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بغداد ـ الصباح الجديد:
انتق��د رئيس الوزراء حي��در العبادي، 
املناص��ب  توزي��ع  األربع��اء،  أم��س 
ب��ن األح��زاب، فيم��ا أش��ار إل��ى أن 
احلكوم��ة فتح��ت ب��اب الترش��يح 
للهيئات املس��تقلة أم��ام املواطنن 

"الكفوئن".
وق��ال العب��ادي، بحس��ب التلفزيون 
الرس��مي إن "توزي��ع املناص��ب ب��ن 
األحزاب يفقد عمل الدوائر احلكومية 

واستقالليتها".
وأض��اف، أن "الدول��ة العراقية دولة 
مواطن��ة وليس��ت دول��ة مكون��ات 
وعلين��ا أن نخدم جمي��ع العراقين 
بوصفه��م مواطن��ن م��ن الدرج��ة 

األولى".
وتابع، "نتبع الطرائق الدستورية في 
املستقلة  الهيئات  اختيار مرشحي 
وفتحنا الترش��حن أم��ام املواطنن 
الكفوئن للتقدمي الى هذه الهيئات"، 
كم��ا أعل��ن رئي��س مجلس ال��وزراء 

حيدر العبادي، ، عن إطالق الترشيح 
للتق��دمي للمناصب العليا والهيئات 
املستقلة، مشيرا إلى أن العراق دولة 

مواطنة ال دولة مكونات.
وق��ال العب��ادي ف��ي مؤمت��ر عق��ده 
ببغ��داد، بحس��ب بي��ان ملكتب��ه، إن 
"الهيئات املس��تقلة يجب ان تخرج 
م��ن احملاصصة وان تكون مس��تقلة 
الف��رص  تكاف��ؤ  ع��دم  وان  فع��ال، 
وانع��دام العدالة ي��ؤدي الى الظلم 
والفس��اد وتدمير اجملتمع"، مبينا انه 
"الميك��ن اقامة نظام سياس��ي من 
دون تنظيم حزبي، وخطواتنا ليست 
ض��د العمل احلزبي، لك��ن اخلطأ هو 
مت��دد العمل احلزبي الى مؤسس��ات 
الدولة والتعين على اس��اس الوالء 

احلزبي والشخصي".
واض��اف بالقول، "نح��ن على اعتاب 
عهد جديد وبتحقيق العدالة نوجه 

ضربة قاصمة لالرهاب والفساد".
تفاصيل ص3

العبادي ينتقد توزيع المناصب بين األحزاب 
ويفتح باب الترشيح أمام "الكفوئين"

رئيس الوزراء حيدر العبادي

بغداد ـ الصباح الجديد:
دع��ا رئي��س التحال��ف الوطن��ي 
العراق��ي الس��يد عم��ار احلكيم 
ال��دول العربي��ة الى دع��م وحدة 

العراق.
ال��ى  ورد  ملكتب��ه  بي��ان  وذك��ر 
الس��يد  ان  اجلدي��د"  "الصب��اح 
عمار احلكيم أس��تقبل أمس وفَد 
البرمل��ان العرب��ي برئاس��ِة رئيس 
البرملان مشعل بن فهم السلمي 

وأك��د على أنَّ الع��راَق يقترُب من 
حس��ِم جمي��ع املواجه��اِت م��ع 
اإلرهاب الداعش��ّي بعَد أْن حسَم 

الصفحَة العسكرية".
وبن الس��يد عم��ار احلكيم خالل 
اللق��اء أنَّ اإلرهاَب باَت مكش��وفاً 
ويفتق��ُد أله��ِم مقوم��ات وجوده 
احلاضن��ِة  بالبيئ��ِة  املتمثل��ة 

واملتعاطفة معه".
تفاصيل ص3

متابعة الصباح الجديد:
دع��ا األم��ن الع��ام ل��أمم املتحدة 
ملواجه��ة  غوتيري��س،  انطوني��و 
العنصرية وكراهي��ة األجانب في 

العالم.
وكتب غوتيريس في صفحته على 
"تويت��ر" خ��الل الي��وم التالي من 
احتجاجات نيوي��ورك، التي وصف 
فيها املش��اركون سياسة الرئيس 
األميرك��ي دونالد ترام��ب بالنازية، 

األجان��ب  وكراهي��ة  "العنصري��ة 
وكراهي��ة  الس��امية  ومع��اداة 
اإلسالم تس��مم مجتمعنا يجب 
علين��ا مواجهته��ا دائم��ا في كل 

مكان".
الرئي��س  أن  إل��ى  اإلش��ارة  جت��در 
األميركي ترامب قد واجه انتقادات 
ألن��ه ل��م يحم��ل ط��رف بعين��ه 

مسؤولية األحداث
تفاصيل ص3

الحكيم للسلمي: على الدول 
العربية دعم وحدة العراق

غوتيريس يدعو لمواجهة العنصرية 
وكراهية األجانب في العالم

بغداد-أسامة نجاح:
أعلنت قيادة الش��رطة االحتادية , 
أمس األربعاء , عن وصول قطعات 
الش��رطة إل��ى مش��ارف تلعف��ر 
متهيداً لتحرير القضاء من قبضة 
عصاب��ات داع��ش اإلرهابية ، فيما 

أش��ارت مص��ادر أمني��ة إل��ى إن ، 
مجاميع داعش بدأت باس��تعمال 
مادة )البيرمثرين( ملعاجلة األمراض 
اجللدي��ة، كاش��فه عن ، تفش��ي 
األمراض اجللدية اخملتلفة لعناصرها 

وباألخص مرض )اجلرب(. 

 وقال قائد قوات الشرطة االحتادية 
الفريق الركن رائد شاكر جودت في 
بي��ان حصلت صحيف��ة ‘‘الصباح 
اجلدي��د‘‘ على نس��خة من��ه ، إن " 
طالئ��ع ق��وات الش��رطة االحتادية 
م��ن الفرق��ة اخلامس��ة والثالث��ة 

والطائ��رات  القناص��ن  وأف��واج 
املسيرة وعش��رات اآلليات املدرعة 
وصلت إلى مشارف تلعفر, إضافة 
الس��تكمالها جميع التحضيرات 

اللوجستية ملعركة حترير املدينة.
تفاصيل ص3

بغداد ـ الصباح الجديد:
أص��درت وزارة اخلارجية االميركية 
تقريره��ا الس��نوي ح��ول احلريات 
الديني��ة في العال��م والذي اكدت 
فيه ان داعش يع��د ابرز املنتهكن 
لأقلي��ات الديني��ة ف��ي الش��رق 

االوسط.
وع��رض وزي��ر اخلارجي��ة األميركي 

ريكس تيلرسون التقرير في مؤمتر 
صحف��ي قال في��ه "ان )داعش( ما 
يزال يس��تهدف أصحاب الديانات 
والعرقي��ات األخ��رى باالغتص��اب 

واالختطاف واالسترقاق والقتل".
وأض��اف ان " داعش مس��ؤول عن 
اإلب��ادة اجلماعي��ة ض��د االيزيدين 
واملس��يحين واملسلمن الشيعة 

في املناطق التي يسيطر عليها".
كما س��لط التقري��ر الضوء على 
التنظي��م بس��بب "جرائمه ضد 
اإلنس��انية وما يرتكبه من تطهير 
الديني��ة  األقلي��ات  ض��د  عرق��ي 
الس��نة  املس��لمن  وكذلك بحق 

واألكراد".
واكد الوزي��ر األميركي التزام بالده 

االنس��ان  بتعزي��ز حماي��ة حقوق 
واحلريات االساسية مبينا ان "هذا 
التقرير ميثل صوتا جلميع الراغبن 

في احلياة بسالم".
وم��ن املق��رر ان ترس��ل اخلارجي��ة 
االميركية التقرير إلى الكونغرس 
الطالعه على وضع احلرية الدينية 

في 200 بلد وإقليم.

قطعات الشرطة االتحادية تصل إلى مشارف تلعفر تمهيدًا لتحريره 
واشنطن تعدُّ "داعش" أبرز المنتهكين لألقليات في الشرق األوسطتفشي األمراض الجلدية بين صفوف عناصر داعش 

بسم الله الرحمن الرحيم
 )َيا أَيَُّتَها النَّْفُس اْلُمْطَمِئنَُّة ارِْجِعي إَِل َربِِّك رَاِضَيًة َمرِْضيًَّة 

َفاْدُخِل ِف ِعَباِدي َواْدُخِل َجنَِّتي(
 صدق الله العظيم

تنعى عشيرة السادة اللعيبي في البصرة 
وِفي عموم العراق فقيدها الشاب "السيد 
أمين" ابن ش��قيق السيد وزير النفط جبار 
عل��ي حس��ن اللعيبي الذي واف��اه األجل 
على إث��ر عارض صحي مفاجئ وس��يقام 
مجل��س الع��زاء على روح��ه الطاهرة في 
حسينية آل مسافر في حي احلكيمية في 
محافظ��ة البصرة اعتبارا من يوم األربعاء 
2017/8/16 ومل��دة ثالث��ة أي��ام  وِفي بغداد 
سيقام مجلس العزاء في مسجد الزوية 
يوم السبت املوافق 2017/8/19 وليوم واحد 
من الساعة 4-7 مساًء، نسأل اهلل العلي 
القدير أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه 
وأن يسكنه فسيح جنانه وأن يلهم ذويه 

الصبر والسلوان.

إّنا هلل وإنا إليه راجعون

المرأة.. وتحديات
الموروث االجتماعي

أسباب اجتماعية واقتصادية وثقافية تقف وراء العنف ضد المرأة

لماذا يفضل الرجل المرأة المغلوبة على أمرها زوجة له؟
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السليمانية ـ عباس كاريزي:

بع��د اكثر م��ن ال��ف و 437 عاماً 
وحت��ت ش��عار الكلم��ة الطيب��ة 
والفكر النير والفعل احلسن، اقام 
اتباع الديانة الزرادشتية في اقليم 
كردستان مراس��يم جتديد العهد 
والوالء اللهتهم بالقرب من معبد 
قسن قابان شمال غربي محافظة 

السليمانية.
وق��ال امي��ر الديان��ة الزرادش��تية 
بي��ر لقم��ان حاج��ي ف��ي تصريح 
»للصباح اجلدي��د« التي رافقتهم 
ال��ى غار قس��ن قاب��ان الواقع في 
ري��زان ش��مالي  منطق��ة جم��ي 
ال��ذي  الس��ليمانية،  محافظ��ة 
يع��ده اتباع ه��ذه الديانية باملعبد 
الذي اقام ب��ه اجدادهم الطقوس 
والعب��ادات الدينية، انه وبعد مرور 
1437 عاماً يقيم معتنقو الديانة 
الس��ليمانية،  ف��ي  الزرادش��تية 
مراس��م جتديد العهد والوالء عبر 
احياء عيد »عه��د النار« وهو احد 
اهم العبادات واملناسك التأريخية 
التي يجدد فيها اتابع هذه الديانة 
بالوفاء والس��ام،  العهد وال��والء 
مؤكدا ان آالف األش��خاص اعلنوا 
اعتناقهم الديانة الزرادشتية على 

يديه خال العامني املنصرمني.
ه��ذا وردد خال مراس��م االحتفال 
واألدعي��ة  األناش��يد  املش��اركون 
الدينية الزرادشتية، ووزعوا رسائل 
دينية، وقرأوا قس��م الوالء معلنني 
اعتزازهم بالعادات والتقاليد التي 
ورثوها م��ن أجداده��م وملوكهم 

ونبيهم زرادشت.
وتاب��ع بي��ر لقم��ان قائ��اً » اتباع 
ه��ذه الديان��ة يرفض��ون التبعية 
والعبودي��ة ويعلن��ون الب��دء باداء 
عباداته��م وفق��ا ملا ين��ص عليه 
دينهم، وانهم يس��عون للتخلص 
من العبودية الفكرية واجلس��دية، 
وان الزرادشتية سيقومون باقامة 
اس��بوعيا  الديني��ة  مناس��كهم 
وش��هريا وس��نويا في هذا املكان 
املق��دس. وينتش��ر اتب��اع الديانة 

ع��ّدة  مناط��ق  ف��ي  الزرادش��تية 
باالقلي��م منه��ا محافظة دهوك 
ومحافظ��ة  زاخ��و  مدين��ة  ف��ي 
مدين��ة  س��ّيما  ال  الس��ليمانّية 
دربندخ��ان، وقضاء راني��ة، ومدينة 
جمجم��ال،  وقض��اء  دزة،  قلع��ة 
ومدين��ة  حلبج��ة،  ومحافظ��ة 
اربيل، ال سّيما قضاء كويسنجق، 
ومحافظ��ة كرك��وك ف��ي داقوق، 
والت��ون كوب��ري ومدين��ة خانقني 

وبلدة كفري مبحافظة ديالى.
ويعد كهف القس��ن قابان مكان 
للعبادة وحتقيق العدالة لدى اتباع 
الديان��ة الزرادش��تية، وهو كهف 
يضم قبور اثنني او ثاثة من ملوك 
س��الة املادي��ني، لذا اتخ��ذه اتباع 
ه��ذه الدياني��ة معب��دا مقدس��ا 
القام��ة تراتيله��م ومناس��كهم 
الدينية.   حيث يرى بير لقمان وهو 
مبنزلة امي��ر الديانة الزرادش��تية، 
أّن م��ا يقوم به لي��س مجرد متثيل 

دين��ي ب��ل ث��ورة ثقافي��ة هدفها 
تغيير عقول الناس وقلوبهم نحو 
ح��ب احلي��اة، وتبني االعت��دال في 
حياته��م واختي��ار الفك��ر اجلديد 
املتصالح واملتائم مع روح العصر، 
في بل��د يتع��ّرض إلى اإلنقس��ام 
بس��بب الكراهّيات اإلثنية، معرباً 
عن تفاؤله بأن حتدث الزرادش��تية 
تغيي��را نح��و األفضل ف��ي الباد. 
واكد لقمان ان شتى االديان االخرى 
شاركوا في هذه املناسبة لتجديد 
العهد والوفاء والتآخي والتعايش 
ونبذ العنف وتبني السام في هذا 
اليوم الذي عده تأريخياً بالنس��بة 
للكرد.اشنا عبد القادر وهي احدى 
الزردش��تية  للديان��ة  املعتنق��ات 
قال��ت انه��ا ق��ررت من��ذ نش��أت 
تنظيم داع��ش العودة ال��ى ديانة 
اجداده��ا الزرادش��تية، معربة عن 
س��رورها بحصولها على لقب بير 
التي متثل درج��ة دينية رفيعة في 

الديانة الزرادش��تية، مش��يرة الى 
انها قامت وفق��ا للدرجة الدينية 
الت��ي تقلدته��ا بقب��ول عضوي��ة 
ينتمون  الذين  عشرات االشخاص 

يومياً الى الديانة الزرادشتية.
ورفضت عب��د القادر تق��دمي ارقام 
مح��ددة لع��دد الذي��ن ينظم��ون 
ال��ى الديان��ة الزرادش��تية يومياً، 
موضح��ة ان اغل��ب املنتم��ني هم 
من فئة الش��باب، مبينة ان اقامة 
هذه املراسم في كهف قسقابان 
ال��ذي يحوي على قب��ور ملوكهم 
دياكو وكي خس��رو يأتي كمرحلة 
ثاني��ة ف��ي توس��يع نش��اطاتهم 
عقب افتت��اح معبد التباع الديانة 
الزرادش��تية الع��ام املاض��ي ف��ي 

السليمانية .
م��ن جانبه قال هونر ياس��ني الذي 
جاء برفقة خمسة عشر شابا من 
محافظة اربيل العتن��اق الديانية 
الزرادش��تية، عبر مراسم تسمى 

عق��د ح��زام الدخول ال��ى الديانة 
االيزيدية، »ان الع��ودة الى اصولنا 
والبحث ع��ن هويتنا هو احلل املثل 
للك��رد« وال��ذي يتمث��ل بالدخول 
الى الديانة الزرادش��تية والتخلي 
ع��ن اية ديانات دخيلة على اجملتمع 

الكردي.
يشار الى ان الزرادشتية هي ديانة 
إيراني��ة قدمي��ة وفلس��فة ديني��ة 
آس��يوية، كان��ت الدين الرس��مي 
لإلمبراطوريات األخمينية والبارثية 
والساسانية، نس��بت الديانة إلى 
مؤسسها زرادش��ت، وتعد واحدة 
م��ن أق��دم الديان��ات التوحيدي��ة 
ف��ي العال��م، إذ ظه��رت ف��ي باد 
ف��ارس قب��ل 3500 س��نة. ظهرت 
الزرادشتية في املنطقة الشرقية 
من اإلمبراطورية األخمينية عندما 
قام الفيلسوف زرادشت بتبسيط 
القدمي  الفارس��ي  اآلله��ة  مجمع 
إل��ى مثنوي��ة كونية :س��بتامينو 

)العقلي��ة التقدمية ( وأنكرامينو 
)ق��وى الظ��ام أو الش��ر( حتت إله 
واح��د وه��و اهورام��زدا )احلكم��ة 
املضيئة(. اذا س��اد إعتقاد خاطئ 
بني أتباع األديان اإلبراهيمية أنهم 
يعبدون النار، ولكنهم في احلقيقة 
يعدون النار واملاء أدوات من طقوس 

الطهارة الروحية.
أفكار زرادش��ت أدت إلى تبلور دين 
رس��مي يحمل إسمه قرابة القرن 
الس��ادس قب��ل املي��اد، ويج��ادل 
بعض علماء األديان أن أفكاره أثرت 
عل��ى أديان توحيدي��ة الحقة مثل 
واملسيحية  والغنوصية  اليهودية 
واإلس��ام، والديان��ة الزرداش��تية 
نفسها، تأثرت بالفلسفة الدينية 

حلضارة بابل العراقية القدمية.
وتعد األفيس��تا الكت��اب املقدس 
للزرادش��تية وم��ا ت��زال باقية إلى 
اآلن، حيث كتب هذا الكتاب بلغة 

األبستاق، وهي لغة وثيقة 

أتباع الديانة الزرادشتية في االقليم
يقيمون مراسيم عهد الوالء للنار

تحت شعار الكلمة الطيبة والفكر النير والفعل الحسن طارق حرب

الى ي��وم 2017/8/15 ومازال��ت جلنة اخلبراء 
الت��ي ش��كلها البرمل��ان لتدقي��ق اس��ماء 
املرش��حني ملنص��ب عض��و ف��ي املفوضية 
العلي��ا املس��تقلة لانتخاب��ات، واذا كانت 
امل��ادة الثالثة م��ن قانون املفوضي��ة العليا 
املس��تقلة لانتخاب��ات حتدد ع��دد اعضاء 
املفوضني في مجلس مفوضية االنتخابات 
بالعدد تس��عة ف��أن هنالك دع��وات لزيادة 
عدد املفوضني من تس��عة الى احد عش��ر 
او اثني عش��ر عض��وا ،بإضاف��ة عضوين او 
ثاثة اعضاء على اس��اس القومية او الدين 
،وبإضافة أعضاء ميثل��ون املكون التركماني 

واملكون املسيحي ومكون الكرد الفيليني .
وه��ذه املطالب��ات م��ع ُجل االحت��رام لهذه 
املكونات والتقدير يبتعد عن احكام الدستور 
ذلك ان امل��ادة ١٠٢ التي اوردت مفوضية في 
الفصل الرابع من الدستور وعنوانه الهيئات 
املس��تقلة وعنونت الفصل باالس��تقالية 
يوجب ان تكون مفوضية االنتخابات بعيدة 
عن احملاصصة الطائفي��ة باعتماد الطائفة 
للوص��ول الى مجلس املفوض��ني ولقد اكد 
الدس��تور عل��ى اس��تقالية املفوضية في 
نص امل��ادة املذكورة عندما ق��ررت بأنه تُعد 
املفوضية العليا املس��تقلة لانتخابات من 

الهيئات املستقلة.
يكت��ف  ل��م  الدس��تور  ان  يعن��ي  وه��ذا   
باالس��تقالية ف��ي عن��وان الفص��ل وامن��ا 
ع��اد فأورده��ا في امل��ادة ١٠٢ من الدس��تور 
كذلك ف��أن اعتماد الطائفي��ة هذا يخالف 
مب��دأ املس��اواة وم��ن دون التمييز بس��بب 
القومي��ة او الدي��ن او املذهب ال��وارد باملادة 
١٤ م��ن الدس��تور ويخالف ايض��ا املادة ١٦ 
من الدس��تور والت��ي قررت تكاف��ؤ الفرص 
وكفال��ة الدولة له يؤكد ذل��ك ان املادة ٤٩ 
من الدستور اشترط مراعاة متثيل املكونات 
في مجلس النواب فقط ولم يقرر الدستور 
مراعاة املكونات في جميع احكام الدستور 
االخرى مبا فيها احكام الهيئات املس��تقلة 

الواردة في الفصل الرابع من الدستور.
 وكذلك لم يقرر هذه املراعاة في مفوضية 
االنتخاب��ات حيث لم يذكر املراعاة في املادة 
١٠٢ من الدس��تور كذلك فأن املادة الرابعة 
م��ن قان��ون املفوضي��ة العلي��ا املس��تقلة 
لانتخاب��ات رق��م ١١ لس��نة ٢٠٠٧ والت��ي 
ح��ددت ش��روط عض��و مجل��س مفوضية 
االنتخابات اش��ترطت في عضو املفوضية 
االس��تقالية وه��و وان ذكر االس��تقالية 
السياس��ية لكن ذلك يشمل االستقالية 
ف��ي جميع م��ا يخرج عض��و املفوضية عن 
االس��تقالية املطلوبة واولها عدم التعيني 
بهذا املنصب على اس��اس القومية والدين 
فقان��ون املفوضية والدس��تور ال توجد فيه 
اش��ارة الى الطائفية القومية والدينية اي 
ال يوج��د مان��ع حتى ل��و كان جميع اعضاء 
مجلس املفوضي��ة من دين واحد كأن يكون 
جميعهم مس��يحيني او تركم��ان او اكراد 
طاملا توفرت فيهم الشروط املقررة دستوريا 
وقانونيا واول الشروط االستقالية لذا فأن 
الرجاء هو ابعاد املفوضية العليا املستقلة 

لانتخابات عن احملاصصة الطائفية.

المحاصصة الطائفية 
في مفوضية االنتخابات

تقـرير

بغداد ـ الصباح الجديد:

بعد اس��تعادة مدينة املوصل، ظهرت 
عامات التوتر والقلق على عدد كبير 
من النازحني. ومبا أن اخلسائر النفسية 
التي عان��ى منها الكثيرون على مدى 
السنوات الثاث املاضية، فإن األطفال 
على وج��ه اخلصوص ق��د تضرروا من 
جراء العنف في ظل داعش، وبشكل 
خاص س��يحتاجون إلى دعم نفسي 

طويل األمد.
وقدم��ت املنظم��ة الدولي��ة للهجرة 
وه��ي كال��ة األمم املتح��دة للهج��رة 
الدعم للنازحني منذ تش��رين الثاني 
٢٠١٦، أي في بداية أزمة املوصل، وذلك 
من خ��ال توفير اخلدمات النفس��ية 
واإلجتماعية املتكامل��ة إلى ٢٤,٣٩٩ 
عراق��ي ن��ازح. حيث تت��راوح نطاقات 
التوعي��ة الت��ي تق��وم به��ا املنظمة 
من تقدمي املش��ورة الفردية والتحرك 
املنظ��م. ويأتي الدع��م العاطفي في 
ش��كل أنش��طة رياضية، هذا فضا 
ع��ن مناقش��ات اجملموع��ات املوجهة 

واملشاورات املتخصصة.
مس��اعدات  مكت��ب  م��ن  وبدع��م 
الك��وارث اخلارجي��ة وحكوم��ة كندا، 
أصبح لدى برنام��ج املنظمة الدولية 
للهجرة للصحة النفس��ية والدعم 

النفس��ي واإلجتماعي سبعة مراكز 
للنازحني في املوصل واملناطق احمليطة 
بها، موزع��ة بني موقعي الطوارئ في 
القيارة وحاج علي ومخيمات حس��ن 

شام U3 ، نرجزلية 1 وشاماكور.
بدأ برنامج املنظمة الدولية للهجرة 
للصحة النفس��ية والدعم النفسي 
واإلجتماع��ي بالعم��ل ف��ي الع��راق 
عندم��ا   ،٢٠١٤ األول  تش��رين  من��ذ 
أنش��أت املنظمة مركزها النفس��ي 
واإلجتماع��ي والترفيه��ي ف��ي أربيل. 
وقد أعقب هذه اجلهود خمسة مراكز 
إضافية ف��ي مخيم��ات النازحني في 
دهوك، ونش��ر أربعة فرق متنقلة في 
محافظ��ات بغداد وكرب��اء والنجف 
وباب��ل. وتقدم ه��ذه الف��رق اخلدمات 
النازح��ني واجملتمعات  إلى مخيم��ات 

املضيفة.
وخ��ال م��ا يقرب ث��اث س��نوات من 
العملي��ات، وص��ل برنام��ج املنظمة 
للصحة النفس��ية والدعم النفسي 
واإلجتماعي ف��ي العراق إلى أكثر من 
٥٠ أل��ف مس��تفيد وقدم م��ا يقرب 
م��ن ١٥٠ ألف نش��اط دعم نفس��ي 
وإجتماع��ي مختل��ف؛  و ف��ي الواقع 
أن املس��تفيد لديه فرص��ة لانخراط 
ف��ي ث��اث مجموع��ات مختلفة من 
األنشطة )مثل املشورة الفردية ودورة 
اللغة و ورشة الفنون واحلرف اليدوية( 

على مدى فترة تصل إلى ١٢ شهرا.
یش��یر موظف��ي املنظم��ة الدولي��ة 
للهجرة للصحة النفس��ية والدعم 
النفس��ي واإلجتماعي إلی أن العدید 
من النازحین الذین یطلبون املساعدة 
اإلجه��اد  أع��راض  عليه��م  تظه��ر 
احلاد مث��ل الیقظة املفرط��ة والقلق 
واالكتئ��اب والغضب وفقدان الذاكرة 
واألعراض النفسیة ونقص الشهیة.

 ومن بني العديد م��ن أطفال املوصل 
الدولي��ة  املنظم��ة  الذي��ن تتعام��ل 
للهجرة مع حالتهم الصحية تظهر 
عليه��م أع��راض االنح��دار التنموي 
حيث يبتل فراشهم بصورة متواصلة، 
القل��ق الش��ديد، الامباالة وس��رعة 
الغض��ب أو البكاء. وف��ي حاالت مثل 
یونس، ترکز املنظمة الدولیة للهجرة 
علی االحتواء وإجراء التدابیر الوقائیة 
إرس��اء  عل��ی  النازحی��ن  ملس��اعدة 
الش��عور باألمان واحلی��اة الطبیعیة. 
والهدف من ذلك هو متكني األفراد من 
رؤية أنفسهم على أنهم ناجون بدال 
من الضحايا، وتسهيل قبول الشروط 
وتفعيل استراتيجيات مرنة  اجلديدة، 
ملواجهة التحدي��ات املاضية واحلالية 

واملستقبلية.
وق��ال الس��يد توم��اس لوث��ر فايس، 
رئيس بعثة املنظمة الدولية للهجرة 
ف��ي الع��راق: “إن اخلدمات النفس��ية 

واإلجتماعية هي جانب أساس��ي من 
جوانب مس��اعدة العراقيني النازحني 
الذين عانوا م��ن فظائع وآالم ال ميكن 
تصورها. أما اآلن بعد أن مت اس��تعادة 
املوصل، ووص��ول الكثير من النازحني 
إل��ى ب��ر األم��ان، فج��زء م��ن عملية 
الشفاء ينطوي على مساعدة األفراد 
عل��ى معاجل��ة حزنه��م وفقدانهم، 
خط��وات  اتخ��اذ  م��ن  ومتكينه��م 
لانتع��اش. فق��د س��اعدت خدمات 
برنام��ج املنظم��ة الدولي��ة للهجرة 
للصحة النفس��ية والدعم النفسي 
واإلجتماع��ي اآلالف م��ن العراقي��ني 
املتضررين من النزاع احلالي في عملية 
الش��فاء. ومن ثم ستواصل املنظمة 
الدولي��ة للهج��رة ف��ي تق��دمي ه��ذه 
اخلدمات احليوية لتحقيق االس��تقرار 
الف��وري ف��ي املوص��ل، حي��ث تعتبر 
الصحة النفس��ية عنصرا حاس��ما 

في عملية بناء السام” .
 كما تق��ود املنظمة الدولیة للهجرة 
في العراق مجموعة العمل الفرعیة 
النفس��ية والدعم  لبرنامج الصحة 
النفس��ي واإلجتماع��ي ف��ي مدینة 
املوصل منذ تأسیس��ها في تش��رین 
الثان��ي ٢٠١٦، مم��ا یضمن التنس��یق 
بی��ن مختل��ف املنظمات اإلنس��انیة 
ونظرائهم من املؤسسات األخرى في 

محافظة نینوى.

المنظمة الدولية للهجرة تقّدم الخدمات
 النفسيةواالجتماعية آلالف النازحين العراقيين

بعد أن ظهرت عليهم عالمات التوتر والقلق 

يعد كهف القسن قابان مكان للعبادة وحتقيق العدالة لدى اتباع الديانة الزرادشتية

ردد خالل مراسم 
االحتفال المشاركون 
األناشيد واألدعية الدينية 
الزرادشتية، ووزعوا 
رسائل دينية، وقرأوا 
قسم الوالء معلنين 
اعتزازهم بالعادات 
والتقاليد التي ورثوها 
من أجدادهم وملوكهم 
ونبيهم زرادشت

املنظمة الدولية للهجرة
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بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن��ت هيئ��ة النزاهة، أم��س األربع��اء، أنها 
وجهت ماكاته��ا بتوقيع تعهد يتضمن عدم 
الترش��يح لانتخابات القادم��ة، موضحة أن 
ه��ذا اإلجراء يأت��ي ضمن ح��رص الهيئة على 
اس��تقاليتها عن أي نشاط سياسي أو حزبي 

قد يدعو إلى الظن والتشكيك فيها. 
وقالت الهيئة في بيان اطلعت عليه »الصباح 
اجلديد«، »إمعاناً في استقالية الهيأة وإبعاداً 
له��ا عن التجاذب��ات السياس��ية، وجه رئيس 
الهيئة حس��ن الياس��ري قبل نحو أسبوعني 
بض��رورة تعهد ماكاته��ا املتقدم��ة بتوقيع 
تعهد بعدم الترش��يح لانتخابات القادمة«، 

مؤك��دة أن »ه��ذه امل��اكات باش��رت بتنفيذ 
التوجي��ه عب��ر التوقي��ع على التعه��د بعيد 
توقيع رئاس��ة الهيية عليه متمثلًة برئيسها 

ونائبه واملديرين العامني فيها«. 
وأوضح��ت، أن »هذا اإلج��راء يأتي ضمن حرص 
الهيئة على استقالية عملها والنأي بنفسها 
والعامل��ني فيها عن أي نش��اط سياس��ي أو 
حزبي ق��د يدعو إل��ى الظن والتش��كيك في 
اس��تقاليتها«، مبين��ة أن��ه »عم��ل بأحكام 
الدستور وقانونها النافذ رقم 30 لسنة 2011 

الذي أشار في املادة )2( منه«.
وفيما يتعلق باملفتشني العموميني فقد طلب 
رئيس الهيئة منه��م تقدمي هذا التعهد الذي 

يثبت عدم ترشيحهم لانتخابات، مبينة أنها 
»تلق��ت مجموعة من هذه التعهدات املوقعة 
من قبل عدد من املفتشني العموميني، بيد أن 
تلك التعه��دات لم يكتمل عددها بعد، حيث 
ستعلن الهيأة فور اكتمال تلك التعهدات عن 

تفاصيلها«.
يذكر أن الهيئة قام��ت في العام املاضي وفي 
الي��وم األول لدخ��ول قانون األح��زاب رقم )36( 
لس��ن�ة 2015 حي��ز النفاذ، بأخ��ذ تعهد من 
ماكاتها ومنتسبيها بعدم انتمائهم إلى أي 
حزب سياس��ي، ووقع منتس��بوها وماكاتها 
هذا التعهد بعد توقيع رئيس الهيئة والسيد 

نائبه واملدراء فيها.

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلن مجلس محافظ��ة األنبار، أمس 
األربعاء، عن زيارة وزير الدولة السعودي 
لش��ؤون اخلليج العربي ثامر السبهان 
ب��رت  األميرك��ي  الرئي��س  ومبع��وث 
ماكغورك الى منفذ عرعر احلدودي مع 

السعودية غربي احملافظة.
فال��ح  اجملل��س  رئي��س  نائ��ب  وق��ال 
العيس��اوي، في تصريح صحفي، إنه 
»اس��تقبل اليوم )أم��س(، وزير الدولة 
الس��عودي لش��ؤون اخللي��ج العرب��ي 
ثامر الس��بهان والقائم باالعمال عبد 
العزي��ز الش��مري والس��فير العراقي 

لدى اململكة رش��دي العاني، ومبعوث 
الرئي��س األميرك��ي باملنطق��ة ب��رت 
ماكغ��ورك، في منفذ عرع��ر احلدودي 

العراقي مع السعودية باألنبار«.
»الس��بهان  أن  العيس��اوي،  وأض��اف 
والوف��د املراف��ق له اطل��ع على منفذ 
عرع��ر وجاهزيت��ه واك��د اس��تعداده 

لتوفير جميع ما يحتاجه املنفذ«. 
وافتتح منفذ عرعر احلدودي مبحافظة 
م��ع  الع��راق  يرب��ط  وال��ذي  األنب��ار، 
الس��عودية، ي��وم االثن��ني املاضي 14 
اب 2017، بعد اغ��اق دام اكثر من 30 

عاما.

ٍد  النزاهة توّجه مالكاتها بتوقيع تعهُّ
يتضمن عدم الترشيح لالنتخابات المقبلة

السبهان ومبعوث ترامب يتفقدان 
منفذ عرعر الحدودي في األنبار



بغداد – انفجار عبوات 
ذكر مصدر امني في الش��رطة العراقية 
امس االربعاء ان عددا من املدنيني اصيبوا 

بانفجارين شرقي العاصمة بغداد.
وقال املصدر االمني الذي رفض الكشف 
عن اسمه ان "عبوتني ناسفتني أنفجرتا 
أحدهما في منطق��ة البلديات واالخرى 
في منطقة الش��عب ما ادى الى اصابة 

عدد من املواطنني بجروح".  

ديالى – انفجار الصقة 
اف��اد مصدر محلي ف��ي محافظة ديالى 
ام��س االربع��اء، ب��أن مدنيا قت��ل، فيما 
أصيب آخر بانفجار عبوة الصقة وس��ط 

سوق شعبي شرقي احملافظة.
وقال املصدر الذي طلب عدم الكشف عن 
اسمه إن "عبوة الصقة كانت موضوعة 

أس��فل مركبة في سوق شعبي بناحية 
مندلي، )90كم شرقي ب عقوبة( انفجرت، 
صب��اح يوم ام��س ، ما اس��فر عن مقتل 

مدني واصابة آخر بجروح".

كركوك – اعتقال ارهابية 
اكد مصدر امني في ش��رطة محافظة 
كركوك امس االربعاء ب��أن قوة اعتقلت 
انتحاري��ة من تنظي��م "داع��ش" غربي 

احملافظة.
وق��ال املصدر االمن��ي ال��ذي طلب عدم 
الكش��ف ع��ن اس��مه  إن "ق��وة م��ن 
االسايش جنحت، اليوم، في اعتقال إمرأة 
ترتدي حزاما ناس��فا في حي عرفة غربي 
كركوك"، الفت��ا الى ان "الق��وات عثرت 
عليه��ا ب��ني مجموع��ة من احلش��ائش 
واالدغ��ال، حيث كان��ت مختبئة وكانت 

تنوي تفجير نفسها في احملافظة" . 

بابل – ضبط اسلحة 
اعلن مصدر امني في شرطة محافظة 
بابل امس االربعاء ان احلش��د الش��عبي 
عثر على مخبأ لالسلحة واملواد الغذائية 
لعصاب��ات  تع��ود  ومضاف��ات  والوق��ود 
داعش االرهابية ف��ي ناحية جرف النصر 

مبحافظة بابل.
وذكر املصدر ان ق��وات فوج فجر التابعة 
لس��رايا اجلهاد احد تش��كيالت احلش��د 
الش��عبي عثر صباح يوم امس مبنطقة 
الفاضلي��ة بناحي��ة ج��رف النصر على 
مخبأ لالسلحة واملواد الغذائية والوقود 
حديثة التخزين لداعش". واضاف املصدر 
ال��ذي رفض الكش��ف عن اس��مه انه " 
مت ايض��ا ومن خ��الل املس��ح والتفتيش 
ف��ي منطقة ج��رف النص��ر العثور على 
ثالث مضافات لداعش تس��تخدم لشن 

هجمات داخل الناحية 

صالح الدين – اشتباكات مسلحة 
كش��ف مصدر امن��ي في قض��اء طوز 
خورمات��و مبحافظة ص��الح الدين امس 
االربعاء بأن اشتباكات "عنيفة" اندلعت 
ب��ني عناص��ر تنظي��م "داع��ش" وقوات 
البيش��مركة غرب القضاء، مشيرا الى 

سقوط قتلى وجرحى من التنظيم. 
 وقال املص��در إن "عناصر تنظيم داعش 
هاجم��وا، ليلة امس االول ، باالس��لحة 
اخلفيفة واملتوسطة والقناصني مواقع 
لقوات البيش��مركة من محور الزركة، 
)40 ك��م غ��رب قض��اء طوزخورمات��و، 
شرقي محافظة صالح الدين ( "، مبينا 
أن "اشتباكات عنيفة دارت بني اجلانبني 

استمرت حتى فجر اليوم".
 

االنبار – هجمات مسلحة 
امن��ي ف��ي ش��رطة  كش��ف مص��در 

محافظة االنب��ار امس االربعاء ان قوات 
احلش��د الش��عبي دمرت س��يارة تابعة 
لتنظي��م داع��ش اإلرهابي عل��ى احلدود 
العراقية – الس��ورية، مؤكدة مقتل من 

كان فيها.
وذكر املصدر االمني الذي رفض الكشف 
عن اسمه إن "قوة اإلسناد التابعة للواء 
13 في احلش��د الش��عبي دمرت سيارة 
تابع��ة لتنظيم داع��ش االرهابي ، حتمل 
سالحا متوسطا وقتلت من فيها على 

احلدود العراقية – السورية".

الديوانية – اعتقال مطلوبني 
اكد مصدر امني في شرطة محافظة 
الديواني��ة امس االربع��اء ان قوة امنية 
متكن��ت م��ن القب��ض على ش��قيقني 
متهم��ني بجرمية الش��روع بالقتل في 

محافظة الديوانية.

ان "س��يطرة  االمن��ي  املص��در  وذك��ر 
مدخ��ل الديوانية جن��ف القت القبض 
عل��ى ش��قيقني م��ن س��كنة قض��اء 
الش��امية، متهم��ني بجرمية الش��روع 
بالقتل ومطلوبني للقض��اء وفق املادة 
405 وذلك بعد تدقيق أس��مائهم التي 

وجدت ضمن قوائم املطلوبني".

نينوى – استهداف سيطرة 
اعلن املتح��دث باس��م وزارة الداخلية 
العميد س��عد معن امس األربعاء، عن 
قتل عنصر في تنظيم "داعش" هاجم 
نقط��ة أمني��ة في الس��احل األيس��ر 

ملدينة املوصل.
وقال العميد مع��ن إن "أبطال مديرية 
ش��رطة النصر ف��ي محافظ��ة نينوى 
قتل��وا أح��د عناص��ر عصاب��ات داعش 
اإلجرامي��ة يحم��ل مسدس��اً ورمانات 

يدوي��ة عدد اثن��ني ق��ام بالتعرض على 
أحد نقاط الشرطة في منطقة سوق 
النب��ي ف��ي الس��احل األيس��ر ملدينة 

املوصل". 

البصرة – اشتباك مسلح 
افاد مصدر أمني في شرطة محافظة 
البصرة امس األربعاء، بأن شخصاً قتل، 
فيما أصيب ما ال يقل عن اثنني بجروح 
ج��راء مش��اجرة مس��لحة حدثت في 

قضاء املدينة الواقع شمال احملافظة.
وق��ال املصدر إن "مش��اجرة بس��يطة 
حصلت بني عدد من الفتيان في قضاء 
املدين��ة، لكنه��ا س��رعان م��ا تطورت 
الى مشاجرة مس��لحة تخللها تبادل 
إلط��الق الن��ار"، مبين��اً أن "املش��اجرة 
أس��فرت ع��ن مقتل ش��خص وإصابة 

اثنني على األقل بجروح".

انفجار عبوتين في البلديات والشعب شرقي بغداد * اعتقال انتحارية في تنظيم داعش غربي كركوك 
 العثور على مخبأ لألسلحة واألعتدة شمالي بابل * انتحاري يستهدف سيطرة للشرطة أيسر الموصل
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بغداد ـ الصباح الجديد:
صدق��ت محكمة التحقي��ق املركزية في بغداد، 
أم��س االربع��اء، اعتراف��ات ثالثة نس��اء مدانات 
ب�"اإلره��اب" يحملن جنس��يات أجنبية ينتمني 

إلى تنظيم "داعش".
وقال املتحدث الرس��مي باسم مجلس القضاء 
األعل��ى القاضي عبد الس��تار بيرق��دار، في بيان 
ورد الى "الصب��اح اجلديد"، إن "املتهمات يحملن 
جنسيات مختلفة اثنان منهن املانيات احداهن 
متزوجة م��ن ارهابي تونس��ي اجلنس��ية وثالثة 

حتمل اجلنسية السورية".
ولف��ت بيرقدار الى ان "قوة م��ن جهاز مكافحة 
االرهاب القت القبض على االرهابيات في اجلانب 

االمين أثناء عمليات حترير مدينة املوصل ".

بغداد ـ الصباح الجديد:
أس��تقبل وزير النق��ل كاظم فنج��ان احلمامي، 
أمس األربعاء، طائرة جديدة ألس��طول اخلطوط 
اجلوية العراقية، ضمن العقد املبرم مع ش��ركة 

بوينغ األمريكية.
وذك��ر بيان للوزارة ورد ال��ى "الصباح اجلديد"، إن 
"احلمام��ي اس��تقبل طائ��رة جديدة ألس��طول 
اخلط��وط اجلوي��ة العراقي��ة والتي تع��د الثانية 
القادمة من س��ياتل األمريكية إلى مطار بغداد 
الدولي، بحضور عدد من أعضاء مجلس النواب 

عن جلنة اخلدمات البرملانية".
وق��ال احلمام��ي، بحس��ب البي��ان، إن "الطائرة 
اجلدي��دة جاءت مكملة للعقد املبرم ما بني وزارة 
النقل وش��ركة بوينغ األمريكي��ة نتيجة جهود 
ال��وزراء الس��ابقني في دع��م اإلس��طول اجلوي 
العراقي"، الفتا الى ان "الوزارة تعتمد اليوم على 
تأهي��ل وتطوير الق��درات العراقية التي تضيف 
ملس��ات جدي��دة عل��ى واق��ع خدم��ات اخلطوط 
اجلوية س��يما بع��د متك��ن الطيارين الش��باب 
اجلدد من قيادتها من س��ياتل بعد أن مت منحهم 
الثقة بقيادة الطائرة بعد أن كان طيارين اجانب 
يقومون به��ذه املهمة ويكلف��ون الدولة مبالغ 

طائلة".
وب��ني، ان "الطائ��رة س��تمنح اخلط��وط اجلوية 
العراقي��ة إمكاني��ة أخرى في تنش��يط احلركة 

املالحية".
وأش��اد عدد من اعضاء مجلس النواب عن جلنة 
اخلدم��ات البرملانية خالل اس��تقبالهم الطائرة 
اجلدي��دة، "باجله��ود الواضح��ة الت��ي تبذله��ا 
وزارة النق��ل بوزيره��ا احلمامي ف��ي تطوير واقع 
اخلدمات اجلوية للمس��افرين من خالل سياسة 
االنفتاح م��ع العالم اخلارج��ي واخلطوط اجلوية 
الت��ي افتتحت والتي تعتزم الوزارة افتتاحها في 
القريب العاجل ملا لها األثر الكبير في تنش��يط 

الواقع السياحي واالقتصادي للبالد".

بغداد ـ الصباح الجديد:
كش��ف النائب عن ائتالف دولة القانون، جاسم 
محمد جعفر، أمس االربعاء، عن تفاصيل جديدة 
بشأن مجلس املفوضني اجلديد وحصص الكتل 
السياس��ية فيه، اال انه نفى اختيار أي مرش��ح 

لغاية االن.
وق��ال جعف��ر ف��ي تصري��ح صحف��ي، ان "م��ن 
الطبيعي ان ينحس��ب اعضاء ف��ي جلنة اختيار 
مفوضي��ة االنتخابات بعدما ل��م يحصلوا على 
تطمين��ات باختيار مرش��حيهم ف��ي مفوضية 
االنتخاب��ات املقبل��ة"، وكان النائب محمد نوري 
العب��د ربه قد اعلن انس��حابه أم��س احتجاجاً 

على االجراءات التي تتخذها اللجنة.
وأض��اف النائ��ب املق��رب م��ن العب��ادي، ان "من 
الطبيع��ي ان كل ش��خص ف��ي اللجن��ة التي 
ستختار املرش��حني للمجلس املقبل سيرشح 

من هو قريب منه ومن كتلته".
واوض��ح ان "مجلس املفوضني اجلديد يفترض ان 
يتك��ون من 9 اعضاء، )م��ن دون حصة التركمان 
واملس��يحيني( وبالتالي ف��ان كل اعضاء اللجنة 
يفضلون يكون مرش��حيهم ومرشحي كتلهم 
ضم��ن ه��والء ال���9"، مش��يرا إل��ى ان "الكتل 
الكبيرة قد تعارض مرشحي بعض االعضاء في 
جلنة اخلب��راء وتعتبرها قضي��ة وطنية، وبالتالي 

قد ينسحب اعضاء جدد في املستقبل".

تصديق اعترافات ثالث 
"إرهابيات" أجنبيات

"النقل" تستقبل طائرة 
جديدة من شركة "بوينغ"

الكشف عن حصص 
الكتل السياسية في 
مفوضية االنتخابات

الملف األمني

العبادي ينتقد توزيع املناصب 
بني األحزاب ويفتح باب 

الترشيح أمام "الكفوئني"
مضيفا "اننا دولة مواطنة ولسنا 
دولة مكونات، والتنوع قوة للعراق 
وجميع املواطنني متس��اوون ومن 
الدرج��ة األول��ى وليس��وا اتباع��ا 

ألحد".
واش��ار الى، "إننا لدين��ا كمرحلة 
اولى مجموعة هيئات مس��تقلة 
عل��ى مرحلت��ني س��تعلن مبوق��ع 
الكترون��ي خ��اص وفتحن��ا اجملال 
امام املواطنني الكفوئني كمرحلة 
اول��ى النه��اء التعي��ني بالوكالة، 
ونريد الس��ير بخطوات صحيحة 
لالصالح السياس��ي واالقتصادي 
الطري��ق  عل��ى  خط��وة  وه��ذه 

الصحيح".
وش��دد العبادي على إن "الهيئات 
املس��تقلة يج��ب ان تخ��رج م��ن 
احملاصص��ة وان تك��ون مس��تقلة 
فع��ال، وان ع��دم تكاف��ؤ الف��رص 
وانعدام العدالة يؤدي الى الظلم 
والفس��اد وتدمير اجملتمع"، مبينا 
انه "الميكن اقامة نظام سياسي 
من دون تنظي��م حزبي، وخطواتنا 
ليس��ت ضد العمل احلزبي، لكن 
اخلط��أ ه��و مت��دد العم��ل احلزبي 
والتعيني  الدولة  الى مؤسس��ات 
احلزب��ي  ال��والء  اس��اس  عل��ى 

والشخصي".
واضاف بالقول، "نحن على اعتاب 
عه��د جدي��د وبتحقي��ق العدالة 
لالرهاب  قاصم��ة  نوج��ه ضرب��ة 
والفس��اد"، مضيف��ا "انن��ا دولة 
مواطن��ة ولس��نا دول��ة مكونات، 

وجمي��ع  للع��راق  ق��وة  والتن��وع 
املواطنني متس��اوون ومن الدرجة 

االولى وليسوا اتباعا ألحد".
واش��ار الى، "إننا لدين��ا كمرحلة 
اولى مجموعة هيئات مس��تقلة 
عل��ى مرحلت��ني س��تعلن مبوق��ع 
الكترون��ي خ��اص وفتحن��ا اجملال 
امام املواطنني الكفوئني كمرحلة 
اول��ى النه��اء التعي��ني بالوكالة، 
ونريد الس��ير بخطوات صحيحة 
لالصالح السياس��ي واالقتصادي 
الطري��ق  عل��ى  خط��وة  وه��ذه 

الصحيح".
الكربالئ��ي  امله��دي  عب��د  وكان 
السيس��تاني  الس��يد علي  ممثل 
 ،)2017 )14 مت��وز  ح��ذر، اجلمع��ة 
من اس��تمرار اعتم��اد احملاصصة 

"املقيتة".

قطعات الشرطة االحتادية 
تصل إلى مشارف تلعفر متهيداً 

لتحريره 
وأشار جودت بحس��ب البيان إلى 
أن " قطعاتنا املاسكة لألرض في 
أمين املوصل تواصل مهام تنظيف 
مخلف��ات  م��ن  احمل��ررة  املناط��ق 
الق��وات   " أن  مبين��ا   ," داع��ش 
عث��رت عل��ى 20 صفيح��ة نترات 
االموني��ة و13حزاما ناس��فا و24 
عبوة ناسفة و8 صواريخ موجهة 
و15 ص��اروخ اس بي ج��ي 9 و200 

مقذوف حربي متنوع ". 
وأضاف أن " قوة من الفرقة الثانية 
متكنت من اعتقال اإلرهابي )منير 
جميل الشورتاني( أحد عناصر ما 
تسمى بوالية بغداد خالل عملية 

استخبارية في ابو غريب ". 
ومن جهته كش��ف مصدر امني 
رفيع املس��توى في قيادة عمليات 
نينوى , أمس األربعاء , عن اكتمال 
متوضع القوات األمنية في محيط 
قضاء تلعف��ر غربي نينوى متهيدا 
تك��ون   ، أن  متوقع��ا   ، لتحري��ره 

املعركة قصيرة. 
 وقال املصدر في حديثه لصحيفة 
"الق��وات  إن  اجلدي��د‘‘  ‘‘الصب��اح 
األمنية بش��تى صنوفها أكملت 
متوضعها ونصبت أسلحتها باجتاه 
مركز قضاء تلعفر متهيدا لتحريره 

من دنس داعش اإلجرامي. 
 وأضاف املص��در الذي لم يفصح 
ع��ن أس��مه أن "اخلط��ة األمنية  
لعمليات االقتحام والتحرير أجنزت 
منذ مدة وس��يتم تقسيم املهام 
عل��ى وف��ق اخلط��ة قبي��ل حتديد 
ساعة الصفر "، مبينا أن" طيران 
مناطق  استطلع  العراقي  اجليش 
تواجد العدو ووجه ضربات دقيقة 

ضد داعش".
وتاب��ع أن" حتدي��د س��اعة الصفر 
وانطالق املعارك بيد القائد العام 
للق��وات املس��لحة”، متوقعا أن" 
القض��اء  تك��ون معرك��ة حتري��ر 
س��ريعة وخاطف��ة النهيار داعش 

معنويا بعد حترير املوصل". 
مص��ادر  أف��ادت  جانبه��ا  م��ن 
اس��تخبارية م��ن داخ��ل مدين��ة 
أم��س  نين��وى،  غرب��ي  تلعف��ر 
االربعاء، بان مجاميع داعش بدأت 
)البيرمثري��ن(  م��ادة  باس��تعمال 
ملعاجلة االمراض اجللدية، مش��يرة 
ال��ى ، تفش��ي األم��راض اجللدية 

وباألخ��ص  لعناصره��ا  اخملتلف��ة 
مرض )اجلرب(. 

وقال املص��در لصحيفة ‘‘الصباح 
أن "قي��ادات عصاب��ات  اجلدي��د‘‘  
عناصرها  أم��رت  اإلرهابية  داعش 
البيرمثري��ن  م��ادة  باس��تعمال 
ملعاجل��ة األم��راض اجللدي��ة التي 

أصيبوا بها". 
واضاف املصدر الذي لم يكش��ف 
عن أس��مه إن "هذه األوامر جاءت 
بع��د تفش��ي األم��راض اجللدي��ة 
وباألخ��ص  لعناصره��ا  اخملتلف��ة 
م��رض اجل��رب"، مش��يرا إل��ى إن 
عصاب��ات  اس��تعمال  "كث��رة 
داع��ش اإلرهابية لألنفاق واملالجئ 
حت��ت األرض ف��ي اآلون��ة األخي��رة 
عق��ب الضربات اجلوي��ة املتتالية 
عل��ى مقراتهم وقل��ة تعرضهم 
ألش��عة الش��مس س��اعده على 
انتش��ار مرض اجلرب بس��رعة بني 

عناصرها". 
مب��ادة  ش��حة  "هن��اك  ان  وب��ني 
التي تستعمل لعالج  البيرمثرين 
مرض اجلرب حيث صدرت تعليمات 
التنظي��م  قي��ادات  م��ن  وأوام��ر 
اإلرهابي لتعريض مالبس وافرشة 
عناصره��م للش��مس املباش��رة 
للحد من تكرار العدوى وانتش��ار 
امل��رض بينه��م"، الفت��ا إل��ى إن" 
عناصر داعش أصبحوا محاصرين 
متام��ا ف��ي مدين��ة تلعف��ر تزامناً 
مع ق��رب انط��الق معرك��ة حترير 
املدينة من قبضة تلك العصابات 
وتخليص أهله��ا كما حصل في 

االنبار واملوصل". 
الى ذل��ك نف��ذت طائ��رات القوة 

اجلوي��ة العراقية، أم��س االربعاء، 
ضربات جوية ناجحة على أهداف 

لعصابات داعش في تلعفر. 
وذك��ر بيان لقي��ادة الق��وة اجلوية 
تلقت صحيف��ة ‘‘الصباح اجلديد‘‘ 
 )F16( نس��خة منه، ان "طائ��رات
ملعلوم��ات  واس��تناداً  العراقي��ة 
املديري��ة العام��ة لالس��تخبارات 
واألمن نفذت ع��دة ضربات جوية 
ناجحة اس��تطاعت م��ن خاللها 
ومق��ار  جتمع��ات  اس��تهداف 
ناحي��ة  ف��ي  داع��ش  لعصاب��ات 

العياضية شمال تلعفر". 
الضرب��ات  ان"  البي��ان  وأض��اف 
اجلوية أس��فرت عن تدمير معمل 
لتفخيخ العجالت ومقر رئيس��ي 
لألمني��ة فض��ال عن تدمي��ر ثالثة 
لألس��لحة  مس��تودعات كبي��رة 
ف��ي  والصواري��خ  واألعت��دة 

القضاء".

احلكيم للسلمي: على الدول 
العربية دعم وحدة العراق

كما أكد رئيس التحالف الوطني 
لدع��ِم مس��ار  الع��راق  "حاج��َة 
التس��وية الوطنية، ألنَّ اس��تقرار 
اس��تقرار  ف��ي  يس��هُم  الع��راق 
املنطق��ِة والعال��م ، فض��الً ع��ن 
دعوتنا الدول العربية الش��قيقة 
إل��ى دع��ِم وح��دة الع��راق أرض��اً 
واملس��اهمة ف��ي إعمار  وش��عباً 
املناط��ق احمل��ررِة وم��دن املضحني 

احملررين".
وأش��ار إلى أنَّ "عراق ما بعد ٢٠٠٣ 
عراٌق منفتٌح على اجلميع ويسعى 
لعالقاٍت أفضل م��ع اجلميع تقوُم 

على أس��اِس املصالح املش��تركة 
واحترام السيادة".

غوتيريس يدعو ملواجهة 
العنصرية وكراهية األجانب في 

العالم
هي��الري  الدميقراطي��ة  وكتب��ت   ،
كلينتون، على تويتر، تنتقد ترامب 
حي��ث قالت "كل دقيقة نس��مح 
لذل��ك باالس��تمرار عبر تش��جيع 
ضمن��ي أو بعدم التح��رك هي عار 

وخطر على قيمنا".
ماركو  اجلمهوري  السناتور  وانتقد 
روبي��و موقف ترامب، وقال إنه "من 
املهم جداً أن تسمع األمة الرئيس 
يصف ح��وادث شارلوتس��فيل مبا 
ه��ي علي��ه فع��الً، هج��وم إرهابي 

نفذه مؤمنون بتفوق البيض".
مدين��ة  ش��رطة  أن  يذك��ر 
شارلوتسفيل في والية فرجينيا قد 
أعتقلت 3 أش��خاص في "حديقة 
إمانسبيشن" خالل مظاهرات غير 

مصرحة لليمني املتطرف.
واندلعت اش��تباكات بني الشرطة 
األميركي��ة وجتمع ألنص��ار اليمني 
ف��ي مدينة شارلوتس��فيل بوالية 
فرجيني��ا على خلفي��ة املظاهرات 
الت��ي تنظمه��ا مجموع��ات م��ن 
"القومي��ني البيض" ضد قرار إزالة 

أحد التماثيل التي متثل العبودية.
مقت��ل  ع��ن  األح��داث  وأس��فرت 
ش��خص واح��د ف��ي األق��ل حيث 
صدمت س��يارة احلش��د املعترض 
على جتّم��ع اليمنيني، م��ا أدى إلى 
العش��رات  ام��رأة وإصابة  مقت��ل 

بجروح.

تتمات ص1

بغداد - زينب الحسني: 
ان��واع  لش��تى  تعرض��ت  ان  بع��د 
واجلس��دي  النفس��ي  االس��تغالل 
وبعد خضوعها لالس��تعباد والبيع 
والش��راء عل��ى يد عصاب��ات داعش 
االجرامية، فضالً عن ممارس��ة بعض 
املفرط  والتعني��ف  االعم��ال  ه��ذه 
على ي��د الزوج او االه��ل، خصصت 
وزارة العمل والش��ؤون االجتماعية 
دارا إلي��واء وتأهي��ل ضحاي��ا االجت��ار 
بالبش��ر من النس��اء واالطفال في 
بغداد لغرض توفير احلماية والعناية 

النفسية والصحية لهم.
وق��ال املتح��دث االعالم��ي باس��م 
الوزارة عمار منعم في تصريح خص 
ب��ه " الصب��اح اجلدي��د ": ان الوزارة 
خصصت بناية مستقلة في مجمع 
الصلي��خ الس��كني إلي��واء وتأهيل 
ضحايا االجتار بالبش��ر تنفيذاً لنص 
املادة 11/ ثانيا م��ن قانون مكافحة 
االجتار بالبشر رقم 28 لسنة 2012.

 ولفت منعم الى: ان الدار س��تضم 
االش��خاص الذين يت��م جتنيدهم او 
نقله��م او ايوائهم او اس��تقبالهم 
او  بالق��وة  التهدي��د  بواس��طة 
استعمالها أي ش��كل من اشكال 
او  اخل��داع  او  االحتي��ال  او  القس��ر 
استغالل السلطة بإعطاء او تلقي 
مبالغ او مزايا لنيل موافقة شخص 
ل��ه س��لطة او والية على ش��خص 
اخر به��دف بيعهم او اش��تغالهم 
ف��ي اعم��ال الدعارة او االس��تغالل 
العم��ل  أو  الس��خرة  او  اجلنس��ي 
القس��ري او االس��ترقاق او التسول 
او املتاج��رة بأعضائهم البش��رية او 

ألغراض التجارب الطبية.
 واك��د تزايد حاالت العنف االس��ري 
وح��االت االختط��اف لغ��رض االجتار 
باألعضاء مم��ا اوجب التنس��يق بني 
وزارتي الداخلية والعمل الفتتاح دار 
مخصص��ه لضحايا ه��ذه االعمال 

االجرامية.
واضاف: ان عصابات داعش مارست 
ش��تى ان��واع االجت��ار بالبش��ر ضد 

الذي��ن وقوع حت��ت اس��ر لديها من 
ايزيدين ومسيحني، السيما النساء 
واالطفال وجاءت ه��ذه الدار لتكون 
م��الذاً للعديد منهم بغ��رض اعادة 
املطلوبة  وتوفي��ر احلماية  تأهيلهم 

لهم.
وب��ني منع��م: ان القان��ون مت اعداده 
م��ن قب��ل وزارة الداخلي��ة وان وزارة 
العمل قام��ت بأعداد النظام لالجتار 

بالبشر.
 وأوض��ح: أن الوزارة طالب��ت وزارتي 
الداخلية والدفاع باعتبارهما اجلهة 
الس��اندة لتامني احلماي��ة املطلوبة 
للدار وتوفير املستلزمات من احلواجز 

الكونكريتية وقوة احلماية.

وتابع: ان��ه مت تخصيص مالك خاص 
له��ذه الدار من قبل الوزارة وتهيئته 
الس��تقبال احلاالت وحسب القانون 
كون االحالة تتم م��ن قبل القضاء 
حص��را، فضالً عن تس��مية باحثني 
اجتماعيني من قب��ل زارة الداخلية، 
ال��ى ان دور االجت��ار بالبش��ر  الفت��اً 
اصبحت س��يادية تدار من قبل وزارة 
العمل وليس لها عالقة بقانون فك 

االرتباط.
س��لوان  االجتماعي��ة  الباحث��ة 
الشمري بينت ل� "الصباح اجلديد "  
: ان اكث��ر من 60 باملئة من النس��اء 
ف��ي عم��وم الب��الد يتعرض��ن ال��ى 
ش��تى ان��واع العنف واالس��تغالل ، 

اال ان احلص��ة االكبر كانت لنس��اء 
املوص��ل اللواتي تعرض��ن للتعذيب 
واالغتصاب واالجتار بهن ، فضالً عن 
الكرمي  بالعيش  مصادرة حقوقه��ن 
، فيم��ا قت��ل نتظي��م " داع��ش " ، 
االرهابي العش��رات منهن لكونهن 
ل��م يرضخن الس��تبداد لهذه الزمر 
االجرامي��ة ، وه��ذا االم��ر يتطل��ب 
احلماية  لتوفي��ر  مضاعف��اً  جه��داً 
واعادة تأهيلهن نفس��ياً وجس��دياً 
وافتت��اح اكث��ر م��ن دار ف��ي بغداد 
واحملافظات لكون بعض النساء في 
واجلنوبية ممن  الوس��طى  احملافظات 
يتعرضن للتعنيف االس��ري على يد 
ذويهن بنحو مستمر ، مضيفه : ان 

البرامج النفسية ملثل هكذا حاالت 
ت��كاد تك��ون معدومة ل��ذا يتطلب 
اع��داد خط��ط موس��عة الحت��واء 
هؤالء النسوة وتعريفهن حقوقهن 
انفس��هن  ع��ن  الدف��اع  وكيفي��ة 
وحمايته��ن م��ن كل م��ا ميك��ن ان 
يتعرض��ن له ه��ن واطفالهن الذين 

سيالحقون املصير ذاته .
واش��ارت الش��مري الى: ان��ه يجب 
ان تتع��اون اجله��ات الرس��مية مع 
لغرض  املدن��ي  اجملتم��ع  منظم��ات 
تكثي��ف اجله��ود ف��ي ه��ذا اجمل��ال، 
السيما ان حاالت االضطهاد االسري 
في تزايد مس��تمر في ظل الظروف 
التصرف��ات  وبع��ض  االجتماعي��ة 

الطارئة عل��ى اجملتمع العراقي التي 
تس��ببت في اتس��اع هذه الظاهرة 
بنح��و مخيف ين��ذر بجي��ل يعاني 
اضطرابات نفسية وعقلية وتفكك 

أسري.
 ولفت��ت ال��ى: ان وزارة العمل كانت 
س��باقه في تق��دمي اخلدم��ات لهذه 
الفئة من خ��الل ايجاد مأوى صحي 
له��ن بعي��داً ع��ن كل الضغوطات 
واالرهاب والعنف الذي تس��بب في 
ان تترك عش��رات النس��اء منازلهن 
ويلوذا ال��ى اماكن اخرى والتي ممكن 
ان يتعرض��ن فيها الى ش��تى انواع 
واملتاجرة  واالضطه��اد  االس��تغالل 

بهن.

تزايد حاالت العنف 
االسري وحاالت 
االختطاف لغرض 
االتجار باألعضاء 
مما اوجب التنسيق 
بين وزارتي الداخلية 
والعمل الفتتاح دار 
مخصصه لضحايا 
هذه االعمال 
االجرامية

نساء بال مأوى

بعد تعرضهم لشتى أنواع االستغالل النفسي والجسدي 

افتتاح دار إليواء النساء واألطفال من ضحايا االتجار بالبشر والتعنيف
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بجهوٍد ذاتية من كلية الزراعة في جامعة البصرة

محليات 4

البصرة - سعدي علي السند:

أنشأت كلية الزراعة في جامعة 
البصرة معمللالً لألعالف املركزة 
وبجهود ذاتية من قبل أسللاتذة 
وطلبة قسللم االنتللاج احليواني 
بخبللرات  االسللتعانة  دون  مللن 

اجنبية.
واوضح الدكتور قتيبة جاسللم 
غنللي التدريسللي في القسللم 
ان هللذا املعمللل اضللاف لطلبة 
القسللم خبرة عمليللة ميدانية 
األعللالف  فللي مجللال تصنيللع 
ان  مبينللاً   ، العالئللق  وتكويللن 
الغرض من انشاء هذا املعمل هو 
توفير نوعيللة جيدة من االعالف 
املركزة ومبواصفات عالية اجلودة 
والتللي تنافس املنتج العاملي وان 
هذا املعمل هو نواة ملعمل اكبر 
ميكن ان يزود البصرة واحملافظات 

باألعالف .

املعمل يوفر فرص عمل 
خلريجي القسم

مللن جانبه قللال مديللر املكتب 
االستشاري الزراعي والتدريسي 
احليوانللي  االنتللاج  فللي قسللم 
الدكتور خلف عبد الرزاق حسن 
ان خطوة انشاء معمل األعالف 
هذا قد توفر فرص عمل خلريجي 
القسم فضالً عن كونه مختبراً 
الدراسات االولية  عملياً لطلبة 
والعليللا لغرض اجللراء التجارب 
واملمارسللة  الزراعية  والبحللوث 

امليدانية العملية .

املشروع يعد مكمالً للعديد 
من املشاريع اإلنتاجية

وفي سللياق متصللل اكد عميد 
كلية الزراعة الدكتور نوفل عبد 
االميللر ان االعتماد على األعالف 
املسللتوردة شللكل جانباً سلبياً 

على اجملتمع خاصة فيما يتعلق 
واملواشللي  الدجللاج  باسللتيراد 
التللي ال تلبللي الطمللوح كونها 
غالباً ما تكللون مصابة بالكثير 
من االمللراض فضالً عللن انتهاء 
الصالحيللة مما دفللع اجلامعة ان 
تكون لها االهليللة الكاملة في 
االنتللاج احمللي الرصني ، مشلليراً 
الى ان هذا املشللروع يعد مكمالً 
للعديد من املشللاريع االنتاجية 
التللي قدمتها اجلامعة من خالل 
الزراعللي  املكتللب االستشللاري 
اجلامعللي لتطويللر االنتاج احمللي 
باحتياجاتلله  اجملتمللع  ورفللد 

بإشللراف  املتنوعللة  الغذائيللة 
اساتذة من ذوي االختصاص.

تصميم وبناء مرشح 
بايولوجي في حقول الدواجن

وعقد قسم االنتاج احليواني في 
الزراعة حلقة نقاشللية  كليللة 
بعنللوان )تصميم وبناء مرشللح 
بايولوجي للسيطرة على التلوث 

الصادر من حقول الدواجن( .
وبللني طالب الدراسللات العليا / 
الدكتوراه اسعد يوسف خضير 
اهميللة التخلللص مللن امللوثات 
الصادرة من حقللول الدواجن ملا 

لهللا من تأثيللرات سلللبية على 
البيئللة ، حيللث تطللرق الى اهم 
تلللك امللوثات هللي األمونيا وغاز 
كبريتيد الهيدروجني ، اذ اشار الى 
امكانية تصميم وبناء مرشللح 
بايولوجي يتكون من بعض املواد 
رخيصة الثمن كنشارة اخلشب 
وشرائح خشبية والكومبوست 
مع وجود مروحة ساحبة للهواء 
تدخللل املسللكن حتللت ضغللط 
عمللل  ان  موضحللاً   ، سللالب 
الكومبوسللت كوسللط غذائي 
للبكتريللا الصللادرة مللن حقول 
الدواجللن وبذلللك يعمللل ذلللك 

املرشح البايولوجي على اإلقالل 
من التلوث البيئي اخلارجي فضالً 

عن تلوث بيئة احلقل الداخلية.

أهمية نبات اليقطني في 
عالئق فروج اللحم

وعقد قسم االنتاج احليواني في 
الزراعة حلقة نقاشللية  كليللة 
التركيللب  )دراسللة  بعنللوان 
الكيميائللي لثمللرة وبللذور نبات 

اليقطني( .
واشللار طالب الدراسللات العليا 
/ املاجسللتير نايللف دربللاي وادي 
الللى امكانيللة اجللراء مقارنللة 

بللني ثمار نبللات اليقطني وبذوره 
التركيللب  دراسللة  حيللث  مللن 
الكيميائي لهمللا اذ بني ان بذور 
نبللات اليقطني اكثللر فائدة من 
ثمللاره فيمللا لو اسللتخدما في 
تغذيللة الطيللور الداجنللة عللن 
طريق إضافتهما في عالئق تلك 
الطيور ، مبيناً ان نسبة البروتني 
والطاقة املوجودة في بذور نبات 
اليقطني اكثر من تلك املوجودة 
في الثمار وبذلك أوصى الباحث 
باسللتخدامها بِنَسب مختلفة 
فللي عالئق فللروج اللحم ملعرفة 

املسلتوى األمثلل.

إنشاء معمل لألعالف المركزة ينافس المنتج العالمي 

يعد إنشاء معمل 
األعالف خطوة لتوفير 
فرص عمل لخريجي 
كلية الزراعة فضاًل 

عن كونه مختبرًا 
عمليًا لطلبة الدراسات 
األولية والعليا إلجراء 

التجارب والبحوث 
والممارسة الميدانية 

العملية

أمنوذج من األعالف املركزة التي تنتجها كلية الزراعة بجامعة البصرة

استهداف الكفاءات 
والصحفيين هل 
يمحو الحقيقة؟

ما الذي حتقق بعد سقوط البعث والطاغية؟ 
ما الذي جناه العراقيون بعد ان خلع الساسة 
زمللن املقبور مالبسللهم الزيتونيللة وأبدلوها 

بجبب رجال دين وبدالت أوروبية اليوم؟
سؤاالن طاملا ترددا في أوساط اجملتمع العراقي 
عامة، واألوساط الثقافية واإلعالمية خاصة.

هذه املقدمة جاءت متزامنة مع استمرار نهج 
الترويللع والترهيب ضد مثقفيلله وصحفييه 
وأطبائه، واللتان مارسللهما حزب البعث قبل 
سللقوط الديكتاتوريللة وما زالت متارسللهما 
األحزاب السياسللية التي حتكم العراق اليوم، 
ومللا اسللتمرار عمليللات االغتيللال واخلطف 

والتهديد إال استمرارا لذلك النهج البربري.
اليللوم أغلب قللادة النشللاطات املدنيللة غير 
املرتبطني بأحزاب أو حتالفات سياسية وحتى 
الصحفيني املستقلني معرضون لالغتيال من 
قبل هذه اجلهات التي تريد اسللكات األصوات 
اخملتلفللة معها، حدثللت الكثير مللن اجلرائم 
وعمليللات االغتيللال التللي عجزت السلللطة 
عن كشللف منفذيها حتى اآلن، أما عمليات 
التهديد بالتصفية فهي مستمرة على قدم 
وسللاق، ومللا تعرض لَللُه الصحفللي واملترجم 
)فاضللل وحيللد( إال اسللتمرار لهللذه احلملللة 
الشللعواء ضللد األصللوات احلرة التللي تكتب 

كاشفة زيف ساسة اليوم وفسادهم.
)وحيللد( الذي هدد عللن طريللق الهاتف، وعن 
طريللق ظللرف وضعت فيلله رصاصللة، عندما 
تدارَك خطورة االمر وغاَب عن األنظار، محاوالً 
إنقللاذ روحه مللن خطر قللادم ال مناص للهرب 

ِمْنُه، غادرَ منزلِه نحو مكاٍن مجهول.
فاضل وحيد لن يكون األخير، طاملا اسللتمرت 
اجلنللاة، وطاملللا  بالتعتيللم علللى  السلللطة 
استمرت األحزاب السياسية بفرض سطوتها 
علللى القانللون والدولة بقوة السللالح، وطاملا 
استمرت قيادات األحزاب احلاكمة بالتحريض 
علناً وعبر وسائل االعالم املقروءة واملسموعة 
واملرئية على املدنيللني والصحفيني واملثقفني 

الذين رفضوا االنضمام لهذه األحزاب.
نطالب السلطات احلكومية والقوات األمنية 
بحماية الزميل الصحفي )فاضل وحيد( قبل 
ان يصبللح رقما يضاف الى قائمة افترسللتها 
انياب القتلة واعداء احلرية والذين يكرهون ان 

يروا عراقا جديدا ينعم باحلرية والقانون. 

*كاتب عراقي 

بغداد - الصباح الجديد:
تنفيللذاً لتوجيهللات وزيللرة الصحللة والبيئة 
الدكتورة عديلة حمود حسللني بضرورة تقدمي 
أفضللل اخلدمات الطبيللة والصحية للمرضى 
واجلرحللى الذين ال يتوفر عللالج الصعبة داخل 

البلد بارسالهم للعالج خارج العراق.
واوضحت مديرة قسللم االسللتقدام واإلخالء 
الطبللي الدكتللورة فاتللن محمد جللاراهلل ان 
القسللم قام بأخالء وجبللة جديدة من املرضى 
خللارج العللراق الللى املستشللفيات الهنديللة 
والتركيللة والللذي يبلللغ عددهللم )٨٥( مريضا 
لشتى احلاالت املرضية منها ) العيون والقلبية 
والنخللاع ( ومللن ضمنهم جرحللى العمليات 

العسكرية.
ومن جانبه أوضح مدير شعبة االخالء الطبي 
الدكتللور فللراس عسللكر آلية عمل القسللم 
حيللث يتم تسلللم فايالت املرضللى عن طريق 
شعبة جلان االخالء الطبي أو عن طريق برنامج 
حكومللة املواطللن االلكترونيللة املتوفللر على 
موقع الوزارة الرسمي وان هذه الوجبة ليست 
االخيللرة وهنالللك عدد مللن الوجبات سلليتم 

إخالئها في األيام املقبلة .

إرسال وجبة جديدة من 
المرضى للعالج خارج العراق

نجاح الساعدي*
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بغداد - الصباح الجديد: 

اكللدت بعثة احلج العراقيللة ان ايفاد 
موظفيها الى الديار املقدسة مت على 
وفق السياقات القانونية استنادا الى 
قانللون مخصصات السللفر وااليفاد، 
متهمللة البعض بأيهام الللرأي العام 

وتشويه احلقائق. 
وقال الناطق الرسللمي باسم البعثة 
حسللن فهد الكناني فللي بيان القاه 
نيابة عللن موظفي البعثة، في املؤمتر 
الصحفللي الللذي عقد مبقللر البعثة 
»نحن في بعثة احلج العراقية نسعى 
جميعللا المتللام الفرحللة علللى ابناء 
شعبنا بعد االنتصارات على تنظيم 
داعش االرهابي من خالل التفاني في 
تقدمي اخلدمللة لضيوف الرحمن، وفي 
الوقللت الذي يشللد موظفللو الهيئة 
على أيدي اصحاب كل اجلهود الطيبة 
الرامية الى مكافحة الفساد ، يحاول 
البعض ايهللام الرأي العام وتشللويه 
احلقائق بشللأن ايفللاد بعض موظفي 
الهيئللة العليللا للحللج والعمرة الى 

الديار املقدسة«. 
واضللاف الكناني ان »ايفللاد موظفي 
السللياقات  وفللق  علللى  مت  البعثللة 
قانللون  الللى  اسللتنادا  القانونيللة 
مخصصات السللفر وااليفللاد املرقم 
38 لسللنة 1980 املعدل وحتت مظلة 
ديللوان الرقابة املالية ومكتب املفتش 
العللام فللي الهيئللة وجلنللة االوقاف 
النيابيللة ، وان ايفادهللم يأتي لتلبية 
اخلدمللات  لتقللدمي  املاسللة  احلاجللة 

املتنوعة الى احلجاج«. 
واشللار الكناني الى ان »العدد املوفد 
الللى الديار املقدسللة والبالللغ )487) 
موظفللا ينقسللم علللى 16 جلنة في 
مكة املكرمة واملدينللة املنورة ، فيما 
يبلغ عللدد حجاج العراق هللذا العام 
40 الفللا و890 حاجا، حيث ينقسللم 
موظفللي البعثة علللى اللجان اعاله 

بواقع 84 حاجا لكل موظف«. 
واكد الناطق الرسمي باسم البعثة 
ان »هذا العدد يشللكل النسبة األقل 
مقارنة مع دول اجلوار، مثل اجلمهورية 
االسالمية االيرانية التي اوفدت اكثر 
من 3 آالف موظللف خلدمة حجاجها 

بواقع موظللف واحد لكل )20( حاجا، 
مبينا ان املوظف يحسللب للله ايفاد 

ملللدة 35 يومللا كحد اعلللى حتى وان 
بقى في الديار املقدسة الكثر من 50 

يوما«. 
واوضح الكناني ان »ايفادات املوظف 

خللارج حسللابات تكلفللة احلللج، اي 
ال يتحملهللا احلللاج مطلقللا كما ال 
تتحملها ميزانية الدولة، كون الهيئة 
تعمل بنظام التمويل الذاتي وتغطي 
نفقاتها التشغيلية مبا فيها ايفادات 
املوظفللني من عوائدها املتحققة من 
تقدمي خدماتها الى شللركات العمرة 
وشركات الطيران والتي تستمر هذه 

اخلدمات ملدة ثمانية اشهر«. 
مللن جهته قللال رئيللس بعثللة احلج 
العطيللة  خالللد  الدكتللور  الشلليخ 
ان  اإلعالميللني،  أسللئلة  علللى  ردا 
»التصريحات التي خرجت بخصوص 
موظفي البعثة محصلتها النهائية 
تشللويه احلقائق واالسللاءة ليس الى 
ادارة الهيئة ورئاسللتها فحسب وامنا 
الى موظفي الهيئة وتقلل من شللأن 
عملهم في العراق والديار املقدسللة 

وتبخسهم حقوقهم«. 
العربيللة  »اململكللة  ان  واضللاف 
السللعودية خصصت للبعثللة كادر 
اداري خارج حصللة احلجاج هذا العام 
يبلللغ الللف و200 مقعللد اداري لكن 
الهيئة لللم توفد اال اقللل من نصف 

هذا العدد املطلوب ضغطا للنفقات، 
برغم ارتفللاع عدد احلجاج الذي وصل 
الى اكثر مللن 40 الفا مقارنة بالعدد 
البالللغ 25 الللف حاج من عللام 2013 

ولغاية 2016«. 
واشللار الللى ان »الهيئللة ومن ضمن 
قانونهللا ميكنهللا االسللتثمار، وهللي 
تعمل على اسللتثمار موسم العمرة 
الللذي يصللل الللى اكثر من 8 اشللهر 
ويذهب فيلله نحو 250 الللف معتمر 
مللوزع علللى اكثر مللن 100 شللركة 
وبالتالللي الهيئللة تتقاضللى عوائللد 
تغطللي نفقاتها التشللغيلية وليس 
فقط مبالللغ ايفللادات املوظفني، وال 
يتكلللف احلاج فلس واحللد من جيبه 

لالنفاق على ادارة الهيئة«.
واكللد العطية انه »لللم يتقاضى اية 
مبالغ ايفاد سللواء في موسللم احلج 
او االيفادات الرسللمية منذ تسللنمه 
منصللب رئاسللة الهيئللة وتبقى في 
خزينتها كما موثق بالكتب الرسمية 
لديوان الرقابة املالية واالمانة العامة 
جمللللس الوزراء ، والتي مت اطالع البعثة 

اإلعالمية عليها«. 

تقرير

بعثة الحج تؤكد إيفادات الموظف خارج حسابات تكلفة اإليفاد 
ال تتحملها ميزانية الدولة 

الشيخ الدكتور خالد العطية

بغداد - الصباح الجديد:
واملعللادن  الصناعللة  وزيللر  تللرأس 
املهندس محمد شللياع السوداني 
االجتمللاع اخلتامللي للجنللة إعادة 
هيكلة الشركات اململوكة للدولة 
لبحث ومناقشة املواضيع املدرجة 
في جللدول أعمال اللجنللة واتخاذ 
املناسللبة  والتوصيللات  القللرارات 

بشأنها . 
وقال الوزير في مستهل االجتماع 
اللجنللة  اعضللاء  حضللره  الللذي 
االقتصادي  باملستشللار  املتمثلللة 

الللوزراء كاظم احلسللني  لرئيللس 
مللن  املعنيللة  الللوزارات  ووكالء 
الصحللة والزراعة والنقل واإلعمار 
والتربيللة  والكهربللاء  واإلسللكان 
والتجارة ومستشللاري  والثقافللة 
وزارتي النفللط واملوارد املائية وعدد 
مللن املللدراء العامللني فللي وزارات 
الرقابة  املالية واالتصاالت وديللوان 
املالية واملدراء العامني واملسؤولني 
في عدد من الشركات ذات العالقة 
بأن اللجنة اسللتنفذت وقتا طويال 
ملناقشللة ملللف اعللادة الهيكلة 

للشركات اململوكة للدولة .
واضللاف الوزير انه بللات من املهم 
التوصيللات  صياغللة  والضللروري 
املتخمضة عن اجتماعات واعمال 
هذه اللجنة التخاذ القرار النهائي 
بشللأنها من قبل مجلللس الوزراء 
كونلله قللرارا اسللتراتيجيا واداريللا 
مهما يقللع ضمن مهللام اجمللس ، 
الفتا إلى أهمية مناقشللة جملة 
املبللادئ التي مت االتفللاق عليها في 
االجتماعات السللابقة مناقشللة 
جللادة فللي كل وزارة للخروج برؤية 

نهائية ، مشلليرا فللي الوقت ذاته 
إلى تقللدمي البنللك الدولي وضمن 
احلكومللة  مللع  الفنللي  تعاونلله 
مقترحللات ورؤيللة ورسللائل لهذا 
امللف سيتم عرضها ومناقشتها 
مع كل مايتعلق مبوضوع احلوكمة 

الرشيدة . 
واكد السوداني في ختام االجتماع 
أن اإلصالح االستراتيجي الهيكلي 
يحتللاج إلى قللرار وخطللوة جريئة 
ردود  مللن  عنلله  ملللا سلليتمخض 
أفعال عنيفة سللواء فللي اجملتمع 

او املؤسسللات وان اإلصالح اليأتي 
بقللرار جماعي وامنا بقللرار مركزي 
مستشللهدا   ، مللدروس  فللردي 
بالبرنامج وخطة اإلصالحات التي 
طرحها السيد رئيس الوزراء والتي 
أسللهمت فللي تصحيللح جملللة 
مسللارات ، واوعز سيادته بصياغة 
املعطيللات املرسلللة من الللوزارات 
املعنية وعرضها أمام تلك الوزارات 
لبيان الرأي النهائي بشأنها متهيدا 
لرفعها إلى مجلس الوزراء لغرض 
اتخللاذ القللرار احلاسللم والنهائي 

بشللأنها مع إمكانية االسللتعانة 
بأشللخاص لغللرض انضللاج هذه 
االجتماع  تنللاول  وقد  التوصيللات. 
عللرض ومناقشللات مسللتفيضة 
لالجابات واملعطيات املرسلللة من 
الوزارات املعنية بخصوص هيكلة 
شللركاتها وموقفها من تأسلليس 
مركللز أو قسللم أو وحللدة لتنمية 
األعمال كل وزارة على حدة وتبادل 
وطللرح  النظللر  ووجهللات  لللآراء 
املقترحللات علللى وفللق القوانللني 

احلكومية النافذة.  

 إعالم التجارة 
اعلنت الشركة العامة لتصنيع 
احلبللوب فللي وزارة التجللارة عن 
اعتمادها آليللات حديثة لتطوير 
انتاجها من مادة الصمون املنتج 
وتوسلليع  احلكوميللة  بافرانهللا 

منافذ التسويق.
واوضللح مديللر عللام الشللركة 
املهنللدس طه ياسللني عباس ان 
بادرت شللركته  اجللراءات  عللدة 
وتطويللر  لتحسللني  باتخاذهللا 
انتاجها مللن الصمون احلكومي 

وطرحلله كمنافللس قللوي فللي 
السللوق احمللية منها استعمال 
مللادة الطحني الصفللر بدال من 
الطحني املوحد وتنشلليط عمل 
اخملتبللر اخلاص بالفرن وتشللغيل 
اجهللزة فحص الطحللني واملواد 
الداخلة باالنتللاج وتهيئة مالك 
فني مللن املهندسللني الزراعيني 

لزجهم في وجبات اإلنتاج.
واضاف مديللر عام الشللركة ان 
خطوات متقدمة عملت عليها 
الشللركة في مجال فتح منافذ 

جديدة لتسويق االنتاج من خالل 
اسللتحداث منافذ بيع مباشللر 
جديدة قللرب مواقعها في افران 
بغداد وحدة قطللع الرصافة من 
خللالل نصب االكشللاك احلديثة 
اضافللة الى االنفتللاح على دوائر 
التابعللة  والوحللدات  الدولللة 
لوزارتي الدفاع والداخلية لغرض 
التعاقد معهللا لتلبية حاجتها 

من الصمون
على صعيد متصل اعلنت وزارة 
التجللارة عللن مناقشللة اعللداد 

برنامللج وطني شللامل للجودة 
في عمللوم انشللطة العمليات 
وتقييللم  واخلدميللة  االنتاجيللة 
عمللل االدارات مللن خللالل وضع 
الشللخص املناسللب في املكان 

املناسب.
وقللال وكيل الللوزارة االقدم وليد 
حبيللب املوسللوي خالل ترأسلله 
االجتماع الدوري للجنة املركزية 
الدارة اجلودة بانه مت خالل االجتماع 
اتخاذ عدة توصيللات منها دعم 
خملرجللات  الرابحللة  الشللركات 

عمل اجلللودة وتكريللس مبادئها 
لللدى العاملللني واملتعاملني في 
تشللكيالت الللوزارة اضافللة الى 
التأكيللد على اهمية اسللتمرار 
التدريب لشللرح مفاهيم اجلودة 
واملعايير العاملية من خالل اقامة 

الدورات والورش والندوات. 
واضللاف انلله مت التأكيللد ايضللا 
علللى ضللرورة تقدمي املشللاركني 
في الللدورات تقاريرهللم اخلاصة 
عللن مضمون الللدورة واثرها في 
تطوير االداء وعمل املؤسسللات 

نشللر  عللن  فضللال  احلكوميللة 
الشللاملة  اجلللودة  مفاهيللم 

والترويج لها.
مشللدداً على ضرورة تقيم عمل 
اجلودة الشللاملة في الشللركات 
وتخصيللص  للللوزارة  التابعللة 
للشللركة  يقللدم  للجللودة  درع 
املتميزة فضال عن متيز املوظفني 
الكفؤيللن وحتفيزهللم للنهوض 
بعمللل الوزارة وحتقيللق التطوير 
االداري  واالصللالح  املؤسسللي 

ويكونوا عماد املرحلة املقبلة. 

وزير الصناعة يوّجه بصياغة التوصيات النهائية إلعادة هيكلة الشركات  

»الحبوب » تعتمد آليات جديدة لتحسين نوعية الصمون المنتج بأفرانها 

تمهيدًا لعرضها أمام مجلس الوزراء  



الصباح الجديد ـ وكاالت:
حقق��ت مصر طف��رة في جذب 
وزيادة  البترولي��ة  االس��تثمارات 
االس��تثمارات في مجال البحث 
واالستكشاف، من خالل عوامل 
ع��دة عل��ى رأس��ها االس��تقرار 
السياسي والدعم املتواصل من 
الدولة لقطاع البترول الذي يزخر 
بكف��اءات متمي��زة واحتم��االت 

بترولية وغازية متنوعة.
وأكد وزير البترول والثروة املعدنية 
املصري طارق املال، أن »مش��اريع 
ش��ركة أباتش��ي األميركية في 
مصر تع��د منوذج��اً يحت��ذى به 
اجلادة  األجنبي��ة  لالس��تثمارات 
الت��ي حقق��ت نتائ��ج إيجابي��ة 
على صعيد زيادة اإلنتاج وتطوير 
أنها  البت��رول، خصوصاً  صناعة 
تعد من خالل ش��ركتيها خالدة 
وق��ارون العباً رئيس��اً ف��ي إنتاج 
الزي��ت )النفط( اخل��ام في مصر، 
وحقق��ت النجاحات املش��تركة 

م��ع قطاع البت��رول في منطقة 
الصحراء الغربية«.

وج��اء ذل��ك خ��الل رئاس��ة املال 
لش��ركتي  العام��ة  اجلمعي��ة 
للبت��رول  و»خال��دة«  »ق��ارون« 
العتماد نتائج أعمالهما للسنة 
املالية اجلارية. وشدد على »أهمية 
االلتزام الكام��ل بتنفيذ برنامج 
وزارة البترول في اإلسراع بتنمية 
حقول البترول والغاز املكتشفة 
ووضعه��ا على خريط��ة اإلنتاج، 
مع االهتمام بزيادة كفاءة برامج 
املهني��ة،  والصح��ة  الس��المة 
والش��روط  التعليم��ات  واتب��اع 
اخلاص��ة به��ا ف��ي كل املواق��ع 

اإلنتاجية«.
وفّص��ل رئيس ش��ركة »خالدة« 
للبت��رول خالد مواف��ي ما حتقق 
م��ن نتائ��ج أعم��ال متثل��ت في 
»استثمار نحو 502 مليون دوالر، 
وحتقيق اخلطة اإلنتاجية الكّلية 
بنسبة 105 في املئة بإنتاج 107 

وإضافة  برميل مكاف��ئ،  ماليني 
نح��و 56 مليون برمي��ل مكافئ 
لالحتي��اط )34 مليون برميل من 
النفط اخل��ام و6 مالي��ني برميل 
م��ن املكثف��ات و83 بلي��ون قدم 
مكعب��ة من الغ��از الطبيعي(«، 
مشيراً إلى »تنفيذ خطة ترشيد 

التش��غيل  تكالي��ف  وخف��ض 
ومساهمتها القوية في خفض 
الكلفة الكّلية لإلنتاج«، وأضاف 
أن »الشركة حفرت 56 بئراً منها 
13 بئراً استكش��افية حققت 7 

منها نسبة جناح 54 في املئة«.
 وع��رض رئي��س ش��ركة »قارون 

للبترول« محس��ن النوبي نتائج 
أعمال ش��ركته، مش��يراً إلى أن 
»إجمالي اإلنفاق بلغ 137 مليون 
دوالر«، الفت��اً إل��ى أن »الش��ركة 
متكن��ت م��ن توفي��ر 17 ملي��ون 
دوالر م��ن خطة اإلنف��اق في كل 
عملي��ات الش��ركة، ومت حفر 14 
بئ��راً جدي��دة«، مش��يراً إل��ى أن 
»الش��ركة متكنت هذه الس��نة 
م��ن إضاف��ة نح��و 1900 برميل 
يومياً نتيجة حفر اآلبار التنموية 
اجلدي��دة، ما أدى إلى زيادة اإلنتاج 
اليوم��ي ليص��ل إلى نح��و 35.5 
ألف برميل، وبلغ إجمالي اإلنتاج 
برمي��ل  ملي��ون   13 الس��نوي 
مكاف��ئ، كم��ا متت إضاف��ة 7.6 
ملي��ون برميل م��ن النفط اخلام 

لالحتياط«.
وفي الس��ياق، ترأس املال اجتماع 
العليا ملش��روع تنمية  اللجن��ة 
حقل »آتول« للغاز الطبيعي في 
البح��ر املتوس��ط ملتابعة تقدم 

األعم��ال اجلاري تنفيذه��ا حالياً 
باستثمارات تصل إلى 3.8 بليون 
دوالر في منطقة امتياز ش��مال 
دمياط البحرية التابعة لشركة 
»بي ب��ي« البريطانية، بهدف بدء 
إنتاج الغ��از من احلقل في نهاية 

السنة قبل املوعد احملدد.
وف��ي ش��أن تط��ورات العمل في 
املش��روع، أوضح رئيس »الشركة 
حس��ن  للبت��رول«  الفرعوني��ة 
عبادي، أن »نس��بة تقدم األعمال 
في املشروع بلغت 70 في املئة ومت 
حفر 3 آبار وإكمال بئر منها، ومن 
اخملطط إنزال خط بقطر 20 بوصة 
نهاي��ة الش��هر اجلاري ع��ن طريق 
 ،»)7borealls( العم��الق  املرك��ب 
الفت��اً إل��ى أن »الش��ركة قارب��ت 
على االنتهاء من تصنيع خطوط 
الكهرب��اء والتحك��م اآلل��ي حتت 
املاء، وجت��ري االختب��ارات النهائية 
بوحدات مواقع الضغوط العالية 

بالنروج«.

5 اقتصاد

بغداد ـ الصباح الجديد:

ق��ال مص��در مواك��ب أن العراق 
الس��عودية  العربية  واململك��ة 
بص��دد خلق أجواء م��ن التعاون 
على املستوى التجاري وخصوصاً 
ف��ي مجال التب��ادل التجاري بني 

البلدين اجلارين.
وذك��ر املص��در، نق��الً ع��ن وزي��ر 
السعودي  واالس��تثمار  التجارة 
ماجد القصبي، قوله إن »املرحلة 
املقبلة من العالقات االقتصادية 
والتجارية ب��ني اململكة والعراق 
ستش��هد تعاونا كبيرا يسهم 
التج��اري،  التب��ادل  زي��ادة  ف��ي 
ويوف��ر فرص��ا اس��تثمارية ف��ي 
اجمل��االت كافة، وف��ي مقدمتها: 
والزراعي��ة  التجاري��ة  اجمل��االت 

والصناعية«.
وأوضح القصب��ي، أن صدور قرار 
مجلس الوزراء بإنش��اء مجلس 
العراقي   - التنسيق الس��عودي 
س��يعزز فرص التب��ادل التجاري 
لالرتق��اء  املش��ترك  والتع��اون 
بالعالق��ات بني البلدي��ن، مؤكداً 
أن��ه يعّب��ر ع��ن رغب��ة اململكة 
اجلادة وحرصها على فتح جميع 
مج��االت التع��اون م��ع الع��راق 
البلدي��ن  مصال��ح  يخ��دم  مب��ا 

الشقيقني. 
وأك��د القصب��ي ال��ذي يت��رأس 
اجملل��س التنس��يقي، وبعضوية 
عدد من ال��وزراء من اجلهات ذات 
العالقة، أن الشعبني السعودي 
اجتماع��ي  نس��يج  والعراق��ي 
ثقافي مش��ترك،  وموروث  واحد 
يتكامالن في ما بينهما بترابط 
وش��ائج ال��دم والقرب��ى واجلوار، 
موضح��اً أن التوجيه��ات أكدت 

أن يكون ال��وزراء أعضاء في هذا 
اجملل��س، م��ا يعك��س األهمي��ة 
البالغ��ة لتوطي��د العالقات بني 

بلدينا الصديقني.
تعزي��ز  إل��ى  اجملل��س  ويه��دف 
عل��ى  البلدي��ن  ب��ني  التواص��ل 
املستوى الس��تراتيجي وتعميق 
املتبادل��ة  السياس��ية  الثق��ة 
وفت��ح آفاق جديدة م��ن التعاون 
ف��ي مختل��ف اجمل��االت، ومنها: 
واألمنية،  والتنموية  االقتصادية 
والس��ياحية  واالس��تثمارية 
والثقافي��ة واإلعالمي��ة وتعزي��ز 
التعاون املش��ترك ب��ني اجلانبني 

في الشؤون الدولية واإلقليمية 
املصال��ح  وحماي��ة  املهم��ة 
الش��راكة  وتنمي��ة  املش��تركة 
بني القط��اع اخلاص في البلدين، 
وإتاحة الفرص��ة لرجال األعمال 
للتعرف على الف��رص التجارية 
الوسائل  وتبني  واالس��تثمارية، 
ف��ي  تس��هم  الت��ي  الفاعل��ة 
استغاللها،  على  مس��اعدتهم 
والت��ي تش��مل األذرع احلكومية 
املباش��رة،  وغي��ر  املباش��رة 
وتش��جيع تبادل اخلبرات الفنية 
والتقني��ة بني اجله��ات املعنية، 
م��ن خ��الل العم��ل عل��ى نقل 

وتش��جيع التقنية والتعاون في 
مج��ال البحث العلم��ي وتبادل 
الزيارات واملش��اركة في البرامج 
املناط��ق  وتنمي��ة  التدريبي��ة، 
احلدودي��ة اململك��ة م��ع العراق، 
واالستفادة من املدن االقتصادية 
زراعياً  لتك��ون مص��دراً  املتاحة 
وصناعياً رئيس��اً للعراق، وتنعم 
باالس��تقرار لتوطينه��ا، وتكون 
بيئ��ة جاذب��ة للقط��اع اخل��اص 

واملستثمرين. 
وأش��ار القصبي إلى أن »املرحلة 
املقبلة من العالقات االقتصادية 
والتجارية ب��ني اململكة والعراق 

ستش��هد تعاوناً كبيراً يسهم 
التج��اري،  التب��ادل  زي��ادة  ف��ي 
ويوف��ر فرص��اً اس��تثمارية ف��ي 
اجمل��االت كاف��ة، وف��ي مقدمها: 
والزراعي��ة  التجاري��ة  اجمل��االت 

والصناعية«. 
وأض��اف أن »مجلس التنس��يق 
الس��عودي - العراقي س��يعمل 
العوائ��ق  جمي��ع  إزال��ة  عل��ى 

ويشجع على االستثمار«.
وذك��ر أن اللق��اءات الت��ي عقدت 
خالل الفترة املاضية بني مسؤولي 
البلدي��ن تعك��س الرغب��ة اجلادة 
في تعزيز التعاون، مش��يراً إلى أن 

اجلان��ب العراقي أبدى حرصه على 
توفير بيئة اس��تثمار آمنة وتقدمي 
املزي��د من احملفزات لالس��تثمارات 

السعودية في العراق. 
باملقاب��ل حت��رص اململك��ة عل��ى 
تقدمي الدعم وتس��هيل اإلجراءات 
م��ن خالل  األجنب��ي  لالس��تثمار 
جاذب��ة  وبيئ��ة  محف��زة  قوان��ني 
الوقت  لالس��تثمار وضامنة ف��ي 
ذات��ه حتقي��ق مصال��ح اململك��ة 
ه��ذا  أن  مضيف��اً  االقتصادي��ة، 
التع��اون سيس��هم ف��ي إقام��ة 
بلدينا  ب��ني  مش��اريع مش��تركة 

الشقيقني.

في المجاالت التجارية والزراعية والصناعية

تعاون عراقي سعودي لزيادة فرص االستثمار

إن المرحلة المقبلة 
من العالقات 
االقتصادية والتجارية 
بين المملكة 
والعراق ستشهد 
تعاونا كبيرا يسهم 
في زيادة التبادل 
التجاري، ويوفر 
فرصا استثمارية في 
المجاالت كافة

وزير التجارة واالستثمار السعودي ماجد القصبي

أنقرة ـ رويترز:
ق��ال وزير االقتص��اد التركي نه��اد زيبكجي أمس 
األربعاء إن تركيا تسعى لبلوغ معدل منو اقتصادي 
يتجاوز س��تة في املئة في ع��ام 2017 مضيفا أن 

التضخم سينزل ملستوى معقول.
وأضاف في مقابل��ة مع قناة خبر التركية إن بالده 
تهدف خلف��ض التضخم إلى رقم في خانة اآلحاد 

بنهاية العام.
عل��ى الصعي��د ذات��ه، ق��ال زيبكج��ي، إن ب��الده 
اس��تطاعت حتقي��ق رق��م قياس��ي ف��ي حج��م 
الصادرات خالل شهر متوز العام اجلاري، وذلك بزيادة 
وصل��ت إلى 31.2 باملئة مقارنة بالش��هر ذاته من 

العام املاضي.
وأوضح زيبكجي في نصريح للصحفيني، أّن قيمة 
الصادرات التركية من املنتجات والسلع خالل متوز 

املاضي، بلغت 11 مليار و474 مليون دوالر.
وأضاف زيبكجي أّن منو االقتصاد التركي يس��تمر 
برغم الظروف االقليمية الس��يئة احمليطة بالبالد، 
واملؤام��رات الداخلي��ة واخلارجية الت��ي تهدف إلى 

عرقلة تقدم االقتصاد التركي وتطوره.

لندن ـ رويترز:
ارتفعت أس��عار النفط أمس األربعاء بدعم من 
انخفاض مخزونات اخلام األمريكية إال أن فائض 

اإلمدادات ما زال يكبح األسواق.
وتتجه أنظار الس��وق صوب البيانات الرسمية 
الطاق��ة  معلوم��ات  إدارة  س��تصدرها  الت��ي 
بيان��ات  لتحدي��ث  يوماألربع��اء  األمريكي��ة 

اخملزونات.
وارتفع��ت العقود اآلجلة خل��ام القياس العاملي 
مزي��ج برن��ت إل��ى 51.14 دوالر للبرميل بحلول 
الساعة 1010 بتوقيت جرينتش بزيادة 34 سنتا 
أو م��ا يع��ادل 0.66 ف��ي املئة عن س��عر اإلغالق 

السابق.
وصع��دت العق��ود اآلجلة خلام غرب تكس��اس 
الوس��يط األمريك��ي إل��ى 47.82 دوالر للبرميل 

بارتفاع 27 سنتا أو ما يعادل 0.56 في املئة.
وقال معه��د البترول األمريكي ي��وم الثالثاء إن 
مخزون��ات النف��ط األمريكي��ة انخفض��ت 9.2 
ملي��ون برميل في األس��بوع املنتهي في 11 آب 
إلى 469.2 مليون برميل وذلك مقارنة بتوقعات 

احملللني بانخفاض قدره 3.1 مليون برميل.
لك��ن مخزون��ات البنزي��ن زادت 301 ألف برميل 
مقارن��ة مع توقعات احملللني بانخفاض قدره 1.1 

مليون برميل.
وق��ال فؤاد رزق زادة احملل��ل في فوركس دوت كوم 
للسمس��رة ف��ي العق��ود اآلجلة »اإلم��دادات 
الزائ��دة .. ال تزال تضغط على أس��عار النفط .. 
لم يتغير الكثير برغم جهود أوبك وروس��يا في 
اآلونة األخيرة. حاول هؤالء املنتجون تقييد إنتاج 
النفط لكن النفط الصخري األمريكي يواصل 

الصعود«.

تركيا تسعى 
لمعدل نمو أعلى

51 دوالرًا لخام برنت
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الصباح الجديد ـ وكاالت:

االقتص��ادي  املستش��ار  وص��ف 
للس��فارة الس��ودانية ف��ي بغ��داد 
آدم عثم��ان، حج��م االس��تثمارات 
العراقي��ة في بل��ده ب��� »املميزة »، 
مؤكداً توجه املستثمرين العراقيني 
إلى »بناء معامل وتأسيس جامعات 
طبي��ة مع وجود عش��رات الطلبات 

اجلديدة لالستثمار املباشر«.
وتاب��ع ف��ي حدي��ث عل��ى هام��ش 
اس��تضافته م��ن »جلن��ة االقتصاد 
واالس��تثمار« في البرمل��ان العراقي، 
العقب��ات  م��ن  كان  »احلص��ار  أن 
الرئيسة التي أعاقت االستثمار في 
بلده، فضالً عن من��ع حتويل األموال 
م��ن البل��دان العربي��ة واألجنبي��ة 
إلى مص��ارف س��ودانية أو مصارف 
أجنبي��ة عامل��ة هن��اك«، مضيفاً: 
»بع��د رفع احلص��ار تدفق��ت أموال 
املستثمرين الذين منحهم القانون 
امتيازات كبيرة، مبا فيها اجلنس��ية 

السودانية«.
وأش��ار إل��ى وج��ود »محادث��ات مع 
الت��ي متتل��ك  العباس��ية  العتب��ة 
اس��تثمارات زراعي��ة متمي��زة ف��ي 
البرازي��ل وأس��تراليا، ووج��د رغب��ة 
في توسيع االس��تثمارات اخلارجية 
لتشمل السودان«، مؤكداً ان »جلنة 
من العتبة س��تزور الس��ودان قريباً 

إلبرام هذه االتفاقات«.
الزراع��ة  وزي��ر  »التقين��ا  وأض��اف: 
العراق��ي بس��بب وجود مش��كلة 
تتعلق باحلجر الصحي على اللحوم 
كل  لل��وزارة  وقدمن��ا  الس��ودانية، 
املس��تندات والوثائ��ق الت��ي تثب��ت 
صالحي��ة منتجاتن��ا وخل��و ثروتن��ا 
احليواني��ة م��ن األم��راض، خصوصاً 
بالعمل  ووعدن��ا  القالعي��ة،  احلمى 

على معاودة التبادل التجاري«.
وبني أن »أوض��اع العراق االقتصادية 
مش��ابهة تقريباً للواقع السوداني، 
خصوص��اً م��ن جه��ة وجود م��وارد 
وفرص اس��تثمارية غير مس��تغلة، 
كم��ا عانينا م��ن احلصار ال��ذي دام 

أكثر من 21 س��نة ومت رفع معظمه 
بقرار دولي، إذ بقي منه 10 في املئة 
ننتظر خالل األشهر املقبلة رفعها 
إذا تعاوّن��ا مع الوالي��ات املتحدة في 

اجملال العسكري«.
وقال: »نحتاج جلذب االس��تثمار في 
مج��ال الزراع��ة والس��ياحة ولدينا 
بوادر اس��تثمار س��عودية وسورية، 
ويصل معدل إنتاج الفدان إلى 3600 
كيلوغراماً، وهذا ما دفع بعض الدول 
إلى اس��تثمار مس��احات شاسعة 
من اراضي الش��مال حتديداً«، الفتاً، 
في حديث نقلته »احلي��اة« الدولية 
على موقعه��ا اإللكترون��ي، إلى أن 
بلده يع��ّد ثاني أكبر بلد في العالم 
جله��ة األراض��ي الصاحل��ة للزراعة، 
أّي 200 مليون ف��دان زراعي، لكنها 
أراض غير مستغلة عدا 10 في املئة 
فق��ط، لكن احلصار أث��ر على تقدم 

الصناعات ونسبة النمو«.
وأوضح أن« الس��ودان ميتل��ك أيضاً 
145 مليون رأس ماش��ية مختلفة 
الغاب��ات  ع��ن  ناهي��ك  األن��واع، 

الطبيعي��ة واملواد األولي��ة، كما أنه 
يس��تحوذ عل��ى 90 ف��ي املئ��ة من 
االنت��اج الكل��ي للصم��غ العرب��ي، 
ناهيك عن زراع���ة الذرة وصناعات 
بدائية تتعلق بالس��كر، إضافة إلى 
صناعة التعدي��ن املتعلقة بالذهب 
الصينية  االستثمارات  التي جذبت 

والروسية«.
وتاب��ع أن »إنتاجنا م��ن الذهب لعام 
2014 وص��ل إلى نح��و 40 طناً، في 
ح��ني وصل ف��ي النص��ف األول من 
80 طن��اً، غالبيته��ا  الس��نة إل��ى 
م��ن خ��الل االس��تثمارات الصينية 

والروسية واملغربية.
وأكد مستش��ار السفير السوداني 
أن الع��راق »ال ي��زال البل��د املرح��ب 
بأش��قائه العرب على رغم األوضاع 
الت��ي مير بها، وخي��ر دليل على ذلك 
س��رعة اس��تجابة وزي��ر الداخلية 
أخيراً، مبنح املواطن السوداني الذي 
كان يقي��م ف��ي املوصل اجلنس��ية 
العراقية بعد تعرضه إلصابة خالل 

العمليات العسكرية هناك«. استثمارات العراق في السودان

تقـرير
إعادة التبادل التجاري بين البلدين

العراق يعزز استثماراته في السودان

بغداد ـ الصباح الجديد:
وج��ه مص��رف الرافدي��ن، أمس 
بغ��داد  ف��ي  فروع��ه  األربع��اء، 
كت��اب  باعتم��اد  واحملافظ��ات 

التأيي��د من دائ��رة الكفيل الذي 
يقوم بكفال��ة املواطن املقترض 
الذي يروم منحه قروض املشاريع 
والت��ي  الصغي��رة واملتوس��طة 

تصل إلى 25 مليون دينار.
وبحس��ب بيان صادر عن املكتب 
االعالمي للمصرف فأن املصرف 
وجه باعتم��اد كت��اب تأييد من 

دائرة الكفيل تؤيد فيه استمراره 
باخلدمة وصافي الراتب الشهري 

الذي يتقاضاه الكفيل.
وأشار إلى أن املصرف اعتمد رهن 

عقار من الدرجة االولى لصالح 
املصرف ف��ي حال تعذر املقترض 

عن تقدمي الكفيل.
وكان مصرف الرافدين أعلن في 

وق��ت س��ابق، عن من��ح قروض 
للمواطن��ني م��ن أج��ل القي��ام 
مبش��اريع صغي��رة ومتوس��طة 

تصل ل� 50 مليون دينار.

مصر تحقق طفرة في جذب استثمارات نفطية

الرافدين: توجيهات جديدة بشأن القروض الصغيرة والمتوسطة



سيول - وكاالت:

اّطل��ع زعي��م كوريا الش��مالية كيم 
جونغ خالل تفّق��ده مركز قيادة القوة 
الوحدات  االستراتيجية املسؤولة عن 
إلط��الق  خط��ة  عل��ى  الصاروخي��ة، 
صواريخ باجتاه املياه القريبة من جزيرة 
»غوام« األميركي��ة في احمليط الهادي، 
حسبما أعلنت وكالة األنباء الكورية 
الش��مالية الرس��مية. إال أن الزعي��م 
الكوري الش��مالي قال إنه »سيراقب 
لفترة أطول بقليل الس��لوك اجلنوني 
واألحمق ل�«اليانكيز األميركيني« قبل 

أن يصدر أي أمر بالتنفيذ.
وذكرت وسائل إعالم رسمية في كوريا 
الش��مالية أن زعي��م الب��الد أرجأ قرار 
إطالق صواريخ صوب جزيرة غوام فيما 
ينتظ��ر ليرى م��ا س��تفعله الواليات 
املتح��دة، في ح��ني قال رئي��س كوريا 
اجلنوبية إن بالده ستسعى ملنع نشوب 
حرب بكل الطرق. وفي أول ظهور علني 
له منذ نحو أس��بوعني ذك��رت وكالة 
األنب��اء املركزية الكوري��ة في تقرير أن 
كي��م جون��غ أون تفقد قي��ادة اجليش 
االثنني املاضي وفح��ص خطة إلطالق 
أربعة صواري��خ نحو أهداف قرب غوام 

الواقعة في احمليط الهادي.

وقال التقرير »إنه إذا استمر األميركيون 
في أفعالهم املتهورة البالغة اخلطورة 
بشأن ش��به اجلزيرة الكورية واملناطق 
اجمل��اورة له��ا، واختبار ضب��ط النفس 
الش��عبية  كوري��ا  جمهوري��ة  ل��دى 
الش��مالية(،  )كوري��ا  الدميقراطي��ة 
فس��وف تتخ��ذ األخي��رة ق��رارا مهما 

مثلما أعلنت بالفعل«. 
وفي صور نش��رتها الوكالة الرسمية 
م��ع التقرير ظه��ر كيم وه��و يحمل 
عصا ويشير إلى خريطة توضح مسار 
حتلي��ق للصواري��خ يبدو أن��ه يبدأ من 
الش��رقي لكوريا الشمالية  الساحل 
عابرا فوق الياب��ان ومنتهيا به املطاف 

قرب غوام. 
وهددت كوريا الشمالية مرارا من قبل 
بش��ن هجوم عل��ى الوالي��ات املتحدة 
وقواعدها، ونشرت صورا مماثلة، لكنها 

لم تنفذ تهديداتها على اإلطالق.
وتس��بب اعت��زام بيون��غ يان��غ إطالق 
صواري��خ ص��وب غ��وام ف��ي تصاع��د 
التوترات في املنطقة األسبوع املاضي. 
وقال الرئيس دونال��د ترامب إن اجليش 
األميرك��ي »جاهز ومتأه��ب« في حال 

تصرفت كوريا الشمالية برعونة. 
رئي��س كوري��ا  إن  م��ون جي��ه  وق��ال 
اجلنوبي��ة، امس االول الثالث��اء، إنه لن 
يكون هناك عمل عس��كري في شبه 

اجلزي��رة الكورية دون موافقة س��يول، 
وإن حكومته س��تمنع احلرب بش��تى 

السبل. 
مبناس��بة  ف��ي خط��اب  م��ون  وق��ال 
إحي��اء ذكرى حتري��ر البالد م��ن احلكم 

إن   1945 ف��ي  اليابان��ي  العس��كري 
»العمل العس��كري في ش��به اجلزيرة 
الكوري��ة تقرره كوريا اجلنوبية وحدها، 
وال ميكن ألحد آخر أن يقرر القيام بعمل 
عسكري دون موافقة كوريا اجلنوبية«. 

وق��ال مون »احلكومة  س��تمنع احلرب 
بكل السبل«.

وستس��عى الياب��ان أيًض��ا للحصول 
على مزيد من الضمانات من واشنطن 
ف��ي اجتماع��ات ب��ني رئي��س األركان 

اليابانيني ونظيريهما  اخلارجي��ة  ووزير 
األميركيني اليوم اخلميس. 

وقالت وزارة اخلارجية اليابانية »األجواء 
ونحتاج  تزداد صعوبة  االس��تراتيجية 
ملناقش��ة كيفية اس��تجابتنا لذلك، 
وس��نتطلع إلى إع��ادة تأكيد الواليات 
املتح��دة عل��ى التزامه��ا الدفاعي مبا 

يشمل الرادع النووي«. 
وحث��ت الص��ني، احلليف��ة الرئيس��ية 
لكوريا الشمالية وشريكتها التجارية، 
بيونغ يانغ م��رارا على وقف برنامجها 
للتسلح، وحثت في ذات الوقت كوريا 
اجلنوبي��ة والواليات املتحدة على وقف 
املش��تركة  العس��كرية  التدريب��ات 
لتخفي��ف ح��دة التوتر. وأم��س االول 
الثالثاء حث��ت كل األطراف في األزمة 
على املس��اعدة في »إخم��اد النيران« 

بدال من تأجيجها.
تامي��ز«  »غلوب��ال  صحيف��ة  وقال��ت 
الرسمية الصينية امس االول الثالثاء، 
إن على س��يول أن تلعب دور احلائل بني 
الوالي��ات املتح��دة وكوريا الش��مالية 

ملنع نشوب مواجهة مباشرة. 
مق��ال  ف��ي  الصحيف��ة  وأضاف��ت 
العس��كري  »التدري��ب  افتتاح��ي 
املش��ترك«  سيس��تفز بيون��غ يان��غ 
بالتأكي��د، وم��ن املتوق��ع أن يك��ون رد 
بيونغ يانغ أكثر تطرفا،إذا كانت كوريا 

اجلنوبي��ة ال تري��د حق��ا نش��وب حرب 
في ش��به اجلزيرة الكوري��ة فعليها أن 
حت��اول وقف هذا التدريب العس��كري. 
وقلل مس��ؤولون أميركي��ون في األيام 
األخيرة من احتماالت نشوب أي صراع 
وش��يك، فيما شددوا على جاهزيتهم 
للرد عسكريا على أي هجوم من كوريا 

الشمالية.
وق��ال وزي��ر الدف��اع األميرك��ي جيم 
جي��ش  إن  املاض��ي  االثن��ني  ماتي��س 
ص��اروخ  أي  مس��ار  س��يحدد  ب��الده 
خ��الل  الش��مالية  كوري��ا  تطلق��ه 
حلظات و«سيس��قطه« إذا ما بدا أنه 
سيس��تهدف أراض��ي أميركي��ة ف��ي 

احمليط الهادي.  
وف��ي جزيرة غ��وام التي تض��م قاعدة 
جوية أميركية ومنشأة تابعة للبحرية 
وكتيبة خلفر الس��واحل ونحو س��تة 
آالف جن��دي أميرك��ي، عبَّر الس��كان 
عن بعض االرتياح بسبب هدوء التوتر 
بعض الش��يء. وقال راي تينوريو نائب 
حاكم غوام في بيان لوس��ائل اإلعالم 
ف��ي هاجاتن��ا عاصمة اجلزي��رة »ال أرى 
تهديدا وش��يكا«.  وأشاد رئيس الوزراء 
الياباني »ش��ينزو آب��ي« بالتزام ترامب 
بوقوف الوالي��ات املتحدة مع حلفائها 
في املنطق��ة في مواجه��ة تهديدات 

كوريا الشمالية. 
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أنقرة - رويترز:
قال وزير اخلارجية التركي مولود تشاووش أوغلو امس 
األربع��اء إن ب��الده طلبت من أملانيا تس��ليم محاضر 
في علوم الدين لالش��تباه بأنه لعب دورا رئيسيا في 

االنقالب الفاشل العام املاضي.
وأرس��لت تركي��ا مذك��رة دبلوماس��ية طالبت فيها 
بتسليم عادل أوكسوز الذي تقول احلكومة إنه كان 
»إماما« ألفراد الق��وات اجلوية التركية الذين قصفوا 

البرملان في إطار محاولة اإلطاحة باحلكومة.
وتقول الس��لطات إنها اعتقلت أوكسوز قرب قاعدة 
جوية في أنقرة بعد س��اعات م��ن محاولة االنقالب 
لك��ن قاضي��ا أطلق س��راحه بعد ذل��ك بيومني وهو 

هارب منذ ذلك احلني.
وذكرت وس��ائل إعالم تركية أن أوكس��وز شوهد في 
فرانكفورت وأولم وحصل على تصريح إقامة مؤقت 

من والية بادن-فورمتبرج.

موسكو - رويترز:
قال وزير اخلارجية الروس��ي س��يرجي الفروف امس 
األربع��اء إنه يأمل في أال تنس��حب إيران من االتفاق 
ال��ذي أبرمت��ه ع��ام 2015 مع ق��وى عاملي��ة لكبح 
أنش��طتها النووية مقابل رفع معظ��م العقوبات 

املفروضة عليها.
وقال الرئيس اإليراني حسن روحاني هذا األسبوع إن 
بالده ميكنها التخلي عن االتفاق »خالل ساعات« إذا 

فرضت الواليات املتحدة أي عقوبات جديدة عليها.
وقال الفروف إنه يأمل في أال تنتهك الواليات املتحدة 

تعهداتها مبوجب االتفاق النووي.
وقال تعليقا عل��ى العقوبات اجلديدة التي فرضتها 
واش��نطن على إيران في اآلونة األخي��رة »أعتقد أن 
العقوبات أحادية اجلانب إجراءات غير مس��ؤولة من 

املمكن أن تقوض التوازن الذي جرى حتقيقه«.

رام اهلل - رويترز:
قال س��كان في قرية كوبر في رام اهلل امس األربعاء 
إن القوات اإلسرائيلية هدمت منزل عائلة عمر العبد 
الذي قتل الشهر املاضي ثالثة مستوطنني طعنا في 

منزلهم مبستوطنة حلميش اجملاورة.
وأضاف��وا أن قوات م��ن اجليش اإلس��رائيلي ترافقها 
جرافات عس��كرية هدمت املنزل بينما كان عشرات 

الشبان يرشقونها باحلجارة.
وب��ث املتحدث باس��م اجلي��ش اإلس��رائيلي أفيخاي 
أدرعي على تويتر مقاطع فيديو لعملية هدم املنزل.

وقال الهالل األحمر الفلسطيني إن طواقمه عاجلت 
27 مصابا في قرية كوبر خالل املواجهات بني الشبان 

والقوات اإلسرائيلية.
وأض��اف ف��ي بي��ان أن اإلصاب��ات كان��ت »12 إصابة 

باملطاط، 13 اختناقا بالغاز، و2 سقوط«.
وق��ال تلفزي��ون فلس��طني إن أحد مصوري��ه أصيب 
الوج��ه خ��الل تغطيت��ه  برص��اص مطاط��ي ف��ي 

للمواجهات في قرية كوبر.
من��ازل  ه��دم  عملي��ات  إس��رائيل  واس��تأنفت 
الفلس��طينيني الذين ينفذون هجم��ات، وذلك بعد 

توقف دام سنوات.
وق��ال مركز املعلومات اإلس��رائيلي حلقوق اإلنس��ان 
)بتس��يلم( »منذ عام 1967 وحتى عام 2005 هدمت 
إس��رائيل مئات البيوت في األراضي الفلس��طينية 

كوسيلة عقابية«.
وأضاف على موقعه على اإلنترنت »في مطلع 2005 
تبن��ى وزي��ر الدفاع توصي��ة جلنة عس��كرية تداولت 
املوض��وع وأم��ر بالتوقف عن هدم البيوت كوس��يلة 

عقابية

تركيا طلبت من ألمانيا 
تسليم مشتبه به رئيس 

في تدبير االنقالب

موسكو تأمل في عدم انسحاب 
إيران من االتفاق النووي

القّوات اإلسرائيلية هدمت 
منزل عائلة فلسطيني 

قتل 3 مستوطنين

متابعة - الصباح الجديد: 

قال وزي��ر اخلارجية التركي مولود 
تش��اووش أوغلو امس األربعاء إن 
روس��يا أكثر تفهما ملوقف تركيا 
بش��أن وحدات حماية الش��عب 
الكردية الس��ورية م��ن الواليات 
املتح��دة ،فيم��ا تعي��ش أحي��اء 
مدين��ة دير الزور ش��رق س��وريا، 
حص��ارا خانقا فرضه مس��لحو 
تنظي��م »داعش«، من��ذ أكثر من 
3 سنوات، إذ تتقطع سبل احلياة 
في هذه األحياء فال كهرباء وشح 
في املياه ونقص حاد في األغذية

وتزود واش��نطن وح��دات حماية 
الش��عب بالس��الح ف��ي قتالها 
تنظيم داعش مما يثير قلق تركيا 
حل��زب  امت��دادا  تعتبره��ا  الت��ي 
العمال الكردستاني احملظور الذي 
بدأ متردا في جنوبها الشرقي منذ 

ثمانينيات القرن املاضي.
وقال تشاووش أوغلو في مقابلة 
م��ع قناة )تي.آر.ت��ي( اإلخبارية إن 
قائد اجليش الروسي سيزور تركيا 
ملناقش��ة الوضع ف��ي محافظة 
التي تس��يطر  الس��ورية  إدل��ب 

عليها جبهة النصرة.
باس��م  املتح��دث  وق��ال  ه��ذا 
احلكوم��ة التركية، بك��ر بوزداغ، 
ام��س االول الثالث��اء ، إن بالده لن 
تسمح أبدا بإقامة ممر إرهابي في 
املنطقة ولن تغ��ض الطرف عن 
فرض أمر واقع، وهي جاهزة لكل 

السيناريوهات.
وأض��اف ب��وزداغ، ردا على س��ؤال 
ح��ول تقاري��ر إعالمي��ة حتدث��ت 
عن اس��تعداد القوات املس��لحة 
التركية لشن عملية في مدينة 

عفرين السورية، أن »كل ما يجري 
في سوريا يخص بشكل مباشر 

األمن القومي التركي«.
وأش��ار إل��ى أن »ح��زب العم��ال 
االحت��اد  و«ح��زب  الكردس��تاني« 
إرهابيان،  الدميقراطي«، كالهم��ا 

بالنسبة لتركيا.
وش��دد عل��ى أن »تركي��ا جاهزة 
ف��ي  الس��يناريوهات،  جلمي��ع 
ح��ال تهدي��د أمنه��ا القوم��ي. 
وعناصر حزب االحتاد الدميقراطي 
متواج��دون ف��ي عفري��ن، ومن��ه 
تش��ن هجمات اس��تفزازية ضد 
تركي��ا، وقمنا بالرد باملثل في كل 

مرة ولن نتوانى عن مواصلة ذلك 
مستقبال«.

االحت��اد  »ح��زب  ويس��يطر 
مناط��ق  عل��ى  الدميقراط��ي« 
السوري،  الش��مال  واس��عة من 
تش��مل معظم أجزاء محافظة 
الري��ف  إل��ى  ومتت��د  احلس��كة، 
الش��مالي حملافظة الرقة، وحتى 
مدينة منب��ج بريف حلب، فضال 

عن منطقة عفرين.
بص��ورة  تركي��ا،  تدع��م  فيم��ا 
مباش��رة، ق��وات »درع الف��رات«، 
اجلي��ش  وح��دات  م��ن  املكون��ة 
الس��وري احلر والت��ي متكنت من 

حترير مناطق واس��عة من الريف 
الش��مالي حللب، تش��مل مثلث 

مدن جرابلس وإعزاز والباب
باملقابل تعي��ش أحياء مدينة دير 
الزور شرق س��وريا، حصارا خانقا 
فرضه مسلحو تنظيم »داعش«، 
منذ أكثر من 3 سنوات، إذ تتقطع 
س��بل احلياة في هذه األحياء فال 
كهرباء وش��ح في املي��اه ونقص 

حاد في األغذية
فه��ذه املدينة وعل��ى الرغم من 
وقوعها على ضفاف نهر الفرات، 
يعاني س��كانها من ش��ح كبير 
في املياه، والتي تسعى احلكومة 

السورية جاهدة إليصالها بشتى 
الوسائل للسكان.

الرئيس��ية  امل��ادة  اخلب��ز  ويع��د 
للغذاء، وذلك لشبه انعدام املواد 
إضاف��ة  واخلض��روات،  الغذائي��ة 
الرتفاع أسعارها، باستثناء بعض 
املقدم��ة من  التمويني��ة  امل��واد 
منظم��ة الغذاء العامل��ي، والتي 
بإلقائها طائرات الش��حن  تقوم 
الروس��ية، ما ساعد في احلد من 
حدوث مجاعة حقيقية في تلك 

األحياء.
ويعتمد سكان هذه األحياء على 
أخشاب األش��جار، كبديل وحيد 

ع��ن كاف��ة أن��واع الوق��ود وذلك 
النعدامها بشكل كامل.

»داع��ش«  تنظي��م  يكتف��ي  وال 
بف��رض ه��ذا احلص��ار، ب��ل يقوم 
بشكل ش��به يومي باستهداف 
املدنيني مبختل��ف أنواع القذائف 
الصن��ع،  محلي��ة  والصواري��خ 
طائ��رات  إرس��ال  إل��ى  إضاف��ة 
بالقناب��ل  محمل��ة  مس��يرة، 

تستهدف جتمعات املدنيني.
ويظهر اللون األحمر في اخلريطة 
املرفق��ة أحياء املدين��ة احملاصرة، 
الت��ي ال تزال حتت س��يطرة قوات 

اجليش السوري.

جاهزون لكل السيناريوهات وما يجري يخص أمننا القومي

أوغلو: روسيا أكثر تفهمًا من أميركا لموقفنا من أكراد سوريا 

واشنطن تزود 

وحدات حماية 

الشعب بالسالح 

في قتالها تنظيم 

داعش مما يثير قلق 

تركيا

زعيم كوريا الشمالية يراقب واشنطن

قوات سوريا الدميقراطية

تقـرير
اليابان تشيد بالتزام واشنطن الوقوف مع حلفائها في مواجهة بيونع بانغ

زعيم كوريا الشمالية يراقب السلوك األميركي قبل أن يصدر أمًرا بقصف »غوام«
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واشنطن- رويترز:
قال وزير اخلارجية األميركي ريكس 
تيلرس��ون ام��س االول الثالث��اء إن 
حلف��اء للوالي��ات املتح��دة منهم 
الس��عودية والبحرين ل��م يلتزموا 
مبب��ادئ احلري��ة الدينية ف��ي 2016 
وإن تنظي��م داع��ش ارتك��ب "إبادة 

جماعية" بحق األقليات الدينية.
أدل��ى تيلرس��ون بالتصريحات في 
وزارة اخلارجية أثناء تقدميه تقريرها 
الس��نوي بش��أن احلري��ات الدينية 
مبوج��ب قانون أق��ره الكوجنرس في 
الع��ام 1998. وهذا هو التقرير األول 
الذي يصدر في عهد الرئيس دونالد 

ترامب ويشمل العام 2016.
الس��عودية  إن  تيلرس��ون  وق��ال 

ينبغ��ي أن "تتبن��ى ق��درا أكبر من 
الدينية جلمي��ع مواطنيها"  احلرية 
واستش��هد بعقوبات جنائية على 
الردة واإلحل��اد والتجديف فضال عن 

هجمات ومتييز ضد الشيعة.
وذكر التقرير أن اململكة اس��تغلت 
قوانني مكافحة اإلرهاب الستهداف 
والوالي��ات  والش��يعة.  امللحدي��ن 
حليف��ان  والس��عودية  املتح��دة 
قويان منذ فت��رة طويلة في جهود 
مكافحة اإلره��اب وكانت اململكة 
أول محطة ف��ي أولى زيارات ترامب 

الدولية.
وحتدث تيلرسون عن البحرين أيضا 
قائ��ال إنه��ا "يج��ب أن تتوقف عن 

التمييز ضد الطوائف الشيعية".

وقالت وزارة اخلارجية البحرينية إن 
تصريحات تيلرسون "غير مناسبة 
وتكش��ف عن س��وء فه��م عميق 

للحقائق".
ودعت ال��وزارة البحريني��ة في بيان 
وزارة اخلارجي��ة األميركي��ة إلى "أن 
تقوم بالتواصل املباش��ر والرسمي 
حيال هذه املواضيع وأن يتم تقصي 

احلقائق بدقة".
وأضاف البيان "تش��دد الوزارة على 
أن تاري��خ مملك��ة البحرين متس��م 
بالتعايش واالنس��جام الديني" وأن 
بحريني��ني من مختل��ف الطوائف، 
مب��ن فيه��م الش��يعة، يش��غلون 
مناص��ب حكومية ويعملون قضاة 

ودبلوماسيني وفي مهن أخرى.

طرابلس - أ ب ف:
أعلنت جمعية اسبانية ملساعدة 
املهاجري��ن ام��س االول الثالثاء ان 
خف��ر الس��واحل الليب��ي احتجز 
احدى س��فنها ملدة لساعتني في 

املياه الدولية.
وقال��ت جمعي��ة »بروآكتيفا أوبن 
آرمز« ان س��فينتها »غولفو آزورو« 
كان��ت عل��ى بع��د حوال��ى 44,5 
كيلومت��را م��ن الس��احل الليبي 
عندما حدث��ت عملي��ة االحتجاز 
الليبية  االقليمي��ة  املي��اه  خ��ارج 
التي تنتهي على بعد 12 ميال من 
الش��اطىء، بحسب مواقع تراقب 

احلركة البحرية.
أثن��اء  كان��ت  الس��فينة  لك��ن 

توقيفه��ا تبح��ر ضم��ن منطقة 
املئة ميل التي اعلنت الس��لطات 
الليبي��ة االس��بوع املاض��ي انه��ا 
س��تتولى فيها لوحدها ادارة كل 
عمليات االنقاذ في هذه املنطقة، 
في مس��عى م��ن طرابلس لوقف 
عمل س��فن االنقاذ األجنبية التي 
تتهمه��ا بالتواط��ؤ مع ش��بكات 

مهربي البشر.
مدي��ر  كامب��س  أوس��كار  وذك��ر 
العملي��ات ف��ي »بروآكتيف��ا أوبن 
آرمز« الثالثاء على تويتر ان الليبيني 
»ه��ددوا بفتح النار في حال اذا لم 
نتجه الى مياههم االقليمية. انه 

اعتقال بكل بساطة«.
واش��ار كامب��س ال��ى أم��ر آخ��ر 

موضح��ا ان الليبيني تراجعوا بعد 
»س��اعة و44 دقيقة من االحتجاز 

والتوتر«.
ووصلت س��فينة »غولف��و آزورو« 
الت��ي يبلغ طوله��ا 37 مت��را الى 
املنطق��ة ام��س االول الثالثاء بعد 
الت��زود بالوق��ود ف��ي مالط��ا ثم 

اجتهت شماال مجددا.
وقال��ت جمعي��ة »ديفن��د يوروب« 
الت��ي تنش��ط ض��د س��فن انقاذ 
املهاجري��ن ان س��فينة تابعة لها 
كانت في املنطقة وسمع طاقمها 
خفر الس��واحل الليب��ي يوجهون 
ن��داءات الى غولف��و آزورو »ملغادرة 
املياه الليبي��ة حاال او اللحاق بهم 

الى طرابلس«.

تيلرسون ينتقد السعودية
 والبحرين بسبب الحرية الدينية

خفر السواحل الليبي يحتجز لساعتين 
سفينة إسبانية إلنقاذ المهاجرين

الجزائر - بي بي سي:
أق��ال الرئيس اجلزائري عب��د العزيز 
بوتفليقة رئيس ال��وزراء عبد اجمليد 
تبون الذي ش��غل هذا املنصب منذ 

أقل من ثالثة أشهر.

ولم يُعلن عن أسباب اإلقالة إال أنها 
تأتي بع��د أيام من خطاب ش��ديد 
اللهجة وجه��ه الرئيس بوتفليقة 
لرئيس احلكومة داعي��ا إياه لتغيير 
السياس��ات ، وق��د أُعل��ن أحمد أو 

يحيى رئيس ديوان رئيس اجلمهورية 
رئيسا جديدا للحكومة ، فيما يرى 
املراقبون أن اختي��ار اويحيى يهدف 
إلى دعم االس��تقرار في وقت حتاول 
فيه اجلزائر مواجه��ة آثار انخفاض 

أس��عار البت��رول مما أثر س��لبا على 
الدخل القومي للبالد.

الوطني  التجمع  أويحي��ى  ويتزعم 
الدميوقراط��ي، ثان��ي أكبر حزب في 
اجلزائ��ر وحلي��ف جبه��ة التحري��ر 

الوطني.
يذك��ر أن تب��ون ق��د تول��ى منصب 
رئاس��ة ال��وزراء أواخر أي��ار املاضي 

خلفا لعبد امللك سالل.
واحت��ل عبد اجمليد تبون )71 س��نة( 

املشهد اإلعالمي منذ عدة سنوات 
الرتباط��ه بقط��اع الس��كن، أهم 
قط��اع بالنس��بة للجزائريني الذي 
أداره ألكثر من س��بع س��نوات في 

حكومات مختلفة.

بوتفليقة يقيل رئيس الوزراء الجزائري عبد المجيد تبون
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المرأة في الحضارات السومرية والبابلية واآلشورية

كانت وما زالت داعمًا للرجل في العمل وفي الدفاع عن األسرة
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ASSABAH ALJADEED

ملحق يصدر عن مؤسسة 

"الصباح الجديد"

رئيس التحرير وصاحب االمتياز

اسمـاعيـل زايـر

كان للم��رأة في العصر الس��ومري 
مكان��ة خاص��ة فق��د ب��دأت مبهام 
األموم��ة م��ن ذل��ك الزم��ن فكانت 
له��م  وتع��د  باألطف��ال  تعتن��ي 
الطع��ام وتنظ��ف مكان عيش��هم 
وتهت��م بكل م��ا يوفر له��م الراحة 
إضاف��ة إلى مس��اندتها للرجل في 
مهام��ه فكانت تعينه ف��ي الصيد 
و الدفاع عن األس��رة وإعداد األدوات 
واملس��تلزمات التي كانت تصنع من 
امل��واد الطبيعية كاحلج��ارة وغيرها 
كما يعتقد أن املرأة العراقية هي من 
تنبهت إلى زراع��ة البذور حيث إنها 
أول من سكن املروج اخلضراء فكانت 
تصنع الطعام لصغرها من احلنطة 
والش��عير بعد أن اكتشفت طريقة 
زراعته��ا ، ويعتقد أيضا أنها أول من 
استأنس��ت احليوانات األليفة وكان 
ذلك قبل اكتشافها للزراعة ، كانت 
األرض تعني األم بالنسبة لهم فكما 
أن األم هي مص��در العطاء والتكاثر 
ش��بهت األرض بها فكانوا يعبدون 
األم األرض ويقدس��ونها بكونها األم 
االله ،وبعد تش��ريع القوانني ، كانت 
هن��اك قوان��ني تخت��ص بامل��رأة في 
ش��تى الشرائع التي توالت على بالد 

الرافدي��ن فقد تضمن��ت إصالحات 
أورو كاجين��ا االجتماعي��ة تنظي��م 
األس��رة ومكانة امل��رأة ف��ي الدولة 

السومرية ، وتعرضت أيضا شريعة 
أور منو مؤس��س س��اللة أور الثالثة 
الس��ومرية إل��ى تش��ريع القوان��ني 

اخملتص��ة بامل��رأة الباك��ر واملتزوج��ة 
واملطلقة و ل��م يغفل حمورابي عن 
تش��ريع قوانني تخص املرأة واألسرة 

فق��د خص��ص ثالثني م��ادة قانونية 
تعنى باملرأة واألس��رة في شريعته ، 
فكانت املرأة في ذلك العصر تتمتع 

بحريته��ا وبحقها في العيش حيث 
كانت تشارك في إدارة الدولة وشراء 
العبي��د وتقس��يم األرزاق والطبابة 

والغن��اء والكهان��ة وغيره��ا ويذكر 
التاري��خ ع��دة مل��كات حكمن بالد 
وادي الرافدي��ن كامللك��ة ش��بعاد و 

سميراميس و كوبا با وغيرهن  .
عان��ت امل��رأة العربية ف��ي العصور 
األولى من االضطه��اد والظلم ولم 
تكن املرأة الس��ومرية مبع��زل عنها 
برغ��م مظاه��ر الرف��اه الت��ي كانت 
تعيش��ها فق��د لنوع م��ن اإلقصاء 
االحت��رام  وع��دم  املعامل��ة  وس��وء 

أحيانا.
ف��ي احلض��ارة البابلية، كان��ت املرأة 
في احلض��ارة البابلي��ة محتقرة وال 
إلس��عاد  خلق��ت  كونه��ا  تتع��دى 
الرجل فقط، بينم��ا كانت املرأة في 
احلضارة البابلي��ة تعاني من الظلم 
واالضطه��اد ت��ردى حاله��ا أكثر في 
اجملتم��ع اآلش��وري فكان��وا يعدونها 
مل��ًكا للرج��ل يتص��رف به��ا كما 
يش��اء ويطلقها ويحرمها حقوقها 
وممتلكاته��ا وه��ي تنف��ذ األوامر من 
دون أدنى اعت��راض. وعلى الرغم من 
ذل��ك فقد وصل��ت املرأة اآلش��ورية 
للحكم كما نقل التأريخ عن امللكة 
سميراميس التي حكمت إلى جانب 
زوجها مل��دة 42 عام��ا وملفردها بعد 

وفاة زوجها ملدة 5 أعوام.

8
أسباب اجتماعية واقتصادية وثقافية تقف وراء العنف ضد المرأة

9
لماذا يفضل الرجل المرأة المغلوبة على أمرها زوجة له؟

10
تونس تخطو خطوات جريئة لدعم المرأة في الميراث
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م��ن بني املوضوعات التي نرى انه��ا مهمة والبد ان 
نقف عنده��ا في ملح��ٍق خاص، ضمن سلس��لة 
مالح��ق الصب��اح اجلدي��د، ورمبا حتتاج ال��ى مالحق 
أخ��رى، هو موضوع امل��رأة كممثلة للمجتمع بكل 
تفاصيل��ه، وازمات��ه، وكأنها مرآة تعك��س كل ما 

يقترب منها، سلبا او إيجابا.
بع��د أح��داث التغيير، واجه��ت امل��رأة العديد من 

التحديات، واملشكالت التي هددت حياتها ووجودها، 
الس��يما بعد سيطرة قانون العشيرة على اجملتمع 
العراقي، واخذت تفرض تقاليد واعراف، عفا عليها 
الده��ر لتتخذ منه��ا قانونا تفرضه عل��ى اجلميع، 
واتخذت من لباس املرأة وزّينتها حجة لوضع حجرة 
في طريق تطورها إنس��انيا واجتماعيا، خش��ية ان 
تكون قائدة وليس��ت تابعة، خصوص��ا ونحن جند 

الكثير من النساء العامالت في مؤسسات الدولة 
او القطاع اخلاص اثب��ن انهن جديرات بان يكن في 

مقدمة اجملتمع وليس خلفه.
كما عان��ت املرأة من اضطهاد آخ��ر فرضه اجملتمع 
بس��بب اجلنس وانها ام��رأة، وهنا اجملتمع يش��مل 
اجلمي��ع، مبعن��ى االضطهاد ل��م يكن م��ن الرجل 
فحس��ب بل من جميع فئاته، م��ا زالت تعاني من 

قيود تقليدية اجتماعية متخلفة، وهي مهمشة 
وتعيش حتت أوضاع جائرة ومجحفة بحقها برغم 
حصوله��ا على بعض االمتيازات أب��ان ثورة 14 متوز 

اجمليدة.
من هن��ا يجب على جميع املؤسس��ات ومنظمات 
اجملتم��ع املدن��ي، ان تكون ف��ي مقدم��ة الداعمني 
للم��رأة العراقية، وتفعي��ل القوان��ني التي حتفظ 

للم��رأة كرامتها، وال جتبره��ا على اخلضوع لقوانني 
تهينها كإنسانة وكمربية، لتبني اجملتمع وتسهم 
في اعمار االنس��ان واملكان، نح��ن نعلم ان عملية 
التغيي��ر دفعن��ا ثمنه��ا باهظا، لكن امل��رأة دفعت 
الثمن األكب��ر، برغم انها مازالت حت��اول ان تواصل 
عملها ونش��اطها برغم كل الضغوطات، ان تبني 

مجتمعا ساملا معافى.

المرأة.. وتحديات الموروث االجتماعي
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العمل: نعتمد مشاريع 

لتمكين المرأة 
واكتفاءها اقتصاديًا



هناك من يعتقد 
أن العنف هو 

لغة التخاطب 
األخيرة الممكن 
استعمالها مع 

اآلخرين حين 
يحس المرء 

بالعجز عن 
إيصال صوته 

بوسائل الحوار 
االعتيادي ولكنه 
يأتي مع المرأة 

اللغة األولى 
للتخاطب معها 

كما يستعمله 
البعض وكأن 
اآلخر ال يملك 

لغة أخرى 
الستعمالها 

ليجعل من 
هذا العنف 

كابوسًا يخيم 
على وجودها 

ليشل حركتها 
وطاقاتها 

ويجعلها شبه 
حيه من الكأبة 

والحزن والخضوع

ان االستمارة 
تضمنت 

معلومات 
عامة عن الفئات 

العمرية للزوجين 
والتحصيل 

العلمي ومقدار 
دخل العائلة 

والطريقة التي 
حصل فيها الزواج 

كأن يستند على 
تعارف سابق 
أو صلة قرابة 

وغيرها من 
حاالت التعارف بين 

الزوجين، مبينًا 
أن االستمارة 

ركزت أيضًا على 
مبررات الطالق 

سواء أكانت من 
الزوج أم الزوجة 

كأن يكون بسبب 
ظرف اجتماعي 
أو اقتصادي أو 

مشكالت عائلية 
من جانب تدخل 

أحد أفراد أو 
أهالي الزوجين 
في حياتهم أو 

لمرض معين

الملف 8

 
بغداد ـ زينة قاسم:

ف��ي  امل��رأة  املوج��ه ض��د  العن��ف 
مجتمعنا الذي يكابد ويالت ال تعد 
وال حتصى في ظل ظروف اجتماعية 
قاهرة وغير مستقرة تفرضها عليه 

االعراف والتقاليد.
والعنف الذي ميس امل��رأة على نحو 
جائر يش��مل االعمال الت��ي تلحق 
ض��رراً او امل��اً جس��دياً او عقلي��اً او 
جنسياً بها والتهديد بهذه األعمال 
واالكراه وس��ائر اشكال احلرمان من 

احلرية وغيرها من االمور املؤذية.
والعن��ف ال يقتص��ر عل��ى ثقاف��ة 
معين��ة او اقلي��م مع��ن او بلد ما 
فالعنف ضد امل��رأة موجود في كل 
م��كان وزم��ان لك��ن درجة ش��دته 
متفاوتة، وم��دى قبوله يختلف من 
مجتمع الى مجتمع اخر وبحس��ب 
االجراءات القانونية املتبعة في كل 
بلد، وفي العراق تظل االجراءات غير 
مفعله ف��ي ظل هيمن��ة القوانن 
القبلي��ة التي تنص��ف الرجل على 

املرأة. 
العن��ف فق��د  وتختل��ف مظاه��ر 
تكون معنوية تتضم��ن نفي االمن 
والطمأنين��ة واحل��ط م��ن الكرامة 
واالعتب��ار واحلرم��ان م��ن الوظيفة 
والتكاف��ؤ،  بالت��وازن  واالخ��الل 
املتاحة  الوسائل  واستعمال جميع 
لتحقيق ذلك من الش��تم واالهانة 
واحلرم��ان  واالس��اءة  والتحقي��ر 
واالي��ذاء  والتس��لط  والتهدي��د 
والتصفية اجلسدية، فيما يتضمن 
العنف املادي الضرب او احلرق والقتل 
واالغتصاب واحلرمان من احلق املالي.

الباحثة االجتماعية س��ما العزاوي 
بينت في حدي��ث لها مع » الصباح 
اجلدي��د »: أن العن��ف يعن��ي االخذ 
بالش��دة والقوة وهو سلوك او فعل 
يتس��م بالعدوانية يصدر عن طرف 
مع��ن به��دف اس��تغالل واخضاع 
الط��رف االخر في إط��ار عالقة غير 
متكافئ��ة مما يتس��بب ف��ي احداث 
اضرار مادية او معنوية او نفس��ية، 
وحس��ب هذا التعريف فأن العنف 
والضرب  والش��تم  الس��ب  يشمل 
والقت��ل واالعت��داء وال��ذي يأتي من 

طرف الرجل إلخضاع املرأة. 
واضاف��ت الع��زاوي: ان هن��اك م��ن 
يعتقد ان العنف هو لغة التخاطب 

االخي��رة املمك��ن اس��تعمالها مع 
االخري��ن حن يح��س امل��رء بالعجز 
ع��ن ايصال صوت��ه بوس��ائل احلوار 
االعتي��ادي ولكن��ه يأت��ي م��ع املرأة 
اللغ��ة االولى للتخاطب معها كما 
االخ��ر  وكأن  البع��ض  يس��تعمله 
ال ميل��ك لغة اخ��رى الس��تعمالها 
ليجع��ل من ه��ذا العنف كابوس��اً 
يخيم على وجودها ليشل حركتها 
وطاقاتها ويجعلها ش��به حيه من 

الكأبة واحلزن واخلضوع.

االسالم يرفض العنف
فيم��ا اكد رج��ال الدي��ن أن العنف 
مرف��وض ف��ي االس��الم ،اذ بن احد 
علماء الدين في حوار له : ان االسالم 
ال يقبل ان تقوم احلياة الزوجية على 
اهانة  املرأة او االس��اءة اليها بقول 
او فعل فال يجوز باي حال ان تس��ب 
او تش��تم وخصوًصا امام اطفالها 

ب��ل االس��الم مين��ع س��ب احليوانات 
واجلمادات فكيف باإلنس��ان وكيف 
بالزوجة التي هيه ربة بيته وشريكة 
حيات��ه وام اوالده واقرب الناس اليه 
ان حاجة كل م��ن الرجل واملرأة الى 
االخر حاجة فطري��ة فقد خلقهما 
اهلل بحيث ال يستغني احدهما عن 
االخر حسب ارادته سبحانه وتعالى 
القائمة على ازدواج اخمللوقات كلها 

ابتداء من الذرة الى اجملرة .

» وم��ن كل ش��يء خلقن��ا زوج��ن 
لعلكم تذك��رون »)الذاريات 49( من 
اج��ل هذا حن خل��ق اهلل ادم ونفخ 
فيه م��ن روحه واس��كنه جنته لم 
يدعه وحده بل خلق له من جنس��ه 
زوج��ا تؤنس وحش��ته ويس��تكمل 
به��ا وجوده وتوج��ه اليهما اخلطاب 
االهي: )اس��كن ان��ت وزوجك اجلنة( 

البقرة 35 .

اسباب اجتماعية واقتصادية
سعد كاظم » كاس��ب » اشار في 
حديث ل��� »الصب��اح اجلدي��د »: ان 
االس��باب االقتصادي��ة وراء العنف 
فاخلل��ل امل��ادي ال��ذي يواج��ه الفرد 
واالس��رة، ينعك��س على املس��توى 
املعيشي لكل من الفرد او اجلماعة 
اذ يكون م��ن الصعب احلصول على 
لقم��ة العي��ش، وم��ن املش��كالت 
االقتصادي��ة الت��ي تضغ��ط عل��ى 
االخ��ر ان يكون عنيف��اً ويصب جام 
غضبة على املرأة كونه هو املسؤول 
ع��ن االنفاق على البي��ت لذا ميكنه 
هذا االم��ر م��ن تعنيفه��ا واذاللها 

وتصغيرها من هذه الناحية.
 « موظف��ة   « محس��ن  ن��ور  أم��ا 
فتق��ول: ان االس��باب االجتماعي��ة 
االنس��ان كاالزدحام  تضغط عل��ى 
وضعف اخلدمات ومشكلة السكن 
والظ��رف االمني أضافة الى ذلك ما 
تسببه البيئة من أحباط للفرد اذ ال 
تس��اعده على حتقيق ذاته والنجاح 
فيه��ا، وع��دم توفي��ر ف��رص عم��ل 
للش��باب فذلك يؤدي ال��ى العنف 
ضد من هو أضعف منه » املرأة« ومما 
ش��جع الرجل عل��ى العنف ضدها 
هو تقبله��ا لهذه القس��وة، لذلك 
يجدر باملرأة أن تأخذ موقفاً قوياً في 

مواجهة الرجل من كرامتها.

أسباب ثقافية
محي الدين اجلنابي » أستاذ جامعي 
» يق��ول: ان املرأة نفس��ها هي أحد 
انواع  الرئيس��ة لبع��ض  العوام��ل 
العن��ف واالضطهاد، وذلك لتقبلها 
له واعتب��ار التس��امح واخلضوع أو 
الس��كوت عليه كرد فعل لذلك، مما 
جعل الطرف االخر يأخذ في التمادي 
ولتجرؤ أكثر فأكثر، وقد تتجلى هذه 
احلال��ة أكثر عندما تفق��د املرأة من 

تلتجأ أليه ومن يقوم بحمايتها.
 واش��ار اجلنابي: ان اس��باباً ثقافية 
كاجله��ل وع��دم معرف��ة كيفي��ة 
التعام��ل مع االخر وع��دم احترامه، 
وم��ا ميتل��ك م��ن حق��وق وواجبات 
تعد عام��الً اساس��ياً للعنف وهذا 
اجلهل قد يكون م��ن الطرفن املرأة 
واملعنف لها، فجهل املرأة بحقوقها 
وواجباته��ا من ط��رف، وجهل االخر 
بهذه احلقوق من ط��رف ثاني مما قد 
يؤدي ال��ى التجاوز وتصل االمور الى 

تعدي كل احلدود بن الطرفن.

   
بغداد ـ الصباح الجديد:

 
الظواه��ر  م��ن  الط��الق  يع��د 
االجتماعي��ة التي ال يخلو منها أي 
االنس��انية  اجملتمعات  مجتمع من 
التي تتحكم فيه��ا مجموعة من 
العوامل واملؤثرات مؤدية الى تفكك 
وما  االجتماعي  والنس��يج  االسرة 
يصاحبه��ا م��ن مش��كالت ق��د ال 
العائلية  تنحصر ف��ي املش��كالت 
وحس��ب بل تتع��دى ذل��ك الى ما 
ينعك��س س��لبا عل��ى االبن��اء من 
تأثيرات سلبية متعددة وكذلك ما 
ينعكس عل��ى املطلقات من نظرة 

سلبية في اجملتمع. 

قانون االحوال الشخصية
وميك��ن تعريف الط��الق وفقاً لنص 
امل��ادة الرابعة والثالث��ن من قانون 
االحوال الش��خصية العراقي رقم 
بان��ه:  املع��دل،   1959 188لس��نة 
رف��ع قيد ال��زواج بإيقاع م��ن الزوج 
او الزوج��ة إذا وكل��ت ب��ه وفوضت 
او م��ن القاضي وال يق��ع الطالق اال 

بالصيغة اخملصوصة له شرعاً. 
وفيما يتعلق باجملتمع العراقي فقد 
ازدادت حاالت الطالق في السنوات 
األخيرة بنحو ملفت للنظر، نتيجة 
للتغيرات الكبيرة التي طرأت على 
اجملتمع التي شملت  جميع نواحي 
احلي��اة ومصاعبها من تغييرات في 
منظوم��ة القيم التي انعكس��ت 
على االس��رة العراقي��ة ، وميكن ان 
نعزو س��بب الطالق الى التحوالت 
والثقافية  والتغي��رات االجتماعية 
واالقتصادي��ة التي م��رت بها البالد 
وعكس��ت نفس��ها عل��ى احلي��اة 

االجتماعية مما كان له االثر العميق 
في العالقات االجتماعية واالسرية 
التي اس��همت بدورها في تفشي 
وتزايد ح��االت الط��الق بنحو عام ، 
اضافة الى فرضيات اخرى كالزواج 
املبكر وتدني املس��توى االقتصادي 
العوام��ل  واخت��الف  لألس��رة 

االجتماعية والثقافية. 

دراسة نظرية
وبش��أن هذا املوضوع ومن منطلق 
االجتماع��ي،  بالش��أن  اهتمامه��ا 
والش��ؤون  العم��ل  وزارة  تق��وم 
االجتماعية بأعداد دراس��ة نظرية 
وميدانية مس��تفيضة عن ظاهرة 
الط��الق ف��ي اجملتمع للوق��وف من 
خاللها على االسباب الرئيسة وراء 

تزايد حاالت الطالق. 
وقال املتحدث باس��م وزارة العمل 
عم��ار منعم: ان ال��وزارة وبناء على 
املهندس محمد  الوزي��ر  توجيهات 
شياع السوداني شكلت فريق عمل 
متخصصاً من قس��م السياسات 
في دائرة التخطيط واملتابعة ودائرة 
واملركز  للمرأة  االجتماعية  احلماية 
والدراس��ات  للبح��وث  الوطن��ي 
يتولى اعداد دراس��ة مس��تفيضة 
عن ظاهرة الطالق تتضمن جانبن 
نظ��ري وميدان��ي عمل��ي للتعرف 
اس��باب هذه الظاهرة وتزايدها في 

املدة االخيرة. 

احصائيات دقيقة
واض��اف: ان فري��ق العم��ل وض��ع 
اس��تمارة اس��تبانة يس��عى م��ن 
خاللها الى الوقوف على االس��باب 
الرئيس��ة حلاالت الط��الق تتضمن 
معلومات عامة ودقيقة عن احلالة 

النس��اء  او  للرج��ال  االجتماعي��ة 
املطلق��ات من خالل اخذ عينة يتم 

على أثرها اعداد الدراسة.
 وأشار الى: ان الوزارة فاحتت مجلس 
القض��اء االعل��ى للحص��ول على 
احصاءات دقيقة عن نسب الطالق، 
وكذلك االعتماد على البيانات التي 
يصدره��ا اجلهاز املرك��زي لإلحصاء 
بخصوص ظاه��رة الطالق، كما ان 
الفريق س��يقوم مبراجع��ة احملاكم 
الش��رعية لتعزي��ز املعلومات التي 

من خاللها يتم اعداد الدراسة. 
تضمن��ت  االس��تمارة  ان   : وب��ن 
الفئ��ات  ع��ن  عام��ة  معلوم��ات 
والتحصي��ل  للزوج��ن  العمري��ة 
العلم��ي ومق��دار دخ��ل العائل��ة 
والطريقة التي حصل فيها الزواج 
كأن يس��تند عل��ى تعارف س��ابق 
او صل��ة قرابة وغيره��ا من حاالت 
التع��ارف ب��ن الزوج��ن، مبين��اً ان 
االستمارة ركزت ايضاً على مبررات 
الطالق س��واء أكانت م��ن الزوج او 
الزوج��ة كأن يك��ون بس��بب ظرف 
اجتماعي او اقتصادي او مشكالت 
عائلية من جانب تدخل أحد افراد او 
اهالي الزوجن في حياتهم او ملرض 
معن ومشكالت نفسية وثقافية 

واجتماعية اخرى. 

الوضع االقتصادي
واوض��ح منع��م: ان فري��ق العمل 
يس��عى م��ن خ��الل الدراس��ة الى 
التعرف على اهم االس��باب املؤدية 
الى الطالق واهم االثار االجتماعية 
والنفس��ية له، بغية وضع اس��س 
للحد من التأثيرات السلبية لتلك 
الظاهرة او التقلي��ل من حجمها، 
الفتاً الى ان ال��وزارة تبنت املوضوع 

من جان��ب اهتمامها للتعرف على 
مدى متاس��ك اجملتم��ع وترابطه وما 
يترت��ب عليه م��ن عوامل عدة مثل 
التفكك األس��ري ووج��ود أبناء بن 
والزوجة واخلدمات اجملتمعية  الزوج 

املتاحة لتمكن املرأة املطلقة. 
ولف��ت الى:  ان اجلان��ب االقتصادي 
يلع��ب دورًا مهم��ا ف��ي تزايد هذه 
احلاالت نظراً للواقع املتمثل باألزمة 
املالية وحتديات احلرب ونزوح األس��ر 
احل��رب  اح��داث  بس��بب  ومتزقه��ا 
وارتفاع مستويات الفقر والبطالة 
التي كان له��ا االثر البالغ في حياة 
االسرة العراقية واملقصود بها كل 
م��ا يتعلق بش��ؤون االس��رة املالية 
)دخالً ، انفاًقا ، اس��تهالكاً ، ادخاراً ، 
استثماراً( ،وعدم االتفاق على االمور 
املالية في االس��رة يولد النفور في 
التفاعل الزوجي ، وكذلك بس��بب 
اخلالف��ات املالية وذل��ك بالتقتير او 
التبذير من قبل الزوجن او احدهما 
مما يجع��ل التفاهم بينهما ش��به 

مستحيل. 
واض��اف: ان عوامل كثي��رة من وراء 
الط��الق ق��د ت��ؤدي ال��ى ضغ��وط 
مث��ل  املطلق��ن،  عل��ى  نفس��ية 
الش��عور بالندم، ونقص اإلحساس 
بقيمة الذات، واإلحساس باحلرمان، 
وع��دم احت��رام امل��رأة املطلقة في 
كثير م��ن اجملتمع��ات، وبالنس��بة 
جتاه  بالس��لبية  للرج��ل كإصابته 
النس��اء بنحو عام، واهت��زاز الثقة 
في نفسه في إجناح احلياة الزوجية 

مرة أخرى. 

تفكك أسري
وتاب��ع ام��ا فيم��ا يتعل��ق باألبن��اء 
الوالدي��ن  ب��ن  االنفص��ال  ف��أن 

ل��ه أع��راض خطي��رة تؤث��ر عل��ى 
كأن  األبن��اء  وش��خصية  س��لوك 
النفسي  التكّيف  يصابون بس��وء 
دراس��ياً  والفش��ل  واالجتماع��ي 
واجتماعي��اً في كثير م��ن األحيان، 
وقد يفتقد أوالد املطلقن ألساليب 
التربية، والتنشئة السليمة، داخل 
هذه األسرة املفككة، مما يجعلهم 
عرضة الرتكابه��م اجلرائم وكذلك 
ضعف البناء النفس��ي والذاتي ما 
يجعلهم يتصفون باحلدة والعنف 

وغيرها من العوامل. 
واوض��ح: ان ال��وزارة اقترحت بعض 
املعاجلات التي تساعد في احلد من 
الطالق منها ضرورة عقد وتنظيم 
الدورات التي تعني بتوعية االجيال 
ال��زواج  عل��ى  املقبل��ة  الش��ابة 
بحقوق ال��زواج والتزاماته من قبل 
واألهلية  االجتماعية  املؤسس��ات 
واحلكومية، والدعوة إلى استقاللية 
الزوجن في مواجهة مش��كالتهم 
وع��دم تدخل األه��ل إال بعد وصول 

الزوجن إلى طريق مسدود. 
املعاجل��ات  ضم��ن  م��ن  ان  وب��ن: 
التأكي��د عل��ى اهمي��ة مش��اركة 
املؤسس��ات الديني��ة ف��ي اجلهود 
املبذولة للحد من الطالق من خالل 
الوع��ظ واالرش��اد الدين��ي، بهدف 
رف��ع املس��توى الثقاف��ي والفكري 
لدى الش��باب املقبلن على الزواج، 
مشيراً الى ضرورة تعزيز الشراكات 
ب��ن اجله��ات احلكومي��ة املعني��ة 
ومنظم��ات اجملتمع املدن��ي للقيام 
بحمالت التوعية االس��رية بأهمية 
االس��ري،  واالس��تقرار  التماس��ك 
املقروء  االعالم  اجهزة  واس��تعمال 
واملس��موع واملرئ��ي خلدم��ة ه��ذه 

االهداف. 

رعاية املرأة
واك��د املتحدث باس��م ال��وزارة: ان 
ال��وزارة وم��ن خ��الل دائ��رة احلماية 
االجتماعي��ة للم��رأة تقدم ش��تى 
م��ن  املطلق��ة  للم��رأة  اخلدم��ات 
ضمنها تقدمي الدعم النفسي لها 
من قب��ل الباحث��ات االجتماعيات، 
ومن��ح رواتب للمطلق��ة واالطفال 
واعط��اء  احتياجاته��م،  لتأم��ن 
دورات تدريبي��ة كاخلياطة واحلالقة 
املرأة مهارات تساعدها  إلكس��اب 
ف��ي حياته��ا اليومية، فض��الً عن 
توفير فرص عمل تعينها وعائالتها 

على العيش الكرمي. 
ويش��ار الى : ان نظام االس��رة يتأثر 
بالنظ��م االجتماعية االخرى واالثار 
الس��لبية التي قد تظه��ر كتزايد 
اع��داد املش��ردين وانتش��ار اجلرائم 
ومنها السرقة واالحتيال والنصب 
وانتش��ار عدم الشعور باملسؤولية 
م��ن قب��ل االبن��اء املش��ردين ، ومما 
تقدم نالحظ ان للط��الق اثاراً على 
واجملتمع  واالبن��اء  وال��زوج  الزوج��ة 
ويتوج��ب عل��ى كل ط��رف منهما 
ان يلتفت الى نفس��ه للشروع الى 
حياة جديدة ، وقد أراد اإلس��الم من 
الزوج��ن معاجل��ة خالفاتهما قبل 
الوصول إلى الطالق الذي هو أبغض 
احلالل عند اهلل، فرّكز على أن يكون 
أساس العالقة الزوجية مبنياً على 
املودة والرحمة، واألمن والسكينة، 
وهو املناخ املثالي لتنش��ئة األوالد ، 
لقوله تعالى:  )وَإِْن ِخْفُتْم ِش��َقاَق 
بَْيِنِهَم��ا َفابَْعُثوا َحَكًما ِم��ْن أَْهلِِه 
وََحَكًما ِم��ْن أَْهلَِها إِْن يُرِيَدا إِْصاَلًحا 
َكاَن   َ اهللهَّ إِنهَّ  بَْيَنُهَم��ا   ُ اهللهَّ يَُوفِّ��ِق 

َعلِيًما َخِبيرا(.

المرأة وتحديات االضطهاد االجتماعي

أسباب اجتماعية واقتصادية وثقافية
تقف وراء العنف ضد المرأة

ينذر بمخاطر اجتماعية كبيرة

ارتفاع خطير في إحصائيات الطالق

تختلف مظاهر العنف فقد تكون معنوية تتضمن نفي األمن والطمأنينة 
والحط من الكرامة واالعتبار والحرمان من الوظيفة واإلخالل بالتوازن 
والتكافؤ، واستعمال جميع الوسائل المتاحة لتحقيق ذلك من الشتم 

واإلهانة والتحقير واإلساءة والحرمان والتهديد والتسلط واإليذاء 
والتصفية الجسدية، فيما يتضمن العنف المادي الضرب أو الحرق والقتل 

واالغتصاب والحرمان من الحق المالي
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تظاهرة نسائية إلنصاف املرأة



9 الملف 

المرأة والرجل 
أيضا يهمهم 
أن يكونوا مركز 
افتتان الشريك، 
والقضية هنا 
تتعلق بالوعي، 
ودرجة الثقة 
المتبادلة، 
والصدق، 
والشفافية، 
وكلما كانت هذه 
العوامل متوفرة 
ومتواصلة، 
ارتفعت درجة 
»الصداقة« بين 
الزوج والزوجة، 
لدي صداقات 
عميقة مع نساء 
رائعات من أيام 
دراستي الجامعية، 
أواسط سبعينيات 
القرن الماضي، 
وما زلنا متواصلين 
ونتبادل األسرار، 
واألفكار، بالروحية 
نفسها، حتى بعد 
أن صار لكل واحد 
منا عالمه العائلي 
الخاص

الرجل تربى على 
أن المرأة عورة، 
وأن البنت الخجولة 
الى حد التعقيد 
واالنطوائية، 
أفضل من 
المرأة المنفتحة 
الجريئة، ألنه 
تعلم ان الجرأة 
تعني الوقاحة، 
والوقاحة 
تعني امرأة غير 
متحفظة، مع 
العلم أن الكثير 
من هؤالء 
يقيمون عالقات 
صداقة مع مثل 
أولئك النسوة، 
ويكونون معجبين 
بهن كثيرا 
وبشخصياتهن، 
وقوة حضورهن، 
لكن نادرا ما نجد 
من الرجال من 
يفخر بامرأته 
عندما تتحاور 
مع رجال آخرين، 
وتتحدث من 
مصدر قوة
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أحالم يوسف

يب��دي الكثير من الرج��ال اعجابهم 
باملرأة املثقفة واملتح��ررة ال بل انهم 
أحيان��ا يعلنون مطالبته��ا بالتحرر، 
وان احل��ق يؤخذ وال مين��ح، وان عليها 
ان تك��ون قوي��ة لتس��تطيع كس��ر 
قي��ود اجملتم��ع والع��ادات والتقاليد، 
التي حجم��ت دوره��ا، وحولتها الى 
أداة مس��اعدة لراحة الرجل، اذن ملاذا 
هناك الكثير من الرجال على ش��تى 
املس��تويات، والثقاف��ات، يفضل��ون 
املتطلبة،  غي��ر  البس��يطة،  الزوجة 
ويجد باملرأة املثقفة والقوية والواعية 
صديق��ة أفضل منها زوجة؟ عدد من 
والعرب  العراقيني  والكتاب  املثقفني 

كتبوا لنا آرائهم حول املوضوع.

الشاعر واملترجم نصير فليح:
هذا السؤال برغم بساطته الظاهرية، 
فهو يتضمن عدة اس��ئلة في الواقع، 
فهل يؤم��ن الرجل اصال باملرأة الواعية 
املثقفة كصديقة؟ وأي نوع من الرجال 
هم من يؤمنون بذل��ك؟ ومن هي املرأة 
املثقف��ة الواعية؟ هل ه��ي التي تقرأ 
الكت��ب مث��ال؟ لي��س كل رج��ل يؤمن 
بام��رأة كه��ذه صديقة، وليس��ت كل 
امرأة اهتمت بالكتب والشأن الثقافي 
هي مثقفة، اما الوعي فهو اصال درجة 
اعلى من »الثقافة« باملفهوم الش��ائع 
لدين��ا. لك��ن بوجه عام نس��تطيع ان 
نقول ان الصداقة شيء، والزواج شيء 
آخر، فالزواج يتطلب انسجاما وتناغما 
ضمن مؤسسة تتطلب تعايشا يوميا 
اس��مها )الزواج)، وأكثر رجالنا يفضل 
املرأة »املطيعة« في بيت الزوجية، ألنه 
يحتاج الراحة اساس��ا، او ألنه ال يؤمن 
اصال ان يك��ون للمرأة رأي مهم ومؤثر، 
أما املرأة املعنية بالكتب وقراءتها، فقد 
متيل الى املناقش��ة واجل��دال »وأحيانا 
ف��ي كل صغي��رة وكبي��رة » ألنها غير 
مس��تعدة لتقب��ل االم��ور كم��ا هي 
ببس��اطة، او اكثر تطلب��ا، ومحتاجة 
ال��ى اقناع اكثر، وميال��ة الى احملاججة 
اكث��ر، كما قد تصيبها ايضا حالة من 
التكل��ف او التصن��ع »كما يحدث مع 
الرج��ال أيض��ا« وقد يك��ون ذلك على 
حس��اب س��مة االنوث��ة فيه��ا، وهذه 
نقطة مهم��ة اخرى يتوج��ب االنتباه 

اليها. 

الكاتب يوسف أبو الفوز:
 بالنس��بة لي فان زوجت��ي هي افضل 
صديقة، وهذا احد اسرار جناح عالقتنا، 
واس��تمرار حبنا، وعموم��ا فان اإلجابة 
هي كّون مساحة الغيرة تتقلص هنا، 
بحكًم كونه��ا صديقة، فيس��تطيع 
الرج��ل ان يتحدث عن اي ش��يء، مثال 
عالقاته النسائية السابقة، أو اعجابه 
بام��رأة فاتن��ة، م��ن دون ان تكون لهذا 
عواقب س��لبية ما على زواجه ، فاملرأة 
يكون��وا  ان  يهمه��م  أيض��ا  والرج��ل 
مرك��ز افتتان الش��ريك، والقضية هنا 
تتعل��ق بالوعي، ودرجة الثقة املتبادلة، 
والص��دق، والش��فافية، وكلما كانت 
ه��ذه العوام��ل متوف��رة ومتواصل��ة، 
ارتفع��ت درجة »الصداق��ة« بني الزوج 
والزوج��ة، ل��دي صداق��ات عميقة مع 
نساء رائعات من ايام دراستي اجلامعية، 
اواس��ط س��بعينات الق��رن املاض��ي، 
وم��ا زلن��ا متواصلني ونتبادل االس��رار، 
واألفكار، بالروحية نفس��ها، حتى بعد 
ان ص��ار لكل واحد من��ا عامله العائلي 
اخلاص، اعتقد ان احد اسباب استمرار 
هذه العالقة انه��ا مترعة باحملبة على 
اس��س بعيدة عن االنانية، مع ش��عور 
عال نحو اآلخر باملسؤولية، اضافة الى 
ما تقدم وقلناه عن مس��تويات الثقة 
واالحترام والش��فافية ، ففي تعاملي 
مع زوجتي »شادمان« نادرا ما استعمل 
تعبير »زوجتي«، ألني اشعر ان فيه روح 
التمل��ك، مث��ل احلديث عن س��يارتي، 
وجاكيتي، الخ، فيعطي طاقة سلبية 
لآلخ��ر، لذل��ك فانا افضل اس��تعمال 
تعبير حبيبتي، او شريكة حياتي، ألني 
اعتقد انه مين��ح طاقة إيجابية، ومينح 

الطرف االخر احساسا تلقائيا باحملبة.

من تونس عبد الباسط
عزوز موظف حكومي: 

تتفق جميع م��دارس علم النفس على 
اهمي��ة الطفول��ة االول��ى، اي اخلم��س 
سنوات االولى، في حتديد ونحت املالمح 
الكب��رى لش��خصية االنس��ان، فف��ي 
تل��ك الفترة تتأث��ر ش��خصية الطفل 
مبحيطه وبطريقة معاملة االخرين له، 
ولبعضهم البع��ض، ويصنع في ذهنه 
مناذج لالب املثالي، واالم املثالية، والزوج، 
والزوج��ة املثالي��ني. الخ.. طبع��ا، مبا ان 
مجتمعاتنا ذكورية، ابوية، ينشأ الطفل 
على هذه القيم: قيم استكانة الزوجة 
مقاب��ل غطرس��ة الزوج، قيم س��لبية 
االم، مقابل »ايجابية« االب، قيم قوامة 
الرجل املادي��ة، مقابل رك��ون املرأة حتت 
رحمت��ه، و اغداقه عليه��ا، الطفل يرى 
ان االب املس��يطر رجل، و شيخ القبيلة 
رج��ل، و الرئيس رجل، و املدي��ر و املدّرس 
رجل، و الش��رطي رجل، و القاضي رجل، 
فيتكون عن��ده يقني ان هذه املراتب هي 
من مشموالت الرجال، و يستفحل فيه 
الوع��ي بدونّية املرأة، و يكب��ر معه هذا 
اليقني الى ان يصل الى س��ن الش��باب، 
هن��ا يعي��ش ه��ذا الش��اب انفصاما و 
متزق��ا، فامل��رأة املثقف��ة و الواعية و ذات 
الشخصية املتوازنة و القوية، هي جيدة، 
ما ل��م تهدد تلك القيم التي عاش بها، 
و التي ورثها عن محيطه، املرأة الواعية 
املثقف��ة جي��دة، اذا كان��ت صديقة، قد 
تس��دي له النصائح، و تفيده مبعارفها، 
و ثقافته��ا، و جتاربها، و حس��ن تدبيرها، 
املرأة املتح��ررة تلبي احتياجه العاطفي 
حلبيبة ذكية، و متحررة، حتسن مغازلته، 
و حتس��ن التعبير عن مش��اعرها، لكن.. 
جتده غالب��ا متخوفا من ه��ذا االنطالق 
والتحرر، ألنه يش��عر في اعماقه ان في 
ذلك خطر، و تهديد للصورة املوروثة عن 
الرجل كيف يكون رج��ال، و هو غير قادر 
على ان يس��يطر عليه��ا، و يتحكم في 
حركاتها، و س��كناتها، و في انفاس��ها 
كم��ا كان يفعل اب��وه مع ام��ه، و جده 
م��ع جدته، كيف يكون رجال، و هي متلك 
الق��درة على قول :«ال« كلم��ا لزم االمر، 
كي��ف يكون رجال وهي تعم��ل، و متتلك 
اس��تقالليتها املادية علي��ه، و هو ليس 
قوام��ا عليها، ال��ى اخره من االس��ئلة 

احلارقة و احملّيرة.

من املغرب طارق الزيني يعمل في 
فرنسا بوكالة قروض:

انا شخصيا ال أس��تطيع ان اتزوج امرأة 
غي��ر مثقف��ة، الن ذلك رمبا قد يش��كل 
عائ��ق فك��ري بين��ي وبينه��ا، وبالتالي 
ل��ن يك��ون هن��اك انس��جام كامل في 
العالق��ة الزوجي��ة، ام��ا الرج��ال الذين 
يفضل��ون امل��رأة البس��يطة، فرمبا ذلك 
راجع الى نظرته��م البدائية حول املرأة 
املثقفة واملتحررة، بانها ستشكل لهم 
مش��كالت خاصة في فرض سلطتهم 

وثقافتهم الذكورية.

من مصر الدكتورة ناهد عبد االله 
دكتوراه بعلم نفس:

 اعتقد ان هذا املوضوع ش��ائك ويحتاج 
من��ا الى إع��ادة دراس��ة لتاري��خ الرجل 
الشرقي، والبيئة الشرقية التي هي أقرب 
الى البداوة منها الى املدنية والتحضر، 
مع كل التطور التقني والتكنلوجي في 
ظاه��ر اجملتم��ع الش��رقي. فالرجل تربى 
على ان املرأة ع��ورة، وان البنت اخلجولة 
الى ح��د التعقي��د واالنطوائية، افضل 
من امل��رأة املنفتحة اجلريئ��ة، ألنه تعلم 
ان اجل��رأة تعن��ي الوقاح��ة، والوقاح��ة 
تعن��ي امرأة غير متحفظ��ة، مع العلم 
ان الكثي��ر م��ن هؤالء يقيم��ون عالقات 
صداقة مع مثل اولئك النسوة، ويكونون 
معجبني به��ن كثيرا وبش��خصياتهن، 
وق��وة حضورهن، لكن ن��ادرا ما جند من 
الرجال من يفخر بامرأته عندما تتحاور 
م��ع رج��ال اخرين، وتتح��دث من مصدر 
ق��وة، واعتقد ان امل��رأة األم تلع��ب دورا 
كبيرا باملوضوع، حي��ث تبحث عن فتاة 
مطيعة تخجل من ابداء رأيها بشأن أي 
موضوع، لذل��ك فهي تظل »تقرأ بأذنه« 
ان مثل تلك الفتاة تصلح زوجة، ودونها 
االخريات يصلحن لعالقة الصداقة، مع 
ان��ك جتدينه��ا ال تؤمن باألص��ل بعالقة 
الصداقة ب��ني الرجل وامل��رأة، لكن تلك 
اح��دى ح��االت االزدواجية الت��ي نعاني 

منها جميعا.

اخملرج واملمثل العراقي
املغترب صالح حسن فارس:

»ان األمة االمية ال تصلح للمدنية أبدا« 
اب��ن خل��دون، باعتقادي ليس ثمة س��ر 

ف��ي املوضوع، كل ما في االمر ان اجملتمع 
العراق��ي مجتم��ع ذك��وري، وبطريكي 
بامتي��از، حيث يعد الرج��ل مصدر ورمز 
القوة والفخر، وامل��رأة درجة ثانية. املرأة 
مدان��ة من زمن حواء الى هذه اللحظة، 
ح��ني يبل��غ اجملتمع مس��توى ع��ال من 
الرقي والتحض��ر، يعطي املرأة حقوقها 
االنس��انية، فالب��د من تفكي��ك اجملتمع 
من جديد، وتش��خيص عيوبه وعالجها، 
والقضاء عل��ى الطائفي��ة والعنصرية 
وهيمن��ة الذكوري��ة، مجتمعنا منغلق 
عل��ى نفس��ه، وال يرى اال نفس��ه، كأنه 
يلع��ب الك��رة مع نفس��ه. الن الرجل ال 
يريد أن يعت��رف أن املرأة فاعلة ومثقفة 
ومبدع��ة، ال أري��د أن التحدث فقط عن 
اجلان��ب الس��لبي للم��رأة كم��ا وصفه 
افالطون، وش��وبنهور، واملعري، والعقاد، 
وس��قراط، ودارون، ونيتش��ه، لك��ن في 
ملحم��ة جلجامش كان حت��ول انيكدو 
م��ن البدائية الى التمدن بس��بب املرأة، 
وكيف جتعل من ش��هريار في الف ليلة 
وليل��ة إلى مح��ب وعاش��ق، ان املثقف 
العراق��ي مرتبط مبجتمع حتكمه قوانني 
العش��يرة والبداوة والدين، ولهذا يكون 
موقفه من املرأة املثقفة متردد ، وال يريد 
أن يرتبط بها كزوجة، بل صديقة فقط، 

وهذه قمة االزدواجية.

الدكتور عبد عون عبود املسعودي 
اختصاص ارشاد نفسي:

ألن��ه ي��درك أن امل��رأة املثقف��ة حتميها 
ثقافته��ا من ارتكاب اخلطأ الذي تقع به 
املرأة اجلاهلة، كما أنه يدرك أن وس��ائله 
ف��ي حتقيق أهدافه التي ه��ي عبارة عن 
إش��باع لغرائ��زه التي يثب��ت من خالله 
رجولت��ه او ذكوريته، ق��د ال تتحقق مع 
امرأة متتلك خبرة ووعي، جتعلها متيز بني 

الكذب والصدق بكل نواحي العالقة.

من مصر فرج تادرس ضابط 
مهندس إلكترونيات جيش من قبل، 
وحاليا من كبار جتار عسل النحل 

ومستلزمات النحل:
لي مبدأ ف��ي احلياة، النظريات ال تعمم، 

وباألخص في وصف شريكه عمري،
اي رج��ل ميتل��ك عق��ال ناضج��ا يفهم 
ان اختي��اره للم��رأة يعن��ي ان��ه اخت��ارا 
ام��ا واختا وابن��ة وزوج��ة، إذن، فأن دخل 

احلب نتيجة ارتياح نفس��ي أو عاطفي، 
فستكس��ر كل القي��ود الن احل��ب هنا 
بني على أس��س صحيح��ة. نعم هناك 
عقول ال تفكر ف��ي االختيار املبني على 
للزوجة  فاختي��اره  الصحي��ح  املنط��ق 
بعيدا عن مستواها الثقافي واألكادميي 
ببش��رة  خيارات��ه  فيحص��ر  واملعرف��ي 
بيض��اء، أو رش��اقة وأحيان��ا يبحث عن 
امرأة »ممتلئة«، وهن��ا يبعد تفكيره عن 
مس��تقبل أوالده الذين يحتاجون الى ام 
متعلمة ذكي��ة، واعية بصالح األطفال 
الذين ه��م مس��تقبل وعماد االس��رة. 
لكن هناك من يخاف م��ن ذكاء الزوجة 
ألس��باب عدة أوله��ا ان الزوجة الذكية 
تعرف حدود واجباته��ا، وأيضا حقوقها 
وواجب��ات زوجه��ا، بالنس��بة ال��ي فقد 
اخت��رت زوجة تش��بهني احببتها مبرها 
قبل حلوها، ألني اردت ش��ريكة لعمري 

وتوأم ألفكاري.

نؤاس احلر مخرج إذاعي:
الن الرجل بنحو عام يريد جارية وليست 
زوجة تغسل مالبسه وتغسل الصحون 
وتطب��خ ل��ه االكل وتلب��ي رغبات��ه، اما 
الزوجة املثقفة فس��تحاوره وتناقش��ه 
بأي امر جت��د ان فيه غنب حلقها، والرجال 
عل��ى العم��وم ال يحب��ذون امل��رأة التي 
جتادلهم على أي امر، حتى وان كان يعلم 
ان��ه مخطئ، فذل��ك ال يثنيه ع��ن رأيه 
ب��ان املرأة من واجبه��ا ان تكون مطيعة 
ألوامره، حيث يجد ان اهلل فضله عليها 
بعدة أمور، وبالتالي فهو يركن املوضوع 

الى خانة الدين كي يحسم النقاش.

مها العبودي مرشدة اجتماعية:
 الرج��ل بحكم تربيته وس��ط مجتمع 
ذك��وري فهو يفض��ل امل��رأة الضعيفة 
التي تعزز ذكوريت��ه وقوته، املرأة القوية 
تخيفه ألنها ال تقب��ل الضيم والظلم، 
وال تقب��ل ان تس��لب حقوقه��ا ككائن 
مس��تقل، وكام��رأة، وتل��ك النقطة ال 
يتقبله��ا الرج��ل بنحو ع��ام، فضعف 
املرأة يتناس��ب طرديا مع قوته، وال ميكن 
ألي رجل ان يتقبل امرأة ال يش��عر معها 
بقوته، واعتقد بحكم دراستي وقراءاتي 
فيما يخص هذا املوضوع فان املرأة أحيانا 
هي من تعزز تل��ك الفكرة لديه فهناك 
بنات صغيرات بالسن ويفكرن بطريقة 

غريب��ة وه��ي ان الرج��ل ال يحب��ذ املرأة 
الت��ي تعمل خارج البي��ت او التي تهتم 
بدراس��تها فتترك املدرسة ومبباركة من 
االه��ل اجلهل��ة، بانتظار ف��ارس االحالم 
ال��ذي ال يحق��ق من احالمها س��وى ما 

يكون جسرا ألحالمه هو. 

الناشط زكي بديراوي:
تبق��ى جميع األمور نس��بية، وليس��ت 
املسألة مسألة اميان الرجل، وإمنا إعجاب 
الرجل، ورغبته، وحب التباهي والظهور، 
والتمل��ق للم��رأة املثقفة، ك��ي يظهر 
له��ا باملظهر امل��وازي له��ا، والالئق، وقد 
يكون ف��ي ذاته عكس ذل��ك متاما، فأوال 
بالقياس��ات احلقيقية ليس هنالك فرق 
ب��ني الرجل واملرأة، ولكن حب التس��لط 
والس��يطرة،  والس��طوة،  الذك��وري، 
تثي��ر انتباهه واهتمام��ه، وخوفا من أن 
تك��ون تل��ك املرأة اكث��ر ثقاف��ة، واعلم 
منه، فهو يحاول الت��ودد والتقرب إليها 
ومصادقتها، وفي نفسه كوامن كثيرة، 
فإن كان مثقفا فعال ويؤمن باملس��اواة، 
الوهمي��ة،  الف��وارق  وع��دم  واحلق��وق، 
ستكون الصداقة حقيقية، وهنا ميكن 
للصداقة هذه ان تتجاوز مراحل وتتحول 
الى مرحلة اعجاب وحب، وان كان عكس 
ذل��ك، فس��يحاول اكتش��اف النواقص 
لديها، واستغاللها لكي يثبت انه ميتلك 
كف��ة امليزان، وس��يحاول معاجلة عقدة 
التس��لط الغبي، ام��ا كزوجة فيفترض 
بالتم��ام  متكافئ��ة  األم��ور  تك��ون  أن 
والكمال بكل شيء، وحتى يثبت الرجل 
رجولته وفروسيته عليه أن يلغ الفوارق 
أن وجدت، والتفضي��ل هنا حالة نقص، 
وليس��ت رجولة، الن الزوج��ة براي تلك 
الش��ريحة لي��س له��ا حقوق��ا كاملة 
وواجباته��ا تنحص��ر بالبيت ب��ني أربعة 
جدران تطبخ وتنظف وتلبي احتياجات 
زوجها وابنائها، لذلك فهو يفضل املرأة 
البسيطة غير املتعلمة ألنها ستتقبل 

تلك احلياة البائسة من دجون اعتراض.

الدكتور واألستاذ اجلامعي
حسن صالح:

ال ميكن اعطاء رأي دقيق عن هذا املوضوع 
من دون حتليل علمي وواقعي للشخصية 
الذكوري��ة، على وفق معطي��ات البيئة 
االجتماعي��ة التي ينتس��ب لها الرجل، 
فالبيئة الش��رقية والعربي��ة والعراقية 
على وجه اخلصوص، هي بيئة تستند في 
طرق التعامل والسلوك بني االشخاص 
عل��ى وفق االع��راف والتقاليد القيمية، 
ومن ضمنها القي��م الدينية ، فلو بدأنا 
م��ن زاوية القي��م االجتماعية العرفية، 
والبيئة  العشائرية،  التقاليد  متضمنة 
االجتماعية احمليطة بالرجل، س��نجد ان 
البيئة مغرق��ة باألعراف والتقاليد التي 
تعد امل��رأة كائنا ضعيفا، وبس��يطا وال 
ميكن ان يكون له وج��ود من دون الرجل، 
ولذلك س��نجد الرج��ل يبحث عن تلك 
امل��رأة التي تقدم فروض الطاعة والوالء، 
من دون نق��اش او اب��داء رأي مقابل، أما 
النظرة من زاوية الدين »القيم الدينية«، 
فهن��اك تعالي��م ترب��ى عليه��ا اجملتمع 
ف��ي الزواج م��ن املرأة في س��ن صغيرة، 
وايضا هي مطالبة دينيا باحترام الزوج، 
واطاعته طاعة عمياء، ونستند في ذلك 
الى قول الرس��ول »ص« ) ل��و كنت امرا 
احدا ان يس��جد لغي��ر اهلل ألمرت املرأة 
ان تس��جد لزوجه��ا). . والفهم اخلاطئ 
من قبل اجملتمع لفحوى اغلب األحاديث 
ومنها هذا احلديث، وقد يكون استنادهم 
ايضا عل��ى اآلية )الرج��ال قوامون على 
النس��اء). كل هذا يعطي احلق ألي رجل 
مهما كانت ثقافته وبيئته بقيادة املرأة 
من دون أية معارضة منها، اخيرا الرجل 
يريد ام��رأة تتبعه وال تتقدمه، تتفق مع 
رأي��ه من دون نقاش، وهذا نقيض للمرأة 
الذكية صاحبة الشخصية املستقلة، 
والت��ي س��تجعل الرج��ل خائ��ف وقلق 
منها، وقد يش��عر بأنه صغي��ر امامها. 
لذلك سيعزف الرجل الضعيف واملهزوز 
وصاحب��ة  الذكي��ة  بامل��رأة  باالرتب��اط 
الش��خصية القوي��ة، ألنه يعل��م انها 
س��تكون ن��دا ل��ه ومتحديا ل��ه، لذلك 
سيفضل البسيطة ألنها ستقول نعم 
من دون قيد او شرط بسبب ارتباطها به 
اقتصاديا وعرفيا وبيئيا. لذلك فسيكون 

هو بالكفة األقوى دائما.

تحّفظ الرجال على المرأة القوية والمثقفة

لماذا يفضل الرجل المرأة المغلوبة على أمرها زوجة له؟

بوجه عام نستطيع أن نقول إن الصداقة شيء، والزواج شيء آخر، 
فالزواج يتطلب انسجاما وتناغما ضمن مؤسسة تتطلب تعايشا 

يوميا اسمها )الزواج(، وأكثر رجالنا يفضل المرأة »المطيعة« في بيت 
الزوجية، ألنه يحتاج الراحة أساسا، أو ألنه ال يؤمن أصال أن يكون للمرأة 

رأي مهم ومؤثر، أما المرأة المعنية بالكتب وقراءتها، فقد تميل 
الى المناقشة والجدال »وأحيانا في كل صغيرة وكبيرة » ألنها غير 

مستعدة لتقبل األمور كما هي ببساطة

فرج تادرس نصير فليحعبد العزيز عزوزيوسف ابو الفوز سعد عبد احلسني

املرأة واعباء احلياة اليومية
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بغداد ـ زينب الحسني:
 

للم��رأة العراقي��ة ظ��روف اس��تثنائية 
ف��ي كل ما يتعل��ق باختياراتها للعمل 
وشريك احلياة وحتى في بعض االحيان 
في التخصص الدراس��ي هذا ان سمح 
لها بإكمال دراستها، مما يجعلها تعمل 
ف��ي مج��االت بعي��ده كل البع��د عن 

تخصصها واجملال الذي ال ترغب فيه.
فاالختيارات غير متاحة لذا فأنها دائماً 
مجبرة على العمل في بيئة ال تناس��ب 
طموحه��ا وعطاءها الذي لو اس��تثمر 
بالنحو اجلدي واحلقيقي ستكون مبدعة 
وخالق��ة ف��ي اي مجال يحق��ق رغبتها 
في التفوق العلم��ي والعمل، وفي ظل 
الظروف االقتصادية والسياس��ية التي 
تس��ببت بان تتولى املرأة اعالة أسرتها 
بع��د فق��دان املعي��ل نتيج��ة االعمال 
االرهابية او االنفصال والطالق بس��بب 
ظروف اجتماعية وانعدام فرص العمل 
تدفع العديد من النس��اء الى االنخراط 
ف��ي دورات تدريبي��ة في ش��تى اجملاالت 

التي ترغب فيها املرأة.

من دون معيل
وقالت مدير دائ��رة احلماية االجتماعية 
للم��رأة عط��ور حس��ن املوس��وي ل� » 
الصباح اجلديد«: ان الدائرة تس��عى الى 
تقدمي أفضل اخلدمات الى املستفيدات 
من املسجالت في قاعدة بيانات الدائرة، 
الس��يما النس��اء الالتي ب��ال معيل من 
خالل تنفيذ برامج تعليمية ونفس��ية، 
فض��اًل ع��ن التنس��يق والتع��اون م��ع 
املنظمات واجلهات ذات العالقة بالشأن 
االجتماعي��ة لتق��دمي ق��روض ميس��رة 

لهن.
وأش��ارت ال��ى: ان الدائرة وبالتنس��يق 
والتعاون م��ع اللجنة الدولية للصليب 
االحمر قامت مبن��ح االرامل واملطلقات 
املس��جالت في قاع��دة البيانات الالتي 
بال معيل من الراغبات بإقامة مش��اريع 
صغي��رة خاص��ة مبال��غ نقدي��ة لفتح 
ابواب الرزق لهن وألسرهن ويكون لديها 
اكتفاء ذاتي، مشيرة الى ان هذه املبالغ 
س��يتم من خاللها حتديد نوع املشروع 
ال��ذي تريد القيام به وملئها اس��تمارة 

تعهد بذلك.
 وذك��رت املوس��وي: ان جلن��ة الصلي��ب 
االحمر ودائرة احلماية االجتماعية للمرأة 
وضعت معايير الختيار املستفيدة وهي 
)ان تكون املعيلة الوحيدة ألس��رتها، ال 
يوج��د ف��ي االس��رة رجال بالغ��ن فوق 
18 عاًم��ا، ليس لديها عم��ل اخر، توفر 
امله��ارة املطلوبة حس��ب مش��روعها، 
توف��ر طريقة تس��ويق للمنتج(، ويجب 

االوراق  جمي��ع  املس��تفيدة  تق��دم  ان 
الثبوتي��ة، فضالً ع��ن الوثائق التي تؤيد 

كونها ارملة او مطلقة.
وبينت: ان جلنة الصليب االحمر اقامت 
ورش��ة عم��ل للمس��تفيدات من اجل 
تدريبهن على كيفية اجناح مشاريعهن 
وتس��ويق املنتج وحتديد املش��روع لكل 
واحدة منهن حس��ب رغبته��ا واملهارة 
املطلوب��ة لديه��ا، وفي ختام الورش��ة 

اقيمت وجبة ضيافة للترحيب بهن.

تدريب النساء
وقد اوضح��ت مدير الدائ��رة: ان املراكز 
التدريبي��ة التابع��ة للوزارة مس��تمرة 
بعملية تدريب النس��اء م��ن اخلريجات 
وفاقدات  واالرامل  واملطلق��ات  واالرامل 
املعيل بغية اكتسابهن مهارة متكنهن 
من الولوج في س��وق العمل وسعيها 
منه��ا لتحقي��ق االكتف��اء الذاتي من 
خالل اقامة مشاريع صغيرة مستقبالً 
لتك��ون مص��در دخ��ل لهن وألس��رهن 
وعدم االعتماد على االعانة االجتماعية 
فق��ط، داعي��ة املش��تركات الى خوض 
التجرب��ة كون امل��رأة ق��ادرة على صنع 

احلياة من جديد لها وألطفالها.

 واكدت: ح��رص الوزارة على اقامة مثل 
هذه ال��دورات لغرض متكن املرأة فاقدة 
ومحاولة اكس��ابها  اقتصادياً  املعي��ل 
اخلب��رة واملهارة في ظل ه��ذه الظروف، 
مش��يرة الى انها فرصة لتقدمي الدعم 
املطلوب لها مادي��اً ومعنوياً، من خالل 
ال��دورات التدريبية اخلاص��ة ب�مجاالت 
احلالقة، واخلياط��ة، وصناعة املعجنات، 

وتربية الدواج.

متكني املرأة
وأش��ارت الى: ان وزارة العمل مستمرة 
بتنفي��ذ دورات تدريبي��ة من ش��أنها ان 
متكن امل��رأة اقتصادياً، وهي مس��تعدة 
م��ع  بالتع��اون  اخ��رى  دورات  إلقام��ة 
ام  املنظم��ات س��واء كان��ت محلي��ة 
دولية من خالل تهيئة املالكات اخلاصة 
بالتدري��ب ورفدهم باألس��ماء حس��ب 
قاعدة البيانات املوج��ودة لديها، الفتة 
الى ان مشروع متكن املرأة فاقدة املعيل 
هو أح��د اهداف ال��وزارة التي تس��عى 
لتحقيقها من خالل اكسابها املعارف 
وامله��ارات املطلوبة في ع��دة مجاالت 
مهنية متكنها من اقامة مشروع خاص 

بها مستقبالً.

بيئة العمل
االجتماعي��ة  والش��ؤون  العم��ل  وزارة 
اعدت دراسة نظرية لتأثير بيئة العمل 
على امل��رأة واالس��رة وض��رورة التركيز 
على دراس��ة فيزيولوجية عمل النساء 
وتصمي��م بيئ��ة العم��ل والعملي��ات 
االنتاجية ووض��ع املعايير التصحيحية 
على دراس��ات جدي��ة وحقيقية تلحظ 
خصوصيات عمل املرأة »الصباح اجلديد 

» حصلت على نسخة منها.

تأثير املرأة في األجيال
وبينت مدير قس��م الدراس��ات ورئيس 
ابح��اث اقدم تغري��د فائق ناج��ي التي 
اعدت  دراسة نظرية لتأثير بيئة العمل 
على امل��رأة واالس��رة وض��رورة التركيز 
على دراس��ة فيزيولوجية عمل النساء 
وتصمي��م بيئ��ة العم��ل والعملي��ات 
االنتاجية ووضع املعايير التصحيحية ، 
موضحه ان بيئة العمل تختلف وتتنوع 
درج��ة خطورته��ا حس��ب اختص��اص 
وممارس��ة كل مهنة ما يستدعي على 
الدوام ضرورة االلتزام بش��روط الصحة 
والس��المة املهنية للتقليل من اثارها 

الس��لبية على صح��ة العاملن ذكورًا 
واناث��اً ، حي��ث اهتمت ابح��اث الصحة 
املهنية تاريخياً بدراس��ة اث��ر العوامل 
الض��ارة في بيئ��ة العمل عل��ى الرجل 
كونه العنصر االس��اس وبغض النظر 
عن بعض هذه االبح��اث قد تناول املرأة 
تأثره��ا بهذه  العامل��ة وخصوصي��ات 
العوامل اال ان هذه الدراس��ات لم تكن 
كافي��ة لتض��يء جمي��ع جوان��ب هذه 
املسالة خاصة وان عمل املرأة ال يفسح 
اجملال لتأثرها فقط ب��ل يوفر االمكانية 
احلقيقية لتأثر االجيال املقبلة ايًضا اي 

اطفالها في مرحلة احلمل واالرضاع.
واضاف��ت :ان تأثير اخملاط��ر الكيميائية 
على صحة امل��رأة العاملة ودخول املواد 
السامة الى اجلسم واشكال تأثيراتها 
احل��ادة واملزمن��ة ، اذ غالًب��ا م��ا يك��ون 
اجله��از العصب��ي املركزي مس��تهدفاً 
في التأثيرات للم��واد الكيميائية تليه 
اجهزة دوران الدم والكبد والكلى والرئة 
واجلل��د والعظام ، اما بالنس��بة ملعالم 
البيئ��ة الفيزيائي��ة من ح��رارة ورطوبة 
وضجيج واهتزاز واش��عاع ,اضافة الى 
التصميم » التالئمي » لآلالت واملعدات 
وامكنة العمل وانظمته واوقات العمل 

والراحة التي تصمم حسب الدراسات 
بنحو يناس��ب الرجال م��ن دون ان تأخذ 
بعن االعتبار اخلصوصيات التشريحية 
الفيزيولوجية لعضوية املرأة وأوضاعها 
املتغي��رة دوري��ا وم��ا يعتريه��ا بجوانب 
احلم��ل واالرضاع وبرغم تط��رق العديد 
من التش��ريعات الوطني��ة في معظم 
دول العال��م ألهمية االلت��زام بتطبيق 
معايي��ر بيئ��ة العمل ،اال ان��ه في كثير 
منه��ا ال صدى ل��ه ف��ي التطبيق على 
ارض الواق��ع ، وطاملا تش��كل النس��اء 
نس��بتهن  وتتزاي��د  اجملتم��ع  نص��ف 
باطراد في س��وق العمل نظ��راً للدافع 
االقتصادي بالدرجة االولى ودوافع اخرى 
اجتماعية وثقافية تتباين من بلد ألخر 
اال تس��تحق املرأة التي اثبتت كفاءتها 
وقدرتها وفاعليتها في كثير من مواقع 
العم��ل واالنت��اج وتفوقت ف��ي اماكن 
اخرى بنحو ايجاب��ي وعلمي لعديد من 

االختصاصات املهنية احليوية.

العمل في جميع اجملاالت
واوضح��ت : أن املرأة قد اثبتت نفس��ها 
بقدرته��ا على العمل ف��ي كل اجملاالت 
فبدأ من رئيسة الدولة كما في الفلبن 

وباكستان سابقاً مروراً برئيسة الوزراء 
ال��ى وزي��رة ال��ى عامل��ة ف��ي الطاقة 
الذرية وصوالً الى الطبيبة واملهندسة 
املعماري��ة واملمرض��ة وعامل��ة املصنع 
واملعلمة وغيره ولم يعد هناك مجال لم 
تدخله امل��رأة ، فالبد من ضرورة التركيز 
على دراس��ة فيزيولوجية عمل النساء 
وتصمي��م بيئ��ة العم��ل والعملي��ات 
االنتاجية ووض��ع املعايير التصحيحية 
عل��ى دراس��ة جدية وحقيقي��ة تلحظ 
دول  وان   ، امل��رأة  عم��ل  خصوصي��ات 
العال��م مت��ر مبرحلة متط��ورة وفي ظل 
تقدم علمي وتكنولوجي واسع النطاق 
كما ان مجتمعاتن��ا في الوقت احلاضر 
,وحتت  واقتصادية  اجتماعي��ة  حت��والت 
تأثير هذه الظروف بدأ دور املرأة كعضو 
في اجملتمع يتنام��ى ويبرز متخذا ابعادا 
لديه��ا  اصب��ح  اذا  جدي��دة  واش��كاالً 
ولضمان خير وتقدم البشرية ان تشارك 
املرأة الرجل في العمل وجميع مجاالت 
احلياة وميكن الق��ول ان تقدم اجملتمعات 
يق��اس بدرجة تقدم املرأة فيها بش��تى 
والسياس��ية  االجتماعي��ة  امليادي��ن 
والثقافي��ة واالقتصادي��ة لذلك فعلى 
الصعي��د العاملي وضع��ت العديد من 
الوثائ��ق واالتفاقيات الت��ي تؤيد وحتمي 
املرأة وتخدم قضاياها وتقدمها للقيام 
بدوره��ا املنتج والفعال في االنش��طة 

اجملتمعية.

أعمال شاقة للمرأة
أح��د  عل��ى  تخف��ى  ال  ان��ه  وتابع��ت 
املهني��ة اخلاصة  املش��كالت الصحية 
بامل��رأة العامل��ة، س��واء ف��ي البل��دان 

النامية او الصناعية.
ومما يزيد م��ن االعباء على العامالت في 
البلدان النامية قيامهن بأعمال بدنية 
ش��اقة، اضافة الى عمله��ن في املنزل 
وخارج��ه، واس��اليب العم��ل املتعددة، 
فضاًل عن االعب��اء االجتماعية املعتادة، 
اما في البلدان الصناعية، حيث تعمل 
املرأة كذلك ف��ي املنزل وخارجه، فغالًبا 
م��ا تت��رك للنس��اء االعم��ال اليدوي��ة 

منخفضة االجر.
هذا ويت��م تصميم الع��دد واآلالت في 
الغال��ب وفق��اً للقياس��ات البش��رية 
اخلاص��ة بالرج��ل، عل��ى ان امل��رأة ايًضا 
تس��تعملها. وق��د تواجه امل��رأة ايضاً 
مشكالت التعرضات املهنية التي تضر 

بصحتها االجنابية.
واظه��رت بعض الدراس��ات، ان نس��ب 
البطالة ب��ن العامالت الالتي يتقاضن 
اج��وراً منخفض��ة تزيد عل��ى املعدالت 
املتوس��طة، مم��ا ق��د يك��ون ل��ه آث��ارا 
اجتماعي��ة وعواق��ب صحية س��لبية 

على االسرة.

مستمرون بدعمها وتدريبها

العمل: نعتمد مشاريع لتمكين المرأة واكتفاءها اقتصاديًا

)Thu. 17 Aug. 2017 issue )3764اخلميس 17 آب 2017 العدد

متابعة الصباح الجديد:
 

فتح الرئيس التونس��ي الباجي قايد 
السبس��ي، نقاش��ات، بع��د خطابه 
مبناس��بة االحتفال بيوم املرأة، وذلك 
بعد أن صرح بنيته في تعديل قوانن 
امليراث ملساواة املرأة بالرجل، وكذلك 
إلغاء نص قانوني مينع املرأة من الزواج 

بغير املسلم.
وقال��ت عضو جلن��ة التش��ريع العام 
بالبرملان التونسي هالة عمران«اليوم 
خطاب الرئيس السبس��ي في اإلطار 
املناس��بة  ف��ي  البورقيب��ي  نفس��ه 
نفس��ها املهم��ة لألعي��اد الوطنية 
للتفكي��ر  اجمل��ال  فت��ح  التونس��ية، 
بجدية ف��ي موضوع فتح العديد من 
امل��رات في تونس، وهو »املس��اواة في 
امليراث«، هذه النقطة التي أثارت في 
فترة ما اجلدل، واستطاع أن يضع يده 
على الداء وأم��ر بتكوين جلنة للنظر 
له��ذا  القانوني��ة  اإلمكاني��ات  ف��ي 

املوضوع«.
وأضافت: »ال ميكن األخذ من املساواة 
الغ��ث ونت��رك الثمن، تون��س قامت 
بأش��واط كبيرة في مجال املس��اواة 
بن الرجل وامل��رأة، من مجلة األحوال 
الشخصية في عام 1956، مع الزعيم 
احلبيب بورقيبة، وتتواصل مع الرئيس 
السبس��ي، الوريث الش��رعي للفكر 
البورقيب��ي، الذي يعتم��د على حترير 

املرأة واعطائها حقوقها كاملة«.
وأك��دت أن »الن��ص الدس��توري في 
الدس��تور اجلدي��د، الدول��ة تس��عى 
فيم��ا ه��و الزم لتكري��س املس��اواة 
ب��ن اجلنس��ن، وإعطاء حق��وق املرأة 
واحلف��اظ على مكتس��باتها، خاصة 

احملافظ��ة احلفاظ عليه��ا من ظاهرة 
العن��ف، والعن��ف ليس عنًف��ا ماديًا 
فقط، ولكن عن��ف اقتصادي خاصة 
في مسألة امليراث، أو عنف سياسي 
أنه��ا ال تتواجد في مراك��ز متقدمة 

في الدولة«.
وأوضح��ت عم��ران أن��ه بخص��وص 
مراجعة املرسوم 73 الذي ينظم زواج 
التونسيات من أجانب غير مسلمن، 
»إذا كنا نحكي على تثبيت املس��اواة 

ب��ن الرج��ل وامل��رأة، فال داع��ي اليوم 
لتثبيت ذلك املرس��وم، ألن الدس��تور 
التونسي في فصله السادس يكرس 
مب��دأ احلري��ة الدين��ي والعقائدي��ة، 
ولذلك ال ميكن أن نس��لط شيئاً على 

امل��رأة بصف��ة خاص��ة بحك��م أنها 
امرأة، ونحرمها من ممارسة هذا احلق، 
فالرجل التونس��ي ليس��ت عليه أي 
ضغوطات وله احل��ق التام في الزواج 

من غير املسلمة«.

 وح��ول هج��وم اإلس��المين عل��ى 
أن  عم��ران  قال��ت  اخلط��وات،  تل��ك 
»أي مطالب��ة بحق��وق امل��رأة تق��ف 
ف��ي وجهه��ا املعتق��دات والتقاليد 
والعقلي��ات، هذا ش��يء مفروغ منه، 

واملرأة التونسية منذ بناء الدولة مع 
احلبي��ب بورقيبة، إلى بناء الدس��تور 
اجلدي��د بع��د الث��ورة، في ص��راع مع 
اجملتم��ع وبعض العقلي��ات الرجعية 
الت��ي حاولت ف��ي وقت م��ا تقليص 
املكتسبات التي نصت عليها مجلة 

األحوال الشخصية«.
وتابعت: »برهنت املرأة التونسية أنها 
قادرة على احلفاظ على مكتسباتها، 
وقادرة على تطويرها، وإذا صح التعبير 
اليوم  والفكري  السياس��ي  فالوضع 
للمجتمع التونسي أصبح قادرًا على 
تغيي��ر بعض املعطي��ات التي كانت 

موجودة في قوانن قدمية«.
جدل حول املوضوع

باملقاب��ل ع��اد اجل��دل ح��ول موضوع 
املس��اواة في املي��راث إل��ى الواجهة 
مج��ددا ف��ي تون��س، بع��د مب��ادرة 
تش��ريعية لتعدي��ل قان��ون اإلرث مبا 
يضمن توافقه مع الدستور التونسي 
اجلدي��د، لتثير هذه القضية س��جاال 
ديني��ا ودس��توريا، ه��ذا اجل��دل الذي 
احتدم مؤخرا بعد أن قدم النائب في 
البرملان مه��دي بن غربي��ة، االثنن 9 
مايو/أيار، مقترح مشروع أمام البرملان 
التونسي لتعديل قانون اإلرث يهدف 
إلى املس��اواة في املي��راث بن الرجل 
واألنثى، وأوضح بن غربية خالل مؤمتر 
صحف��ي أن »غاي��ة القان��ون ه��و أن 

نسمح للمواطنن أن يختاروا«.
مهدي بن غربية، النائب املستقل في 
البرملان التونس��ي، ق��ام مببادرة جلمع 
توقيعات بغرض وضع مشروع قانون 
يتيح املس��اواة ف��ي اإلرث بن الرجل 
واملرأة، وقد وقع عليه عدد من النواب، 
فيما اعتبر آخرون أن هناك قوانن أكثر 
إحلاحا للنق��اش في الفترة احلالية، ال 

سيما قانون املصاحلة الوطنية.

تونس تخطو خطوات جريئة لدعم المرأة في الميراث
•جدل كبير في المجتمع التونسي بين مؤيد ومعارض

املرأة العراقية والظرف االقتصادي الصعب

من نشاطات املرأة التونسية



سياس��ية  مبج��ازات  األدب  يُّزودن��ا 
تُغني عن مرافع��ات كثيرة. امُلزن أن 
أغلب اخملتّصني في علوم السياسة 
ال يقيم��ون وزن��اً لألدب، عموم��اً، أو 
يعدون��ه »معرفة« أدنى في س��ّلم 
املعرف��ة. ل��ذا، لن حتظ��ى حتفة من 
نوع »س��يد الذباب« لوليام غولدنغ 
مب��كان ومكان��ة وس��يلة اإليض��اح 
فيم��ا نحن في��ه وعلي��ه، وحقيقة 
أن االس��تيهامات الصبيانية متارس 
دوراً ال يق��ل مركزية عن احلس��ابات 
العقالنية، التي يفلسفها أشخاص 

جديون متاماً.
 ولذا، أيضاً، لن تكون مدخالً محتمالً 
للتفكي��ر ف��ي عالقة صّن��اع القرار 
األميركي��ني، وفي »العالم احلر«، في 
الي��وم التالي لنهاية احل��رب الباردة 
بعالم أصبح لهم، بعد الس��قوط 
املفاجئ لغرمي أصبحت قراءة العالم 
بع��د غيابه أكثر صعوب��ة مما كانت 
عليه ف��ي زمن حض��وره. وال أعتقد 
أنه��م كان��وا أوس��ع خي��االً، وأق��ل 
حماقة، من صبيان غولدنغ املاربني 

في تلك اجلزيرة النائية.
 ولعل في اعتق��اد كهذا ما يضفي 
دالل��ة إضافية عل��ى معنى »صدام 
احلضارات«، الذي ال يتناسى أحد من 
املُعّلقني ضرورة الكالم عنه للتدليل 
عل��ى س��عة اطالع��ه، والني��ل من 
هنتنغتون، وفي طليعة هؤالء عرب 
غاضبون. وال يخرج م��ا يردده هؤالء، 
عادة، عن نق��د مثقفني المعني من 
وزن إدوارد س��عيد، وتزفتان تودوروف، 
حتوي��ر  بع��د  وصاحب��ه،  للكت��اب 
وتدوير النق��د، ودون إع��ادة الفضل 

ألصحابه.
 ولكن ما ال يس��ترعي النظر يتمثل 
في أن فرضية الصدام مع »اإلسالم«، 
وآخرين، لم تكن مجّرد رياضة ذهنية 
في فلس��فة السياس��ة والعالقات 
الدولية، بل كان��ت اختزاالً وترجمة 
ألف��كار، واس��تيهامات، واحتماالت، 
التال��ي  الي��وم  صبيح��ة  تداوله��ا 
لنهاي��ة احل��رب الب��اردة، أش��خاص 
في مركز صنع القرار، أو أش��خاص 
يؤثرون عليهم كبرنارد لويس، مثالً. 

 في مجرد التداول ما يبرر اس��تثناء 
الرياضة الذهنية أوالً، ويعزز فرضية 
الذه��ن  رياض��ة ف��ي  يب��دأ  أن م��ا 
األرض  عل��ى  كمش��روع  يتجل��ى 
ثانياً، وأن املش��روع، ثالث��اً، كما كل 
مش��روع آخر، مفتوح على الاليقني، 
والتجربة واخلطأ، واالستيهامات مبا 
فيه��ا الصبيان��ي والُعصابي. وهذا 
كله محكوم بحقيقة أن هندس��ة 
العال��م ليس��ت علم��اً ب��ل مجّرد 

اجتهادات تخيب بقدر ما تصيب. 
 هذا ما كان. وهذا ما ميكن تسميته 
مدرس��ة  صع��ود  مغاي��رة  بلغ��ة 
املافظ��ني اجل��دد األميركية. مبعنى 
آخر »ش��تيمة« هنتنغتون ال تكفي 
لوضع »صدام احلضارات« على الرف، 
وال تعفي من مسؤولية البحث عن 
ترجم��ات محتمل��ة لإلص��رار على 
الص��دام، وإدارته، من جانب املؤمنني 

بصحته، أو راكبي موجته.
وف��ي س��ياق كه��ذا، وم��ع ض��رورة 
اعترافي بعدم االختصاص في علوم 
احل��رب، وتاريخه��ا، ونظرياتها، إال أن 

إطالل��ة على كتابات مختصني )في 
الذهن »كّراسة حروب اجليل الرابع« 
لوليام لين��د وغريغوري تيلي 2016، 
وكالهم��ا ضاب��ط رفيع في مش��اة 
األميركية( تضف��ي قدراً  البحري��ة 
من الصدقية على القول: إن نظرية 
ح��روب اجلي��ل الراب��ع تبل��ورت ف��ي 
املق��ام األّول، لقت��ال وهزمية كينونة 
اس��مها »بل��دان إس��المية«. أضع 
ه��ذه الكينونة بني مزدوجني لكي ال 
يس��ارع املتأس��لمون لترديد مقولة 
مستهلكة، وغير صحيحة، ولكنها 
ذات طاقة حتريضية عالية، عنوانها 
حرب الغرب على اإلس��الم. فمفردة 
املس��لمني،  اإلس��الم، كما مف��ردة 

إشكالية في تعددية معانيها.
وال يكتم��ل املعن��ى، هن��ا، م��ا ل��م 
نتوقف طوي��الً أم��ام كالم منظري 
هذه احلرب عن كونه��ا تُخاض على 
جبه��ات مختلف��ة ال ميث��ل ميدان 
الرئيس��ة،  بالبارود جبهتها  القتال 
وال بالضرورة أهم جبهاتها. فهناك 
وسياس��ية،  اقتصادي��ة،  جبه��ات 

وثقافي��ة، واجتماعي��ة، ونفس��ية. 
وعالوة على هذا كله، ال ترتبط احلرب 
مبس��رح عمليات بعينه، وال تخضع 
لتوقيت محدد، وال تتجلى نتائجها 
دافعة واح��دة، وتُخاض بالتعاون مع 
»مسلمني«. املفارقة، وهي عنصرية 
بامتياز، أن مسرح العمليات املثالي 
في الكتاب املذكور، والذي يُراد له أن 
يكون رداً على إدارة خاطئة ملس��رح 
العمليات في الع��راق، يقع في بالد 
ُمتخّيل��ة أطل��ق عليه��ا الكاتبان: 
دولة »إنش��اهلل«. باملناسبة، ينبغي 
الق��ول: إن مجابه��ة اإلس��رائيليني 
لالنتفاضة الثاني��ة كانت جتربتهم 
األول��ى في ه��ذا النوع م��ن احلروب، 
الت��ي  ال��دروس  ال نع��رف طبيع��ة 
املُرّجح  اس��تخلصوها، وم��ن غي��ر 
أن تك��ون ق��د انتهت، ف��ي نظرهم.
مهم��ا يكن م��ن أمر، ميك��ن العثور 
على احلاضنة الفكرية والسياسية 
الت��ي ُول��دت فيه��ا نظري��ة حروب 
اجلي��ل الرابع، ف��ي زم��ن إدارة كارتر، 
ال��ذي  بريجنس��كي،  ومستش��اره 

رسم خارطة من آسيا الوسطى إلى 
الشرق األوسط، وعّد األخير منطقة 
القلب في »قوس األزمات«. ولس��نا 
بص��دد التذكير بالنف��ط، والتجارة 
الدولي��ة، وإس��رائيل، ف��ي منطقة 
كهذه، بل القول: إن الثورة اإليرانية، 
معطوف��ة عل��ى زعزعة اس��تقرار 
االحتاد السوفياتي، كانت من التوابل 
الرئيس��ة في طبخة قوس األزمات. 
أما اخمُلرج��ات النهائية، التي تبدلت 
م��ن حني إلى حني آخر، ولم تكن، وال 
ت��زال، واضحة املعال��م، فخالصتها 
تفكيك و«بلقنة« الش��رق األوسط 
وإحلاق  واألهلي��ة،  البينية،  باحل��روب 
هزمي��ة نهائية بالقومي��ات العربية 
والتركية واإليرانية، وَمْن أكثر كفاءة 
من اإلسالموية املعوملة، بحمولتها 
للقومي��ة؟  وعدائه��ا  الطائفي��ة، 
صمد األت��راك واإليرانيون، حتى اآلن، 

وسقط العرب.
هذا ال يعني أن أش��خاصاً جلس��وا 
ذات يوم، في غرف��ة مكّيفة، وقالوا: 
س��نفعل ك��ذا وك��ذا، فالتاري��خ ال 

يُفّسر هكذا، بل يعني أن للتصّورات 
واالس��تيهامات، والطموح��ات، في 
زم��ن م��ا، خاص��ة إذا راودت أقوي��اء، 
حياة وديناميات مس��تقلة، يصعب 
التحكم به��ا، والس��يطرة عليها، 
نفس��ه  الوق��ت  ف��ي  ويس��تحيل 
اس��تبعادها من كل حتليل محتمل 
للتحّوالت الكبرى. في سياق كهذا، 
ج��اء انخ��راط القطري��ني، كمقاول 
محل��ي متطّوع، وممّول ميليش��يات 
متطرف��ة و«معتدلة«، في مس��رح 
عمليات »إنشاهلل«، بعد السعوديني، 
ومصر الساداتية واملباركية، وسودان 
الترابي والبشير. واملفارقة أن هؤالء 
كانوا يدافعون عن مصالح واقعية، 
بصرف النظر عن موقفنا منها، في 
حني تبدو قطر، الت��ي تريد فقط أن 
تكون مهمة، وكأنها حصان طروادة 
اخل��ارج من أس��اطير اإلغريق ليعيد 
تذكيرنا بولي��ام غولدنغ، وكوميديا 
س��وداء تس��كن ف��ي صمي��م كل 

تراجيديا إنسانية صافية.
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المقاالت و اآلراء التي 
تنشر تعبر عن وجهة نظر 
أصحابها وال تمثل بالضرورة 
رأي الجريدة

ّ
ّ

حسن خضر

مينسكين بي

ينشر باالتفاق مع 
صحيفة األيام 

الفلسطينية

أستاذ الحوكمة في 
كلية كالريمونت 

ماكينا

كليرمون��ت، كاليفورني��ا ���� يقول 
دكتات��ور كوري��ا الش��مالية كي��م 
املتح��دة  الوالي��ات  إن  أون  ج��وجن 
س��وف تدف��ع »ثم��ن كل اجلرائ��م 
الش��نيعة التي ارتكبتها ضد بالده 
أضعاف��ا مضاعفة«. ويحذر الرئيس 
األميرك��ي دونال��د ترام��ب أن كوريا 
الش��مالية س��تالقي »قدرا من قوة 
الني��ران والغض��ب ل��م يش��هد له 
العالَ��م مثي��ال َقط«. ويه��دد كيم 
بإطالق أربعة صواريخ على األراضي 
األميركي��ة في ج��وام. ويَِعد ترامب 
بأن كيم »س��وف ين��دم حقا، وعلى 
الفور« إذا نفذ تهديده، أو َصَدر عنه 

أي تهديد آخر.
مع اس��تمرار تصاعد ه��ذا التبادل 
غير املس��بوق للتصريح��ات النارية 
والتهديدات العس��كرية الصريحة 
بني زعيمي دولتني مسلحتني نوويا، 
يتساءل العقالء في مختلف أنحاء 
العال��م ما إذا كان هناك أي س��بيل 

س��لمي للخروج م��ن ه��ذه األزمة 
املراقبني  بع��ض  وي��رى  الوش��يكة. 
أن اإلجاب��ة تتلخ��ص ف��ي ممارس��ة 
امل��زدوج«، حي��ث جتمد  »التجمي��د 
كوريا الشمالية أنشطتها النووية 
والصاروخي��ة ف��ي مقاب��ل جتمي��د 
الوالي��ات املتحدة وكوري��ا اجلنوبية 

مناوراتهما العسكرية املشتركة. 
للوهل��ة األولى، يبدو ه��ذا اخليار �� 
ال��ذي اقترحته الصني ف��ي األصل، 
وأقرت��ه روس��يا من��ذ ذل��ك احلني �� 
تس��وية معقول��ة. فب��دون القدرة 
التكنولوجي��ات  اختب��ار  عل��ى 
تُصِب��ح  والصاروخي��ة،  النووي��ة 
كوريا الش��مالية عالق��ة مبا لديها 
بالفع��ل. وبدال من امتالك ترس��انة 
قوية تش��مل ق��درات بعي��دة املدى 
ميكن التعويل عليها، يُصِبح لديها 
ترس��انة ال ميك��ن االعتم��اد عليها 
وتفتقر إل��ى الرؤوس احلربية النووية 
املصغ��رة. وم��ن منظ��ور الوالي��ات 

املتح��دة، يب��دو تعلي��ق التدريب��ات 
العس��كرية املش��تركة م��ع كوريا 
اجلنوبي��ة ثمن��ا ضئي��ال تدفعه في 
مقابل هذه النتيج��ة، ولن يؤثر بأي 
ق��در يُذَكر على التفوق العس��كري 

األميركي الساحق.
لكن الواليات املتحدة رفضت رفضا 
قاطعا اقتراح الصني، ألنه كما يبدو 
في الظاهر يخلط بني س��عي كوريا 
الش��مالية إل��ى امت��الك أس��لحة 
الدم��ار الش��امل )التي تب��دو على 
استعداد كامل الستعمالها( وحق 
أميركا في الدفاع عن نفسها وعن 
املزدوج،  التجميد  وبقبول  حلفائها. 
تكافئ الواليات املتحدة في األساس 
كوريا الش��مالية إليقافها أنشطة 
تنته��ك بالفع��ل ق��رارات مجل��س 

األمن التابع لألمم املتحدة.
اخلطي��رة  الس��ابقة  إل��ى  إضاف��ة 
الت��ي يضعه��ا، فإن ق��رار التجميد 
املزدوج ينطوي على نقطتي ضعف 

أساسيتني. فأوال، لن تكون تكاليف 
عدم االمتثال لهذا االتفاق متناظرة. 
ذلك أن نظام كيم لن يتحمل سوى 
تكاليف متواضعة إلعادة تش��غيل 
برنامج��ه النووي، ولكن��ه رمبا يكون 
قادرا على فرض تكاليف باهظة على 
الواليات املتحدة وكوريا اجلنوبية، إذا 
ما أدى القرار إلى ترسانة نووية تامة 

النضج.
ويرج��ع ه��ذا إل��ى نقط��ة ضع��ف 
أساس��ية ثانية: صعوبات التحقق. 
فمن الس��هل أن نعرف ما إذا كانت 
الوالي��ات املتح��دة جت��ري تدريب��ات 
اجلنوبي��ة؛  كوري��ا  م��ع  عس��كرية 
ولك��ن م��ن األصعب كثي��را ضمان 
ع��دم انخراط كوريا الش��مالية في 

أنشطة البحث والتطوير سرا.
الواق��ع أن أغل��ب أنش��طة البحث 
والتطوي��ر ف��ي كوري��ا الش��مالية، 
وخاصة تخصيب املواد االنشطارية، 
حتدث في مرافق س��رية يتعذر على 

املفتشني من اخلارج الوصول إليها. 
ومبوجب اتفاق التجميد املزدوج، رمبا 
توقف كوريا الش��مالية أنشطتها 
امللحوظ��ة فق��ط، مث��ل التج��ارب 
الصاروخي��ة والنووية. واألس��وأ من 
ذل��ك أن ه��ذا رمب��ا يص��ب حتى في 
صالح كيم، من خالل كسب الوقت 
ال��الزم لتمك��ني علمائه م��ن إتقان 
التكنولوجيات ���� وخاصة تصغير 
حج��م ال��رؤوس النووي��ة ���� والتي 
ميك��ن بعد ذل��ك إطالقها بس��رعة 
مبجرد انهيار االتفاق علنا.ولن يكون 
س��لوك مث��ل ه��ذا النه��ج جديدا 
من جان��ب كوريا الش��مالية. ففي 
عام 1994، عندم��ا اتفقت الواليات 
املتحدة وكوريا الش��مالية آخر مرة 
على جتمي��د إنت��اج البلوتونيوم في 
كوريا الش��مالية، سارع كيم جوجن 
إل )وال��د كي��م ج��وجن أون( إلى خرق 
االتفاق، وش��رع في تنفي��ذ برنامج 
سري لليورانيوم. وليس هناك ما قد 

يحمل األميركيني على شراء نفس 
اجلواد مرتني.

بطبيع��ة احل��ال، ل��م تف��ت نقاط 
الضعف التي تعيب نهج التجميد 
املزدوج على الصني أيضا. والواقع أن 
عرض هذا احلل كان في األرجح قرارا 
تكتيكيا إلى ح��د كبير. فبوصفها 
الراعي الرئيسي لنظام كيم، يُنَظر 
إلى الص��ني باعتباره��ا املفتاح إلى 
النووية.  احت��واء طموح��ات كي��م 
ولك��ن الص��ني عازفة عن ممارس��ة 
الش��مالية،  الضغوط عل��ى كوريا 
ألنه��ا تخش��ى أن ي��ؤدي ذل��ك إلى 
انهيار نظام كيم، وبالتالي خس��ارة 
حاجزها االستراتيجي ضد الواليات 
املتحدة.عل��ى ه��ذه اخللفي��ة، ل��م 
يكن املقصود م��ن اقتراح التجميد 
امل��زدوج ح��ل األزم��ة حقا؛ ب��ل رمبا 
توقعت الص��ني أن ترفضه الواليات 
املتحدة. وبدال من ذلك، أرادت الصني 
حتوي��ل انتباه اجملتم��ع الدولي بعيدا 

ع��ن نفوذه��ا املتم��ل عل��ى نظام 
كيم، ونح��و النهج الض��ال املقلق 
الذي تتبن��اه إدارة ترامب. ومن خالل 
عرض حل التجميد املزدوج، وضعت 
الص��ني الك��رة في ملع��ب أميركا، 
وألقت عبء حل األزمة بنحو كامل 

على عاتق ترامب.
إذا كان��ت الص��ني راغب��ة حق��ا في 
التوص��ل إلى ح��ل س��لمي لألزمة 
النووي��ة املتصاعدة، فينبغي لها أن 
تعالج نقطتي الضعف الرئيسيتني 
اللتني تعيبان حل التجميد املزدوج، 
فتقت��رح نظاما مفص��ال ومتدخال 
وتُلزِم نفس��ها  للتحق��ق  وصارم��ا 
بالعمل كأداة إنفاذ رئيسية لالتفاق. 
وينبغي للص��ني أن توضح مبا ال يدع 
مج��اال ألي لب��س أن انته��اك كوريا 
الش��مالية لالتفاق يعني خسارتها 
الفوري��ة لكل ما تتلقاه من س��بل 
احلماية والدعم. وس��وف يكون ذلك 

رادعا حقيقيا.

الصين وحيلة »التجميد المزدوج«
PROJECT
SYNDICATE

ايمان عبد الملك 
نصب الحرية يقاتل العنصرية

هن��اك ألم ناجت ع��ن احلياة العصري��ة واخلوف 
االنس��اني من مرحلة احلداثة ,حيث الطبيعة 
تلوث��ت بغبار احل��روب الرمادية الت��ي أغرقتنا 
لألس��فل برغم محاولتن��ا وصراعنا من أجل 
البقاء,نخترق الظلمات ونحاول النهوض  من 

جديد لالستمرارية في الوجود  .
كيف نبني شعب مسلح باالرادة والعزمية,وهو 
يعيش وس��ط بيئ��ة  غارقة بالظ��الم , هموم 
احلي��اة حتب��ط عزميت��ه ،اخلوف مس��يطر على 
مخيلت��ه ،عاجز عن ايجاد طري��ق نافذ يلتجأ 
الي��ه ليعيش بأم��ان, ،لذلك  يس��رح بخياله 
،يبن��ي أحالم��ه ويتمن��ى ان تتحق��ق في هذا 

الزمان .
نعيش في بلدان شمسها حارقة ,ارضها البرية 
متمردة ،فبرغم ذلك جند زهرة برية ش��جاعة 
متمردة تقاتل الظالم وتتوق للحرية,تنبثق من 
داخل العتمة لتعانق الغيم ,ثائرة متش��بثة 
باالرض من حي��ث النضال,تتحل��ى بجمالية 
رمزية,حتول الرصاص الى زهور زاهية تقدم لنا 
احلياة ، تخرجنا من مجتمعاتنا التي يسيطر 
عليها التخلف على مس��توى الوعي ,تبعدنا 
ع��ن الصراع��ات األثنية والطائفي��ة وتّنور لنا  

طريق اخلالص.
أمامن��ا حتدي كبير لتغيير مناهج سياس��تنا 
بسياس��ة جديدة غنية باملعرف��ة بعيدة عن 
س��يطرة الفكر الديني املتط��رف الذي يعوق 
من تقدمنا ،يدفع بشعبنا للخروج من واقعه 
االلي��م للوصول الى مرحل��ة البقاء من خالل 
واقع جديد مطمئن يقدم لنا احلرية والس��الم 

احلقيقي.
لذلك نحن نحتاج لرجال كفؤ مثقفني واثقي 
اخلطى ,يكحشون الظلمة عن اعني شعوبهم 
,ينش��رون القي��م االنس��انية العالي��ة ف��ي 
بلدانهم ,ينتهج��ون طرقا معبدة بعيدا« عن 
الطرق امللتوية ,يكرس��ون حياتهم لوطنهم 
, يقدم��ون ث��روات ادبي��ة الوالدهم ،يس��عون 
ملعيش��ة افضل ,واسسا متينة تبعدهم عن 
التبعية وتعطيهم االعتزاز بالنفس بعيدا عن 
العبودية والعب��ور الى فضاء طليق ينطلفون 

منها الى احلرية.
مهما طال الزمن ,ال بد ان يبزغ فجر مش��رقا« 
محمال« بالعزم واألمل  ننطلق من خالله  لبناء 
مجتمع سعيد  باسلوب محبب نظيف,نعبر 
من خالله الى سعة االطالع واالستقامة في 
التفكي��ر وبراعة التعبير، يترجم الى عواطف 
انس��انية تصل الى قلوب الن��اس وافكارهم. 
فاملب��دأ الوحي��د ال��ذي يكفل االنس��انية هو 
اخل��الص من اجله��ل والعن��ف والفق��ر والذل 
والعبودي��ة  للوص��ول ال��ى حي��اة مش��رفة 
وبحبوح��ة ف��ي العي��ش من خ��الل  االنطالق 

الفكري املتحرر في دنيا اخللق واالبداع.

عبدالمنعم األعسم 

جملة مفيدة

حينما يعزف القلم 
أغنية الحياة
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قراءة

أتوق��ف أحيانا عند خط��اب الكثيرين ممن حاولوا 
بع��د أن حت��رروا )أو ظنوا( أنهم حت��رروا بعد غفوة 
طويل��ة من الزمن ال��ذي كان برمت��ه وكأنه زمن 
أفتراضي مسروق من غفلة وطن مزقته اخلرائط 
واحل��روب , خطابا يك��ون ) فعليا ( جادا يس��هم 
في وض��ع لبنه جديدة للحي��اة االدبية التي كان 
ينش��دها من يرتبط باالدب العراقي , الغريب في 
املش��هد ) االن ( أن��ه الميكن بأي ح��ال ان يخضع 
لقان��ون التجنيس , اذ لم يعد للكثير خصوصية 

االهتمام بهوية واحدة متثل له جنسا معينا. 
جتد بعضهم ميزج مابني الرسم والنحت والشعر 
, بل والش��عر والرس��م , وكأن كل هذه املفاهيم 
مبا فيها الفلسفة حتى والنقد ومايرتبط به من 
مشارب يوضفها خلدمة مشروعه احلياتي وليس 
خدمة اجلنس الفني او االدبي الذي ينتمي اليه . 

حت��ى أننا ل��م نعد نرى عند تتبعن��ا لهذا االديب 
)اخالص��ا( جتاه رافد من روافد حياته التي يش��عر 
أنه يبدع فيه��ا لدرجة تبعده احيان��ا عن الواقع 

الذي يدور في فلكه منجزه الذي اشتغل عليه.
ففي بع��ض أعمال االدباء هناك م��ن يدير ظهره 
عن جوانب تكاد تكون مسهمه بنحو فعلي في 
اع��ادة املياه النقية لنه��ر االدب لو انه تفرغ لها , 
سواء كانت قصيدة عمودية أو قطعة نثرية , هذا 
التخبط لعل ل��ه مبرراته عند البعض من قبيل 
ان املرحلة الراهنة تقتضي اخلوض في مساجالت 
ومماحكات مع الس��ائد في الشأن الثقافي بنحو 

عام . 
مل��اذا كل هذا التخبط والفوضوية عند هؤالء مع 
االعتراف بأنهم يشكلون رقما نوعيا في الساحة 

االدبية والثقافية والفنية؟
لم نكن نعرف الس��ياب اال ش��اعرا واجزم أننا لو 
تتبعنا أثره لوجدن��اه مبدعا في جوانب اخرى لم 
يفصح عنها , لم نعرف عن ) حسني نعمة ( اال انه 
صوتا جنوبيا رخيما وعذبا لكنه في ادق تفاصيل 
حواراته املتلفزة عرفنا انه فنانا تش��كيليا , وآخر 
يعد م��ن أبرز االس��ماء في القصيدة الش��عرية 
الش��عبية لكنه ميتلك أنامل مبدعة في النحت 
. جمي��ل ان يكون لالنس��ان جتربته املنف��ردة وان 
يجري تس��ليط الضوء عل��ى خصائصها الفنية 
ضمن دراس��ات وطروحات وع��روض تغني منجزه 
ش��خصيا وتثري املشهد الذي يدور في فلكه. ان 
حركة التأريخ االدب��ي والفني اجلديدة في العراق 
تقتضي وض��ع الهوية املناس��بة ف��ي )احملفظة 

املناسبة لها(. 

األديب..
وضياع الهوية

منشد األسدي 

علوان السلمان
 

الش��عر.. فن تخييلي يعتمد االيهام 
الصوري بلغة زئبقية على مس��توى 
ف��ن  والتأثير..لتحقي��ق  التش��كيل 
الكتاب��ة ال��ذي ه��و نت��اج لتفاع��ل 
مح��دد بعدد ال يحصى من مش��ارب 
املعرفة اخملزونة ف��ي الذاكرة املنتجة 
لصورها الش��عرية املستفزة لذاكرة 
وباس��تحضار  املس��تهلك)املتلقي(.. 
الن��ص الش��عري )ياحلوة النس��وان( 
الذي انتجته ذهنية الش��اعر محمد 
مصطفى جمال الدين..الذي يعد من 
اولئك الشعراء الذين اهتموا بجوانب 
احلياة من خالل مش��اعرهم وذواتهم 
واتقانهم الدواتهم الشعرية واكتناز 
اذهانهم مبفردات اللغة التي كان لها 
اثر ف��ي كينونتهم ..س��يما املفردات 
فتح��رك  بالعاطف��ة  تقت��رن  الت��ي 
الوجدان..كونها تعكس نظرتهم الى 
الوجود وعالقاته االنس��انية املنبعثة 

من روحية رومانسية شفيفة..
             ي��ا مرح����������ب��اً بحل��وة 
النس��واِن     ملي����������ك��ٍة على 

مدى األزماِن  
            رقي������������ق��ٍة أكادُ م��ن 
رقَِّت�����ه��ا    أحوي جن��وَم الكوِن في 

أحضاني 
َصُب��������ورٍة كاظم��ٍة               
لغي����������ِظه��ا   نَديَّ��ٍة لي����َس 

ل������������ها من ثاِن
  فالنص في جوهره نص جمالي يحقق 
هويته ومالمحه ش��خصية منتجة 
بتدف��ق وجدان��ي وتوه��ج انفعال��ي 
تعقد عالقة بينها والطبيعة..كونها 
ترتب��ط بجم��ال حبيبت��ه فاس��تقى 
منه��ا رم��وزه الذاتي��ة ش��أنه ش��أن 
افكاره  الرومانسيني..فصاغ  الشعراء 
صياغ��ة حس��ية بتوظي��ف تقنيات 
الش��عري.. تأثيره��ا  اس��لوبية له��ا 

فهو يستثمر اس��اليب اللغة)مجاز/ 
يضف��ي  استعارة/تش��بيه..(..كي 
جزال��ة اس��لوبية عل��ى بن��اء النص 
تركيبية تكش��ف  الش��عري ومتانة 
عن جمال املعنى بحرصه على تزويق 
نصه باحملسنات البديعية خللق صوره 
التي تش��كل الوع��اء الفن��ي للغته 
الش��عرية التي)تقدم تركيبة عقلية 
وعاطفية ف��ي حلظة من الزمن( على 
حد تعبير )رينيه( ف��ي )نظرية االدب( 
بنبض عاطف��ي وتوقد فك��ري حيث 
ينعك��س خزينه الفك��ري على نصه 

كالتن��اص )كاظمة لغيظه��ا( الذي 
يش��ير الى حقل مرجع��ي يتمثل في 
وهناك  الغي��ظ..(..  قوله)والكاظمني 
التكرار الدال على التوكيد واملضفي 
عل��ى الن��ص موس��يقى مضاف��ة..

)فكنِت لي نعَم ألوفا َشريكة / وكنِت 
لي بدرَ الدجى /  وكنِت لي على املدى 

حبيبًة(..       

     شاع���رٍة من فرِط ما قد َحَم���لَْت    
من ُمرَه�������فاِت احلِسِّ والبياِن

س��ها          إِْن نََط��َقْت فاضْت على ُجالَّ
باللؤلؤ امل����������كنوِن واجلماِن

��ْت عليهم من شذى          أو نظرْت رَشَّ
اِحها املمزوِج بال����������حناِن ِقدَّ

     يا ِسحرَها ُس��بحاَن َمن َص��وَّرها     
ُحوريًَّة هلَّْت من ال������������ِجناِن

    متشي َم��������الكاً ُكلَّما أبصرتُها      
ِ في ان�����ساِن

أبصرُت ن��ورَ اللَّ
فالن��ص يكش��ف عن صور حس��ية/

بصري��ة.. متميزة باحلركي��ة الفاعلة 
فعلها باس��هامها في منوه املعبر عن 
احلال��ة النفس��ية... مع نب��رة درامية 
مستمدة من تفاعل الذات بتجريدية 
ذهنية تسمو باللحظة الى مستوى 

القيم��ة  والتأويل..بحك��م  التأم��ل 
اجلمالي��ة للتجربة الت��ي تركت اثرها 
ف��ي النص الذي اعتمد فيه الش��اعر 
الس��رد الش��عري اس��لوبا للتعبي��ر 
عن رؤيت��ه وعنصر احل��وار املنولوجي 
البحر الس��ريع املتساوق  باس��تثمار 
والدف��ق الروح��ي واللغ��ة اليومي��ة 
للتعبير عن خي��وط البعد العاطفي 
والوجدان��ي عبر مجموعة من الصور 
احملققة لشرطيها الذاتي واملوضوعي 
للتعبي��ر ع��ن جمالي��ات احاس��يس 
انس��انية متوافقة م��ع تناغم بنائي 

متماسك..
      إنَّا تقاسمنا األذى في بع�������ِدنا         

نا في ج����نَّة األوطاِن  عن عشِّ
      وأينما حلَّْت نِياُق رح������������لِنا         

ِعْشَنا صدًى في خاطر الزماِن
      فنس��ت������������عيُد ذكري��اٍت 
عبق��ْت         ملَّا ت��زْل فوَّاح���������َة 

األماني 
      ويستردُّ عودُنا ش�������������بابَُه          

في باقٍة زاهرِة األل��������حاِن
      احل��بُّ فيها زادُنا وظّل����������ُ�نا           

لوالُه قد يُفني النوى بنياني
    فالن��ص بخصوصيته االس��لوبية 
التي اعتمدت اللفظ اليومي والنسق 
الش��عري الغنائي املكتنز ببوح ذاتي 
متدفق بانسيابية شفيفة.. مع ميل 
الى إيقاع موسيقي منسجم..ناجم 
عن توليف)البح��ر واللغة والقافية(..

مع متيزه بتماس��ك دالل��ي ناجم عن 
متاسك البنية النصية املتمركزة في 

تيمة شكلت بؤرته املركزية)الغزل(..
 وبذل��ك ق��دم الش��اعر نص��ا اعتمد 
البع��د  م��ع  يت��الءم  فني��ا  معم��ارا 
العاطف��ي ال��ذي يعت��رف بس��لطة 
االرق  حت��ى  النف��س  عل��ى  احل��ب 
برومانس��ية ح��ادة تنبث��ق بدفق��ات 
باالثارة متخذة  نفس��ية مش��حونة 
من املراة قصيدة غزل متتلك مقومات 
اجلمال واحلس والش��عور فكانت نصا 
صامتا يحتاج ملن يس��تنطقه فكان 
الش��اعر مس��تنطقا ومنتج��ا له��ا 
بلغة مكتظ��ة بحزمة من الصفات..

الكاش��فة عن احلب ال��ذي هو)خروج 
عن الذات(..اضافة الى انه اس��تطاع 
فيه جتسيد احلاالت الكونية التي تدل 
على االرتب��اط الوثيق بينه والطبيعة 
باعتماده خيال غير مجنح لبناء صور 
فني��ة بعيدة ع��ن التقريري��ة لتوليد 
الش��عر  للوجود..كون  تصويرية  رؤية 
)جنس من التصوي��ر( على حد تعبير 

اجلاحظ..

النبض العاطفي والتدفق الوجداني
في )حلوة النسوان(

من أعمال الفنان الراحل أحمد الربيعي

قيس مجيد المولى

حاول جم��ع األزهار التي على الوس��ادة 
زهرة بعَد زهرة، برغم أنه قد بدأ الدخول 
في عالم س��باته، بذل جهدا للمقاومة 
ومض��ى وبصوت متقطع ألبد لإلنس��ان 
من املقاومة وراَح يتذكر: اجللسة اليومية 
واملعتادة في قصر اإلخيضر  والتي يصلها 
دائما عبر باصات )الكرادة داخل ( ، بعد أن 
يقطع مش��ياً زقاقاً واحداً يصله ب� )أبي 
ن��ؤاس ( ،وكالع��ادة أيضا تنتظره ش��لة 
الليل الذين س��بقوه احلضور بس��اعتني 
ف��ي األقل ، وكالعادة أيضا يُحييه النادُل 
)صابر ( وهو يرد على حتيِة صابر ب�� )إزيك 
– أخبارك – عامل إيه ( ويضحكا س��ويه 
، ث��م يُحي��ي الش��لة بص��وت متجهم 
ورأس ي��دور من ليلة البارحة ،لكنه ما أن 
يجلس كرس��ّيه يصمت صمَت األموات 
ال��ى أن تنته��ي بيانات احل��رب التي تذاع  
عب��ر التلف��از الّس��اعة الثامنة مس��اء 
كل ي��وم ،بيانات تش��ير الى مايس��مى 
بالفعالي��ات العس��كرية والت��ي حتصد 
املتحاربني ومش��اهدهم  الطرفني  أرواح 
املروع��ة وهم قتل��ى قرب األنه��ر أو في 
اجلبال أو في التالل والهضاب ماس��كني 
أي��ادي بعضهم بالبعض أو مس��تلقني 
على ظهورهم ومحدقني بعيونهم نحو  

��ماء ،،ن��ادى على صابر أن  نقطة في السَّ
يسرع مبش��روبه ومبازته وبإناء الثلج ولم 
يطلب م��اءاً ه��ذه املرة ،ق��ال الذي على 
ميينه ) من أين أفتح املاضي (  ،والذي على 
يس��اره بعد أن كرع كأسه دفعة واحدة 
) الس��بيل للخ��الص إال بالتنجيم ( ،في 
حني ب��دأت ثمار صفراء اللون تتس��اقط 
من األشجار وتنشر رائحتها على اجلالس 
ليتنفس اجلميع نفس��اً واح��داً وعميقاً 
وكأنهم احتشدوا في رئة واحدة، كانت 
)س��راب ( زميلت��ه ف��ي املرحل��ة الثالثة 
في كلية األداب ق��د أكملت إنكليزيتها 

وكتبت اليه باإلنكليزية :
)الفواج��ُع مث��ل الغي��وم حتق��ق مرادها 
ومتض��ي (، بع��د ذل��ك وضع��ت وريقتها 
البيضاء في كت��اب رامب��و وأهدته إياه، 
كان النص قابال للتفس��ير م��ن البداية 
والتفسير من النهاية الى البداية لذلك 
بعد ورود ه��ذه الوريقة اليه تغير مزاجه 
كليا من الصعود في باص )كرادة  داخل 
( الى املش��ي عل��ى األقدام م��ن مقهى 
حس��ن عجم��ي ال��ى قص��ر اإلخيض��ر 
وتغي��ر مزاجه في احلض��ور وفي اجللوس 
على الكرس��ي ال��ذي ال يواج��ه التلفاز، 
لم يس��أله أحد من ش��لته عن حضوره 
وموضعه  لكرسيه  والإستبداله  املبكر، 
، وال  لع��دم إنتظ��اره لبيان��ات احلرب، وال 
عن تس��اقط الثمار الصف��راء، حتى أنه 

نسّي إسم النادل وأسم مشروبه املعتاد 
وطلبات��ه األخ��رى ومزاح��ه اليومي مع 
صابر الذي نسّي اس��مه، أخرج الوريقة 

الصغيرة وكتب خلفها :
أنظُر الليلة

الليلة الوحيدة
التي أنظر الى الدب الكبير

وفي سروالي اليتيم
ثق��ب عريض، م��رة أخرى تذك��رَ ما فوق 
الوس��ادة وم��د يديه جلمعه��ا زهرة بعد 
زه��رة ولكن يدي��ه إرتطمتا بأن��اء الثلج 
وبكأس��ه الت��ي لم يش��ربها بع��د وهو 
ب��ني ذاكرت��ني ذاكرة اخل��روج م��ن احلرب 
عل��ى قيد احلي��اة، وذاكرة )س��راب( التي 
ش��بهها ب�� )فيرمين��ا دازا( حني تزوجها 
الدكتور أوربينو وكان��ت مولعة باألزهار 
األس��توائية واحليوانات الداجنة ، وتذكر 
أنه أنهى )مائة عام م��ن العزلة( عندما 
كف حارُس املدينة من تكرار صفيره في 
أخر جولة له بني األزقة ، املهم أنه أنهى 
الرواي��ة ف��ي ذلك الوقت ف��ي صفحتها 
423 وخ��َط خطاً قامت��اً بالقلم الرصاص 
حت��ت آخر عب��ارة تقول )وال��ى متى تظن 
بأننا نستطع اإلستمرار في هذا الذهاب 
واإلي��اب امللع��ون (، إس��ُتبّدلت الطاولة 
بأخرى وأعي��د ترتيب األق��داح والقناني 
ومكمالت النشوة الروحية ، ومن مصدر 
ما غير موحى إليه طرق اإللهام مخيالت 

اجلالس للتش��بث بحلم البق��اء األبدي 
بالضد من ال��زوال احملتوم وبحث اجلالس 
ال��ى اليم��ني ف��ي حقيبته ليق��رأ لهم 
من)عاش��قاتي الصغيرات( ثم يلحقها 
مبقطوع��ة عن)أغني��ة حب باريس��ية ( 
وهو اآلخر قد وجد ش��طآن الذهب وهي 
تلتم��س الغ��وث من األك��ف الصخرية 
والسواد احلالك والدم اجلاف، وحني سمع 
اجللي��س الثال��ث بال��دم اجلاف  ،توس��ل 
بالرياح أن التهز أشجار النارجن  ،والتقلب 
املوائد ألن الفجر س��يكون رماديا ، ونحن 
النع��رف من نَّتِه��م . كان��ت املعارك قد 
وصل��ت ذروتها ب��ني املتقاتل��ني في احد 
نق��اط التم��اس ف��ي القاط��ع اجلنوبي، 
و  األرض  ت��راُب   ، والّرم��ادُ  الُت��راب  وكان 
رم��ادُ املعدات احملترقة ق��د غطى املنافذ 
وأصبحت طرق الس��المة مجرد متاهات 
توصل طوعيا للم��وت ،أما الوحيد الذي 
بق��ي يحوم في مس��تنقع الّس��ماء هو 
ذلك الطائر الرمادي الذي اليحمل سوى 

األخبار املشؤومة والتبشير بالكوارث :
أيها املتقاتلون

إضطررت للرحيل عنكم
دماءكم مألت منقاري

وأرواحكم أثقلت جناحي
ولم أعد قادرا على الطي��ران، في العراء 
وضعت حقائ��ب القتل��ى بعضها على 
بعض وبدأ ذووهم بالتعرف على أبنائهم 

من خالل احلقائب إذ لم تعد اجلثث قابلة 
للتعريف ،حقائب مختلفة األلوان لكن 
أغلبها كان باللون األس��ود ،من املالبس 
الداخلي��ة التي ف��ي احلقيب��ة مت التأكد 
م��ن مقتل ه��ذا  وم��ن قنين��ة العطور 
م��ن ذاك القتيل ومن فرش��اة األس��نان 
وماكن��ة احلالق��ة وغيرها م��ن األدوات مت 
التأكد وباليقني على مابقي من القتلى 
، ولم تب��ق على األرض غير احلقيبة التي 
فتحها العريف الطب��ي ووجد بداخلها 
بعض الرس��ائل الغرامية ومائة عام من 
العزل��ة، رُِقَم أصحاب احلقائب مبجهولي 
الهوي��ة ، ودفنت أش��ياءهم بدال عنهم 
في مقبرة دار الس��الم قريب��ا من البحر 
الذي فج��اءة إرتفعت مناس��يبه وقريبا 
من الش��جرة الوحيدة الت��ي في املقبرة 
الت��ي خل��دت حتته��ا تل��ك امل��رأة التي 
س��ميت على إس��م )فيرمينا دازا ( حني 
تزوجها الدكتور أوربين��و وكانت مولعة 
باألزهار األستوائية واحليوانات الداجنة ، 
ف��ي الوقت ذاته كتب على ش��اهدِة قبٍر 

مجاور:
سأعيد قراءة الرسائل السابقة

وانتظر الرسائل التي تأتيني
فالفواجع مثل الغيوم

حتقق مرادها
ومتضي

q.poem@yahoo.com

الفواجُع مثُل الغيوم ُتحقق ُمراَدها وتمضي
قصة قصيرة

الصباح الجديد ـ وكاالت:
 

عق��د الالج��ئ ذو ال� 10 س��نوات، فرهاد 
ن��وري، والذي جذب االنتب��اه العاملي إليه 
بعدم��ا أُطل��ق علي��ه لقب "بيكاس��و 
الصغي��ر"، أول معارض��ه الفني��ة ف��ي 
صربي��ا، حيث يعيش في مخيم لالجئني 
م��ع والديه وش��قيقني أصغر س��ًنا في 
حي كرجنغكا في بلغ��راد، وقد اضطرت 
العائلة إلى الفرار من الصراع والفقر في 
وطنهم أفغانس��تان قب��ل عامني، حيث 
سافرت عبر اليونان وتركيا قبل وصولها 
إل��ى صربيا، وتأم��ل ف��ي النهاية عيش 
حي��اة جديدة آمن��ه في أوروب��ا الغربية، 

ويصف فرهاد طفولت��ه في بيته اجلديد 
بأنها "صعبة جًدا"، ويقول إنه يستخدم 
فنه للتخفيف عن معاناته، وأنه عندما 
يرس��م ال يش��عر بش��يء آخر، فالرسم 
ينس��يه معاناته، موضًح��ا بقوله :" إن 
الن��اس هنا هم فقط من يس��تطيعون 
فه��م ما مي��ر به وم��دى املعان��اة ألنهم 
يعيشون مثلها بالفعل" ويضيف خالل 
بقوله  "االندبندينت"  حديثه لصحيفة 
"إذا قضي��ت يوًما واحًدا ف��ي هذا اخمليم 
س��وف تُصاب باجلن��ون، ولكن��ى عندما 
أرس��م أشعر شعورًا جيًدا، فأشعر أنني 
جيد وال أفكر في احلياة في أفغانس��تان، 

فعدما أرسم أشعر باالسترخاء "
وق��د بدأ الطف��ل امللهم ذو 10س��نوات 

والذي تعل��م االجنليزية خالل عام فقط، 
الرس��م ف��ي عم��ر السادس��ة، عندما 
كان ي��رى وال��ده يصنع فن األرابيس��ك، 
واكتش��ف ش��غفه وحبه للف��ن، ومنذ 
ذل��ك الوقت، بيعت أعمال��ه الفنية في 

صربيا واليونان.
ويعد معرض فرهاد أكثر من مجرد مكانًا 
لعرض الص��ور والرس��ومات واللوحات ، 
فهو رغب أن يستعمله لتغيير الطريقة 
التي يفكر بها األش��خاص، عادًا أن هذا 
هو الس��بب في اختياره الس��م املعرض 
وال��ذي كان في غاية األهمية بالنس��بة 
ل��ه، فقرر في النهاية أن يس��ميه "نحن 
بحاج��ة إلى اللط��ف - وه��ذا هو حلم 
الصبي البالغ من العمر عشر سنوات".

»نحن بحاجة إلى اللطف« عنوان للمعرض األول لبيكاسو الصغير

ع��ن دار نون للطباعة والنش��ر ..صدرت 
حديثا اجملموعة الشعرية اجلديدة والتي 
حملت عنوان)س��يرة ليس��ت لهوالكو 
( ب 100صفح��ة .. ضم��ت 40 نصا من 
قصي��دة النث��ر ..بدع��م م��ن الدكتور 

محمد يونس اجلريسي الذي بذل جهدا 
طيبا في اصدارها ، الغالف من تصميم 

الشاعر محمد جالل الصائغ.
اجملموعة قدمت لها الناقدة التونسية 

والشاعرة املبدعة فضيلة ذياب.

)سيرة ليست لهوالكو(
إصدار جديد للدكتور أحمد جار اهلل

بيكاسو الصغير

من أعمال الفنان هادي ماهود
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بغداد ـ الصباح الجديد:
قال رئي��س االحت��اد العراقي لكرة 
الق��دم عب��د اخلالق مس��عود ان 
نظي��ره الس��عودي الدكتور عادل 
ع��زت واف��ق مبدئيا عل��ى اقامة 
مباراة دولية ودية جتمع املنتخبني 
ف��ي الع��راق ضم��ن اي��ام الفيفا 
تعزيزا الواصر العالقة بني البلدين 
العالقة  الذي تش��هده  واالنفتاح 

بني البلدين.
واضاف مس��عود ان��ه أجرى امس 
اتصاالً هاتفياً م��ع الدكتور عادل 
ع��زت بش��ان اقامة مب��اراة دولية 
ودي��ة جتمع املنتخبني ف��ي العراق 
ضم��ن اي��ام الفيف��ا احمل��ددة من 
الثاني ولغاية العاش��ر من ش��هر 
تش��رين االول املقب��ل ، مبين��ا ان 
االحت��اد ارس��ل كتابا رس��ميا الى 
نظيره السعودي بعد استحصال 

املوافقة املبدئية .
واش��ار مس��عود ال��ى ان االحت��اد 
خاطب نظيريه التونسي وااليراني 

فيما يخ��ص املوضوع ذاته وضمن 
اي��ام الفيفا احملددة من الس��ادس 
ولغاي��ة الراب��ع عش��ر من ش��هر 
تش��رين الثاني املقبل بغية اقامة 
مبارات��ني ف��ي االوق��ات املالئم��ة 

للمنتخبني املذكورين.
وتاب��ع ان االحتاد ينتظ��ر املوافقات 

الرس��مية للمباريات الثالث بغية 
اس��تكمال كل االج��راءات الت��ي 
تسهم في اجناحها وتثبيت اركان 
ق��رار االحت��اد الدولي برف��ع احلظر 
اجلزئي ع��ن الكرة العراقية وصوال 
الى الهدف االسمى املتمثل برفع 

احلظر الكلي ان شاء اهلل.

بغداد ـ الصباح الجديد:
تنطلق، اليوم اخلميس، منافس��ات 
دور الثمانية لبطولة الكأس بإقامة 
ث��الث مباري��ات حتتضنه��ا مالعب 
العاصم��ة بغ��داد واحملافظ��ات.. أذ 
يواج��ه فري��ق القوة اجلوي��ة حامل 
اللقب منافس��ه امانة بغداد على 
ملع��ب الثاني، ومن املؤمل ان يقود 
مدرب اجلوية اجلديد السوري حسام 
الس��يد الفري��ق االزرق ف��ي املباراة 

ف��ي حال اكتم��ال ام��وره االدارية (
التأش��يرة( وه��و يأم��ل ان تك��ون 
املب��اراة فأل خي��ر علي��ه بتحقيق 
الفوز واالنتقال الى دور ربع النهائي 
في مس��عى لالحتف��اظ باللقب.. 
ويضيف فريق ال��زوراء على ملعبه 
نفط  )الك��رخ( ضيف��ه  املفت��رض 
ميس��ان في لقاء تب��دو فيه كفة 
كتيبة النوارس هي االوفر حظاً في 

انتزاع الفوز والعبور للدور املقبل.

ويش��د فريق الطلبة الرحال صوب 
مدين��ة النجف ملالق��اة فريق نفط 
الوسط، فيما سيكون فريق امليناء 
اول املتأهل��ني لل��دور املقب��ل بعد 
انس��حاب فري��ق احلدود.وس��تقام 
الس��اعة  املباري��ات عن��د  جمي��ع 
الرابع��ة والنصف عصراً، وفي حال 
انتهاء املباريات بالتعادل، فسيصار 
الى تنفيذ ركالت اجلزاء الترجيحية 

حلسم املوقف.

بغداد  ـ الصباح الجديد:
حص��ل امل��درب س��عد نعمة عب��ود على 
مش��اركته  بع��د  دان،   4 األس��ود  احل��زام 
ف��ي االختبارات الت��ي اقيمت مؤخ��راً في 
النادي العربي ببغداد برئاس��ة عادل عنيد 
رئي��س جلنة االختبارات ف��ي االحتاد املركزي 
للعبة، واش��راف اخلبير الدولي األردني لؤي 

اخلطيب.
وقال املدرب، سعد نعمة عبود: انه سعيد 
باحلص��ول على احل��زام األس��ود 4 دان، وان 

هذا يضاعف مس��ؤوليته في تدريب الفن 
القتال��ي. مش��يراً إل��ى: انه اس��تفاد من 
االختبارات وما تضمنتها توجيهات االردني 
اخلطي��ب الت��ي تس��هم ف��ي تعزي��ز ثقة 
املدربني بقدراتهم، وكذلك تطلعهم على 
مستحداث العلم التدريبي احلديث اخلاص 
برياض��ة التايكوان��دو.. وق��ال: ان هنال��ك 
منافسة كبيرة بني املدربني املشاركني في 
نيل احلزام األس��ود، حيث يح��رص اجلميع 
على ني��ل الثقة من اخلبي��ر األردني، للفوز 

باالحزم��ة املتقدم��ة الت��ي تعزز مس��يرة 
املدرب، وترتقي مبؤهالته الفنية.

يذكر ان املدرب يعمل في مدرس��ة شهداء 
العراق باللعبة التي تأسس��ت عام 2008 
بإش��راف امل��درب فالح ناع��م، وتضم نحو 

150 العباً للفئات العمرية.
وكان اخلطي��ب نظم العديد م��ن الدورات 
اخلاص��ة بترقي��ة مدرب��ي التايكواندو في 
بغداد واحملافظ��ات اثناء جولته األخيرة في 

العراق.

سعد نعمة يحصل على الحزام األسود بالتايكواندو

بغداد ـ الصباح الجديد:
الثقاف��ي ملمثلية  أق��ام القس��م 
عصائ��ب أهل احلق ف��رع الرصافة 
معس��كراً كش��فياً جدي��داً م��ن 
اخلاص��ة  معس��كراته  سلس��لة 
بالفرق الكش��افة التابع له ووفق 
موض��وع جميل وهو الرس��م احلر 
وال��ذي أقي��م بأش��راف مجموعة 

كبيرة من أبرز فناني العراق .
القس��م  مدي��ر  مع��اون  وق��ال 
الرياض��ي ومدير فريق الكش��افه 
في املمثلية أبو منذر الشمري في 
حدي��ث خاص للصب��اح اجلديد، أن 
املعس��كر كان جمي��الً للغاية في 
ظل ما حمله ف��ي طياته من فرح 
وس��رور لألطفال الصغار، السيما 
انه أعطى له��م مطلق احلرية في 
أختي��ار موض��وع الرس��م فكانت 
اللوحات مختلفة وممي��زه  ونابعة 
م��ن ما ي��دور ف��ي خلج��ات هؤالء 
األطف��ال، باإلضاف��ة ال��ى ذلك أن 
املوضوعات كان��ت تتغنى بانتصار 
العراق على داعش الكفر والظالم 
ومدح احلشد الش��عبي واملقاومة 

اإلس��المية، مع النه��وض بالعراق 
اجلدي��د نح��و مس��تقبل مش��رق 
،في وقت كانت املش��اركة واسعة 
وصل��ت الى خمس��ني طف��الً من 
الب��الد اجلنوبية  عموم محافظات 
الف��رات  وكذال��ك  والش��مالية 

واألوسط والعاصمة بغداد .
وأشار الش��مري أن هدفنا من هذا 
املعس��كر ه��و تثقي��ف وتوعي��ة 

األطفال وإحساسهم بكل ما يدور 
الى أكش��اف  حوله��م، باإلضافة 
مواهب جديدة وبالفعل ومن خالل 
تواج��د نخبة م��ن الفنانني الكبار 
الذي��ن أعجب��وا ج��داً باللوح��ات، 
وأكدوا ان هناك الكثير من املواهب 
الفنية التي س��يصبح لها ش��أن 
كبي��ر ف��ي الف��ن العراق��ي كانت 

ضمن فريق كشافة أهل احلق .

مع الحدث
فالح الناصر

falahalnasser@yahoo.com
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مكافأة الجنرال
يكافئ املدرب اجملتهد، وكما هي اللوائح، في العديد 
م��ن األندية، بالتكرمي، واالس��راع ف��ي جتديد تعاقده، 
الن��ه صاحب إجناز، وتثمني ما قدمه، يكون من صلب 

أساس عمل اإلدارات )احملترفة( حقاً.
في ح��ني، نرى املدرب باس��م قاس��م، ال��ذي اعتلى 
منص��ات التتويج في املوس��مني األخيري��ن محلياً 
وخارجي��اً، نراه بعي��داً عن التجدي��د، وإدارات األندية 
التي عمل فيها س��واء الزوراء او القوة اجلوية، اللذان 
قادهما إل��ى التفوق، نراهما تفرط به، وباس��لوب ال 
يليق باملدرب الذي اعلن في وس��ائل اإلعالم اخملتلفة 
انه فوجئ بالتعامل من إدارة نادي القوة اجلوية التي 
حصل لفريقه��ا الكروي على لقب ال��دوري املمتاز، 
وقبله كأس االحتاد اآلس��يوي للموسم املاضي، وقاد 
الفري��ق لنهائي غربي آس��يا في البطولة نفس��ها 
للع��ام احلال��ي، حي��ث س��ارعت إدارة الصق��ور إلى 
التفاوض مع املدرب السوري حسام السيد، وابرمت 
معه صفقة في وقت لم تفاحت اجلنرال صاحب اإلجناز 

بالتجديد من عدمه!.
املفروض ان يكون إلدارة القوة اجلوية جلسة تشاورية 
مع املدرب باس��م قاس��م، وال بأس من إلقاء احلجة 
علي��ه في امكان التجديد للصقور او التفرغ لقيادة 
أسود الرافدين، وبالتأكيد فان املدرب سيكون له رأي 
سريع بهذا اخلصوص، فهو يدرك مدى حاجة الصقور 
إلى احلفاظ على استقراره التدريبي وال سيما انه ما 
زال يلعب في املوسم احلالي ببطولة كاس العراق، او 
الكأس اآلس��يوي، فضالً على ان قاسم الذي يواصل 
مشاركته في دورة برو للمحترفني في األردن، ال ميكن 
ان مياطل في هكذا أمور مهمة، ملا مييزه من أحترافية 
عالية في العمل مقرونة بشخصية قوية وصريحة، 
وكان يقف إلى جانب الالعب قبل ان يكون مع األدارة، 
ولعل شواهد جتربته السابقة مع الزوراء عندما قاد 

النوارس للتحليق باللقب، ما زالت حاضرة.
املكأف��اة الت��ي ناله��ا اجلن��رال، ه��ي اإلبع��اد، ب��ل 
والتهمي��ش، فلم يأخذ برأيه في مس��ألة التجديد 
من عدمه، وهذا شيء س��لبي على إدارة نادي القوة 
اجلوية التي نعرفه��ا مثالية في التعامل مع اجلانب 

التدريبي.
ألق��اب محلي��ة وخارجي��ة، تؤكد ان املدرب باس��م 
قاسم، بلغ مرحلة النضوج التدريبي، ومنحه الثقة 
في قي��ادة املنتخب الوطني، وان ج��اءت متاخرة، اال 
انها أعتراف��اً بامكاناته العالية في احلقل التدريبي، 

وهذا يسهم في زيادة على علو كعبه بامليدان.

إعالم التربية البدنية:

عق��دت دائ��رة التربي��ة البدني��ة 
الش��باب  وزارة  ف��ي  والرياض��ة 
والرياض��ة املؤمتر الفن��ي ببطولة 
الوزارة لكرة الس��لة للنساء التي 
ستنطلق منافس��اتها في احلادي 
والعش��رين من ش��هر آب احلالي 
على قاعة املرأة العراقية لاللعاب 
الرياضي��ة في املدينة الش��بابية، 
ومت خالل��ه تق��دمي ش��رح مفصل 
البطول��ة  وقوان��ني  لتعليم��ات 

واألمور الفنية املتعلقة بها.
وأكدت مس��ؤولة قسم الرياضة 
النس��وية متاضر داود ان البطولة 
تأت��ي ضمن اهتم��ام ال��وزارة في 
تفعيل االنشطة الهادفة لتطوير 
ان  النس��وية، مضيفة  الرياض��ة 
ال��وزارة وضع��ت خط��ة طموحة 
النس��وي  النش��اط  لتفعي��ل 
وتنظي��م بط��والت محلي��ة م��ن 
ش��أنها النهوض بواق��ع الرياضة 

النسوية في البلد.
اج��راء  الفن��ي  املؤمت��ر  ومت خ��الل 
القرع��ة ب��ني الفرق الس��ت التي 
س��وف تتنافس في هذه البطولة 
حيث مت توزيعها على مجموعتني، 
بحيث ضمت كل مجموعة ثالثة 
فرق، وأس��فرت القرع��ة عن وقوع 
فرق ن��ادي الكهرباء ون��ادي ديالى 
ون��ادي صليخ في اجملموعة االولى، 
في حني ضمت اجملموع��ة الثانية 
ف��رق تربي��ة الكرخ الثاني��ة ونادي 
ب��الدي ون��ادي الصيد. وس��تكون 

البطولة بأشراف حكم دولي من 
االحتاد العراقي لكرة السلة.

إل��ى ذلك، ينظم قس��م الرياضة 
في دائرة التربية البدنية والرياضة 
والرياضة بطولة  الش��باب  بوزارة 
بالكرة الطائرة النسوية في قاعة 

املرأة العراقي��ة لاللعاب الرياضية 
في مقر الوزارة باملدينة الشبابية 

في شارع فلسطني.
وح��ددت دائ��رة التربي��ة البدني��ة 
ش��هر ايلول املقبل موعدا القامة 
البطولة وملدة اس��بوع كامل مع 

اعتم��اد القانون الدول��ي في ادارة 
املباريات فضال عن عدم حتديد عمر 
الفرق  محدد لالعبات، وس��تكون 
املش��اركة من مديريات الش��باب 
والرياض��ة واندية الفت��اة وكليات 
التربية الرياضية ومديريات التربية 

في بغداد واالندية الرياضية بواقع 
12 العب��ة ل��كل فريق وس��يحدد 
نظام البطولة خالل املؤمتر الفني 
باالتف��اق م��ع الف��رق املش��اركة 
واجراء السحبة وتوقيت املباريات 
ف��ي  االش��تراك  ان  جان��ب  ال��ى 

البطولة من قبل الفرق س��يكون 
مبوجب كتاب رس��مي معنون الى 
وزارة الش��باب والرياض��ة مع ذكر 
اسماء الالعبات مع هوية االحوال 

املدنية.
ويدعو قس��م الرياضة ف��ي دائرة 
التربية البدني��ة والرياضة جميع 
الفرق النسوية الراغبة باملشاركة 
ال��ى مراجع��ة مق��ر الدائ��رة مع 
تطبيق متطلبات الئحة البطولة 

المتام مشاركتهم في البطولة.
من جانب اخر، اكد مدير عام دائرة 
التربية البدنية والرياضة في وزارة 
الدكتور عالء  والرياضة  الش��باب 
عبد القادر ان ال��وزارة تعمل على 
تسهيل جميع االجراءات املمكنة 
لتنفيذ مش��روع انش��اء مضمار 

بغداد الدولي للدراجات النارية.
وقال عبد الق��ادر خالل لقائه وفد 
االحتاد العراق��ي للدراجات النارية 
املتمثل برئيس االحتاد رائد البياتي 
ونائ��ب الرئي��س مؤي��د التميمي 
وام��ني الس��ر قتيب��ة الطائي ان 
الوزارة مستعدة لتقدمي كل الدعم 
ومعاجل��ة املش��كالت واملعوق��ات 
الت��ي تواج��ه عمل اإلحت��اد، مبينا 
ان ال��وزارة س��تعمل عل��ى تذليل 
كل العقبات وتس��هيل االجراءات 
املمكنة بالطرق القانونية لتنفيذ 
انش��اء مضم��ار بغداد  مش��روع 
الدولي اخل��اص بالدراجات النارية 
بأس��رع وقت ممكن. م��ن جهتهم 
قدم اعضاء الوفد شكرهم للوزارة 
على فتح ابوابها واالس��تماع الى 

معاناتهم والتعاون املشترك.

»التربية البدنية« تبحث إنشاء مضمار بغداد للدراجات النارية
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جانب من املؤمتر الفني لبطولة النساء بكرة السلة

كشافة أهل احلقالعراق والسعودية من األرشيف

نعمة مع اخلبير االردني اخلطيب

زيوريخ ـ وكاالت:

أعلن االحتاد األوروبي لكرة القدم »يويفا«، 
عن القائمة النهائية جلائزة أفضل العب 

في أوروبا ملوسم 2017-2016.
الثالث��ي:  النهائي��ة  القائم��ة  وضم��ت 
األرجنتيني ليونيل ميس��ي )برشلونة(، 
البرتغال��ي كريس��تيانو رونال��دو )ري��ال 
اإليطال��ي جانليويجي  واحلارس  مدريد(، 
بوفون )يوفنت��وس(.. ومن املُق��رر أن يتم 
اإلعالن ع��ن الفائ��ز باجلائ��زة 24 اجلاري، 
ف��ي مدين��ة موناكو الفرنس��ية، عقب 
ل��دوري  اجملموع��ات  دور  قرع��ة  إج��راء 
أبط��ال أوروبا ه��ذا املوس��م.. والالعبون 
الذين يش��كلون بقية العش��رة األوائل 
ه��م: ل��وكا مودريت��ش، وتون��ي كروس 
رام��وس، ومباب��ي،  وديب��اال، وس��يرجيو 
وإبراهيموفيت��ش..  وليفاندوفس��كي، 
ونرصد أبرز أرقام الالعبني العشرة خالل 

املوسم املاضي في التقرير اآلتي:
ش��ارك األرجنتيني ليونيل ميسي، جنم 
فري��ق الكتالون��ي، ف��ي 52 مب��اراة مع 

برش��لونة خالل املوس��م املنص��رم في 
مختلف املسابقات.. وسجل ميسي، 54 
هدًفا وصنع 19 آخر، كما حقق بطولتي 
كأس الس��وبر اإلس��باني وكأس املل��ك، 
كما توج بجائزة هداف الدوري اإلسباني 

برصيد 37 هدًفا.
في ح��ني، خاض البرتغالي كريس��تيانو 
رونال��دو، جنم ريال مدري��د، 46 مباراة مع 
امليرجني في جميع املسابقات، إذ سجل 
42 هدًف��ا وصنع 12 آخر.. وق��اد رونالدو، 
فريق��ه لتحقيق ألق��اب الليج��ا ودوري 
أبطال أوروبا والس��وبر األوروبي، كما فاز 
ال��دون بجائزة هداف التش��امبيونز ليج 

برصيد 12 هدًفا.
كما، ش��ارك الكرواتي لوكا مودريتش، 
العب وس��ط الفري��ق امللك��ي، في 41 
مب��اراة م��ع ري��ال مدري��د ف��ي جميع 
املس��ابقات، مس��جالً هدًقا كما صنع 
5 أهداف أخ��رى.. وفاز مودريتش، بلقبي 
الليج��ا ودوري أبط��ال أوروبا والس��وبر 

األوروبي.
وشارك األملاني توني كروس، العب وسط 
ريال مدريد، في 48 مباراة خالل املوسم 

املنصرم، سجل خاللها 4 أهداف وصنع 
17 آخ��ر.. وفاز ك��روس، بالليج��ا ودوري 

أبطال أوروبا والسوبر األوروبي.
إل��ى ذل��ك، لع��ب اإلس��باني س��يرجو 
رام��وس، قائد ريال مدريد، 44 مباراة مع 
فريقه خالل املوس��م املاضي، إذ سجل 
10 أه��داف كم��ا صن��ع 3 أخ��رى.. وفاز 
رام��وس، بلقب��ي الليج��ا ودوري أبطال 

أوروبا والسوبر األوروبي.
في حني، قاد اإليطالي جانلويجي بوفون، 
ح��ارس مرمى وقائد يوفنت��وس، فريقه 
لتحقيق الثنائية احمللية، باإلضافة إلى 
بل��وغ نهائ��ي دوري أبط��ال أوروبا، وذلك 
قبل اخلس��ارة من ري��ال مدريد بنتيجة 
4-1.. وش��ارك بوفون ف��ي 43 مباراة مع 
الس��يدة العجوز بجميع املس��ابقات، 
اس��تطاع احلفاظ على نظافة شباكه 

في 21 منها.
من جهت��ه، ش��ارك األرجنتين��ي باولو 
ديب��اال، في 48 مباراة م��ع البيانكونيري 
في جميع املس��ابقات املوسم املاضي، 
حي��ث اس��تطاع تس��جيل 19 هدًف��ا 
وصناع��ة 9 أخرى.. وحق��ق ديباال رفقة 

اليوف��ي، بطولت��ي ال��دوري اإليطال��ي 
وكأس إيطاليا.

في حني، شارك الفرنسي كليان مبابي، 
مهاج��م فري��ق موناكو ف��ي 44 مباراة 
املوس��م املاض��ي، إذ س��جل 26 هدًق��ا 
وصن��ع 14 آخ��ر.. وحقق مباب��ي البالغ 
م��ن العم��ر 18 عاًم��ا، بطول��ة الدوري 

الفرنسي رفقة فريقه.
م��ن جانب��ه، خ��اض الس��ويدي زالتان 
مانشس��تر  مهاجم  إبراهيموفيت��ش، 
يونايتد الس��ابق، 46 مب��اراة مع املانيو 
املوسم املنصرم في مختلف البطوالت، 
إذ س��جل 28 هدًف��ا وصن��ع 10 أخرى.. 
وحقق إبرا، مع الش��ياطني احلمر كأس 
ال��درع اخليرية وكأس االحت��اد اإلجنليزي، 

وبطولة الدوري األوروبي.
روب��رت  البولن��دي  حق��ق  كم��ا، 
ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونيخ 
بطولت��ي   ،2017/2016 موس��م  ف��ي 
السوبر األملاني والبوندسليجا.. وشارك 
ليفاندوفس��كي ف��ي 47 مب��اراة م��ع 
الفريق البافاري، حيس س��جل خاللها 

43 هدًفا وصنع 10 أخرى.

حفل إعالن التتويج في 24 آب الجاري

صراع ثالثي ضمن القائمة النهائية لجائزة األفضل في أوروبا

تقرير

ميسي ورونالدو في ذهاب السوبر اإلسباني

أياكس ـ روزنبورغ
باناثينايكوس ـ بيلباو

إيفرتون ـ سبليت

مفكرة الصباح الجديد

9:45 مساًءميالن ـ سكنديا
9:45 مساًء
9:45 مساًء
10:05 مساًء

الدوري األوروبي

السعودية بضيافة العراق 
وديًا تشرين األول المقبل 

اليوم.. ثالث مباريات 
في ربع نهائي كأس العراق

»أهل الحق« تواصل معسكراتها 
الكشفية الشبابية 



بغداد-أحالم يوسف:
اليوم ومع كل ما مر به العراق من 
فوضى وخراب معنوي ومادي، بدأ 
العديد من أبناء الوطن مبمارسة 
فعالي��ات، ميك��ن له��ا ان تعي��د 
رونقها  وتعي��د  احلياة،  تش��كيل 
وبهاءها، وترس��م ص��ورة جديدة 
لها، بجهود املعنيني، واملسؤولني 

عنها.
مسابقة "ملكة جمال العنقاء" 
احدى الوسائل التي يحاول أبناء 
الع��راق في مدينة الس��ليمانية 
م��ن خالله��ا إضف��اء مس��حة 
اجلمال عل��ى حاضر املدينة بنحو 
خاص، والع��راق بنحو عام، حيث 
تس��عى ملن��ح املتس��ابقة التي 
س��تفوز باجلائزة األولى "امللكة" 
إنس��انية تس��هم  مس��ؤوليات 
التس��امح  مب��ادئ  بترس��يخ 
باجملتمع العراقي، في ظل ظروف 
تغلغلت  التي  والريب��ة  التوجس 
ب��روح العدي��د منا، وم��ن جميع 

الطوائف.
 وس��تكون للملك��ة الت��ي تفوز 
باللق��ب، ثالث امي��رات على غرار 
لقب الوصيفات في مس��ابقات 
العالم، وستوكل  ملكات جمال 
الى االميرة األولى مهمة تطبيق 
اتفاقية حق��وق الطفل الدولية، 
وس��تكون مهمة االميرة الثانية 
هي احلد من انتشار اخملدرات، حيث 
بات العراق اليوم س��وقا لبيعها، 
بع��د ان اس��تبيحت ح��دوده مع 
الدول اجمل��اورة، واصبح جتار املوت 
اول من استغل تلك العشوائية، 
بجلبه��م امل��واد اخمل��درة، وبيعها 
الى الش��باب الذي ضاع وس��ط 
كل تل��ك االزم��ات السياس��ية، 
بش��تى  والف��راغ  واالقتصادي��ة، 
انواعه وزواي��اه، وبدأ بالبحث عن 
طرق أخرى لتغييب وعيه بإرادته، 
بغ��ض النظر عن مش��روعيتها، 
لذل��ك فاملهمة صعب��ة، لكنها 
تس��تحق ان تكون ضم��ن مهام 

لتثبت قدرتها  العنق��اء،  اميرات 
على حتمل املسؤولية التي القيت 
على عاتقه��ا، ولتك��ون األلقاب 

فعليا تكليف وليس تشريف.

 االميرة الثالثة ستكون حصتها 
موض��وع التوح��د، ه��ذا امل��رض 
الذي ب��ات معروفا اليوم، اما ألنه 
مستجد على حياتنا الصحية، او 

الن العلم والتكنلوجيا اليوم هي 
من عرفتنا بعنوانه، واليوم جند ان 
هن��اك منظمات ومدارس خاصة 
بأطفال التوحد، تساعدهم على 
التكيف مع احلياة، وعلى التعلم 
بطرق خاصة، ومن قبل مدرسني 
مدربني، وقد يك��ون هذا من اهم 
املواضي��ع الت��ي اخت��ار املعنيني 
باملس��ابقة ان تكون ضمن مهام 
موض��وع  كان  ف��ان  االمي��رات، 
اخملدرات خاصا بالشباب، فان تلك 
الزاوي��ة خاص��ة بالطف��ل، عماد 
وتنش��ئته  ومس��تقبله،  الوطن 
بص��ورة طبيعي��ة، تعن��ي انقاذ 
اجملتم��ع والعائلة من ف��رد، ميكن 
ان يك��ون عال��ة، ان لم يحس��ن 

املسؤولني عنه التعامل معه.
تنطلق املس��ابقة "ملكة جمال 
العنق��اء" بدورته��ا األول��ى ف��ي 
مدين��ة  ف��ي  املقب��ل  األس��بوع 
اط��الق  وس��يتم  الس��ليمانية، 
اس��تمارة الترش��يح للمسابقة 

على البري��د االلكترون��ي اخلاص 
 ،"daraqussa62@gmail.com"
او من خالل خدمة الواتساب على 

الرقم "009647801129727".
مالي��ة  جوائ��ز  ع��د  وس��تمنح 
ومعنوية حيث ستحمل الفائزات 
األربعة "امللكة واالميرات الثالث" 
لقب س��فيرة ل� "جائزة العنقاء 
و)برمل��ان  الدولي��ة"،  الذهبي��ة 
الطف��ل العراق��ي(، و)الش��بكة 
العربية للتس��امح(، إضافة الى 
املؤسسات واملنظمات الشريكة 
ف��ي ه��ذه املس��ابقة، وف��ي كل 

احملافل الدولية.
يذكر ان الس��كرتارية أعلنت عن 
ترحيبه��ا بكل اجله��ات الداعمة 
لهذه املسابقة من خالل تكرميهم 
بجائزة الرعاية، مع وضع "لوغو" 
يحمل أس��ماء مؤسس��اتهم او 
أس��مائهم كأفراد عل��ى اجلوائز، 
والهداي��ا، وأيض��ا اإلعالن��ات في 

حال وجدت.

واملواق��ع  االنب��اء  وكاالت  تناقل��ت   
اإلخباري��ة والتواصل االجتماعي خبر 
تع��رض موقع للخيان��ة الزوجية إلى 
االختراق من قب��ل فريق قراصنة هدد 
بنشر بيانات ومحادثات عمالء املوقع.

وأفادت األخبار بأن فريق قراصنة اخترق 
موق��ع اخليان��ات الزوجي��ة الش��هير                 
"Ashley Madison"، ونش��ر الفري��ق 
كميات هائلة من البيانات يحتمل أن 
تؤثر على حنحو 37 مليون مستخدم 
"خائ��ن" على املوقع.  والش��عار الذي 
يتبناه موقع اخليانة الزوجية الشهير 
مكت��وب في��ه "احلي��اة قصي��رة، قم 

بتجربة مثيرة".
فريق القراصنة حذر الشركة وطلب 
منها ضرورة غل��ق املوقع بنحو دائم، 
وإال سيتم اإلفراج عن جميع سجالت 
العم��الء عل��ى مواق��ع االنترن��ت، مبا 
فيه��ا طبيعة احملادث��ات التي متت بني 
االئتمان  بطاق��ات  وبيانات  العم��الء، 
اخلاصة بهم، وأسمائهم وعناوينهم 

احلقيقية.
عليه��م  مايطل��ق  أو  القراصن��ة 
يش��كلون  أصبح��وا  "الهكري��ة" 
تهدي��داً حقيقياً لل��دول واحلكومات 
والش��عوب واألفراد على حٍد س��واء، 
فقد انتقل "القراصنة" الذين تعرفنا 
عليهم في األفالم الس��ينمائية من 
الس��طو والقت��ل ف��ي ع��رض البحر 
والس��لب ملعلومات  "القرصنة"  إلى 
اإللكتروني��ة  واملواق��ع  األنظم��ة 
اخلاص��ة والعامة مع فارق التش��بيه 
طبع��اً، اختلفت الطرائق والوس��ائل 

و"القرصنة " واحدة!
"القراصنة"  وإمكاني��ة  قوة  تختلف 
و"املقرصنني" بحس��ب اجلهات التي 
متول هذه اجلهة أو تلك، فهناك أجهزة 
مخابراتية عاملي��ة تقوم "بالتلصص 
والقرصن��ة " بنح��و مباش��ٍر أو غي��ر 
مباش��ر، ألهداٍف "جتسسية " بهدف 
احلص��ول عل��ى املعلوم��ات األمني��ة 
وغيرها.  والسياس��ية  واالقتصادي��ة 
وهن��اك أيض��اً جه��اٌت أخ��رى تقوم 
باملهمة نفس��ها يك��ون متويلها من 
قب��ل الدول واألح��زاب أو املنظمات أو 
األفراد بهدف احلصول على معلومات 
ح��ول حت��ركات األحزاب املنافس��ة أو 

السياسيني املناوئني لها وغيرذلك!
ومن أج��ل أخذ احليطة واحل��ذر، فقد 

عمل��ت احلكومات واجله��ات املعنية 
على االس��تعانة بأنظم��ٍة متتطورٍة 
حلماية املعلومات فضالً عن تش��ريع 
املواق��ع  حلماي��ة  اخلاص��ة  القوان��ني 
اإللكتروني��ة املهم��ة ، كذل��ك إبرام 
ال��دول الصديق��ة  االتفاقي��ات ب��ني 
أو املتحالف��ة الت��ي تضم��ن تب��ادل 
و م��ع كل    ... املعلوم��ات واألس��رار 
املعلوم��ات مؤخ��راً  ذل��ك كش��فت 
ع��ن جتس��س الواليات املتح��دة على 
مكاملات املستش��ارة األملانية ورئيس 

الوزراء الفرنسي وغيرهم!
أم��ا عندن��ا فح��دث والح��رج، فف��ي 
زم��ن "املراهق��ة" الدميقراطية وبدالً 
م��ن االس��تثمار األمث��ل لتكنلوجيا 
املعلومات في التواصل ونش��ر احملبة 
والثقاف��ة  العل��وم  وتب��ادل  واألم��ل 
اإللكترونية  الس��احة  فقد أصبحت 
ملعب��اً لص��راع الديك��ة واملراهنات..
ومكب��اً لنفايات كل من هب ودب من 
أصحاب العق��ول املريضة أو املصابة 
بعوق أخالقي أو تربوي أو سياس��ي أو 

اجتماعي!
والنفاق   التس��قيط  حلت ش��عارات 
بديالً  واالفتراءآت  والكذب  والفضائح 

عن التواصل االجتماعي. 
 من قب��ل  أفراد وجماعات يعيش��ون 
بينن��ا أو مم��ن يعتاش��ون ف��ي اخلارج 

على فضالت وفت��ات هذا أو 
ش��ريحة   إنه��م  ذاك، 

"تعان��ي م��ن أمراٍض 
 " مزمن��ة  أخالقي��ٍة 
وعقد والدية، تختفي 
ووج��وٍه  أقنع��ٍة  وراء 

مستعارة،  وأسماٍء  زائفٍة 
تنهش في جس��د العراق 
والعراقيني .. ومما زاد الطني 
بل��ة دخ��ول أنص��ار هذا 

السياس��ي أو تلك الكتلة 
التس��قيط  حف��الت  ف��ي 

والتسفيط االلكتروني !
ه��و  الع��ادة   ف��ي  املواط��ن 

الضحي��ة، فف��ي الوق��ت الذي 
ينش��غل في��ه املقات��ل العراق��ي 
واملتط��وع من احلش��د الش��عبي، 
ف��ي محاربة العصاب��ات اإلرهابية 
في م��دن العراق الس��اخنة يعمل 
هؤالء على حتطي��م اجلانب املعنوي 

ونش��ر الش��عور بالي��أس م��ن خالل 

ترويج األكاذيب ف��ي مواقع التواصل 
االجتماع��ي، به��دف حتطي��م اجلانب 
املعن��وي للمواط��ن وإش��غاله ع��ن 

قضيته ورسالته الوطنية!
واملضحك املبك��ي أن هؤالء يصدقون 
األكاذيب والقصص التي يلفقونها أو 

يبتكرونها !
 وهن��ا تذك��رت حكاي��ة جح��ا وجاره 
جح��ا  اس���تعار  إذ   " و"الطنج��رة 
ذات ي��وٍم "طنجرة" من أح��د جيرانه 
وعندم��ا أعادها أعاد معها "طنجرة" 
أخرى صغيرة فسأله جاره عن سبب 
إرف��اق تل��ك "الطنج��رة" الصغي��رة 
م��ع تلك التي اس��تعارها فقال جحا 
إن "طنجرت��ك" ول��دت ف��ي األم��س 
"طنج��رة" صغي��رة وإنه��ا اآلن م��ن 
حقك. وبع��د مرور األي��ام ذهب جحا 
إل��ى ج��اره م��رًة أخ��رى وطل��ب منه 
"الطنجرة" ثانيًة فأعطاه جاره إياها، 
وبعد مرور بضعة أيام ذهب جار جحا 
إلى بيت جحا وطلب منه أن يعيد له 
"طنجرته" فق��ال له جحا وهو باكياً 
إن "طنجرت��ك" ق��د توفي��ت باألمس 
فقال له ج��اره متعجباً كيف توفيت 
"الطنج��رة"  فق��ال جح��ا أتص��دق 
إن "الطنج��رة" تول��د وال تص��دق أن 

"الطنجرة" متوت!

• ضوء 
أن  م��ن  ب��دالً 
اآلخرين  تَلعن 
إبح��ث عن   ..
من  َموقعك 

اإلعراب!

النفاق.. واكل الجو!

عاصم جهاد

رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

صحيفة يومية سياسية مستقلة
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إعالم مدفوع الثمن

جمال جصاني

ما الذي ميكن أن جننيه من هذا الكم الهائل لوسائل اإلعالم 
مختلف��ة الوظائ��ف واألش��كال والتأثير، غير ه��ذا الضياع 
والتخب��ط وفصول الهزائ��م املرافقة لنا من��ذ عقود. إعالم 
أدم��ن عل��ى ضبط إيقاع حركت��ه على رنني كي��س الدراهم 
والدنانير فيما مضى، وعلى العمالت النقدية األش��د بريقاً 
ورصي��داً في عص��ر البت��رودوالر، إذ لم مير وق��ت طويل على 
تس��لل الوس��ائل احلديثة لإلع��الم والتواصل ال��ى مضاربنا 
املنكوبة باالغتراب عن كل ما له صلة بالنهضة والتحوالت 
التي عرفته��ا األمم في القرون األخيرة؛ حتى بس��طت ممالك 
النفط والرسائل اخلالدة والغاز سطوتها على الوافد اجلديد 
)صحف ومطبوعات وفضائيات ومنابر للتواصل االجتماعي 
و..( وس��رعان م��ا تقهق��رت أم الدني��ا )مصر( والع��راق وبالد 
الش��ام )مراكز التمدن التقليدية ف��ي املنطقة( أمام الغزوة 
الظاف��رة لقواف��ل البدو اجل��دد وراياتهم املس��كونة بحلم 
اس��ترداد الفردوس املفقود )اخلالفة( والذي حتقق ملدة قصيرة 
داخل مايكروويف داعش على الواليات التي اس��تباحتها في 
العراق والشام. ما يحصل لنا من نكبات وكوارث على شتى 
اجلبهات، لم يكن مبعزل عن األدوار التي لعبها هذا "اإلعالم" 
ف��ي دميوم��ة مناخ��ات الغيبوبة واالغت��راب ع��ن التحديات 

والهموم الواقعية لعالم اليوم.
ال نحت��اج ال��ى ع��رض ج��رد واس��ع ع��ن ه��ذه الش��بكة 
االخطبوطية املهيمنة على وس��ائل اإلعالم احمللية، الورقية 
منها أم الس��معبصرية ومواقع التواصل االجتماعي، ونوع 
الق��وى واملصال��ح املتخلفة الت��ي متوله وتضب��ط إيقاعاته 
املتنافرة وحاجات عصرها وحتدياته الواقعية؛ يكفي الوقوف 
قلي��الً عند ما يعرف ب��� "إعالم الدولة" واملم��ول من املوازنة 
العام��ة، لندرك حجم الضياع واالغتراب الذي يعيش��ه هذا 
"اإلعالم" الرس��مي والذي وجد من أجل الدفاع عن التجربة 
الدميقراطي��ة الفتي��ة بع��د عقود م��ن الهيمن��ة املطلقة 
لإلع��الم التوليت��اري للنظام املباد. وكما أه��درت الكثير من 
الف��رص واإلمكانات منذ حلظة "التغيي��ر" ربيع العام 2003 
في شتى احلقول املادية واملعنوية، فرط "أولي أمر" التحوالت 
الدميقراطية بفرصة بناء مؤسسات إعالمية رصينة تعتمد 
التوجه��ات املفترض��ة للنظ��ام اجلديد، لصالح هلوس��ات 
احملاصص��ة و"املكونات" و"املربعات" وغي��ر ذلك من قاموس 

الفتح الدميقراطي املبني..!
فش��ل ذريع رافقنا في هذا امليدان األش��د تأثي��راً في توجيه 
مصائر الشعوب واألمم )اإلعالم(، والسبب اليعود فقط الى من 
تلقف مقاليد أمور "الغنيمة األزلية" رغم دورهم احلاس��م 
ف��ي هذا اجملال، ب��ل ال��ى الغالبية العظمى م��ن املتنطعني 
ملهن��ة "اإلع��الم" بوصفها وس��يلة للعيش واالرت��زاق، كل 
موهبتهم تتركز في رشاقتهم لنقل عدتهم من كتف الى 
كتف آخر ووفقاً للش��عار العتيد )الياخذ أمي يصير عمي(، 
لنجد أنفس��نا وبع��د كل هذه التج��ارب والك��وارث املريرة 
عاج��زون عن امتالك منبر إعالمي واح��د يضع نصب عينيه 
مهمة النهوض بالعراق على أساس راسخ من الدميقراطية 
والتعددية واحلريات. لقد مت توريطنا من دون أدنى مس��ؤولية 
م��ن عقل وضمي��ر، بصراعات التش��رذم والتخلف نيابة عن 
عقائد وسرديات وثارات القرن السابع الهجري املهيمنة على 
سياس��ات دول اجلوار، وهذا ما ميكن التعرف عليه بيسر في 
كل ما يصدر عن مطبوعاتنا ووسائل إعالمنا بكل أشكالها 
وعناوينه��ا اخملتلفة، ولن جتدي نفعاً كل هذه املس��احيق من 
املفردات والتس��ميات الوطني��ة واحلداثوية املرافقة لها، من 
تغطي��ة مالمحه��ا ومقاصده��ا الفعلية. علين��ا أن ندرك 
حقيق��ة الدور ال��ذي لعبه مثل هذا "اإلع��الم" في الكوارث 
التي لن يكون وباء داعش نهايتها، هذا "اإلعالم" البعيد كل 
البعد عن الوظائف السامية التي عرفناها عن هذا النشاط 
املعرفي املقرون غالباً بالش��جاعة واإليث��ار والوعي العميق 

حلاجات العصر في احلداثة والتعددية واحلريات.. 

ومضــة

كاريكاتري ـ  عاصم جهاد

مسابقة ملكة جمال العنقاء تنطلق في السليمانية األسبوع المقبل
تعمل على قيم )التسامح( و)حقوق الطفل( من خالل أميراتها الثالث

القاهرة - الصباح الجديد:
التقى وفد الش��عراء العراقيني بقيادة الش��اعر حامد الشمري 
مس��اء يوم الثالثاء في دار النخبة للنش��ر والتوزيع في القاهرة، 
بع��دد م��ن مبدعي الوط��ن العرب��ي، ومنهم الش��اعر والروائي 
واالعالمي الفلس��طيني األس��تاذ رجب عطا الطيب، وبحضور 
الس��يد رئيس مجلس ادارة دار النخبة األستاذ أسامة إبراهيم، 
واملدير االداري للدار األس��تاذة الش��اعرة س��ماح اجلمال، ومدير 
االعالم والعالقات العامة األس��تاذ رائد قديح، وكان اللقاء رائعا 
تخللته قراءات ش��عرية وحوارات راقية ع��ن الثقافة واملثقفني، 
ودور الفك��ر ف��ي ترس��يخ الوح��دة بني أبن��اء الش��عب العربي 

الواحد. 
لقد اس��تقبل الوفد مبدع��ي الدار واإلدارة املش��رفة وودعوهم 
بحف��اوة بالغة، وختمت اجلولة بدع��وة كرمية خاصة أخرى عند 

انتهاء البرنامج الشعري.

دار النخبة في القاهرة تجمع بين 
مبدعي العراق والبلدان العربية

الصباح الجديد - وكاالت:
كش��فت الفنان��ة اللبناني��ة 
مايا دياب  انها تستعد للعودة 
إلى شاش��ة التلفزيون من خالل 
برنامج جديد، وأش��ارت الى انها 
تش��عر باحلنني إلى تل��ك التجربة 
بعد جناح برنامجها " هيك منغني 
" الذي قدمته من خالل محطة " ام 
تي في " حيث قالت "رمبا اعيد الكرة، 
لك��ن من خ��الل فكرة جدي��دة ال احد 
يعلم، امله��م ان النية موجودة، و االهم 
هو التوقيت، ونوعية األفكار، إذ ليس من 
املعق��ول ان اط��ل من خالل أي��ة فكرة جملرد 

اثبات الوجود" .
وأوضح��ت مايا انها س��تخوض غم��ار األلبوم 
الغنائي الكامل من جدي��د في املرحلة املقبلة 
وقالت " األغنية املنفردة من التجارب الناجحة، 
لكنني في الوقت نفس��ه أه��وى العوم عكس 
التي��ار، وأمي��ل إلى االلب��وم الذي ب��ات على نار 
حامي��ة، وتعاون��ت م��ن خالل��ه م��ع ع��دد من 

الشعراء، وامللحنني، واملوزعني، املوسيقيني ".
من املق��رر ان تدخل دي��اب الى مج��ال الفيديو 
كلي��ب من جديد عب��ر أغنية " تبع��د عني " و 
ق��د تعاونت ضمن ذلك االطار مع اخملرج س��مير 
س��رياني، وهي تص��ر عل��ى نوعية الص��ورة، و 

اناقتها، و ابتعادها عن املألوف.

مايا دياب تخرج عن المألوف 
في أغنيتها الجديدة

بغداد - فالنتينا يوارش:
حتت ش��عار )الف��ن الس��ابع يتنفس 
االبداع( اقامت دائرة السينما واملسرح 
مهرجان عيد الس��ينما العراقية ال�٦٢ 
عل��ى خش��بة املس��رح الوطن��ي يوم 

 .2017/8/15
اس��تهل احلف��ل بتقطي��ع كعك��ة 
العي��د، وم��ن ث��م االس��تماع ال��ى 
النش��يد الوطن��ي، تلتها كلمة 
والس��ياحة  الثقاف��ة  وزارة 
واالث��ار، القاه��ا وكي��ل الوزارة 
فوزي األتروش��ي،  ال��ذي اكد 
خ��الل كلمت��ه باملض��ي في 
مس��يرة الف��ن ال��ى االمام 
أساسية،  انعطافة  وخلق 
واالنتق��ال بالع��راق م��ن 
التم��زق والتش��رذم، الى 
حالة السالم، والتناغم، 
واع��ادة  والتناس��ق، 
النس��يج ال��ى الهوي��ة 
اش��ار  كم��ا  العراقي��ة، 
ف��ي كلمته ال��ى التحديات 
الت��ي تواجه الفن في الع��راق، مع ثقته التامة 
بالنه��وض اجلماهي��ري، وف��اء للتاري��خ الفني 
والس��ينما العراقية، وعد االحتفال ضربا من 
ضروب الوفاء للفن، واجلمال املرئي، ولعمالقة 

الفن العراقي الكبير. 

تخل��ل احلفل ع��رض اوبريت خاص باملناس��بة 
الش��عبية  للفن��ون  الوطني��ة  للفرق��ة 
بعنوان)س��ينما( من تصميم الفنان فؤاد ذنون 
وهناء عبداهلل، كما عرض فيلم من انتاج دائرة 
السينما واملسرح بعنوان )السينما العراقية(، 

استذكر فيه تاريخ السينما العراقية. 
وعل��ى هام��ش االحتفالي��ة، مت توقي��ع كت��اب 
للمؤلف )مه��دي عباس(، الذي س��لط الضوء 
على سيرة حياة الفنان )محمد شكري جميل( 
الفني��ة، وم��ا اجنزه م��ن افالم ناهزت الس��تني 
فيلم��اً ، حمل الكتاب عنوان ) محمد ش��كري 

جميل عراب السينما العراقية(.

احتفالية للسينما العراقية
 في عيدها الثاني والستين
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