ،عل��ى ارتفاع
 ،0.05%بإقفاله عند النقطة ،581.11
ليربح  0.27نقطة ،مقارنة مبستويات
إقفاله يوم الثالثاء.
ودف��ع ارتفاع  5أس��هم اجتاه املؤش��ر
الع��ام للصع��ود ،تقدمه��ا اله�لال
الصناعي��ة ب��ـ ،3.45%وصعد مصرف

اخلليج وبغ��داد للمش��روبات الغازية
بـ ،2.94و 2.08%على الترتيب ،كما زاد
فندق بابل .2.02%
عل��ى صعيد متص��ل ،تراجع الرابطة
املالي��ة للتحوي��ل  ،9.09%وإنت��اج
األلبس��ة اجلاهزة بـ  ،4.76%واملصرف
املتحد ،ومصرف االس��تثمار بـ4.35%
و 2.04%على الترتيب.
وتراج��ع حج��م الت��داوالت أمس إلى

 697.36ملي��ون س��هم ،ف��ي مقابل
 11.52مليار سهم باجللسة السابقة،
كما انخفضت قيم��ة التداوالت إلى
 522.18مليون دينار ،في مقابل 11.25
مليار دينار بجلسة الثالثاء.
وتص��در مص��رف اخللي��ج الت��داوالت
حجم �ا ً وقيم � ًة ،م��ن خ�لال ت��داول
 407.26مليون سهم ،بقيمة 142.38
مليون دينار.

الصناعة تنتج الكبريت الزراعي لزيادة اإلنتاج المحلي
بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن��ت وزارة الصناع��ة واملعادن ،أمس
األربع��اء ،أن الش��ركة العامة لكبريت
املشراق (إحدى شركات الوزارة) باشرت
بإنتاج الكبري��ت الزراعي لرفد القطاع

الزراع��ي .وق��ال مدي��ر ع��ام الش��ركة
س��عد امني فيصل في بيان للوزارة ،إن
«شركته باشرت بتشغيل معمل املواد
املطحون��ة ال��ذي يختص بانت��اج مادة
الكبريت الزراعي بعد العثور على جميع

معداته املس��روقة من قب��ل عصابات
داع��ش االجرامية ،تنفي��ذا لتوجيهات
وزي��ر الصناعة واملعادن محمد ش��ياع
السوداني وبجهود استثنائية من قبل
منتسبي الشركة».

تقـرير

وقال��ت مص��ادر مطلع��ة لرويترز
شحنات اخلام السعودية.
وقالت املؤسسة الوطنية للنفط إن ش��ركة النف��ط الس��عودية
ف��ي ليبي��ا إن اإلنت��اج ف��ي حقل احلكومي��ة أرامك��و س��تخفض
الش��رارة ،ال��ذي ينت��ج  270ألف مخصصاته��ا إل��ى عمالئها في
برميل يوميا ،عاد إلى طبيعته بعد أنحاء العالم في س��بتمبر مبقدار
تعطله بس��بب اقتحام محتجني  520ألف برميل يوميا ً على األقل.
غرف��ة حتك��م .وليبي��ا معفاة من وتس��بب انتع��اش إنت��اج النفط
خفض اإلنت��اج ال��ذي اتفق عليه الليب��ي وزيادة إنت��اج نيجيريا في
معظم أعضاء أوبك لدعم أسعار اآلون��ة األخيرة ف��ي عرقلة جهود
النفط التي تش��هد هبوطا ً منذ أوبك خلف��ض املع��روض النفطي
أكثر من ثالثة أعوام بسبب تخمة م��ا أذكى الش��كوك ف��ي فاعلية
تخفيضات اإلنتاج املتفق عليها.
املعروض.
وتراجع خام القياس العاملي مزيج من ناحية أخ��رى ،يزور وزير النفط
برنت  40س��نتا ً إل��ى  51.97دوالرا ً العراقي جبار اللعيبي السعودية
للبرمي��ل .ون��زل اخل��ام األميركي ملناقش��ة تطورات س��وق النفط
اخلفيف  40سنتا ً إلى  48.99دوالرا ً وجه��ود منظمة «أوبك» لتحقيق
االستقرار في السوق.
للبرميل.

أزمة قطر تهدد المفاوضات
التجارية البريطانية الخليجية
الصباح الجديد ـ وكاالت:
أفادت صحيفة «الغارديان» بأنه
مت تعليق خط��ط لعقد اجتماع
بني دول مجلس التعاون اخلليجي
واململك��ة املتح��دة ه��ذا العام،
لبحث اتفاقية للتجارة احلرة بني
اجلانبني.
وقال��ت الصحيف��ة البريطانية
في مقال نش��رته أمس األربعاء،
إن ذل��ك يقوض مس��اعي لندن
لتوطي��د ش��راكات جتاري��ة مع
الدول اخلليجية ،ف��ي وقت تبدو
فيه بريطاني��ا بأمس احلاجة إلى
مناف��ذ جتارية بع��د خروجها من
الكتلة األوروبية.
ونقل��ت «الغاردي��ان» عن مصادر
في مجل��س التع��اون اخلليجي،
أن الن��زاع ب�ين قطر وث�لاث دول

خليجية (الس��عودية واإلمارات
والبحري��ن) ،والذي يس��تمر منذ
أكث��ر م��ن ش��هرين ق��د عل��ق
اخلطط لعقد قم��ة خليحيـة–
بريطانيـة.
وف��ي ظ��ل احلص��ار ،تقدم��ت
الدوح��ة بدعوى قضائي��ة بهذا
الص��دد إل��ى منظم��ة التجارة
العاملي��ة ،وقــد يس��تغرق هذا
النزاع القانونـي سنوات .واألزمة
اخلليجية تبدد جه��ود بريطانيا
لعق��د صفقات للتج��ارة احلـرة
تعـوض خس��ارتهـا لألس��ـواق
األوروبيـة.
وف��ي ع��ام  ،2016بل��غ حج��م
جت��ارة اململكة م��ع دول مجلس
التع��اون اخلليجي نحو  30مليار
جنيه إس��ترليني ،وهو أعلى من

مس��توى صادراته��ا إلى الصني،
وأكث��ر من ضعفي صادراتها إلى
الهند.
وأش��اد وزير التج��ارة البريطاني،
ليام فوك��س ،مبنطق��ة اخلليج،
وح��دد مج��االت ذات أولوي��ة
لتوسيع التعاون بسرعة عالية،
منه��ا النف��ط والغ��از ،والبنية
التحتية ،والصناعات اإلبداعية،
والدفاع.
وتتطل��ع بريطاني��ا لعقــ��د
صفقـ��ة م��ع ال��دول اخلليجية
ككل ،ولي��س صفق��ات فردي��ة
مـ��ع دول محـ��ددة .وتق��ول
الصحيف��ة إن دبلوماس��يني
أوروبيني وأميركيني يتخوفون من
أن يستمر النزاع اخلليجي لفترة
طويلة.

الطاقة والتعدين تدعمان
األسهم األوروبية
لندن ـ رويترز:
ساهمت أس��هم ش��ركات املوارد األساسية
والطاق��ة أمس ،ف��ي تعزيز املكاس��ب القوية
التي سجلتها املؤشرات األوروبية في األسبوع
السابق بفضل ارتفاع أسعار السلع األولية.
وصع��د املؤش��ر «س��توكس  »600ألس��هم
الشركات األوروبية  0.1في املئة في التعامالت
املبكرة ،بعدما س��جل اجلمعة املاضي أفضل
أداء في ثالثة أس��ابيع مع هب��وط اليورو .وازداد
مؤش��ر «س��توكس  »50ألس��هم الش��ركات
القيادية في منطقة اليورو  0.1في املئة ،بينما
صعدت األس��هم األملانية والبريطانية  0.2في
املئة.
وقدم��ت أس��هم ش��ركات التعدي��ن الدعم
األكبر للمكاسب التي حققها املؤشر الرئيس
لألسهم األوروبية ،ليرتفع مؤشر القطاع 1.3
في املئ��ة مع صعود أس��عار النحاس واحلديد.
وصعدت أس��هم «أرسيلور ميتال» و «بي اتش
بي بيليت��ون» و «انغلو اميركان» و «جلينكور»
بني  1.7و 3.7في املئة ،محققة أكبر مكاس��ب
بني الش��ركات األوروبية .وس��اهمت مكاسب
النفط اخلام في ارتفاع أسهم شركات النفط
إلى أعلى مستوى في ستة أسابيع.
ياباني��اً ،زاد املؤش��ر «ني��كاي» القياس��ي في
بورص��ة طوكيو ألوراق املال بفضل مكاس��ب
قوية لـ «تويوتا موتور» ،بعدما رفعت الشركة
توقع��ات األرباح ،بينما ع��زز ضعف الني عقب
بيانات وظائف أميركية قوية املعنويات.
وازدادت أس��هم» تويوتا» اثنني في املئة بعدما
رفعت ثاني أكبر شركة لصناعة السيارات في
العالم ،توقعات األرباح لهذه الس��نة ،بفضل
أسعار الصرف املواتية.
وأغل��ق املؤش��ر مرتفع��ا ً  0.5ف��ي املئ��ة إل��ى
 20055.89نقط��ة ،ف��ي ح�ين ارتف��ع مؤش��ر
«توبكس» األوس��ع نطاق��ا ً  0.5ف��ي املئة إلى
 1639.27نقطة وهو أعلى مستوى إغالق منذ
س��نتني ،على برغم ضعف حج��م التداول ،إذ
جرى تداول  1.5بليون سهم وهو أقل مستوى
في أس��بوعني .وصعد ال��دوالر ،الذي انخفض
فترة وجيزة دون مس��توى  110ين للدوالر عند
أدنى مس��توى في س��بعة أس��ابيع األسبوع
املاض��ي ،بعد بيان��ات أقوى م��ن املتوقع لنمو
الوظائف األميركية في متوز املاضي.

للحد من أنشطة «كارتالت» تتالعب بأسعار السلع

موسكو تشدد العقوبات على المشاركين في االتفاقيات االحتكارية
متابعة الصباح الجديد:
أوعز الرئيس الروسي فالدميير بوتني
حلكومت��ه بإع��داد مش��روع قانون
لتشديد العقوبات على املشاركني
ف��ي االتفاقي��ات االحتكاري��ة أو ما
يعرف باسم «الكارتالت».
وق��ال موق��ع الكرمل�ين إن الرئيس
بوتني كلف احلكومة الروسية بإعداد
مش��روع القانون هذا ،وتقدميه إلى
مجل��س النواب الروس��ي «الدوما»
لدراس��ته ،ويهدف مشروع القانون
للح��د م��ن أنش��طة «الكارتالت»،
وتشديد العقوبات اإلدارية واجلنائية
له��ذه األنش��طة ،م��ا سيش��جع
املنافسة.
والكارت��ل هو عبارة ع��ن حتالف بني
ش��ركات أو رجال أعم��ال ،لتحديد
سعر س��لعة معينة بهدف حتقيق
أرباح أكثر واحلد من املنافس��ة ،وفي
إط��ار الكارتل ،ينس��ق املش��اركون
اإلنتاج واالستراتيجيات في السوق
للحفاظ على األسعار عند مستوى
معني.
كما أصدر الرئيس الروسي تعليمات
للحكومة لتحسني تبادل املعلومات
ب�ين هيئ��ات مكافح��ة االحت��كار

والهيئ��ات التنفيذي��ة والكيان��ات
االقتصادية ،للرد بشكل فوري على
انتهاكات قوانني املنافسة.
ويتوجب اآلن عل��ى هيئة مكافحة
االحت��كار الفيدرالي��ة الروس��ية
بالتع��اون م��ع وزارة الداخلية ودائرة
األم��ن االحت��ادي وجلن��ة التحقي��ق
والنيابة العامة ،وض��ع تدابيير ملنع
االتفاقيات االحتكارية ،وإذا اقتضت
احلاج��ة تأس��يس هيئ��ة تنس��يق
مشتركة بني اإلدارات.
عل��ى صعيد آخ��ر ،أعلن نائ��ب وزير
اخلارجية الروسي سيرغي ريابكوف،
أن موسكو ،ستس��رع العمل على
تقليص اعتماده��ا على منظومات
الدفع األميركية وعلى الدوالر ،وذلك
ردا على العقوبات األميركية.
وقال ريابكوف في مقابلة مع مجلة
روس��ية« :بالطبع ،سنكثف اجلهود
املتعلق��ة بإحالل الواردات ،وتقليص
االعتم��اد عل��ى أنظم��ة الدف��ع
األميركي��ة ،وعلى ال��دوالر كعملة
تس��وية ،وما إلى ذل��ك .هذا ما تلح
عليه احلاجة».
وأشار ريابكوف إلى أهمية تأسيس
منظوم��ات اقتصادي��ة تخف��ف
اعتماده��ا عل��ى ال��دوالر والنظ��ام
النق��دي واملال��ي األميرك��ي ،م��ا

الرئيس الروسي فالدميير بوتني

س��يقلل من التبعية للنظام املالي
األميركي.
ووقع الرئيس األميركي دونالد ترامب
في وقت سابق مش��روع قانون بعد

أن مرره الكونغرس األميركي لفرض
عقوب��ات جديدة ضد روس��يا وايران
وكوريا الش��مالية ،ومبوجب القانون
وس��عت واش��نطن عقوباتها التي

تستهدف قطاعات محددة.
ويح��د القان��ون اجلديد م��ن وصول
الش��ركات واملؤسس��ات الروس��ية
املدرجة ف��ي الئح��ة العقوبات إلى

أس��واق امل��ال ،حي��ث يحظ��ر منح
املصارف الروس��ية املش��مولة في
العقوبات عل��ى متويل ملدة أكثر من
 14يوم��ا ،وش��ركات النف��ط والغاز
الروس��ـية ملـ��دة أكثـ��ر مـ��ن 60
يومـا.
كما أدخ��ل القان��ون تعديالت على
الئحة املشاريع التي يحظر تزويدها
مبعدات وتكنولوجي��ا عالية ،ومنها
مشاريع الس��تخراج النفط والغاز
من أعماق البحار ،ومش��اريع طاقة
في املنطقة القطبية الشمالية.
وعدت وزارة الطاقة الروس��ية
هذاّ ،
العقوب��ات الت��ي فرضه��ا االحت��اد
األوروبي على خلفية املش��كلة مع
ش��ركة « س��يمنس» ،تدخ�لا ف��ي
خالف بني مؤسس��تني اقتصاديتني
وانتهاكا للقانون الدولي.
وج��اء في بي��ان ص��در عن ال��وزارة:
«يثير االستغراب واحليرة قرار االحتاد
األوروب��ي في إدراج بع��ض موظفي
الوزارة في قائمة العقوبات».
وترى الوزارة أن لشركة «سيمنس»
باعا طويال وخبرة عميقة في مجال
العم��ل ف��ي الس��وق ولذل��ك م��ن
الصعب التص��ور أنها باتت «رهينة
للوضع السائد».
وأبدت ال��وزارة ثقتها بوج��ود دوافع

سياسية بحتة خلف قرار العقوبات
األوروبي.
وقالت الوزارة إنها «تنتظر املزيد من
التوضيح من جانب االحتاد األوروبي»،
وش��ددت على أنه��ا تعتزم مواصلة
العمل الحقا لضم��ان أمن الطاقة
للمستهلكني.
وقال��ت« :ال يج��وز أن تتح��ول
الطموحات السياسية إلى عقبات
أم��ام تنفي��ذ احلكوم��ات الوطنية
اللتزاماتها أمام املواطنني».
وكان االحت��اد األوروبي ق��د ضم يوم
اجلمعة  3ش��ركات و 3ش��خصيات
روسية إلى قائمة العقوبات الفردية
املفروضة بسبب األزمة في أوكرانيا
وج��اء ذلك عل��ى خلفي��ة الضجة
الت��ي أثي��رت ح��ول توري��د ش��ركة
«س��يمنـس» عنفـات مـ��ن الغـاز
إلـى القـرم.
وتقول الش��ركة األوروبية العمالقة
إن العنفات األربع كانت مخصصة
ملش��روع في تاماني ،ونقلت بشكل
غير مش��روع إل��ى الق��رم ،وطلبت
الش��ركة فس��خ العقد واستعادة
الكمي��ات .وقررت الش��ركة كذلك
إلغ��اء اتفاقي��ة من��ح تراخي��ص
إنتاج منتجاتها لبعض الش��ركات
الروسية.
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مقتل  4رجال شرطة
مصريين في هجوم مسلح
بشمال سيناء
القاهرة ـ بي بي سي:
ُقت��ل أربع��ة م��ن رج��ال الش��رطة املصري��ة إث��ر
اس��تهدافهم على يد مس��حلني مجهولني مبدينة
العريش في شمال سيناء.
وقال مصدر أمني بشمال سيناء إن مسلحني أوقفوا
سيارة تقل أربعة أفراد شرطة ،وفتحوا عليهم النار
خالل س��يرهم في دورية أمنية على طريق العريش
القنط��رة ،على بُع��د أربعني كيلومت��را غرب مدينة
العريش.
وينفذ املس��لحون هجمات تستهدف حواجز أمنية،
ورجال أمن وجيش في محافظة شمال سيناء.
وتواص��ل طائرات عس��كرية مصرية تنفي��ذ غارات
جوي��ة على أه��داف تابعة ملس��لحني ف��ي مناطق
مبدينتي العريش والشيخ زويد في محافظة شمال
سيناء ،شمال شرقي البالد.
كما تش��ن ق��وات األم��ن واجليش في مص��ر حملة
عسكرية موسعة في ش��مال سيناء منذ سنوات،
تس��تهدف القضاء عل��ى اجلماعات املس��لحة في
شبه جزيرة سيناء.

مقتل أربعة عسكريين

باكستانيين في تفجير
انتحاري

إسالم اباد ـ رويترز:
قال اجليش الباكس��تاني يوم األربع��اء إن مهاجما
انتحاري��ا قت��ل أربع��ة عس��كريني ف��ي املنطق��ة
الش��مالية الغربي��ة املضطرب��ة على احل��دود مع
أفغانس��تان في هجوم هو الثان��ي على األقل منذ
وص��ول رئي��س الوزراء ش��اهد خاقان عباس��ي إلى
السلطة منذ أسبوع.
وبدأت باكس��تان الش��هر املاضي حملة عسكرية
ضد مقاتل�ين تابعني لتنظيم داع��ش على امتداد
اجلزء الشمالي من احلدود قائلة إن املنطقة تتحول
س��ريعا إل��ى مالذ آم��ن للعدي��د م��ن التنظيمات
اإلرهابية.
وكانت دورية عس��كرية تق��وم بعملية بحث امس
االول الثالث��اء ف��ي منطق��ة دي��ر العلي��ا بالق��رب
من إقلي��م ماالكان��د التي كانت جماع��ة طالبان
الباكستانية تسيطر على أجزاء واسعة منها قبل
أن يشن اجليش حملة عسكرية في عام .2009
وقال اجليش في بيان «تلقى املسؤولون العسكريون
معلوم��ات عن وجود إرهابيني في املنطقة» وأضاف
«اجلنود املس��تهدفون كانوا يقومون بعملية بحث
عندما فجر أحد اإلرهابيني نفسه».

إصابة فلسطينيين 2
وجندي إسرائيلي في

اقتحام مخيم الدهيشة
القدس ـ وكاالت:
أف��ادت مص��ادر امن��ي ب��أن اجلي��ش اإلس��رائيلي
اعتق��ل  25فلس��طينيا ام��س األربع��اء ،وأعل��ن
إصاب��ة أحد جنوده باخلطأ ،بع��د إطالق النار على
الفلس��طينيني في مخي��م الدهيش��ة وإصابة
اثنني منهم بجروح.
وأوضحت تقارير إعالمية نقال عن مصادر محلية
أن الش��ابني املصابني هم��ا رائد الصاحل��ي وعزيز
عرفة ،مش��يرة إل��ى أن حال��ة الصاحلي الصحية
خطيرة ،وحالة عرفة مس��تقرة جراء إصابته في
القدم ،وأنهما نقال إلى مستش��فى هداس��ا في
القدس للعالج.
وذك��رت مصادر في اجليش اإلس��رائيلي ،أن جنودا
أطلقوا النار على ش��ابني فلسطينيني فرا عندما
ح��اول اجلي��ش اعتقالهما في مخيم الدهيش��ة
جن��وب بي��ت حل��م ،مضيف��ة أن جندي��ا أصي��ب
بجروح متوس��طة برصاص زمالئه خالل مطاردة
الشبان الفلسطينيني ،وأنه نقل إلى املستشفى
للعالج.

شؤون عربية ودولية

مع استمرار مفعول سريان مذكرة تخفيف التوتر في دمشق

الجيش السوري يوسع سيطرته على الغوطة الشرقية
وتجدد االشتباكات مع االرهابين

متابعة ـ الصباح الجديد:
أف��ادت األنب��اء الواردة من س��وريا
ب��أن الضرب��ات اجلوي��ة للتحالف
الذي تق��وده الواليات املتحدة ضد
تنظيم داعش تس��ببت في مقتل
 29مدنيا في مدين��ة الرقة ،فيما
نش��رت صفح��ات عدي��دة تابعة
للمعارضة الس��ورية في وس��ائل
التواصل االجتماع��ي ،بيانا قالت
إن وف��دا مكلف��ا بالتف��اوض عن
ريف حمص الش��مالي مع اجلانب
الروسي أصدره في أعقاب اجتماع
مع عسكريني روس.
وبني القتلى  14طفال وتسع نساء،
بحس��ب «املرصد السوري حلقوق
اإلنس��ان» املع��ارض ال��ذي يرصد
مجريات النزاع في سوريا.
كم��ا ذكر املرصد ،ال��ذي يتخذ من
بريطانيا مق��را ،أن بني القتلى 14
شخصا من عائلة واحدة.
وأش��ار املرص��د إل��ى أن حصيل��ة
الضحايا مرشحة لالرتفاع ،حيث
أن ع��ددا م��ن املصابني ف��ي حالة
حرجة.
وسيطر تنظيم داعش على مدينة
الرقة في عام  ،2014واعتبرها منذ
ذل��ك احل�ين عاصمة ملا يس��ميها
«دولة اخلالفة».
وخالل نحو عام ونصف ،انس��حب
تنظي��م داع��ش م��ن كثي��ر م��ن
األراضي التي كان يس��يطر عليها
في س��وريا في مواجهة هجمات
يش��نها اجليش الس��وري وحتالف
«ق��وات س��وريا الدميقراطي��ة»
ومسلحون مدعومون من تركيا.
وتق��دم حتال��ف «ق��وات س��وريا
الدميقراطي��ة» تدريجيا نحو الرقة
منذ تش��رين الثاني ،وشن هجوما
لالس��تيالء على املدين��ة بدءا من
السادس من حزيران املاضي.
ومن ش��أن اس��تعادة الس��يطرة
على الرقة تشكيل ضربة قاصمة
للتنظي��م ،وذل��ك عق��ب دح��ر
مس��لحيه مبعقله الرئيس��ي في
العراق في مدينة املوصل في متوز.

وسيطر تنظيم
داعش على مدينة
الرقة في عام
 ،2014واعتبرها
منذ ذلك الحين
عاصمة لما
يسميها «دولة
الخالفة»

الضربات اجلوية للتحالف
وم��ن غير املع��روف ع��دد املدنيني
الذين مازالوا في مدينة ،لكن األمم
املتحدة تقدر عددهم بني  20ألف
و 50ألف شخص على األقل.
وفق��د التنظي��م داع��ش  70ألف
كيلومت��ر مربع م��ن األراضي التي
كان يس��يطر عليها ف��ي البلدين
منها  78في املئة من األراضي التي
كانت يس��يطر عليها في العراق
و 58في املئة مما كان يسيطر عليه
في س��وريا ،بحس��ب مس��ؤولني
أميركيني.
وقتل  300ألف ش��خص في ستة
أع��وام م��ن الص��راع في س��وريا،
الذي بدأ باحتجاجات ضد الرئيس
الس��وري بش��ار األس��د قب��ل أن
يتحول إل��ى حرب أهلي��ة كاملة.
وأدت احلرب إلى تش��ريد  11مليون
ش��خص ،بحس��ب بيان��ات األمم
املتحدة.
ه��ذا وال ي��زال الوضع ف��ي غوطة

دمش��ق الش��رقية صعبا للغاية
بالرغ��م م��ن اس��تمرار مفع��ول
س��ريان مذك��رة تخفي��ف التوتر
ف��ي س��وريا ،وذل��ك بس��بب جتدد
املواجه��ات الدموية ب�ين فصائل
مسلحة تنشط في املنطقة.
وتتض��ارب معلوم��ات ص��ادرة عن
أطراف النزاع املستمر في الغوطة
الش��رقية من��ذ نيس��ان املنصرم
بني «هيئة حترير الش��ام» («جبهة
النصرة» س��ابقا) و»حرك��ة أحرار
الش��ام اإلس�لامية» م��ن جه��ة
و»فيلق الرحمن» و»جيش اإلسالم»
من جهة أخرى.
وأفاد «جيش اإلس�لام» أمس االول
الثالث��اء أن مس��لحيه س��يطروا
عل��ى كت��ل واس��عة م��ن م��زارع
األش��عري ،ع�لاوة على مس��جد
ومدرس��ة في املنطقة ،ويالحقون
فل��ول جبهة النص��رة «لتخليص
الغوطة الشرقية وأهلها من شر

سيارة تصدم عسكريين في ضاحية
باريس وتوقع ستة جرحى
باريس ـ أ ب ف:
صدمت سيارة عسكريني مشاركني
ف��ي عملية «س��انتينيل» ملكافحة
اإلرهاب صب��اح األربعاء في ضاحية
شمال غرب باريس ،ما أدى إلى وقوع
س��تة جرحى ،بحس��ب م��ا أعلنت
شرطة العاصمة الفرنسية لوكالة
فرانس برس.
ون��دت وزي��رة الق��وات املس��لحة
فلوران��س بارل��ي بـ»أكب��ر ق��در من
احلزم به��ذا العمل اجلب��ان» مؤكدة
في بيان أنه «ال يؤثر إطالقا على عزم
العس��كريني على العم��ل من أجل
أمن الفرنسيني».
وأشارت إلى «إصابة ستة عسكريني
من فوج بلفور  35للمش��اة بجروح،
ثالثة منهم إصاباتهم أكثر خطورة،

تقـرير

بدون أن تكون حياتهم في خطر».
وأعلنت إدارة مقاطعة «أو دو سني»
التي تق��ع فيها املدين��ة عن «عمل
متعمد عل��ى ما يبدو» بع��د اربعة
أيام عل��ى محاول��ة لتنفيذ هجوم
على جنود من عملية «س��انتينيل»
أمام برج إيفل في باريس.
وقعت العملية أمام ثكنة عسكرية
في وسط لوفالوا بيريه ،بحسب ما
أوضح رئيس بلدية ه��ذه الضاحية
«الهادئة واآلمنة» التي لم «تشهد
يوما أي أحداث» ،على حد قوله.
وأوض��ح رئي��س البلدي��ة باتري��ك
بالكان��ي لقناة «ب��ي إف إم تي في»
التلفزيونية أن «س��يارة  ،أس��رعت
فجأة حني خرج» العسكريون.
تش��هد فرنس��ا منذ كانون الثاني

 2015موج��ة م��ن االعت��داءات
اجلهادية أوقع��ت  239قتيال بصورة
إجمالية ،واس��تهدف آخرها بصورة
خاص��ة قوات األمن ف��ي مواقع ذات
قيمة رمزية.
وتق��ررت عملية «س��انتينيل» بعد
اعت��داءات كان��ون الثان��ي 2015
حلماي��ة املواق��ع احلساس��ة مث��ل
املعابد اليهودية واملس��اجد وكذلك
االماكن العامة ،وهي تنشر سبعة
آالف جندي عل��ى األراضي الوطنية،
نصفهم في منطقة باريس.
وف��ي مت��وز أعل��ن الرئي��س إميانويل
ماك��رون ع��ن مراجع��ة «ش��املة»
للعملية من أجل ضم��ان «فاعلية
أكبر في العمليات واألخذ بحقيقة
التهديد وتطوره».

هذا التنظيم وخبثه».
ف��ي غض��ون ذل��ك ،أعل��ن «فيلق
الرحم��ن» عن ش��نه هجوما على
مواق��ع لـ»هيئ��ة حتري��ر الش��ام»
وحركة «أحرار الش��ام» املتحالفة
معها في بلدات كفربطنا وعربني
ومدي��را ،وأكد نش��طاء س��وريون
أن اش��تباكات عنيف��ة ت��دور في
محاور داخل مديرا ،إذ حتاول «أحرار
الش��ام» إح��راز تق��دم وتطال��ب
«الفيل��ق» بتس��ليم املنش��قني
وإعادة أسلحتهم.
ونقل��ت صحيف��ة «الوط��ن» عن
مص��ادر محلي��ة قوله��ا إن جولة
جدي��دة من االقتت��ال في الغوطة
ب��دأت مطل��ع األس��بوع اجل��اري
بانش��قاق نح��و  250عنص��را من
«أحرار الش��ام» وانضمامهم إلى
«فيلق الرحمن» ،مما دفع «النصرة»
إل��ى ش��ن هج��وم عل��ى مقرات
«الفيلق» إلخراجه من كفربطنا.

وذكر النشطاء أن مسلحي «هيئة
حترير الشام» أطلقوا من جانبهم
الن��ار على مئ��ات املواطنني الذين
خرج��وا إلى ش��وارع ف��ي محيط
مدينة عربني احتجاجا على تواجد
«الهيئ��ة» في املنطق��ة ،دون ورود
أنباء عن خسائر بشرية.
في الوقت نفسه ،ال تزال اخلالفات
ب�ين «احلليف�ين» قائم��ة إذ ّ
كذب
«فيل��ق الرحم��ن» تصريح��ات
«جي��ش اإلس�لام» بش��أن وج��ود
تنس��يق بينهما ،متهما «اجليش»
باستغالل مواجهاته مع «الهيئة»
لبدء التقدم في منطقة األشعري،
خالفا لوعوده السابقة.
من جانبه ،استفاد اجليش السوري
م��ن الوضع الذي يس��ود املنطقة
ملتابع��ة تقدم��ه إل��ى مواق��ع
لـ»النصرة» بح��ي جوبر ومنطقة
عني ترم��ا غير املش��مولني باتفاق
الهدنة ،إذ استعاد سيطرته ،بعد

متهي��د صاروخ��ي وج��وي مكثف،
عل��ى القط��اع األوس��ط واألبنية
املرتفعة في ع�ين ترما وعدة كتل
موازية لطريق زملكا-جوبر ،إضافة
إل��ى عدد م��ن الكتل عل��ى محور
دوار املناش��ر وجح��ا في عمق حي
جوبر ،حس��بما ذكرت��ه صحيفة
«الوطن».
أما بخص��وص مناط��ق أخرى من
البالد ،فنقلت مواقع معارضة عن
«اجمللس احمللي» في قرية أم باطنة
ش��رق مدين��ة القنيط��رة جنوب
س��وريا ،أن  83عائل��ة نازحة عادت
إل��ى قراها ،بعد تثبيت اتفاق وقف
التصعيد في املنطقة.
كما نقلت عن رئيس اجمللس املدعو
أبو عالء قوله« :إن قرابة  50عائلة
ع��ادت إل��ى قري��ة اخلالدي��ة ،و40
إل��ى قرية ممتنة ،فيم��ا عادت ثالث
عائ�لات فقط إلى أم باطنة ،وذلك
خالل شهر».

أول دفعة من القوات اإلقليمية
تصل إلى جنوب السودان
الخرطوم ـ أ ب ف:
أعل��ن رئي��س بعث��ة األمم املتح��دة
ف��ي جن��وب الس��ودان أم��س االول
الثالثاء ،عن وصول جنود من القوات
اإلقليمية للقيام بدوريات في الطرق
ووقف العنف في البالد.
وقال ديفيد ش��يرر رئيس بعثة قوات
حف��ظ الس�لام الدولية ف��ي مؤمتر
صحف��ي بالعاصمة جوب��ا ،إن نحو
 150جندي��ا م��ن روان��دا وصلوا في
عطلة نهاية األس��بوع للمش��اركة
في قوة احلماية اإلقليمية.
كما وصل فريق من اجلنود النيباليني
وفرق��ة هندس��ة م��ن بنغ�لادش
س��تنضم إلى قوات ش��رق إفريقيا
لتوفير الدعم الفني.
وقال شيرر إن تلك القوات «ستمكننا

من تس��يير مزيد من الدوريات على
الط��رق غي��ر اآلمنة التي ش��هدت
هجمات عل��ى قواف��ل مدنية ،ومن
املساعدة على حماية املدنيني وبناء
السالم الدائم في جنوب السودان».
ويتوقع أن يصل مزيد من القوات من
رواندا إضافة إلى كتيبة من أثيوبيا،
بحس��ب ش��يرر ،الذي أش��ار إلى أن
الق��وات اإلقليمية تخض��ع لقيادة
قوات حفظ السالم األممية.
وقبل عام ق��رر مجلس األمن الدولي
نشر قوة إقليمية من  4000عسكري
بعد شهرين من القتال في العاصمة
جوبا الذي أدى إلى مقتل املئات وقاد
إلى انهيار اتفاق السالم بني حكومة
الرئيس سلفا كير واملتمردين املوالني
لنائبه السابق رياك مشار.

ويوج��د حالي��ا نحو  12أل��ف جندي
يعمل��ون ضمن قوة حفظ الس�لام
ف��ي جنوب الس��ودان ،إال أن مجلس
األم��ن س��مح بنش��ر ق��وة احلماية
اإلقليمية بعد العنف في متوز 2016
وس��ط ش��كاوى من أن قوات األمن
أخفق��ت ف��ي مواجه��ة الهجمات
على املدنيني.
ويسمح مجلس األمن لتلك القوات
بتأم�ين مط��ار جوب��ا «ومواجهة أي
جهة حتضر لهجمات أو تشارك في
هجمات بشكل سريع وفعال».
دخل جنوب السودان في حرب أهلية
ف��ي  2013بعد أن اتهم س��لفا كير
ري��اك مش��ار بالتخطي��ط النقالب.
ويعيش مش��ار حاليا في منفاه في
جنوب إفريقيا.

خطة إلطالق صواريخ متوسطة إلى بعيدة المدى

كوريا الشمالية تدرس «ضرب» جزيرة غوام األميركية في المحيط الهادي
بيونغ يانغ ـ بي بي سي:
ف��ي تصعي��د جدي��د للمواجهة مع
واش��نطن ،قال��ت كوريا الش��مالية
إنه��ا تبح��ث ب��ـ «جدية» ف��ي خطة
لتوجيه ضربة صاروخية على منشآت
عس��كرية في جزيرة غوام األميركية
في احمليط الهادئ.
وأش��ارت وكال��ة األنب��اء املركزي��ة
الكورية الش��مالية الرس��مية أمس
االول الثالث��اء إلى أن «خب��راء القيادة
االس��تراتيجية للجي��ش الش��عبي
الكوري يبحث��ون حاليا بجدية اخلطة
التنفيذية لقصف املناطق حول غوام
بصواري��خ باليس��تية اس��تراتيجية
متوس��ط إل��ى طويل امل��دى من طراز
هواسونغ.« -12
وأضاف��ت أن الضرب��ة ستس��تهدف
أكب��ر قواعد عس��كرية أميركية في
اجلزي��رة ،بينه��ا قاع��دة «أندرس��ون»
للق��وات اجلوية الت��ي حتتضن قاذفات
استراتيجية .B-52
وأوضحت الوكالة أن اخلطة املتعلقة
بالض��رب «س��ترفع إل��ى القي��ادة
االستراتيجية في أقرب وقت ،وتدخل

قيد التنفيذ فور اتخ��اذ الزعيم كيم
جونغ أون قرارا بهذا الصدد».
من جانبه��ا ،قالت مادل�ين زد بوردالو
عض��و الكونغ��رس ع��ن غ��وام ،إنها
واثق��ة من ق��درة الق��وات األمريكية
على حماي��ة اجلزيرة م��ن التهديدات
النووية «املزعج��ة للغاية» من كوريا
الشمالية.
ودعت بوردالو الرئيس األميركي دونالد
ترام��ب إلظه��ار «زعام��ة راس��خة»
والعمل مع اجملتمع الدولي لنزع فتيل
التوت��ر ومن��ع كوري��ا الش��مالية من
تطوير برنامج أسلحتها.
بدوره ،طمأن محافظ غوام إدي كالفو
عب��ر اليوتي��وب أهالي اجلزي��رة بعدم
وج��ود أي خط��ر عليهم ف��ي الوقت
احلال��ي على ضوء التهديدات الكورية
الشمالية ،مضيفا أن اجلزيرة محمية
بشكل جيد.
وأضاف« :اتصلت بالبيت األبيض هذا
الصب��اح ،وأكدوا ل��ي أن االعت��داء أو
التهديد بحق غ��وام هو مبثابة اعتداء
أو تهدي��د بح��ق أمري��كا ،وأن حماية
أميركا ستؤمن».
وأك��د احملاف��ظ أن س��لطات اجلزي��رة
مس��تعدة ملواجه��ة «أية تط��ورات»،
مشيرا إلى نيته تشكيل فريق خاص

صواريخ كوريا الشمالية
سيتولى تفتيش مدى جاهزية هيئات
الطوارئ والعسكريني.
وكان الرئي��س األميركي دونالد ترامب
قد حذر كوريا الش��مالية بقوله ،إنها

«س��تقابل بن��ار وغض��ب ل��م يرهما
العال��م ق��ط» إذا ه��ددت الوالي��ات
املتحدة مرة أخرى.
وفي تعليق عل��ى تصريح ترامب ،قال

الس��ناتور اجلمهوري جون ماكني ،إنه
غير موافق مع ترامب« ،ألنك إذا وعدت
بفع��ل ش��يء فعليك أن تك��ون قادرا
عل��ى اإليفاء بوع��دك .ال أظن أن هذه

مقاربة صحيح��ة ملوضوع ولتحد من
هذا القبيل».
وأق��رت األمم املتحدة مؤخ��را مزيدا من
العقوب��ات االقتصادي��ة عل��ى كوريا
الش��مالية ،وصفته��ا األخي��رة بأنها
«انته��اك عنيف لس��يادتنا» ،محذرة
الواليات املتحدة من أن أنها «ستدفع
ثمنها».
وقال��ت وكال��ة «كي��ه س��ي إن إيه»
الرس��مية لألنب��اء امس االربع��اء إن
كوريا الشمالية «تدرس بعناية خطة
لش��ن هجوم حول املنطق��ة احمليطة
بجزيرة غوام» باستخدام صواريخ من
متوس��طة إلى بعيدة املدى من طراز
هواسونغ.-12
ونش��رت الوكالة بيانا عسكريا ،صدر
امس االول الثالث��اء ،وهو ما جاء على
ما يب��دو ردا على املن��اورات األمريكية
العسكرية في غوام.
وأطلق��ت بيون��غ يانغ ،الت��ي اختبرت
أجهزة نووية خم��س مرات ،صاروخني
باليس��تيني عابري��ن للق��ارات ف��ي
مت��وز ،وقالت إنه��ا متتل��ك اآلن القدرة
عل��ى ض��رب قل��ب الوالي��ات املتحدة
األميركية.
وذكرت تقارير إعالمية أميركية امس
االول الثالث��اء أن كوري��ا الش��مالية

حققت هدفها بإنتاج رأس نووي صغير
مبا يكفي لتحميله داخل صواريخها.
وعلى الرغم من عدم تأكيد ذلك ،كان
ه��ذا ينظر إليه باعتباره آخر العقبات
أم��ام كوري��ا لتصبح دولة مس��لحة
بأسلحة نوورية كاملة.
وأش��ار تقري��ر نش��ر ف��ي صحيف��ة
واشنطن بوس��ت ،نقال عن مسؤولني
اس��تخباراتيني في الوالي��ات املتحدة،
إلى أن كوريا الش��مالية تعكف على
تطوير أسلحة نووية قادرة على ضرب
الواليات املتحدة األميركية بأسرع مما
يتوقع.
كم��ا قال��ت وثيق��ة خاصة بش��ؤون
الدف��اع ف��ي احلكوم��ة الياباني��ة إن
برنام��ج األس��لحة «حق��ق تقدم��ا
كبيرا» وإن كوريا الشمالية لديها اآلن
أسلحة نووية.
وردا على ذلكّ ،
حذر الرئيس األميركي،
دونال��د ترام��ب ،كوري��ا الش��مالية
بالتوقف عن تهديد الواليات املتحدة،
وقال إنهم «س��يواجهون نارا وغضبا
لم يشده العالم ممن قبل».
ومع ذلك ،ش� ّ
�كك السيناتور اخملضرم،
جون ماك�ين ،في تصريح��ات ترامب،
وقال إن��ه «غير متأكد م��ن أن ترامب
مستعد للقيام بذلك».
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دور رعاية المسنين ..حكاية بال نهاية

رعاية املس��نني موضوع غاية باألهمي��ة ،يحتاج منا
وقفة ج��ادة وصريحة ،الحتوائه��م اجتماعيا ً ومادياً،
بعد أن (بلغوا من العمر عتيا) ،وفي العراق وبس��بب
الظروف التي مر بها البلد ،يبدو ان عمر العراقي غ ّير
معادل��ة العمر البيولوجي لإلنس��ان ،فمن هو بعمر
اخلمس�ين في العراق يبدو وكأنه بعمر السبعني في
بقية البل��دان األوروبية ،ولذلك جند في دور املس��نني
العراقي��ة  ،عدد كبي��ر من الرجال والنس��اء هم في
حقيقة االمر ليسوا مبسنني امنا ظرفهم االجتماعي
واالقتصادي فرض عليهم تواجدهم في هذه الدور.

" "

قبل مدة ذهبت مع عدد من الناش��طني الى احد دور تس��معها م��ن اول خطوة لك في تل��ك الدور ،وعلى
املس��نني في بغداد ( دار رعاية املس��نني في الرشاد) ،وفق الش��روط التي تعلنها هذه الدور يجب ان يكون
وتفاج��أت بنزالء هذه الدار ،البالغ�ين من العمر (  45نزي��ل الدار قادرا عل��ى االهتمام بنفس��ه ،وال يحتاج
ــ��ـ  ،) 50واس��تغربت في وقتها ه��ذه االعمار ،ألني الطبي��ب يوميا ،ولك��ن البعض من اإلدارات أنش��أت
كن��ت أتوقع ان تكون االعمار متقدمة بالعمر وتصل قسما ً خاصا ً ملن ال يقوى على رعاية نفسه.

ن��درك متام��ا ان االهتمام بكبار الس��ن مس��ؤوليتنا
الى الثمانني او الس��بعني ،لكن تبني بعدها ان هناك
واقارب ،اذا انتبهنا الى تعليمات
وأصدقاء
أبناء
جميعا،
معني
لم يجد
من جلأ بنفس��ه ال��ى تلك الدور ،ألن��ه



له او مس��كن يحميه من اخط��ار الزمن ،او ان أوالده األديان السماوية التي تدعو جميعها الى رعاية كبار
الظروف ،وهناك عدد من
من غدر
واحتوائهم
حصلتبني الس��ن
ملش��كالت



هم من اس��تغنوا عنه تالفيا
املسن وبني عائلته ،قصص وحكايات غريبة عجيبة ،الناش��طني املدنيني الذين عملوا على تهيئة برنامج










"

 "
"


"








خاص به��م وبنحو دوري لزي��ارة دور رعاية املس��نني،
ولكن تبقى هذه االعمال النبيلة مجرد جهود فردية،
متوزعة بنحو متواض��ع على هذه األماكن ،املطلوب
ه��و تابعة جادة وح��رص حقيقي لتك��ون تلك الدور
مسكنا ً آمنا ً ومالذا حقيقا ً لكبار السن .
ع��دد من هذه ال��دور في بغداد كان��ت البديل األمثل
لكبار الس��ن حيث وجدوا الصحب��ة الطيبة مع من
يقاربون��ه بالعم��ر ،وهناك م��ن وجد ش��ريك حياته،
ليكمل معه ما تبقى له من سنني ،وبالفعل حصلت
أكثر من حالة زواج لهم وسط احتفال من زمالئهم

حكاية رعاية المسنين بدأت

بالدار.
ف��ي «الصب��اح اجلديد» وف��ي ملحق هذا األس��بوع،
جن��د من األهمية مبكان أن نك��ون داعمني لتلك الدور
ول��كل م��ن يحرص عل��ى رعاية مس��ن ف��ي بيته او
يجتهد ليكون قربهم في دور رعاية املسنني ،داعمني
بالكلمة وبالعمل ،داعني املس��ؤولني وكل من يهمه
االمر ،ال��ى التواصل عل��ى وفق برنامج اس��بوعي او
ش��هري ملتابع��ة دور رعاية املس��نني والوق��وف على
احتياجاتهم اخلاصة ،ومحاسبة املقصرين ال سامح
اهلل في عملهم.

"
فترة العشرينيات بين مد وجزر
من





يع��ود تاريخ إنش��اء دار املس��نني في
وهي احدى
بغداد إل��ى الع��ام ،1927

3
ال��دور االيوائي��ة التابع��ة إل��ى دائرة


اخلاصة في
رعاي��ة ذوي االحتياج��ات
االجتماعية..
وزارة العمل والش��ؤون
 
تس��تقبل هذه الدار املستفيدين من


مجاناً ،وفقا ً
املس��نني ولكال اجلنسني
تقدم
و
اإلي��واء،
لضواب��ط وش��روط


الدار كل اخلدمات والرعاية من مأكل
ومشرب وكسوة ورعاية
طبية .

وتعتمد ه��ذه ال��دور ضوابط خاصة


ع��ن طريق
به��ا للقب��ول حي��ث تتم
من دائرة
كتب اإلحالة التي ترد الوزارة

رعاية ذوي االحتياج��ات اخلاصة وهي



املس��تفيدين على
التي بدورها تقبل
يكون
ان
اهمها:
محددة
ضوابط
وفق


نفسه ،ومدركا ً
املسن قادرا ً على رعاية
مل��ا هو حول��ه أي غير فاق��د
لألهلية،
 
غير محتاج لرعاية طبية مس��تمرة،
2

الس��ارية فضال
س��املا ً م��ن االمراض

عن ش��رط العمر وهو من ( )60سنة
للرجال ومن ( )55س��نة للنساء .فاذا
توافرت هذه الشروط باي مسن فانه
ميكن ل��ه دخول ال��دار واإلقامة فيها
بغض النظر عن وضعه االقتصادي او
العائلي أي هل لديه أبناء ام ال.
وس��ط ظ��رف اقتص��ادي قل��ق وغير
مس��تقر ،جند ان كثيرا ً من املس��نني،
اجبر او بإرادته خرج ليبحث عن إعانة
تس��د حاجته اليومية ،ورمبا يتعرض
الستغالل من بعض العصابات التي

“
امتهنت (االستجداء).

نذك��ر 


بقان��ون األح��وال
أخي��را
املرق��م []188
لس��نة
5
الش��خصية 

 1995املع��دل ،إذ أوجبت امل��ادة []61


الولد امليس��ور كبيرا ً كان
منه عل��ى
أو صغيرا ً اإلنفاق على والديه ،وجاءت


من 

لتوجب
القانون نفسه
املادة []62
لكل فقير عاجز عن الكسب
النفقة


م��ن يرثه من أقاربه امليس��ورين بقدر


ارثه منه.
دار لرعاية املسنني في بغداد





   
”



8

المل

اخلميس  10آب  2017العدد (59

إن السببين الذين
ذكرتهما هما
ما يمنعان من
إرسال الوالدين
لدار المسنين،
ألن الدار أصال غير
مؤهلة بنحو
صحي وإنساني
لرعاية المسنين
وقد رأيتها أنا
شخصيا .وأضيف
سببا آخر وهو
األهم بالنسبة
الي أننا كمجتمع
شرقي ومسلم
تربينا على أن
نبقى أسرة
واحدة ،فاألب ال
يحبذ أن ينتقل
ابنه من بيت
العائلة بعدما
يتزوج وأن تصبح
لديه عائلة
منفصلة

كان المعني من
أهلي فمؤكد
سأستعين بأحد
آخر من األهل
أو األقارب كي
يقوم برعايته
الى حين عودتي
من العمل ،لكن
مستحيل ارساله
الى دار المسنين،
ألسباب أخرى
بعيدة عن نظرة
المجتمع لكني
أعلم أن اإلنسان
عندما يكبر
يتحول الى طفل
كبير يشعر
باألمان مع
أهله ويسعى
للمعاملة
الطيبة من
قبل ذويه
فالموضوع ال
يتعلق بالمادة
فقط ،أما أنا
فأظن أنى
سأتوجه الى
دار المسنين إن
وجدت أهل بيتي
منشغلين عني
وال يمنحوني
الرعاية
المطلوبة

مصدق الطاهر

تضامن عبد احملسن

احمد محمد الركابي

حافظ سالم

سلمان كيوش

إرسالهم إليها يعني أنهم أبناء غير بررة لذويهم

ّ
وكتاب يتحدثون عن
مثقفون وناشطون

أسباب أزمة الثقة بين دور المسنين والمواطن
بغداد  -أحالم يوسف:
حينما يرفض أحدنا وبنحو قاطع ارسال
أح��د والديه او أي فرد من افراد اس��رته،
لس��بب او لس��بب آخر الى دار املسنني،
فهل سبب ذلك الش��ك بأنه سيتلقى
العناي��ة املطلوبة من قبل املس��ؤولني
بال��دار؟ ام هو اخلوف م��ن توجيه اصابع
االته��ام لهم م��ن قبل اجملتم��ع بأنهم
أبن��اء عاقني ألهله��م؟ وان كان أحدهم
بالفع��ل وص��ل الى س��ن ال يس��تطيع
األبناء ب��ه رعايته��م اللتزامهم بعمل
يتطلب تواجدهم خارج البيت س��اعات
ط��وال ،او بس��بب ظروفه��م املادي��ة
ووضعه��م االقتصادي املرهق بنحو عام
فهل س��يكون األفضل له ارس��اله الى
الدار ومتابعته وزيارته يوميا لالطمئنان
علي��ه؟ ام ان البع��ض م��ن امليس��ورين
يج��دون ان األفضل في تل��ك احلالة هو
االعتماد عل��ى ممرض يتواجد مع االبوين
او أحدهم��ا وق��ت غيابه��م؟ وهل نحن
ش��خصيا ان طال بنا العم��ر ووجدنا ان
ابناءنا كل واحد منهم مشغول بعائلته
الصغيرة ،وال وقت لديه لالعتناء بأبويه
فهل ميكن ان نقرر ساعتها التوجه الى
دار املسنني وقضاء بقية عمرنا هناك؟
الكات��ب س��لمان كي��وش :املوض��وع
يخص وعينا وفهمن��ا لرعاية الوالدين،
واالحس��ان لهم��ا .أعن��ي أن��ي حتى لو
ضمن��ت وج��ود رعاي��ة فائق��ة ف��ي دار
املس��نني ،فال ميكن لي أن أهنأ لس��بب
آخر ،هو ما الذي ميك��ن ان يقوله الناس
عني .هكذا ّ
يفكر الناس في مجتمعنا،
مبعن��ى أن البعض يجزم ببق��اء والديه
ف��ي البيت حت��ت رعايته ،م��ع يقينه ان
ما ميك��ن ان يتلقيانه م��ن رعاية في دار
املس��نني أفضل بكثير ،هذا من ناحية،
وم��ن ناحية اخرى هناك ش��يء ال ميكن
أن يجده
املس��ن في الدار حتى لو كانت
ّ
بخدم��ات فن��دق خم��س جن��وم .أقصد
ملسة احلب من ابني الذي هو من صلبي،
وهمسة الرفق ،وتربيته اآلصرة الكبيرة
بين��ي وبني ابنائ��ي وأحفادي .احس��اس
املسن انه في بيته ،في مكان له ذكريات
بكل م��ا فيه من زوايا وتفاصيل ال ميكن
أن يجده في أي مكان آخر.
تضام��ن عب��د احملس��ن مدي��رة قس��م
اإلع�لام ف��ي وزارة الثقاف��ة تق��ول :ان
السببني الذين ذكرتهما هما ما مينعان
من ارس��ال الوالدين لدار املس��نني ،الن
ال��دار اصال غي��ر مؤهل��ة بنحو صحي
وانس��اني لرعاية املسنني وقد رأيتها انا
شخصيا .واضيف سببا آخر وهو االهم
بالنس��بة الي انن��ا كمجتمع ش��رقي
ومس��لم تربين��ا عل��ى ان نبقى اس��رة
واحدة ،فاألب ال يحبذ ان ينتقل ابنه من
بي��ت العائلة بعدما يت��زوج وان تصبح
لدي��ه عائلة منفصل��ة ،اال ان كان االبن
ميس��ر اقتصاديا ،وكذلك بالنسبة الى
أي م��ن الوالدين ان أق��دم أحد ابناؤهما
الى طردهما من البي��ت ،فالطبيعي ان
تقوم االبنة باس��تقبالهم ،هذه شيمنا
واخالقن��ا ،ق��د تختل��ف من اس��رة الى
اس��رة أخرى ،لكنها كذل��ك غالبا .ورمبا
اس��تقدام ممرضة او ش��خص يس��اعد
ه��و احلل األمثل ،واالكثر حفظا لكرامة
االه��ل ،وذلك في حال اني ال اس��تطيع
االهتمام بهما الرتباطي بعمل.
وتابع��ت عبد احملس��ن :أرى ان على االب
واالم الس��عي المت�لاك من��زل خ��اص
باسمهم ،وال يحولوا ملكيته لألوالد اال
بعد وفاتهم ،حت��ى يتمكنوا من البقاء
في��ه مهما يفع��ل األوالد ،في حال كان
أحده��م عاق��ا .وانا ق��د ابلغ��ت اوالدي
في ح��ال اصبحت عاجزة يوم��ا ما ،بان
يتدب��روا لي ممرضة ترعاني مبا س��اجنيه
م��ن راتب تقاعدي ،ال��ى ان يحني االجل.
وه��ذه كلها حل��ول افتراضية ،فحينما
مي��رض أحده��م ،االم او االب ،فإننا نترك
كل ش��يء لنقوم برعايتهم��ا ،فيتعلم
من��ا اوالدنا ذل��ك ،ويكون��وا مبوقعنا في
املستقبل.
احم��د محمد الركابي احد منتس��بي

دور رعاية املسنني ..بني البعد االجتماعي والضرورة االقتصادية

على األب واألم السعي المتالك منزل خاص باسمهم ،وال يحولوا ملكيته
لألوالد اال بعد وفاتهم ،حتى يتمكنوا من البقاء فيه مهما يفعل األوالد،
في حال كان أحدهم عاقا .وأنا قد أبلغت أوالدي في حال أصبحت عاجزة
يوما ما ،بان يتدبروا لي ممرضة ترعاني بما سأجنيه من راتب تقاعدي ،الى
أن يحين األجل .وهذه كلها حلول افتراضية ،فحينما يمرض أحدهم ،األم
أو األب ،فإننا نترك كل شيء لنقوم برعايتهما ،فيتعلم منا أوالدنا ذلك،
ويكونوا بموقعنا في المستقبل.
وزارة الدف��اع يقول :نحن نعيش وس��ط
مجتمع مرتب��ط ارتباطا وثيقا باألعراف
القبلي��ة ف��ان ترس��ل احد ابوي��ك الى
دار املس��نني فذل��ك يعن��ي وصمة عار
س��تلحق باألبن��اء ،وهناك زاوي��ة أخرى
وهي البر بالوالدين ف��اهلل تعالى يقول
ال تقل لهما اف وال تنهرهما ،أي ان اهلل
س��يغضب بس��بب كلمة وحرف ،احد
اجلي��ران كان يقدم على ض��رب امه وقد
س��لط اهلل علي��ه أوالده حيث يقومون
هم االن بضربه وشتمه ،وباملقابل احدى
عماتي كانت تراعي ابويها لدرجة كبيرة
وتعاملهم��ا مثلما تعام��ل احد أبنائها
بالرعاية واالهتم��ام وبالنتيجة فعندما
كب��رت بالس��ن كان حوله��ا أبنائه��ا
واحفادها وقاموا برعايتها على احس��ن
وج��ه ،وهناك قص��ة ش��عبية تتحدث
ع��ن ه��ذا املوضوع وه��ي ان اح��د اإلباء
جاء بزيارة الى ابنه وكان الفصل ش��تاء
واجل��و بارد وممطر فطلب االب من ابنه ان
يجلب ل��ه غطاء فجلب له غطاء كانوا
ق��د قطع��وه نصفني لغرض اخ��ر فراي
احلفي��د ما فعله اباه بج��ده ،وبعد مدة
طلب االبن غير الب��ار من ابنه ان يجلب
له غط��اء فقطع االب��ن الغطاء وجلبه
الى ابيه فس��اله االب اين النصف االخر
فق��ال له احتفظت به لك عندما تكبر،
فهذا هي الدني��ا واحلياة دائرة تدور على
الكل.
الش��اعر حس�ين ابراهي��م الكعب��ي
موظ��ف ف��ي وزارة النف��ط :م��ن اخلطأ
املقارنة بني دور املسنني واجملتمع الغربي
والعراقي ،فنحن حتكمنا العواطف أكثر
وصعب تغيير ما نشأنا عليه ،وحتى لو
أق��دم أحدنا على اخذ أح��د ابويه عنوة
ال��ى دار املس��نني فتبق��ى تل��ك حاالت
فردية وليس��ت عامة .واعتقد ان هؤالء
س��يقون يعان��ون م��ن ع��ذاب الضمير
طيلة حياتهم.
بي��ادر النور مهندس��ة مغترب��ة تقول:
ج��والت احلي��اة ه��ي س��طور كتبه��ا
الق��در ،ومهما اجتهدن��ا أن نحرز فيها
بطوالت أو انتصار ،فالقرار قد صدر ،وما

محاوالتن��ا للفوز إال دفاع��ا عن قناعات
نتمناه��ا واقع��ا ،ومت��ى كان اإلص��رار
حليفنا .س��نجير األقدار ولو إحساسا
إلى صفنا .ونخل��د للراحة مهما كانت
النتائ��ج .خالصة ال��كالم ،ان��ا أجد بان
دور رعاية املس��نني مكان مناس��ب ملن
انقطع��ت ب��ه الس��بل ،خصوص��ا ً اذا
تزامن ذلك بتواصل دائم من قبل األبناء
والبنات بذويه��م ،ويجب علينا الفصل
بني العقوق واملشاعر.
ظاه��ر فالح اليس��اري طال��ب جامعي:
كما تعلمني فنح��ن مجتمع ذو خصال
بدوي��ة ،لذل��ك نع��د هك��ذا مواضي��ع
معيبة ،وحساس��ة بالنسبة للطبيعة
البدوية التي تتكون منها شخصياتنا.
نرف��ض ه��ذا املوضوع خوفا ً م��ن الناس
اوالً ،والدي��ن ثانياً ،علم��ا ً اننا ال نطبقه
ف��ي املعامل��ة م��ع العائلة او املس��ن.
وحيانا ً ينتج ع��ن التخوف من العاملني
في ال��دار خوفا م��ن ان ال يوجد مهنية
في العم��ل ،وفي التعامل مع ذوينا .وانا
ان ط��ال الده��ر بي ،لن اذه��ب الى الدار
(كالمي يبني رفض��ي في الوقت احلالي)
الن البداوة مترس��خة في الالشعور في
الشخص العربي والعراقي حتديداً.
كم��ال الدين املوس��وي ناش��ط مدني
يعمل بالتجارة احلرة يقول :انا بالنسبة
الي وج��دت احلل منذ وق��ت طويل وهو
االضراب ع��ن الزواج وعندم��ا أصل الى
مرحل��ة عمري��ة متقدم��ة س��أتوجه
بنفس��ي الى أحد دور املسنني فال اتعب
ولد وال اقلق أحدا علي ،وسأتوجه للدار
وانا محتف��ظ بكرامتي وعزة نفس��ي،
ب��دل ان أعيش وبداخلي إحس��اس باني
عال��ة عل��ى ابنائ��ي الذي��ن تعب��ت من
اجلهم وراعيتهم ويردون تعبي ومحبتي
بالعقوق ،ذل��ك ما جعلني اقرر االضراب
عن الزواج.
وردا على املوس��وي قالت نهار طه وهي
عراقية مغتربة :بالنسبة الي ال اجد انه
م��ن املنطق ان نعد انفس��نا متفضلني
عل��ى أبنائنا وننتظ��ر منه��م رد الدين
عند الكبر ،بالنس��بة الي انا أعيش في

مانشس��تر ،وهنا يوجد احترام لإلنسان
لذلك فمن املس��تحيل ان اعرض ابنائي
الى ضغط نفسي ومادي وجهد إضافي،
فقراري م��ن اليوم اني ان طال بي العمر
س��أتوجه ال��ى دار املس��نني ،ولو كنت
بالعراق قد يختلف االمر بالنس��بة الي
ألني ال اعتقد ان دور املسنني هناك فيها
من املالكات االختصاصية والتي متتلك
ثقافة عام��ة برعاية كبار الس��ن ،الني
اتصوره��ا مثل أي مؤسس��ة بالدولة ال
يوجد فيها ادنى اخلدمات والرعاية التي
حتفظ للنزيل كرامته وانسانيته ،لكني
بنحو عام ال اريد ان يش��عر ابنائي بامللل
والتعب مني بأواخر ايامي.
رض��ا الرحمن علي موظف��ة من مدينة
الناصري��ة تق��ول :ان كان املعن��ي م��ن
اهلي فمؤكد سأس��تعني بأحد اخر من
االهل او األقارب ك��ي يقوم برعايته الى
حني عودتي من العمل ،لكن مستحيل
ارس��اله الى دار املسنني ،ألسباب أخرى
بعيدة ع��ن نظرة اجملتمع لكني اعلم ان
االنس��ان عندما يكبر يتحول الى طفل
كبير يش��عر باألمان مع اهله ويس��عى
للمعامل��ة الطيب��ة م��ن قب��ل ذوي��ه
فاملوضوع ال يتعل��ق باملادة فقط ،اما انا
فأظن أنى س��أتوجه الى دار املسنني ان
وج��دت اه��ل بيتي منش��غلني عني وال
مينحوني الرعاية املطلوبة.
وس��ام صابر ناش��طة مدني��ة :لو كان
هن��اك ف��ي الع��راق دورا للمس��نني
بالص��ورة الصحيح��ة ،والت��ي حتف��ظ
لإلنس��ان كرامت��ه ،خاصة كبار الس��ن
كونه��م يصبح��ون أكث��ر حساس��ية
جتاه املواق��ف ،واالفع��ال ،وردود األفعال،
فسيش��عر الكبير بالطمأنينة خاصة
وانه س��يلتقي مبن هم ف��ي مثل عمره،
وات��رك اوالدي ليعيش كل منهم حياته
اخلاص��ة م��ع عائلته الصغي��رة من دون
قلق ومسؤولية مضافة.
محمود الكناني منتسب لدى األجهزة
األمني��ة :رعاي��ة الوالدي��ن دي��ن يج��ب
تس��ديده ،والع��اق ه��و م��ن يتحج��ج
بالظ��روف ،في ال��دول األوروبية ال توجد

مشكلة في إيداع األبناء الحد ابويهما
او توجه أحد كبار الس��ن الى تلك الدور
الن الثقاف��ة اجملتمعية في هذا الش��أن
صحيح��ة إضافة الى طبيع��ة الرعاية
التي يتلقاها املس��ن في تل��ك الدور ما
يطمئ��ن األبناء على ابوهم��ا ان اختاروا
العيش هناك .ولكن يبقى حق الوالدين
الش��رعية واالخالقي��ة عل��ى االبن��اء
رعايتهم الى آخر حلظة.
أمني��ة الربيعي ربة بيت تقول :املوضوع
ش��ائك ،حقيقة ،لكن لي��س بالضرورة
ان كل واح��د بعث بأح��د والديه الى دار
املسنني يكون عاق ،فرمبا الظروف املادية
الصعبة التي ال تس��مح لالبن او البنت
برعاي��ة ابويه��ا هي م��ا جتبره��م على
ارس��ال ابويهما الى دور املسنني ،ويبقى
املوضوع متعلق مب��دى الوعي والتفهم
لتل��ك الظ��روف ،وان ال يس��اء الفه��م
وإلثب��ات حس��ن الني��ة على األبن��اء ان
يواظب��وا على زيارة االهل في تلك الدور،
تبقى مس��ألة تفهم املعني للموضوع،
وف��ي النهاية يجب ان يبق��ى خيار الدار
هو احل��ل االبع��د ،وال يكون احل��ل األول،
عند مصادفة أي مشكلة ،بالنسبة الي
امتن��ى وفاة مثل وفاة اب��ي «رحمه اهلل»
فقد دخل الى احلمام ليغسل يديه بعد
تناول��ه العش��اء بص��ورة طبيعية جدا
وكان بكامل قوته ،وخرج منه جنازة.
مس��اء طه الطاه��ر ربة بي��ت :ان كان
الدار فعال تتوفر فيه الشروط الصحية
واإلنسانية للمس��ن ،من هدوء ،وعناية
صحي��ة ،ونفس��ية كافي��ة ،وتكون له
صداقات مع اقرانه الذين يش��اركونهم
الذكريات والهموم ،فدار املسنني نوعا ما
أفضل بكثير من العيش وسط عائالت
حتتض��ن كبار الس��ن م��ن دون اي رعاية
او مؤه�لات ،وم��ن دون توفير م��ا حتتاج
تل��ك الفئة من اجملتم��ع ،انا كنت اعمل
في دائ��رة تخص دور املس��نني والرعاية،
وكان الكثير منهم سعيدين بوجودهم
بالدار ،وكان هناك بعض العالقات التي
انتهت حتى بالزواج.
ف��ؤاد البدري موظف :ارس��ال اآلباء لدار

املس��نني حت��ت اي س��بب او ذريع��ة هو
مناف��ي للقيم والع��ادات اإلس�لامية،
والق��ران دع��ا عل��ى رعاية اآلب��اء مهما
كانت الظروف ،وفي حال فش��ل األبناء
ف��ي احلف��اظ عل��ى كرام��ة آبائهم في
بيوته��م ،فه��ذا تقصي��ر م��ن قبلهم،
وه��م يتحمل��ون تبعات��ه ،وهن��ا اطرح
هذا الس��ؤال اغلبيتنا نعيش اليوم في
بيوت��ات كبيرة بفضل اإلباء فكيف بعد
ذلك نطردهم من البيت ونرسلهم الى
دار مسنني تابعة للدولة؟
حافظ س�لام ناشط مدني :صعب جدا
أن أتخي��ل أح��د وال��دي يعيش ف��ي دار
املسنني ،وكذلك من الصعب استئجار
أحد ليق��وم مبقامي برعايته��م ،ولكن
فيم��ا يتعلق بي ،فانا لو تقدم بي العمر
س��أختار الذهاب ل��دار املس��نني ،وترك
أوالدي ليعيش��وا حياته��م كم��ا يحلو
لهم،
صحي��ح أنى سأش��تاق إليه��م كثيرا،
وأمتنى زيارتهم ل��ي بفارغ الصبر ،ولكن
احلياة ضمن مجتمع مس��ن في حال لو
كان��ت الدار مخدومة جي��دا من ناحية
البن��اء والرعاي��ة ،أعتقد انها س��تكون
أفضل لتقارب األفكار فيما بيننا.
أبو ادم :من الواجب االخالقي والشرعي
واالجتماعي ان يرعى الولد والديه،
اما ان يُرمى الطف��ل في احلضانة حتى
يكبر ،ث��م يُرمى الكبير في الس��ن في
دور املس��نني فه��ذه مصيب��ة ،واعتقد
انها الب��داوة بعينه��ا ،فالب��داوة حتترم
دائما القوي ،وحتتقر الضعيف ،وال تؤمن
اال مبب��دأ القوة ،وحت��ى احليوانات ترعى
بعضه��ا البع��ض ،وم��ن واج��ب االنثى
كما ه��و معروف رعاي��ة صغيرها حتى
يكب��ر ،وال ادري م��ا هو املس��وغ لهكذا
امور مش��ينة ،فمن واجب االسرة رعاية
الكبير في الس��ن بوصف��ه افنى عمره
في س��بيل راحة االس��رة ،وم��ن واجب
الدولة ايض��ا رعايته ألنه طاملا خدمها،
وكان عض��وا فاعال فيه��ا ،وحان الوقت
لرد ال َدين.
نبيل��ة مش��ني عراقية مغترب��ة تقول:
موضوع غاي��ه باألهمية ،ويس��تحق ان
جن��ري بحث��ا او بحوثا به��ذا اخلصوص،
لألسف لقد سمعت قصصا وحكايات
بهذا اخلصوص ،ان احدهم يرفض ارسال
والدي��ه الى دار املس��نني ،ال ل��رد اجلميل
مثل م��ا يس��ميه البعض ،وامن��ا خوفا
من كالم الناس ،لق��د عملت متطوعة
ألكثر من  10سنني بدار املسنني بحيث
اكتس��بت خبرة في كيفي��ة التعامل
م��ع ه��ؤالء الن��اس ،الذين ه��م بأمس
احلاجة الى احل��ب ،والعطف ،واالهتمام،
واصبحت لدي صداق��ات اعتز بها ،هذه
اخلب��رة اضفتها خلبرت��ي املتواضعة من
خ�لال عالقت��ي م��ع جدتي مث�لا ،التي
جمعتني بها عالقة صحبة ،لذلك فانا
افكر بنحو جدي ،لو استقر بي االمر في
بلدي احلبيب ،س��أفتح دارا للمس��نني،
وسأش��رف بنفس��ي عل��ى كل صغيرة
وكبي��رة ،وم��ا زلت افكر في مش��روعي
هذا ،ونس��يت ان العمر ميضي ،وما زلت
افك��ر ،وافكر ،حتى ينته��ي بي املطاف
ألبحث عن دار مسنني اقضي بها بقية
عمري.
اختل��ف ال��كل ف��ي بع��ض اجلزئي��ات
والتفاصي��ل فمنهم من وج��د ان االمر
يتعل��ق بثقافة مجتم��ع وعاطفة جبل
عليه��ا االنس��ان الش��رقي بنح��و عام
والعراقي بنح��و خاص ،والبعض منهم
وجد ان األبناء من واجبهم مراعاة االهل
بعد الكبر ووج��دوا ان ذلك جزء من دين
في رقابه��م ،وهناك م��ن اوعز املوضوع
ال��ى التربية الدينية مب��ا فيها االحاديث
واآلي��ات القرآنية الت��ي حتث على طاعة
الوالدي��ن ومراعاتهما لك��ن اتفق الكل
عل��ى ان طبيعة دور املس��نني والثقافة
الت��ي يحمله��ا املس��ؤولني واالداري�ين
وحج��م املراعاة التي ميك��ن ان يتلقاها
الن��زالء وأيضا حجم الثق��ة التي ميكن
ان تدف��ع األبناء الى ارس��ال احد ذويهم
لسبب او لسبب اخر الى تلك الدور من
دون اإلحساس بالذنب او القلق.
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آباء وأمهات على قارعة الطريق

«العمل» تستعين بدور الدولة في
المحافظات الستيعاب مسني بغداد
من اي التزام مستقبلي يجبرهم على
التواصل مع م��ن حملتهم وهنا على
وه��ن  ,او من اضاع عمره لتوفير لقمة
العيش لهم .

بغداد ـ خاص:
ب�ين ليل��ة وضحاها وجدوا انفس��هم
عل��ى قارع��ة الطري��ق بع��د أن تخلى
عنهم فل��ذات اكبادهم الذي��ن قابلوا
االحس��ان بالنكران  ،فل��م يجدوا غير
دور الدول��ة مأوى لهم بع��د ان ضاقت
به��م االرض مب��ا رحبت  ،الس��يما وان
اغلبه��م ال ميلكون مص��درا ً للدخل او
م��كان يلوذون ب��ه في حال غ��در بهم
الزمان  ،لكونهم لم يحسبوا ان الغدر
لن ول��م يكن م��ن الزمان وامنا س��وف
يأتيهم من اقرب الناس لهم  ،ابناءهم
الذي��ن هجروهم من دون ان يبرروا لهم
او يش��رحوا دوافعهم  ،فهناك اب ترك
عل��ى الرصيف  ،واخر ام��ام جامع  ،وام
تركت في املش��فى واخرى امام احدى
اش��ارات املرور  ،فيما هناك ابناء اقتدوا
اباءهم وامهاتهم الى تلك الدور بحجة
انهم س��وف يجدون الرعاية الصحية
واالس��رية املطلوب��ة  ،جل��ان مختصة
تابعة لوزارة العمل والش��ؤون كان لها
الدور الكبير في رصد عش��رات احلاالت
ملس��نني تركوا في الع��راء  ،فضالً عن
مواق��ع التواصل التي لعبت دورا ً كبيرا ً
ف��ي توثيق قصص املس��نني واظهارها
للعلن .

وزير العمل يتفقد أحد دور الرعاية

جتاوز الطاقة االستيعابية
في س��ابقة لم يعدها اجملتمع العراقي
وزارة العمل تكشف عن ان دور املسنني
في بغداد جتاوزت الطاقة االستيعابية
لها اذ قالت مدير دائرة ذوي االحتياجات
اخلاص��ة في ال��وزارة عبي��ر اجللبي في
تصري��ح ل��ـ» الصب��اح اجلدي��د» ان
العاصمة بغداد متتلك دارين للمسنني
أحداهما في منطقة الراشدية وتضم
 100نزي��ل من كال اجلنس�ين ،واألخرى
في منطقة الصلي��خ وتضم  34نزيالً،
قد جتاوزتا الطاقة االستيعابية احملددة
لهما ما يس��تدعي املزي��د من التعاون
والتنس��يق مع احلكوم��ات احمللية من
اج��ل ارس��ال باقي املس��نني ال��ى دور
احملافظ��ات بغي��ة اي��واء تل��ك احلاالت
االنسانية في دور الدولة.
واضاف��ت ان هن��اك دورا ً ف��ي بع��ض
احملافظات ال تضم س��وى اعداد قليلة،
اذ ال يوجد س��وى اربعة ن��زالء في داري
البصرة وذي قار ،فيما تضم دار املسنني
في محافظة بابل  34نزيال ودار النجف
االش��رف  ،26ام��ا محافظة ميس��ان
فتض��م داره��ا  22نزي�لاً وكركوك ، 18
ف��ي حني تضم دار االيواء في محافظة
كربالء  38نزيال.

العمل والشؤون االجتماعية واصبحت
بع��د ف��ك ارتباطه��ا م��ن مس��ؤولية
مجال��س احملافظات وفق��ا ً لقانون نقل
الصالحي��ات ،مبينة ان الوزارة خاطبت
االمان��ة العام��ة جمللس ال��وزراء لغرض
اس��تثناء تل��ك الدور من ه��ذا القانون
وجعلها تابعة لها.
وذك��رت اجللبي :انه عل��ى الرغم من ان
تلك الدور اصبحت من مهام احملافظات
بعد انتقال صالحياتها ،اال ان الوزارة ما
تزال تتابع احلاالت االنسانية التي تخص
املسنني واملشردين في عموم احملافظات
وهذا يدخل ضمن واجباتها االنسانية
واالخالقية جتاه تلك الشريحة.

رصد املسنني
واش��ارت اجللبي ال��ى ان ال��وزارة تردها
ح��االت انس��انية م��ن خ�لال مواق��ع
التواصل االجتماعي ووس��ائل االعالم
االخرى تخص اسرا ً فقيرة وحاالت فردية
ملس��نني وعجزة ومش��ردين من بغداد
واحملافظ��ات ،داعي��ة في الوق��ت ذاته،
احلكومات احمللية الى املزيد من التعاون
وقب��ول احلاالت االنس��انية للمس��نني
واملشردين الذين يتم رصدهم ،ال سيما
ان الوزارة مستمرة مبخاطبة احملافظات
بشأن ذلك.
واوضحت مديرة دائرة ذوي االحتياجات
ان الدور االيوائية ومعاهد العوق ورياض
االطفال لم تعد ضمن مسؤولية وزارة

فك ارتباط
وزي��ر العم��ل والش��ؤون االجتماعي��ة
املهندس محمد ش��ياع السوداني بني
م��ن جانبه ان ال��وزارة باش��رت القيام
بجمي��ع االج��راءات املتعلق��ة بنق��ل
صالحي��ات دوائره��ا ال��ى احملافظ��ات
بع��د ص��دور االمر م��ن قب��ل مجلس
ال��وزراء  ،الفتا ً ال��ى ان وزارة العمل أول
وزارة قام��ت بتحوي��ل صالحياتها إلى
احملافظ��ات بالرغ��م م��ن قناعتها بأن
هناك مشكالت كثيرة سترافق عملية
التحوي��ل منها أن ال��وزارة من الوزارات
اخلدمية التي تأسس��ت في عام 1930
،وفيه��ا نظ��ام وتعليم��ات ولي��س من
الس��هولة نق��ل دور املس��نني وااليتام

رئيس الوزراء في آخر زيارة له ألحد الدور االيوائية للمسنين واأليتام أشر هذه المالحظة
وأوصى بمراجعة قرار ارتباط دور الدولة للمسنين واأليتام بالمحافظات وكان يفترض
أن ينظم اجتماع ًا بالهيئة التنسيقية يحضره الوكيل والدائرة المعنية والمحافظات
لمناقشة هذا الموضوع ،وأن الوزارة باشرت بنقل جميع الصالحيات ما عدا الدوائر
المركزية مثل دائرة التقاعد والضمان وهيئة ذوي اإلعاقة وهيئة الحماية االجتماعية
التي جاء قانونها بعد التعديل وصمم على ضوء الصالحيات الممنوحة للمحافظات
أو غيره��ا من صالحي��ات وايكالها إلى
محافظ��ات قليلة التجربة  ،فضلاً عن
كون احملافظات تواجه حتديات والتزامات
كبيرة ٬فلذلك أن دور الدولة للمسنني
وااليتام تواجه مشكالت عديدة وبدأت
ال��وزارة تتلق��ى اس��تغاثات بخصوص
اخلدمات املقدمة لهم .
نقل صالحيات
واض��اف :ان رئيس ال��وزراء في اخر زيارة
ل��ه ألحدى ال��دور االيوائية للمس��نني
وااليتام أش��ر ه��ذه املالحظ��ة واوصى
مبراجع��ة ق��رار ارتب��اط دور الدول��ة
للمس��نني وااليت��ام باحملافظ��ات وكان
يفت��رض أن ينظ��م اجتماع��ا ً بالهيئة
التنس��يقية يحضره الوكيل والدائرة
اخملتص��ة واحملافظ��ات ملناقش��ة ه��ذا
املوضوع ،مشيرًا الى :ان الوزارة باشرت
بنقل جميع الصالحيات ما عدا الدوائر
املركزية مثل دائ��رة التقاعد والضمان
وهيئ��ة ذوي االعاق��ة وهيئ��ة احلماية
االجتماعي��ة الت��ي ج��اء قانونها بعد
التعديل وصمم على ضوء الصالحيات
املمنوحة للمحافظات.
إخفاء املستمسكات
الباحث��ة االجتماعي��ة وج��دان عب��د
الس��ادة حتدثت ل��ـ» الصب��اح اجلديد»
،ع��ن تزايد ح��االت ايداع املس��نني في
ال��دور االيوائية في بغ��داد واحملافظات
 ،الت��ي وصفته��ا باخلطي��رة واجلديدة

على اجملتمع الذي عرف بترابط االسري
والعش��ائري الذي يعارض بنحو قاطع
اي��داع االبوي��ن في دور الدول��ة ويعدها
وصمه ع��ار بحق االبن الذي يقدم على
هذا التصرف  ،مش��يرة الى ان الظروف
االقتصادية وغالء املعيشة  ،فضلاً عن
ارتفاع اسعار العالج واملعاينة الطبية
دفع��ت ببعض االبن��اء بإي��داع ذويهم
ف��ي دور الدول��ة بغية تق��دمي اخلدمات
الصحي��ة والرعاي��ة الالزم��ة له��م ،
فيم��ا يلجئ البع��ض االخ��ر الى ترك
ذويهم ف��ي قارعة الطري��ق واليكلفوا
انفس��هم عناء جلبهم لدور الدولة اذ
ال يسمح بإيداعهم في تلك الدور من
دون موافقة الشخص املعني  ،او انهم
يحاولوا االستيالء على ممتلكات ذويهم
وهنا ال يس��مح بإيوائهم من دون جلب
املستمس��كات التي غالبا ً مايخفيها
االبناء .
أمراض اجتماعية
وتابعت عبد الس��ادة :ان هذه الظاهرة
ناجته ع��ن امراض اجتماعية تفش��ت
خ�لال العق��ود االربع املاضي��ة نتيجة
االوض��اع االقتصادي��ة واالمني��ة
واجتماعي��ة الت��ي اف��رزت مث��ل هذه
الظاهرة ،اذ انش��اء اول دار للمس��نني
ل��م يعلن عن كونه��ا وصلت طاقتها
االس��تيعابية ذروتها ،او نصف الطاقة
 ،بل كان��ت وزارة العمل دائما ً هي التي

توجه الدعوات ألس��ر املس��نني لغرض
ايداعهم في ال��دور التابعة لها والتي
تتوفر فيها خدمات صحية واجتماعية
،فض�لاً ع��ن اعط��اء مص��رف جي��ب
للمس��ن ،اال ان االهل هم الذين كانوا
يرفضون ويس��تنكرون ايداع ذويهم او
حتى مجرد مناقشة هذا االمر .
نكران اجلميل
ه��ذا وق��د تداول��ت مواق��ع التواص��ل
االجتماع��ي قص��ص كثي��رة ال ميك��ن
وصفه��ا بالغريب��ة او املبتك��رة  ،اال
ان تفاصيله��ا امت��ازت بأعل��ى درجات
اجلحود ونكران اجلميل  ،اذ باتت قصص
طرد االبن��اء لإلباء واالمهات مس��ألة
اعتيادي��ة ل��دى العديد م��ن املتابعني
لهذه احلكايات والذين يقومون برصدها
به��دف املس��اعدة على ايج��اد مكان
إلي��واء من جعل اهلل رضاهما بعد رضا
ه ع��ز وجل  ،ففي الع��ام املاضي قامت
وزارة العم��ل والش��ؤون االجتماعي��ة
بإيواء العش��رات من االمه��ات واالباء
بع��د ان مت رميه��م بالش��ارع من قبل
فل��ذات اكباده��م  ،وم��ا زال��ت الوزارة
تعم��ل على الوصول ال��ى أغلب الذين
يت��م رصدهم م��ن قبله��ا او من قبل
بعض الناش��طني او مواق��ع التواصل
 ,اذ ل��م يكلف االبناء انفس��هم عناء
ارس��الهم الى دور االي��واء ،وامنا اكتفوا
بتركه��م عل��ى قارعة الطري��ق ,خوفا ً

حكاية «ام سعد»
بالع��ودة للغراب��ة واالبت��كار ف��ي اخر
صيح��ات اجلح��ود ت��روي ام س��عد
حكايته��ا حينما قامت زوج��ة ولدها
بقض��م اصبعه��ا وبت��ره إث��ر خ�لاف
بينهما حتول الى عراك وضرب من قبل
« الكنة « للعمة املسنة ،وبعد ان علم
االب��ن الصال��ح بأمر اخلالف ق��ام بطرد
امه ،وكفها ما زالت ينزف بعد عملية
البتر التي قامت بها زوجته املفترس��ة
التي ال ميكن ان يتخيل اي انسان كيف
متكن��ت من قض��م إصب��ع ام زوجه با
س��نانها ،وكيف ميكن لزوجها ان يأمن
على نفسه منها كونها تعد من اكلي
حلوم البشر.
وما كان من االم اال ان تستجيب لرغبة
ولدها الوحيد وزوجته ،وتقبل ان ترمى
بع��د منتصف الليل في الش��ارع بعد
ان وصل��ت الى أرذل العم��ر وتتخذ من
التس��ول وبيع املنادي��ل مهنة لها في
أحد شوارع بغداد.
« ام سعد « تنثر اواخر ايام عمرها الذي
امضته في تربية ولدها على الطرقات
وهي تفت��رش االرض  ,وتتدثر بعباءتها
التي حملت لون حزنها املغبر من جراء
غدر االبن وهجر االهل واالقارب وجتاهل
م��ا حل بها برغم م��ن انها تنحدر من
احد عش��ائر اجلنوب الذين عرف عنهم
التمس��ك باألعراف والتقاليد التي ال
تس��مح بحدوث جرمية مماثل��ة ألي فرد
م��ن افرادها وان كان عاق��ا ً او مجرما ً او
مدمنًا للكحول او قاتالً فهي تضمهم
حت��ت لواءه��ا وحتميه��م  ،فيم��ا تترك
امرأة مسنة في العراء بعد ان ارتكبت
بحقها جرمية بشعه بقضم اصبعها
م��ن قبل مخلوقة اقل ما يقال بحقها
انها ال متت لإلنسانية بصله مبشاركة
ولدها العاق  ،لتظل االعراف والتقاليد
عرجاء وعمياء جتاه ما يصيب النس��اء
ومش��كالتهم تع��د او ت��درج ضم��ن
السياق العش��ائري الذي يعتمد على
مبدى حل مشكالت الرجل اوال ً.
خواتيم العمر
رج��ال ونس��اء فن��وا عمره��م ألج��ل
أبنائهم الذين بدل ان كانوا السبب في
ان يش��يخوا قبل اوانه��م ويتحول الى
مسنني تناثرت شذرات اعمارهم هباء
عل��ى الطرقات التي وجدوا أنفس��هم
يفترش��ونها م��ن دون اي س��ابق انذار،
مم��ا جع��ل اغلبهم يفض��ل البقاء في
الشارع ليروي قصته على املارة ويكون
عب��ره ال باء وامهات ق��د يالقون املصير
نفس��ه على يد أحبائهم الذين تخلوا
عنهم في أرذل العمر وتركوهم يعانون
برد الشتاء وحر الصيف من دون ان يرتد
لهم طرف عني.
ولكونن��ا ال منل��ك رادع��ا ً قانوني��ا ً مينع
اتس��اع هذه الظاهرة فم��ن املتوقع ان
تعل��ن احملافظات هي االخ��رى عن عدم
استطاعتها اس��تيعاب اعداد جديدة
م��ن املس��نني في ظ��ل انع��دام الرادع
االخالق��ي والدين��ي ال��ذي كف��ل حق
الوالدي��ن وجعلهما ف��ي اعلى املراتب
وامرن��ا بطاعتهما ومعاملتهما باللني
والرحمة.

دور رعاية المسنين
عامر الدوي
ف��ي مجتمعاتنا الش��رقية والعربية تكاد
مس��ألة دور رعاية املسنني أن تكون حديثة
ال��ورود نس��بيا ً وذل��ك بحك��م العالقات
اإلنسانية السائدة وبحكم التربية الدينية
التي حتمت عل��ى األبناء رعاي��ة والديهم
و الب��ر بهما و أوحت له��م بأنه يكاد يكون
الطريق إلى اجلنة في نهاية األمر.
لك��ن مراح��ل التطور التي م��رت بها هذه
اجملتمعات س��واء ً تكنولوجيا ً أو إقتصاديا
ً أو س��كانيا ً فرض��ت أمناط��ا ً جدي��دة من
العالقات اإلنس��انية يكاد التغيير أن يكون
قد المس معظمها بحيث أن األبناء صاروا
مس��ؤولني ع��ن معيش��تهم وأزواجهم و
أبناءه��م وص��ارت معظ��م العالق��ات مع
أصوله��م (أبائه��م و أمهاته��م ) روتينية
بحتة  ,وقد ساعدت في ذلك ظروف احلروب
التي دخلت فيها دولن��ا منذ العام  1948و
حتى ما بعد حرب اخلليج الثالثة على هذا
اإلنحدار في العالقات اإلجتماعية .
ه��ذه األم��ور مجتمع��ة ( املتغي��رات
اإلجتماعي��ة و احلرب العاملي��ة الثانية و ما

تالها ) اسهمت في نشوء احلاجة إلى مثل
هذه املؤسس��ات ف��ي بلدن��ا و بالذات منذ
أواسط القرن املاضي  ,وطبيعة عمل هذه
املؤسس��ات هنا م��ا زالت حت��ى اللحظة
مختلفة عن مثيالتها في الدول املتقدمة
 ,س��واء في أس��لوب إدخال املسنني لها أو
في نوعية اخلدمات املقدمة لهم .
ف��ي الغرب مث�لا ً  ,يكون اإلدخ��ال أما عن
طريق األبناء أو املسن نفسه عندما يشعر
بأنه أصبح يشكل ثقال ً و عبئا ً كبيرا ً على
كاهل أبنائ��ه  ,ويحظى خالل مكوثه فيها
برعاي��ة متميزة ويزوره أبن��اؤه بصورة تكاد
تك��ون منتظم��ة  .و ه��ذه طبعا ً ليس��ت
خدمة مجانية و الرعاية املتميزة ليس��ت
قاع��دة عام��ة إذ أن ل��كل قاعدة ش��واذ ,
فهناك أيضا ً بعض املنتس��بني من س��يء
اخللق و الذين يس��يئون معاملة املس��نني
أحيانا ً .
و تك��ون ه��ذه الدور حتت إش��راف حكومي
و تس��هم بعض منظم��ات اجملتمع املدني
و م��ن مش��اهداتي في أملاني��ا وجدت حتى
املؤسس��ات اخلدمي��ة كالفن��ادق تعم��ل
بالتعاون مع اجلامعات على توفير اخلدمات
ل��ذوي اإلحتياج��ات اخلاص��ة من أس��اتذة

اجلامعات املتقاعدين مقابل نسبة صغيرة
م��ن رواتبه��م التقاعدي��ة بينم��ا تتكفل
الدولة األملانية بدفع ما يتبقى من اإلجور .
مما يؤس��ف له هنا أن الكثير من القصص
وردت و م��ا ت��زال ترد حول س��وء املعاملة و
نوعية اخلدم��ات الس��يئة املقدمة لهم و
التي تس��بب الكثي��ر من ح��االت تركهم
لهذه الدور  ,و ألن من��ط اإلدخال كما أوردت
يختل��ف عم��ا هو علي��ه في الغ��رب  ,فإن
الصف��ة الغالبة لن��زالء هذه ال��دور لدينا
هي كون معظمهم من الذين تش��ردوا عن
أهلهم و أنقطعوا نهائيا ً عن اجلذور و باتت
الشوارع هي املأوى الوحيد لهم .
لذلك نراه��م كلم��ا أزدادت املعاملة لهم
س��وءا ً كلما زادت حاالت فرارهم ثانية إلى
الشوارع  ,وهذه الظاهرة من األمور السائدة
الي��وم و بنح��و مؤس��ف  ,و لع��ل بداياتها
املؤمل��ة كان��ت مع األي��ام األولى لس��قوط
النظام الس��ابق عندما تعرضت هذه الدور
إلى سرقة محتوياتها بعد طردهم منها .
ولم تس��لم من هذه احلاالت الدنيئة حتى
مستشفى اجملانني في الشماعية .
إن قانون الرعاي��ة اإلجتماعية و مبا يقدمه
حملتاجيه��ا م��ن الفتات على ش��كل رواتب

ضئيل��ة  ,إلتف عليها حتى الس��راق و من
أس��هم في تش��ريد النزالء في تلك األيام
ليتقدم��وا مبعام�لات عل��ى أس��اس أنهم
مشمولني بها  ,ال يعد كافياً اليوم إذ يتطلب
األمر إعادة نظر ب��كل امللفات املوجودة في
وزارة العمل و الشؤون اإلجتماعية و حسم
قضية الفس��اد املوجود فيها و تخصيص
جزء كبير من هذه األموال لبناء دور جديدة
و مبواصفات جيدة و حتت إشراف خاص من
وزارة الصح��ة عبر تخصي��ص مالك طبي
متجول للقيام بزيارة هذه الدور بنحو دوري
وتق��دمي التقارير لل��وزارة و ملفوضية حقوق
اإلنس��ان املس��تقلة حول نتائج الزيارات و
املشاهدات و نوعية اخلدمات املقدمة فيها
.
كما أرى أن تكون أجنحة املسنني املدخلني
س��واء بإرادته��م الش��خصية أو ب��إرادة
ذويهم معزول��ة بصفة مؤقتة عن أجنحة
املسنني املش��ردين الذين يجب و بالضرورة
جمعهم من الش��وارع لتوفير فرصة حياة
كرمي��ة لهم أوال ً و إلزالة الصورة البش��عة
التي يعكس��ها وجودهم هن��اك عن وجه
احلكومات املتعاقب��ة ثانيا ً  .و دمجها بعد
إعادة تأهيل هؤالء من الناحية اجلسمانية

عامر الدوي
و الصحية .
كم��ا أنه��ا ف��ي الوق��ت نفس��ه تتطلب
مجه��ودات كبي��رة من منظم��ات اجملتمع
املدن��ي و بال��ذات تل��ك الت��ي تنش��ط في
مجاالت حقوق اإلنسان لتلعبها في إنهاء
هذه الصورة الكاحلة عن مجتمعنا و قيمه
العليا التي باتت في نزول مستمر و بالذات
من��ذ الع��ام  , 2003و إذا ل��م تتظاف��ر كل
اجلهود فإننا سنبقى قابعني في ذيل قائمة
الدول املتخلفة في ه��ذا اجملال على الرغم
أن بلدنا كان م��ن أوائل الدول املوقعة على
ميثاق األمم املتحدة حلقوق اإلنسان .

في سابقة لم
يعدها المجتمع
العراقي وزارة
العمل تكشف عن
أن دور المسنين
في بغداد
تجاوزت الطاقة
االستيعابية لها إذ
قالت مدير دائرة
ذوي االحتياجات
الخاصة في
الوزارة عبير الجلبي
في تصريح لـ»
الصباح الجديد»
إن العاصمة
بغداد تمتلك
دارين للمسنين
أحداهما في
منطقة الراشدية
وتضم  100نزيل
من كال الجنسين،
واألخرى في
منطقة الصليخ
وتضم  34نزي ً
ال،
قد تجاوزتا الطاقة
االستيعابية
المحددة لهما

رجال ونساء
فنوا عمرهم
ألجل أبنائهم
الذين بدل ان
كانوا السبب
في ان يشيخوا
قبل اوانهم
ويتحول الى
مسنين تناثرت
شذرات اعمارهم
هباء على
الطرقات التي
وجدوا أنفسهم
يفترشونها من
دون اي سابق
انذار ،مما جعل
اغلبهم يفضل
البقاء في الشارع
ليروي قصته
على المارة
ويكون عبره ال
باء وامهات قد
يالقون المصير
نفسه على يد
أحبائهم الذين
تخلوا عنهم
في أرذل العمر
وتركوهم
يعانون برد الشتاء
وحر الصيف من
دون ان يرتد لهم
طرف عين

الملف
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حليمة الجبوري

متابعة الصباح الجديد:

نبضات منسية
لطاملا استوقفتني اآلية الكرمية (املال واحلياة
زينة احلي��اة الدنيا والباقي��ات الصاحلات خير
ثوابا ً وخير أمالً) الكه��ف اآلية  ،46وكثيرا ً ما
اس��تمطرت هذه اآلية أس��ئلتي ،هل البنون
فع�لاً زين��ة احلياة الدني��ا؟ وهل كن��ا كذلك
لوالدين��ا؟ مثلم��ا ن��رى أوالدن��ا زين��ة حياتنا
ُّ
س��نظل به��ذا الوصف حني
ومتعتها؟ وهل
تضيقٌ أنفس��نا مبن كان س ُّر وجودنا في هذه
ني تنزعج اس��ماعنا من تكرار كالم
احلياة؟ ح َ
والدينا كل وقت؟ حني تس��تفزنا أس��ئلتهم
عما يجري من حوله��م بـ ملاذا؟ ومن؟ وكيف
ّ
وماذا؟ ،حني نضطر إلعادة ما نقول عدة مرات
ألنهم لم يس��معونا بس��بب ضعف حاسة
الس��مع عندهم؟ وأ ُّي زين�� ٍة وأي متعة نكون
لهم حني نش��تري ال نفسنا وأزواجنا وأبنائنا
أحلى الهدايا واملالبس في حني تظل ارواحهم
ترنو لهدية ولو كانت بسيطة ورخيصة؟
ني تصب��ح جدران دار املس��نني أكث��ر رأفة
ح َ
بهم من أوالد نس��وا فضل من حملهم وهنا ً
وهن ،تلك التي قال عنها اهلل سبحانه
على ٍ
((حملته كرها ً ووضعته كره��اً)) والكره هنا
تعني املشقة والعناء واأللم.
وتصبح قلوب أغراب في تلك الدار أرحم بهم
ممن أوصاهم اهلل ببرِّهم في قوله ِ الكرمي(( - :
أف وال تنهرهما  ،وقل لهما قوال ً
وال ْ
تقل لهم ٍ
معروفا ً )).
نبض قلوب
ف��ي تلك الدار
يتناقص كل ي��وم ُ
ُ
من أفنوا حياتهم وش��بابهم وصحتهم في
رعايتنا ،وتوفير أسباب سعادتنا وراحتنا حني
كنا له��م (زينة احلياة الدنيا) فهل س��نكون
لهم زين��ة احلي��اة الدنيا في ش��يخوختهم
وضعف حواسهم ،وفناء أجسادهم
وانتكاسة صحتهم؟
ان اقسى ما يعانيه االنسان هو نكران اجلميل،
وأش��د ما يخدش الروح هي احلس��رة والندم
على عمر و ّلى ،على س��نوات ذهبت هبا ًء من
دون جدوى ،فما اقس��ى ان يجد الوالد نفسه
أحب الناس اليه،
وحيداً ،مهمالً ،منب��وذا ً من ِّ
فقط ألنه كبر في الس��ن ،ولم يعد اجلس��د
يتحمل تلك النبضات املنس��ية ،انها قسوة
أبن��اء الذين تخ ّلوا ع��ن آبائهم ،والقوهم في
دار املسنني والعجزة بحجة ضغوطات احلياة
وانشغاالت العمل .
وحد ُه الكبير في الس��ن (الش��يخ والعجوز)
الذي غدت دور املس��نني مهجعهم ومالذهم
اآلم��ن والوحيد ،وحد ُه م��ن يعاني ذلك األلم
النفس��ي واألس��اس بالنبذ ،وع��دم التقبل،
وح��د ُه من يذب��ل مثل ش��جرة أحرقه��ا ح ُّر
الحب
الصيف وعطش اجلذور في ارض جرداء،
َّ
فيه��ا وال اهتم��ام ،وحد ُه يقضي آخ��ر أيامه
في اجت��رار ذكري��ات أح َّب ٍة حت��ى آخر نبضة
منسية.

الع��راق من البلدان الت��ي اولت اهتماما
خاص��ا للمس��نني ،وأص��درت ع��دد من
القوانني اخلاصة مبوضوع رعاية املسنني
واالهتمام بهم ،كما راعت في تشريعها
ملث��ل ه��ذه القوانني ،جمي��ع التفاصيل
اخلاص��ة برعايته��م واالهتم��ام به��م
عل��ى صعيد مس��كنهم وملبس��هم،
وتفاصيل أخرى تتعل��ق باحلياة اليومية
له��م في تلك ال��دور ،الي��وم الترأينا ان
نطلعك��م عل��ى نصل النظ��ام اخلاص
برعاي��ة املس��نني ،لنكون عل��ى اطالع،
واالس��تفادة من ه��ذا النظ��ام مبا يالءم
والظروف التي مير بها البلد ،السيما وان
اغل��ب املفاصل في مؤسس��ات الدولة
اليوم تسير بعشوائية دون دراسة:
عنوان التشريع :نظام دور رعاية املسنني
رقم ( )4لسنة 1985
مادة 1
تتول��ى دائ��رة رعاي��ة املعوق�ين التابعة
للمؤسسة العامة للرعاية االجتماعية
إنشاء دور رعاية املسنني وإدارتها .
مادة 2
ته��دف دور رعاي��ة املس��نني إل��ى تقدمي
اخلدم��ات االجتماعي��ة والصحي��ة
والنفس��ية والثقافية والترفيهية إلى
املس��تفيدين لتمكينهم م��ن التغلب
عل��ى اآلث��ار الت��ي جنمت ع��ن عجزهم
وضمان حي��اة كرمية هادئ��ة لهم خالل
مدة بقائهم في هذه الدور .
مادة 3
تس��عى ال��دار إل��ى حتقي��ق أهدافه��ا
بالوسائل التالية :
أوالً :تأم�ين اإلقام��ة الالئق��ة والغ��ذاء
الصحي وامللبس املالئم للمس��تفيدين
من الدار .
ثاني��اً :تهيئ��ة األج��واء النفس��ية
واالجتماعية السليمة .
ثالثاً :توفير العناية الصحية املناس��بة
للمس��تفيدين واالعتن��اء بنظافته��م
وتقدمي األجهزة املساعدة لهم .
رابعاً :توفير وس��ائل الراحة والتس��لية
والقي��ام بالس��فرات وزي��ارة املتاح��ف
واملتنزهات وإقامة احلفالت الهادفة إلى
تنمي��ة العالق��ات الطيب��ة واملتينة بني
مستفيدي الدار .
خامساً :تأسيس مكتبة وناد .
سادس��اً :ع��رض األف�لام واس��تخدام
األجهزة السمعية واملرئية .
س��ابعاً :توفير العدد واللوازم املناس��بة
لقي��ام املس��تفيدين ببع��ض األعم��ال
التي تتناسب مع أعمارهم وأوضاعهم
الصحية وحتدد بتعليمات يصدرا رئيس
املؤسس��ة العامة للرعاية االجتماعية
بع��د موافق��ة مجلس إدارته��ا كيفية
توزيع األرب��اح الناجمة عن هذه األعمال
بني املستفيد والدار .
مادة 4
يشترط فيمن يقبل في الدار :
أوالً :أن يك��ون عراقي��ا ً أو فلس��طينيا ً
مقيما ً في العراق .
ثاني��ا ً  :أن يك��ون قد أكمل الس��تني من
العم��ر بالنس��بة للذك��ور واخلامس��ة
واخلمسني بالنسبة لإلناث .
ثالث��اً :أن يك��ون س��املا ً م��ن األم��راض

االنتقالية والعقلي��ة وغير محتاج إلى
رعاية طبية ومعاجلة مستمرتني .
مادة 5
تؤل��ف ف��ي كل دار جلنة قبول املس��نني
برئاس��ة مديرها وعضوي��ة طبيب الدار
وباحث اجتماعي ينسبه املدير .
مادة 6
أوالً تؤمن الدار مجانا ً إلى املسن املعدوم
الدخ��ل جميع احتياجاته من مس��كن
وملب��س ومأكل ومصروف��ات جيب وما
تقتضي��ه إقامته فيها طبق��ا ً ألحكام
هذا النظام .
ثانياً حت��دد أجور قبول املس��ن ذي املورد
الثاب��ت بتعليم��ات يصدره��ا رئي��س
املؤسس��ة العامة للرعاية االجتماعية
بع��د موافق��ة مجلس إدارتها وتش��عر
دائرة اخلدم��ات االجتماعي��ة عند قبول
من يتقاضى راتب رعاية األس��رة لقطع
الراتب عنه .
مادة 7
تنته��ي عالق��ة املس��تفيد بال��دار في
احلاالت اآلتية :
أوالً بناء على طلبه التحريري .
ثانياً إذا أصبح بقاء املس��تفيد في الدار
غير ممك��ن بناء عل��ى توصي��ة الباحث
االجتماعي وموافقة جلنة القبول .
ثالث��اً بناء عل��ى طلب حتري��ري من ذوي
املس��تفيد وتوصية الباحث االجتماعي
في الدار وموافقة جلنة القبول .
مادة 8
إذا أصي��ب املس��تفيد بأح��د األم��راض
االنتقالي��ة أو العقلي��ة أو كان يحت��اج
إلى رعاية طبية ومعاجلة مس��تمرتني،
ينقل إلى املستش��فى اخملتص بناء على
توصية طبيب الدار وال يعاد إليها ثانية
إال بعد شفائه .
مادة 9
أوالً مدير الدار هو املس��ؤول عن جميع
أوجه النش��اطات اخملتلفة داخ��ل الدار
وخارجه��ا وع��ن إع��داد اخلط��ة األولية
للدار وبرامجه��ا التفصيلية وموازنتها
الس��نوية وع��ن انتظ��ام س��ير العمل
والفعالي��ات فيه��ا وتوزي��ع الواجب��ات
ب�ين منتس��بي ال��دار ومراقب��ة تنفيذ
امله��ام والواجبات وتقدمي تقرير س��نوي
عن نش��اطات ال��دار ومعوق��ات العمل
ومقترحاته لتذليله��ا ،إلى مركز رعاية
املعوق�ين العاجزي��ن كلي��ا ً ويعاونه في
ذل��ك معاونان أحدهم��ا صباحي واآلخر
مس��ائي وع��دد من املوظف�ين والعمال
وفقا ً ملالك الدار .
ثاني��اً يش��ترط أن يك��ون مدي��ر ال��دار
ومعاونه حاصلني على شهادة جامعية
أولية ويفضل من له ممارس��ة في مجال
الرعاية االجتماعية .
مادة 10
يؤل��ف ف��ي كل دار مكت��ب للبح��ث
االجتماعي يتولى املهام اآلتية :
أوالً :اس��تقبال املس��تفيدين ودراس��ة
حالته��م االجتماعي��ة لغ��رض
تصنيفهم.
ثانياً :تق��دمي الرعاي��ة االجتماعية التي
يتطلبه��ا وض��ع املس��تفيد ف��ي الدار
ومتابعة تأمني متطلباته .
ثالث��اً :تأم�ين العالق��ة بني املس��تفيد
وأسرته .
رابع��اً :تنظيم تقارير فصلية وس��نوية

عن أوضاع املستفيدين .
خامس��اً :تق��دمي الرعاي��ة الالحقة إلى
املس��تفيدين عند خروجهم م��ن الدار
خالل ( )6س��تة أش��هر من تاريخ إنهاء
عالقتهم بالدار .
مادة 11
أوالً :يجه��ز املس��تفيد بالغذاء وامللبس
والتجهي��زات والل��وازم األخ��رى وف��ق
اجلداول امللحقة به��ذا النظام ،ولرئيس
املؤسس��ة العامة للرعاية االجتماعية
بع��د موافقة مجل��س إدارته��ا ،تعديل
ه��ذه اجلداول بتعليم��ات يصدرها لهذا
الغرض .
ثانياً :تصرف أغذية خاصة إلى املستفيد
بناء على توصية من الطبيب اخملتص .
ثالث��اً :تص��رف التجهيزات ال��واردة في
( )1و( )2و( )8و( )9و( )10و( )13و( )26م��ن
اجلدول رقم  2امللح��ق بهذا النظام دون
التقي��د بالع��دد احمل��دد فيه إل��ى الذين
يعانون من خرف الشيخوخة والنسيان
والتص��رف الالواع��ي وذل��ك بن��اء على
توصية من جلنة القبول في الدار .
رابعا :يعتبر ما يجهز به املستفيد وفق
اجل��دول رق��م ( )2امللحق به��ذا النظام
ملكا ً له .
خامساً :يستحق اخلفراء األغذية املقررة
للمستفيد وفق اجلدول رقم ( )1امللحق
بهذا النظام .
مادة 12
يخصص لكل مس��تفيد مقبول مجانا ً
مص��رف جي��ب يوم��ي يح��دد مق��داره
وكيفية صرفه بتعليمات يصدرها رئيس
املؤسس��ة العامة للرعاية االجتماعية
بعد موافقة مجلس إدارتها ،وملدير الدار
إيقاف صرفها إلى املس��تفيد بناء على
توصية الباحث االجتماعي .
مادة 13
لرئي��س املؤسس��ة العام��ة للرعاي��ة
االجتماعية بعد موافقة مجلس إدارتها
إصدار التعليمات لتس��هيل تنفيذ هذا
النظام .
مادة 14
يلغ��ى نظام رعاي��ة العجزة رق��م ()10
لسنة . 1959
مادة 15
ينف��ذ هذا النظام من تاريخ نش��ره في
اجلريدة الرسمية .
كتب ببغداد في اليوم احلادي والعشرين
من ش��هر جمادي اآلخرة لس��نة 1405
ه��ـ ،املصادف للي��وم الثالث عش��ر من
شهر آذار  1985م .
استحقاق املستفيد اليومي من
الغذاء
املادة الغذائية الكمية بالغرام
املالحظات
 .1خبز أو صمون  400غ
 .2جنب  40غ
أو قيمر  30غ
 25غ
أو زبد
أو بيض عدد 2
 400غ
 .3حليب أو لنب
 .4مرب��ى أو دب��س عن��د تق��دمي الزبد أو
القيمر  30غ
 . 5سكر  50غ
 .6شاي  7غ
 .7حلم ضأن  250غ

يجوز تعويض��ه أو جزء منه مب��ا يعادله
وزنا من حلم البق��ر أو العجل أو الدجاج
أو السمك أو املعالق .
 . 8رز  200غ
يجوز تبديل قسم منه وزنا باملعكروني أو
البرغل أو العدس أو املاش أو الشعرية.
 . 9دهن نباتي أو زيت
 40غ
 .10معجون طماطة
 25غ
 .11خضروات طرية بضمنها السالطة
وتعتبر  350غ
حسب املوسم وميكن تعويضها أو جزء
منه��ا البطاط��ة كاخلض��روات الطرية
وتصرف باخلضروات اجملففة كالفاصوليا
عل��ى أس��اس ثل��ث بنف��س الكمي��ة
م��ن اخلضرة أم��ا خض��روات القرنابيط
واللهان��ة والباق�لاء اخلض��راء والبازليا
اخلضراء واالس��بيناغ والشجر األبيض،
فت��زداد نس��بها إلى  % 50م��ن الكمية
املقررة .
 12فاكهة حسب املوسم  300غ
ف��ي حال��ة عدم توف��ر الفاكه��ة يقدم
الش��ربات املصنوع من عصير الفاكهة
املركز ( 50س��م )3بديال ً من الفاكهة أو
( 25س��م )3بديال ً عن استحقاق نصف
كمي��ة الفاكه��ة وعن��د تق��دمي التمر
كفاكه��ة يق��دم ( 100غ��م) بديال ً من
نصف استحقاق الفاكهة .
أو رقي  1000غ
أو بطيخ  750غ
 20سيكارة
 13سيكاير
تصرف معها علبة شخاط لكل يومني
ويج��وز تبديلها مبادة أخ��رى كاملرطبات
واحللويات مبا يساوي ثمن السكاير للذين
ال تصرف لهم أجور مصرف اجليب.
 14صابون لالستحمام
20
صابون مسحوق الغسيل
30
مالحظة :
 .1ملدير الدار صرف املواد املهمة للطعام
أو احملسنة له حس��ب الكمية املتعارف
عليه��ا مثل البص��ل ،البه��ارات ،ملح،
متر هن��د ،ليم��ون دوري ،مش��مش ،لوز،
نش��أ ،طحني ،راشي ،مس��حوق كاستر
سكر إضافي للمحلبي والكاستر ،خل
طبيعي وغيرها .
كما ميكن له صرف ( )50غم من الرز في
حال��ة طبخ بعض األطعمة التي يدخل
ال��رز ف��ي تكوينها مثل كب��ة احللب ورز
بحليب
 .2يجهز الغاز السائل أو النفط األبيض
أو النفط األسود ،أو احلطب في املطبخ
أو التدفئة حسب احلاجة وتدفع قيمته
حسب األسعار املقررة .
 .3إن االس��تحقاق الوارد في هذا اجلدول
يش��كل احلد األعلى ويج��وز جتهيز أقل
عنها بناء على توصية طبيب الدار .
جدول رقم «»2استحقاق
الفرد السنوي للكسوة
ت التجهيزات العدد املالحظات
 .1دشداشة صيفية أو بجامة 3
 .2دشداشة شتائية أو بجامة3
 .3فستان نسائي أو ما يعوض عنه
 2 .4في كل موسم .
 . 4بدلة ش��تائية للرج��ال أو ما يعوض

عنها
1
 . 5بدلة صيفية 1
 .6سروال صيفي 1
 .7قميص
3
 .8بلوز صيفي
2
 .9فانيلة أو أتك  3( 6ف��ي كل
موسم)
 .10لباس داخلي 6
 .11سوتيان
4
 .12حزام جلدي 1
 .13غطاء للرأس 2
 .14معطف
1
 .15روب شتوي
1
 .16خاولي
3
 .17لباس فانيلة طويل
2
و
أ
 .18برنس للحمام 1
منشفتني
 .19جواريب
6
 .20فرشة أسنان 2
شهريا ً
 .21معجون أسنان 1
 .22ماكنة وأدوات ومواد حالقة
ت��وزع ف��ي حال��ة ع��دم وج��ود صاب��ون
للحالقة داخل الدار
 .23ليفة 3
 .24بدلة للرياضة  1حسب احلاجة
 .25حذاء للرياضة  1حسب احلاجة
 .26نعل 2
 .27حذاء جلدي 2
 .28فرشة حذاء 1
 .29دهن وصبغ حذاء
1
 .30مناديل
4
 .31بدلة عمل
1
مالحظة :
 1يجوز جتهيز أقل من االستحقاق الوارد
في اجلدول أعاله إذا وجد فيه الكفاية .
 2يجهز العاملون في الدار ببدلة عمل
وصدري��ة عدد ( )2صيفية و( )2ش��تائية
مع جزمة حسب تنسيب مدير الدار .
  3ال يس��تحق الكس��وة ال��واردة ف��ي
اجل��دول أعاله ،املس��تفيد املقبول بأجر،
إال مبوافقة اللجنة املنصوص عليها في
(ثالثاً) من املادة ( )11من هذا النظام .
احملتوى 2
جدول رقم 3
التجهيزات الثابتة للمستفيد
املادة العدد املالحظات
ت
1
 .1سرير حديد
 .2خزان للمالبس (دوالب مالبس) 1
 .3دوشك اسفنج أو قطن 1
يبدل الوجه مرة واحدة في السنة
 . 4وسادة إسفنج أو قطن 1
 .5شرشف مخدة 2
 .6شرشف  2كل ستة أشهر
.7بطانية  3مدة االستهالك  3سنوات
 .8أدوات وأواني الطعام واملاء
ال ميكن حتديد مدة االستهالك وإمنا يتبع
العرف بشأنها .
 . 9أدوات وأواني للطعام املطبخية
مالحظة :
 .1ميكن ملدي��ر الدار تبديل الشراش��ف
بن��اء على توصي��ة اللجن��ة املنصوص
عليه��ا في (ثالثاً) من املادة ( )11من هذا
النظام .
 .2جتهز الدار مبواد وأدوات طعام وتنظيف
وتعقيم .

خواتيم رحلة أرذل العمر
زينب الحسني
تلفت��ت ميينا ً ويس��ارا ً بع��د ان حل
الظالم بدأ امل��ارة يتصدقون عليها
مبا ج��ادت به ايديهم غي��ر منتبهة
ومبالي��ة بهم ،كان كل ما يش��غل
تفكيرها ما الذي أخرَ ولدها وعطل ُه
ع��ن اجمل��يء إلخذه��ا والع��ودة بها
للبيت بعد ان أخبرها انه سيشتري
«كارت موبايل ويعود لها فوراً».
أجلس��ها عل��ى مفت��رق الطري��ق
مب��كان جتهل اين يق��ع على خارطة
العاصمة بغداد التي ال تعرف منها
س��وى حدود منزلها واملنطقة التي
عاشت بها عمرها الذي افنته على
تربي��ة ابنها الوحيد الذي ما ان كبر
وت��زوج حتى ضاق بها وبوجودها في
بيتها.
فأتخذ القرار مبس��اندة زوجته التي
اختارتها له ام��ه لتكون اما ً ألبنائه
وعونا ً لها في حال تعبت او أصابها
املرض اال انها لم تصل لهذ ِه املرحلة
ومت زجها في الش��ارع على يد فلذة
كبدها وزوجت ِه.
مازال��ت تنتظر عودة االبن البار كان
ج��ل خوفه��ا ان يك��ون ق��د اصابه
مكروه منعه من الوصول اليها ،لم
تكن تع��رف له رقما ً وحت��ى عنوانا ً

لكونها جتهل اين هي؟
مر الليل عليها كدهر ما بني اخلوف
والقلق واحلزن ،وم��ا ان حل الصباح
حتى بدأت بس��ؤال امل��ارة اين هي؟
وب��دأت تق��ص قصتها م��ن دون ان
تش��ك ولو حلظ��ة بنظ��رات الذين
اخبروها بان ولدها قام برميها.
كانت تريد ان يقوم أي أحد بطمأنتها
عليه او ان يجد لها طريقة للوصول
اليه عسى ان يرتاح قلبها وتتوقف
عيناها عن البكاء على مصير ابنها
اجملهول.
م��رت االيام وقام بعض من س��كنة
املنطق��ة بإيص��ال الطع��ام وامل��اء
اليه��ا كانت ترفض في ب��ادئ االمر
اال ان ع��دم امتالكها امل��ال جعلها
ترضخ للواقع وتقبل املساعدة على
مضض.
أدرك��ت بعد ف��وات االوان ما قام به
ولده��ا ولم حتمل علي��ه او حتقد بل
اخذت متنحه العذر بعد العذر اآلخر
عسى ان يأتي يوما ً ومير باملصادفة او
حتى عن طريق اخلطأ حيث رماها.
اتخذت قطعة من «كارتون «فراشا ً
لها وكانت تغطي نفسها بعباءتها
الرثة.
كان االس��تجداء هو املصدر اجلديد
لتوفي��ر لقمة العيش له��ا بعد ان
ط��ال تواجده��ا بالش��ارع ،لم تعد

أحد دور رعاية املسنني

تبك��ي او تن��وح كما كان��ت تفعل
اكتف��ت بالصمت الذي حت��ول الى
رفيقه��ا الدائم ،كان��ت عندما ترى
شابا ً بعمر ولدها تصدح بالضحك
وتسير بخطوات مخذولة منكسرة
تتذك��ر كي��ف أفن��ت حياته��ا من
اجل تربي��ة وتعلي��م وتزويج ولدها
عل��ى امل ان ت��رى احفادها يكبرون
حولها وامام عينها اللتني بدأ النور
يفارقهما شيئا ً فشيئاً.
حاول بعض اهالي املنطقة اقناعها
بض��رورة ايداعها في اح��د دور ايواء
املس��نني اال انها رفضت واخبرتهم
ان ولدها اختار لها هذا املصير وهي
قبلت به عس��ى يأتي يوم��ا ويقوم
ابناؤه برمي��ه على قارع��ة الطريق
كما فعل هو.
م��ن دون زي��ادة او نقص��ان ،وان ال
يقوم��وا بوضع�� ُه ف��ي دور االي��واء،
ارادت ان يالم��س جس��ده اس��فلت
الرصيف كما كان��ت اضالعها تئن
م��ن خش��ونته ،وان يجرب ش��مس
الصيف وبرد الشتاء وقسوة نظرات
الناس اليه ،ليس حقدا ً منها عليه
امنا ارادت ان يش��عر كما كانت هي
تشعر بفرحه وحزنه وامله ومرض ِه.
وبالرجوع الى احصائية وزارة العمل
والش��ؤون االجتماعي��ة جن��د انه��ا
س��جلت خالل الع��ام املاضي اكثر

زينب احلسني

م��ن  50حالة متفرقة لقي��ام ابناء
برمي ذويهم عل��ى قارعة الطرقات
وتركه��م عل��ى اس��رة امل��رض في
املستشفيات احلكومية  ,فضالً عن
تس��جيل حاالت مماثل��ة لإليداع في
دور ايواء املسنني  ,وهذا يعد مؤشرا ً
واضح��ا ً على وجود ظاه��رة جديدة
عل��ى اجملتم��ع العراق��ي ل��م تكن
موج��ودة خ�لال العقود الس��ابقة
تتمث��ل بالتفكك االس��ري الواضح
وع��دم وج��ود رادع دين��ي واخالق��ي
واجتماع��ي مين��ع م��ن اتس��اع هذا
التص��رف الذي ال ين��م اال عن وجود
خلل اجتماعي وشرخ اخالقي واضح
ف��ي املنظوم��ة االجتماعي��ة التي
اخذت بالتهش��يم واالنحدار خالل
العقود االخيرة اذ ش��هدت تغيرات
جذرية طالت جميع مفاصل احلياة
حتى باتت تش��كل قيما ً ومفاهيم
جدي��دة كانت منبوذة في الس��ابق
واصب��ح اجملتم��ع يتقبله��ا برحابة
صدر من دون أي استهجان لها .

رأي
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كاريكاتير

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

انبعاثات الديزل

ايمان عبد الملك

رسالة حياة ..في ظل
واقع عربي مرير!

عن موقع «كارتون سياسي»

تبدأ احلياة بنحي��ب طفل مظلوم يبكي على واقع
مري��ر وجد في��ه بغير ارادته ،من املؤكد انه يش��عر
بخوف ورهبة من مش��اق طريق احلياة التي فرضت
عليه وال مفر له من الهرب ،ليبقى يتخبط وس��ط
الفوضى التي ترهقه نتيجة التجارب ويتبعه احلظ
العاث��ر ليصل ف��ي آخر املطاف ال��ى حافة النهاية
املؤملة  »...حقا» انه لبئس املصير».
مرحل��ة الطفول��ة جميل��ة ،لك��ن هن��اك معايير
مختلف��ة داخل البيوت وذلك حس��ب البيئة التي
يتواجد فيها الفرد ،فالعائلة هي التي حتدد سعادة
الطف��ل او معاناته مبقدار الوعي املوجود وحس��ب
الوض��ع االجتماع��ي وامل��ادي .لتأت��ي م��ن بعدها
مرحلة الشباب ،يتخبط الشاب مبهامها الصعب
خاصة من تعاكس��ه الظ��روف ويفتق��د الكفاءة
العلمية واملادية ،أوالتواصل الكفوء مع املستويات
االجتماعية التي تساعده على املرور بسالم داخل
معترك احلياة  ،يضيع بعدها وس��ط مجتمع اناني
ظالم ،تتملكه احليرة ،والس��عى ال��دؤوب لتأمني
مس��تقبل زاهر متمنيا» الوصول ال��ى الغاية من
دون أن يص��دم بحواج��ز حتبط��ه ،خاص��ة في بلد
االمرين
متل��ؤه الفوضى و يعان��ي املواطن بداخل��ه ّ
لكث��رة املتاع��ب التي تقع عل��ى عاتقه مم��ا جتبره
على تنظي��م قاعدة حياته «من مس��ؤولية تأمني
املياء ،والكهرباء ،واملواصالت ،والس��كن والطبابة»
يتحم��ل أعباءها وحده من دون مس��اعدة الدولة ،
جتعل��ه يتقهقر امام الصعوبات  ،ويُحرم من جمال
وبهجة هذه الس��نني ليجد نفس��ه على مشارف
نهاية عمر الشباب
يص��ل املرء من بعده��ا الى مرحل��ة الكهولة بعد
أن أعيت��ه مراحل احلياة الس��ابقة ،ليعاود مراجعة
دفات��ره القدمية ،يالح��ظ بأن اوالده على مش��ارف
عمرال��زواج ،لتب��دأ املعاناة مع مس��ؤولية جديدة،
يتحمله��ا على مضض ليخفف بها اعباء فلذات
كبده ،خوفا من ان تظلمهم السنني كما ظلمته
 ،يعاود الك ّرة ويغرق بالهموم والديون من جديد.
بالرغم من تعب السنني واملأساة التي هدت عزميته،
وال��دور الذي أداه اجتاه عياله ،تباغته الش��يخوخة
لتظلم مس��يرته ،لكننا جنده بطيبة خاطر يشكر
اخلالق على السعادة التي قدمها باجتاه من احبهم
من دون درايته بأنه خسر عمرا» بأكمله وهو يعاني
األمرين ليس��عد غي��ره قبل الوصول ال��ى النهاية
ّ
احملتومة التي يستريح فيها نهاية املطاف.
انه��ا مراح��ل احلي��اة بواقعه��ا االلي��م  ،من��ر فيها
جميع��ا» البع��ض يتألم وتك��ون طريق��ه مليئة
باالشواك  ،واآلخر يعيش برفاهية ويتعالي عن كل
الن��اس  ،لتبق��ى الطبقية موج��ودة وتكون هناك
معاناة بش��رية  ،اناس تظلم واناس تعاني األمرين
نتيج��ة تهجير وتش��ريد وح��روب غي��ر متناهية،
تفتعله��ا بل��دان كب��رى لترتقي على ح��ال بلدان
ضعيفة مش��رذمة  ،تهب ثرواته��ا وممتلكاتها من
دون ان تهتم بحماية الوطن واملواطن على اختالف
طوائفه من الفوضى والدمار.

حرية السفر في توجهات المحكمة االتحادية العليا

إياس الساموك
كاتب في الشؤون
القانونية

PROJECT

SYNDICATE

برادفورد ديلونج
أستاذ االقتصاد في
جامعة كاليفورنيا

أورد الب��اب الثان��ي من الدس��تور
العراق��ي حت��ت عن��وان «احلقوق
واحلري��ات /الفص��ل الثاني» مبدأ
مهما ً في امل��ادة ( /44أوال) ونصه
«للعراقي حرية التنقل والس��فر
والس��كن داخل العراق وخارجه»،
وفي ض��وء ذلك ج��اءت توجهات
القضاء الدستوري ممثال باحملكمة
االحتادي��ة العلي��ا الت��ي تتخ��ذ
قراراتها ملزمة جلميع السلطات
وناف��ذة وفق��ا ً للم��ادة ( )94م��ن
الدس��تور اعماال ً للن��ص املتقدم
ذكره.
لو متعنا النظر في حرية الس��فر
والسكن في نص املادة ( /44أوال) ،

لن جند تقييدا ً لها ،أو وجوب سن
تشريع يصدر عن مجلس النواب
لتنظيمه��ا ،كما ه��و حال حرية
االجتم��اع والتظاه��ر الس��لمي،
حيث نصت امل��ادة ( /38ثالثاً) من
الدس��تور بأن «الدول��ة تكفل مبا
ال يخ��ل بالنظ��ام الع��ام ..حرية
االجتم��اع والتظاه��ر الس��لمي
وتنظم بقانون».
هن��اك ف��ر ٌق واض��ح ب�ين هذي��ن
النصني الدس��توريني رغما أنهما
جاءا في نفس الباب وهو احلريات
العام��ة ،فاحلدي��ث ع��ن حري��ة
التنقل والس��فر والس��كن جاء
مطلق��ا ً ومن دون قيد أو ش��رط،

في حني هناك ش��رطان موجودان
عل��ى حرية التظاه��ر واالجتماع:
االول ب��أن اس��تعمال ه��ذا احلق
يجب أن ال يخالف النظام واالداب
العام��ة ،والثان��ي ض��رورة تنفيذ
هذا النص بقانون يصدره مجلس
الن��واب مس��تخدما ً صالحيات��ه
التشريعية املنصوص عليها في
املادة ( /61أوالً) من الدستور.
وبالتال��ي ف��أن حري��ة التنق��ل
والس��فر تش��مل جمي��ع انحاء
البالد ،فال يتعرض إلى املس��اءلة
القانوني��ة واحملاس��بة م��ن ي��زور
أي مدين��ة عراقي��ة مهما كانت،
وكذل��ك احل��ال بالنس��بة للدول

االخ��رى فلم ي��رد في الدس��تور
حظرا ً عل��ى زي��ارة العراقي دولة
معين��ة حت��ى التي ل��دى العراق
خالفات سياسية معها ،أو أننا ال
منتلك عالقات دبلوماسية معها،
أو حتى التي ال نعترف سياس��يا ً
بوجودها اصالً.
ومب��ا أن احملكمة االحتادي��ة العليا،
تتخ��ذ قراراته��ا وفق��ا ً لنصوص
الدستور بوصفه القانون االسمى
واالعلى في البالد تطبيقا ً للمادة
( )13من��ه الت��ي منع��ت س��ن
قوان�ين تخال��ف احكام��ه ،فهي
ملزم��ة بنصوص��ه بعي��دا ً ع��ن
اجلوانب السياس��ية ،فقد سبق

لها الفصل في موضوع الس��فر
والتنق��ل وذلك ف��ي الدعوى رقم
( /34احتادي��ة.)2008 /وج��اء ف��ي
احلك��م ال��ذي احملكم��ة االحتادية
العليا حينها بأن الدس��تور كفل
احلرية للعراق في السفر والتنقل
داخل الع��راق وخارجه دون قيد أو
شرط تطبيقا ً الحكام املادة (/44
أوالً) من الدستور.
وم��ا ميك��ن مالحظته ف��ي قرار
احملكم��ة ،هو ع��دم ج��واز تقييد
هذه احلرية بنص ميكن وضعه في
قانون يس��ن من مجل��س النواب
أو نظ��ام أو تعليم��ات تصدره��ا
الس��لطة التنفيذية ،واستندت

في ه��ذا التوج��ه إلى امل��ادة (/2
أوالً /ج) من الدس��تور التي تنص
«ال يجوز س��ن قانون يتعارض مع
احلقوق واالساس��يات الواردة في
هذا الدس��تور» ،وأن الس��فر يعد
م��ن تلك احلقوق الذي ورد في باب
احلريات وبصريح العبارة.
وميكن اعتبار ذلك ،مبنزلة السقف
االعلى في ممارس��ة حرية السفر
والتنق��ل وكذلك الس��كن ،أورده
املشرع الدستوري ،واستقر عليه
القضاء الدس��توري ف��ي العراق،
وه��ذا جاء متس��قا ً م��ع االعالن
العامل��ي حلقوق االنس��ان الصادر
ف��ي عام  1948وحتدي��دا ً في املادة

( )13من��ه التي نص��ت على «1-
لكل ف��رد حق في حري��ة التنقل
وف��ي اختيار مح��ل اقامته داخل
حدود الدولة 2- ،لكل فرد حق في
مغادرة اي بل��د ،مبا في ذلك بلده،
وفي العودة إلى بلده».
أن املس��اس باحلري��ات  -مب��ا فيها
املتعلق��ة بالتنق��ل والس��فر-
يج��ب أن يكون من خ�لال تعديل
الدس��تور العراقي الذي يورد في
نصوصه اليات تعديله ،وفي ضوء
قرار احملكمة االحتادية العليا رقم
( /54احتادية )2017 /واس��تقرائها
للنص�ين ( )126و ( )142م��ن
الدستور.

اشتراكية الحمقى الجديدة
وفق��ا للنظري��ة االقتصادي��ة
الس��ائدة ،متيل العومل��ة إلى «رفع
جميع الق��وارب» ،وال تخلف تأثيرا
كبي��را عل��ى التوزي��ع العري��ض
للدخ��ل .ولكن «العوملة» ليس��ت
عل��ى اإلط�لاق إزال��ة التعريف��ات
اجلمركية وغيرها من احلواجز التي
تعوق الواردات ومتنح املزايا ملنتجني
محليني نافذين سياس��يا وال هم
له��م س��وى البح��ث ع��ن الريع.
فكم��ا أش��ار الباح��ث االقتصادي
دان��ي رودريك من جامع��ة هارفارد
م��رارا وتك��رارا ،تتكه��ن النظرية
االقتصادي��ة ب��أن إزال��ة الرس��وم
اجلمركي��ة واحلواجز غير اجلمركية
تنتج مكاس��ب صافي��ة؛ ولكنها
ت��ؤدي أيض��ا إل��ى عملي��ات إعادة
توزي��ع ضخم��ة ،حيث ت��ؤدي إزالة
احلواجز األصغر إلى عمليات إعادة
توزيع أكبر نس��بة إلى املكاس��ب
الصافية.
وتختل��ف العومل��ة عندم��ا يتعلق
األمر بتحقي��ق أغراضنا .إذ ينبغي
صبح
أن تُفهَ ��م على أنها عملية يُ ِ
فيه��ا العالَ��م مترابط��ا عل��ى
نح��و متزاي��د م��ن خ�لال التقدم
التكنولوجي ال��ذي يدفع تكاليف

النقل واالتصاالت إلى االنخفاض.
م��ن املؤك��د أن هذا الش��كل من
أشكال العوملة يسمح للمنتجني
األجانب بتصدير السلع واخلدمات
إلى أس��واق نائي��ة بتكلف��ة أقل.
ولكن��ه يفت��ح أيض��ا أس��واق
الصادرات ويخفض التكاليف التي
يتحملها اجلانب اآلخر .وفي نهاية
املط��اف ،يحص��ل املس��تهلكون
على املزيد من األش��ياء في مقابل
تكلفة أقل.
وفق��ا للنظري��ة االقتصادي��ة
القياس��ية ،ال تأتي إع��ادة التوزيع
إال عندم��ا تتطل��ب ص��ادرات دولة
ما عوامل إنت��اج مختلفة إلى حد
كبي��ر عن وارداته��ا .ولكن ال وجود
ملثل ه��ذا االختالف ف��ي االقتصاد
العاملي اليوم.
فف��ي الوالي��ات املتح��دة ،يعن��ي
الفائ��ض ف��ي مي��زان املدفوع��ات
ف��ي التموي��ل توظي��ف املزيد من
األميركيني كعمال بناء ،ومنتجني
للس��لع الرأس��مالية ،وممرض�ين
ومس��اعدين ف��ي مج��ال الصحة
املنزلي��ة .وعلى نحو مماث��ل ،يعني
الفائ��ض ف��ي اخلدم��ات عم��ل
املزي��د من األميركي�ين ليس فقط

كمستش��ارين حاصل�ين عل��ى
تعلي��م ع��ال (وأج��ور مجزية) في
معاق��ل الصل��ب والزج��اج ،ولكن
أيض��ا كعمال نظاف��ة وعمال في
الفن��ادق خ��ارج متنزه يلوس��تون
الوطني.
في الوقت نفسه ،رمبا يؤدي العجز
ف��ي التصنيع إلى خل��ق املزيد من
فرص التصنيع في اخلارج ،في دول
حيث تكاليف العمالة منخفضة
نس��بة ل��رأس امل��ال؛ ولك��ن ه��ذا
العجز يدمر عددا قليال نسبيا من
الوظائ��ف ف��ي الوالي��ات املتحدة،
حي��ث أصب��ح التصني��ع بالفعل
صناعة كثيفة االس��تخدام لرأس
املال .وكما أشار اخلبير االقتصادي
روبرت هول من جامعة س��تانفورد
ط��وال ثالثة عقود م��ن الزمن ،فإن
األميركي�ين الذين يعملون في بيع
الس��يارات أكثر من أولئ��ك الذين
يعملون في صناعتها.
وعلى ه��ذا ،فمن الناحية النظرية
ف��ي األقل رمب��ا خَ لَّ��ف التحول في
التوظي��ف في الوالي��ات املتحدةـ
من التصنيع القائم على خطوط
التجمي��ع إل��ى البن��اء واخلدم��ات
والرعاي��ة ،تأثي��را ملموس��ا عل��ى

التوزي��ع الع��ام للدخ��ل من حيث
اجلن��س ،ولك��ن لي��س م��ن حيث
الطبق��ة .م��ا الس��بب إذن وراء
املقاومة السياسية القوية للعوملة
ف��ي القرن احلادي والعش��رين؟ أرى
أربعة أسباب.
فأوال ،من السهل أن يلقي الساسة
الل��وم عن املش��كالت التي تواجه
أي بل��د على األجان��ب واملهاجرين
الذي��ن ال يدل��ون بأصواته��م .في
ع��ام  ،1890عندما كان الساس��ة
في إمبراطورية هابس��بورج يلقون
بالل��وم بنحو روتين��ي على اليهود
ع��ن ش��تى ال ِعل��ل االقتصادي��ة
واالجتماعي��ةَ ،علَّ��ق املع��ارض
النمس��اوي فرديناند كروناويتر في
مناسبة شهيرة قائال« :إن معاداة
السامية هي اشتراكية احلمقى».
وبوس��عنا أن نقول الشيء نفسه
عن معاداة العوملة اليوم.
ثاني��ا ،كان أكث��ر م��ن جي��ل م��ن
النم��و االقتص��ادي غي��ر الع��ادل
واألق��ل س��رعة م��ن املتوق��ع في
الش��مال العاملي س��ببا في خلق
احتي��اج سياس��ي ونفس��ي قوي
لكب��ش ف��داء .فالن��اس يري��دون
سردا بسيطا لش��رح السبب وراء

عدم اس��تفادتهم من الرخاء الذي
و ِع��دوا ب��ه ذات ي��وم ،ووج��ود مثل
ه��ذه الفجوة الضخم��ة املتزايدة
االتس��اع بني أبناء الطبقة العليا
املتزايدة الثراء وكل من عداهم.
ثالث��ا ،تزام��ن صع��ود الص�ين
االقتصادي مع فترة كان الش��مال
العامل��ي يناضل خالله��ا للوصول
إلى مس��توى التش��غيل الكامل
للعمال��ة .وخالف��ا مل��ا زع��م أتباع
فريدريش ف��ون هايك وأندرو ميلون
دوم��ا فإن التعديالت االقتصادية ال
حتدث عندما ترغم عمليات اإلفالس
العمالة ورأس املال على اخلروج من
الصناع��ات املنخفض��ة اإلنتاجية
والتي يقل الطلب عليها ،بل حتدث
إذا عمل��ت طف��رات االزده��ار على
اجت��ذاب العمال��ة ورأس املال إلى
الصناعات العالية اإلنتاجية التي
يرتفع الطلب عليها.
ومن هنا فإن النيوليبرالية ال حتتاج
إلى أس��واق مفتوحة وتنافس��ية،
وتغيير عاملي ،واس��تقرار األس��عار
فحس��ب ،ب��ل تعتمد أيض��ا على
التش��غيل الكام��ل للعمال��ة
واالزدهار ش��به الدائ��م ،متاما كما
َح َّذر رج��ل االقتصاد ج��ون ماينارد

كينز ف��ي عش��رينيات وثالثينيات
الق��رن العش��رين .ف��ي العق��ود
األخيرة ،فشل النظام النيوليبرالي
في حتقيق أي من الشرطني ،وهو ما
يرجع في األرجح إلى أن حتقيقهما
كان ليصبح في حكم املستحيل
حتى في ظل أفضل السياسات.
رابعا ،لم يبذل صناع السياس��ات
القدر الكافي من اجلهد للتعويض
عن الفش��ل ف��ي ظل سياس��ات
اجتماعي��ة أكثر عدواني��ة وإعادة
التوزي��ع اقتصادي��ا وجغرافي��ا.
وعندم��ا ق��ال الرئي��س األميركي
دونالد ترامب مؤخرا لسكان شمال
والية نيويورك إنهم البد أن يغادروا
املنطق��ة بحث��ا ع��ن وظائف في
أماكن أخرى ،كان ببساطة يردد ما
جاء على لس��ان اجليل السابق من
الساسة املنتمني إلى ميني الوسط
في الشمال العاملي.
ال تختلف املعضالت السياس��ية
واالقتصادية احلالية في الش��مال
العامل��ي كثي��را ع��ن تل��ك الت��ي
ش��هدها ف��ي العش��رينيات
والثالثيني��ات .وكم��ا الح��ظ جون
ماين��ارد كين��ز آنذاك ،ف��إن مفتاح
حل ه��ذه املعض�لات يتلخص في

إنتاج التش��غيل الكامل للعمالة
واحلفاظ عليه ،وعند هذه النقطة
س��وف تتالش��ى أغلب املش��اكل
األخرى.
وكم��ا زع��م اخلبي��ر االقتص��ادي
النمس��اوي اجملري كارل بوالني ،فإن
احلكومة مسؤولة عن تأمني احلقوق
االجتماعي��ة االقتصادي��ة .يعتقد
الن��اس أنهم لهم احل��ق في احلياة
ف��ي مجتمعات صحي��ة ،والعمل
في مهن مستقرة ،واكتساب دخل
الئق يرتفع مبرور الوقت .ولكن هذه
احلق��وق املفترضة ال تنبع بش��كل
طبيعي من حقوق امللكية والطلب
على امل��وارد النادرة ــ ُعملة مملكة
النيوليبرالية.
لق��د م��رت عش��ر س��نوات من��ذ
اندلعت األزمة املالية العاملية وبدأ
«الرك��ود العظيم» في الش��مال
العامل��ي .وحت��ى اآلن ل��م تتمكن
احلكوم��ات م��ن إص�لاح األض��رار
الناجمة عن األح��داث التي توالت
من��ذ ذل��ك احل�ين .وإذا ل��م تفعل
ذلك قريبا ،فسوف تأتي «مذاهب»
احلمقى على األخضر واليابس في
العقود املقبلة.
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دراسة

من سيرة «صنايعية مصر» ..قبل أن تفسد الورشة
هشام أصالن
«جدع��ان زي عي��دان الزان ..س��اينب
األهل
وتطلي في عني الواح��د ،يا ولداه ع
الغربه
عارفه ي��ا مرتي الراجل ف��ي الغربه
يشبه إيه؟
عود دره وحداني ..في غيط كمون».
أبيات م��ن «جوابات حراجي القط».
ص ّور بها عبد الرحمن األبنودي متنًا
إنسان ًيا نشأ حول موقع بناء السد
العالي ،على لسان األُسطى حراجي
القط في رسائله إلى زوجته فاطنة
أحم��د عب��د الغف��ار ،الت��ي تقطن
بيتهم الكائن في جبالية الفار.
األبنودي ،الشاعر النموذج للمثقف
اب��ن دول��ة يولي��و ،حف��ر ف��ي هذه
املنطقة ش��عرًا كبي��رًا وجماهيريًا
ف��ي آن ،تومض في رأس��ك «ملبته»،
مبجرد مجيء سيرة السد ،وامللحمة
اإلنس��انية التي نس��جت أسئلتها
الصخ��رة،
ف��ي بنائ��ه مب��ا يش��به ُ
لتحقي��ق مج��د دول��ة مولع��ة
باملش��اريع القومي��ة الناجحة ،غير
أنها أصرت على نسبها لرجل واحد
هو جمال عبد الناصر.
ظ ّل��ت ه��ذه الدول��ة تتأرج��ح ب�ين
التقييم��ات ،بينما كفة اإليجابيات
أثقل .غير أن هذا الثقل راح يقل في
ميزان التقييم ،حت��ى جاءت أجيال
كسرت التابوهات في كل أشكالها.
أجيال عاش��ت ،في س��نوات قليلة،
أكب��ر ظرف سياس��ي ف��ي التاريخ
املص��ري احلديث ،ما س��اعدها على
قول ما تريد مهما كان صاد ًما.
تغي��رت لديه��ا مفاهي��م كان��ت
ترسخت لس��نوات وتكالب عليها
ّ
العف��ن .مب��ا فيها مفه��وم االنتماء

الوطني نفسه .ال ،لم تكسر فقط
التابوهات ،بل انتصرت على التلقي
العام لهذا الكسر بشكل كبير .ولم
ال؟ هؤالء ش��باب يعيش��ون ارتباكة
كل املفاهيم اإلنس��انية العربية مبا
حتتويه من سياس��ة أو ثقافة .على
أي ح��ال ،حتى عب��د الناصر بكل ما
تركه من ورثة يدفعون عن اسمه أي
محاولة للنقد ،لم يس��لم .هكذا،
ب��دأت في االنتش��ار فك��رة أن دولة
يوليو كانت بداية ما نعيش��ه .وهي
فكرة تستحق التأمل كثيرًا.
«جواب��ات حرج��ي الق��ط» ،وبعض
األف��كار ف��ي الس��طور الس��ابقة،
تداع��ت إلى ذهن��ي في أثن��اء قراءة
بعض حكايات الكاتب املصري عمر
طاهر في كتابه األحدث «صنايعية
مصر ـ دار الكرمة للنشر».
أشخاص ش��كلوا الوجدان املصري
احلدي��ث ،عبر كونهم ن��واة عدد من
املش��اريع الت��ي بدأ بعضه��ا كبيرًا
برغبة الدول��ة ،وبدأ بعضها صغيرًا
وأمته الدول��ة .املهم أن ما
ث��م كبر مّ
يربط بني هؤالء جمي ًعا هو أن أغلبهم
أتى من منطقة «الصناعة» ،عندما
كان هناك في مصر «صناعة» .لذا،
أسماهم عمر« :صنايعية مصر».
صدقي س��ليمان ..صنايعي الس��د
العالي:
الرجل الذي طلب م��ن عبد الناصر
صالحيات رئيس اجلمهورية ،وأخذها
معه إلى موقع بناء الس��د العالي،
وأدار العمل بشكل استثنائي داخل
منظوم��ة اإلدارة املصري��ة عمو ًما،
حيث ال وقت للبيروقراطية والروتني
والتوقيعات .املنطق يقول تذليل كل
صعب أم��ام العمال« .كانت الدولة
تواجه مش��كلة كبيرة :بدأ العمل
بهمة ثم أصابه الفت��ور ،ومعدالت
اإلجناز تش��ير إلى خط��ر قادم» ،كان
ال بد م��ن حتويل مج��رى النيل قبل

غالف الكتاب

اصدار

موع��د الفيضان الذي م��ن املمكن
أن يجرف معه كل التعب وخس��ارة
اقتصادية مرعبة .وفي خطاب ناصر
األخي��ر أمام أعض��اء املؤمتر القومي
لالحتاد االش��تراكي ،وبع��د أن كانت
النكسة هددت احللم ،قطع حديثه
وقال للحضور« :تلقيت اليوم رسالة
من الس��يد وزير السد العالي يقول
فيها :باسم بناة السد العالي الذين
تعهدوا بإنش��ائه في العيد الثامن
عش��ر للثورة تقدي��را لفضلها في
تنفي��ذه ،أبلغ س��يادتكم أن العمل
في الس��د العالي يك��ون قد انتهى
عل��ى أكمل وجه» .م��ات ناصر قبل
عمل الس��د رس��م ًيا ،وفي االفتتاح
الرس��مي ،طلب السادات رفع اسم
صدقي سليمان من دعوات احلضور.
باق��ي زك��ي يوس��ف ..ه��ادم خط
بارليف:
ضاب��ط املركبات الذي نه��ره قائده
عندما حاول اقتراح فكرة لهدم خط
بارلي��ف .عندما قاله��ا انبهروا وإن
لم يقتنعوا بس��هولة .كان يوسف
أحد املنتدبني للعمل في بناء السد
العال��ي ،واحد املس��ؤولني عن إذابة
اجلب��ال التي حتيط مبكان املش��روع.
ق��ال« :طرمب��ات ماصة عل��ى زوارق
خفيف��ة تس��حب املي��ه وتضخها
بق��وة اندفاع عالي��ة ،امليه هتحرك
الرملة وهاجترها على القناة وتتفتح
الثغرة» .اجلمي��ع كانوا يفكرون في
املفرقعات واأللغام وسالح الطيران،
وه��ذا يحدثهم عن خرط��وم مياه.
قطع صمت دهشتهم قائال« :إحنا
عملنا كده في السد العالي» .بعد
أي��ام ق��ال قائ��د الفرق��ة للضابط:
«لقد حصلت اليوم على إمضاء هو
من أش��رف اإلمضاءات العسكرية
مبوافق��ة ناص��ر عل��ى فكرت��ك».
أيضا قب��ل العبور،
لك��ن ناصر مات ً
وحاز الس��ادات لقب «بط��ل احلرب

والسالم» ،ثم اكتفى مبارك بـ»قائد
الطلعة اجلوية األولى».
ناعوم��ي ش��بيب ..صنايع��ي ب��رج
القاهرة:
القص��ة الش��هيرة تق��ول إن عبد
الناصر أخذ الستة ماليني جنيه من
فعدها رشوة،
أميركا كعربون محبة ّ
وقرر بن��اء ب��رج على ني��ل القاهرة،
كإصبع يشير به لألميركان.
املنطقة الت��ي مت اختيارها هي أرض
جزي��رة الزمالك ،من ب��اب أن يخرج
الس��فير األميركان��ي م��ن ناف��ذة
مكتب��ه في��راه أمامه ،لك��ن األرض
عند حافة اجلزيرة يصعب أن تتحمل
مبنى كهذا.
ذهب نظر الضابط املكلف باإلشراف
على األمر ،واسمه يسري اجلزار ،إلى
كان ناعوم ش��بيب ،عبق��ري البناء
وحديث مصر ،ومش��يد أول ناطحة
سحاب في مصر.
تفاصيل ممتعة يحكيها عمر طاهر
ع��ن كيفي��ة وص��ول ش��بيب إلى
طريق��ة مثالية لبناء البرج في هذه
املنطق��ة ،غير أنك س��تتوقف عند
فلس��فة الرجل ،الت��ي خلصها يوم
وقف يحاضر طالب كلية الهندسة،
قال« :التش��ييد هو عمل اإلنس��ان
لصالح أخيه اإلنسان».
ذل��ك املرور الس��ريع على بعض من
«صنايعية مص��ر» ،ال يو ّفي الكتاب
حقه على اإلطالق ،لكنه رمبا يش��ير
إلى الفكرة وطريقة صياغتها .صور
قلمية رس��متهم بكتابة ش��ديدة
التشويق .اش��تغل عليهم الكاتب
بح ًثا صحاف ًي��ا حقيق ًيا وليس عبر
اللف عل��ى صفحات اإلنترنت .قابل
بعض ورثتهم ،وتعام��ل مع مراجع
وكتب وجرائد قدمية .فخرج الكتاب
شديد اإلمتاع فعلاً وتأريخ ًيا بامتياز.
وأنا أنتم��ي لبعض ي��رى أن التاريخ
احلقيقي يكتبه صحفيون.

توقيع

تبحث في حوارية األنواع كمشروع للكشف عن أسرار الكتابة اإلبداعية

«خطاب ثالثي االبعاد» للدكتورة سمر الديوب في األدب
صدر ع��ن دائرة الثقاف��ة واإلعالم في
الشارقة كتاب جديد للدكتورة سمر
الديوب بعنوان «اخلطاب ثالثي األبعاد:
دراس��ات ف��ي األدب العرب��ي القدمي».
وقد حتدثت املؤلف��ة في مقدمته عن
مفه��وم األبع��اد ف��ي األدب ،فتظهر
ف��ي اخلطاب األدبي األبعاد املتعددة؛ إذ
يظهر التعارض بني الشعر والنثر ،وبني
األدب بأنواعه ،واألنواع غير األدبية.
فلغة الشعر غنية باإليحاء ،واالنفتاح
على عوال��م اخليال ،ولغ��ة النثر لغة

س��ببية تعاقبية .وفي الرواية تعارض
ب�ين األدب وغي��ر األدب ،ب�ين األدب��ي
والعلم��ي ،واألدب��ي والتكنولوج��ي،
واألدب��ي والفني التش��كيلي ،واألدبي
واإلعالم��ي ،واألدب��ي والتاريخ��ي
والفلس��في.وتتحاور ه��ذه اجلوان��ب
كله��ا مع اخلط��اب األدب��ي ،وتضيف
أبع��ادا ً إلي��ه ،وتزيده غنى وث��راء بهذه
العالق��ة احلواري��ة ب�ين األبعاد.وق��د
آثرت اعتم��اد مصطلح اخلطاب ثالثي
األبع��اد عنوان��ا ً لهذه الدراس��ة ،فقد

للشاعر أنمار مردان في البيت الثقافي البابلي

رص��دت ثالث��ة أبع��اد ينه��ض عليها
كل نوع أدبي اش��تملت عليه فصول
الدراس��ة .وقد تناولت هذه النصوص
على مستويني:
األبع��اد الثالثة الت��ي ينهض عليهاكل نوع أدبي مدروس.
العالق��ة احلوارية الت��ي تنتظم هذهاألبعاد.وتتح��دث فص��ول الكتاب عن
األن��واع األدبي��ة الناش��ئة الت��ي لم
تكتمل بعد ،ولم تأخذ حقها الكافي
من الدراسات األكادميية.

انطالق مهرجان السينما األفريقية في أيلول المقبل
الصباح الجديد ـ وكاالت

قال��ت إدارة مهرج��ان الس��ينما
األفريقي��ة بخريبك��ة ف��ي اململك��ة
املغربية إن املسابقة الرسمية للدورة
اجلدي��دة الت��ي تنطل��ق في س��بتمبر
املقبل س��تضم  14فيلما من معظم
دول الق��ارة الس��مراء ،وتتنافس على
اجلائزة الكب��رى للمهرجان التي حتمل
اس��م رائد الس��ينما األفريقية اخملرج
الس��نغالي الراحل (عثمان س��مبني)
أفالم من املغرب وتونس واجلزائر ومصر
وغان��ا والس��نغال وجن��وب أفريقي��ا
وأوغندا وبنني وتوجو ورواندا وموزامبيق
ومالي وبوركينا فاسو.

توقيع ديوان (متى يكون الموت هامشًا)

جانب من املهرجان

واألفالم العربية املش��اركة باملهرجان
ه��ي (نحبك ه��ادي) للمخ��رج محمد
بن عطي��ة من تونس و(يوم للس��تات)
إخ��راج كامل��ة أب��و ذكري م��ن مصر
و(بالتوفي��ق للجزائ��ر) للمخ��رج فريد
بن تومي من اجلزائ��ر و(حياة) للمخرج
رؤوف الصباح��ي من املغ��رب ،وتنظم
مؤسسة مهرجان السينما األفريقية
بخريبكة الدورة العش��رين للمهرجان
في امل��دة من التاس��ع إلى الس��ادس
عشر من س��بتمبر ،وتأسس مهرجان
الس��ينما األفريقي��ة بخريبك��ة ف��ي
 1977ويصنف ضمن أقدم مهرجانات
السينما احمللية واألفريقية.

جانب من حفل التوقيع

بغداد-الصباح الجديد:

ض ّيف البيت الثقافي البابلي في دائرة
العالقات الثقافية الشاعر أمنار مردان
البياتي للحديث عن جتربته الشعرية
مع توقيع مجموعته الش��عرية (متى
يكون املوت هامشا).
وقال مردان إن مجموع��ة (متى يكون
امل��وت هامش��ا) هو املطب��وع األول له
ويتك��ون م��ن ( )21نص بواق��ع ثمانني
صفحة والكتاب من القطع املتوسط
بعدد ( )250نسخة طبع في دار الفرات
للطباعة واإلع�لام ,وتنوعت نصوصه
بني الوج��دان والوطن ,وهناك نصوص
تعالج مواضي��ع إنس��انية ومواضيع
كونية.

من جانبه ،قال عض��و الهيئة اإلدارية
الحتاد األدباء والكتاب  /فرع بابل الناقد
الدكت��ور باقر جاس��م إن اس��تمرارية
وتألق الش��عراء الش��باب ض��رورة من
ضروري��ات إدام��ة احل��راك الثقافي في
كل زم��ان ومكان ,وإن الش��اعر مردان
له جتربة شعرية فريدة كونه قادم من
بيئة علمية بحتة ال حتتمل االشتغال
بالشعر لكن التأريخ الشعري يخبرنا
دائم��ا بوج��ود الكثي��ر م��ن األطب��اء
واملهندسني الذين اشتغلوا في مجال
الشعر واألدب وكان لهم باع طويل من
اإلبداع .فيما ب�ين الناقد زهير اجلبوري
أن جتربة الش��اعر أمنار مردان ش� ّ
�كلت
جي�لا ثقافيا ش��عريا جديدا من خالل

تأس��يس شكل ش��عري كسر قاعدة
املألوف من خالل الس��نوات التي كتب
قدم أمنار منجزا شعريا
فيها القصيدة ّ
أنطوى عل��ى جتارب ش��خصية وهذه
التج��ارب تك � ّرس ملا يس��مى العتبة
النصي��ة  /املناص ّية وهي جتربة معبرة
ّ
عن الطريقة الفني التي أنساق إليها
وط ّبقها ومن ذلك ش��واهد كثيرة في
نصوصه.
وق��رأ عدد م��ن الش��عراء واألكادمييني
أوراقا نقدية وش��هادات تناولت جتربة
قدم كل م��ن رئيس احتاد
مردان ,كم��ا ّ
أدب��اء وكت��اب باب��ل صالح الس��عيد
والناق��د زهير اجلبوري هدايا للش��اعر
احملتفى به.

قصائد وفن تشكيلي في المقهى الثقافي في لندن
لندن ـ ابتسام يوسف الطاهر:
كان الشاعر والناقد والفنان التشكيلي
كرمي النجار مع صديقه الشاعر ناجي
رحيم ضيفا املقهى الثقافي العراقي
في لندن ،بالرغم من االش��كاالت التي
واجه��ت املقهى التي اضطرته لتغيير
القاعة مما ادى الى تأخيرها .لكن متكن
الشاعران من اجناحها في القاء بعض
م��ن قصائدهم��ا .كذلك اجله��د الذي
بذله الفنان كرمي النجار في محاضرته
عن الفن التش��كيلي ومحنة الفنانني
املغترب�ين وجتاهل الس��لطات الهمية
االدب والف��ن في تط��ور اجملتمع وذائقة
الشعوب.
الش��اعر كرمي النجار بقدر ش��اعريته
فهو رس��ام موهوب لكن��ه لم يحترف
الرس��م ،بل حول كرمه الى مش��روع
اهتم��ام بالف��ن التش��كيلي والفنان
املغترب�ين وتقصي نتاجه��م والكتابة
عنه��م كناق��د متمك��ن وتس��ليط
االض��واء عليهم فهو زاه��د باالضواء،
بالرغ��م م��ن اجله��ود املتنوع��ة التي
يبذله��ا ف��ي ادارة وحتري��ر ادب ف��ن في

تالي��ف الكت��ب مثل كتابه الش��عراء
العراقي�ين في هوالن��دا وكتابه القادم
ع��ن الفنان�ين التش��كيلني العراقيني
ومحن��ة املنف��ى خاصة ف��ي مختلف
العقود من الق��رن املاضي وذروتها في
نهاية السبعينات.
كما قال عنه يوسف الناصر الذي قدم
االمس��ية ..بعض قصائد كرمي النجار
جتمع بني الكالم واللون ،فيها الش��عر
والرسم ،وتشي ان الذي كتبها رسام:
«أفكر بك
بالغربان وهي تنزع سوادها
بالنوارس البيضاء
وهي تسرح فوق دجلة
رغم��ا عن مياهها الت��ي طفت عليها
جثث مجهولة
بالالفتات احلمراء
يلوح بها رجل غارق مبوجة سوداء
بالس��واد ال��ذي تتوش��ح ب��ه ج��دران
بلدي»الشاعر ناجي رحيم من الشعراء
ذوي االنت��اج الغزي��ر فق��د ص��در عدة
دواوين  .يقيم في هوالندا بعد خالصه
من مخيم رفح��ا .وكما جاء في تقدمي
يوس��ف الناص��ر « يكت��ب ناجي كأنه

يحمل توقا س��رياليا على أيقاظ وقت
دفن في مكان ما في روحه»..

جانب من االمسية الشعرية في لندن

ثالثة نتخاطر دوما
لنلتقي ثالثة
نذود دبيب األيام
عراة شوق نلتقي
ثالثة في قعر حانة
نعب الوقت أغنيات دفء وأمواج فكرة
واآلن وبني كل هذا احلشد
أين تلمح وجهك
عذب هو املكان بوجوه لست تعرفها
وخص��ص اجل��زء الثاني من االمس��ية
حملاض��رة ك��رمي النج��ار التش��كيلية
استعرض فيها مسيرة العشرات من
الفنانني التشكليني مع عرض لبعض
من اعمالهم.
كرمي النجار :الذي سأطرحه هو قراءات
في املش��هد التش��كيلي العراقي عن
تاري��خ األس��ى واألغت��راب ،وه��و ليس
محاضرة باملفهوم الس��ائد ..بدءا أنوه
ال��ى ان املوضوع ال��ذي أطرحه االن هو
جزء من كتاب أسعى ألصداره قريبا.
الفنان بهذا الكون يس��عى الى احلرية،

كغي��ره م��ن املش��تغلني ف��ي احلقول
األبداعي��ة ،وال��ى التم��رد واملغام��رة،
واكتش��اف عامل��ه الذي يري��د ان يضع
بصمت��ه اخلاص��ة علي��ه ..أو أضاف��ة
ش��يء جدي��د ومختلف عل��ى صعيد
التجرب��ة والكينونة ..لك��ن الفاجعة
التي سنتحدث عنها فيما تعرضت له
احلركة التشكيلية العراقية من أسى
وغياب ..وأغتراب وتش��ويه للكثير من
مالمحها وهذه مفارقة غريبة فبرغم
فتوة وحداثة وبنائها املتني الذي سعى
ال��رواد لترس��يخه ..تعرض الى ش��رخ
وعسف أستمر حلد اللحظة.
ثم سرد كرمي املسار األبداعي للفنانني
العراقيني وممارس��تهم خملتلف املدارس
واملذاهب الفنية وجتاربهم التجديدية
والتجريبي��ة وجهد الرواد وس��عيهم
للدراس��ة في اخلارج وتأسيس املعاهد
الفني��ة ف��ي الع��راق وجتمعاتهم في
جماع��ات فني��ة  ..ف��ي أس��تعراض
توثيقي .تابعه احلضور باهتمام .ولكن
لضيق وقت األمس��ية ح��رم اجلمهور
املتعط��ش للحوار من طرح االس��ئلة
واملداخالت.
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اليوم 9 ..مواجهات في اختتام الدوري الكروي الممتاز

العراق يطلب لقاء اإلمارات في األردن ضمن تصفيات المونديال
بغداد ـ الصباح الجديد:
أعل��ن االحتاد العراق��ي لكرة القدم
تقدمي��ه طلبا ً رس��ميا ً ال��ى االحتاد
الدولي لكرة القدم اكد فيه رغبته
بنق��ل مب��اراة منتخبن��ا الوطن��ي
امام نظيره االماراتي برسم اجلولة
االخيرة م��ن التصفيات املونديالية
ال��ى العاصمة االردني��ة عمان بدال
من طهران.
وق��ال رئي��س االحت��اد عبداخلال��ق
مس��عود ان االحت��اد بع��ث كتاب��ا ً
رس��ميا ً ال��ى االحتادي��ن الدول��ي
واالس��يوي طل��ب فيهم��ا نق��ل
املباراة املذكورة ال��ى االردن لرغبته
في حتقي��ق نتيج��ة ايجابية تخدم
املنتخ��ب ف��ي التصني��ف الدولي
ولوجود جالي��ة عراقية متميزة في
االردن .واضاف ان االردن كانت اخليار
االول الحت��اد الك��رة الختيارها ارضا
مفترضة اال ان ارتباط االردن بكأس
العال��م للس��يدات آن��ذاك ق��وض
فرص��ة االختي��ار ما جعلن��ا نختار
ايران مكانا ً بديالً.
واش��ار الى ان االحتاد خاطب االحتاد
الدول��ي ايض��ا ً بضرورة اتخ��اذ قرار
جديد يخص الك��رة العراقية بعد
م��دة التجري��ب املاضي��ة ،مبينا ً ان
االحتاد طالب بدرج ملعبي الشعب
وميس��ان ضمن املالع��ب الصاحلة
القام��ة املباريات الدولي��ة في املدة
املقبلة.
عل��ى صعي��د متصل ارج��أ مدرب

أسود الرافدين في لقاء سابق أمام اإلمارات
املنتخ��ب الوطني باس��م قاس��م
االعالن عن قائمة األس��ود حتضيرا ً
ملبارات��ي تايلن��د واالم��ارات الى ما
بع��د انتهاء ال��دوري ي��وم اخلميس
املقبل.وق��ال مدير املنتخب باس��ل

كوركيس ف��ي تصريحات صحفية
م��ن العاصم��ة التايلندية بانكوك
ان املدي��ر الفن��ي باس��م قاس��م
فض��ل االعالن عن قائم��ة الوطني
بعد انته��اء الدوري اليوم اخلميس..

واضاف ان االحتاد اكمل مستلزمات
االقامة ومالعب التدريب للمنتخب
الوطني في العاصمة التايلندية.
م��ن جان��ب اخ��ر ،تنطل��ق الي��وم
اخلمي��س مباري��ات اجلول��ة االخيرة

م��ن دوري الك��رة املمت��از باقام��ة
تس��ع مواجه��ات في وق��ت واحد
حتتضنها مالع��ب العاصمة بغداد
واحملافظات.
اذ س��يكون ملعب الشعب الدولي

مسرحا ً للقاء الذي سيجمع فريق
القوة اجلوية مع منافسه احلدود في
مباراة حسم اللقب بالنسبة لالول
وحتس�ين املواقع ف��ي الئحة الدوري
الثان��ي .وسيش��د فريق الش��رطة
الوصي��ف الرح��ال ص��وب مدين��ة
البصرة ملالقاة مضيفه فريق امليناء
ف��ي مس��عى لتحقيق الف��وز مع
انتظ��ار خدمة مجاني��ة على طبق
من ذهب م��ن فريق احل��دود النتزاع
اللقب .وسيحل فريق النفط ثالث
الترتيب ضيفا ً على منافسه امانة
بغ��داد م��ن اج��ل خط��ف النقاط
الكامل��ة وعين��اه س��ترنو ص��وب
مدينة البصرة لعله يس��مع اخبار
تعث��ر الوصيف الش��رطاوي للقفز
الى الوصاف��ة بدال ً من��ه .ويضيف
فري��ق زاخو ف��ي ملعبه منافس��ه
ال��زوراء ويطم��ح الفري��ق الضيف
ال��ى العودة مظفرا ً بنق��اط املباراة
لالحتفاظ باملركز الرابع.
وسيالقي فريق البحري في ملعبه
بالزبي��ر منافس��ه نفط الوس��ط
لالنتق��ال ال��ى مواق��ع افضل في
الئح��ة ال��دوري .وس��يقابل فري��ق
كرب�لاء في ملعب��ه فري��ق الكرخ،
فيما س��يضيف فريق احلسني في
ملعب��ه ب��ـ( )5000منافس��ه فريق
النجف.
وس��يالعب فري��ق الكهرب��اء ف��ي
ملعبه منافسه الطلبة ،وسيقابل
فري��ق الس��ماوة ف��ي ملعبه نفط
اجلنوب .وس��تقام جمي��ع املباريات
عند الساعة ( )4.45عصراً.

ّ
ً
دورة «تنس البارالمبية» يرفض لقاء العبًا إسرائيليًا
«شؤون األقاليم والمحافظات» تنظم
ً
بغداد ـ إعالم البارالمبية:
العراق��ي املرك��زي للتنس االرضي محم��د مه��دي ومحم��د طال��ب
الرياضية
العلمية
لكفاءاتها
تطويرية
ذي
ن��ادي
وفد
رئيس
م��ن
بتوجي��ه
 ,ان الالع��ب حس�ين حام��د ل��م وحسني خليل ضمنوا التأهل الى
إعالم الدائرة:
ترجم ًة للتوجيهات الس��ديدة وزير
الش��باب والرياضة عبد احلس�ين
عبطان وضمن منهاجها التدريبي
التطويري للمالكات  ،أقامت دائرة
شؤون االقاليم واحملافظات برئاسة
وحض��ور املدي��ر الع��ام للدائ��رة
طال��ب جاب��ر املوس��وي ومعاون��ه
سوالف حسن ومدير قسم شؤون
احملافظ��ات حس��ن حب��ش ،دورة
تطويري��ة للنه��وض بواق��ع رعاية
املوهب��ة الرياضية في العراق على
قاعة فن��دق بي��ت الرياضة صباح
أول ام��س ،مبش��اركة نح��و ()٩٥
متدرب��ا ً من مديري املراكز الوطنية
والكف��اءات الرياضي��ة التدريبي��ة
حمل��ة ش��هادة البكالوري��وس
ودرجت��ي املاجس��تير والدكت��وراه
ف��ي اختص��اص التربي��ة البدنية
والعل��وم الرياضي��ة العاملني في
أقسام املوهبة الرياضية في بغداد
واحملافظ��ات ،فض�لاً ع��ن موظفي

ق��ار عبي��د عني��د واملش��ارك في
بطول��ة روماني��ا الدولي��ة للتنس
االرض��ي  ,رفض الالع��ب العراقي
حس�ين حامد اللعب امام الالعب
االس��رائيلي بع��د ان جمعتهم��ا
القرع��ة اخلاصة ببطول��ة رومانيا
الدولية في مرحلتها الثانية.
وق��ال رئي��س وف��د ن��ادي ذي ق��ار
للبطول��ة عبي��د عني��د ال��ذي
يش��غل منص��ب رئي��س االحت��اد

جانب من الدورة التطويرية
أقس��ام املوهبة الرياضية وشؤون
احملافظات.
ال��دورة التطويري��ة يحاض��ر فيها
اخلبي��ر االس��يوي د .ش��امل كامل
محمد وتس��تمر ثالثة اي��ام  ،وقد
تناول اليوم االول للدورة نقاطا ً عدة
أهمه��ا مراح��ل تطوي��ر املوهوبني
 ،وأكادميي��ات التطوي��ر ،وأس��س

اختي��ار املواهب الرياضية وأس��س
بناء االس��تراتيجيات والسياسات
الالزم��ة لتحقي��ق ذل��ك  ،فيم��ا
س��يخصص اليوم��ان املتبقي��ان
للدورة إلج��راء تطبيق عملي على
ه��ذه احمل��اور ف��ي أقس��ام املوهبة
الرياضية املش��اركة وكل حس��ب
مركزه.

موناكو يضم الجزائري رشيد غزال حتى 2021
باريس ـ وكاالت:
أعل��ن ن��ادي موناكو بطل فرنس��ا
لك��رة القدم أول أمس��تعاقده مع
الدول��ي اجلزائري رش��يد غزال ملدة
أربعة مواس��م في صفقة انتقال
حر.
وكان الع��ب الوس��ط الهجوم��ي
البال��غ من العم��ر  25عاما ،رفض
ف��ي حزيران متديد عق��ده مع ليون
فريق بداياته ..وقال الالعب للموقع
االلكترون��ي لن��ادي االم��ارة «بعد

تقرير

اجلزائري رشيد غزال

مواس��م ع��دة ف��ي لي��ون ،كن��ت
ف��ي حاج��ة إلى حت��د جدي��د .كل
ش��يء موجود هنا لنقدم موسما
كبيرا» ..وشدد على ان طموحه هو
«الع��ب على أعلى مس��توى على
الصعيدين احمللي والدولي».
وخاض غ��زال  86مباراة في الدوري
الفرنسي مع ليون سجل فيها 11
هدفا ومرر  12كرة حاسمة .اال انه
عانى في املوسم املاضي ،واكتفى
بتسجيل هدفني في  26مباراة.

يخض اللق��اء املفترض ان يجمعه
بالعب اس��رائيلي بعد اجراء قرعة
املنافسات اخلاصة باملرحلة الثانية
من بطول��ة رومانيا الدولية للعبة
والتي انطلقت الثالثاء املاضي.
واض��اف عنيد ان الالعب حس�ين
حام��د كان ق��د حق��ق الوس��ام
الفضي في سباقات املرحلة االولى
من البطول��ة التي تختتم يوم غد
اجلمعة  ,مش��يرا ال��ى ان الالعبني

دور الثماني��ة م��ن البطولة  ,فيما
تأهل فريق الزوجي العراقي الى دور
الثمانيه ايضا.
يذك��ر ان الوفد العراقي الذي ميثله
فري��ق نادي ذي ق��ار للتنس االرضي
يتأل��ف م��ن عبي��د عنيد رئيس��ا
للوف��د واس��ماعيل زوي��د مدربت
واربعة العبني هم  :حس�ين حامد
ومحم��د مه��دي ومحم��د طالب
وحسني خليل.

طاولة الصناعة تواصل تحضيراتها للموسم الجديد
بغداد ـ الصباح الجديد:
يواصل فريق ن��ادي الصناعة بكرة
الطاول��ة ،حتضيراته للمش��اركة
ف��ي منافس��ات املوس��م اجلديد،
واختتم الفريق مؤخرا ً معس��كره
التدريب��ي الذي اس��تمر ملدة  5أيام
في محافظة الس��ليمانية ،حيث
اجرى فيه وحدات تدريبية مكثفة،
ولق��اءات ودي��ة امام العب��ي أندية
البيشمركة وآشتي وبرايتي.
اعلن ذلك مدرب فريق كرة الطاولة
في ن��ادي الصناعة ،عل��ي فاضل،
ال��ذي اض��اف ان وف��د الفريق في
املعس��كر تأل��ف م��ن الالعب�ين (
محمود عبد الكرمي وحيدر س��ليم
وعلي س��عدون ومحمد زياد لفئة
املتقدمني ،وحس�ين عل��ي فاضل
وعلي زيدان خلف وليث علي وابون
طاله طه ويوس��ف طه وحس�ين
عل��ي عطي��ة ومجتب��ى س��الم
وعب��اس حس��ن لفئة الناش��ئني،
وضم الوفد ايضا الالعبات سندس
محم��د ورهف ع�لاء وعفاف منذر
وحنني هاشم).

ّ
تضيف
«البصرة»

بطولة كأس وزير النفط
بغداد ـ الصباح الجديد:
تقي��م اللجن��ة الرياضية العليا ،ف��ي وزارة النفط ،
بطولة تض��م األندية النفطي��ة األربعة في الدوري
املمت��از ،باإلضاف��ة إلى األندي��ة األربع��ة األولى في
ترتيب الدوري العراقي ،وبجوائز مالية ضخمة.
وق��ال رئيس اللجن��ة الرياضية العلي��ا في القطاع
النفطي ،كاظم مس��ير ،في تصريحات صحفية إن
اللجنة حصلت على املوافقات الرس��مية لتنظيم
بطول��ة كأس وزي��ر النف��ط ،والتي س��تضم أندية
النف��ط األربعة وهي النفط ونفط الوس��ط ونفط
اجلن��وب ونفط ميس��ان ،باإلضافة إل��ى أندية القوة
اجلوية ،الشرطة ،الزوراء باإلضافة إلى امليناء.
وأكد أن البطولة س��تقام في مدينة البصرة ،على
ملع��ب ج��ذع النخل��ة ،وباالتفاق مع وزير الش��باب
والرياضة ،وس��تكون جميع األندية بضيافة اللجنة
الرياضية العليا ،وهناك جوائز مالية كبيرة للفائزين
بالبطولة.
وأش��ار إل��ى أن البطولة ستس��بق بداية املوس��م
املقبل ،وس��تكون تنش��يطية للفرق الكبيرة ،الفتا
إل��ى أن اللجن��ة الرياضي��ة العليا ،أكمل��ت جميع
الترتيبات إلجناح هذه البطولة الكبيرة ،على أن تقام
سنويا.

طالب فيصل عضوًا في

لجنة «تطوير دولي القوى»
بغداد ـ ميثم الحسني*
س��مى االحتاد الدولي اللع��اب القوى رئي��س االحتاد
العراق��ي الدكت��ور طال��ب فيصل عض��وا في جلنة
التطوير التابعة لالحتاد الدولي.
وق��ال فيصل ان رئيس االحتاد الدول��ي اللعاب القوى
البريطاني سبيس��تيان كو ابلغه بش��كل رسمي
مت اختي��اره عضوا للجن��ة التطوي��ر التابعة لالحتاد
الدول��ي  ،والقى اختي��اره ترحيب م��ن اجلميع  ..وبني
ان تس��ميتي لهذا املوقع جاء وف��ق املقترحات التي
قدمتها خ�لال االجتماعات الدولية للعبة  ،الفتا ان
االحتاد الدولي اشاد مبجموعة املقترحات التي قدمت
من قبلن��ا  ،وبالتالي مت اختياري للجنة التطوير وفق
ما مت تقدميه من دراسات ومشاريع يرى االحتاد الدولي
انها مشاريع ناضجة.
واش��ار الى ان جلنة التطوير م��ن اللجان املهمة في
االحت��اد الدول��ي  ،وان سبيس��تيان ك��و وجهة دعوة
لي بشكل ش��خصي حلضور اجتماع االحتاد الدولي
الدوري في مق��ره مبدينة موناكو الفرنس��ية  ،الفتا
انه س��يقدم مش��اريع ودراس��ات اخرى تساهم في
تطوير اللعب وفق ما ميلكه من خبرة كالعب واداري
خالل الفترة الطويلة التي عمل بها مع عالم العاب
القوى ..يش��ار الى ان طالب فيصل يش��غل منصب
نائي رئيس االحتاد االس��يوي وس��بق وان كرم بوسام
االبداع والتميز.
* املنسق اإلعالمي الحتاد ألعاب القوى

ناطق يلتحق ببعثة

العربي في سلوفينيا

فريق طاولة الصناعة
وبني ان فري��ق الصناعة ينال دعما ً
كبي��را ً من إدارة الن��ادي التي تولي
أهتماما متواصالً بالفريق من اجل
حتقي��ق افضل اإلجن��ازات ،مبينا ً ان
مش��رف الفريق عضو إدارة النادي
كرمي زامل ،يعد حلقة وصل فعالة
ب�ين الفريق وب�ين اإلدارة ،ويس��اند
الالعبني ويتفق��د التدريبات بنحو
دؤوب.
وتاب��ع ان فريق��ه يج��ري تدريباته

حالي��ا ً في قاع��ة ن��ادي الصناعة
املغلق��ة ،مبين��ا ً ان امل��دة املقبلة
ستش��هد اجراء لق��اءات ودية مع
بقية األندية م��ن أجل تعزيز درجة
جاهزية الفريق للموس��م املقبل،
مش��يرا ً إل��ى ان هنال��ك فرص��ة
لتدعيم الصفوف بعناصر جديدة
وال سيما فئة النساء من أجل رفع
درج��ة الكفاءة واملش��اركة بفريق
متميز وقوي في املوسم اجلديد.

بغداد ـ الصباح الجديد:
التح��ق الدول��ي العراقي س��عد ناط��ق بالتدريبات
املس��ائية للعربي ،بسلوفينيا ،في أول ظهور له مع
الفريق بص��ورة جماعية ،بعدما نف��ذ طوال الفترة
املاضية برنامجا تدريبا بالدوحة.
وكان العربي تعاقد مع س��عد ناطق لدعم صفوفه
هذا املوس��م ،كأحد املدافع�ين املتميزين في الكرة
العراقية ،ورمبا يشارك الالعب في املباراة الودية التي
س��وف يخوضها الفريق ،مع أف س��ي زااليجرسيج
السلوفيني.
وظه��ر الالع��ب العراق��ي بحال��ة جي��دة تؤهل��ة
للمشاركة في املباريات ،وهو من الصفقات املهمة
التي يعول عليها التونس��ي قيس اليعقوبي ،مدرب
الفريق في املوسم اجلديد.

بات على بعد لقب واحد من معادلة رقم برشلونة وميالن

ً
ّ
بطال للسوبر األوروبي
ويتوج
ريال مدريد يهزم مانشستر يونايتد
العواصم ـ وكاالت:
كش��ر ريال مدريد االس��باني ،بطل
مسابقة دوري ابطال اوروبا ،عن انيابه
مبكرا باحرازه لقب الكأس الس��وبر
األوروبية في كرة القدم ،بفوزه على
مانشس��تر يونايت��د االجنليزي بطل
ال��دوري االوروبي «يوروب��ا ليغ»1-2 ،
مساء أول أمس في سكوبيي.
وس��جل البرازيلي كاس��يميرو ()24
وايس��كو ( )52هدف��ي ري��ال مدريد،
والبلجيك��ي روميل��و لوكاكو ()62
هدف مانشس��تر يونايتد ،ليحتفظ
الن��ادي امللك��ي االس��باني باللقب
الذي أحرزه العام املاضي.
وهي امل��رة الرابعة الت��ي يحرز فيها
الن��ادي امللكي الكأس الس��وبر بعد
أع��وام  2002و 2014و ،2016وب��ات
عل��ى بعد لق��ب واحد م��ن معادلة
الرق��م القياس��ي لأللق��اب ال��ذي
يتشاركه غرميه التقليدي برشلونة
وميالن االيطالي ،بينما أحرز يونايتد
لقب املسابقة مرة واحدة (.)1991
كما انه اللقب الق��اري الرابع لريال
بقي��ادة مدربه الفرنس��ي زين الدين

زي��دان بع��د دوري ابط��ال اوروبا في
العامني االخيرين والكأس الس��وبر
ف��ي العام�ين نفس��يهما .وب��ات
الفرنس��ي أول مدرب يح��رز الكأس
السوبر مرتني متتاليتني .في املقابل،
خسر مورينيو الكأس السوبر للمرة
الثالثة (أول��ى مع بورت��و البرتغالي
 2003وثاني��ة م��ع تشلس��ي ع��ام
.)2013
وكان ريال مدريد أحرز لقب املسابقة
القارية االم املوس��م املنصرم بفوزه
في املب��اراة النهائية على يوفنتوس
االيطالي ف��ي النهائي  1-4ليصبح
أول فريق يحتفظ باللقب منذ ميالن
االيطالي ( ،)1990بينما توج يونايتد
بالدوري االوروبي للمرة االولى بفوزه
عل��ى اياك��س امس��تردام 2-صفر،
ليصبح خام��س فريق يحرز االلقاب
االوروبية الثالثة.
وأح��رزت األندية االس��بانية الكأس
السوبر  8مرات في األعوام التسعة
األخي��رة عب��ر أربع فرق ه��ي ،اضافة
الى ريال ،برش��لونة واتلتيكو مدريد
واش��بيلية .ولم تخرج هذه الكأس
عن السطوة االسبانية في املواسم
الثالثة املاضية (ري��ال  2014و،2016

العبو ريال مدريد يحتفلون بالفوز

وبرشلونة .)2015
إلى ذلك ،أش��ادت صحف إس��بانية
وعاملي��ة ،بتتويج ري��ال مدريد بلقب
الس��وبر األوروبي لكرة القدم بالفوز

على مانشستر يونايتد ( )1-2مساء
أول أم��س ،في املب��اراة التي أقيمت
في العاصمة املقدونية سكوبي.
وحقَّق ري��ال مدريد ،إجن��از ًا بالتتويج

بالسوبر للمرة الثانية على التوالي،
وهو ما ل��م يتحقق منذ عام ..1998
وكال��ت الصح��ف املدي��ح للفريق
امللكي ،وبالتحدي��د لنجمي الفريق

اإلسباني إيسكو آالركون ،والبرازيلي
كاسيميرو جنمي اللقاء بال منازع.
ونشرت صحيفة «ماركا» املدريدية،
ص��ورة للفريق امللك��ي وهو يحتفل
باللقب ،وكتب��ت بصفحتها األولى:
«الريال ال يخوض النهائيات ..مدريد
يفوز بها» ..وقالت إ َّن «كاس��يميرو،
وإيس��كو تكف�لا بالقض��اء عل��ى
مانشستر يونايتد».
ونش��رت صحيف��ة «آس» عنوان ً��ا
جذابً��ا ،قائلة« :أوروبا هي» مع صورة
لريال مدريد ..وكتبت في صفحاتها:
«أوروبا ِملك ملدريد» ،مش��يرة إلى أ َّن
كاسيميرو وإيس��كو ،أهديا اللقب
للن��ادي امللك��ي ،وأ َّن يونايت��د ل��م
يستفق سوى في نهاية اللقاء.
ونش��رت صحيف��ة «آولي��ه»
األرجنتينية عنوان ًا مثيرًا بصفحتها
األول��ى «مل��ك الس��وبر األوروب��ي»،
مش��يرة إلى تتويج الن��ادي املدريدي
بلقبه الدولي الـ.23
وكتبت أ َّن الريال يبدو أن َّه «ليس لديه
س��قف لأللقاب» ويس��تعد حلصد
لقب آخر في السوبر اإلسباني ،أمام
غرميه التقليدي برشلونة.
وكان عن��وان صحيف��ة «ليكي��ب»

الفرنس��ية« :مدري��د أكب��ر بكثي��ر
من مانشس��تر يونايتد» ،وذكرت أ َّن
كاسيميرو ،أثبت مرة أخرى أنّه «أكثر
من مجرد العب وسط مدافع».
وامتدح��ت خط��ة امل��درب زي��ن
الدي��ن زي��دان ف��ي الدف��ع بالرباعي
«كاس��يميرو ،ومودريت��ش ،وكروس،
وإيسكو» الذي أظهر سيطرة كبيرة
خلف املهاجمني بنزمية ،وبيل.
وقال��ت صحيف��ة «الجازيت��ا»
اإليطالي��ة« :مدريد يتع��ذر كبحه»،
ممتدحة تتويج زيدان بلقبه السادس
مع الفريق ،وقوة خط وسط الفريق
اإلس��باني «الذي بس��ط سيطرته
على يوفنت��وس قبل ش��هرين» في
نهائي التشامبيونز ليج.
ولم تهت��م الصحاف��ة الكتالونية
بتتويج الريال األوروبي ،ونشرت صورًا
للفرنس��ي عثمان دميبيلي مهاجم
بروس��يا دورمتوند املطلوب بقوة في
برشلونة.
وحتدثت عن املفاوضات التي متت في
أملانيا خالل الساعات األخيرة بشأن
دميبيلي ،واملطالب الفلكية من قبل
ناديه ال��ذي ال يريد االس��تغناء عنه
سوى مقابل  150مليون يورو.

ومضــة

صحيفة يومية سياسية مستقلة
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عطابة "سانت ليغو" المعدل
وأنا اتابع هذا االهتمام الواس��ع ملا أق ّره مجلس الن ّواب مؤخرا ً
حول الصيغة املعدلة لنظام "س��انت ليغ��و" وما رافق ذلك
يعدون أنفس��هم ضمن نادي
من غضب واس��تياء لدى م��ن ّ
الكتل واجلماعات الصغيرة ،املتحمسة لالشتراك في اجلولة
اجلديدة لالنتخابات؛ تذكرت صرخة مظفر النواب التحذيرية
ألهل��ه ،م��ن مخاطر ال��ردة واعتماد الوس��ائل اجملهضة وغير
اجملدي��ة في مواجه��ة الكارث��ة احملدق��ة ،عندما ق��ال( :جرح
صويح��ب بعطابة ما يلتم)؛ مثل ه��ذه الفزعات تعيد اجترار
نفس العطابات البائسة في مواجهة عيوب بنيوية ال عالقة
ملث��ل هذه التقني��ات والوس��ائل واألنظمة املتط��ورة لتوزيع
املقاعد االنتخابية بها .إن االستعانة بأنظمة متطورة وجدت
ألوضاع سياسية واجتماعية ودميوغرافية خاصة ،كما حصل
مع الصيغة املعدلة من نظام "س��انت ليغ��و" في نيوزلندا
والنروج والس��ويد والبوس��نة ،ال يعني أنها س��تكون مبثابة
الوصفة الس��حرية لكل عيوب ومشكالت صناديق االقتراع،
وفي بلد مثل العراق انتشله املشرط اخلارجي من نفق أقسى
جترب��ة توليتارية عرفه��ا تاريخ املنطقة احلدي��ث ،وما خلفته
من س��حق ش��به تام لكل ما ميت بصلة للتن��وع والتعددية
السياس��ية واالجتماعية والنقابية ،مهّ د الطريق لكل هذا
الضياع والتشرذم السياسي والقيمي الذي منر به اليوم .كما
أن جتربة اعتماد نظام "س��انت ليغو" املعدل والتي اعتمدها
مجل��س الن � ّواب العراقي نهاية الع��ام  2013لم تفضي ألي
تغيي��ر جدي في خارطة املقاعد لالنتخابات الس��ابقة والتي
أهدتنا البرملان احلالي ،والذي يلفظ أشهره األخيرة.
كل ه��ذه احلقائق واملعطي��ات تدفعنا للحذر م��ن مثل هذه
الفزعات املسكونة بتقاليد وثوابت (الهرب لألمام) ،وبالتالي
اإلصرار لدفعنا الى املزيد من الهزائم السياسية واحلضارية.
مش��كلتنا ليست بـ (سانت ليغو املعدل منه أو غير املعدل)
مش��كلتنا بعدم امتالكنا للتشريعات والتوجهات املناسبة
والش��جاعة ،الت��ي مبقدورها كنس فض�لات أربعة عقود من
الهيمنة املطلقة لسلطة العبودية واالستبداد .في النصف
األول م��ن القرن املنص��رم رفع رواد الوطنية العراقية ش��عار
(ال انتخاب��ات ب�لا أحزاب سياس��ية) وكان ذلك وعي �ا ً عميقا ً
ومبكراً ،ملا نفتقده اليوم حيث تسمح "املفوضية املستقلة
لالنتخابات" لتأسيس مئات "األحزاب" للمشاركة في اجلولة
املقبلة لالنتخابات !...مئات من التس��ميات والعناوين تشبه
كل ش��يء إال احل��زب مبعن��اه ووظائف��ه املعروفة ل��دى الدول
واجملتمعات التي وصلت لس��ن التكليف احلضاري .هنا يكمن
اجلرح الذي لن تلمه كل هذه العطابات الوافدة.
م��ا يجري خل��ف وابل كثيف م��ن ادعاءات املدني��ة واإلصالح
و"األح��زاب العاب��رة" وغير ذلك من العناوي��ن الرنانة ،واألكثر
رواجا ً في بازار املزاودات واالستعراضات احلالية؛ هو شكل من
أش��كال التواطؤ مع قواعد اللعبة األساس��ية التي تعرفنا
لبضائعها على مدى أربعة عش��ر عاما ً م��ن "التغيير" .وقد
برهنت جتربة حصول ما يسمى بـ (التيار املدني والدميقراطي)
عل��ى ثالثة مقاعد في البرمل��ان احلالي ،ال على بؤس مثل ذلك
الوجود وحس��ب بل ق��دم خدم��ة مجانية للكت��ل الكبيرة
ترس��خ روح اليأس وع��دم الثق��ة مبثل هذه
وحيتانه��ا ك��ي ّ
البدائل واخليارات .إن وضع اللوم كله على مثل هذه األنظمة
التي اعتمدها البرمل��ان ،بوصفها (تقطع الطريق أمام القوى
الرافضة للفساد ،وتبقي البرملان حتت سيطرة الكتل الكبيرة
و )...ه��و ف��ي نهاية املطاف تروي��ج لـ (الوع��ي الزائف) والذي
هو أش��د فتكا ً من اجلهل نفس��ه .إن إص��رار البعض لتقدمي
نفس��ه كبديل كامل وجاهز مبق��دوره أن يحل محل الطبقة
السياس��ية احلالية خلف يافطات (احل��راك املدني والعصيان
"جم��ل الغركان
املدن��ي ،)..س��ينطبق علي��ه املثل املع��روف ّ
غطة".

اليابان تعزز حضورها

من خالل هاتف "شارب"

كاريكاتري ـ عاصم جهاد

ضمن فعاليات بغداد مدينة اإلبداع

مثقفون وأدباء وعائالت عراقية تحتفل على متن الزورق األدبي
بغداد  -تضامن عبد المحسن:
ضمن فعالي��ات بغداد مدينة االبداع االدبي
الت��ي تقدمها اللجنة املس��ؤولة عن ملف
بغداد في اليونسكو ،نظمت دائرة العالقات
الثقافي��ة العامة ف��ي وزارة الثقافة رحلة
ال��زورق االدب��ي ،بالتع��اون مع امان��ة بغداد
ورابط��ة اجملالس االدبية ،ليمخ��ر الزورق في
نهر دجلة اخلير مساء يوم الثالثاء ،2017/8/8
وعل��ى متن��ه أكثر من  100ش��خصية بني
ش��اعر ،ومثقف ،وم��ن العائ�لات العراقية
احملبة ،إلحياء ليالي بغداد.
عن هذه الفعالية ،التي اس��تمرت اكثر من
س��اعتني ،قال فالح حسن شاكر مدير عام
دائرة العالقات الثقافية العامة :ان مشروع
الزورق االدبي س��يكون متجددا ،ونحاول من
خالل��ه مغازل��ة جانبي املدينة ف��ي الكرخ
والرصاف��ة ،بالش��عر ،واملوس��يقى ،والفن
اجلمي��ل ،واردنا ان نلفت النظر الى ان بغداد
دخلت ضمن شبكة مدن اليونسكو لإلبداع
االدبي بحضورها الثقافي ،واصرار مبدعيها
من ادباء ،وفنان�ين ،ومثقفني ،على العطاء.
ونوه ش��اكر الى ان مشروع الزورق االدبي مر

جانب من االحتفالية
مبحطتني ،االولى كانت اشد برودة في العام
املاضي ،واحملطة الثانية اليوم وكانت االكثر
حرارة ،مؤكدا :امن��ا ذلك يدل على ان االبداع
العراق��ي ال تقف امامه أي��ة معوقات ،وفي
كل الظ��روف هو يؤكد حض��وره ،واالنطالق
نحو االب��داع الثقافي واالنس��اني على حد
سواء)

 .هذا وقد ض��م الزورق االدبي عضو مجلس
الن��واب األس��بق فوزي أك��رم ت��رزي ،ومدير
عام دائرة العالق��ات الثقافية العامة فالح
حس��ن ش��اكر ،ومدي��ر ملف
امل��دن االبداعية
ا لد كتو ر

معارض ونشاطات متعددة تهدف الى "فيسبوك" ستمنح أمواال
لجميع مشتركيها
تشجيع القراءة في بابل وصالح الدين
بغداد  -الصباح الجديد:
أق��ام قصر الثقاف��ة والفنون في صالح
الدين التابع لدائرة العالقات
الثقافي��ة العام��ة،
وبالتع��اون م��ع دار
اإلبداع للطباعة
والنشر معرضا
للكتاب.
ض��م املعرض
ع��ددا كبيرا
م��ن الكت��ب
واإلص��دارات
ا لثقــا فيـ��ة
و ا أل د بـــــيـ��ة
والفكرية ،حيث مت
ع��رض أكثر م��ن مئة
عن��وان وفي ش��تى اجملاالت،
ويع��د ه��ذا النش��اط ضم��ن منه��اج
القصر في اقامة النش��اطات الثقافية

الصباح الجديد  -وكاالت:
أحمل��ت تقارير صحفي��ة بريطانية إلى أن
ش��بكة التواصل االجتماعي األش��هر
"فيس��بوك" جتهز طريقة جديدة متنح
من خاللها أحقية احلصول على األموال
جلمي��ع مش��تركيها .وقال��ت صحيفة
"الفايننش��يال تامي��ز" البريطاني��ة في
تقري��ر له��ا إن مؤس��س "فيس��بوك"،
مارك زوكربيرغ ،طرح منذ ش��هرين تلك
الفكرة ،ويبدو أن الش��بكة في طريقها
لتنفيذ آلياتها نقال عن مصادر من داخل
الشبكة .وكان زوكربيرغ قد طرح الفكرة
ف��ي خطاب ألق��اه بجامع��ة "هارفارد"
األميركية في مايو/أيار املاضي ،مبناسبة
حصول��ه عل��ى الدكت��وراه الفخري��ة،
حينم��ا قال إنه يستكش��ف أفكار عن
توفير دخل أساسي شامل للمشتركني
حلثهم عل��ى خلق أفكار جدي��دة تنفع
شبكة التواصل الشهيرة.

واألدبية التي تخ��دم الثقافة واملثقفني
في صالح الدين.
ام��ا ف��ي باب��ل وضم��ن
نش��اطــات البيــت
الثقاف��ي البابلي
فـــ��ي دائــ��رة
الــعالقــ��ات
الثقافية فقد
ب��دأت وحدة
املرأة والطفل
نـشــاطـــا
جديدا موجها
لألطــــفــال
بعن��وان (كتابي
صديق��ي) يه��دف
إل��ى زرع ثقافة القراءة
عند الطف��ل ،وتنميتها عن
طري��ق توزيع مج�لات األطفال عليهم،
وتشجيعهم على اقتنائها.

وتش��ير التقاري��ر إل��ى
أن "فيس��بوك" بتل��ك
الطريق��ة ،تس��عى إل��ى
ض��رب منافس��تها "غوغ��ل"
في مقتل ،حي��ث يعتمد معظم
صناع احملتوى على شبكات التواصل
كوسيلة لزيادة الوصول إلى محتواهم
لزيادة عائد اإلعالنات اخلاصة بهم ،والتي
تأتي من "غوغل" في أغلب األحيان.
وقال��ت الصحيف��ة البريطاني��ة
إن فك��رة ضم��ان دخ��ل أساس��ي
للمس��تخدمني ميتل��ك مي��زة
عظيمة ،حي��ث تكرس من
مب��دأ أن كل مواطن هو
عض��و ذو قيم��ة ف��ي
اجملتم��ع ،وميك��ن أن
يش��كل محت��واه
تغيي��را حليات��ه
الشخصية.

خطأ قطة يؤدي إلى خسارة  40ألف دوالر
الصباح الجديد  -وكاالت:
تسببت قطة بحريق خطير في مدينة
أدياليد ،جنوبي أس��تراليا ،مم��ا أدى إلى
خس��ائر تق��ارب  40ألف دوالر لألس��رة
التي تتولى تربيتها منذ مدة.

وبحسب ما نقلت صحيفة "غارديان"
البريطاني��ة ،فق��د قف��زت القطة إلى
املطب��خ ،وأدارت زرا ف��ي موقد الطهي،
مما أدى إلى نشوب احلريق.
واكتشفت السلطات احمللية أمر احلريق

عقب تلقيها اتصاال ،من أشخاص مروا
بجانب البيت ،وسمعوا إنذار احلريق.
وتدخل��ت هيئ��ة إطف��اء احلري��ق،
واكتش��فت بصم��ة القط��ة فيم��ا
حصل ،بكونه��ا الكائن الوحيد الذي

كان في البيت حني ش��ب
احلريق ،وكان��ت الترجيحات
ف��ي البداية أن يك��ون احلريق
ناجم��ا ع��ن حص��ول مت��اس
كهربائي.

هيفاء وهبي تتعاقد على بطولة

مسلسل لعرضه في رمضان المقبل
الصباح الجديد  -وكاالت:
تعاقدت الفنانة هيفاء وهبي مع املنتج
ممدوح ش��اهني ،على بطولة مسلسل
يع��رض ف��ي رمض��ان املقب��ل ،وتقوم
هيفاء خالل هذه األيام باختيار العمل
املناس��ب ال��ذي س��تخوض ب��ه دراما
رمض��ان ،وف��ي ثاني تع��اون يجمعهم
بعد مسلسل احلرباية ،الذي عرض في
رمضان املاضي .
يذكر ان هيفاء ستستأنف التحضيرات
اخلاصة بألبومها اجلديد ،واملقرر طرحه
نهاي��ة الع��ام اجلاري ،حي��ث أن األلبوم

الصباح الجديد  -وكاالت:
طرح��ت ش��ركة "ش��ارب" الياباني��ة ،هاتفه��ا الذك��ي اجلديد
" ،"Aquos S2بنحو رسمي ،في مسعى إلى تعزيز حضورها في
السوق اآلسيوية ،إلى جانب العمالقني "أبل" و"سامسونغ".
وبحس��ب ما نقلت "بزنس إنس��ايدر" ،فإن هاتف شارب اجلديد
ميت��از بح��واف دقيقة ج��دا ،األمر الذي يفس��ح مس��احة أكبر
م��ن الواجهة للشاش��ة .وتصل مس��احة الشاش��ة إلى 12.7
س��نتيمترات ،وتغط��ي بذل��ك قراب��ة  87في املئة م��ن واجهة
الهاتف الذكي.
وتع��د مس��احة الشاش��ة التي ت��كاد تغطي واجه��ة الهاتف
بالكامل تقنية املس��تقبل بالنس��بة للهواتف الذكية ،وإحدى
األم��ور الت��ي تتنافس فيها الش��ركات الكبرى ،عل��ى اعتبار أن
السعة الكبيرة تتيح استعماال مرنا ،ومشاهدة أفضل للصور
ومقاط��ع الفيديو .ويباع الهاتف اجلدي��د اآلن في الصني فقط،
ويق��ارب س��عره  370دوالرا ،ومن املس��تبعد أن يصل في الفترة
املقبلة إلى السوق األميركية.

يض��م 14أغني��ة متنوع��ة باللهج��ة
املصري��ة ،واللبنانية ،ويذك��ر أن هيفاء
تستعد لفيلم س��ينمائي ضخم مع
اخملرج س��امح عبد العزيز خالل الفترة
املقبلة.
وم��ن جانب اخ��ر كش��فت معلومات
أن الفنان��ة اللبناني��ة هيفاء وهبي قد
حصل��ت عل��ى مبل��غ  150أل��ف دوالر
أميركي من محطة "س��ي بي س��ي"،
التي ستشارك من خاللها في برنامج
" "snlمبوسمه الرابع ،وأشارت املصادر
أن التصوي��ر س��وف يس��تغرق أربع��ة

أيام متهيدا ً لع��رض ما مت تصويره قريبا ً
على املش��اهدين ،وه��ي اإلطاللة التي
س��تكون األكثر إثارة للجدل خصوصا ً
أن جنم��ة احللقة تتطرق إلى الكوميديا
في التمثيل للمرة األولى.
ف��ي املقابل ف��ان هن��اك معلومات إن
األزم��ة ب�ين هيف��اء واملنت��ج املص��ري
محمد الس��بكي ،مازالت قائمة ،وهي
تتمحور بش��أن فيلم "ثاني��ة واحدة"
ال��ذي توق��ف تصويره ألكثر م��ن مرة،
وكان م��ن املفت��رض أن يعرض في عيد
األضح��ى املبارك املقب��ل ،لكن يبدو أن

العمل ل��ن يرى النور ،أقله مع
هيفاء وهبي التي ترفض في
الوقت احلالي أية مصاحلة مع
منتج العمل املش��ار إليه،
إثر أزم��ة ح��ادة بينهما،
وصل��ت إل��ى مرحل��ة
إص��دار البيان��ات،
و ا لتعليق��ا ت
املتبادلة.

صادق رحمة ،ومدي��ر العالقات واالعالم في
امان��ة بغداد حكي��م عبد الزه��رة ،ورئيس
اجملالس الثقافية البغدادية صادق الربيعي،
ومدي��ر العالق��ات في بي��ت احلكمة مظفر
الربيع��ي ،اضافة الى عدد من الش��اعرات،
والش��عراء ،ومن الوجوه الب��ارزة في اجملتمع
البغدادي  .اس��تهلت الفعالي��ات باألغاني
العراقي��ة التراثي��ة ،اضاف��ة ال��ى الس��رد
التاريخ��ي ملدينة بغداد ال��ذي قدمه املؤرخ
عادل العرداوي ،متناوال بغداد ،وابرز معاملها
التراثية والتاريخية ،واهمية اختيارها ضمن
مش��روع املنظم��ة العاملية (اليونس��كو)،
ودخولها ضمن شبكة املدن االبداعية.
الش��اعرة امنة عب��د العزيز الق��ت بعضا
م��ن قصائدها خالل الرحل��ة ،كما صدحت
حناجر ش��عراء اخرين بالقصائ��د املتغزلة
ببغ��داد .وفي ختام اجلول��ة قدمت الفرقة
املوس��يقية عدد من االغان��ي التي جمعت
الت��راث العراقي من الش��مال ال��ى اجلنوب
والوس��ط ،ليؤدي احلاضرون الدبكات في
اثناء س��ير ال��زورق في نه��ر دجلة
اخلير.

استراليا تواصل بحثها عن

"قاطعي رؤوس الديناصورات"
الصباح الجديد  -وكاالت:
قالت الشرطة األس��ترالية إنها تتأمل القاء القبض على أفراد
أقدم��وا على قطع رؤوس ثالثة نس��خ من ديناص��ورات في أحد
املتاحف ،قريبا.
وقالت الشرطة في منطقة كانبيرا في موقعها على اإلنترنت،
إن س��رقة ال��رؤوس الثالثة اكتش��فت يوم األحد ف��ي منطقة
عرض خارجي��ة مبتحف الديناص��ورات الوطني ،ف��ي العاصمة
األسترالية.
وأضافت الشرطة أن اجلناة الذين أظهرت حتقيقات أولية ،أنهم
استعملوا منشارا للمعادن ،رمبا يخططون لالحتفاظ بالرؤوس
املصنوعة من األلياف الزجاجية كغنيمة.
ونقل��ت هيئ��ة اإلذاع��ة والتلفزيون األس��ترالية عن الل��واء رود
أندرس��ون قول��ه "نتوقع من ه��ؤالء اجلناة أن يخب��روا الناس مبا
فعلوه ،ألنهم ليسوا أذكياء كما هو واضح".

أخبــارهــــــــــم
جيم كاري
النجم جيم كاري املشهور
بإبداع��ه التمثيلي ،فاجأ
اجلمي��ع مبوهب��ة بعي��دة
ع��ن التمثي��ل حي��ث أنه
أعلن عن موهبة الرس��م
ببراع��ة ،وتتمكن لوحاته
من جذب انتباه اجلميع.
وقام كاري بصناعة فيلم
وثائقي مصغر حتت إسم
 ،I Needed Colorيتحدث
خالله عن حبه للرس��م،
ويس��تعرض ع��ددا ً م��ن
لوحاته الفنية املتواجدة،
داخ��ل األس��توديو اخلاص
به في مدينة نيويورك.

وقال كاري ف��ي الفيديو:
أحب االستقالل املتواجد
في الرس��م ،أحب احلرية
في ذلك .ال أحد يقول لك
ما ميكن��ك فعله ،أو ما ال
تس��تطيع القيام به ،في
معظم األحيان".

ليندسي لوهان
بخط��وة مفاجئ��ة منها
شاركت النجمة العاملية
ليندسي لوهان جمهورها
بصورة لها ،نش��رتها عبر
حس��ابها الش��خصي
على أحد مواقع التواصل
االجتماع��ي ،التقطته��ا
على طريقة "السيلفي"،
وظه��رت فيها من دون ان
تض��ع عل��ى وجهه��ا أي
من مس��احيق التجميل
الـ"ماكياج" ،فبدت على
طبيعتها.
الص��ورة نال��ت الص��ورة

جمهور ليندس��ي لوهان
املنتش��ر ح��ول العال��م،
حيث أكدوا على جمالها
ونعومته��ا ،وانهال��ت
التعليق��ات على الصورة
بنحو كبير.

ملحم زين
كشفت مصادر مطلعة إن
الفنان اللبناني ملحم زين
لن يغني في معرض دمشق
الدولي الذي س��يقام في
املرحل��ة القليل��ة املقبلة،
وق��د ح��ل مكان��ه الفنان
أمي��ن زبيب ال��ذي اتفق مع
إدارة ذلك احل��دث الثقافي
والفن��ي ،وم��ن املق��رر أن
يحيي أمسية فنية وسط
حشد من احملبني .
وأوضح��ت املص��ادر ف��ي
تصريح��ات خاص��ة الحد
املواق��ع الفني��ة ،أن زي��ن
تراج��ع ع��ن ق��رار القبول
بتل��ك الرحل��ة ألس��باب
متع��ددة وتختل��ف ع��ن

بعضه��ا البع��ض ،فم��رة
يق��ول ان أهله متن��وا عليه
عدم القي��ام بتلك اخلطوة
خو ًفا من األوضاع األمنية،
وم��رة أخ��رى يش��ير إل��ى
وجود ارتب��اط فني آخر في
التاري��خ نفس��ه ،وحتدي ًدا
ف��ي العاصم��ة الس��ورية
دمشق.

