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التيار الصدري يعلن

العدل تنهي أرشفة وثائق التسجيل العقاري

تأسيس حزب "االستقامة"

مسـاع حكوميـة الستعادة عقـارات
ٍ

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعل��ن نائ��ب رئي��س الهيئ��ة
السياسية للتيار الصدري ،جعفر
املوس��وي ،امس األربعاء ،تشكيل
"ح��زب االس��تقامة الوطن��ي"،
مؤكدا انفتاح احل��زب على جميع
القوى السياسية في العراق.
وقال املوسوي في تصريح صحفي
"ضمن توجيهات سماحة السيد
مقتدى الصدر بتش��كيل الكتلة
الوطني��ة العاب��رة للطائفي��ة
والقومية واحملاصصة ،مت تش��كيل
حزب االستقامة الوطني".

الدولـة من األحزاب والمتنفذيـن

بغداد -أسامة نجاح:
يع��د مل��ف عق��ارات الدولة أحد
امللفات الشائكة في عراق ما بعد
ع��ام  ،2003وذلك بتأثير منظومة
احملاصصة خالل السنوات املاضية
وهيمن��ة األحزاب والش��خصيات
السياس��ية عليه��ا بالق��وة
واس��تغاللها بنح��و ش��خصي
والش��خصيات
للتنظيم��ات
التابعة لهم .
وفيم��ا أعلن��ت النزاه��ة النيابية
عن تش��كيل جلن��ة حكومية من
مجلس ال��وزراء والن��واب وجهات
رقابية أخرى ملتابعة ملف عقارات
الدول��ة والعم��ل عل��ى اخالئه��ا
ووضعه��ا حت��ت س��لطة الدولة،
كش��فت اللجن��ة القانونية في
مجل��س الن��واب ع��ن س��يطرة
نواب وأعض��اء مجلس محافظة
وأح��زاب سياس��ية عل��ى الكثير
من عق��ارات الدولة وفق موافقات
أصولية مبس��اعدة اجله��ات التي
تقف ورائهم ،مشيرة الى صعوبة
استعادة هذه العقارات.
وق��ال عض��و اللجن��ة القانونية
حس��ن توران ف��ي حدي��ث خاص
لصحيف��ة ‘‘الصب��اح اجلدي��د‘‘ إن

" الكثي��ر من عق��ارات الدولة في
عهدة بعض السياس��يني وبعض
األح��زاب ولم يت��م إعادته��ا إلى
الدولة ولم يتم تس��ليط األضواء
عليه��ا ،فله��ذه العق��ارات موارد
مالي��ة مهم��ة للدول��ة وخاصة
ف��ي ظل تردي الوض��ع االقتصادي
الت��ي مير به العراق " مش��يرا الى
ان "هناك متليك لتل��ك العقارات
وليس االس��تيالء فق��ط ،اذ متكن
نواب وأعض��اء مجلس محافظة
وأح��زاب سياس��ية م��ن متل��ك
العقارات وفق مستندات أصولية
مبس��اعدة اجله��ات الت��ي تق��ف
ورائهم .
وأض��اف أن "هن��اك صعوب��ة في
اس��تعادة تل��ك العق��ارات م��ن
األح��زاب والسياس��يني فالكثير
ممن يس��تولون على العقارات هم
األح��زاب الكبيرة والش��خصيات
املتنفذة في الدولة.
ودعا عضو اللجنة ،وزير الداخلية
ال��ى ضرورة دعم الق��وات األمنية
م��ن اجل تطبي��ق القان��ون بنحو
مشدد لغرض إعادة تلك العقارات
إلى الدولة".
تتمة ص3

القضاء ّ
يوجه بعدم ربط حسم

قضايا النزاهة بالتحقيق اإلداري

اجتماع سابق للجنة القانونية في مجلس النواب

دخول الشركات األجنبية مرهون بإنهاء عسكرة المجتمع
بغداد -وعد الشمري:
أكد مجل��س الوزراء ،أمس االربعاء،
أن مس��اعي حص��ر الس�لاح
بي��د الدول��ة ج��اء تنفي��ذا ً للبنود
الدس��تورية والقوانني ذات العالقة
الت��ي متنع عس��كرة االجتماع ،وان

الوزراء س��عد احلديثي في تصريح
إلى "الصب��اح اجلدي��د" ،إن "دعوة
احلكوم��ة إلى حصر الس�لاح بيد
الدولة ليس��ت باجلديدة ،امنا أصرت
عليها منذ سنوات وهي مستمرة
بهذا املنحى لغاي��ة االن وجادة في

قـراءة في تشكيـل تنظيـم «داعـش»
بين العامَيـن  2011و  :2014دروسٌ للمستقبـل
تقرير

حسم امللف".
وتابع احلديثي أن "تغييرا ً حصل في
املش��هد العراقي االمني جدد تلك
الدع��وة ،ويتمث��ل بانتفاء اس��باب
حمل الس�لاح ،بعد اع�لان النصر
النهائ��ي والقض��اء عل��ى تنظيم
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بغداد ـ الصباح الجديد:
طالب الوكيل الفني لوزارة النقل
مدي��ر س��لطة الطي��ران املدني
عب��اس عم��ران ،أم��س األربعاء،
خالل لقاء جمعه بنائب السفير
االميرك��ي ف��ي الع��راق والوف��د
املرافق له ،بدعم مشاريع سلطة
الطي��ران املدني وصيان��ة مدرج
مطار بغداد وبناه التحتية.
وذك��ر بيان ل��وزارة النق��ل تلقت
"الصب��اح اجلديد" نس��خة منه،

تقريـر

ق��رار املنظم��ة الفدرالي��ة FAA
بتشجيع شركات الطيران إلعادة
استخدام االجواء العراقية".
واض��اف ان "نائ��ب الس��فير
االميرك��ي ف��ي الع��راق وع��د
بتقدمي كافة اإلمكانيات الالزمة
لدعم م��ا قدمه فري��ق الصيانة
التاب��ع للس��فارة وال��ذي متث��ل
بإجراء الكش��ف وتقدمي التقارير
الدقيقة ع��ن حالة املدرج الثاني
للطائرات.

بغداد ـ الصباح الجديد:
كشفت س��فيرة النرويج اجلديدة
غي��ر املقيم��ة ف��ي بغ��داد ،تون��ه
إليزابيث باكفول��د ،أمس األربعاء،
ع��ن تصوي��ت البرمل��ان النرويجي
عل��ى منح الع��راق  50مليون دوالر
للمس��اعدة ف��ي عملي��ة اإلعمار
والبناء.
وذك��رت وزارة اخلارجي��ة العراقي��ة
ف��ي بيان تلقت "الصب��اح اجلديد"
نس��خة منه ،ان "الوزي��ر إبراهيم
اجلعفري تس��لـَّم نسخة من أوراق
ّ
اعتم��اد تون��ه إليزابي��ث باكفولد
س��فيرة النروي��ج اجلدي��دة غي��ر

في استطالع جديد

تدهـور شعبيـة ترامـب بنحـو قياسـي
ٍ

وكاالت ـ الصباح الجديد:
أظه��ر اس��تطالع جدي��د للرأي
الع��ام أن ش��عبية الرئي��س
األميرك��ي دونالد ترامب تدهورت
إلى أدن��ى مس��توياتها ،إذ أعرب
 35%م��ن املواطن�ين األميركيني
فق��ط ع��ن رضاهم عل��ى عمل
ترامب في منصبه.
وأش��ار االس��تطالع ،الذي أجرته
مؤخ��را قن��اة "س��ي إن إن" ،إلى
أن  59%م��ن األميركي�ين عب��روا
عن موقفهم الس��لبي من عمل
ترامب.
وللمقارن��ة ،أع��رب  45%م��ن
األميركيني في مارس املاضي في
اس��تطالع أجرته القناة نفسها
عن تأييدهم لسياسة ترامب.
ويعد مس��توى ش��عبية ترامب
أس��وأ مؤش��ر س��جله رئي��س
أميركي تاريخيا في نهاية العام
األول من العمل في منصبه.

ترامب
ويش��ار في هذا الس��ياق إلى أن
ج��ورج ب��وش االبن أكم��ل عامه
األول في البيت األبيض بشعبية

على مستوى  86%وجون كيندي
–  ،77%وحظ��ي كل م��ن بي��ل
كلينتون وب��اراك أوباما بدعم ما

السياس��ية ،وقانون هيئة احلش��د
الش��عبي ،وقانون املفوضية العليا
املس��تقلة لالنتخابات-الب��د منها
ان حتصر الس�لاح ،وتفرض القانون
وارادة وهيبة الدولة".
تتمة ص3
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السليمانية ـ الصباح الجديد:
قامت ق��وة امنية باقتح��ام مبنى
قن��اة ان ار ت��ي الكائن ف��ي القرية
االملاني��ة مبحافظ��ة الس��ليمانية،
وص��ادرت اجه��زة الب��ث وبع��ض
املع��دات لتق��وم بعد ذل��ك بإغالق
القناة ،بداعي حتري��ض املتظاهرين
على ممارسة العنف والشغب.
وقال اح��د االعالميني العاملني في
القناة رفض الكش��ف عن اس��مه
للصباح اجلديد ،ان قوة امنية مؤلفة
من قرابة  100عنصر داهمت القناة

حوالي الساعة السابعة من مساء
ي��وم الثالث��اء  ،2017-12-19وقاموا
باحتج��از الكادر ف��ي احدى الغرف،
وبع��د ط��رح العديد من االس��ئلة،
قام��وا بإط�لاق س��راحهم ،وبع��د
ان ص��ادروا اجهزة ومع��دات البث،
قاموا بإغالق القناة وفقا ألمر صادر
م��ن وزي��ر الثقافة خالد دوس��كي،
مش��ار فيه الى موافق��ة محافظ
الس��ليمانية اجلديد هفال ابو بكر،
الذي نفى علمه بهذا االمر.
تفصيالت ص2

ّ
يصوت على منح العراق  50مليون دوالر
البرلمان النرويجي

سلطة الطيران وصيانة مدرج مطار بغداد
أن "عب��اس دعا خ�لال اللقاء إلى
ض��رورة تعزي��ز التع��اون الثنائي
ب�ين البلدين وتفعي��ل االتفاقية
اإلس��تراتيجية ب�ين الع��راق
والواليات املتحدة األميركية".
وطالب عم��ران "نائب الس��فير
االميرك��ي بترجم��ة دعمه��م
للعراق على ارض الواقع من خالل
دعم مش��اريع س��لطة الطيران
املدن��ي العراقي بصيان��ة مدرج
مطار بغداد وتطوي��ر واقع البنى

وإغالق قناة ان آر تي

العراق يسعى الى االرتقاء بالصحة
والسالمة المهنية

النقل تطالب أميركا بدعم مشاريع
التحتي��ة للمطار وتطوير قابلية
موظفي الطيران في األكادمييات
األميركية".
واكد عم��ران بحس��ب البيان ان
"سلطة الطيران املدني العراقي
وبدعم مباش��ر من وزي��ر النقل،
كاظ��م فنجان احلمام��ي ،قامت
بإعادة شركات الطيران العاملية
الس��تخدام اجواء العراق للعبور
نحو بقية الدول".
وتابع البيان ان "عمران اثنى على

داعش االرهابي ".
وأش��ار إل��ى "وج��وب اعادت��ه إلى
املؤسسات العسكرية الرسمية".
وأوض��ح احلديث��ي ان "احلكوم��ة
وعمالً بنصوص -الدستور في املادة
 9منه ،وقانون االح��زاب والكيانات

بغداد ـ الصباح الجديد:
وج��ه رئي��س مجل��س القض��اء
ّ
األعلى القاض��ي فائق زيدان بعدم
تعلي��ق حس��م قضاي��ا النزاه��ة
بالتحقي��ق اإلداري ،جاء ذلك خالل
اجتماعه ام��س األربعاء بالقضاة
املتخصص�ين بنظ��ر قضاي��ا
النزاهة.
وق��ال املتح��دث الرس��مي جمللس
القض��اء األعل��ى القاض��ي عب��د
الس��تار بيرقدار إن "رئيس مجلس
القض��اء األعلى التق��ى بالقضاة
املتخصصني بنظر قضايا النزاهة
ملناقش��ة السبل الكفيلة حلسم
الدعاوى وآلية التعامل مع القضايا
اخلاصة بجرائم الفساد".

وأض��اف بيرق��دار أن "االجتم��اع
تضمن التأكيد على إعمام مجلس
القض��اء األعلى في ع��دم تعليق
حس��م الدع��وى عل��ى التحقيق
اإلداري ف��ي القضايا التي ال حتتاج
إل��ى حتقيق م��ن هذا الن��وع ،الفتا
إل��ى أن "القاضي زي��دان أكد على
أن موضوع احلاج��ة الى التحقيق
االداري من عدمها ،يقدره القاضي
اخملتص تبعا لظروف كل قضية".
وتابع املتحدث الرسمي أن "رئيس
مجل��س القض��اء األعل��ى ج��دد
دعم��ه الكامل للس��ادة القضاة
وهم يتص��دون ألعمالهم بصورة
عام��ة ومكافحة الفس��اد بنحـو
خاص".

إجراءات تعسفية في كردستان

حصر السالح بيد الدولة يخلق بيئة استثمارية آمنة
من ش��أن ه��ذا التوجه ،تش��جيع
االس��تثمار االجنب��ي وتوفير فرص
عم��ل آلالف العاطل�ين ،فيما جدد
التزام��ه بانه��اء امللف عل��ى وفق
السياقات الرسمية.
وق��ال املتح��دث الرس��مي جملل��س

وأضاف املوسوي أن "احلزب منفتح
على جميع االحزاب والشخصيات
الوطنية التي نعتقد بأنها تسهم
ف��ي خالص العراق م��ن احملاصصة
والفس��اد وكل تبع��ات العملي��ة
السياس��ية والنه��وض بالواق��ع
اخلدمي".
وأكد أن "حزب االستقامة منفتح
على كل القوى املدنية والعلمانية
والوطني��ة الت��ي تؤمن باملش��روع
اإلصالحي" ،مبينا أنه "مت تسجيله
في مفوضية االنتخابات"
تتمة ص3

بني  55و 59%من األميركيني.
وف��ي الوقت ال��ذي ال ي��زال دعم
ترام��ب قوي��ا نس��بيا ( )85%بني

اجلمهوري�ين ،ف��إن دعم��ه ف��ي
صفوف أنصار احلزب الدميقراطي
ال يتجاوز  4%فقط.
يذك��ر أن االس��تطالع ،ال��ذي
جرى ف��ي الفترة ما ب�ين  14و17
ديس��مبر ،ش��مل أكثر من ألف
أميركي.
كم��ا ً
ويواج��ه البي��ت األبي��ضّ ،
كبي��را ً م��ن األزم��ات الداخلي��ة،
عل��ى خلفي��ة التحقيق��ات في
التدخ��ل الروس��ي باالنتخاب��ات
الرئاسية األميركية ،والشبهات
بش��أن ت��و ّرط أف��راد ف��ي حملة
ترامب ،باتصاالت مش��بوهة مع
احلكوم��ة الروس��ية ،ومنه��ا ما
ه��و مرتبط بالصراع على النفوذ
داخ��ل احللقة الضيق��ة احمليطة
بالرئي��س ،وبتض��ارب األجن��دات
ب�ين أنص��ار ترام��ب م��ن اليمني
األميركي املتط��رف ،وبني أجندة
االستبلشمنت اجلمهوري.

املُقيم��ة في بغ��داد" ،الفت��ة الى
ان "اللق��اء تناول مس��ار العالقات
وس�� ُبل
الثنائ َّي��ة ب�ين البلدي��نُ ،
تعزيزه��ا مب��ا يُحقـِّ��ق مصال��ح
البلدين الصديقني".
وذك��ر اجلعفري بحس��ب البيان ان
واجهة
نتصرا ً في ُم َ
"العراق خرج ُم ِ
اإلره��اب ،وسيش��رع ف��ي مرحلة
البناء واإلعم��ار للمحافظات التي
خرَّبتها عصابات داعش اإلرهاب َّية"،
مش��ير ال��ى ان "الع��راق الي��وم
اس��تثنائي ،وبحاج��ة
مي��ر بظ��رف
ّ
ملُس��ا َعدة دول العال��م في حتقيق
االستقرار بالبالد".

واض��اف ان "الع��راق يثمن مواقف
النروي��ج الداعم��ة له س��واء في
املُس��ا َعدات التي تـُق ِّدمها ،أم في
التصوي��ت ف��ي احملاف��ل الدول َّية"،
ُمب ِّيناً :حصول البالد على عضويَّة
الكثي��ر م��ن املنظم��ات األمم َّي��ة،
وكان��ت النروي��ج من ال��دول التي
ص َّوتت لصاحلنا".
"تطلـع بغداد
عن
واعرب اجلعفري
ُّ
لالرتقاء بالعالقات الثنائ َّية ،وتطوير
التع��اون م��ع النرويج ف��ي اجملاالت
ضيفاً :العراق ش��رع في
كافة"ُ ،م ِ
البناء واإلعمار ،وهناك فرص كثيرة
لالستثمار ،ونحن ُمست ِع ُّدون ملنح

فرص استثمارية للنرويج ".
وأب��دى اس��تعداد وزارة اخلارج َّية "
لتق��دمي التس��هيالت كافة إلجناح
مه َّم��ة البعث��ة الدبلوماس�� َّية
النرويج َّية في بغداد".
م��ن جانبها أعربت تون��ه إليزابيث
باكفولد س��فيرة النرويج اجلديدة
غير املُقيمة في بغ��داد عن ُوقوف
بالدها إلى جانب العراق في حتقيق
االس��تقرار ،كاش��فة عن تصويت
النرويجي على منح العراق
البرملان
ِّ
للمسا َعدة
خمس�ين مليون دوالر ُ
في عمل َّية اإلعمار والبناء.
تتمة ص3

توقيف موظفتين بمصرف الرشيد
الختالسهما  19مليار دينار
بغداد ـ الصباح الجديد:
أص��درت محكم��ة حتقي��ق
الرصافة املتخصص��ة بقضايا
النزاه��ة ،أم��س االربع��اء ،قرارا ً
بتوقي��ف موظفتني في مصرف
الرش��يد الختالس��هما مبلغا ً
مالي��ا ً مق��داره  19ملي��ار دينار
عراقي.

وقال املتحدث الرس��مي جمللس
القض��اء األعل��ى القاضي عبد
الس��تار بيرقدار في بيان تلقت،
"الصب��اح اجلدي��د" ،نس��خة
من��ه ،إن "محكم��ة التحقيق
اخملتصة بقضايا النزاهة أوقفت
موظفتني في مصرف الرش��يد
بتهم��ة االخت�لاس املال��ي"،

مش��يرا إلى أن "القرار جاء وفق
املادة  315م��ن قانون العقوبات
العراقي".
وأضاف بيرق��دار ،أن "املتهمتني
قامتا بتنظيم إشعارات وهمية
بأسماء جتار وسحب تلك املبالغ
حلساباتهما الشخصية".
تتمة ص3

التحالف الدولي يؤكد استمراره في العراق
وسوريا لتأمين استقرار طويل األمد

بغداد ـ الصباح الجديد:
اكد الكولونيل راين ديلون ،املتحدث
باسم عمليات التحالف الدولى ضد
داعش ، ،االربعاء ،ان مهمة التحالف
في سوريا والعراق تنحصر بعمليات
استقرار طويلة األمد.
وقال ديلون في تصريحات صحافية
تابعته��ا "الصب��اح اجلدي��د" ،ان
"املهم��ات املس��تقبلية املطلوب��ة
م��ن الق��وات األميركية في س��وريا

والعراق تنحصر بالقيام في عمليات
استقرار طويلة األمد واحلفاظ على
اإلجن��ازات والنجاحات ضد التنظيم
اإلرهابي".
واضاف ان "قوات سوريا الدميوقراطية
(قس��د) م��ا ت��زال تقات��ل عناص��ر
التنظي��م وتواص��ل تقدمه��ا ف��ي
مناطق (اخلابور ووادى الفرات) ،شرقي
سوريا" ،ناف ًيا تصريحات روسية عن
"اختفاء داعش من سوريا" ،ومقدرًا

ع��دد املتبقني م��ن عناصر التنظيم
بثالثة آالف شخص.
ولف��ت ديلون إل��ى أن "اتصاالت عبر
قن��وات خفض التوتر ب�ين القيادتني
الروس��ية واألمريكي��ة أس��همت
بإيق��اف عمليات حتليق اس��تفزازية
ق��ام به��ا الطي��ران الروس��ي قب��ل
أس��بوعني ض��د مقات�لات حربي��ة
أمريكية".
تتمة ص3
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شؤون عراقية

التغيير والجماعة االسالمية تعلنان االنسحاب من حكومة االقليم

قوة أمنية تقتاد رئيس قائمة الجيل الجديد
الى جهة مجهولة وتغلق قناة ان آر تي

طارق حرب

قرار دمج انتخابات
البرلمان والمحافظات
ي��وم  2017/12/19أعل��ن رئيس ال��وزراء دمج
انتخابات مجال��س احملافظات م��ع انتخابات
مجل��س النواب واجراء نوع��ي االنتخابات في
ي��وم واحد يس��تحق امل��دح والثناء والش��كر
واالط��راء ذل��ك ان ذلك س��يؤدي ال��ى ميزات
ومناف��ع وفوائد كثي��رة فاضافة ال��ى ان هذا
الدمج يتفق مع احكام الدستور والقانون وان
هذا االجراء اخلاص بإجراء االنتخابات البرملانية
واالنتخاب��ات احمللي��ة اتخاذه لم يك��ن جديدا
في تاريخنا االنتخابي ومس��يرتنا الدستورية
والقانونية حيث شهدت انتخابات سنة ٢٠٠٥
دمج االنتخابات البرملانية واالنتخابات احمللية
واجرائها في يوم واحد لذا فان االمر ليس باالمر
اجلديد واذا كان مث��ل هذا القرار يحقق فوائد
عديدة وكثيرة س��واء م��ن الوجه املالي حيث
يتم االنفاق ملرة واح��دة ليوم واحد باملوظفني
انفس��هم واإلجراءات نفس��ها و الس��ياقات
نفس��ها بحيث يتم االقتصاد بنفقات واحدة
دون ان تتك��رر النفقات في حالة اجراء نفقات
متكررة مرة نفقات انتخابات البرملان ونفقات
ثاني��ة النتخابات احملافظ��ات كذلك فان ذلك
يختصر االجراءات اذ يتم االنتخاب بيوم واحد
وبعطلة واحدة وباجراءات واحدة وباعالن واحد
للنتائج االنتخابية للبرملان وللمحافظة كما
ان ذلك سيؤدي الى دفع الناخبني للمشاركة
ف��ي االنتخابات اذ ان بع��ض الناخبني يعطي
صوت��ه في واحد من االنتخابات من دون النوع
االخر فقد يرى البعض االش��تراك بالتصويت
للبرملان دون احملافظة او يرى العكس التصويت
ملرش��حي احملافظة من دون مرش��حي البرملان
اما عند اجلمع في وقت واحد وفي ورقة واحدة
قس��م يدرج فيها مرش��حه للبرملان وقسم
يدرج فيها مرش��حه جمللس احملافظة وبالتالي
فإن ع��دد الناخب�ين الذين سيش��اركون في
التصوي��ت يك��ون اكثر بكثير من املش��اركة
بالتصويت في حال��ة حتديد موعد النتخابات
البرملان وحتديد موعد اخر النتخابات احملافظات
وكثرة عدد املش��اركني يعني ان تكون النتائج
اكث��ر دميقراطي��ة واكث��ر اس��تجابة للواقع
كذلك فان توحيد املوعد ميكن ان يكون سببا
النخفاض دعوات البعض لتأجيل االنتخابات
اذ ان اجراء نوعني من االنتخابات ميكن ان يكون
وس��يلة واقعية للوقوف ام��ام دعوات تأجيل
االنتخابات كذل��ك فان قرار التوحيد مطلوب
جدا خاصة وان الفترة الزمنية الباقية قليلة
ج��دا حتتم اج��راء نوعي االنتخابات ال س��يما
وان مدة ال��دورة االنتخابية جملالس احملافظاتت
انتهت منذ عدة اش��هر وهذا يخالف احكام
الدستور اخلاصة بالتداول السلمي للسلطة
ويكون ذلك عن طريق االنتخابات لذا فان قرار
التوحيد صائب وس��ديد وتضمن قراءة قومية
للواقع العراقي .

تقـرير

هارون ي .زيلين*
عند إخراج تنظيم «الدولة اإلسالمية»
من املوصل والرقة ،أش��ار عدد كبير من
احمل ّلل�ين أ ّن ذل��ك ل��ن مي ّثل هزمي��ة ك ّلية
للتنظي��م ،وإمن��ا الع��ودة إلى مس��توى
مختل��ف م��ن التم�� ّرد .ومث��ل ه��ذه
التصريحات تش��ير ضمن��ا ً أيضا ً إلى أ ّن
ّ
يستغل
تنظيم «الدولة اإلسالمية» قد
االنشقاقات والفراغات املستقبلية في
العراق وس��وريا كم��ا فعل س��ابقا ً بني
العا َم�ين  2009و  ،2012أي ف��ي الفترة
املمتدة بني هزميته التكتيكية كتنظيم
«الدولة اإلس�لامية في الع��راق» وإعادة
بروزه في نيس��ان/أبريل  .2013فما الذي
أ ّدى إل��ى مع��اودة الظهور تل��ك ،وكيف
تُقارن البيئ��ة احلالية بـ»الهزمية» األولى
للجماع��ة؟ قد تُضيئ اإلجابة على هذه
األسئلة مس��ار أي عودة مستقبلية لـ
تنظيم «الدولة اإلسالمية» والنقاش ذو
الصلة حول مستقبل الق ّوات األمريكية
في العراق وسوريا.
ّ
وتوسع؟
كيف بقي التنظيم
هناك خمسة عوامل أساسية اسهمت
ف��ي مع��اودة ظه��ور تنظي��م «الدولة
اإلس�لامية» عام  ،2013وهي :انسحاب
الوالي��ات املتحدة من الع��راق في كانون
األ ّول/ديس��مبر  ،2011والضعف املتالزم
لق��وات األم��ن العراقي��ة ،ومش��اركة
التنظيم املتواصلة في أعمال إجرامية
محلية وقدرته على اس��تغالل الس��نّة
ض��د احلكوم��ة املركزي��ة ذات الغالبية
ّ
الش��يعية ،وعمليات الهروب اجلماعية
م��ن الس��جون من ِق َب��ل رف��اق تنظيم
«الدولة اإلس�لامية في العراق» ،واندالع
ّ
ح��ث
احل��رب ف��ي س��وريا ،األم��ر ال��ذي
على تعبئ��ة غير مس��بوقة للمقاتلني
األجانب.

السليمانية ـ الصباح الجديد:

جتددت التظاهرات الش��عبية في
العديد من مدن واقضية االقليم،
التي شهدت اشعال النار في عدد
اخ��ر من املق��ار واالبني��ة احلزبية،
وفيم��ا اعلن��ت حرك��ة التغيي��ر
واجلماعة االسالمية انسحابهما
م��ن حكوم��ة االقلي��م والعودة
الى خان��ة املعارض��ة ،قامت قوة
امني��ة باقتحام مبن��ى قناة ان ار
ت��ي الكائن ف��ي القري��ة االملانية
مبحافظة الس��ليمانية ،وصادرت
اجه��زة الب��ث وبع��ض املع��دات
لتقوم بع��د ذلك بإغ�لاق القناة،
بداع��ي حتري��ض املتظاهرين على
ممارسة العنف والشغب.
وقال احد االعالميني العاملني في
القناة رافضا ً الكشف عن اسمه
للصب��اح اجلدي��د ،ان ق��وة امنية
مؤلف��ة م��ن قراب��ة  100عنص��ر
داهم��ت القناة حوالي الس��اعة
السابعة من مس��اء يوم الثالثاء
 ،2017-12-19وقام��ت باحتج��از
ال��كادر ف��ي احدى الغ��رف ،وبعد
طرح العديد من االس��ئلة ،قاموا
باطالق سراحهم ،وبعد ان صادروا
اجه��زة ومع��دات الب��ث ،قام��وا
باغ�لاق القن��اة وفقا الم��ر صادر
من وزير الثقافة خالد دوس��كي،
اش��ير فيه الى موافقة محافظ
الس��ليمانية اجلدي��د هف��ال ابو
بكر ،والذي نفى بدوره علمه بهذا
االمر.
وقالت مؤسس��ة ناليا اململوكة
لرج��ل االعم��ال شاس��وار عب��د
الواح��د والت��ي تضم قن��وات ان
ار ت��ي االول��ى والثاني��ة وان ار تي
عربية ،ان ايقاف بث القناة تهديد
خطير حلري��ة الصحافة والتعبير
محملة الس��لطات ف��ي االقليم
املس��ؤولية كامل��ة ،ومطالب��ة
بالضغط على الس��لطات إللغاء
هذا االج��راء وحماية الصحفيني
واحترام حرية التعبير.
ف��ي غض��ون ه��ذا ق��ررت حركة
التغيير االنس��حاب من حكومة
اإلقليم بعد يومني عقدت فيهما
اجتماع��ات موس��عة جمللس��ها
الوطن��ي ،ش��هدت مناقش��ات
احلامي��ة بش��أن االنس��حاب من
حكوم��ة االقلي��م ،والتخلي عن
منصب رئي��س البرملان ،الذي كان
يوس��ف محمد يش��غله ،قبل ان
مين��ع من قبل احل��زب الدميقراطي
الكردستاني في 12من اكتوبر عام
 2015من دخ��ول العاصمة اربيل

شيع المواطنون في
قضاء رانية ضحايا
التظاهرات التي
شهدتها المدينة
خالل االيام المنصرمة
والتي ادت الى سقوط
ستة قتلى ونحو 88
جريحا جراء اطالق
النار عليهم من قبل
حماية المقار الحزبية

احتجاجات السليمانية

على خلفية ازمة رئاسة االقليم.
كما قرر اجمللس الوطني في حركة
التغيي��ر بأغلبية االصوات تعليق
االتفاق السياس��ي ال��ذي وقعته
احلركة في  17من اي��ار من العام
املنصرم مع االحتاد الوطني ،معلال ً
ذلك بعدم ايفاء االحتاد بااللتزامات
السياس��ية واالداري��ة الت��ي تقع
على عاتقه مبوجب االتفاق.
بدورها اعلنت اجلماعة االسالمية
انس��حابها من حكومة اإلقليم
ايضاً ،والعودة الى خانة املعارضة،
بعد ان كانت حتظى في الكابينة
الثامنة حلكومة االقليم مبنصب
وزير الزراعة واملوارد املائية ،معلنة
دعمه��ا ملطال��ب املتظاهري��ن
وتأييده��ا لتغيي��ر نظ��ام احلكم
بالطرق والوسائل السلمية.
وعل��ى صعيد منفص��ل طالبت
رئي��س كتلة حرك��ة التغيير في
مجلس الن��واب العراقي س��روة
عب��د الواح��د بتحدي��د مصي��ر
اخيه��ا شاس��وار عب��د الواح��د
رئيس قائمة اجلي��ل اجلديد ،الذي
اعتقلته ق��وة امنية ف��ور عودته
من بغداد الى مطار السليمانية،
بعد ان انهى زي��ارة كان يقوم بها
الى العاصم��ة البريطانية لندن،
وع��اد ال��ى االقليم به��دف قيادة

التظاه��رات الش��عبية املطالبة
باالصالح والتغيير التي يشهدها
االقلي��م منذ ي��وم االثنني  18من
شهر كانون االول احلالي.
وقرأت عب��د الواحد امس االربعاء
بيانا ً باس��م عائلتها امام مكتب
مجل��س الن��واب العراق��ي ف��ي
الس��ليمانية ،تابعت��ه الصب��اح
اجلدي��د ،اك��دت انه��م يحمل��ون
االجهزة االمنية مسؤولية سالمة
اخيه��ا شاس��وار عب��د الواح��د،
مطالبة السلطات بالكشف عن
السبب وراء اعتقاله واجلهة التي
اقتيد اليها.
وكان��ت مجموع��ة امني��ة ق��د
اعتقلت رئيس قائمة اجليل اجلديد
شاسوار عبد الواحد فور وصوله
ال��ى مطار الس��ليمانية مس��اء
الثالث��اء ،قادما ً من بغداد واقتادته
الى جهة مجهول��ة ،بينما جتمع
العشرات من مؤيديه امام البوابة
الرئيس��ية ملط��ار الس��ليمانية،
وقام��ت االجه��زة االمنية باطالق
النار لتفريقهم.
وقال��ت الس��لطات االمني��ة في
الس��ليمانية ،ان املدع��ى الع��ام
اصدر امرا قضائيا ً بإلقاء القبض
عل��ى رئيس قائم��ة اجليل اجلديد،
بتهمة التحري��ض على التظاهر

واستهداف االمن واالستقرار في
املدينة.
وطالب��ت س��روة عب��د الواح��د
احلكوم��ة االحتادي��ة واجملتم��ع
الدولي بالتدخ��ل لتحديد مكان
اخيه��ا املعتق��ل من��ذ اول امس
الثالثاء ل��دى االجهزة االمنية في
السليمانية.
وكان شاس��وار عب��د الواحد قد
وجه ف��ي كلمة نقلته��ا قناة ان
ار ت��ي الش��باب ال��ى االس��تمرار
في التظاهر وع��دم التراجع حلني
اس��قاط احلكومة احلالي��ة ،ومن
خلفها احلزب الدميقراطي واالحتاد
الوطني اللذان قال انهما فش�لا
خ�لال حكمهما الذي اس��تمر ل
 26عام��ا ً املاضية عل��ى مختلف
الصعد.
بدورها حذرت السفارة االميركية
في بغداد الس��لطات في االقليم
من اعتق��ال عبد الواحد وطالبت
واحلكومة العراقية بالعمل على
اطالق سراحه.
وذك��ر موقع (س��بي ميدي��ا) عن
مص��ادر سياس��ية رفيع��ة ،ان
الس��فارة االميركية ف��ي العراق
اتصل��ت برئي��س ال��وزراء حي��در
العب��ادي وطالبت��ه بالتدخ��ل
لضمان س�لامة واطالق سراحه،

مؤك��دة «يج��ب اطالق س��راحه
بأسرع وقت ممكن».
وبينما شيع املواطنون في قضاء
راني��ة ضحاي��ا التظاه��رات التي
ش��هدتها املدين��ة خ�لال االي��ام
املنصرمة والتي ادت الى سقوط
ستة قتلى ونحو  88جريحا جراء
اطالق النار عليهم من قبل حماية
املق��ار احلزبي��ة ،ق��ام متظاهرون
جابوا شوارع املدينة باحراق مقار
حركة التغيير واالحتاد االس�لامي
واحلزب االشتراكي.
وكان متظاه��رون ق��د اضرم��وا
الن��ار مبق��ار احل��زب الدميقراط��ي
الكردستاني واالحتاد الوطني في
قضاء رانية وكفري وقضاء كوية.
بدوره��ا طالب��ت حرك��ة التغيير
اجلماهي��ر ال��ى تنظي��م اعتصام
واضراب عام في االقليم للضغط
عل��ى الس��لطات وارغامها على
التجاوب مع مطالب املتظاهرين
واجراء االصالحيات املطلوبة.
واك��د رئي��س اجملل��س الوطن��ي
حلرك��ة التغيير جمال محمد في
تصريح ،ان احلرك��ة تؤيد مطالب
املتظاهري��ن وبينم��ا دع��ا ال��ى
االبتعاد عن العنف والشغب في
التعبير عن مطالبهم املشروعة،
طالب اجه��زة االمن الى باحلفاظ

على س�لامة املتظاهرين وضمان
امنهم.
وم��ن جانب��ه اعتبر القي��ادي في
االحت��اد الوطن��ي الكردس��تاني
س��عدي بي��رة ،ان التظاهرات في
محافظة الس��ليمانية «محاولة
انق�لاب عل��ى احلكم ف��ي اقليم
كردستان».
وأضاف ان ما حدث خالل اليومني
املاضيني ليس اال محاولة انقالب
عل��ى احلكم ف��ي اإلقلي��م ،داعيا
حكوم��ة االقلي��م ال��ى اتخ��اذ
إجراءات عاجلة ملنع س��فك دماء
املواطنني.
ف��ي غض��ون ذل��ك نش��ر احل��زب
الدميقراط��ي الكردس��تاني قوات
كبي��رة ف��ي املناط��ق الت��ي حتت
س��يطرته ،ف��ي اربي��ل وده��وك
لقط��ع الطري��ق أم��ا أي تظاهرة
احتجاجية ،قد حت��دث ،حيث قام
بقطع الطريق امل��ؤدي الى قضاء
آكري التابع حملافظ��ة أربيل ومنع
حدوث اي جتمع في ذلك القضاء.
وأكد مصدر فضل عدم الكشف
ع��ن هويته لـ موق��ع «مليت» أن
عناصر آسايش احلزب الدميقراطي
الكردس��تاني اعتقل��وا أح��د
املنظمني والداعني الى التظاهرة
واقتادوه الى جهة مجهولة.

قـراءة في تشكيـل تنظيـم «داعـش»
ٌ
َ
دروس للمستقبـل
العاميـن  2011و :2014
بين
االنس��حاب األمريك��ي وضع��ف األمن
العراق��ي .لي��س من املس��تغرب أن تبرز
ف��رص جدي��دة أم��ام تنظي��م «الدولة
اإلس�لامية» نظرا ً للتف��اوت الهائل بني
القدرات األمني��ة العراقية واألمريكية.
فل��و كان اجلي��ش وجه��از اخملاب��رات
العراقيان قويّينَ مبا فيه الكفاية ،ملا كان
رحيل الواليات املتحدة ليؤ ّثر بهذا القدر.
وعوضا ً عن ذلك ،منح االنسحاب عناصر
تنظيم «الدولة اإلس�لامية» حرية أكبر
في احلركة والعمليات في املناطق التي
سبق لهم أن أسس��وا فيها وجودا ً قويا ً
أو شبكات دعم واسعة ،حرصت الق ّوات
األمريكي��ة عل��ى قمعه��ا عن��د ظهور
حركة «الصحوة» السنّية.
منح الفراغ ما بعد
األعمال اإلجرامي��ةَ .
ع��ام  2011املزيد م��ن الفرص لـ تنظيم
«الدولة اإلسالمية» لالستغالل أو إنشاء
شبكات إجرامية تعمل باإلجتار بالبشر،
واالختطاف ،واالبتزاز ،وس��رقة املصارف،
والتكرير البدائي للنفط ،واإلجتار باآلثار.
كم��ا قام التنظيم باس��تثمارات خف ّية
في ش��ركات محلية مشروعة ملراكمة
أصوله املالية.
منذ عام  ،2011سمحت عمليات هروب
بارزة من سجني «أبو غريب» و»التاجي»
وغيرهم��ا لعاملني وقادة رئيس��يني في
تنظي��م «الدول��ة اإلس�لامية» ،كان��وا
ق��د اعتقلوا خ�لال س��نوات الزيادة في
ع��دد القوات/و«الصح��وة» ،بالع��ودة
إل��ى التنظيم .وكان العدي��د من هؤالء
مؤهلني ،ومض ّرس�ين
الهارب�ين مقاتلني ّ
خدم��وا كمضاعفني للق�� ّوة ومجنِّدين
فاعلني.
اجله��اد الس��وريّ .
لعل احلرب الس��ورية
منح��ت تنظي��م «الدولة اإلس�لامية»،
أكث��ر م��ن أي عامل آخر ،ولوج��ا ً جملنّدين
وأس��لحة ومتوي��ل جديد .وش��مل ذلك
تدفق أعداد كبيرة من املقاتلني األجانب
املس��تعدين ملس��اعدة التنظي��م على
ّ

داعش
الفوز باملع��ارك وإدارة املناط��ق الواقعة
حت��ت س��يطرته .وعل��ى الرغم م��ن أ ّن
عوامل كثيرة ق��د ح ّركت هذه التعبئة،
ف��إن موق��ع تركي��ا االس��تراتيجي ف��ي
املنطقة وحدودها املفتوحة مع س��وريا
ّ
ش��كال العاملَني املس��اع َدين األكثر
رمبا
ّ
أهم ّية ،فقد اس��تمر تدفق املقاتلني عبر
هذه احل��دود دون عوائق حتّى وقت قريب
من ربي��ع عام  2015عندم��ا بدأت أنقرة
في تناول القضية بجدية أكبر.
أوجه التشابه واالختالف
في الوقت احلالي
ال ي��زال تنظي��م «الدول��ة اإلس�لامية»
ّ
يس��تغل املنظم��ات
بش��كله احلال��ي،
اإلجرامية في العراق واحلرب الس��ورية،
لک��ن ھناك عوامل أخرى ق��د برزت ومن
األرج��ح أن تق ّل��ص من فرص��ه بالعودة
بش��كل منتصر كما فعل بني العا َمني
 2013و  .2014وإذا ومت��ى اس��تعاد
تنظي��م «الدولة اإلس�لامية» األراضي،

س��تكون ه��ذه عل��ى األرجح ش��بيه ًة
بأرخبي��ل من املعاقل أكثر من ُ
ش��بهها
ملس��احات واس��عة م��ن األراض��ي التي
سيطر التنظيم عليها سابقا ً بسرعة
كبيرة.
وم��ن ب�ين األس��باب الكامن��ة وراء هذا
التقييد اس��تبعاد أن تش��هد املنطقة
تك��رارا ً لتعبئ��ة ش��املة للمقاتل�ين
األجانب كما حصل ب�ين العا َمني 2012
و  .2015وعل��ى الرغم م��ن أ ّن اجلهاديني
سيس��تم ّرون في محاولتهم التس�� ّلل
إل��ى الع��راق وس��وريا ،إلاّ أ ّن أعداده��م
س��تكون قليلة وليس��ت هائل��ة نظرا ً
لألنظم��ة القانوني��ة اجلدي��دة الت��ي
ط ّبقته��ا احلكومات اخملتلفة حملاربة مثل
ه��ذا التجني��د ،واإلج��راءات الصارم��ة
املتواصل��ة الت��ي تتّبعه��ا تركي��ا ض��د
حركة املقاتل�ين األجانب على أراضيها.
وبالتال��ي ،س��يتمتّع تنظي��م «الدول��ة
اإلس�لامية» بقوة بشرية محتملة ّ
أقل
حجم��ا ً بكثي��ر للمس��اعدة ف��ي إعادة

بناء هي��كل حوكمته أو عملها كمزودة
الذخيرة ملدافعه.
باإلضاف��ة إلى ذل��ك ،إ ّن «قوات احلش��د
الش��عبي» في العراق اوالق��وات احمللية
واألجنبي��ة ف��ي س��وريا ،ال س��يما تلك
املصطفة مع إيران ،لن تس��مح بجهود
ش��املة إلع��ادة بن��اء تنظي��م «الدولة
اإلسالمية» .ومنذ حترير املوصل ،عمدت
بعض وحدات ميليش��يا «قوات احلشد
الش��عبي» إل��ى التعوي��ض عل��ى هذا
الصعي��د مبحارب��ة أي نش��اط مرتب��ط
ب��ـ تنظي��م «الدولة اإلس�لامية» .ومن
املفارقات أن مثل هذه األعمال من املرجح
أن تؤس��س قاعدة جتنيد مستقبلية لـ
تنظيم «الدولة اإلسالمية» ،ال س ّيما أنّه
لم يبق للمجتمع السنّي سوى القليل
من بدائل القيادة احمل ّلية بعد نصف عقد
من حمالت تنظيم «الدولة اإلسالمية»
ضد ش��خص ّيات «الصحوة» الس��ابقة
ّ
وغيرها من العناصر السياسية واملتمردة
الس��نية .ومع ذلك ،فإن النفوذ اإليراني

املتزاي��د واالنضباط األكب��ر في صفوف
«قوات احلشد الشعبي» يعني أ ّن أي بروز
جديد لـ تنظيم «الدولة اإلسالمية» قد
يتضمن جيوبا ً أصغر بكثير من األراضي،
ّ
ويس��تدعي ر ّدا ً عس��كريا ً س��ريعاً ،مم��ا
يجعل من الصعب حتقيق أي مكاس��ب
أو توس��يعها .وأحد البدائل احملتملة هو
إعادة تأسيس شبكة تنظيم «القاعدة
في العراق» ،ولكن في حني متّ تناقل هذه
الفكرة في األوساط اجلهادية منذ بضع
تأت بثمارها بعد.
سنوات ،إال أنها لم ِ
وأخي��راً ،ف��إن األرض اجملاورة في س��وريا
ليس��ت خصب��ة لس��يطرة اجلهادي�ين
كما كانت في الس��ابق .إذ ال يزال نظام
األس��د و«ق�� ّوات س��وريا الدميقراطية»
الت��ي يقوده��ا األك��راد تس��تولي على
األراضي ،ولن تقوم اجلماعات اإلسالمية
الس��نّية التي أفسحت اجملال لـ تنظيم
«الدولة اإلس�لامية» بني نيس��ان/أبريل
 2013وكان��ون الثاني/يناي��ر ( 2014م��ن
بينه��ا «جبه��ة النص��رة» ،الت��ي كانت
مرتبطة بـ تنظي��م «القاعدة» في ذلك
الوق��ت) بتكرار ذلك .فف��ي الواقع ،كان
ر ّد الفعل الس��نّي
ض��د تنظيم «الدولة
ّ
اإلس�لامية» ف��ي س��وريا أكث��ر حزم��ا ً
مم��ا كان علي��ه ف��ي العراق بع��د حركة
«الصحوة» .وباختصار ،سيواجه تنظيم
«الدولة اإلسالمية» صعوبة أكبر بكثير
في تس��خير األطراف الفاعلة السورية
الس��نية ملصلحته اليوم أكثر من قبل
ّ
عندم��ا
احت��ل الرق��ة وأج��زاء أخرى من
البالد عام .2014
املرحلة املقبلة
نظ��را ً إلى هذه العوامل ،من غير املرجح
أن يتك�� ّرر الس��يناريو ال��ذي حصل بني
كانون األ ّول/ديسمبر  2011وحزيران/متّوز
 ،2014عل��ى األقل لي��س بنفس النطاق
أو الوتي��رة .وعل��ى الرغم م��ن أ ّن بعض
الظروف واملش��اكل الهيكلية الكامنة

التي أدت إلى إعادة بروز التنظيم ال تزال
قائم�� ًة ،إلاّ أنّه يجب األخذ بعني االعتبار
االختالفات األساس��ية أيضاً .وبطبيعة
احلال ،سيكون من الغباء اعتبار تنظيم
«الدول��ة اإلس�لامية» خ��ارج املعادل��ة،
وذل��ك أل ّن اجلماع��ة هي أق��وى اليوم مما
كانت علي��ه عقب «هزميتها» األولى في
عام  .2009ومع ذلك ،فإن القمع الدولي
للمحارب�ين األجان��ب ،واليقظ��ة األكبر
بني األع��داء احمل ّليني لـ تنظي��م «الدولة
اإلسالمية» ،والبيئة املتغيرة في العراق
وسوريا ،تشير كلها إلى أ ّن اجلماعة قد ال
تكون قادرة على فرض نفسها باالمتداد
والسرعة نفسهما كما فعلت في عام
.2014
وبالتال��ي ،يتعينّ عل��ى الواليات املتحدة
وحلفائه��ا التركيز عل��ى الفهم الك ّلي
لهذا الس��ياق املتغ ّير متاماً ،وليس على
إعادة خوض املعركة الس��ابقة .ويُعتبر
تعزي��ز ق�� ّوات األم��ن العراقي��ة خطوة
أول��ى مفي��دة بش��كل خ��اص لتجنب
تك��رار األخط��اء الس��ابقة ومن ش��أن
ه��ذه املقارب��ة أن تُخف��ف م��ن العبء
على الق�� ّوات األمريكية ،مما سيس��مح
لها بالتال��ي بالتركيز أكثر على كيفية
التأثي��ر عل��ى األحداث عل��ى األرض في
س��وريا عل��ى الرغم من غي��اب عالقات
أمريكي��ة مع نظام األس��د .وعلى املدى
األط��ول ،ال يوج��د عالج س��ريع لتهديد
تنظيم «الدولة اإلس�لامية» في أي من
البل َدين .ومع ذلك ،على الواليات املتحدة
العمل مع الش��ركاء احمل ّلي�ين والدوليني
املهمة األساس��ية القاضية ّ
بحل
على
ّ
املش��اكل السياس��ية واالقتصادي��ة
واالجتماعي��ة والبيئي��ة والديني��ة
الكامنة التي يستغ ّلها تنظيم «الدولة
اإلسالمية» واجلماعات اجلهادية األخرى.
*هارون زيلني هو زميل «ريتش��ارد بورو»
في معهد واشنطن.
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بالتعاون والتنسيق مع منظمة العمل الدولية

العراق يسعى الى االرتقاء بالصحة والسالمة المهنية
تسعى الورشة الى
الخروج بتوصيات
ونتائج مهمة
تنعكس ايجابا
على واقع الصحة
والسالمة المهنية
وتفتيش العمل في
العراق لترتقي بهما
الى المستويات
العالمية

املركز الوطني للصحة والسالمة املهنية

العم��ل الدولي��ة بالتع��اون م��ع
منظمة العمل الدولية والشركاء
االجتماعي�ين كاحتادي الصناعات
العراق��ي ونقابات العم��ال ،الفتا
الى انه س��يتم ع��رض طروحات
امللفني للش��روع بوضع سياسات
وبرامج على ارض الواقع.
الى ذلك اكد املستشار االقليمي
ملنظمة العم��ل الدولية الدكتور
ام�ين وريدات اهمية حتديث هذين
امللف�ين نظ��را ملصادق��ة الع��راق
عل��ى اتفاقي��ة االط��ار الترويجي
للسالمة والصحة املهنيتني رقم
( )187لس��نة  2006كاول دول��ة
عربية تصادق على هذه االتفاقية
 ،مبين��ا ان التق��دم والنم��و
االقتصادي الذي يش��هده العالم

وتطور قط��اع العمل يجلب على
االنس��ان مخاطر عديدة تتطلب
الوقاي��ة منها وتوفي��ر بيئة عمل
آمن��ة وس��ليمة م��ن خ�لال رفع
س��بل وطرق الوقاية م��ن اخملاطر
مب��ا يضم��ن احل��د م��ن االصابات
واحلوادث واالم��راض املهنية التي
تتس��بب بخس��ائر في االقتصاد
العامل��ي تقدر نس��بتها بـ 4%من
الناجت االجمالي.
وع��زا الدكت��ور وري��دات اس��باب
زي��ادة اصابات وحوادث العمل الى
غياب اآلليات الفعالة لتشخيص
االمراض وضع��ف آليات االحصاء
 ،مش��يرا ال��ى ان تل��ك احل��وادث
من املمكن احلد منه��ا لو اتبعت
قواعد الصحة والسالمة املهنية

بش��كل فعال في مواقع العمل.
واوض��ح ان هن��اك اس��تغالال ً
للعامل�ين وانته��اكا ً حلقوقه��م
لي��س ف��ي اج��ور العم��ل فقط
وامنا في حري��ة العمل والتنظيم
النقاب��ي وكرامة العام��ل وهذه
ال ميك��ن معاجلته��ا اال بتط��ور
السالمة املهنية وتفعيل تفتيش
العم��ل وااللت��زام بالتش��ريعات
الدولي��ة ذات العالقة لبناء عالقة
بيئية وسليمة للعمل .
ولف��ت املستش��ار االقليم��ي
للمنظمة الدولية الى ان من اهم
واجب��ات منظمة العمل الدولية،
تق��دمي الدع��م الفن��ي واخلب��رات
الالزم��ة لالرتقاء مبعايي��ر العمل
مبا فيها تفتيش العمل والصحة

والسالمة املهنية .وبني وريدات ان
وزارة العمل والشؤون االجتماعية
ابدت اس��تعدادها لتقدمي الدعم
والتعاون لتطوير خدمات الصحة
والسالمة والتفتيش ما يدل على
ح��رص احلكوم��ة العراقية على
ضمان صحة وس�لامة العاملني
وحماي��ة حقوقه��م وتطوي��ر
سياس��ة وس��تراتيجية تفتيش
العمل وسياس��ة وس��تراتيجية
الصحة والسالمة املهنية.
ومت خالل الورشة تقدمي استعراض
ملس��ودة الصح��ة والس�لامة
املهني��ة م��ن قب��ل مع��اون مدير
املركز الوطني للصحة والسالمة
املهنية املهندس��ة ازه��ار فاضل
تضم��ن ملخص��ا ً ع��ن الواق��ع

احلالي وعرض بعض االساس��يات
لضمان بيئة عمل سليمة وامنة
للعامل�ين مع امكاني��ة حتديثها
دوري��ا ومراجعته��ا باس��تمرار،
فيما ش��هدت الورشة مناقشات
مس��تفيضة من قبل احلضور في
بعض فقرات املسودة ومالحظات
اخ��رى تق��دم به��ا املستش��ار
االقليمي ملنظمة العمل الدولية
وتأكيده على بعض اجلوانب التي
تخص العمل والسالمة املهنية،
فيما اشاد بالوقت القياسي الذي
متكنت في��ه وزارة العمل من اجناز
املسودة في ظل الظروف الصعبة
الت��ي مت��ر به��ا الب�لاد والتزام��ا
باتفاقية ( )187التي صادق عليها
العراق.

تتمات ص1
مسـاع حكوميـة الستعادة
ٍ
عقـارات الدولـة من األحزاب
واملتنفذيـن
منوها الى أن "الكثير من أوامر اإلخالء
ال تنف��ذ بس��بب ان املس��تولي عل��ى
العقار ش��خصية متنف��ذة أو ينتمي
حلزب متنفذ وبع��ض العناصر األمنية
تتخوف من القيام بأي إجراء ضدهم".
م��ن جانبه��ا كش��فت جلن��ة النزاهة
النيابي��ة ،امس األربعاء ،عن تش��كيل
جلن��ة حكومي��ة م��ن مجلس ال��وزراء
والن��واب وجهات رقابي��ة أخرى ملتابعة
مل��ف عق��ارات الدولة والعم��ل على
اخالئها وتسليمها للحكومة .
وق��ال عض��و اللجن��ة ط��ه الدفاع��ي
لصحيف��ة ‘‘الصباح اجلديد‘‘ ان" جلنتي
النزاه��ة والقانونية النيابي��ة خاطبتا
األحزاب والش��خصيات التي تش��غل
عق��ارات الدول��ة والقصور الرئاس��ية
بض��رورة اخالئه��ا او دفع ب��دل لإليجار
عنها وبنحو مس��تمر ال��ى الدولة في
حالة رغبتهم بالبقاء فيها .
وأكد أن" هذا القرار جاء بعد تش��كيل
جلن��ة حكومية جل��رد عق��ارات الدولة
والقصور كافة التي تشغلها األحزاب
واجله��ات السياس��ية منه��ا جلن��ة
النزاهة التي س��تبدأ خ�لال أيام قليلة
بتقدمي جميع االحص��اءات عن عقارات
الدولة الى احلكومة وكش��ف اجلهات
املتورطة.
وأوض��ح عض��و النزاه��ة النيابية بأن"
اللج��ان النيابي��ة واحلكومي��ة املعنية
لديها مشكالت مع اجلهات التي باعت
عق��ارات الدولة او مت تأجيرها بأس��عار
زهيدة ،مشيرا الى ان" هذا امللف يحتاج

بغداد ـ الصباح الجديد:

دع��ت وزارة التج��ارة ،ام��س األربع��اء ،املواطنني
الى تس��لم بطاقاتهم التمويني��ة اجلديدة قبل
نهاية الشهر اجلاري ،الفتة إلى الغاء  ١٦٤وكالة
غذائية وطحني خالل شهر تشرين االول املاضي
بسبب مخالفتها للضوابط والتعليمات.
وقالت مدير عام دائ��رة التخطيط واملتابعة في
ال��وزارة ،ابتهال هاش��م صباط ،ف��ي بيان تلقت
"الصباح اجلديد" نسخة منه ،إن "دائرتها قامت
وللشهر ذاته بتدوير  ١١٧وكالة ودمج  ١٠وكاالت
واس��تحداث  ٦وكاالت واعادة  ٢وكالة فضال عن
تس��جيل  ٢١٠٧٠طفل حديث الوالدة وتسجيل
جدي��د  ٤٧٧١٥فرد و  ١٢طفل باالضافه الى نقل
 ٤٩٢ف��رد من القادمني الى ف��روع التموين ونقل
 ٤٩٠ف��رد م��ن املنقولني من ف��روع التموين كما
مت ش��طب  ٤٦٣٢١فرد من البطاق��ة التموينيه
بسبب الوفاة او السفر او اسباب اخرى".
وش��ددت صباط على " الدوائ��ر احلكومية وغير
احلكومية ذات العالقة واملواطنني كافة بضرورة
االبالغ عن املسافرين واملتوفني ليتسنى للدائرة
ش��طبهم م��ن البطاق��ة التمويني��ة حس��ب
الضواب��ط والتعليم��ات املعم��ول به��ا به��ذا
اخلصوص".
ودعت املواطنني الى "االسراع مبراجعة وكالئهم
لغرض تس��لم بطاقاتهم التمويني��ة اجلديدة،
خصوص��ا وان الفت��رة املتبقية تنته��ي بنهاية
الشهر اجلاري".

متابعة الصباح الجديد:
اختتمت امس االربع��اء فعاليات
الورش��ة اخلاصة للنهوض بواقع
الصح��ة والس�لامة املهني��ة
وامللف الوطن��ي لتفتيش العمل
ف��ي الع��راق واالرتق��اء بهما الى
املستويات العاملية التي نظمتها
وزارة العمل والشؤون االجتماعية
عل��ى م��دى ثالث��ة اي��ام بحضور
وكيل الوزارة الدكتور عبد الكرمي
عب��داهلل واملستش��ار االقليم��ي
ملنظمة العم��ل الدولية الدكتور
امني وريدات .
واع��رب مستش��ار وزارة العم��ل
اخلبير كاظم ش��مخي في كلمة
له خ�لال افتتاحه ورش��ة العمل
ع��ن امله ف��ي ان تخرج الورش��ة
بتوصيات ونتائج مهمة تنعكس
ايجاب��ا عل��ى واق��ع الصح��ة
والس�لامة املهني��ة وتفتي��ش
العمل في الع��راق لترتقي بهما
الى املستويات العاملية.
واض��اف مستش��ار ال��وزارة ان
حماية صح��ة العاملني تتضمن
توفير بيئة عمل سليمة وحماية
وس��ائل االنت��اج م��ن التل��ف الن
احلماي��ة هي الركي��زة الثانية في
برنام��ج العمل الالئ��ق  ،مبينا ان
الصح��ة والس�لامة ه��ي احدى
مفردات الهدف الثامن في مدونة
التنمية املستدامة التي تختص
بالنمو االقتصادي.
م��ن جانبه ق��ال مدير ع��ام دائرة
التش��غيل والق��روض واملرك��ز
الوطن��ي للصح��ة والس�لامة
املهني��ة املهن��دس عم��ار عب��د
الواحد ان الورشة سيتركز عملها
على مناقش��ة مسودتي الصحة
والس�لامة املهني��ة وتفتي��ش
العم��ل وامكاني��ة حتديثهم��ا
على وفق متطلب��ات املرحلة ومبا
يتماش��ى مع اتفاقي��ات ومعايير

"التجارة" تدعو
ّ
المواطنين الى تسلم
بطاقاتهم التموينية

ال��ى متابعة ميدانية وال��ى قانون رادع الطريق أمام الفاس��دين وذوي النفوس
لوقف هذا االس��تغالل وخاصة العراق الضعيفة.
االن بامس احلاجة لها لالس��تفادة من الى ذلك كش��ف عضو جلن��ة النزاهة
هذه األموال ولس��د بع��ض من العجز ف��ي مجل��س محافظ��ة بغ��داد عادل
الس��اعدي للصباح اجلدي��د  ،ان هناك
في ميزانية الدولة .
م��ن جهتها أنه��ت وزارة العدل مؤخرا ً اكثر من  500عق��ار تابع للدولة ما زال
أرشفة جميع وثائق التسجيل العقاري حتت تصرف األحزاب .
الكترونيا ً في بغ��داد واحملافظات كافة وأض��اف ان "بقاء هذه االحزاب بش��تى
وس��تحفظ بالتع��اون م��ع البن��ك مس��مايتها وتوجهاته��ا ف��ي تل��ك
املركزي العراق��ي والذي خصص إحدى العقارات مخالف للقانون ألنه اليوجد
خزانئه حلفظ هذا األرش��يف والوثائق مس��وغ قانوني يس��مح له��ؤالء متلك
بالتنس��يق م��ع مكت��ب وزي��ر العدل مثل هكذا عقارات.
ومكتب املفت��ش العام لل��وزارة ودائرة
البرملان النرويجي يصوّت على منح
التسجيل العقاري.
العراق  50مليون دوالر
وق��ال وزي��ر الع��دل حي��در الزاملي في
بيان تلقت صحيف��ة ‘‘الصباح اجلديد‘‘ ولفت��ت ال��ى أ َّن "التجرب��ة العراقـ َّية
نسخة منه أن" الوزارة حرصت وبذلت ف��ي حتقيق التعاي��ش ب�ين القوم َّيات،
جهودا ً كبيرة للحد من عمليات التزوير والديان��ات ،واإلثن َّيات تصل��ح أن تكون
أو التالع��ب في الوثائ��ق اخلاصة بدوائر مثاال ً للدول األخرى".
ومالحظات التس��جيل العقاري ودأبت مش��يرة الى ان "النروي��ج لديها خبراء
على وضع آليات خاصة للحيلولة دون ف��ي مج��االت ُمتع�� ِّددة ،ومنه��ا :ن��زع
األلغ��ام ،ودع��م النازحني وس��نواصل
فقدانها أو تلفها".
وأوض��ح أن"وزارة الع��دل س��تقوم الوق��وف إل��ى جان��ب الع��راق" ،فيم��ا
بج ُهود احلكومة العراقـ َّية في
بس��حب األقراص املدمجة املودعة في اشادت ُ
البن��ك املرك��زي العراقي وف��ي الدائرة ُمحارَبة الفساد".
العامة للتس��جيل العقاري كل ستة
حصر السالح بيد الدولة يخلق
أشهر لتحديثها وفقا للمتغيرات التي
بيئة استثمارية آمنة
حتصل في عائدية املمتلكات العقارية
والناجت��ة ع��ن عمليات البيع والش��راء وبني املتحدث باس��م مجلس الوزراء أن
"بقاء الس�لاح خارج االطار الرس��مي
بالطرائق القانونية".
وطمأن وزير العدل املواطنني بأن" ليس يلحق ضررا ً بالس��لم واالمن االهليني،
في إمكان أي ش��خص أو أي جهة بعد في وقت تعمل احلكومة على بسطها
اآلن التالعب في املمتل��كات العقارية بشتى الوسائل الدستورية".
العائدة لهم ،سيما وإن الوزارة وضعت ونوه الى ان ذلك يتعارض مع "توجهات
اجراءات وآليات مشددة ودقيقة لقطع احلكوم��ة نحو االس��تثمار م��ن خالل

دخ��ول الش��ركات االجنبي��ة الت��ي
يتطل��ب عمله��ا بيئة آمن��ة بتكريس
النظ��ام والقانون في جمي��ع االراضي
العراقية".
ومضى احلديثي الى ان "جزءا ً من التزام
الدولة هو فتح ابواب االستثمار ،وتوفير
ف��رص عم��ل آلالف العاطل�ين ،وذل��ك
ل��ن يتحقق إال بتنفيذ الدس��تور فيما
يتعلق بانهاء عسكرة اجملتمع واملظاهر
التي تتعلق بهذا االمر والسعي إليجاد
منظوم��ة أمنية دقيقة تطبق القانون
على اجلميع وال تسمح بنشاط مسلح
خارج االطار الرسمي".
من جانبه ،ذكر النائب عن حتالف القوى
العراقية حامد املطلك في حديث إلى
"الصباح اجلديد" ،أن "خطاب املرجعية
الدينية ي��وم اجلمعة املاض��ي بضرورة
حصر الس�لاح بيد الدول��ة ميثل وضع
االصب��ع على اجل��رح وهو احل��ل االمثل
للتعامل مع الوضع الراهن".
وأض��اف املطل��ك ،عض��و جلن��ة االمن
والدفاع في مجلس النواب ،أن "العراق
ال ميكن اعادة اعماره مرة اخرى ،واملضي
ب��ه إل��ى االم��ام م��ع وج��ود جماعات
مسلحة تعمل خارج نطاق الدولة".
وبني أن "السيطرة على الوضع االمني
تتطلب جيشا ً وطنيا ً ممثلة فيه جميع
مكونات الش��عب العراق��ي وقوى امن
داخل��ي وتخضع لنظ��ام داخلي ضمن
القوانني والدستور".
وطالب املطل��ك "رئيس ال��وزراء حيدر
العبادي بابعاد املؤسس��ة العسكرية
عن تأثيرات االحزاب واجلماعات املسلحة
غير الرس��مية لك��ي تق��وم مبهامها،
وفي مقدمة اخلطوات ،الس��عي النهاء

عسكرة اجملتمع".
يشار إلى أن رئيس الوزراء حيدر العبادي
اعلن س��عيه النهاء املظاهر املسلحة
غير الرسمية ،كما اكد على أن القانون
مين��ع مش��اركة اجله��ات الت��ي متتلك
فصائل مسلحة في االنتخابات.
التيار الصدري يعلن
تأسيس حزب "االستقامة"
وأش��ار الى أن "حزب االستقامة سوف
يعل��ن ائتالفه مع أح��زاب أخرى خلوض
االنتخاب��ات" ،موضح��ا أن "االئت�لاف
اجلدي��د س��يكون حتت مس��مى جديد
واالستقامة سيكون جزءا منه".
توقيف موظفتني مبصرف الرشيد
الختالسهما  19مليار دينار
الفتا إلى أن "املبالغ املس��حوبة وصلت
إلى  19مليار دينار عراقي".
يش��ار الى ان السلطة القضائية باتت
تعلن في اآلونة األخيرة اصدارها قرارات
بشأن عمليات االختالس والتهريب بحق
اشخاص متهمني بتلك العمليات.
التحالف الدولي يؤكد استمراره
في العراق وسوريا لتأمني استقرار
طويل األمد
وأكد بول فان��ك قائد التحالف الدولي
املشكل حملاربة "داعش"  ،في  27تشرين
الثاني  ،2017أن قوات بالده ستبقى في
العراق حلني استقرار الوضع فيه ،فيما
لفت الى أن التحالف س��يعيد تأهيل
اخملافر احلدودي��ة العراقية ويوفر دوريات
متنقلة لتأمينها.

إطالق سراح رئيس
مجلس محافظة البصرة
صباح البزوني
بغداد ـ الصباح الجديد:

اكد مصدر مطل��ع في محافظة البصرة ،امس
االربعاء ،اطالق س��راح رئي��س مجلس محافظة
البصرة السابق صباح البزوني.
وقال املص��در في تصريح صحف��ي إن "البزوني
أف��رج عن��ه صب��اح أمس ،بق��رار م��ن محكمة
التميي��ز االحتادي��ة لعدم كفاي��ة األدلة بقضية
شركة داود اجلميح".
وكان القي��ادي في كتلة ائتالف دولة القانون في
البصرة ورئي��س مجلس احملافظة صباح البزوني
توجه ف��ي ( 5متوز  )2017ال��ى محكمة النزاهة
ف��ي ضوء أمر منها باس��تقدامه ،ثم قرر قاضي
التحقيق توقيف��ه على ذمة التحقيق ،وفي (14
آب  )2017أص��در مجل��س القض��اء األعلى بيانا ً
أش��ار فيه الى أن البزوني مته��م بثالث قضايا،
وف��ي ( 13ايل��ول  )2017أص��درت محكم��ة في
بغداد حكما ً حضوريا ً باحلبس ملدة ثالث سنوات
على رئيس اجمللس عن قضية واحدة.

العراق يحقق تقدمًا

بالبحوث المنشورة في
"سكوبس" العالمية

بغداد ـ الصباح الجديد:

أحتل العراق املوقع العاش��ر عربيا ً على صعيد
البحوث املنش��ورة في قواعد البيانات العاملية
سكوبس.
ونق��ل بي��ان ل��وزارة التعلي��م العال��ي تلق��ت
"الصباح اجلديد" نسخة منه عن مدير البحث
والتطوير غس��ان حمي��د عبد اجملي��د ،قوله إن
"عدد البحوث املس��جلة للع��راق ضمن بيانات
س��كوبس العاملية قف��زت إل��ى  23الفا و213
محققا ً بذلك قفزة الى املرتبة العاش��رة عربيا
من أصل ثمانية عشر دولة عربية مشاركة في
قواعد البيانات".
وأض��اف أن "إع�لان ه��ذا التصني��ف يأتي في
سياق احتفال مؤسسة سكوبس بوصول عدد
البح��وث املنش��ورة ضمن قواع��د بياناتها الى
سبعني مليون بحثاً".
ولف��ت البي��ان ال��ى ،أن "املؤسس��ة العاملي��ة
أصدرت بهذه املناسبة إحصائية بعدد البحوث
ملئة وس��تني دولة مشاركة في قواعد بياناتها.
واشار الى أن العراق احتل التسلسل ( )76عامليا ً
بع��دد بحوثه البالغة  23الفا ومئتني و 13بحثا ً
فيما حجز املوقع العاشر عربياً".
سكوبوس ،قاعدة بيانات حتتوي على ملخصات
و مراج��ع م��ن مقاالت منش��ورة ف��ي مجالت
أكادميية محكمة.

الملف األمني

انفجار عبوتين في الطارمية وأبي غريب غربي بغداد * تحرير مختطفين بعملية نوعية شمالي ديالى
ضبط كدس متفجرات يضم  75عبوة شرقي األنبار * تطهير سلسلة تلول عطشانة غربي نينوى

بغداد – انفجار عبوتني
ذكر مصدر أمني في الشرطة العراقية
امس األربعاء ،ب��أن مدنيا قتل وأصيب
أربعة آخرون بانفجار عبوتني ناسفتني
في منطقتني منفصلتني ببغداد.
وقال املصدر الذي طلب عدم الكشف
عن اس��مه إن "عبوة ناس��فة مزروعة
ق��رب س��وق ش��عبية ف��ي منطق��ة
الفالحات في الطارمية شمالي بغداد
انفجرت ،ظهر يوم امس ما أس��فر عن
مقتل ش��خص وإصابة اثنني آخرين" ،
مضيفا أن "عبوة ناسفة أخرى مزروعة
ق��رب محال جتارية في منطقة الزيدان
التابعة لقض��اء أبو غريب غربي بغداد
انفجرت ،ظهر يوم امس ما أس��فر عن
إصابة شخصني".

االنبار – ضبط متفجرات
اف��اد مصدر في مديرية االس��تخبارات
العس��كرية امس األربع��اء ،عن ضبط
كدس متفجرات يضم  75عبوة ناسفة
كبيرة احلجم شرقي محافظة األنبار.
وقال��ت املصدر إن "اس��تخبارات قيادة
عمليات شرق االنبار ،وضمن توجيهات
مدي��ر االس��تخبارات العس��كرية
املتضمنة تكثي��ف البحث والتفتيش
ومتابع��ة فلول ما تبق��ى من عصابات
داع��ش االرهابي��ة وتفكي��ك خالياهم
النائمة والقبض عليه��ا والتحري عن
مصادر متويلهم وتسليحهم وجتفيف
منابعها وضبط معامل ومس��تودعات
ومخ��ازن اس��لحتهم ومتفجراته��م،
واثر معلومات دقيقة ضبطت كدس��ا
للمتفج��رات يض��م  75عب��وة كبيرة
احلجم".

نينوى – اشتباكات مسلحة
اعلن قائد الفرقة اخلامس��ة بالشرطة
االحتادية العميد لؤي جواد امس االربعاء،
تطهير سلسلة تلول عطشانة غربي
محافظة نينوى.
وق��ال العمي��د ج��واد ان��ه "من��ذ يوم
الثالثاء انطلقت عمليات مداهمة من
قبل ق��وات مغاوير الش��رطة االحتادية
التابعة للفرقة والهندسة العسكرية
لتفتيش تلول عطشانة غربي نينوى".
واض��اف ان "معلوم��ات وردت عن وجود
حت��ركات لالرهابي�ين م��ا دف��ع الطالق
عملي��ة تفتي��ش وتطهير السلس��لة
بشكل س��ري" ،الفتا الى ان "املنطقة
تبلغ مساحتها نحو ستة كيلومترات
وه��ي مؤمنة االن بالكام��ل"  ،وتابع ان
"هناك انفاق��ا ومضافات عث��ر عليها
ومت تدميرها مع اس��لحة وعادت القوة

بسالم".
السماوة – طلعة جوية
كش��فت عملي��ات الرافدي��ن ام��س
االربعاء عن تنفيذ عملية اس��تطالع
جوي ف��ي بادية الس��ماوة بالقرب من
احلدود السعودية.
وذكرت القيادة ف��ي بيان لها ان "قيادة
عملي��ات الرافدي��ن وبالتنس��يق م��ع
طي��ران اجلي��ش قامت بتنفي��ذ طلعة
جوي��ة ملس��ح املناط��ق الصحراوي��ة
م��ن بادي��ة الس��ماوة تنفي��ذآ الوام��ر
وتوجيه��ات قائ��د عملي��ات الرافدين
اللواء علي ابراهيم دبعون"
ميسان – عمليات دهم
أعلنت قيادة شرطة محافظة ميسان
ام��س االربع��اء ع��ن اعتقال ع��دد من

املطلوب�ين للقض��اء عل��ى وف��ق مواد
جنائي��ة ومخالف��ات متنوع��ة خ�لال
عش��رة أي��ام املاضية ،بعملي��ات دهم
وتفتيش في احملافظ��ة مركزها مدينة
العمارة ،
وقال قائد ش��رطة محافظة ميس��ان
واملنشآت العميد نزار موهي الساعدي
لـ"الصباح اجلديد" أن القوات األمنية
وخ�لال عملية ده��م وتفتيش ،متكنت
م��ن اعتق��ال ( )81مطلوب��آ بجرائ��م
جنائي��ة ومخالفات قانوني��ة متنوعة
بينه��م ()25مته��م بالتهدي��د و ()8
متهم�ين بجرائ��م الش��روع والقت��ل
العم��د  ،وآخري��ن بجرائ��م الس��رقات
واإليذاء العمد.
البصرة – اعتقال مطلوبني
افاد مصدر أمني في شرطة محافظة

البصرة امس االربعاء أن قوات الشرطة
ألق��ت القبض ف��ي مناط��ق متفرقة
من احملافظ��ة على عش��رات املتهمني
بارتكاب جرائ��م مختلفة من ضمنها
القت��ل واخلط��ف والس��رقة وتعاطي
وترويج املواد اخملدرة.
وقال املصدر الذي طلب عدم الكشف
عن اس��مه إن "قوات الش��رطة نفذت
في غض��ون اليومني املاضي�ين حملة
أمني��ة أس��فرت ع��ن الق��اء القب��ض
عل��ى عش��رات املتهمني ف��ي مناطق
مختلف��ة" ،مبين��ا ً أن "م��ن ضمنهم
متهم��ان باخلط��ف ،وأربع��ة متهمني
بالقت��ل ،وثمانية متهمني بالس��رقة،
و 13متهم��ا ً بالتش��اجر ،فض�لاً ع��ن
متهمني بحيازة أسلحة غير مرخصة،
وس��تة متهم�ين بتعاط��ي وتروي��ج
اخملدرات ،ومتهمني بالنصب واالحتيال،

و 19متهما ً بالتهديد ".
ديالى – عملية نوعية
اعلن مصدر رفض الكشف عن اسمه
في قيادة ش��رطة ديالى امس األربعاء،
عن حتري��ر مختطفني اثن�ين من أهالي
بغداد بعملية نوعية شمالي احملافظة.
وق��ال :في ضوء معلومات اس��تخبارية
تفي��د بوج��ود مخطوف�ين اثن�ين ف��ي
بس��اتني منطق��ة ركة احلاج س��هيل،
( 10كم ش��مال بعقوبة) ،مت تش��كيل
ق��وة من قس��م مكافحة اإلج��رام في
شرطة ديالى والتوجه الى مكان احلادث
وتطوي��ق البس��اتني ومت حتري��ر اثنني" ،
مضيف��ا ان اخملتطفني هم��ا من أهالي
بغ��داد ،ومت اتخ��اذ اإلج��راءات القانونية
املطلوبة بش��أنهما وتس��ليمهما الى
ذويهما".
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الصناعة تشارك في
المنتدى العربي

للتنمية المستدامة
بغداد  -الصباح الجديد:
ش��ارك العراق ممثال بوفد من وزارة الصناعة
واملعادن برئاسة املهندس عبدالغني فخري
ال جعف��ر مدير عام هيئة البحث والتطوير
الصناع��ي وع��دد من مس��ؤولي الش��ؤون
العلمي��ة والتخطي��ط ف��ي الهيئ��ة ف��ي
فعالي��ات املنتدى العرب��ي اخلامس للبحث
العلم��ي والتنمي��ة املس��تدامة املقام في
العاصمة السودانية اخلرطوم .
ومت في حفل االفتتاح الذي حضرته الدكتورة
س��مية أبو كش��وة ،وزير التعلي��م العالي
والبح��ث العلم��ي بجمهوري��ة الس��ودان،
والدكتور س��عود ه�لال احلرب��ي ،مدير عام
األلكس��و اهداء نسخ من اإلصدار السنوي
للخالص��ات املوس��عة وعددي��ن م��ن اجمللة
العراقي ًة للبحوث الصناعي ًة .
وقال رئيس الوفد العراقي في املنتدى ان هذا
واملتخصصني
احملفل الكبير جمع الباحثني
ّ
واملؤسس��ات والش��ركات العربي��ة م��ع
نظرائهم على الصعيدين اإلقليمي والدولي
والذي يعد في الوقت نفس��ه ُفرصة كبيرة
الستقطاب العلماء العرب باملهجر بهدف
متكينه��م من االس��هام في نق��ل وتوطني
التقنيات املتط ّورة بالدول العربية.
م��ن جانب��ه ق��دم رئي��س الوف��د العراقي
خ�لال املؤمتر نس��خا من اإلصدار الس��نوي
للخالصات املوس��عة للبحوث املنجزة في
جمي��ع املراك��ز البحثي��ة التابع��ة للهيئة
وبح��وث ش��ركات وزارة الصناع��ة واملعادن
كافة التي من شأنها تطوير وحتديث قطاع
الصناعات العراقية بشكل كبير متضمنا
وض��ع حل��ول لكثي��ر م��ن املعوق��ات التي
تعاني منها العملي��ة االنتاجية فضال عن
تق��دمي عددين من اجملل��ة العراقي ًة للبحوث
الصناعي ًة .

تحقيق مطالب أصحاب
المطاحن بما يتناسب
وبنود عقد التشغيل

بغداد  -الصباح الجديد:
بحثت الش��ركة العامة لتصني��ع احلبوب
ف��ي وزارة التجارة امكاني��ة حتقيق مطالب
اصحاب املطاحن العاملة مبا يتناسب وبنود
عقد التش��غيل وانت��اج الطحني اخملصص
للبطاقة التموينية.
واوضح مديرعام الشركة طه ياسني عباس
خ�لال اجتماع هيئة املديري��ن بان االجتماع
ناق��ش نتائ��ج لقاء وزي��ر التج��ارة الدكتور
س��لمان اجلميل��ي م��ع اصح��اب املطاحن
العامل��ة وامكانية حتقي��ق بعض املطالب
التي تتناسب مع بنود عقد التشغيل وانتاج
الطح�ين اخملص��ص للبطاق��ة التمويني��ة
ومبا اليؤث��ر على مصلح��ة الطرفني ومنها
مايتعل��ق باالس��راع بص��رف املس��تحقات
املالي��ة الصحاب املطاحن الت��ي بذمة وزارة
املالي��ة م��ن اج��ور الدع��م ومس��تحقات
مبيعات النخالة الى مربي الثروة احليوانية
التي ج��رت ع��ن طري��ق وزارة الزراعة خالل
االعوام املاضية.
وافاد املدي��ر العام ان جلنة فنية مش��تركة
قام��ت بعملي��ة الكش��ف الفن��ي عل��ى
مطحن��ة الربيع الواقع��ة بقضاء الفلوجة
ف��ي محافظة االنبار بعد اعادة تأهيل بناية
املطحن��ة وتنصيب مع��دات حديثة تركية
املنشأ بعد ما تعرضت الى اضرار جسيمة
خالل العمليات العس��كرية التي شهدها
القض��اء خ�لال احتالله من قب��ل عصابات
داعش االرهابية .
وفي سياق اخر اش��ار ياسني الى قيام جلنة
رقابة ال��وكالء التابعة لفرع تصنيع احلبوب
ف��ي الديوانية بزيارات تفتيش��ية لعدد من
وكالء الطحني في اقضية ونواحي احملافظة
برفق��ة ممثل مكتب املفت��ش العام لالطالع
عل��ى نوعي��ة الطح�ين امل��وزع للمواطنني
ومتابع��ة عملي��ة التجهي��ز والنس��ب
املتحققة من االنتاج والتوزيع ضمن احلصة
الثامنة التي بلغت مراحل متقدمة.

األول في الشرق األوسط وشمال أفريقيا

العراق يعتمد خطة عمل وطنية خاصة بمناهضة العنف ضد المرأة
بغداد  -الصباح الجديد:

ش��اركت دائرة حماي��ة املرأة في
وزارة العمل والشؤون االجتماعية
الثالثاء ف��ي املؤمتر اخلاص باطالق
حمل��ة ال��ـ ( )16يوم��ا ً ملناهضة
العن��ف ضد املرأة ال��ذي نظمته
دائرة متك�ين امل��رأة العراقية في
االمانة العام��ة جمللس الوزراء في
فن��دق بابل حت��ت ش��عار (قانون
مكافحة العنف االسري ضمانة
ألسرة متماسكة).
والق��ى الدكت��ور مه��دي العالق
نياب��ة عن رئيس مجل��س الوزراء
كلم��ة خالل االفتت��اح اكد فيها
عل��ى ان احلكوم��ة العراقي��ة
اعتم��دت خط��ة عم��ل وطنية
لتنفي��ذ قرار مجل��س االمن رقم
 ، 1325واصب��ح الع��راق االول
ف��ي الش��رق االوس��ط وش��مال
افريقي��ا الذي اعتمد خطة عمل
وطني��ة بالتعاون م��ع احلكومات
احمللية ومنظم��ات اجملتمع املدني
واعضاء مجلس النواب واصحاب
املصلحة تقوم على اساس مبدأ
املس��اواة بني اجلنس�ين واحلقوق
االنس��انية العاملية للم��رأة وما
تن��ص علي��ه البن��ود الدولية مبا
ينس��جم ودس��تور جمهوري��ة
العراق والقرارات املعتمدة لتعزيز
حقوق امل��رأة ومناهضة العنف
املوجه ضدها .
وقال املتحدث باسم وزارة العمل
عم��ار منعم ان الدكت��ور العالق
دع��ا مجل��س الن��واب ال��ى اقرار
قانون مكافحة العنف االس��ري
مل��ا له��ذا القان��ون م��ن اهمية
كبيرة في احملافظة على متاس��ك
االسرة وعدم تفككها وقيام كل

ان الحكومة العراقية
اعتمدت خطة عمل
وطنية لتنفيذ قرار
مجلس االمن رقم
 ، 1325واصبح العراق
االول في الشرق
االوسط وشمال
افريقيا الذي اعتمد
خطة عمل وطنية

مؤمتر مناهضة العنف ضد املرأة

ف��رد فيها بواجبات��ه امللقاة على
عاتقيه وخاصة النس��اء من دون
ان تس��لب احلق��وق  ،مؤك��دا ان
تش��ريع قانون مكافحة العنف
االس��ري ه��و ضمان��ة حقيقية
لتحقيق ما نصب��و اليه جميعا
من رف��ع مكانة امل��رأة العراقية
وفقا للق��رارات واملعاهدات التي
وقع عليها العراق .
من جانبها القت رئيس��ة اللجنة
العلي��ا للنه��وض بواق��ع امل��رأة

العراقية ذكرى علوش كلمة اكدت
فيها ضرورة االستمرار في حتقيق
اه��داف متك�ين امل��رأة وحمايته��ا
م��ن كل اش��كال العن��ف املبني
عل��ى اس��اس الن��وع االجتماعي
واحلفاظ على جميع مكتس��بات
امل��رأة العراقي��ة التش��ريعية
والقانوني��ة واالجتماعي��ة والعزم
على اج��راء تعديالت عل��ى قانون
االحوال الش��خصية والدفاع عن
حق��وق النس��اء العراقية واكدت

وزير اإلتصاالت يؤكد أهمية اإلعالم
في نقل النشاطات واإلنجازات
بغداد  -الصباح الجديد:
اكد وزير اإلتصاالت حسن كاظم
الراش��د خ�لال اجتماع��ه م��ع
مسؤولي شعب اإلعالم ملديريات
ال��وزارة ف��ي احملافظ��ات على دور
اإلع�لام ف��ي نق��ل النش��اطات
واإلجنازات .
وش��دد الراش��د عل��ى أهمي��ة
التنس��يق بني جميع اإلعالميني
ف��ي جمي��ع تش��كيالت ال��وزارة
من أج��ل حتقيق األهداف بنش��ر

وإيص��ال خدم��ات اإلتصاالت من
خالل الدعاية في وسائل اإلعالم
ومواق��ع التواص��ل اإلجتماعي (
الفيس بوك ) وغيرها .
وأوض��ح ف��ي جلس��ة حواري��ة
التط��ورات الكبي��رة الت��ي
حققته��ا وزارة اإلتص��االت م��ن
خالل ش��ركاتها االرب��ع في إجناز
عدد م��ن املش��اريع املهمة التي
تخ��دم املواط��ن واملؤسس��ات
احلكومية ليس��تفاد اجلميع من

خدم��ات ال��وزارة  ،مش��يرا» الى
أن اإلتص��االت هي األس��اس في
كل ش��يء كون دورها مهما في
عم��ل املؤسس��ات احلكومية ملا
متتلكه م��ن خبرات وبن��ى حتتية
وبني أن م��ا مت حتقيقه عزز الكثير
م��ن اإلي��رادات خلزين��ة الدول��ة ،
مضيفا» نس��عى لتحقيق املزيد
واالس��تمرار في مس��يرة العمل
وأداء الواج��ب يدا» بي��د وبالتالي
قطف ثمار النجاح.

ان اللجن��ة العليا للنهوض باملراة
العراقية س��تكون س��ندا ً للمراة
العراقية.
فيم��ا دع��ت ممثل��ة االمم املتح��دة
داني��ا زورة خ�لال املؤمت��ر احلكومة
العراقية الى االس��راع في تشريع
قانون احلماية من العنف االس��ري
الذي يس��هم ف��ي ايج��اد احللول
الوطنية لهذه الظاهرة وباألخص
في توفي��ر املالذات االمنة لضحايا
العنف من النس��اء وإيجاد مظلة

قانوني��ة حلل كل اش��كال العنف
ضد املرأة ،الفتة الى اهمية تعديل
قانون االحوال الشخصية رقم 88
لعام  1959الذي يحمل في طياته
انتهاكات خطيرة حلقوق االنسان
وحقوق املرأة .
وع��رض عم��ل فن��ي ع��ن اهمية
حماية النساء من العنف االسري
يوضح ضرورة توعية افراد اجملتمع
بأهمية املرأة بوصفها انس��انا له
حق��وق وواجبات واحترامها نصت

عليه الشريعة والدولة فضال عن
نبذ االفكار واملعتقدات الس��ائدة
في اجملتمع املتوارثة لالجيال ووضع
القوان�ين الرادعة بح��ق مرتكبي
جرائم العنف كافة ضدها س��واء
أكان (عنف��ا ً لفظي��اً ،جس��دياً،
جنس��ياً ،نفس��ياً ،اس��رياً) ،وق��د
خرج املؤمتر بتوصيات شددت على
اإلس��راع في إقرار قانون مكافحة
العن��ف االس��ري حلماية النس��اء
والفتيات.

استعراض تقريرين عن حوادث
العمل وفحوصات المعدات
بغداد  -الصباح الجديد:
عق��د املرك��ز الوطن��ي للصحة
والس�لامة املهني��ة ف��ي وزارة
العم��ل والش��ؤون االجتماعي��ة
اجتماعا ً نصف سنوي
العضاء االرتباط العاملني ضمن
برنامج ادارات السالمة في وزارات
الدولة كافة.
وق��ال املتح��دث باس��م وزارة
العمل عم��ار منعم ان االجتماع
تضم��ن اس��تعراضا لتقريري��ن

ال��ى حوادث تنعك��س على حياة
العاملني وبالتالي على املنش��أة
املستخدمة لهذه املعدات.
واضاف انه مت توزيع جداول خاصة
باملوضوع بني احلضور لغرض بناء
قاعدة معلوم��ات وطنية خاصة
ببيان��ات الفحوص الهندس��ية،
فضال عن صورة محدثة الستمارة
االب�لاغ عن اصاب��ات العمل التي
س��يتم العمل به��ا مطلع عام
.2018

احصائي�ين االول ع��ن ح��وادث
واصابات العمل الواردة الى املركز
لع��ام  ،2016واالخ��ر ع��ن بيانات
الفح��وص الهندس��ية املهم��ة
للمع��دات (املراج��ل البخاري��ة
والرافعات اجلس��رية والشوكية
واوعي��ة الضغ��ط واملصاع��د)
ذات االس��تعمال الواس��ع ف��ي
ش��تى اجمل��االت الصناعي��ة
واخلدمي��ة (الكيمياوية واالغذية
وغيره��ا) الت��ي ي��ؤدي اهماله��ا

الكهرباء تعقد مؤتمرًا عن خدمات البنى التحتية للمشاريع االستثمارية
بغداد  -الصباح الجديد:
عقدت دائرة التخطيط والدراسات
امس االربعاء مؤمترا ً عن مش��روع (
خدمات البنى التحتية للمشاريع
االس��تثمارية) ,بحض��ور مدي��ر
عام دائ��رة التخطيط والدراس��ات
املهندس عالء الدين صيهود وعدد
م��ن ن��واب محافظ��ي احملافظ��ات
ورؤس��اء جل��ان االس��تثمار ف��ي
احملافظة .
وحتدث وكيل الوزارة لشؤون التوزيع
والنقل الدكت��ور عبد احلمزة هادي
عن ان هناك قانون البد من االلتزام
به وه��و عل��ى الس��لطات احمللية
ان تلت��زم بايص��ال خدم��ات البنى
التحتي��ة اخلارجي��ة ال��ى ح��دود
املش��اريع االس��تثمارية ,واذا اردن��ا
تعديل هذا القانون البد من اللجوء

تقرير

الى مجلس الوزراء ومجلس النواب
لتعدي��ل القانون ,ومن هنا البد من
جتزئة املش��كلة وان تكون املشاريع
الس��كنية هي االولوية واذا مت دفع
اج��ور اجلباية داخل الس��ياج فهو
يكون من ح��ق املس��تثمر واذا اراد
املس��تثمر بناء محطة للمشروع
الب��د م��ن اعطائه ممي��زات خاصة,
اما اجلباية خارج السياج فهي من
ح��ق وزارة الكهرباء ,اما املش��روع
الصناعي فأنه البد للمستثمر من
ايصال التيار الكهربائي للمشروع
ومبساعدة وزارة الكهرباء ,وان املواد
املوج��ودة ف��ي مخ��ازن دوائ��ر وزارة
الكهرب��اء فهي مرصودة ملش��اريع
تابع��ة لل��وزارة لف��ك االختناقات
وحتس�ين الش��بكة ولي��س م��ن
ح��ق اح��د ان يعطيها للمش��اريع

االستثمارية .
كم��ا حت��دث املهن��دس قاس��م
محمد علي ,احد مهندس��ي دائرة
التخطي��ط والدراس��ات ف��ي مقر
الوزارة ع��ن القوان�ين والتعليمات
التي تخص االستثمار والتعديالت
الت��ي ط��رأت عل��ى تل��ك القوانني
ف��ي اع��وام ( 2006و 2015و,)2016
تؤك��د عل��ى الس��لطات احمللي��ة
ان تلت��زم بايص��ال خدم��ات البنى
التحتي��ة اخلارجي��ة ال��ى ح��دود
املشاريع االستثمارية ,وان القانون
يوض��ح مس��ؤولية احلكوم��ات
احمللي��ة املتمثلة ب��ادارة احملافظات
(السلطات احمللية) اليصال خدمات
البنى التحتية .
واض��اف املهن��دس عل��ي لق��د مت
مفاحتة الى االمان��ة العامة جمللس

الوزراء عن طري��ق الهيئة الوطنية
لالس��تثمار بااليع��از ال��ى الوزارات
املعني��ة واحملافظ��ات لتخصي��ص
مبال��غ خدم��ات البن��ى التحتي��ة
اخلارجية للمش��اريع االستثمارية
ضم��ن موازنتها الس��نوية ,وصوال ً
ال��ى الس��ياج اخلارج��ي بس��بب
تأخر اجناز املش��اريع االس��تثمارية
ف��ي احملافظ��ات ,اضافة ال��ى ذلك
حي��ث مت احتس��اب املبال��غ املالية
املطلوبة اليصال التيار الكهربائي
للمش��اريع االس��تثمارية وتبني ان
موازنة وزارتنا الستثمارية التغطي
كلف االيص��ال ,وكذلك ان املوازنة
اخلاص��ة بال��وزارة التتضم��ن اي��ة
مبال��غ اليصال خدم��ات الكهرباء
ال��ى املش��اريع االس��تثمارية ف��ي
احملافظ��ات لوجود عجز في مجمل

املوازنة.
واوض��ح ان املش��اريع املطل��وب
ايص��ال التي��ار الكهربائ��ي اليها
موزع��ة حس��ب احملافظ��ات ,وان
اجملم��وع الكلي للمبال��غ املطلوبة
اليص��ال الطاق��ة الكهربائي��ة
للمشاريع االستثمارية في عموم
احملافظ��ات ( )231ملي��ار دينار وفي
حني تخصيص معاجلة االختناقات
املنظوم��ة الكهربائية لعام 2017
يبل��غ ( )155ملي��ار دين��ار ,وكذلك
عدم وج��ود اي تخصي��ص ملعاجلة
اختناقات املنظومة لعام . 2018
واش��ار ال��ى ان الوزارة ل��ن تتمكن
من تأمني خدم��ات البنى التحتية
(ايصال التي��ار الكهربائ��ي) لهذه
املشاريع االس��تثمارية ,مما سيؤدي
ال��ى االخ�لال بالت��زام الدولة جتاه

املس��تثمرين ,وهذا ينعكس سلبا ً
عل��ى عوام��ل ج��ذب االس��تثمار
للعراق ,ولذا يج��ب ان نتوصل الى
اتفاق مع جميع االطراق لكي تكون
املبال��غ املالي��ة املطلوب��ة لتنفيذ
خدمات البنى التحتية للمشاريع
االستثمارية على حساب املستثمر
 ،الى جان��ب ان تكون املبالغ املالية
املطلوب��ة لتنفيذ خدم��ات البنى
التحتية للمش��اريع االستثمارية
عل��ى حس��اب موزان��ة تنمي��ة
االقالي��م للمحافظ��ات ,وكذل��ك
ادراج مش��روع البن��ى التحتي��ة
للمشاريع االستثمارية كمشروع
مس��تقل ويتم رصد تخصيص له
من تخصيص��ات ال��وزارة لتجنب
تأخ��ر تنفي��ذ التزامات ال��وزارة مع
املستثمر.

ّ
القطاعات معها
تواجه امتناع تعاقد بعض

الصناعة ّ
تلبي احتياجات مؤسسات الدولة والسوق المحلية بديال عن المستورد
متابعة الصباح الجديد
بحث وزي��ر الصناعة واملع��ادن وكالة
املهن��دس محمد ش��ياع الس��وداني
يوم الثالثاء في مكتبه الرسمي مبقر
الوزارة مع عضو جلنة اخلدمات النائبة
صب��اح التميمي واق��ع الصناعة في
البالد واخلط��ط الكفيل��ة بتطويرها
وسبل تنس��يق اجلهود لدعم االنتاج
الوطني في سد احتياجات مؤسسات
الدولة كافة بديال عن املستورد.
وأك��د الوزير ف��ي تصريحات صحفية
خ�لال اللقاء على ان ش��ركات الوزارة
متتلك م��ن االمكانيات والق��درات ما
يجعله��ا ق��ادرة على دع��م قطاعات
الدول��ة االخ��رى وتنفي��ذ املش��اريع
وتق��دمي اخلدمات املتنوع��ة فضال عن
منتجاتها الوطنية املتنوعة ولش��تى
التخصص��ات والقطاعات الصناعية
النس��يجية والكيمياوية واالنشائية
والهندسية وغيرها وباكثر من ()270

منتجا وطنيا.
واضاف الوزير ان ال��وزارة تواجه معوق
امتناع بعض وزارات ومؤسسات الدولة
من التعاقد مع هذه الشركات وشراء
منتجاته��ا واللج��وء الى االس��تيراد
برغم تضمني مادة ضمن قانون املوازنة
االحتادية يلزم الوزارات بشراء منتجات
وزارة الصناع��ة اضافة ال��ى القرارات
احلكومية الصادرة من مجلس الوزراء
وجلن��ة الش��ؤون االقتصادي��ة وحتى
مجلس الن��واب لدعم املنتج الوطني
 ،مستش��هدا بانتاج الشركة العامة
للصناع��ات االنش��ائية م��ن االنابيب
البالس��تيكية التي تنت��ج على وفق
املواصفة القياسية االملانية ()80062
مبايضمن صحة املواطن وبعمر يتراوح
م��ن ( 50ال��ى  )100س��نة فض�لا عن
خضوع��ه للفح��ص ف��ي مختب��رات
الش��ركة بخالف املنتج املستورد غير
اخلاضع للسيطرة والتقييس واملسبب
للكثير م��ن االم��راض الحتوائه على
مواد مسرطنة .

واوض��ح الوزي��ر أن هن��اك ضعفا ً في
التعاون م��ع وزارة االعمار واالس��كان
والبلدي��ات وامان��ة بغ��داد ومجالس
احملافظات لشراء واقتناء هذه االنابيب
 ،مؤك��دا ف��ي الوقت ذاته عل��ى توفر
االس��تعداد واالمكانية لدى الشركة
املذكورة لتغطية حاجة مشاريع هذه
الوزارات م��ن االنابيب البالس��تيكية
وبأفضل املواصفات .
واشار السوداني الى ان الوزارة سعت
ال��ى التنس��يق والتواصل م��ع وزارات
الدولة لتصريف منتجات ش��ركاتها
لضمان دميومة العجل��ة الصناعية ،
مشددا على أهمية التنسيق والتعاون
بني اجله��ات التنفيذية والتش��ريعية
م��ن أجل إحي��اء وتنش��يط الصناعة
احمللية واع��ادة دورها في تنويع مصادر
الدخل وتعزيز االقتصاد الوطني .
من جانبه��ا أك��دت التميمي دعمها
ل��كل اجلهود واملس��اعي التي تبذلها
ال��وزارة وخططه��ا وتوجهاته��ا
الهادفة للنهوض باإلنت��اج الوطني ،

مبدية اس��تعدادها للتعاون مع وزارة
الصناعة واملعادن وتفعيل التنس��يق
م��ع ال��وزارات االخ��رى لدع��م االنتاج
الوطن��ي من خالل عملها كعضو في
جلنة اخلدم��ات النيابية بهدف دميومة
احلركة الصناعية في البالد .
م��ن جانب��ه اس��تعرض مدي��ر ع��ام
الشركة العامة للصناعات االنشائية
امكانيات ش��ركته في انتاج االنابيب
بش��تى االحج��ام واملعوق��ات الت��ي
تواجهه��ا في ش��راء ه��ذه املنتجات
م��ن قبل دوائر امانة بغ��داد ومديريات
البلدي��ة بالرغ��م م��ن ان الدوائ��ر
ومؤسس��ات الدول��ة ملزمة بش��راء
منتج��ات وزارة الصناع��ة ف��ي قانون
املوازن��ة االحتادية لع��ام  ، 2017داعيا
دوائر ومؤسس��ات الدولة املستفيدة
لزيارة معمل بالس��تك بغ��داد النتاج
االنابي��ب البالس��تيكية لالطالع عن
ق��رب عل��ى االمكاني��ات والطاق��ات
املتوف��رة واملنتج��ات ذات املواصف��ات
العاملية .
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أقامها مركز إنعاش األهوار واألراضي الرطبة العراقية

ورشة دولية لمناقشة التحديات التي تواجه األهوار

بغداد  -الصباح الجديد:
اجنزت دائرة الشؤون االدارية واملوارد البشرية في وزارة
الصناعة واملعادن تدقيق االستحقاقات الوظيفية
ملنتسبي ش��ركات هيئة التصنيع العسكري التي
احلقت ب��وزارة الصناع��ة واملعادن في وقت س��ابق
وادمجت بشركة الصناعات احلربية العامة .
وبين��ت مدير ع��ام دائرة الش��ؤون االداري��ة واملوارد
البش��رية دي��ار خلي��ل عب��د اهلل في تصري��ح بثه
مرك��ز االعالم والعالقات العامة ف��ي مركز الوزارة
ان دائرة الش��ؤون االدارية واملوارد البش��رية اكملت
اع��داد القوائم اخلاصة باالس��تحقاقات الوظيفية
ملنتس��بي ش��ركات اليرم��وك وحموراب��ي واحلارث
املدمجة بشركة الصناعات احلربية العامة مؤكدة
بأنه س��يتم اكمال اجراءات الترفيع ملنتسبي هذه
الش��ركات بناء عل��ى موافقة وزي��ر الصناعة لرفع
الغنب الذي حلق مبنتس��بيها  ،الفتة الى انه س��يتم
النظر بأس��تحقاقات منتسبي ش��ركات القعقاع
والقادس��ية ح��ال تزوي��د دائ��رة الش��ؤون االداري��ة
ف��ي مرك��ز ال��وزارة بالبيانات املطلوب��ة فيما متت
مفاحتة شركة حطني العامة لغرض ارسال بيانات
منتس��بيها على وفق النم��اذج التي جرى حتديدها
بع��د اعت��ذار وزارة املالية ع��ن تزويد ال��وزارة بهذه
البيانات .

البصرة  -سعدي السند:
شهدت البصرة أقامة ورشة عمل
بش��أن اتفاقي��ة رامس��ار الدولية
الت��ي تعن��ى باملناط��ق الرطب��ة،
ملناقش��ة التحديات الت��ي تواجه
األهوار العراقية.
الورش��ة التي تواصل��ت أعمالها
حتى وقت متأخر من مس��اء األول
من امس بقاعة املؤمترات في فندق
مناوي باش��ا والت��ي أقامها مركز
انع��اش اﻻهوار واﻻراض��ي الرطبة
العراقية التابع لوزارة املوارد املائية
حضرها خبراء البعثة اﻻستشارية
ﻻتفاقية رامسار مع ممثلي برنامج
اﻻمم املتحدة البيئي ووفد احلكومة
اﻻس�لامية االيرانية وبرنامج اﻻمم
املتحدة ملساعدة العراق حيث جرت
مناقشة واقع اهوار جنوبي العراق
وواق��ع ه��ور احلوي��زة والتهديدات
التي يتعرض له��ا وتاثيراتها على
النظ��ام اﻻيكولوجي في��ه وايجاد
احلل��ول املناس��بة له��ا واحلف��اظ
على اهوار ب�لاد مابني النهرين في
العراق وايران وتنميتها املستدامة
عل��ى امل��دى الطويل مبا ف��ي ذلك
احلد من حدوث العواصف الرملية
والترابية .
وشملت الورشة كلمات عدة من
ضمنها كلم��ة احلكوم��ة احمللية
حملافظة البصرة مع عرض تقييمي
عن اهوار جمهورية ايران األسالمية
(الواق��ع  ،التهديدات  ،الفرص ) ومت
ع��رض فيلم بعن��وان األه��وار في
عني الس��ينما العراقية من اخراج
املب��دع البصري عصام جعفر وهو
الفيلم الرسمي الذي مثل العراق
ف��ي تق��دمي مل��ف االه��وار واملدن
التاريخية من اجل انضمامها الى
الئحة التراث العاملي كما مت عرض
أف�لام وثائقية وع��روض لعدد من
املنظمات الدولية املشاركة.
شمول مواقع اكثر باالتفاقية
وقدمت املهندس��ة س��ميرة عبد
ش��بيب مدير ع��ام مرك��ز انعاش

جرت مناقشة
واقع أهوار جنوبي
العراق وهور
الحويزة والتهديدات
التي يتعرض لها
وتاثيراتها على
النظام اﻻيكولوجي
فيه وإيجاد الحلول
المناسبة لها

العمل في ندوة علمية
عن بطيئي التعلم
جانب من ورشة العمل التي أقامها مركز إنعاش األهوار واألراضي الرطبة العراقية

اﻻه��وار خالل اجللس��ة املس��ائية
لورش��ة العم��ل عرض��ا تقوميي��ا
موس��عا عن واق��ع اه��وار العراق
والتهديدات التي تواجهها وجهود
ال��وزارة ممثل��ة بالدكت��ور حس��ن
اجلناب��ي وزير امل��وارد املائية بتأمني
احلصص املائي��ة ﻻدامتها واحلافظ
على ارثه��ا البيئ��ي واﻻيكولوجي
واجله��ود التي بذلت ﻻدراجها على
ﻻئح��ة الت��راث العامل��ي واﻻيف��اء
بالتزامات العراق اجتاه اليونس��كو
 ،أضاف��ة ال��ى التط��رق الى خطة
ال��وزارة بالتوس��ع بش��مول اكبر
عدد ممك��ن من املواقع الى اتفاقية
رامسار لألراضي الرطبة
وعل��ى هامش الورش��ة متت قراءة

رس��الة أطفال الع��راق الى بعثة
رام سار اﻻستش��ارية واملنظمات
الدولي��ة املش��اركة تعبر عن واقع
اﻻهوارالعراقية وطبيعة اﻻهتمام
بها من قب��ل املنظم��ات لالرتقاء
ببيئة اﻻه��وار وس��كانها احملليني
نحو اﻻفضل .
احلفاظ على مناطق التنوع
االحيائي
وحت��دث عدد م��ن املش��اركني في
الورش��ة عن واق��ع اه��وار العراق
واتفاقي��ة رامس��ار والهدف منها
حيث اشاروا الى ان اتفاقية رامسار
هي دولي��ة وعق��دت ألول مرة في
سبعينيات القرن املاضي والهدف

العراق يبحث مع كندا تطوير
العالقات االقتصادية بين البلدين
بغداد  -الصباح الجديد:
بح��ث وزي��ر الصناع��ة واملعادن
املهن��دس محم��د ش��ياع
الس��وداني خ�لال لقائه مبكتبه
الرس��مي االربع��اء م��ع القائم
باعمال الس��فارة الكندية لدى
الع��راق اندرو تيرنر س��بل تعزيز
العالقات االقتصادية بني العراق
وكن��دا وتدعيم الش��راكة في
مجاالت صناعية متعددة .
وق��د تناول اللق��اء الذي حضره
املستش��ار العلم��ي لل��وزارة
الدكت��ور حم��ودي عب��اس
واملستش��ار لش��ؤون التنمي��ة
عباس نص��ر اهلل مح��ان ومدير
عام ش��ركة الصناعات احلربية
مظه��ر صادق س��بع مناقش��ة
الس��بل الكفيل��ة بتنش��يط
العالقات التجاري��ة والصناعية
ب�ين البلدي��ن وامكاني��ة دخول
الشركات الكندية في شراكات
جادة مع شركات وزارة الصناعة
او االستثمار فيها مبا يسهم في
تبادل اخلبرات ونقل التكنلوجيا
احلديث��ة الع��ادة تأهي��ل وبن��اء
القاعدة الصناعي��ة في العراق
واقامة مشاريع جديدة وواعدة .
واكد الوزير على ضرورة االنفتاح
عل��ى الش��ركات االجنبي��ة
وذل��ك لك��ون الع��راق مقب��ل
عل��ى مرحلة جديدة م��ن البناء

إنجاز تدقيق االستحقاقات
الوظيفية لمنتسبي
شركات التصنيع العسكري

واالعمارخصوص��ا وان الوض��ع
االقتص��ادي كان واحدا من اهم
التحديات التي واجهت احلكومة
العراقي��ة اثن��اء احل��رب عل��ى
االرهاب اضافة الى ارتفاع نسب
البطال��ة مش��ددا عل��ى ضرورة
االس��تعانة باخلب��رات الدولي��ة
لالرتقاء بالواقع الصناعي احمللي
من خالل ايجاد ش��راكات فاعلة
م��ع ش��ركات عاملي��ة رصينة ،
على وفق القوان�ين والتعليمات
الت��ي جتيزه��ا الدول��ة لغ��رض
تطوير الصناعة العراقية وخلق
صناع��ات منافس��ة تس��هم
في انع��اش االقتص��اد العراقي
بع��د حتقي��ق االس��تقراراالمني
والقض��اء عل��ى زم��ر داع��ش
االرهابي��ة حي��ث متتل��ك الوزارة
العدي��د م��ن املصان��ع التي هي
بحاجة الى اع��ادة تأهيل ومنها
الصناعات احلربي��ة والتعدينية
حيث تس��عى الوزارة الى انشاء
خط��وط انتاجي��ة لصناع��ة
الذخائر واالعتدة احلربية  ،مبديا
االس��تعداد والرغب��ة احلقيقية
في تقدمي التس��هيالت والدعم
املطل��وب للش��ركات االجنبية
عموم��ا والكندي��ة عل��ى وجه
اخلص��وص لتس��هيل عمله��ا
داخل العراق كونه��ا من الدول
املتقدمة في الصناعات احلربية

واملعدنية .
من جانب��ه بني القائ��م بأعمال
الس��فارة الكندية رغب��ة بالده
بتطوي��ر العالق��ات الثنائي��ة
ف��ي جمي��ع اجمل��االت التجاري��ة
والصناعي��ة  ،مؤكدا اس��تعداد
الش��ركات الكندي��ة لنق��ل
خبراته��ا الى ش��ركات ال��وزارة
وخاص��ة في مج��ال الصناعات
احلربية  ،اذ سبق ان قامت شركة
كادكس الكندي��ة املتخصصة
بالصناع��ات احلربية بزي��ارة الى
ش��ركة الصناع��ات احلربي��ة
العام��ة والتوص��ل ال��ى اتف��اق
مبدئي م��ع ش��ركة الصناعات
احلربي��ة لغ��رض نص��ب معامل
جديدة النت��اج الذخائر واالعتدة
وان ابرام هذا االتفاق سيس��هم
ف��ي تش��جيع الش��ركات
الكندي��ة االخرى للدخ��ول الى
الع��راق والعم��ل ف��ي مجاالت
اخ��رى كالصناع��ات التعدينية
والصناع��ات االس��تخراجية
كالكبريت والفوسفات  ،مضيفا
بأن الش��ركات الكندية تتطلع
الى املشاركة في مؤمتر املانحني
املزم��ع عقده في دول��ة الكويت
خالل شهر اذار من العام املقبل
لتق��دمي عروضه��ا بخص��وص
االسهام في اعادة اعمار املناطق
املتضررة واالستثمار .

منها احلفاظ على املناطق الرطبة
والبحيرات التي فيها تنوع احيائي
وه��ي مهم��ة للع��راق ال��ذي وقع
عليها س��ابقا ً ألن اه��واره مهددة
بس��بب مش��كالت نق��ص املياه
والتغيير املناخي واالس��تخدامات
الصناعي��ة واستكش��اف النفط
وغيرها واكدوا انه من املهم توعية
الناس واجملتمعات احمللية في العراق
على أن ه��ذه املناطق توفر مصادر
رزق وحي��اة للكل ،وقد أدخلت هذه
االتفاقي��ة بحيرة احلوي��زة وبعض
البحيرات ف��ي الس��ماوة ،وهناك
عم��ل عل��ى كل املناط��ق الرطبة
ف��ي العراق وهي مش��مولة ولكن
بانتظ��ار تس��جيلها دولي��ا ً وان��ه

خ�لال الس��نوات األخي��رة كانت
هناك حتديات كبيرة منها العامل
الرئيس (املياه ) وهذه األراضي التي
تس��مى الرطب��ة يج��ب أن تكون
فيه��ا وفرة في املي��اه إلعادة احلياة
فيها وتنتعش بش��تى نشاطاتها
الزراعية أو االسكان كما إن هناك
حتدي��ات أخ��رى وهي النش��اطات
النفطي��ة في جن��وب العراق وقد
دخلت ف��ي هذه األراض��ي وأخذت
حي��زا كبيرا منه��ا  ،وان منظمات
مث��ل يو أن دي بي ويونامي ،ميكنها
أن توص��ل الص��وت ال��ى اجملتم��ع
الدولي .
أهمية أهوار العراق

واك��دوا ان أه��وار العراق ليس��ت
ش��أنا ً محليا ً خالص��اً ،وامنا حتظى
باهتم��ام دول��ي بوصفها محطة
عاملية لهجرة الطيور ،وفيها أنواع
من النبات��ات واحليوان��ات املهددة
باالنق��راض ،كم��ا تلع��ب دورا ً في
حتسني املناخ على صعيد املنطقة
عموما ً
وان مش��كلة قلة املي��اه هي أكثر
ما يقلقنا بشأن مستقبل األهوار
وان املؤمتر املتعلق باتفاقية رامسار
نأم��ل أن يس��هم في ح��ث الدول
املتشاطئة مع العراق على إطالق
املزي��د من كميات املي��اه لنحافظ
على األه��وار ،ومنها ه��ور احلويزة
الذي تشمله االتفاقية.

تأسيس  273شركة وطنية وتسجيل
 5فروع أجنبية خالل الشهر الماضي
بغداد  -الصباح الجديد:
اعلنت دائرة تسجيل الشركات
ف��ي وزارة التج��ارة ان م�لاكات
الدائرة اجنزت معامالت تأسيس
( )273ش��ركة وطنية وتسجيل
( )5فروع لش��ركة اجنبية خالل
شهر تشرين الثاني املاضي .
واوضح مدي��ر عام الدائرة وكالة
عب��د العزيز جب��ار عب��د العزيز
للمركز اخلب��ري ل��وزارة التجارة
ان الدائ��رة اصدرت ع��دة قرارات
تتعلق بتعديل عقود الش��ركات
توزع��ت ماب�ين زي��ادة رأس مال
ودمج حسابات شركة وتصفية
حسابات شركة.
واضاف املدير العام انه مت كذلك

توثي��ق  277ش��ركة مس��جلة
وتأش��ير احملاض��ر واحال��ة ()476
ش��ركة عراقي��ة ال��ى احملق��ق
العدل��ي خملالفته��ا الضواب��ط
والتعليمات واحالة ( )6شركات
مخالفة الى احملكمة.
مش��يرا ً ال��ى ان الدائ��رة قامت
بدراس��ة احلس��ابات اخلتامي��ة
للش��ركات الوطني��ة البال��غ
عدده��ا ( )1466ش��ركة وطنية
اضاف��ة الى دمج حس��ابات 30
ش��ركة وزي��ادة رأس م��ال ()10
شركات وتصفية حسابات ()22
شركة ودراسة حسابات مكاتب
وف��روع الش��ركات االجنبي��ة لـ
( )60ش��ركة وتاش��ير احلجوزات

والتأك��د من االس��ماء احملجوزة
امواله��م ل��ـ ( )259وتدقي��ق
وصوالت لـ ( )3739واجراء ()164
كشفا عن الشركات في بغداد
واحملافظات.
ولفت املدير العام الى قيام دائرته
بتصديق محاض��ر االجتماعات
التاسيس��ية للشركات احملدودة
والبال��غ عدده��ا ( )205محض��ر
اضافة الى تصديق ( )48محضرا
خاص��ا باجتماع��ات الهيئ��ة
العامة للش��ركات لالس��هام ،
فضال عن تصديق قرارات الهيئة
العام��ة لش��ركات االش��خاص
واحمل��دودة والبالغ عدده��ا ()905
قرارات .

النقل تبحث تطوير الموانئ العراقية
البصرة  -الصباح الجديد:
بحث مدير عام الشركة العامة
ملوانئ العراق رئيس املهندس�ين
ري��اض س��وادي ش��مخي م��ع
سفير مملكة هولندا لدى العراق
ماتاي��س فولت��رس آلي��ة عم��ل
املوان��ئ العراقي��ة وم��ا وصل��ت
إليه من تط��ور بجميع مفاصل
موانئها وإقامة املشاريع الكبيرة

فيها وفي إطار التعاون املشترك
بني البلدين
كم��ا مت البحث ف��ي ايجاد فرص
عم��ل للش��ركات الهولندي��ة
ف��ي مش��اريع املوان��ئ خصوصا
هناك عالق��ات تاريخي��ة بحرية
وعم��ل مش��ترك ب�ين الطرفني
وفي الس��نوات اخلم��س االخيرة
بنت املوان��ئ العراقي��ة عدد من

احلفارات في هولندا على حساب
هيئة القرض الياباتي .
وطرح املدير العام على الس��فير
الزائر العديد من املشاريع املهمة
وم��ن أهمه��ا العمل ف��ي ميناء
الفاو الكبير واملوانئ االخرى من
قبل الش��ركات الهولندية وفي
نهاية الزيارة قدم املدير العام درع
املوانئ للضيف .

بغداد – الصباح الجديد
ش��ارك قسم ذوي االعاقة واالحتياجات اخلاصة في
دائرة رعاي��ة ذوي االحتياجات اخلاصة التابعة لوزارة
العمل والش��ؤون االجتماعية ف��ي الندوة العلمية
املوس��ومة ( التعام��ل م��ع تالمي��ذ ذوي صعوبات
وب��طء التعلم ) في جامعة بغ��داد  /مركز البحوث
النفس��ية الت��ي اقيم��ت الثالثاء عل��ى قاعة علي
ال��وردي بحض��ور نخبة من االس��اتذة م��ن وزارات (
التربية  ,والصحة  ,والتعليم العالي).
وقالت ميادة حيدر رش��يد التي مثل��ت الدائرة في
الن��دوة ان مدير مركز البحوث النفس��ية الدكتور
علي احللف��ي القى كلم��ة عن مفه��وم صعوبات
التعلم وتشخيصه واس��تعرض اوراق عمل اعدت
من قبل املش��اركني لفهم صعوبات وبطء التعلم
وماهية عالقتهما بالتاخر الدراسي.
واضافت رش��يد انه متت االش��ارة ال��ى ( منظومة
الريهاك��وم ) م��ن قبل الدكتورة ه��دى جميل عبد
الغني وتختص هذه املنظومة بتاهيل وتدريب ذوي
صعوبات وبطء التعلم والتاخير الدراسي وامكانية
تأهيلهم الى مراحل متقدمة وتهدف ايضا ً الى عن
تبسيط العمليات املعرفية  ،مبينة ان مركز البحوث
النفسية نس��ق مع كل من وزارات العمل والتربية
والصحة بخصوص اقامة دورات تدريبية للعاملني
واخملتص�ين بفئ��ة بطيئي التعلم الكتس��اب خبرة
وتطبيقها في اماك��ن عملهم بعد اخذ املوافقات
االصولية من الوزارات املذكورة لتتس��نى للعاملني
في هذا اجملال متابعة مستجدات البرامج واملناهج
لذوي االحتياجات وتب��ادل اخلبرات مع اخملتصني في
اجملال التربوي والنفسي.

افتتاح نفق ساحة
التحرير بعد تأهيله
بغداد  -الصباح الجديد:
إفتتح��ت أمانة بغ��داد الثالثاء نفق س��احة التحرير
وس��ط العاصمة املغل��ق منذ ع��ام  2003بعد إعادة
تأهيل��ه بالتزامن م��ع احتفاالت يوم بغداد الس��نوي
واحتفاالت النصر املؤزر على فلول داعش االرهابية.
واف��ادت مديري��ة العالقات واالع�لام ان» امينة بغداد
رفقة وزي��ر الثقاف��ة وقائد عمليات بغ��داد وبحضور
وكيل امانة بغداد للش��ؤون البلدية ومدير عام بلدية
مركز الرصافة افتتحت نفق التحرير ألهميته إذ يقع
ق��رب أهم املراكز التجارية ف��ي قلب العاصمة بغداد
بعد اغالقه منذ عام  ، ٢٠٠٣مبينة ان املالكات الفنية
واخلدمية في دائرة بلدية مركز الرصافة أكملت اعادة
صيان��ة وتأهيل نفق التحري��ر بالتزامن مع احتفاالت
يوم بغداد السنوي وإحتفاالت النصر «.
واش��ارت ال��ى ان « الدائ��رة املذكورة قام��ت بصيانة
خط��وط اجملاري وحديقة النفق والصحيات الى جانب
صيان��ة اجلدران املتض��ررة ومنظومة االن��ارة ولوحات
الس��يطرة الكهربائي��ة  ،مضيف��ة ان « امانة بغداد
اتفق��ت مع قي��ادة عمليات بغ��داد على اع��ادة فتح
منفذي��ن للنف��ق من اص��ل ( )6منافذ وس��يتم فتح
املنافذ االخرى الحقا « .
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إيران تنفي تقديم أسلحة
الى الحوثيين في اليمن

طهران ـ وكاالت:
نفى ناطق باس��م وزارة اخلارجية االيرانية «بحزم»
ام��س االربع��اء االتهامات االميركية والس��عودية
لطهران بتسليح احلوثيني في اليمن.
وقال بهرام قاس��مي في تصريحات نقلتها وكالة
االنباء الطالبية «ليس��ت لدينا اي عالقة تس��لح
مع اليمن  ،نرفض االتهام الذي يفيد ان ايران تقدم
اس��لحة ال��ى مجموع��ات مختلفة (في الش��رق
االوسط) وننفي ذلك بحزم».
وأعلن��ت الس��عودية ام��س االول الثالث��اء انه��ا
اعترضت صاروخا بالس��تيا فوق الرياض هو الثاني
خالل ش��هرين وتبن��ى اطالق��ه احلوثي��ون .وقالت
الرياض ان الصاروخ «ايراني حوثي».
وج��اء هذا االع�لان بعد اته��ام واش��نطن طهران
اخلميس بتصنيع صاروخ مت اعتراضه فوق العاصمة
السعودية أيضا في تشرين الثاني املاضي.
وردا على هذه االتهامات قال قاس��مي ان «احلصار»
ال��ذي فرضت��ه الس��عودية وحلفاؤه��ا الع��رب
املشاركني عسكريا في اليمن ضد احلوثيني يجعل
من املستحيل تسليم اي اسلحة.
واضاف انه لو كانت ايران تس��لم احلوثيني اسلحة
«المتلكت شجاعة» اعالن ذلك.
ويش��هد اليم��ن نزاعا داميا ب�ين احلوثيني والقوات
احلكومية .وس��قطت العاصم��ة صنعاء في أيدي
احلوثيني ف��ي أيلول  .2014وش��هد النزاع تصعيدا
مع تدخل السعودية على رأس حتالف عسكري في
آذار  2015بعدما متكن احلوثيون من السيطرة على
مناطق واسعة في أفقر دول شبه اجلزيرة العربية.
وق��ال قاس��مي «اليوم ن��رى ان اليم��ن يبحث عن
تقني��ات داخلية ليدافع عن نفس��ه م��ن العدوان
والهجمات املتواصلة» ،ملمحا بذلك الى التحالف
الذي تقوده السعودية.
واضاف ان «االس��لحة التي ميلكها اليمنيون اليوم
ه��ي تل��ك التي تركته��ا احلكومات الس��ابقة في
القواعد العسكرية».

مطار العريش يستهدف
ّ
بقذيفة في أثناء تفقد وزيري
الدفاع والداخلية لسيناء

القاهرة ـ وكاالت:
ق��ال اجلي��ش املص��ري ف��ي بي��ان إن ضابط��ا قتل
وأصي��ب اثن��ان آخ��ران ج��راء اس��تهداف مط��ار
العريش مبحافظة ش��مال س��يناء بقذيفة امس
االول الثالث��اء أثناء تفقد وزي��ري الدفاع والداخلية
لألوضاع األمنية في املدينة.
وينش��ط بشمال سيناء متشددون بايعوا تنظيم
« داع��ش «عام  2014وقتلوا مئات من قوات اجليش
والش��رطة في هجمات داخ��ل احملافظة ومناطق
أخرى في البالد ،واستهدفوا كذلك عدة كنائس.
ويق��ول اجليش إن مئات املتش��ددين قتلوا أو ألقي
القبض عليهم في حمالت أمنية يشنها بالتعاون
مع الشرطة.
وق��ال البيان الذي أصدره املتحدث العس��كري «مت
ام��س االول (الثالثاء) اس��تهداف مط��ار العريش
بإح��دي القذائ��ف  ،وذلك أثناء زي��ارة القائد العام
ووزي��ر الداخلية لتفق��د القوات واحلال��ة األمنية
مبدينة العريش».
ويش��ير البي��ان إلى صدق��ي صبحي وزي��ر الدفاع
والقائد العام للقوات املس��لحة ووزي��ر الداخلية
مجدي عبد الغفار.
وقال املتحدث إن الهجوم أسفر عن مقتل ضابط
وإصاب��ة اثنني ،وح��دوث «تلفيات جزئي��ة» بطائرة
هليكوبت��ر و» قام��ت عناص��ر القوات املس��لحة
والش��رطة املدني��ة بالتعامل مع مص��در النيران
ومتشيط املنطقة احمليطة».
وقال مص��در أمني إن الوزيرين بخير ولم يصبهما
أذى .ولم يذكر املصدر مزيدا من التفاصيل.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيس��ي أصدر أوامره
للجيش ووزارة الداخلية في أواخر ش��هر تش��رين
الثاني املاضي باس��تخدام «كل القوة الغاشمة»
لتأم�ين ش��به جزيرة س��يناء خالل ثالثة أش��هر،
وذلك في أعقاب هجوم دام ش��نه متشددون على
مسجد وأسفر عن مقتل أكثر من  300شخص.

للتصويت على مشروع قرار جديد بشأن القدس

انعقاد الجمعية العمومية لألمم المتحدة ً
ردا على «فيتو» ترامب
متابعة ـ الصباح الجديد:
تعق��د اجلمعي��ة العام��ة ل�لأمم
املتحدة جلسة طارئة للتصويت
على مش��روع قرار يرفض اعتراف
الرئي��س دونالد ترام��ب بالقدس
عاصمة إلس��رائيل  ،وذلك بعدما
اس��تخدمت الوالي��ات املتح��دة
ح��ق النق��ض «الفيت��و» ض��ده
ف��ي مجلس األم��ن ام��س االول
الثالث��اء .وجاءت تداعي��ات القرار
األميركي في صلب لقاء العاهل
األردن��ي املل��ك عب��داهلل الثاني ،
ام��س االول الثالثاء م��ع كل من
البابا فرانس��يس في الفاتيكان،
ث��م الرئيس إميانوي��ل ماكرون في
باري��س ،إضافة إل��ى دور اململكة
في رعاية املقدس��ات اإلسالمية
في املدينة.
وم��ن املق��رر أن يلتق��ي الرئي��س
محمود عباس امللك س��لمان بن
عبدالعزيز وولي عهده نائب رئيس
مجلس الوزراء وزير الدفاع األمير
محمد بن س��لمان ف��ي الرياض ،
قبل أن يتوج��ه عباس إلى باريس
اليوم للقاء ماكرون.
ف��ي الوقت ذاته ،اتفقت رئيس��ة
ال��وزراء البريطانية تيريزا ماي في
اتصال هاتفي مع الرئيس ترامب
عل��ى أهمي��ة ط��رح اقتراح��ات
أميركية جديدة في شأن السالم
في الشرق األوسط  ،كما ناقشا
قضية القدس.
وأعرب الرئيس الفرنسي والعاهل
األردن��ي ع��ن قناعتهم��ا ف��ي أن
الق��دس ج��زء م��ن احل��ل الدائم
والع��ادل ال��ذي يأت��ي م��ن خالل
املفاوضات  ،مش��ددًا على ضرورة
التوص��ل إلى عملية سياس��ية
لتس��وية النزاع الفلس��طيني-
اإلس��رائيلي ،وأن فرنس��ا واألردن،
الدولة الراعية لألماكن املقدسة،
يرغبان في لعب دور مشترك على
هذا الصعيد ومواصلة الس��عي
إلى التوصل إل��ى اقتراح يحظى

تناولت محادثات
ماكرون والملك
عبداهلل الوضع
في سوريا ،وقال
الرئيس الفرنسي
إن إعادة فتح
سفارة فرنسية
في دمشق غير
مطروح حالي ًا

اجلمعية العمومية

بصدقية في ملف السالم.
وأكد ماك��رون في مؤمتر صحافي
مش��ترك مج��ددًا ع��دم دعم��ه
القرار األحادي الذي أعلنه ترامب
في شأن القدس ،لكنه استبعد
إم��كان طرح مب��ادرة فرنس��ية،
معتب��رًا أن الوق��ت لي��س وق��ت
مب��ادرات ،ب��ل تنبغ��ي مواصل��ة
احلوار والنقاش مع األطراف كافة
والدول اجملاورة.
وقال املل��ك عب��داهلل إن القدس
حتتل مكانة رئيس��ة على صعيد
حتدي��ات املنطق��ة ،وإن املوق��ف
األميرك��ي منها من��اف للقوانني
الدولي��ة ،وال بديل من إدراج وضع
املدين��ة ف��ي إط��ار مفاوض��ات
شاملة تؤدي إلى حل الدولتني.
وحذر م��ن أن أي تغيي��ر في واقع
الق��دس س��يكون ل��ه تأثير في
أوض��اع املس��يحيني ف��ي املدينة

واملنطق��ة ،حي��ث توج��د أكب��ر
جماعة مس��يحية ه��ي جزء من
ماضي هذه املنطقة ومستقبلها
 ،ورأى أن احل��ل يكمن في كيفية
جلب الطرفني إلى املفاوضات من
أجل حل شامل.
وتناولت محادثات ماكرون وامللك
عبداهلل الوضع في سورية ،وقال
الرئيس الفرنس��ي إن إعادة فتح
سفارة فرنس��ية في دمشق غير
مط��روح حال ًيا  ،وإن املهم العمل
على حل سياسي شامل وجامع
يضم��ن متثي��ل األط��راف كاف��ة
ويحم��ي وح��دة س��ورية  ،وع��ن
الرئيس بش��ار األسد ،قال إن عدو
فرنس��ا في س��ورية ه��و تنظيم
«داعش»  ،وإن األسد عدو شعبه،
لكن ال ميكن جتاهل��ه في مرحلة
انتقالية.
ووصل امللك عب��داهلل إلى باريس

مادورو يتهم واشنطن بالوقوف

اجتماع دولي في فانكوفر لمواصلة

وراء اعتداء في فنزويال

الضغط على كوريا الشمالية

أوتاوا ـ وكاالت:
أعلن��ت كن��دا والوالي��ات املتحدة
ف��ي وقت متأخ��ر من ام��س االول
أنهم��ا ستس��تضيفان اجتماع��ا
في فانكوفر ف��ي  16كانون الثاني
املقبل إلظهار تضامن العالم ضد
استمرار اختبارات كوريا الشمالية
النووية والصاروخية.
يحض��ر االجتم��اع ممثل��ون م��ن
الدول التي أرس��لت قوات أو دعما
عس��كريا آخ��ر للمس��عى ال��ذي
س��اندته األمم املتح��دة للتص��دي
للقوات الكورية الش��مالية عقب
غزوها كوريا اجلنوبية عام .1950
وق��ال وزي��ر اخلارجي��ة األميرك��ي
ريكس تيلرسون إن اليابان والهند
والس��ويد ستش��ارك أيض��ا ف��ي
االجتماع.
وأض��اف في أعق��اب اجتم��اع مع
نظيرت��ه الكندي��ة كريس��تيا

تقـرير

فريالن��د أن حمل��ة الضغط على
كوريا الش��مالية لن ته��دأ إلى أن
توافق بيوجنياجن عل��ى التخلي عن
طموحاتها النووية.
وتاب��ع قائ�لا «ال ميكنن��ا الدخ��ول
ف��ي محادث��ات ما لم تك��ن كوريا
الشمالية مستعدة لذلك».
وق��ال «امله��م هو أن تع��رف كوريا
الشمالية أن حملة الضغط هذه
لن تهدأ وأننا لن نتراجع عنها وأنها
س��تتصاعد مبرور الوقت وستظل
قائمة إل��ى أن توافق على التخلي
عن أسلحتها النووية وتسمح لنا
بالتحقق من أنها فعلت ذلك».
وذك��رت فريالند أن العالم عليه أن
يظهر لكوريا الشمالية أنه متحد
في إدانته لتصرفاتها.
وقال��ت «نعتقد أن حملة الضغط
الدول��ي س��تكلل بالنج��اح ،ومن
النتائ��ج الناجحة حلملة الضغط

بعد ان التقى بالبابا في الفاتيكان
وخاطب��ه قائلاً «صديق��ي وأخي
�دم إليه لوحة تص ّور
العزيز»  ،وق� ّ
القدس القدمي��ة وتبدو فيها قبة
الصخرة اإلس�لامية وكنيس��ة
القيامة املسيحية.
وأكد الفاتيكان في بيان أن البابا
والعاهل األردن��ي أجريا محادثات
ودي��ة تناول��ت
خصوص��ا تعزي��ز
ً
الس�لام واالس��تقرار في الشرق
األوس��ط ،مع إش��ارة خاصة إلى
مس��ألة القدس  ،كما ناقشا دور
عاهل اململكة األردنية الهاشمية
بصفته مشر ًفا على املقدسات ،
وتعهدا تش��جيع املفاوضات بني
األطراف املعنية وتعزيز احلوار بني
األديان.
وفي نيويورك ،أبلغ رئيس اجلمعية
العامة ميروسالف اليكاك ،وفود
اجلمعي��ة العام��ة « 193دول��ة»

بانعق��اد جلس��ة طارئ��ة  ،وكان
اليمن وتركيا طلبا ،باس��م كتلة
ال��دول العربية ومنظمة التعاون
اإلسالمي ،عقد اجللسة.
وقال الس��فير الفلسطيني لدى
األمم املتح��دة ري��اض منص��ور إن
مش��روع قرار مماثل للذي أحبطه
«فيتو» أميركي ،س�� ُيعرض أمام
اجلمعي��ة العامة ،ويُتوقع أن ينال
«تأيي�� ًدا واس�� ًعا ج�� ًدا  ،اجلمعية
العام��ة س��تقول م��ن دون خوف
م��ن فيت��و ،إن اجملموع��ة الدولية
ترف��ض موقف الوالي��ات املتحدة
علما أنه ال حق ألي دولة
األحادي ً ،
باستخدام «الفيتو» في اجلمعية
العامة ،خال ًفا جمللس األمن.
ف��ي الس��ياق ذاته ،ص��رح األمني
العام جلامعة الدول العربية أحمد
أب��و الغيط  ،بأن «ال��دول العربية
س��تتوجه إلى اجلمعي��ة العامة

لتمري��ر الق��رار حت��ت بن��د االحتاد
م��ن أجل الس��لم ،ليصي��ر قرارًا
ُملز ًم��ا ملؤسس��ات األمم املتحدة ،
ثمة س��بل متعددة تتم دراستها
عل��ى الصعيدين الفلس��طيني
والعرب��ي من أجل التعامل مع أي
تبعات س��لبية للقرار األميركي
باالعت��راف بالق��دس عاصم��ة
إلسرائيل.
ونقل��ت وكال��ة األنب��اء األردني��ة
«بت��را» ع��ن وزير الدولة لش��ؤون
اإلعالم ،الناطق بإس��م احلكومة
محم��د املومني ،قول��ه إن األردن
س��يعمل مع اجملموع��ة العربية
ف��ي األمم املتحدة لضم��ان حترك
فاع��ل يؤك��د الوض��ع القانوني
أرضا محتلة
للق��دس الش��رقية ً
وع��دم قانونية الق��رار األميركي
وتناقض��ه مع قرارات الش��رعية
الدولية وقرارات مجلس األمن».

الدولي احلوار الدبلوماسي».
وح��ذرت واش��نطن م��ن أن جميع
اخلي��ارات مطروحة عل��ى الطاولة
مبا في ذل��ك اخليارات العس��كرية
به��دف منع كوريا الش��مالية من
تطوير صواريخ.
وكان تيلرس��ون دع��ا كوري��ا
الش��مالية اجلمع��ة املاضية إلى
القيام «بوقف مستمر» الختبارات
األس��لحة مب��ا يس��مح للدولتني
بإجراء محادثات.
وأوقف��ت كوري��ا الش��مالية
اختباراته��ا الصاروخية ألكثر من
شهرين قبل أن تطلق نوعا جديدا
من الصواريخ الباليتسية العابرة
للقارات في أواخر تشرين الثاني.
ويقول مس��ؤولون أميركيون إنها
لم تعط أي إشارة على استعدادها
لبح��ث التخل��ي عن أس��لحتها
النووية.

كاركاس ـ وكاالت:
اتهم الرئيس الفنزويلي نيكوالس
م��ادورو الوالي��ات املتح��دة امس
االول الثالثاء بالوقوف وراء اعتداء
اس��تهدف وح��دة عس��كرية
فنزويلية ،ومتت خالله سرقة اعداد
كبيرة من األسلحة اآللية.
وتعليقا على هذه العملية وعلى
حت��ركات أخرى مماثلة ،ق��ال مادورو
خ�لال اجتم��اع بث��ت وقائعه في
االذاع��ة والتلفزي��ون ،ان «االدارة
االميركي��ة تق��ف وراء كل ه��ذه
الهجمات».
واض��اف ان س��رقة  26رش��اش
كالش��نيكوف هجومي��ا وثالث��ة
مسدس��ات خالل هج��وم االثنني
املاض��ي عل��ى وح��دة للح��رس
الوطن��ي «ق��د صدر أم��ر بها من
ميامي» في فلوريدا.
وق��د وقعت العملية ف��ي مدينة

الغونيت��ا دو ال مونتان��ا الصغيرة
بوالية ميراندا ،شمال البالد.
واعلن مادورو انه أمر العسكريني
بأط�لاق الن��ار على منف��ذي تلك
االعم��ال .وق��ال «أم��رت الق��وات
املس��لحة باط�لاق الن��ار عل��ى
اجملموعات االرهابية».
واعل��ن ش��رطي فنزويلي س��ابق
يدعى اوس��كار بيريز مس��ؤوليته
ع��ن احل��ادث وب��ث مس��اء االثنني
شريطي فيديو لكشف تفاصيل
الهج��وم ورس��ائل عل��ى تويت��ر.
وكتب اوسكار بيريز ان « ،البداية،
(جينيس��يس) عملي��ة تكتيكية
متقنة واصلنا خاللها اس��تعادة
اس��لحة الش��عب ،م��ن اج��ل
الشعب».
وق��ال بيري��ز «يج��ب الدف��اع عن
الش��عب .نوجه ن��داء الى القوات
املس��لحة» للعم��ل م��ن اج��ل

«اس��تعادة النط��ام القانون��ي
ألمتن��ا» و»تش��كيل حكوم��ة
انتقالية جديرة بالثقة».
واشتهر اوسكار بيريز خالل موجة
من التظاهرات املطالبة باستقالة
الرئيس مادورو والتي قتل خاللها
 125ش��خصا ب�ين نيس��ان ومتوز
املاضي�ين .ففي  27حزيران املاضي
حلق بيريز ورجال آخرون لم تعرف
هوياته��م ف��وق ك��راكاس عل��ى
منت مروحية للش��رطة العلمية
استولوا عليها.
وقد القوا ارب��ع قنابل يدوية على
محكمة القضاء العليا (احملكمة
العليا في فنزوي�لا) واطلقوا النار
عل��ى وزارة الداخلي��ة ،ول��م تقع
ضحايا.
ومنذ ذلك احلني توجه الى اوسكار
بيريز تهمة ش��ن «هجوم ارهابي»
وصدرت في حقه مذكرة توقيف.

أبرزها استبعاد الصفقات التي تستند على اتفاقات

بارنييه يوضح شروط خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي
لندن ـ وكاالت:

أكد ميش��ال بارنييه لزعم��اء االحتاد
األوروب��ي ف��ي بروكس��ل أن البدي��ل
الوحي��د خل��روج بريطانيا م��ن االحتاد،
اج��راء ترتي��ب جتاري على غ��رار كندا،
باستخدام رس��م تخطيطي إلثبات
وجه��ة نظره بأن اخلط��وط احلمر في
اململك��ة املتحدة جعل��ت أي نتيجة
أخ��رى مس��تحيلة  ،وقد أص��ر كبير
مفاوض��ي االحت��اد األوروب��ي عل��ى أن
بريطانيا ال ميك��ن أن يكون لها اتفاق
مفص��ل وأن العالق��ة املس��تقبلية
يج��ب أن تق��وم عل��ى ترتي��ب قائ��م
مس��بقًا بني الكتلة وب�لاد من خارج
االحتاد األوروبي.
وعرضت هذه الش��ريحة التي حتتوي
على الرس��م التخطيطي على قادة
االحت��اد األوروب��ي ف��ي القم��ة في27
األس��بوع املاض��ي  ،حي��ث حكم��وا
عل��ى اململكة املتحدة بعمل «بتقدم
كاف» في املرحلة األولى من احملادثات
ِ
 ،فخ��روج بريطانيا من االحتاد األوروبي
يقارن االتفاقات اخملتلفة مع اخلطوط
احلم��راء البريطاني��ة ملعرف��ة م��ا اذا
كانت متوافقة.
وتس��تبعد الصفقات التي تس��تند
إلى اتفاقات مع بلدان مثل سويس��را
والنرويج وليختنش��تاين وأيس��لندا

بسبب املعارضة البريطانية الستمرار
والي��ة محكم��ة الع��دل األوروبي��ة ،
وقواع��د حري��ة التنق��ل ،واملدفوعات
«الكبيرة» لالحتاد األوروبي.
وال ميكن أن تشكل االتفاقات املبرمة
مع أوكرانيا وتركيا األس��اس للعالقة
بني اململك��ة املتحدة واالحتاد األوروبي
ووفقً��ا للش��ريحة  ،ألن النم��وذج
األوكران��ي يحد من حرية املش��رعني
الوطنيني في وضع اللوائح  ،والنموذج
الترك��ي يقي��د جوان��ب السياس��ة
التجارية في أنقرة.
وفي إش��ارة قاطع��ة إلى م��دى قلة
التصوي��ت البريطان��ي عل��ى خ��روج
بريطاني��ا م��ن االحت��اد األوروب��ي في
بروكس��ل  ،فإن كل خطوة بعي ًدا عن
عضوي��ة االحتاد األوروب��ي تنحدر على
نطاق متدرج إلى أس��فل الش��ريحة
 ،وه��ي اخلط��وة األخيرة لإلض��رار بأي
صفقة.
ووق��د منح االتف��اق التج��اري لالحتاد
األوروبي مع كندا ،واتفاقيته مع كوريا
اجلنوبية وصول محدود للبضائع إلى
الس��وق الواح��دة  ،وه��و م��ن األمور
احلاس��مة بالنس��بة لبريطانيا ،بأن
اتفاقات التجارة احلرة التي استغرقت
س��نوات للتف��اوض ،ال تطال��ب
باختصاص محكمة العدل األوروبية
أو مراقب��ة حرية االحت��اد األوروبي في
التنقل مقابل ذلك الوصول.

خروج بريطانيا من االحتاد االوروبي

ودع��ا «ديفي��د ديفي��س» املف��اوض
البريطاني في بريطانيا ،إلى أن تكون
العالق��ة املس��تقبلية «إضافة زائدة
إل��ى كن��دا»  ،مبعن��ى أن الوصول إلى
السوق الواحدة سيشمل مجموعة
أيضا.
واسعة من السلع واخلدمات ً
وم��ع ذلك ،حذر «بارنيي��ه» االثنني من
أن الصفق��ة التجاري��ة ال ميك��ن أن

تش��مل الوصول ملدين��ة لندن  ،وقال
«ليس هناك اتفاق جتاري واحد مفتوح
للخدم��ات املالية  ،للخطوط احلمراء
التي اختارها البريطانيون أنفسهم.
وعن��د مغادرتهم الس��وق  ،يفقدون
جواز سفر لتلك اخلدمات املالية «.
وق��ال مس��ؤولون بريطاني��ون ام��س
االربع��اء لصحيف��ة اجلاردي��ان إن

«ديفيس» س��وف يس��تعير بحماس
لغة االحت��اد األوروبي اخلاص��ة ويخبر
الكتلة أنه ال ميك��ن أن تكون تكتالت
في صفقة التجارة املستقبلية .
وس��يخبر بروكس��ل أن حكوم��ة
اململكة املتحدة ترى السلع واخلدمات
ال ميكن فصلها ،وأن بريطانيا ال توافق
على خيارها الوحيد سوى البقاء في

الس��وق الواح��دة  ،وهو قب��ول اتفاق
محدود بدون خدمات.
ورفض االحت��اد األوروبي الب��دء في أي
محادثات حول العالقات املستقبلية
مبا في ذلك التجارة واالتفاق االنتقالي
إل��ى أن يحكم على تق��دم كاف في
قضاي��ا إيرلن��دا وحق��وق املواطن�ين
ومش��روع قانون خ��روج بريطانيا من
االحت��اد االوروب��ي  ،وقد مت إلغ��اء هذه
العقب��ة ي��وم اجلمعة املاض��ي  ،بعد
أشهر من احملادثات املتوترة.
وميكن أن تبدأ احملادثات االستكشافية
بشأن العالقة املس��تقبلية اآلن قبل
املفاوضات الرس��مية بش��أن املرحلة
االنتقالي��ة في أواخر كان��ون الثاني
والتجارة بعد مجلس أوروبي في أذار.
وف��ي غض��ون ذل��ك اس��تبعد وزي��ر
اخلارجية البريطاني ،بوريس جونسون،
إمكاني��ة إعادة إط�لاق العالقات مع
روسيا.
وقال جونس��ون في حوار م��ع وكالة
األنب��اء البولندية« :ال أث��ق ولو حلظة
في إمكانية إعادة إطالق العالقات مع
روسيا ،نحن نذكر احلادثة التراجيدية
مع هي�لاري كلينتون (وزي��ر اخلارجية
الس��ابقة) وكلمتها ح��ول «زر إعادة
إطالق» العالقات مع روسيا ،ال أعتقد
أن ذل��ك ممكن��ا ف��ي ه��ذه املرحلة ،ال
ميكن مواصلة العالقات وكأن ش��يئا
لم يكن».

وأشار وزير اخلارجية البريطاني إلى أن
موقفي موسكو ولندن ،حول أوكرانيا
وس��وريا مختلفان كثيرا ،وبخصوص
االتف��اق النووي اإليران��ي فإن وجهات
نظرنا متشابهة ،حول ضرورة احلفاظ
على االتفاق».
ول��م يس��تبعد جونس��ون إمكانية
ح��وار بناء مع موس��كو ح��ول كوريا
الش��مالية ،وكيفية تهدئة األوضاع
من خ�لال مزي��د من الضغ��ط على
بيونغ يانغ.
وف��ي الس��ياق ذات��ه أش��ار الوزي��ر
البريطان��ي إلى ض��رورة احلفاظ على
العالقات العملية مع روسيا ،مشيرا
إل��ى أنه يرغب في بح��ث العديد من
املواضيع مع املسؤولني الروس ،ولكن
من املهم جدا أنه ال س��بيل ألن تعاد
العالقات وكأن شيئا لم يكن.
وق��د ب��دأت العالق��ات ب�ين روس��يا
وال��دول الغربي��ة تتدهور من��ذ بداية
األح��داث ف��ي أوكرانيا ،حي��ث اتهم
الغرب موسكو بالتدخل في الشؤون
الداخلية للدول ،وكذلك التأثير على
االنتخاب��ات ،وهو ما نفته موس��كو
باس��تمرار ،مؤك��دة أن ذل��ك مج��رد
شائعات.
وقال��ت موس��كو إن الغرب يس��تند
إل��ى هذه التعليالت لنش��ر مزيد من
اآلليات العس��كرية واجلن��ود بالقرب
من احلدود الروسية.
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 ترسم لوحاتها بالحشرات.. سجى البغدادي
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وم��ن املس��كوت عنه��ا في ظل
ومطلق��ة ونص��ف امللي��ون يتي��م الكتم��ان
ارمل��ة
.ف��ي الصدارة كمآذن بالدها العالية
يحق له��ا ان تكونوال
ودع��وات عق��ل
يقاس��مهم اح��د ف��ي وطنه��م
:زينب الحسني

“

ول��دت من رح��م املعاناة لتعيش في اس��وأ امهاتهم لكونه��ا االقرب الى العلي اجلليل وان اجنبت عي��ون الرجال واصلبهم وحتملت ارتسمت على مالمح وجهها حدود الوطن ليكون��وا رجال الغ��د الذين س��تتولى تلك الظ��روف االجتماعية الت��ي تقف حائالً من




 ،والس��موات

دورها ف��ي

تربيتهم

 ولذا، اجملتمع
 دون ان تأخ��ذ امل��رأة
 حكايات احلب والغدرعلى
 ش��اهرت وجاه��رت بحرم��ة هذا النساء،امللته��ب
وحيدة بع��د غياب
تربيته��م
انهن الوي�لات ف��ي
االرضبني
احل��روب واجل��وع والفقر واحلبل املمدود
الظ��روف فما ب�ين
ً
ً
ً
في
ٌه
ت
حس��ابا
اجملتمع
يعيد
ان
الضروري
من
وطنه
عن
ا
دفاع
حبيبت��ه
ترك
رجل
بني
فما
ابناءه
يسلب
ان
يحاول
غريب
كل
على
الوطن
.
ا
هجر
او
ا
قسر
الشريك
الذي
بصبرهن
االرض
تلد
ولن
يتكررن
ال
نساء
نخلة
لتكون
عمرها
س��نوات
واجلهل نثرت
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 وبحكاياتهن وتضحياتهن فقد جاعت ولم تش��بع حتى قه��رت ولم تهزم حق العيش فتلثمت وتوش��حت باملوت ولم ورج��ل هجره��ا هرب��ا ً من ضن��ك العيش او كل ما يتعلق باملرأة من اعراف وقوانني باتت،تظل م��ن حولها فتصد س��عفاتها لهيب اثرى وجودنا
ً  اساس��ا

 فما،قيود ه��ا واغاللها
تضي��ق عليها وتزيد
على قدر املس��ؤولية
يكنلم
مقتبل
وعادت شابة
عمرها
طال
بأبنائها االربعة حرمت فمنحت وكانت أكث��ر كرما ً وعطا ًء
 جتاوزن اخلنساء بتضحيتها 
. الشمس عنهم


،

انه 
في


متت بل
امل��رأة العراقي��ة تلك ايقون��ة وحارس امني ليقدم��ن ما يزي��د ويفوق الع��دد ويضاعفه م��ن آالف الرجال الذين حاولوا اس��تعبادها العمر وعروسا ً تنتظر فارس احالمها املغوار ام��رأة بحجم الك��ون ولي��س بحجم رجل بني تزويجه��ا وهي قاص��ر ومحاربتها وهي



منحها

وتعطي��ل


”
 وهو
وتأخير
،  لذا عامل��ة وناجحة، حالها من��ذ عقود
محل��ه وهذا
يخطفها على حصان ابيض ويشق بها لتحل
 اال انه��ا ظلت ش��امخة،وكس��ر هيبته��ا
.منه
ويفيض
،حتول��وا الى وق��ود للحروب ويكفي لسد جوع املوت
ألبنائه��ا الذي��ن
ً غبار الس��نوات وميحو معان��اة احلرب واجلوع كانت دائما
ً
وضعها
يتأزم
مطلقة
او
ارملة
وهي
حقوقها
ومحاوالت
للمس��اومة
تخضع
معط��اء
وجبال��ه
وطنه��ا
نخي��ل
ش��موخ
وحتملت
ا
اسود
اجنبت
وامرأة
رجل
بألف
امرأة
لقمة
لتوفير
احلياة
غمار
يخوضون
وفرسان


 

 
 أوليست هي األم،وعلينا جميعا مساندتها
.االستغالل
. أصلية كأه��وار اجلنوب وليبدأ معها حكاية السالم والنصر، اجل��وع والفق��ر واجله��ل واحلرمان وقاس��ت كدجل��ة والف��رات.العيش في محاوالت لرد اجلميل ألمهاتهم

شاس��عة

معاناة الكثير من
مليون مازالت
وطن ض��م بني طياته ما يزي��د على
حنون ومؤمنة
،كصحراء الغربية
انه��ا ناقصة
رج��اال ً ال يقبل��ون ان مجتمع��ا ً ينظر للم��رأة على
العراقي��ات أجن�بن
  واإلبنة؟،النس��اء في طي واألخت والزوجة
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الفقر والجهل أسهم في أنتشار الظاهرة

زواج القاصرات بين الرفض االجتماعي والعادات والتقاليد
بغداد ـ الصباح الجديد:

من أهم
أسباب زواج
القاصرات الفقر
الذي ينتشر
بنحو كبير
في المناطق
الفقيرة ،التي
يكثر فيها عدد
أفراد العائلة
الواحدة ،مما
يؤدي إلى إجبار
األهالي لتزويج
بناتهم في
عمر صغير،
ٍ
من أجل
التخلص من
مصروفهن،
ونفقاتهن،
فض ً
ال عن
العادات
والتقاليد
التي تعد
من األسباب
المؤثرة تأثيراً
مباشراً في
زواج القاصرات

تتخذ بطاقات
دعوة حفالت
الطالق تعبيرات
تشبه تعابير
دعوات الزواج،
“أتشرّف أنا
(…) بدعوتكن
لحضور حفل
العشاء المقام
بمناسبة
طالقي من
السيد (…)
وذلك في
تمام الساعة
الثامنة
والنصف مساء
يوم (…) في
فندق (…)
بقاعة (…)
وبحضوركن
تتم فرحتي”.

لم تتخيل « زهراء « ابنة االربعة عش��ر
ربي ًع��ا ،أن احلياة الزوجية التي رس��مها
لها والداها ستكون كابوسا ً وجحيماً،
تظل تدفع ثمنه م��ا تبقى من عمرها
وذلك النفصالها بعد شهر من زواجها
باب��ن جيرانها ال��ذي يكبره��ا بخمس
س��نوات  ،نتيجة الضغوط التي كانت
متارس��ها عليها والدة زوجه��ا وجتبرها
عل��ى االس��تيقاظ فجرا ً لك��ي تنظف
وتقوم بامله��ام املنزلية بنحو يومي من
دون أي اس��تراحة على م��دى اليوم  ،بل
وكانت متنعها من الصعود الى غرفتها
ألخذ قس��طا ً م��ن الراحة مم��ا جعلها
تهرب ال��ى ذويها الذي��ن اجبروها على
الع��ودة  ،وجع��ل ام زوجه��ا متعن وتزيد
في تعذيبها لتصل املسألة الى ضربها
وتقيده��ا بالش��باك  ،مم��ا دفعه��ا الى
الهرب مرة اخرى وتخير اهلها ما بني ان
يطلقوها او حترق نفس��ها ،وبالفعل مت
الطالق بعد ثالث سنوات من املماطلة
واللع��ب على التقالي��د والقانون ،وهي
االن حتمل لقب «مطلقة».
الفقر واجلهل
ظاه��رة زواج القاص��رات م��ن الظواهر
االجتماع ّي��ة اخلطيرة ،الت��ي تؤدي إلى
حدوث العديد من الكوارث واملشكالت
االجتماع ّية ،والنفسية خصوصا ً على
اللواتي يتزوجن في سن مبكرة ،وتنتشر
هذه الظاه��رة بني الفتيات بنحو كبير،
وخصوص��ا ً في املدة العمرية بني -15 8
س��نة ،وتختل��ف طبيعة ه��ذا الزواج
باالعتم��اد عل��ى العديد م��ن العوامل
االجتماعية املؤثرة فيه.
يق��ول الناش��ط املدن��ي كام��ل فليح
 56عام��اً :جمعي��ات ومنظمات حقوق
اإلنس��ان حترص على التصدي لظاهرة
زواج القاص��رات ،وتدع��و إل��ى ف��رض
العقوبات على كل شخص يزوج ابنته
القاصر ،ويحرمها من أبسط حقوقها
اإلنس��انية ،كاحل��ق ف��ي احلي��اة ،واحلق
ف��ي التعليم ،اذ تن��ص جميع القوانني
الدولي��ة على حماية حق��وق األطفال،
وتوفير الرعاية لهم لضمان أن يعيشوا
في بيئة صحية سليمة.

احتجاجات نسوية بشأن قانون يبيح زواج القاصرات
وأض��اف فليح :م��ن اهم أس��باب زواج
القاص��رات الفق��ر الذي ينتش��ر بنحو
كبي��ر في املناطق الفقي��رة ،التي يكثر
فيه��ا عدد أف��راد العائل��ة الواحدة ،مما
ي��ؤدي إلى إجبار األهالي لتزويج بناتهم
عم��ر صغير ،م��ن أج��ل التخلص
ف��ي
ٍ
م��ن مصروفه��ن ،ونفقاته��ن ،فض�لاً
ع��ن الع��ادات والتقاليد الت��ي تعد من
األس��باب املؤثرة تأثيرا ً مباشرا ً في زواج
القاصرات ،فتنتش��ر ه��ذه األفكار في
اجملتمع��ات الت��ي تعتمد عل��ى املوروث
االجتماع��ي املرتب��ط بتزوي��ج الفتيات
كج��زء م��ن الع��ادات
بعم��ر صغي��ر،
ٍ
ٍ
املتعارف عليها.
وب�ين :ان اجله��ل الفكري ،ينتش��ر بني
العائ�لات التي ال تدرك م��دى اخلطورة،
عمر
والض��رر ف��ي تزوي��ج الفتاة ف��ي ٍ
صغير ،وال يق��درون أنها غير قادرة على
حتمل مسؤولية زوج ،وأبناء ،وغيرها من
املسؤوليات العائلية األخرى.
فيما قالت املعلمة كرمية عبد احلس��ن
 45عام��اً :اآلث��ار املترتب��ة عل��ى زواج
القاصرات هي االضطرابات النفس��ية

وه��ي تصل حد اخلطورة عند ش��ريحة
كبي��رة منهن ،وذلك بس��بب الصدمة
التي يتعرضن لها ،والتي تنتج عن هذا
الزواج املبك��ر ،ألنهن غير مس��تعدات
له��ذا التغير املفاجئ ف��ي االنتقال من
مرحل��ة الطفولة إل��ى النضوج بنحو
مباش��ر ،م��ن دون امل��رور ف��ي املراح��ل
العمري��ة االعتيادي��ة ،لذل��ك تص��اب
أغلب الفتي��ات القاصرات بالعديد من
األم��راض النفس��ية ،مث��ل :االكتئاب
الشديد والقلق ،وغيرها.
وتابعت عبد احلس��ن قولها :ومن اآلثار
االجتماعي��ة تفق��د الفت��اة هويته��ا،
وتش��عر بأنه��ا ال متتل��ك ش��خصية
خاص��ة بها ،وذلك لش��عورها باحلرمان
م��ن أبس��ط حقوقها في احلي��اة ،وفي
احلص��ول على التعليم املناس��ب ،كما
أنها ال متتلك الثقافة الكافية للتعامل
مع األطفال ألنها م��ا زالت في مرحلة
الطفول��ة ،لذل��ك ال تكون مس��تعدة
لتقبل التعامل م��ع األطفال ،وهي في
مرحلة عمر ّية غير مناسبة.
ويرى األستاذ اجلامعي محمد عماد  :أن

«زواج القاص��رات جرمية بحق الطفولة
واغتيال للب��راءة» ،الفتا ً  :إلى أن اعتقاد
االه��ل ب��ان ال��زواج يحم��ي البنت من
االنحراف امر من��اف للعقل واملنطق اذ
ينظرون لتزويج البنت في صغرها على
ان��ه امرض��روري للحفاظ على ش��رف
االس��رة في بعض اجملتمع��ات ،إذ يوضع
عبء ش��رف العائلة على كاهل البنت،
لكن��ه ف��ي احلقيقة س��لب لكرامتها
واحترامه��ا لذاتها ،مما يهدم مصداقية
العائل��ة ف��ي احملافظ��ة املزعومة على
الش��رف ،ويؤكد اله��دف احلقيقي وراء
هذا الس��لوك املش�ين وهو السيطرة
عل��ى البن��ت وحرمانه��ا من اي س��ند
يعينها في حياتها لتبقى حتت سلطة
من يعيلها ويحميها.
ضمان حقوق القاصرات
وتقول امنه جاس��م  30سنة ربة بيت:
ان بع��ض اجملتمع��ات املتخلف��ة تع��د
البنت عبئا ً وعارا ،لذلك يجب التخلص
منه��ا بتزويجها اذا س��نحت الفرصة
مهما كانت صغيرة في السن ،السيما

وان ه��ذا االمر وارد ومت��وارث في اغلب
اجملتمع��ات وال يع��د خطي��را ً او يناف��ي
الشرع والقانون من وجه نظرهم.
وال ي��رى املواطن باس��م عباس  55عاما ً
كاس��ب ،أي ضرر نفس��ي او اجتماعي
بتزويج الفتي��ات اللواتي ل��م يتجاوزن
اخلامسة عشر من العمر.
وأض��اف :ان زواج الصغي��رات لي��س
بالقضي��ة اجلديدة بل هناك عش��رات
الزيج��ات تت��م خ��ارج اس��ور احملاك��م
الشرعية منذ عقود ولم تثر أي قضية
بهذا الصدد.
وزاد عباس :ان هناك العديد من األهالي
يرحب��ون بهذا ال��زواج وال يج��دون فيه
أي ض��رر على العك��س  ،يعده البعض
« س��تر « للفت��اة وتطبيق للش��ريعة
اإلسالمية .
فشل التجربة
فيم��ا بين��ت س��عاد قاس��م  60عاما
رب��ة بي��ت :أن الصغيرة فتاة تس��تحق
االهتمام والرعاية ،ألنها في مراحل منو
قاس��ية ،والزواج من متطلبات مرحلة

الرش��د والشباب ،أي بعد سن  21عاما ً
وليس ف��ي مرحلة الطفول��ة ،ألن ذلك
س��وف يؤثر على اجملتمع بالس��لب ،ألن
الطفلة عندما تنجب أطفاال تكون غير
قادرة عل��ى تربيتهم ،بحكم كونها لم
تبلغ النضج العقلي ،مما يدمر اجملتمع.
واوض��ح الناش��ط املدني ليث حس�ين
 32عاماً ،ان��ه يترتب على اجملتمع رفض
ه��ذه الظاه��رة والتندي��د بها ،س��يما
وان نتائجه��ا بات��ت واضحة ف��ي اروقة
محاكم االحوال الشخصية ،اذ يتصدر
ط�لاق القاص��رات نس��ب الط�لاق في
العراق ،خاصة في محافظات الوس��ط
واجلن��وب ألن تل��ك املناط��ق ذات طابع
عش��ائري يعتم��د االع��راف والتقاليد
اساسا ً في تسير اموره احلياتية .
فيما حتدث الباحث االجتماعي نصيف
احلس��ني لـ» الصب��اح اجلديد» واوضح
ب��أن هن��اك ثالثة أس��باب جتع��ل زواج
القاص��رات جرمي��ة ف��ي ح��ق الفتيات
اللوات��ي ال تتجاوز اعمارهن العاش��رة
وف��ي مقدمتها الناحية اجلس��مانية،
حيث إنه لألس��ف تلك القاصرة إما أن
تكون طفلة أو تكون مراهقة ،وفي كل
احلالتني هي غير مؤهلة جسديا للزواج،
ألنها لم تكن ناضجة وجميع أعضائها
املسؤولة عن اإلجناب لم تنضج بعد مما
يعرضها خملاطر صحية عديدة قد تؤدى
إلى الوفاة في بعض احلاالت ،و الناحية
النفس��ية ،اذ إن م��ن أكث��ر األم��راض
الت��ي تتعرض لها الفت��اة القاصر بعد
زواجها هي االكتئاب الش��ديد ،نتيجة
قت��ل براءته��ا وطفولتها وانس��حابها
م��ن مرحل��ة الله��و والطفول��ة إل��ى
مرحل��ة حتم��ل املس��ؤولية وال��زواج
وحتمل مس��ؤولية أطفال ،مما يعرضها
للضغ��وط النفس��ية التي ت��ؤدى إلى
انهي��ار عصبي لكثير من احلاالت ،ألنها
في املق��ام األول فتاة حتت��اج إلى رعاية
فكيف تق��وم هي بتحمل مس��ؤولية
منزل كام��ل وزوج وأطف��ال ،فضالً عن
الناحي��ة االجتماعي��ة ،فعندما يطلق
على هذه الفتاة القاصر لقب املطلقة
لو فشلت زيجتها سوف تواجه اجملتمع
وهي حامل للقب صعب على الراشدة،
وبالتالي يكون صعبا على فتاة لم تبلغ
ال��ـ 15عاما من عمرها وهي مطلقة أو
أرملة.

في السودان ..بعضهن يقمن حفالت احتفاء بطالقهن

للطالق بطاقات دعوة ال تختلف كثيرا عن دعوات الزواج

ازدياد ظاهرة حفالت الطالق في السودان

طويل بس��بب رفض زوجها الطالق
من أجل أبنائه والس��عي إليجاد ّ
حل
للموضوع ،إال أن الزوجة كانت أكثر
إصرارا على الطالق لتصدر فيما بعد
احملكم��ة حكمها النهائي بعد أكثر
من عش��رين جلس��ة ت��داول تغ ّيب
الزوج ع��ن أغلبها بتطلي��ق الزوجة
التي غمرتها الفرحة فأقامت حفال
باملناسبة.
ورف��ض الفنان كمال ترب��اس الغناء
في حف��ل إلح��دى النس��اء أقامته
مبناس��بة طالقها م��ن زوجها رغم
الع��رض املالي املغري ال��ذي قدمته
مكتفيا بإبالغها أنه لم يعتد إحياء
مثل هذه احلفالت.
وأب��دى ترباس اس��تغرابه الش��ديد
حينم��ا قدم��ت إلي��ه ام��رأة تركب
سيارة فارهة ،مشيرا إلى أن شكلها
ينم على أنها من أسرة ثرية ،وقال إن
ّ
املرأة طالبت��ه بإقامة حفل طالقها
م��ن زوجها مؤك��دا ً أنه رف��ض فورا
الطلب ال��ذي وصفه بالغريب .وذكر
ترب��اس أن موقف��ا مش��ابها قد م ّر
عليه في وقت س��ابق بإحدى الدول
اجملاورة إال أنه يستغرب أن يكون مثل
ه��ذا املوقف ق��د بات ضم��ن عادات
السودانيني.

فتق��ول “عانيت كثي��را وتنقلت من
منطقة إلى أخرى ملتابعة جلس��ات
احملكمة ،وأخيرا حصلت في النهاية
على حضان��ة أطفالي وبعدها على
الطالق ،لذل��ك أقمت حفلة بصالة
أح��د الفن��ادق الش��هيرة ألن رحلة
العن��اء الت��ي م��ررت بها تس��تحق
حفلة”.
وف��ي أحد أحي��اء أم درم��ان الهادئة
أصيب الس��كان بالدهش��ة عندما
تعالت فج��أة ودون مقدمات أصوات
الزغاري��د ف��ي امل��كان ،فخرج��وا
مس��رعني بلهفة ملعرف��ة ما حدث
من أمر س��عيد ،فسارعوا للمباركة
بعد أن علموا من هم أصحاب املنزل
الذي انطلقت منه الزغاريد ،وهناك
قدم��ت له��م احلل��وى واملش��روبات
لكنه��م تفاج��أوا م��رة أخ��رى حني
علم��وا أن الفرح��ة كان��ت بس��بب
اس��تالم ن��دى بن��ت اجلي��ران ورق��ة
طالقها عن طريق احملكمة بعد عناء

جدل االحتفال
يرى الرج��ال في احتفاالت النس��اء
بالطالق كيد نس��اء إلغاظة الطرف
وعدها البعض مجرد وس��يلة
اآلخر ّ
جدي��دة لتبذي��ر املزيد م��ن املال بال
طائل .يقول ياس��ر فاروق رجل قانون
“حف�لات الط�لاق ال تص��در إال م��ن
سيدة تفتقر إلى عقل واع بقدسية
العالقة الزوجية ،فهذه احلفالت لها
تأثير س��يء على نفس��ية األطفال،
فكيف سيكون ش��عور األبناء وهم
ي��رون أمه��م حتتف��ل بفراقه��ا عن
أبيهم وهدم بيته��م ،رمبا هذا األمر
يخلق ج��وا من الكراهي��ة من قبل
األطفال جتاه األبوين”.
ويضي��ف ف��اروق أن ه��ذه احلف�لات
لها تأثير س��يء على املطلقات ،ألن
هذا النوع من اإلش��هار قد يضعف
فرصه��ا بال��زواج ثاني��ة ،ف�لا أح��د
س��يرغب بالزواج من فتاة احتفلت
بطالقه��ا ضارب��ة بالع��ادات عرض
احلائط.

الخرطوم ـ وكاالت:
اضيف��ت مؤخ��را إل��ى بطاق��ة
الدع��وة إخلاص��ة باخلطوبة والعرس
واملناس��بات الس��عيدة األخ��رى
بطاقة جدي��دة حتمل عنوان”،بطاقة
دعوة إلى حفلة ط�لاق” ،نعم فلقد
ص��ار م��ن املمك��ن ف��ي العاصمة
الس��ودانية أن جتتم��ع الفتي��ات
حلضور حفلة ط�لاق صديقتهن من
زوجها ،فيذه�بن إلى صالون احلالقة
ويخترن أفضل مالبسهن ،وإن كانت
املناس��بة مفاجئ��ة تلج��أ الفتيات
إل��ى كراء فس��تان يليق باملناس��بة
ويتجادلن ف��ي الهدايا ،فصديقتهن
حتب الشوكوالتة واألحذية الرفيعة
ينس��قن
والعطر اجليد ،الصديقات ّ
حتى ال تتكرر الهدية في مناس��بة
ق��د ال تعاد مرة أخ��رى ،ويذهنب بكل
س��رور لتلبية دعوة حفل��ة الطالق
حفل��ة يزغردن فيه��ا ويرقصن على
أنغام املوسيقى وأغاني احلياة.
في السنوات األخيرة ظهرت موضة
حفل��ة الط�لاق ،اذ حتج��ز الس��يدة
التي حصل��ت على طالقه��ا صالة
أف��راح أو قاع��ة في فن��دق أو تهيئ
غرف��ة الصال��ون ف��ي بي��ت أهلها
حس��ب إمكاناتها ،وتطب��ع بطاقة
دعوة تستدعي فيها األهل واألقارب
والصديق��ات ملش��اركتها فرحته��ا
بالط�لاق ال��ذي ال تق��ل تكالي��ف
االحتفال به عن تكاليف الزواج.
املطلقة في حفلتها ترتدي فستانا
مل ّون��ا زاهي��ا وبراقا ،وتص��دح قاعة
احلفل الفخم��ة بأص��وات الزغاريد
واملوس��يقى الراقصة واألغاني التي
تع ّبر عن الفرح��ة باخلالص وامتالك
احلرية ،وال يغيب قالب احللوى الكبير
الذي تتوسطه دمية عروس وهو خال
من دمي��ة العريس ،أو تك��ون أحيانا
دمية العريس في أس��فل الكعكة
ومقلوب��ة كناي��ة عن اخل�لاص منه
وسقوطه من حياتها.
ويرى األختصاصي��ون االجتماعيون
أن الهدف من إقامة حفالت الطالق
يكمن ف��ي التخلص م��ن الضغط
النفسي وإزالة التداعيات السلبية
الت��ي تخ ّلفها ح��االت الطالق على
الزوج��ة ،في محاولة للتخفيف من

اآلالم العاطفي��ة وم��ا ينتظرها من
ردة فعل اجملتمع من حولها.
وتختلف أس��باب الفرح��ة بالطالق
كم��ا تختلف نظرة اجملتمع إلى هذه
الظاه��رة اجلديدة ،فم��ن املطلقات
م��ن تقي��م حفل��ة خالصه��ا م��ن
الزواج بالنظر ملا عانته في س��نوات
الزوجي��ة ،ومنهن م��ن تريد أن تثبت
للمجتم��ع أنه��ا مازالت س��عيدة
برغ��م طالقه��ا ،عكس م��ا يعتقد
البعض بأن املطلقة انتهت حياتها
وأصبحت في مرتبة دونية.
قصص متنوعة
تق��ول ناه��د الت��ي س��اءت حياتها
الزوجي��ة بعد س��نوات قليلة عانت
فيها املش��كالت مع زوجها الذي ال
يهت��م لها بفع��ل إدم��ان اخلمر وما
يعانيه م��ن عقد نفس��ية إذ تقول
ناهد “كان يقضي الليل س��اهرا مع
خالنه ،وكن��ت أنتظره حتى يغلبني

النع��اس ،ملل��ت تص��رف زوج��ي
ووحدت��ي ،فطلب��ت الط�لاق ،لكنه
رف��ض ،وبع��د عناء طوي��ل حصلت
عل��ى الطالق هذه الس��نة ،فارتأيت
أن أقي��م حفل��ة لنهاي��ة معاناتي،
وطبعت بطاقات دعوة وصل عددها
إلى الـ 100ونظمت احلفل في صالة
زواج ش��هيرة ،ألن فرحتي وخالصي
م��ن ه��ذا الرجل كان��ا نابع�ين من
القلب وأحببت أن يشاركني اجلميع
فرحتي”.
وتتخذ بطاقات دعوة حفالت الطالق
تعبيرات تشبه تعابير دعوات الزواج،
“أتش�� ّرف أن��ا (…) بدعوتك��ن حلضور
حفل العشاء املقام مبناسبة طالقي
من السيد (…) وذلك في متام الساعة
الثامنة والنصف مساء يوم (…) في
فن��دق (…) بقاع��ة (…) وبحضوركن
تتم فرحتي”.
وتضي��ف ناه��د الش��ابة الثالثينية
“اجتمعت م��ع صديقاتي في اليوم

احملدد وكان يوم العطلة األسبوعية
ف��ي بي��ت أهل��ي وتعال��ت الزغاريد
واألغاني ،رقصنا طويال وأخذنا صورا
تذكاري��ة وأكلنا املرطب��ات ،إنه يوم
فرح متاما كما كان يوم زواجي”.
خبر الط�لاق لم يعد يرتبط بالبكاء
واحلزن والش��عور بالضياع كما كان
احلال دائما ،فالبعض أصبح يتعامل
م��ع األم��ر باعتباره حدثا يس��تحق
املباركة واالحتف��ال ،برغم الهجوم
العنيف على احملتفلني من النس��اء
املطلقات من قبل اجل��ارات واجليران
ومن أهل احلي أو األقارب.
وت��رى آمال ض��رورة إقامة حفل عند
الط�لاق خاص��ة إن كانت الس��يدة
حصل��ت عل��ى حريته��ا بع��د عناء
وجلسات متعددة في احملكمة ،فقد
ظل��ت كما قال��ت س��نوات عديدة
حت��اول االنفص��ال عن زوجه��ا الذي
كان قاس��يا معه��ا وحرمه��ا م��ن
أطفاله��ا حني عادت إلى بيت أهلها
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العدد في تزايد مستمر

مليونا أرملة ومطلقة خلفتها الحرب والفقر والجهل
بغداد ـ الصباح الجديد:
ما يقارب من املليونني ارملة ومطلقة
في العراق على م��دى  13عاما ً تعيش
حرب��ا ً م��ن اجل البق��اء به��دف اعالة
اسرهن بعد ان فقدن ازواجهن نتيجة
تردي الوضع االمني والصحي او تخلي
االزواج عنهن  ،وهذا االمر القى بظالله
عليهن خالل هذه الس��نوات العجاف
 ،فض�لاً ع��ن استش��هاد ازواجه��ن
نتيج��ة االعمال االرهابي��ة ودفاعا ً عن
ارض الوط��ن بع��د ان انضموا للقوات
املس��لحة واحلشد الشعبي ،مخلفني
وراءه��م اكث��ر م��ن  600ال��ف يتي��م
بحس��ب آخر احصائية اصدرتها وزارة
التخطي��ط والتعاون االمنائ��ي ،العدد
اخمليف لألرامل واملطلقات اخذ يشكل
ش��ريحة مهملة ال يت��م تذكرها الى
حني اقتراب مواعيد االنتخابات .
الى جانب ان هذه االعداد قابلة للزيادة
في ظل اس��تمرار املعارك ضد االرهاب
وان انتهت احلرب وأعلن النصر النهائي
عل��ى عصابات « داعش « االرهابية ،اال
ان االرام��ل وااليت��ام ال يلق��ون الدعم
واملس��اعدة احلقيقية من قبل اجلهات
املعني��ة ،اذ يعي��ش أغلبهن مبس��توى
متدن مما دفعهن الى العمل
معيشي
ٍ
او التسول« ،الصباح اجلديد» كان لها
وقفة مع ذوي الشأن.
حكايات ومعاناة
ح�لا كاظ��م ت��روي كيف تلق��ت خبر
استشهاد زوجها الذي لم يكن يقيناً،
وتق��ول مت إخباري بأن��ه مصاب وحزنت
عل��ى إصابته في البداي��ة ،ولكن مبرور
الوق��ت أحسس��ت بأنه يوجد ش��يء
آخر أخفي عني ،دع��وت اهلل أال يكون
نذرت نفسي بدال ً
إحساس��ي صادقاً،
ُ
عنه ،ولكن ما هي إالّ ساعات وأخبروني
بنبأ استشهاده نتيجة تفجير ارهابي
كان يرتدي حزاما ً ناس��فا ً في السوق،
بينما كان زوجي يفترش بس��طته في
مقدمة السوق.
ام��ا هديل كرمي فتصف حلظات وصول
جثمان زوجها وحبيبها الذي استشهد
في معارك حتري��ر مدينة صالح الدين،
اذ كان ضم��ن الذين تطوع��وا للدفاع
عن حياض الوطن في صفوف احلش��د

واملؤشرات التي ينتجها اجلهاز املركزي
لإلحصاء الن املسوح اإلحصائية التي
ينفذه��ا اجله��از جتري وفق��ا ً للمعايير
العاملي��ة املعتم��دة م��ن قب��ل االمم
املتحدة.
وتاب��ع أن :ه��ذا يع��د مؤش��را ً خطيرا ً
وهن��اك معاجل��ات وخطط ملس��اعدة
ه��ذه الش��ريحة املهم��ة ،موضح��ا ً
أن ه��ذه األع��داد س��تدخل ف��ي أطار
االستراتيجية الوطنية للتخفيف من
الفقر.

أرامل ومطلقات العراق واملصير اجملهول
الشعبي بالصعبة والطويلة ،وعاشت
لفترة آملة ان ال يكون خبر استشهاده
صحيح��ا ،وتضي��ف :ان��ه كان يتمنى
الش��هادة ولم يفكر بعد استشهاده
م��ا مصيرنا انا وبنات��ه ونحن ال معيل
لن��ا وال منلك دخالً ميك��ن ان يغنينا عن
السؤال بعد رحيله.
فيما قالت اخالص نعمة :اجلميع يعلم
حجم املعاناة التي نعاني منها فمنذ
فق��دت زوجي أمر بظروف صعبة ،وفي
مقدمتها الظ��رف االقتصادي نتيجة
عدم تس��لم الراتب التقاعدي ألشهر
ع��دة ،وع��دم وج��ود مص��در رزق آخر،
فضالً عن الضغوطات التي تواجهني
واملتمثلة بالعادات والتقاليد.
أعراف وتقاليد
ومن بني املطلقات اللواتي التقيناهن،
بينت سهى صالح :أنها تطلقت منذ
عام وليس لديها اطفال وتعيش حاليا
على راتب احلماية االجتماعية الذي ال
يتج��اوز 250الف دينار لكل ش��هرين،
وقد حاولت العمل اال ان ذويها رفضوا
ان تعمل بحجة انها مطلقة واجملتمع

وتوفير م��ا يحتاجونه ،وتضيف :احاول
ان اعوضه��م ع��ن وج��ود االب ال��ذي
فقدناه بعد اصابت��ه مبرض عضال ،مما
جعلنا نضحي ب��كل ما منلك لعالجه
والي��وم انا اعتم��د عل��ى الراتب الذي
متنحه لي وزارة العمل ،فضالً عن كوني
اعمل ف��ي املنزل خياطة لغرض توفير
جميع احتياجات ابنائي ومصاريفهم.

سوف يحاربها ولن تسلم من السنة
الناس ف��ي خروجها ودخولها للمنزل،
مما جعلها تظل حبيسة اجلدران.
م��ن جانبه��ا بين��ت هبة محم��د :ان
أصع��ب ش��يء ه��و وضعن��ا امل��ادي،
فأن��ا أتس��لم رات ًب��ا تقاعديا ً ال يس��د
االحتياج��ات االساس��ية فيتالش��ى
بني الع�لاج واملعيش��ة ولتربية ابنتي
وإلع��ادة ج��زء م��ن أفض��ال األق��ارب
واألصدقاء علينا الذين ساعدونا ماديا ً
في محنتنا.
وأضاف��ت محم��د :صحي��ح إن أه��ل
زوج��ي يوف��رون م��ا احت��اج ،ولكنهم
أيضا ً يعان��ون ظروفا ً صعبة ،وامتنى ان
احص��ل على فرصة عم��ل الن العمل
س��يمأل جزء من فراغي ويشغلني عن
أحزان��ي من جه��ة ،ومن جه��ة أخرى
س��أوفر بعض املتطلبات لي والبنتي،
فلي��س هناك ما يعي��ب عمل أألرملة،
او املطلقة.

عاطالت ومهجورات
فيم��ا ب�ين وزي��ر العم��ل والش��ؤون
االجتماعية محمد ش��ياع الس��واني
في تصري��ح صحفي :ان دائ��رة رعاية
امل��رأة التابعة للوزارة س��جلت ضمن
قاع��دة بياناتها  447آلف مس��تفيدة
ضمنهن  214ألف أرملة ،و  100والف
مطلق��ة ،و 5000زوجة محكوم ،الفتا ً
الى وج��ود فئات اخرى مثل املهجورات
والعاطالت عن العمل تتحمل الدائرة
مسؤولية حمايتهن واالهتمام بهن.

مستقبل مجهول
وتقول شهد علي :انها كرست حياتها
ألطفاله��ا والتفكي��ر مبس��تقبلهم

إحصائيات رسمية
وق��ال املتح��دث الرس��مي ل��وزارة
التخطيط عبد الزه��رة الهنداوي في

تصريح لـ « الصب��اح اجلديد» :ان عدد
املطلقات بلغ  122الفا ً و 483مطلقة،
منه��ن  105االف مطلق��ة تت��راوح
اعماره��ن من  14إلى  49س��نة ،فيما
كان عدد املطلقات بعمر  50سنة فما
فوق  17ألف��ا ً و 432مطلقة ،مضيفاً،
ام��ا فيما يتعل��ق بع��دد االرامل فقد
وصل إلى  878الفا و 455ارملة منهن
 203االف ارملة بعمر  14إلى  49سنة
وهن��اك  675الفا ً و 198ارملة بعمر 50
سنة فما فوق
ولفت الهنداوي :إلى ان مس��ح االمن
الغذائ��ي لعام  2016الذي وفر لنا هذه
االحصائي��ات ،لم يش��مل محافظتي
نينوى واالنب��ار وكذلك قضاء احلويجة
في محافظة كركوك وقضائي بيجي
والشرقاط في محافظة صالح الدين
بسبب الظروف االمنية.
وأش��ار :إل��ى ان املؤش��رات اخلاص��ة
باألرام��ل واملطلق��ات ل��م تتضم��ن
البيانات اخلاصة باحملافظات واالقضية
املذكورة.
واك��د الهنداوي :ان جمي��ع املنظمات
التابعة ل�لأمم املتحدة تعتمد البيانات

محن الصغيرات
اوضحت الباحث��ة االجتماعية نرجس
النعيم��ي لـ��ـ» الصباح اجلدي��د « إن
مخاطر كثيرة تواجهها أس��ر االرامل
ف��ي حال ل��م يت��م احتواؤها ،س��يما
وان أغلبه��ن ترمل��ن بأعم��ار صغيرة
 ،ويواجه��ن حتدي��ات اجملتم��ع واحلي��اة،
بحسب قولها.
واضافت أن نس��اء ب�ين  15و 20عاماً،
ترملن وبعضهن لم ميض على زواجهن
س��وى أش��هر قليلة ،وأخريات أمهات
ألطف��ال صغار ،مش��يرة الى ان بعض
أولئ��ك األرامل كانت تعيش في كنف
عائلة زوجها ،وهي عائالت فقيرة ،كما
انحدرت من اسر فقيرة أيضاً ،أو عائالت
مفككة ال يوجد بينها روابط أسرية،
وهو ما يجعل منهن فريس��ة لالبتزاز
واالستغالل من ضعاف النفوس الذين
قد يستغلون حاجتهن للعمل بهدف
ايجاد مص��در دخل له��ن وألطفالهن
في ظل غياب ال��دور احلكومي بتوفير
حياة كرمية لهن.
دور املساجد
فيما يقول س��اجد اخملل��ف ،امام أحد
مساجد بغداد :إن «املساجد تلعب دورا ً
كبيرا ً في ش��مول احملتاج�ين بالرعاية،
لك��ن وبحس��ب قول��ه «املس��اجد
تعتمد على تبرعات احملس��نني ،وغالبا ً
املناط��ق الفقي��رة الت��ي تكث��ر فيها
العائالت املتعففة واألرامل واأليتام وال
تس��تطيع مساجدها س��وى أن تقدم
مساعدات بس��يطة» ،منو ًها  :الى ان
املس��اجد يجب ان تأخذ على عاتقها
دورا ً مهما ً في متابعة ش��ؤون األس��ر
املتعففة ،داخل منطقتها اجلغرافية،
سيما األرامل واأليتام.

ّ
والقصر
مساواة المرأة مع األوالد
سالم مكي*
ما ننشده من القانون هو املساواة ،لكن
مع من؟ مع األطفال؟ فما جاءت به املادة
 41فقرة  1م��ن قانون العقوبات :تأديب
ال��زوج زوجت��ه وتأديب اآلب��اء واملعلمني
وم��ن في حكمه��م األوالد والقصر في
ح��دود ما هو مق��رر ش��رعا أو قانونا أو
عرف��ا ،فه��ذه املادة ع��دت امل��رأة كائنا
ناقصا ،مساويا ملن لم يبلغ سن الرشد
بعد ،وهي يحتاج الى تأديب الزوج حتى
تستقيم!! حالها حال األطفال واألوالد.
م��ا تعني��ه ه��ذه امل��ادة بالتأدي��ب هو
الضرب ،وهذا احلكم مشتق من احلكم

الذي جاء ب��ه القران الكرمي في اآلية 34
من سورة النس��اء قوله تعالى :وَالالَّتِي
ت َخَ ا ُفو َن ن ُ
ُشوز َ ُه َّن َف ِع ُظو ُه َّن وَا ْه ُج ُرو ُه َّن
اج ِع وَاضْ رِبُو ُه َن .فالضرب الذي
ِفي المْ َ َ
ض ِ
في هذه اآلية جاء خوفا من النش��وز  ،ال
للتأدي��ب! ثم ان التأديب ليس بالضرورة
ان يك��ون بطريق��ة الض��رب ،إذ ان ثمة
الكثي��ر من طرق التأدي��ب غير الضرب.
وحتى لو افترضن��ا أن الضرب للتأديب،
فوف��ق ه��ذه اآلية يك��ون الض��رب آخر
احللول بع��د الوعظ والهجر .لكن الذي
يؤس��ف ل��ه ان انه اخلي��ار األول واألخير
للزوج ،ولشتى األسباب وهو موقن بأنه
ال يس��تعمل س��وى حقّ ه الذي منحه
قان��ون ّ
يوظف الدين خلدمة العرف! مع

العل��م ان هن��اك الكثير م��ن املقيدات
له��ذا احلق ،م��ن جتاوزها عد متعس��فا
في اس��تعمال حقّ ه ومن يتعسف في
اس��تعمال حقه فانه يضمن ما ينشأ
عن هذا االس��تعمال من ضرر ،وبالتالي
ف��ان للزوج��ة ان تقيم دع��وى تعويض
ضد زوجها الذي تعسف في استعمال
حقه في تأديبها .كما ان هناك الطريق
اجلزائي الذي ميكن للزوجة ان تس��لكه
في حالة ضربها م��ن قبل زوجها ضربا
يتج��اوز املس��موح ب��ه ش��رعا وقانونا،
فقد جاء في امل��ادة  412ف  1من قانون
العقوب��ات رق��م  111لس��نة : 1969
م��ن اعتدى عم��دا ً على آخ��ر باجلرح أو
بالض��رب أو بالعن��ف أو بإعط��اء مادة

ضارة أو بارت��كاب أي فعل آخر مخالف
للقانون قاصدا ً إحداث عاهة مستدمية
به يعاقب بالس��جن م��دة ال تزيد على
خمس عش��رة س��نة  ،لكن املش��كلة
الت��ي قد تب��رز هي القصد م��ن إحداث
عاهة مس��تدمية ،فالزوج املشكو منه
س��يدعي حتما ً بأنه لم يقصد س��وى
تأديب زوجته ال إحداث عاهة مستدمية
بها.
وبرأيي ان ه��ذا العائ��ق ال يقتصر على
حالة ضرب الزوج لزوجته ،وإمنا يش��مل
جمي��ع احل��االت الت��ي يت��م تكييفها
وفقا ً له��ذه املادة .حني يك��ون التأديب
ّ
يش��كل جرمية يعاقب
مخالفا للقانون
عليها القانون ،لكن الس��ؤال يبرز هنا:

تعس��ف ال��زوج باس��تعمال حقّ ه
ل��و ّ
بالتأديب ،فهل ستشتكي الزوجة أمام
القضاء؟ هل يسمح لها اجملتمع وقبله
أس��رتها بالشكوى من زوجها؟ لو وافق
أهلها على ان تش��كو زوجها للقضاء،
ف��ان أقواله��ا وحده��ا ليس��ت كافي ًة
إلدان��ة ال��زوج ،ألنها حتتاج الى ش��هود
إلثبات واقعة الض��رب ،فمن أين لها ان
تأتي بالش��هود وهي تسكن مع زوجها
ف��ي بي��ت مس��تقل؟ وحتى ل��و كانت
ساكنة في بيت زوجها ،فهل سيشهد
أهل الزوج معها؟
لألسف ان القانون لم يحصن الزوجة
م��ن أي تصرف ق��د يقدم علي��ه الزوج
ضدها ،ولم يس��تثنها من تقدمي األدلة

التي ق��د تعجز عن تقدميه��ا ،وبالتالي
يضيع حقها.
نأتي على اجلانب الش��رعي الذي أوجب
عل��ى ال��زوج الذي يض��رب زوجته ضربا
يتجاوز به ما مس��موح به ش��رعا ً دفع
دية تسمى االرش.
وهن��ا يب��رز س��ؤال آخر :ه��ل هناك من
يلت��زم به��ذا التش��ريع؟ ان عل��ى رجل
الدي��ن التذكير بهذا احلكم الش��رعي،
كم��ا يذكر الرج��ال بأن ض��رب الزوجة
ه��و حق كفل��ه القرآن ،وه��و ليس من
احلقيقة بشيء.
* كات��ب وقانون��ي يعن��ى بالقضاي��ا
االجتماعية وعالقتها بالقانون

إلغاء «المادة  »522ال يحمي كل النساء في لبنان
بيروت ـ وكاالت:
اختتم��ت مؤخ��را ً فعالي��ات حمل��ة الـ
 16يو ًم��ا للحد من العنف ضد النس��اء
والفتي��ات بالتزام��ن م��ع س��عي اجملتمع
املدن��ي واحلقوق��ي في لبنان إل��ى تعديل
جدي��د لبع��ض م��واد قان��ون العقوبات
املتعلقة بالعنف ضد النساء.
وكانت حملة احلد م��ن العنف ضد املرأة
قد انطلقت في  25نوفمبر/تشرين الثاني
املاضي ،في إط��ار اليوم العاملي ملناهضة
العنف ضد النساء.
وبرغ��م م��ن أن مجلس الن��واب اللبناني
ألغ��ى في أغس��طس/آب املاض��ي «املادة
 »522م��ن قان��ون العقوب��ات ،التي تنص
عل��ى أن��ه «إذا ُعق��د زواج صحي��ح ب�ين
مرتكب إحدى اجلرائم (االغتصاب ،اخلطف
بغية ال��زواج )...واملعت��دى عليها أُوقفت
املالحق��ة ،وإذا صدر احلك��م في القضية
رض عليه».
ُعلِّق تنفيذ العقاب الذي ُف َ
منقوصا؛ ألنه
لكن هذا «االنتصار» ج��اء
ً
أبقى على س��ريان املادتني  505و 518من
القان��ون ذات��ه ،والتي تتضم��ن عقوبات
مخففة بحق املغتصب.
وق��ال وزي��ر الدول��ة لش��ؤون امل��رأة ،جان
أوغاس��ابيان ،إن��ه تق��دم مبش��روع قانون
م��ن أجل تعدي��ل املادت�ين  505و 518من
قانون العقوب��ات اللبناني ،ملن��ع اإلعفاء
م��ن العقوبة وتش��ديدها على من يقوم
باالعتداء اجلنس��ي على قاصر أو أي فتاة

جانب من فعاليات حملة الـ  16يومًا للحد من العنف ضد النساء في لبنان
بعد إغوائها بوعد الزواج.
وأضاف في حدي��ث لألناضول أن التعديل
يه��دف إل��ى حماي��ة الفت��اة أو القاصر
وإبطال مس��ألة اإلعفاء من العقوبة في
حال الزواج.
ومن املقرر أن يحال مش��روع القانون إلى
اللجان النيابية املشتركة ،ثم إلى اللجنة
اخملتص��ة (جلن��ة اإلدارة والع��دل) ،وبع��د
دراسته يحال إلى اجلمعية العمومية في
البرملان للتصويت علي��ه من قبل النواب

في جلس��ة تش��ريعية ،إلق��راره ليصبح
قانون ًا أو يسقط بالتصويت عليه.
وتنص «املادة  »505م��ن قانون العقوبات
على أن «من جامع قاصرًا دون اخلامس��ة
عش��رة م��ن عمره��ا يعاقب باألش��غال
الش��اقة املؤقت��ة» ،أم��ا «امل��ادة »518
فتعاقب بالسجن مدة قصيرة أو بغرامة
م��ن «أغ��وى فت��اة بوع��د ال��زواج ففض
بكارتها».
ويلغ��ي مش��روع القان��ون ،حس��ب

أوغاس��بيان النائب في البرملان اللبناني،
ما كانت تنص عليه املادتان القدميتان من
إعفاء اجلاني م��ن العقوبة حال تزوج من
املُعت��دى عليها ،نظرًا إل��ى أن االغتصاب
يجب أن يك��ون له حكم عقاب غير قابل
للتسوية.
وقال رئي��س احلكوم��ة اللبنانية س��عد
احلريري ،عبر حس��ابه على تويتر «التزا ًما
مني بقضايا حقوق اإلنسان ،ومن ضمنها
قضية امل��رأة ،أعمل على تنفيذ التزامات

لبن��ان الدولية ومنه��ا مكافحة العنف
ضد املرأة وإصدار مرسوم تشكيل الهيئة
الوطنية حلقوق اإلنس��ان املتضمنة جلنة
الوقاية من التعذيب ،وتوفير املوارد املالية
لها وضمان استقالليتها».
والتزمت ّ
املنظمات املدنية غير احلكومية
في لبن��ان ،الت��ي تعن��ى بقضاي��ا املرأة،
مببادرة األمني العام لألمم املتحدة أنطونيو
غوتيريش ،إلنهاء العنف ضد املرأة ضمن
 16يو ًما من النش��اط ضد العنف القائم

على نوع اجلنس.
وتهدف احلملة التي ش��ارك فيها اجملتمع
املدني وقوى األمن الداخلي ووزارة ش��ؤون
املرأة إلى زيادة الوعي العام ،وتعبئة الناس
في كل مكان إلحداث التغيير.
وبدأت تلك احلملة من  25نوفمبر/تشرين
الثاني إلى  10ديس��مبر/كانون األول ،وهو
يوم حقوق اإلنسان.
وأظه��رت نتائ��ج اس��تطالع رأي وطن��ي
أجرته منظمة «أبع��اد» خالل عام 2017
بالتعاون مع مركز البحوث واالستشارات
وبناء على إحصاءات قوى األمن الداخلي،
أن امرأة من كل  4نس��اء ف��ي لبنان تبلغ
عن تعرضها العتداء جنسي.
وأش��ار االس��تطالع إلى أن نس��بة 49%
م��ن حاالت االعتداء اجلنس��ي ترتكب من
قبل أفراد األس��رة أو من املعارف احمليطني
بالنساء.
كم��ا أن  98%من اللبناني�ين واللبنانيات
يدعم��ون قي��ام النس��اء بإب�لاغ الق��وى
األمنية عند تعرضهن العتداء جنس��ي،
حس��ب نتائج االس��تطالع ،ال��ذي رصد
ارتف��اع معدل إبالغ النس��اء ع��ن حاالت
االعتداء اجلنسي من  10إلى  13شهريًا.
ولف��ت إلى أن  229حالة اعتداء جنس��ي
مت اإلبالغ عنها بني يناير/كانون ثاني 2016
وأغس��طس/آب  ،2017بينها  38%حادثة
اغتصاب.
وتش��ير األرقام ف��ي لبنان إلى أن مؤش��ر
التبلي��غ ع��ن جرائ��م االغتص��اب خالل
األعوام األخيرة في ارتفاع.

بين وزير العمل
والشؤون
االجتماعية
محمد شياع
السواني في
تصريح صحفي:
ان دائرة رعاية
المرأة التابعة
للوزارة سجلت
ضمن قاعدة
بياناتها 447
آلف مستفيدة
ضمنهن 214
ألف أرملة ،و 100
الف مطلقة،
و 5000زوجة
محكوم ،الفت ًا
الى وجود فئات
أخرى مثل
المهجورات
والعاطالت
عن العمل
تتحمل الدائرة
مسؤولية
حمايتهن
واالهتمام بهن.

سعد الحريري:
التزاما مني
بقضايا حقوق
اإلنسان ،ومن
ضمنها قضية
المرأة ،أعمل
على تنفيذ
التزامات لبنان
الدولية ومنها
مكافحة العنف
ضد المرأة
وإصدار مرسوم
تشكيل الهيئة
الوطنية
لحقوق اإلنسان
المتضمنة
لجنة الوقاية
من التعذيب،
وتوفير الموارد
المالية لها
وضمان
استقالليتها

الملف
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سجى البغدادي  ..ترسم لوحاتها بالحشرات

ّ
أعمالي تخلد موضوعات معينة

وتبعث رسائل متواصلة إلى األجيال
العامل��ي حلق��وق اإلنس��ان ،والي��وم
العاملي ضد التدخني ،وغيرها؟
ـ كن��ت اعم��ل ف��ي أح��د املنتدي��ات
متطوع��ة لتعلي��م االطف��ال اعماال
يدوية وعندما شاهدوا موهبتي دعوني
للمش��اركة مبث��ل هك��ذا مناس��بات
واحلم��د هلل الق��ت اعمال��ي اعج��اب
احلضور.

بغداد ـ فالح الناصر:
تنف��رد الفنان��ة الش��ابة ،س��جى
البغدادي ،بانها اتخذت مس��ارا ً خاصا ً
ف��ي التعام��ل مع الفن ،فهي ترس��م
لوحاته��ا وتقدمه��ا باحلش��رات ،ف��ي
توجه ليس مألوفاً ،أكس��بها الشهرة
والضوء ،وألج��ل التع��رف إليها أكثر،
سألناها:

هل وصلت رسالتك الفنية؟
ـ عندما تصل رس��الة ما فهذا يعني
انهاء الرس��الة والبدء برس��الة اخرى.
وبالوق��ت ذات��ه عند تأثر ش��خص ما
بتل��ك الرس��الة فه��ذا يعن��ي وصول
الرس��الة .ومبا ان احلياة تس��تمر فهذا
يعن��ي وج��ود اجيال اخ��رى حتتاج ملثل
هكذا رسائل.

بحثا عن شهرة ،ام طموح لتأكيد
الذات .ام رس��ائل إل��ى العالم ،مباذا
تصفني لوحاتك؟
ـ أس��تطيع وصف اعمالي البسيطة
بانه��ا رس��ائل قصي��رة ال��ى العالم
وطم��وح لتأكي��د ال��ذات ايض��ا ً ام��ا
الشهرة فمن السهل ان حتصل عليها
في وقتنا احلالي م��ن دون جهد بوجود
وسائل التواصل االجتماعي.

إلى ماذا تطمحني؟
ـ على املس��توى العلمي طموحي هو
املعرف��ة أكث��ر مبجال تخصص��ي ،اما
على املستوى الشخصي طموحي هو
ان الناس تفه��م ما بداخلي وتوصلها
الرسالة كما هي في مخيلتي وفن.

عال��م الفن واس��ع ،قطع��ة دائما
تك��ون جمادا ،اال أنك خالفت الواقع
لترسمي على احلشرات احلية؟
ـ حت��ى اجلم��اد ف��ي عال��م الف��ن هو
ش��يء حي يخل��د موضوعا ورس��الة
معين��ة يحب الفن��ان ايصالها لكني
خالفت هذا الواقع ألنني اردت ان تصل
الرس��الة مباش��رة من تلك اخمللوقات
الصغيرة الى االنسان.
م��ن اي��ن تصطادي��ن «حش��رات»
الرسم؟
ـ اول حش��رة كانت ضيفا لطيفا في
حديق��ة املن��زل ،فيما بعد س��اعدني
مجموعة من الفالح�ين بتوجيه أحد
املهندس�ين في احد املش��اتل وبدأت
بتربيته��ا ملدة س��نة ونصف الس��نة

سجى البغدادي
تقريباً.
كم معرضاً في حصيلتك ،وهل من
جديد؟ سواء كان معرضاً شخصياً

ام مشتركا؟
اربع��ة مع��ارض م��ا ب�ين مش��اركة
وشخصي حاليا اجهز ملعرض جديد.

أحد اعمالها الفنية

م��ا أب��رز اجلوائ��ز الت��ي حصل��ت
عليها؟
ـ كت��ب ش��كر وش��هادات تقدي��ر ما
ب�ين جامعة بغ��داد وجامع��ة تكريت

والتقنية واملش��اركات االخرى اما أبرز
اجلوائز فهي اجلائزة التي يهديها الناس
لي في اي م��كان عند تغير تفكيرهم
امام هذه الكائنات وتقبل انهم اقوام

كأقوام البشر.
مل��اذا حترصني على ع��رض لوحاتك
في املناسبات  ،كيوم السالم ،واليوم

كيف توفقني بني الفن والدراس��ة
االكادميية في كلية الزراعة؟
ـ م��ا ب�ين الف��ن والعم��ل والدراس��ة
والعم��ل الطوع��ي م��ن الصع��ب ان
اوف��ق بينه��م غالب��ا ما يكون ش��يء
على حس��اب ش��يء اخر والفضل في
توفيق��ي هلل ،ث��م ام��ي فه��ي مثلي
االعلى.وكانت فرصة لعمل مش��ترك
لكن لم أس��تطع الدخ��ول في هكذا
عمل بسبب دراستي.
ما هوايتك االخرى؟
جميع هواياتي تق��ع ضمن إطار الفن
التشكيلي.

نساء الورد ..مغربيات يسعين إلى حياة أفضل
نح��و ألفي دره��م ( 210دوالرات) بحس��ب
املوسم.
تلج��أ «الروم» إل��ى مصن��ع «التعاوني��ة
الفالحية لعطور اجلنوب» لبيع الورد الذي
تقطفه نس��اء قرية آيت بن يحيى .هناك
يجري تقطيره واستخراج ماء الورد والزيت
منه بحسب درجات حرارة وكميات معينة
من املاء .يشرح محمد ،العامل في املصنع
طريقة التقطير« :يفرز الورد عند وصوله،
فال��ورد املفتّح لديه ق��درة على إخراج املاء
والزيت أكثر من ال��ورد املضموم» .يضيف:
«ي ُ ّ
قط��ر ماء الورد ع��ن طريق البخار وليس
تس��خني امل��اء مباش��رة بح��رارة معتدلة
تت��راوح م��ا ب�ين  36مئوي��ة و ،40في آالت
مصنوعة من الصلب الذي ال يصدأ .يكفي
 100كيلوغ��رام من الورد الس��تخراج عدة
أما الزيت العطري
لترات من املاء املقط��رّ .
الباهظ الثمن فنحتاج إلى خمسة أطنان
الستخراج  5لترات من الزيت».

الرباط  -وكاالت :

مش��هد النس��اء ينزلن إلى احلق��ول قبل
ش��روق الش��مس بهي جداً ،ال أجمل منه
ف��ي قرية آيت يحي��ى املغربية هو عملهن
اليومي وس��ط الزهور ،يقطفنها ويبعنها
بكام��ل عطره��ا وألقه��ا وجمالها ألجل
تأمني دخل ضئيل
قطف ال��ورد طقس عمل نس��ائي جميل
بالقرب من مدينة قلع��ة مكونة اجلبلية،
كل اّ
جن��وب ش��رق املغ��ربّ .
فلح��ة تخرج
طيني قدمي حتم��ل معها منديال ً
من بي��ت
ّ
خفيفاً ،ومتشي في مسالك ترابية فتقطع
النهر حتت أشجار اجلوز الضخمة ثم تصل
إلى ش��جيرات ال��ورد الدمش��قي ومتضي
محملة
س��اعتني ف��ي القط��اف ،لتع��ود
ّ
ببضع��ة كيلوغرامات تبي��ع الواحد منها
بـ 15درهما ً ( 1.5دوالر أميركي).
املش��هد احلالم ال يغيب عل��ى طول واحة
دادس ،أو «آسامر» باألمازيغية ،ونهرها في
اجلنوب الش��رقي للمغرب .ف��ي قرية آيت
يحيى تقول فاطمة بو تزكزاوين وفاطمة
أحمد م��ع اّ
فلحات أخري��ات يعملن بعيدا ً
عم��ا ير ّوج ل��ه «مهرجان الورد» الس��نوي
ّ
والتعاونيات والش��ركات املس��يطرة على
قطاع الورد في قلعة مكونة.
تنضم الفاطمتان مع عشر نساء لتعاونية
جميعه��ن يقطفن الورد
«الروم» احلديثة،
ّ
الدمش��قي «دامس��كينا» ويبعنه بهدف
عائالتهن.
مساعدة
ّ
م��ات زوج ب��و تزكزاوي��ن وترك له��ا  5أبناء
أعالته��م وحدها من بيع الورد ومواس��م
مختلف��ة ،كذلك ،تعيل أحم��د أحفادها.
تنضم إلى التعاونية نس��اء أرامل ،وفتيات
عازبات ممن يطمحن في حياة أفضل.
تس��تيقظ النس��اء ف��ي آيت يحي��ى قبل
طل��وع الفج��ر .هو ش��رط أساس��ي في
القطاف لتجنب احلرارة املرتفعة ،وذلك ما
ّ
ميكنهن من احلصول على ورد جيد.
يشكل الورد املزروع على طول واحة دادس
موس��ما ً قدمياً ،عززته احلماية الفرنس��ية
من خالل إنشاء أول معمل للتقطير سنة
 .1938انتقلت ال��وردة ذات األصل الهندي
عبر إي��ران وس��وريا إلى املغرب بواس��طة
احلج��اج أو القواف��ل التجاري��ة .لكن ،لم
تتط��ور آلي��ات القط��اف وحافظ��ت على
قالبها التقليدي ،أي باس��تعمال الكفينّ ،
وق��د تضع النس��اء ف��ي أيديه��ن كفوفا ً
للحماية من شوك الورد ،وأحيانا ً «ال نتخذ
جتاه��ه أي احتياط ،بل نس��تعمل امللقط
إلزالت��ه الحقاً» كم��ا تقول ب��و تزكزاوين.
يضع��ن البت�لات في كيس م��ن اخليش أو
البالس��تيك أو في مندي��ل مليء بالثقوب

مهرجان الزهور في املغرب

يسمح بدخول الهواء.
من أجل العيش
كأي محص��ول زراع��ي آخر
م��ا زال ال��ورد ّ
يؤمن لهم
بالنس��بة ملعظ��م الفالح�ين ّ
مدخ��وال ً إضافي��اً .فه��و لي��س احملص��ول
الرئيس��ي ،ب��ل بالكاد ي��زرع عش��وائيا ً أو
لكن
يس��تخدم كس��ياج حلماية احلقول.
ّ
صنف��ا ً آخ��ر م��ن الفالح�ين والفالح��ات
وبنس��ب قليل��ة انضم��وا إل��ى تعاونيات
عائلية وغير عائلي��ة فيعملون في حقول
تابعة لشركات خاصة ،ويستفيدون أكثر
من «سلس��لة» الورد ،أي قطفه وتقطيره
وصنع مستحضرات منه وبيعه.

م��ع انط�لاق مش��روع مخط��ط «املغرب
األخض��ر» اكتس��ت زراعة ال��ورد مفهوما ً
عصري��ا ً وبدأت زراعته عل��ى هيئة صفوف
طولي��ة ،وأدخ��ل الفالحون آلي��ات جديدة
�ري ،فبات حجم اإلنتاج الس��نوي يصل
لل� ّ
إل��ى  3آالف ط��ن وف��ق «املكت��ب اجلهوي
للفالحة» في ورزازات (جنوب شرق).
فاطم��ة ب��و تزكزاوي��ن وفاطم��ة أحم��د
ومعظ��م نس��اء الق��رى الرابض��ة عل��ى
�ي وادي دادس ،يس��عني إل��ى رف��ع
ضفت� ّ
مدخوله��ن عب��ر البيع املباش��ر لل��ورد أو
االنضم��ام إل��ى التعاونيات .تق��ول أحمد
باألمازيغية ،وتشرح بو تزكزاوين بالعربية،
�ن الصغيرة حتت��اج إلى أدوات
إ ّن تعاونيته� ّ

وآالت لتقطير ال��ورد وتصنيعه .تضيفان:
«نحن حاليا ً نبيع الورد فقط .ونريد األدوات
لنصنّع الصاب��ون العطري والكرميات وماء
الورد والزيت».
تعتمد النساء على موسم الورد للتجهيز
لألعراس أو ش��راء املالب��س ،ويتداولن عادة
�ن بال َدين حتى
أنهن يش��ترين م��ا يلزمه� ّ
ّ
يحني موسم الورد ،ومبشهد مهيب تغني
النس��اء باألمازيغية في أثن��اء القطف أو
احلصاد« :ال ّلهم ص ّلي على النبي ...أحسن
ما يُقال ...يا حقل يا جناين ...عقبى للعام
املقب��ل ...نحي��ا ويحيا ،ويعي��ش أصحاب
احلق��ل ...لو كان البيدر قريب��ا ً مني لكنت
أفضل الفالحني ...امنحني يا اهلل طقسا ً

لطيف��ا ً بدال ً من احل��رارة احلارقة ...ال إله إالّ
اهلل يا دار اآلخرة ،ما مصيري هناك؟».
من قرية إيغل مكون ،تقول احلاجة فاطمة
وه��ي عائدة من حقلها حتم��ل كيلوغراما ً
تقريب��ا ً من الورد الدمش��قي ف��ي منديل،
إنّه��ا تقط��ف ال��ورد ك ّلما أصب��ح جاهزا ً
للقطاف ،وس��تعود إل��ى احلقل مرة أخرى.
ما قطفته ستجففه ثم ستذهب به إلى
الس��وق الحقاً« :ال أعرف كم يبيعونه في
السوق ،ابني يتكفل بذلك».
احلاج��ة الت��ي تت��وكأ عل��ى عص��ا وتبلغ
أكث��ر من ثمانني عام��ا ً تتذكر أنّها أمضت
طفولتها في حقول القمح والورد .واليوم،
رمبا يصل دخلها من بيع الورد س��نويا ً إلى

ارتفاع السعر
حدو
م��ن جهتها ،أنش��أت إدريس��ية آيت ّ
التعاونية األولى في قلعة مكونة للنساء
العامالت في قطاف ال��ورد وتصنيعه عام
 2011بعدما استولت التعاونيات العائلية
والش��ركات اخلاص��ة ،كمعم��ل التقطير
الفرنس��ي وبع��ض املعامل األخ��رى ،على
حدو ،ابنة
قط��اع الورد .لم يكن أم��ام آيت ّ
دادس ،الت��ي عمل��ت مستش��ارة تنموية
ف��ي متكني النس��اء م��ع منظم��ة «حتدي
األلفي��ة» م��ن خيار ف��رض وجود النس��اء
أكتافهن
اللوات��ي يحملن املوس��م عل��ى
ّ
طوال الع��ام من خالل تعاونية وصلت اآلن
بتسويق منتجاتها اخلاصة إلى دول بعيدة
كسويسرا وأملانيا وهولندا وكندا والصني
وحتى إل��ى الوالي��ات املتح��دة األميركية
قريباً.
تقول« :موس��م ال��ورد ليس مج��رد زراعة
وقطف الورد ،بل موس��م ثقاف��ي توارثناه
عن أجدادنا ،ويعمل فيه الرجال والنس��اء
من السادس��ة إلى الثامن��ة صباحا ً على
م��دار ش��هر ،ويُب��اع ال��ورد أو يُرس��ل إلى
التعاوني��ات فتجني القاطفات والعامالت
مدخوال ً منه».
تعي��ش النس��اء ف��ي واح��ة دادس ظروفا ً
صعبة ،فهن لس��ن املستفيدات من الورد
بالدرجة األولى بالرغم من تعبهن.
تش��رح آي��ت ح��دو« :كان عمل النس��اء
متعب��ا ً م��ن دون نتائج أل ّن ال��ورد كان يُباع
للش��ركات واملعام��ل بأثمان هزيل��ة إذ ال
يصل إلى  5دراهم (نصف دوالر) اّإل أ ّن ثمنه
تغير بعد عام  2011وبات الكيلوغرام منه
يُباع للتعاونيات بـ  18درهما ً للكيلو غرام
(نحو دوالرين)».

اقتصاد
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تسعى إلنتاج  230ألف برميل يوميًا من الحقل

ّ
الغراف :تمكين حياة المجتمع في العراق
بتروناس
بغداد ـ احسان ناجي:
في منتص��ف العام  2009انطلقت
حزم��ة عق��ود عراقي��ة نفطي��ة
م��ع ش��ركات أجنبية اس��تثمارية
متخصصة ف��ي صناع��ة النفط..
أريد من هذه اخلطوة التي س��ميت
بجولة التراخي��ص النفطية األولى
وما تالها من ج��والت ،طرح احلقول
النفطي��ة والغازي��ة العراقي��ة
لش��ركات عاملي��ة تتناف��س فيم��ا
بينه��ا للفوز مبا تط��وره أو تؤهله أو
تس��تثمره كش��ريك خدمي يعمل
لزي��ادة االنتاج العراق��ي من النفط
اخلام في وقت كان فيه العراق بأمس
احلاج��ة للنه��وض بانتاجه كعضو
ب��ارز ف��ي منظم��ة ال��دول املصدرة
تأسس��ت في
للنفط «أوبك» ..التي ّ
بغداد العام .1960
في اخلضم ،وعلى إثر ضعف البنية
التحتي��ة للمنش��آت النفطي��ة
واحلق��ول العراقي��ة ،كان��ت اخلطى
تتس��ارع لبع��ث ال��روح ف��ي تل��ك
املفاص��ل االقتصادي��ة األهم والتي
ب��دأت االنظ��ار تتجه لها ال س��يما
وأنه��ا تس��تقبل ،بأثر ارتف��اع وتيرة
عمل الشركات األجنبية ومبشاركة
الش��ركات التابعة ل��وزارة النفط،
املزي��د من األي��دي العامل��ة احمللية،
ناهي��ك ع��ن اخلب��راء العراقي�ين
وأقرانه��م ممن وج��دوا فرصهم في
تل��ك احلق��ول والذي��ن ،مجتمعني،
رس��خوا أقدامهم مع ش��ركائهم
األجانب في حيثيات العمل الذي ال
ينقطع ليالً ..أو في أقسى الظروف.
في حقل الغ��راف مبحافظة ذي قار
جلي ،الس��لوب
جن��وب البالد ،املثال ّ
العم��ل املش��ترك ال��ذي عمل��ت
عل��ى ترس��يخه ش��ركة بترون��اس
املاليزية (بتروليام ناس��يونال برهاد
«شركة النفط الوطنية املاليزية»)
املس��تثمرة للحقل مع ش��ريكتها
ش��ركة جابك��س الياباني��ة ،حيث
يكون املشروع لشركة نفط البصرة
التابعة لوزارة النفط العراقية.
بس��عيها في مهم��ة تطوير احلقل
النفط��ي ،ف��ي العام  ،2010ش��هد
حق��ل الغ��راف بداي��ة بترون��اس
كمنظم��ة مغامرة ف��ي واحدة من
البلدان األكث��ر حتدياً ..حتى متنكت،
ف��ي الع��ام  ،2013من جن��ي الثمار
بتحقي��ق اس��تخراج أول برمي��ل
نفط.
بعد توقيعها عقد خدمات التطوير
واإلنت��اج بالتع��اون م��ع ش��ريكها
جابكس ملساعدة وزارة النفط ،فان
ثالث��ة أعوام لبتروناس عم�لاً دؤوباً..
بتركيز اخلب��رات واملهارات والقدرات،
كانت كفيلة بتطوير حقل الغراف:
ه��ي اآلن تنتج نحو  100الف برميل

تطوير صناعة النفط
العراقية وسعيها
الستمرار تحقيق
أهداف اإلنتاج التي
وضعتها الحكومة
العراقية ،فان بتروناس،
وضعت في أولوياتها
تمكين المجتمعات
المحلية التي تقطن
منطقة «العقد»
الغراف ومتاخماتها

«برنت»

سنغافورة رويترز:
ارتفعت أس��عار النفط ،أمس األربعاء ،بدعم
م��ن توقع��ات بانخف��اض مخزون��ات اخل��ام
األميركية واس��تمرار تعطل خط أنابيب خام
فورتيس في بحر الشمال.
وزادت العق��ود اآلجل��ة خلام القي��اس العاملي
مزيج برنت  14سنتا ،أو  0.2باملئة ،إلى 63.94
دوالر للبرميل.
وارتفعت العقود اآلجلة خلام غرب تكس��اس
الوس��يط األميركي  16س��نتا ،أو م��ا يعادل
 0.3باملئ��ة ،إل��ى  57.72دوالر للبرميل عن آخر
تسوية.
وق��ال معه��د البت��رول األميرك��ي الثالثاء إن
مخزون��ات اخلام األميركي��ة انخفضت مبقدار
 5.2مليون برميل في األسبوع املنتهي في 15
كانون األول إلى  438.7مليون برميل.
ومن املنتظ��ر أن تعلن إدارة معلومات الطاقة
البيانات الرسمية للمخزونات أمس.
وتلقت أسعار النفط دعما أيضا من استمرار
تعطل خط أنابيب فورتيس في بحر الشمال.
لك��ن بالرغ��م من ه��ذا التعط��ل وانخفاض
مخزون��ات اخل��ام األميركي��ة ،ظلت أس��عار
النف��ط بعيدة عن املس��تويات املرتفعة التي
س��جلتها في اآلونة األخيرة عند  65.63دوالر
للبرميل خلام برنت و 59.05دوالر للبرميل خلام
غرب تكساس الوسيط.

ّ
«النواب األميركي» ّ
يقر
جانب الحدى فعاليات شركة بتروناس في العراق
يوميا ً م��ن النفط ،وم��ن املتوقع أن
تنتج ما يص��ل إلى  230الف برميل
يومي��ا ً مس��تقبالً بحس��ب العقد
املبرم مع وزارة النفط.
الثقة مبجتمع الغرّاف
بالتوازي مع عملها ..القيام بأدوارها
لتطوي��ر صناعة النف��ط العراقية
وس��عيها الس��تمرار حتقيق أهداف
اإلنت��اج الت��ي وضعته��ا احلكوم��ة
العراقية ،فان بتروناس ،متاش��يا ً مع
طبيعة عملها ،وضعت في أولوياتها
متك�ين اجملتمع��ات احمللي��ة الت��ي
تقطن منطق��ة «العق��د» الغراف
ومتاخماته��ا ،أقضية محافظة ذي
ق��ار ال س��يما قضائي قلعة س��كر
والرفاعي ،من النهوض بنفس��ها..
بوض��ع بترون��اس ،منذ ع��ام ،2013
برامجا ً وأنش��طة هي ورشا ً ودورات
مجتمعي��ة تعليمي��ة ،تثقيفي��ة،
مهني��ة ،وغيره��ا به��دف تلبي��ة
االحتياجات الفورية للمجتمع ،وما
يستفيد منه أبناء هذه املناطق في
مهم��ة منها لتحقي��ق التوازن ،في
الوقت نفس��ه ،بني األعمال اخليرية
واالستدامة.
وباالش��ارة ال��ى أولوي��ة بترون��اس
بالنه��وض مبجتم��ع الغ��راف احمللي
ال��ذي يعتقد بالتعليم س��بيالً إلى
االس��تقالل االقتص��ادي وطريق��ا ً

للخ��روج م��ن الفقر ،فقد س��عت
الش��ركة ،جنب��ا ً إل��ى جن��ب م��ع
احلكومة احمللية ،باجلهود احلقيقية،
لتوفي��ر بيئ��ة أكثر مالئم��ة لدعم
أبن��اء املنطق��ة ،ال س��يما األطفال
منه��م ،ف��ي س��عيهم لإللتح��اق
بامل��دارس واحلص��ول عل��ى املعرفة،
فه��ؤالء الذين يقطعون مس��افات
طويل��ة للوصول إلى مدارس��هم..
ويضط��ر بعضه��م ال��ى اجلل��وس
ف��ي صف��وف مدارس��هم الضيقة
وغيرها غي��ر املؤهلة ..والطينية في
بع��ض األحي��ان ،يدرس��ون في ظل
ظ��روف الطقس القاس��ية ما يؤدي
إل��ى إصابته��م باألم��راض وفقدان
االهتمام بإكمال الدراسة.
مب��رور الوق��ت ،أخ��ذت بترون��اس
عل��ى عاتقه��ا تأهي��ل العدي��د من
امل��دارس وبناءها لتلبي��ة تزايد عدد
أطف��ال مجتم��ع الغ��راف املؤهلني
للدراس��ة ،ووضعت الشركة برامج
التعلم اإلبداعي لتش��جيع التعلم
واالهتمام باألطفال واملعلمني على
حد س��واء ،ومهدت بتروناس لذلك
مد وتطوير وتأهيل الطرق
من خالل ّ
املترب��ة واملوحلة لتس��هيل وصول
أبناء الغراف إلى املدارس.
هدف قريب
ل��م تكن بترون��اس ببعي��دة عن ما

تعيش��ه منطق��ة الغ��راف ،الت��ي
أصبح��ت الش��ركة تنتم��ي له��ا،
من ظروف معيش��ية غي��ر مواتية..
خصوصا ً مبا يتعلق أمره مبياه الشرب
غير الصاحلة لالس��تعمال البشري
ومصادره��ا غير اآلمن��ة للمحليني:
آب��ار تقليدية وأنهار ملوثة .وبالرغم
من أن بعض األمراض ميكن عالجها
بسهولة ،فإن اجملتمع ليس مستعدا ً
ألمراض أكثر خطورة مثل اإلسهال
املعدي أو التيفوئيد.
وب��دال ً عن توفي��ر العالج ،ف��إن زيادة
فرص احلصول على املياه املناس��بة
للش��رب س��تكون احل��ل األفض��ل
للمعضل��ة .م��ن ه��ذا ،عمل��ت
بتروناس ..الى قربها من نهر الغراف،
الى تش��ييد وح��دات املياه الصاحلة
للش��رب لتلبية احتياجات املنطقة
وع��دد م��ن الق��رى اجمل��اورة للحقل
النفط��ي وال��ذي يزي��د عدده��ا عن
( )32حيث تت��م تصفية مياه النهر
ملا يوف��ر مياها ً نظيفة مس��تدامة
في مش��روع ميتد لس��نوات طويلة؛
لقد س��خرت بتروناس اسطوال ً من
ناقالتها مب��ا يتوازى وعدد الس��كان
الكبير نس��بيا ً في الغراف ،اليصال
املياه الت��ي تلبي حاج��ة أبعد قرية
في املنطقة.
في منطق��ة الغ��راف ومتاخماتها
كان الس��كان يعان��ون صعوب��ة

ارتفاع مبيعات المركزي إلى  23.5مليون دوالر
بغداد ـ الصباح الجديد:
ارتفعت مبيع��ات البنك املركزي
العراق��ي من العمل��ة األجنبية،
خ�لال مزاد أم��س األربع��اء ،إلى
 160.18ملي��ون دوالر ،في مقابل
 136.73مليون دوالر مبزاد الثالثاء،
بزيادة  23.45مليون دوالر.
وق��ال بي��ان للبن��ك املرك��زي ،أن
"مبيع��ات املركزي م��ن العملة
االجنبية ارتفعت في مزاد اليوم
(أمس) ،إلى  160.18مليون دوالر،
في مقاب��ل  136.73مليون دوالر
مبزاد الثالثاء ،بزيادة  23.45مليون
دوالر".
وأضاف البيان ان "س��عر الصرف
بل��غ  1190دينار ل��كل دوالر ،في
امل��زاد املنعق��د مبش��اركة 38
مصرف��اً ،و 8ش��ركات للتحويل
املالي".
ون��وه البنك بأن "تل��ك املبيعات
ه��ي نتائ��ج امل��زاد املق��رر اليوم
اخلميس" ،موضح��ا ً أن "إجمالي
البي��ع الكلي بلغ نح��و 179.18
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مليون دوالر".
وأش��ار البيان ان "حج��م املبالغ
املباع��ة لتعزيز أرص��دة املصارف
ف��ي اخل��ارج بل��غ نح��و 158.66
ملي��ون دوالر ،ف��ي ح�ين ُق��درت
كمي��ات البيع النق��دي بـ 1.52
مليون دوالر".
وأوضح املركزي ،في البيان ،أن بيع

املبالغ احملولة حلس��ابات املصارف
ف��ي اخل��ارج يكون بس��عر 1190
دينارا ً لكل دوالر ،أما البيع النقدي
فسيكون بالسعر نفسه.
ف��ي ش��أن آخ��ر ،نف��ى مصرف
الرافدين االنب��اء التي حتدثت عن
ايقاف سلف املتقاعدين البالغة
ثالثة ماليني دينار.

تقـرير

وقال املكتب االعالمي للمصرف
ف��ي بي��ان ل��ه ،ان��ه "ال صح��ة
لألخب��ار املتداول��ة ح��ول ايقاف
س��لف املتقاعدي��ن" ،مش��يرا
إلى أن "اس��تمرار منح السلفة
للمتقاعدي��ن الكترونيا واالموال
اخملصصة لها مؤمنة بالكامل".
وأض��اف البي��ان ان "الف��روع
املش��مولة بالص��رف ه��ي
(االعظمية ،االندل��س ،اخلضراء،
الزه��راء ،الش��عب ،الف��ردوس،
املش��تل ،املصاف��ي ،املنص��ور،
باب املعظم ،ش��ارع فلس��طني،
اخلالدي��ة ،االنب��ار ،البص��رة-
الصيادلة ،املدين��ة -املعقل ،ابي
اخلصي��ب ،القادس��ية ،غم��اس،
الرميث��ة ،املثن��ى ،املش��خاب،
مسلم بن عقيل ،اجلسر ،حذيفة
ب��ن اليم��ان ،املقدادي��ة ،ش��ارع
الفاروق ،مندلي ،س��وق الشيوخ،
الرفاع��ي ،اور ،الش��طرة ،بل��د،
الدجيل ،الشهداء ،النور ،الهادي،
الكوت ،واملشروع)".

الوص��ول ال��ى املدينة عب��ر الطريق
الضيق األوحد؛ في س��اعات الذروة
ف��ان طوابي��ر املركب��ات املتجه��ة
ال��ى املدين��ة تعان��ي اختناق��ا ً على
ذل��ك الطري��ق املزدحم .وف��ي وقت
يس��تغرق في��ه الوصول ال��ى أقرب
مستشفى في املدينة ساعات ،فان
احلالة االنس��انية التي إلتفتت لها
بتروناس هي ضرورة ش��ق طريق بري
يربط املنطق��ة باملدينة .وبعد حني،
ُ
ش ّيد الطريق ،وكان لبتروناس الدور
الرئيس في انش��ائه ،من منطلق أن
األس��ف على حالة ُمصاب باصابة
خطي��رة ليس مهما ً أزاء املس��اعدة
في انقاذه .أم��ا أبناء الغراف والقرى
اجمل��اورة فل��م يع��ودوا مضطري��ن
لقض��اء وق��ت طوي��ل ومحبط في
ّ
يصطف��ون للوص��ول
س��ياراتهم
ال��ى املدينة .حيث أصبح��ت احلياة
اليومي��ة أس��هل من خ�لال اجلهد
اجلمع��ي املب��ذول لتحس�ين رب��ط
املنطقة مبركز املدينة.
جامعة سومر
لم تكن بتروناس مبعزل عن إسهامها
ف��ي البني��ة الفوقي��ة حملافظة ذي
قار ،فلق��د دعمت جامعة س��ومر/
كلية علوم احلاس��بات وتكنولوجيا
املعلومات مبا متلكه م��ن امكانيات
متاحة ،حيث أس��همت بدعم من

وزارة النف��ط ببناء وجتهي��ز مختبر
تكنولوجي��ا املعلومات في اجلامعة
ال��ذي ُجه��ز ..مس��تقبالً املوس��م
الدراس��ي احلالي .ما أثنى على ذلك
الدكتور علي عبيد الشمري ،عميد
كلية علوم احلاس��بات وتكنولوجيا
املعلوم��ات ،ودور ش��ركة بترون��اس
في انش��اء اخملتبر ،معربا ً عن خالص
ش��كره لش��ركة بترون��اس عل��ى
إسهامها في انشاء اخملتبر الذي يعد
جزءا ً من أنشطة الشركة املستمرة
لالس��تثمار االجتماعي لعام 2017
لدع��م اجملتم��ع احمللي ،وب��دوره ،قال
رئيس ش��ركة بترون��اس التنفيذي/
عملي��ات الغ��راف ،ف��ي مش��اركة
افتتاح مختبر اجلامعة :أن التعليم
مه��م لتطوي��ر املعرف��ة والقدرات
لدعم بناء الدولة العراقية.
مُسك الغرّاف
تغييرات إيجابية على اجملتمع احمليط
بعمليات بتروناس في حقل الغراف
النفط��ي ،باجلهود املثم��رة أقيمت
روابط بترون��اس األوثق مع احلكومة
احمللي��ة ووزارة النف��ط واملعنيني في
محافظ��ة ذي ق��ار ،بهدف حتس�ين
الظ��روف املعيش��ية ف��ي الغ��راف
والعم��ل كداف��ع ملواصل��ة العطاء
للمجتم��ع ،وه��و اعتق��اد تؤمن به
بتروناس ،بقوة ،أينما ح ّلت.

ّ
التجارة تتسلم
 55.7طنًا من الشلب
بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن��ت الش��ركة العام��ة لتجارة
احلبوب التابعة لوزارة التجارة ،أمس
األربع��اء ،أن الكمي��ات املس��تلمة
من محصول الش��لب املسوق من
الفالحني واملزارعني بلغت أكثر من
 55طنا في املراكز التسويقية.
وق��ال مدير ع��ام الش��ركة ،هيثم
اخلش��الي ،في بي��ان صحاف��ي ،إن
«الكميات املستلمة من محصول
الش��لب املس��وق م��ن الفالح�ين
واملزارعني بلغ��ت ( )55761طنا في
املراكز التسويقية».
وأض��اف اخلش��الي أن «محافظ��ة
النجف تأتي ف��ي صدارة احملافظات
الش��لبية م��ن حي��ث الكمي��ات
املس��وقة ،إذ بل��غ اجمال��ي م��ا مت
استالمه من شلب بأنواعه ()٤١٩٩٦
طنا وج��اءت محافظ��ة الديوانية
ثاني��ا بكمية بلغ��ت ( )٩٠٠٤أطنان
ث��م محافظة باب��ل ثالث��ا بكمية

( )٤٤٦٠طن��ا ثم محافظ��ة املثنى
رابعا حيث بلغ ما مت تسويقه ()٣٠١
طن».
وأش��ار اخلش��الي ال��ى أن «مع��دل
تس��ويق الش��لب له��ذا املوس��م
ش��هد ارتفاع��ا مقارن��ة بالع��ام
املاض��ي وبجميع اصناف الش��لب،
اضافة الى تصاعد تسويق كميات
(الش��لب العنبر) وال��ذي جتاوز ()11
ألف طن».
ولفت اخلش��الي ال��ى أن «املالكات
الهندس��ية والفني��ة في صومعة
خ��ان ض��اري غ��رب بغداد باش��رت
بعملي��ة التش��غيل التجريب��ي
للس��يطرة الثانية بعدم��ا مت اعادة
تأهيله��ا» ،مضيف��ا أن «م��ن خالل
التجرب��ة مت اج��راء مناقل��ة اولي��ة
للحب��وب بنجاح ،ومت نص��ب جهاز
(س��ويبر) للقباب اخلزني��ة من اجل
اعادة وتأهي��ل الطاقات اخلزنية في
الصومعة».

قانون خفض الضرائب

واشنطن ـ أ ف ب:
أق��ر مجل��س الن��واب األميرك��ي بغالبيت��ه
اجلمهورية نس��خة نهائية من مشروع قانون
إصالح الضرائب ال��ذي وعد به الرئيس دونالد
ترامب ،وذلك في املرحلة ما قبل االخيرة.
ويص��وت مجل��س الش��يوخ ذو الغالبي��ة
اجلمهورية أيضا ً عل��ى القانون ليحقق بذلك
ترامب االصالح الكبي��ر االول في واليته .وأيد
 227نائب��ا ً مش��روع القانون مقاب��ل  ،203في
حني صوت جميع الدميوقراطيني ضده إضافة
إلى  12جمهورياً.
ويتضم��ن أول إص�لاح في أكثر م��ن  30عاما ً
لنظ��ام الضرائب في الواليات املتحدة خفضا ً
في ضرائب الشركات واألفراد.

البنك الدولي يرفع

توقعاته لنمو الصين
بكين ـ رويترز:
رف��ع البن��ك الدول��ي أم��س توقعات��ه للنم��و
االقتصادي ف��ي الصني لهذه الس��نة ،إلى 6.8
ف��ي املئ��ة م��ن  6.7ف��ي تش��رين األول ،اذ دعم
االستهالك الفردي والتجارة اخلارجية النمو.
وأبق��ى البن��ك توقعات��ه لنم��و الن��اجت احملل��ي
اإلجمال��ي في الصني لعام��ي  2018و 2019من
دون تغيي��ر عند  6.4و 6.3في املئة على التوالي،
نتيجة سياس��ة نقدي��ة أقل تيس��يرا ً وجهود
احلكوم��ة لكبح جم��اح االئتمان وف��رض قيود
على اإلقراض.
يذكر ان األخطار األساس��ية التي قد تؤدي الى
خفض التوقعات هي اس��تمرار ارتفاع اإلقراض
في القط��اع غير املال��ي والضبابي��ة املتعلقة
بأسعار املنازل.
وأف��اد البن��ك الدولي ف��ي حتديث��ه االقتصادي
بشأن الصني بأن «االئتمان يواصل النمو بوتيرة
أس��رع على نحو ملح��وظ مقارنة بالناجت احمللي
اإلجمالي ،على رغم التباطؤ في اآلونة األخيرة.
وس��جلت القروض املصرفية املس��تحقة 150
في املئة من الناجت احمللي اإلجمالي في تش��رين
الثان��ي املاض��ي ،ارتفاعا ً من  103ف��ي املئة في
نهاية السنة».
ومنا االقتصاد الصيني بوتيرة أس��رع من املتوقع
بلغت  6.9في املئة في الشهور التسعة األولى
م��ن الع��ام احلالي ،لك��ن حملة بك�ين خلفض
األخط��ار ف��ي القط��اع املالي رفع��ت تكاليف
االقت��راض وزدات مخاوف تعثر من��و الناجت احمللي
اإلجمالي في العام املقبل.
لك��ن تقرير البنك الدولي أش��ار ال��ى إن النمو
القوي منذ مطلع الس��نة ،منح صن��اع القرار
فرص��ة تس��ريع خف��ض وتي��رة اإلق��راض الذي
«س��يكون على األرجح على حس��اب منو أبطأ
للناجت احمللي اإلجمال��ي في املدى القريب ،لكنه
سيحس��ن التوقعات االقتصادي��ة للصني في
املدى الطويل».

توقع نمو اقتصاد المملكة المتحدة في العام المقبل

بريطانيا تحتاج زيادة إيرادات الضرائب لضبط عجز الموازنة
متابعة الصباح الجديد:
ق��ال صن��دوق النق��د الدول��ي أمس
األربع��اء إن بريطاني��ا ق��د تك��ون
بحاج��ة جلمع املزيد م��ن األموال من
خ�لال الضرائ��ب لتقل��ص العج��ز
ف��ي ميزانيتها بعد االعتماد بش��دة
على إح��كام قبضتها عل��ى اإلنفاق
احلكومي.
وق��ال الصندوق في تقريره الس��نوي
بش��أن االقتص��اد البريطان��ي ان
«تقلي��ص العجز من��ذ األزمة املالية
العاملي��ة اعتم��د ف��ي األغل��ب على
إج��راءات اإلنف��اق» ،مضيف��ا ً «بينما
يتع�ين عل��ى احلكوم��ة االس��تمرار

ف��ي الس��عي إل��ى حتقي��ق القيمة
املثلى للم��ال ،رمبا تكون هناك حاجة
الستحضار نهج أكثر توازنا لتقليص
العجز في املستقبل».
وقد تتضرر اإلي��رادات الضريبية جراء
تداعيات االنفص��ال البريطاني على
االقتص��اد وانخف��اض من��و اإلنتاجية
بينما س��يزيد الطلب عل��ى اإلنفاق
العام مع تقدم السكان في العمر.
وذك��ر التقرير أن��ه «عل��ى وفق هذه
الظ��روف ،قد يكون االعتم��اد األكبر
عل��ى إج��راءات اإلي��رادات لدع��م
(املوازنة) مقارنة مع السنوات األخيرة
مكفوال».
كما رحب التقرير بالتقدم الذي حتقق
في اآلون��ة األخي��رة ف��ي مفاوضات

االنفصال مع بروكسل لكنه ذكر أن
اإلطار الزمني للتف��اوض حول اتفاق
جتارة جديد طموح.
الى ذلك ،قالت مدي��ر صندوق النقد
الدول��ي كريس��تني الج��ارد أم��س
األربع��اء إن االقتص��اد البريطان��ي
يش��عر بأث��ر ق��رار الناخب�ين الع��ام
املاض��ي باخلروج من عضوي��ة االحتاد
األوروبي وقرار احلكومة باملضي قدما
في االنفصال.
وقالت الج��ارد في التقرير الس��نوي
للصندوق بشأن االقتصاد البريطاني
«ه��ذان القراران لهم��ا بالفعل تأثير
عل��ى االقتص��اد بالرغم م��ن أن من
املس��تبعد أن تغادر اململكة املتحدة
االحتاد األوروبي قبل عام .»2019

وأضاف��ت أن «الش��ركات تؤخ��ر
االس��تثمارات حت��ى تتض��ح الرؤية
أكثر فيم��ا يتعلق بقواع��د التجارة
في املستقبل ودعت بريطانيا واالحتاد
األوروبي إلى التوصل إلى اتفاق بشأن
الترتيب��ات االنتقالي��ة بحل��ول آذار
.»2019
وق��ال الصن��دوق إن «االقتص��اد
البريطاني من املنتظر أن ينمو بنحو
 1.5باملئ��ة في ع��ام  2018مبا يتوافق
مع التوقعات السابقة بعد أن يحقق
منوا يبلغ  1.6باملئة في عام  ،2017وهو
معدل أقل من الكثير من االقتصادات
املتقدمة» .واستندت توقعات 2018
إلى افت��راض أن مفاوضات االنفصال
ستواصل إحراز تقدم.
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نقاوة األجناس واألنواع األدبية

غائية التجنيس النصي ..مفترق الطرق
عبد علي حسن
* لعل الدافع لكتابة ه��ذا املقال ،هو اجلدل
والس��جال الواس��ع الذي يراف��ق ملتقياتنا
الثقافي��ة ،ح��ول نق��اوة األجن��اس واالنواع
األدبي��ة ،التي ما يزال قس��م منها محتاجا
الى وض��ع النقاط على احلروف واللمس��ات
النهائي��ة ،عل��ى وف��ق التط��ور احلاصل في
اجلهد النقدي العراق��ي ،واإلحاطة مبجريات
األجن��اس واألن��واع اإلبداعي��ة ،عل��ى وف��ق
مرجعي��ات تنظيري��ة وإجرائي��ة عاملية ،مع
األخذ بنظر االعتبار وفود هذه األجناس من
اآلخر ،وتوافر امكانية احداث تفاعل محلي
معه��ا ،لتمتل��ك ه��ذه التج��ارب هويته��ا
احمللية على نحو محافظ على نقاوة اجلنس
واالضافة له.
و تعد قضية وضع توصيف اجناسي للنص
األدب��ي  /ش��عر/قصيدة نثر/قص��ة  /قصة
قصي��رة ج��دا /رواي��ة ،واحدة م��ن القضايا
املهمة في النظرية النقدية ،وتتبدى أهمية
ه��ذا اإلج��راء النقدي م��ن ض��رورة معرفة
املعيارية التي يتم وفقها مقاربة النصوص
اإلبداعية نقدياً ،كما انها تكشف عن قدرة
الناص في معرفة آليات اجلنس الذي يكتب
على وفقه نص��ه اإلبداعي ،وفي كال احلالني
فإن م��ن الضروري بل ومن اإللزام بالنس��بة
للناقد ومبدع النص معرفة آليات ومكونات
وأركان األجن��اس األدبية كيما تكون بوصلة
سليمة في تخليق النص بالنسبة للمبدع
وع��دة للدخ��ول الى الن��ص بغي��ة حتليله
والوق��وف على مواطن االب��داع فيه وكذلك
مواطن ضعفه بالنس��بة للناقد ،والش��ك
بأن هناك عملية تط��ور ،وإضافة جتري على
البن��ى املكونة له��ذا اجلن��س أو ذاك الحقا ً
ع��دت تنويع��ات بنيوية اس��تدعتها حاجة
مبدع النص لش��كل جديد ،وإسلوب جديد
ال يأت��ي من فراغ ق��در والدته من رحم جنس
األم الذي اس��تكمل آلياته مس��تفيدا ً من
محاوالت س��ابقة باإلم��كان عدها ممهدات
لظه��ور اجلنس حائزا ً عل��ى جميع مكوناته
الق��ارة واملتعارف عليه��ا ،وبهذا الصدد فإن
م��ا مينح ه��ذه العملي��ة مش��روعيتها هو
توافر عنصري��ن مهمني اولهم��ا القصدية
وثانيهم��ا التج��اوز ،فقصدي��ة بودلير مثال
ف��ي كتابة قصيدة النثر ومعرفته مبحاوالت
س��ابقيه ،وجتاوزه حملاوالتهم التمهيدية هي
الت��ي اوصلت��ه ال��ى صياغة هذا الش��كل
اجلديد ،الذي ارتبط مبفاهيم احلداثة وحاجة
التعبي��ر عن حركة األف��راد االجتماعية في

محي��ط املدين��ة والتناقض��ات احلاصل��ة
فيه��ا بعد صع��ود البرجوازي��ة الصناعية
كقوة اقتصادية وسياس��ية لتعلن بداية
ظه��ور احلداثة في اجملتمع��ات الغربية في
اواخر القرن التاس��ع عشر  ،وكل احملاوالت
التجديدية التي أعقبته لم تكن اال اضافات
تنويعي��ة لم تخرج عن األنس��اق الداخلية
واخلارجية املكون��ة لقصيدة النثر كجنس
جدي��د  ،كما أن جهود الش��اعرة العراقية
نازك املالئكة والسياب ورواد حركة الشعر
العرب��ي احلديث لم تك��ن منبثقة من فراغ
بل اس��تفادت من ممهدات س��ابقة حاولت
اخلروج على االنس��اق التقليدية للقصيدة
العربية القدمية  ،س��واء ماتضمنه التراث
الشعري العربي كالبند او احملاوالت احلديثة
لعل��ي أحم��د باكثي��رو محم��د فري��د ابو
حديد،
عل��ى ان ه��ذه احمل��اوالت ل��م تك��ن بدافع
القصدي��ة في تخطي الش��كل التقليدي
لذلك لم تعقبه��ا محاوالت مكررة لتضع
حجر األس��اس ،وحينما توف��رت عند نازك

تعد قضية وضع توصيف اجناسي
للنص األدبي  /شعر/قصيدة نثر/
قصة  /قصة قصيرة جدا /رواية،
واحدة من القضايا المهمة في
النظرية النقدية ،وتتبدى أهمية
هذا اإلجراء النقدي من ضرورة
معرفة المعيارية التي يتم
وفقها مقاربة النصوص اإلبداعية
نقدي ًا ،كما انها تكشف عن قدرة
الناص في معرفة آليات الجنس
الذي يكتب على وفقه نصه
اإلبداعي ،وفي كال الحالين فإن من
الضروري بل ومن اإللزام بالنسبة
للناقد ومبدع النص معرفة آليات
ومكونات وأركان األجناس األدبية

قصدية اخل��روج على تقليدي��ة القصيدة
العربي��ة بفع��ل التح��والت االجتماعي��ة
للمجتم��ع العراق��ي والعربي بع��د احلرب
العاملي��ة الثانية فإنها اس��تفادت من تلك
املمه��دات وجتاوزته��ا الى فعل التأس��يس
عب��ر تكرار التجربة من خاللها او من خالل
محاوالت ال��رواد اآلخري��ن لتظهر قصيدة
التفعيل��ة في خمس��ينيات القرن املاضي
كممثل��ة ش��رعية حلالة اجملتم��ع العراقي
اجلدي��دة الت��ي اغتن��ت مبضام�ين جديدة
ص��ار معها وج��ود القي��ود التكوينية في
القصيدة التقليدية عائقا ً أمام استيعاب
املضامني التي افرزتها طبيعة التحول في
اجملتمع العراقي بعد احلرب العاملية الثانية،
وكل ماظه��ر من مح��اوالت واضافات على
جس��د قصيدة التفعيلة امن��ا عدت تنويع
وجتدي��د لم يخ��رق البني��ة املكون��ة لهذا
النوع الش��عري الذي وضعت اش��تراطاته
ن��ازك ف��ي كتابها امله��م (قضايا الش��عر
املعاص��ر) ،وال ش��ك ب��أن تل��ك التنويعات
واالضافات لم تكن وضعا ً مزاجيا ً للشعراء
الذي��ن اس��هموا في رف��د جترب��ة قصيدة
التفعيل��ة بإضافات اس��تجابت لتحوالت
البني��ة االجتماعي��ة واتس��اع مرجعي��ة
الش��اعر الفكرية واجلمالية وضرورة بحثه
عن اجلديد اس��لوبا وش��كال ،وبهذا الصدد
نذكر اسهامات وجهود شعراء الستينيات
لالرتف��اع باملس��توى التقن��ي والفك��ري
للقصي��دة العراقي��ة والعربي��ة آخذي��ن
باحلسبان استجابة هذه اجلهود للمتحول
احمللي والعربي والعاملي والتي كانت س��ببا
في استحداث تلك اآلليات اجلديدة وجتاوزها
في منج��ز األجيال الالحق��ة الذين التحق
اكثره��م الى ركب قصي��دة النثر ،حاملني
جتاربهم الشعرية التي أضرت كثيرا في ما
كتب��وه على انه قصيدة نث��ر فظلت آلية
التش��طير الهيكل الشكلي الذي قامت
علي��ه قصائدهم التي لم تكن اال ش��عرا
محض��ا منزوع ال��وزن والقافي��ة باإلمكان
ع��ده ش��عرا ً حرا ً ترس��م خط��ى التجارب
الغربي��ة ممثلة ف��ي اجتهاد وال��ت وايتمان
الذي كان له الس��بق والريادة الفنية لهذا
اجلنس الش��عري الذي اطلق عليه تسمية
(الش��عر احل��ر) ،ال��ذي يختلف كثي��را ً عن
ش��عر التفعيل��ة امللتزم بال��وزن والقافية،
وهن��ا تتبدى لنا خطأ تس��ميته بالش��عر
احل��ر ،الذي توصل الي��ه وايتمان ،وأضاف له
الكثي��ر ت.س .الي��وت ،اذ ابتعدت القصائد
عن اش��تراطات منح جن��س قصيدة النثر
س��ماتها املميزة فظلت روح الش��عر على
مستوى اإليقاع واللغة ،تنهل من جتاربهم

خبر

متحف اللوفر أبوظبي يستضيف معرض «كو  -الب»
يس��تضيف اللوفر أبوظب��ي ،أول متحف
عاملي ف��ي الوطن العربي ،معرض��ا ً فريدا ً
بعن��وان «كو-الب :الف��ن املعاصر واإلبداع
احلرف��ي» يضم أعماال ً فني�� ًة معاصر ًة من
تصمي��م أربعة فنانني ف��ي دولة اإلمارات
مت ّثل ثمر ًة ملش��روع فني جاء بالتعاون مع
مصان��ع فرنس��ية عريقة .وم��ن املقرر أن
يفت��ح املع��رض أبوابه للجمه��ور في 21
ديسمبر  2017وحتى  25مارس .2018
ويُع��د معرض «كو-الب» ج��زءا ً من مبادرة
«البرنامج الثقافي اإلماراتي-الفرنس��ي:
حوار مع اللوفر أبوظب��ي» التي أطلقتها
هيئ��ة أبوظب��ي للس��ياحة والثقاف��ة
بالتع��اون م��ع وزارة الش��ؤون اخلارجي��ة
واألوروبية بفرنسا وزارة الثقافة الفرنسية
واالتصاالت واملعهد الفرنسي.
يتمي��ز البرنام��ج الثقاف��ي اإلمارات��ي –
الفرنسي – حوار مع اللوفر أبوظبي ،الذي
يع��د ثمرة التعاون واإلعداد املش��ترك بني
الهيئ��ات اإلماراتية والفرنس��ية ،بالزخم

جانب من شارع املتنبي
الشعرية السابقة ،اذ ان التش طير (كتابة
الن��ص عل��ى وفق نظ��ام الش��طر) ،يبقي
النص محافظا ً على االيقاع اخلارجي فضال
عن ابتع��اده ع��ن تكريس التتاب��ع اجلملي
للن��ص الذي يضع النص ف��ي هيئة كتلة/
فق��رة نثرية تتوهج بالش��عر ،وهذا ما يعد
حجر الزاوية في بنائي��ة قصيدة النثر ،لذا
فإن أي خروج عن هذا النس��ق البنائي ،امنا
يعني اخلروج من ه��ذا اجلنس ،ولعل امتداد
ه��ذا االش��كال منذ جت��ارب مجلة ش��عر
التي تبنت مش��روع قصيدة النثر العربية
منذ خمس��ينيات الق��رن املاضي من خالل
جت��ارب ادوني��س وانس��ي احل��اج واملاغوط،

قصيدة

أشرب قهوتي وأغني
رياض الغريب

اإلبداع��ي املصاح��ب الفتت��اح متح��ف من خالل سلس��لة م��ن الفعاليات على
اللوف��ر أبوظب��ي .ويعتبر ه��ذا البرنامج الق��درات اإلبداعي��ة للفنان�ين م��ن كال
الفن��ي األول من نوعه مش��روعا ً مبتكرا ً البلدي��ن ،بهدف تعزيز التع��اون الثقافي
قائما ً على التقالي��د الثقافية اإلماراتية املشترك .ويس��تهدف البرنامج اجلمهور
والفرنس��ية .ويس��لط البرنامج الضوء اإلماراتي املتناغم بجميع مكوناته.

نعده سببا في اإلشكالية التجنيسية ملا
كتبه هؤالء الش��عراء ومايكتبه الكثيرون
حتى اآلن ،وقد كشفت مجريات امللتقيات
الت��ي اقيمت لقصيدة النثر في العراق عن
ظهور الس��ؤال املتعلق في صحة مايكتب
على ان��ه قصيدة نثر ،وباإلمكان اس��تثناء
بعض التج��ارب املهمة ،التي عدت قصائد
نث��ر صحيح��ة التوجه والبناء كمش��روع
جماعة كركوك /فاضل العزاوي/س��ركون
بول��ص /صالح فائ��ق ،وجت��ارب قليلة اخرى
لش��عراء آخرين بهذا الشأن ،وهو ماشكل
ارتب��اكا لدى كل من الناق��د وكاتب النص
واملتلقي على حد س��واء في التعرف على

هوية النص االجناس��ية،وهنا تتبدى على
نح��و واض��ح غائية /عل��ة معرف��ة هوية
الن��ص اإلجناس��ية ،اذ ان فاعلي��ة الن��ص
املعرفي��ة واجلمالية ليس��ت في الش��كل
وامن��ا في مب��ررات اجلن��س الداخلي��ة التي
استدعت ذلك الش��كل ،فمعرفة الكاتب
بقوان�ين وآلي��ات اجلن��س الذي وج��د فيه
النص نفسه وجتربته ستمكنه من حتقيق
جدلية الش��كل/املضمون بشكل صحيح
ويؤش��ر ف��ي الوق��ت نفس��ه ال��ى الوعي
بالكتاب��ة بعده��ا مفصال تأريخي��ا مير به
الكات��ب واجملتمع ،الذي ينتم��ي اليه ،وكذا
األمر بالنس��بة للناقد ال��ذي عليه معرفة
احلدود اإلجناس��ية لكل جن��س ادبي كيما
يتمك��ن م��ن مقاربة النص��وص االبداعية
مقاربة س��ليمة يتم وفقه��ا حتليل النص
على وفق آلي��ات اجلنس األدبي الذي ينتمي
الي��ه عبر مايتيحه له املنهج النقدي الذي
يستعمله في التحليل .
وف��ي الوقت الذي نش��ير فيه ال��ى غائية
التجنيس النص��ي وأثرها في تطور وتقدم
العملية اإلبداعية ف��ي هذا اجلنس او ذاك،
فإن دع��وات الن��ص املفتوح بع��ده نصا ً ال
إجناس��يا ً الت��زال قائم��ة ،اال ان التج��ارب
املطروح��ة عراقيا وعربيا ن��ادرة وبعيدة عن
املوجهات البنائي��ة لهذا النص ،ورمبا يصل
الكتاب الى طرح جتارب صحيحة متثل النص
املابعد حداثي ،ولكن بعد حل اإلشكاليات
الت��ي مات��زال عالق��ة ومؤث��رة ف��ي نقاوة
االجناس املطروحة في املش��هد الش��عري
العراق��ي املعاص��ر ،وك��ذا األمر بالنس��بة
للن��ص الس��ردي الذي يتوزع عل��ى الرواية
والقصة القصيرة والقصة القصيرة جداً،
وه��ذا الن��وع األخير يعد إش��كالية كبيرة
تتمثل ف��ي خروج النصوص املكتوبة على
النس��ق البنائي ال��ذي عرفت ب��ه القصة
القصيرة جدا ً على يد ناتالي س��اروت منذ
ثالثينيات القرن املاضي وارتباطها فيما بعد
باملش��روع التحديث��ي للرواية الفرنس��ية
اجلدي��دة ،ويب��دو أن اش��كالية التجني��س
لهذا النوع الس��ردي التزال قائمة وذات أثر
ملحوظ في ماينش��ر م��ن قصص قصيرة
جدا تعاني من ابتعاد عن االنساق البنائية
التي متنح هذا النوع حدوده االجناسية.
اننا اذ نلفت النظر الى هذه الظاهرة ،فإننا
نبغي وضع املنجز االبداعي أيا كان جنسه
ونوعه في مس��اره الصحي��ح ،كيما يكون
خطوة س��ليمة وأثرا ً يتم استيعابه وخلق
مكونات جت��اوزه ،وبذا س��تردم الفجوة بني
املنجز واجلنس ،لتتقدم عجلة األبداع باجتاه
التطور والفاعلية.

شربت قهوتي
قبل قليل
ُ
استمعت الى فيروز َ
ُ
وكأن السنة لم تنته بعد
تذكرت صديقتي البيروتية
وهي تتحدث عن املتشائمني
وهم يرسمون لنا صورا ً
بائسة عن احلياة
قلت لها
فقط دعيني التقط أنفاسي
كحبات من املطر
أنفاسي
منثورة في هذا الفضاء
وأنا ال أملك
إال حديقة وبعض العصافير
وامرأة أحبها
وحفنة أوالد
توزعوا هنا وهناك
أنا

املرتبك بشوارع املدينة
أضع نظارة شمسية
كي ال يراني املارة
أبكي
جملرد أن أسمع أحدهم
يقول
ال جتعلني متشظ هكذا
أريد أن أجتمع
أريد فقط
أن أتلمس بياض احلياة
أشرب قهوتي
وأعاتب شجرة ماتت في حديقتي
الوقت لم يحن بعد
مللت الغياب
مللت من صمت العصافير
ووحشة السواد
فيروز
مدينة على البحر
وبابل أغنية الشتاء
وأنا
أردد
أصبح بيني وبينهم مسافات

من الوجع
كانت حديقتي أمامي متاما ً
تشبه حدائق أخرى في هذا العالم
صامتة بال عصافير وحزينة
شجرة الرمان الصغيرة
قالت يبدو أنك ال تدري
ضحكت
وقلت لها أدري
أريد أن أجتمع
أريد فقط
أن أتلمس بياض احلياة

قصة قصيرة

َ
قبل مجيء َّ
الصباح
أنمار رحمة اهلل
ُ
يدخ��ل املتس��ول ذو اللحي��ة البيضاء إلى
الك��وخ ،يجد زوجت��ه ممددة على فراش��ها
تسعل وتناديه بصوت راجف( :مثل كل مرة
؟).
يجيبها زوجها( :نعم...كالعادة).
يض��ع س��كينا ً يحمله��ا في جيب��ه على
طاولة ،ويتجه إل��ى بقعة صغيرة في زاوية
الك��وخ ،يبح��ث عن كس��رة خبز يابس��ة.
تناديه زوجته :حال البشر كلهم أفضل من
حالنا ،اجلميع يعود ليالً بالنقود ،وأنت تعود
بسكني لعني ..هل نطبخه ونتعشى به؟.
يهبط زوجها عل��ى أرض الكوخ الباردة ثم
ينظر إليه��ا ويقول :ال تلومين��ي ...ال يضع
الن��اس في يدي نق��وداً ،كأن عفريت��ا ً لعينا ً
يدفعهم لالمتناع عن مساعدتي ،سوى يد
تخرج من الظالم بال جسد ،تضع السكني
في يدي وتختفي ..سأصاب باجلنون.

تس��عل زوجت��ه بش��دة وتق��ول بص��وت
مخنوق :سنموت من اجلوع قبل أن نصاب
باجلنون ،لم تالحظ أن قوتنا بدأت تنفد.
تن��زل ه��ذه اجلمل��ة عل��ى رأس ال��زوج
كمطرق��ة ،وتب��دأ معدت��ه تتل��وى حتى
خارت قواه متمنياً :لو أنني أس��تطيع بيع
الس��كني في السوق ،عشرات السكاكني
جئت بهن إلى هنا ،كل س��كني أجيء بها
ليالً تذوب صباحا ً وكأن اليد التي منحتني
إياها ق��د منَّت بها! .حتى هذه الس��كني
األخي��رة عل��ى الطاولة ،لو صب��رت معي
ومكث��ت إل��ى الصب��ح لذهبت به��ا إلى
س��وق اخلردة وبعتها وجلبت بثمنها خبزاً،
لكنها لعينة مراوغة س��تختفي صباحا ً
ولن أنتفع بها.
تبك��ي الزوج��ة مع نوب��ة س��عال ،ينظر
إليها زوجها طوي�لاً ،مجال الرؤية بينهما
يخالطه غ��واش خفي��ف ،يف��رك عينيه
أنت تبك�ين...ال متلكني غير البكاء
ويقولِ :
وأحس��دك عل��ى ه��ذا ،عين��اي جامدتان
فليتني أبكي مثلك لكي أرتاح قليالً.

يس��كتان م��دة من الزم��ن ،يفك��ران في
الوق��ت ذاته مبعدتيهم��ا املتأملتني ،تتكلم
زوج��ة املتس��ول بعد أن خفت س��عالها:
س��نموت جوعا ً وغيرن��ا يعي��ش هانئاً ،ال
أع��رف كيف يجني هؤالء الن��اس املال ،لو
أنن��ي مثل بقية النس��اء املتنعم��ات أنام
عل��ى فراش أنظف في غرفة كبيرة دافئة،
وحول��ي أبناء وبنات ،لك��ن حظي القبيح
رماني هنا في هذا القبر.
يزفر زوجها بقوة ويضع كفه على رأس��ه
فتكمل زوجته :أنا املس��ؤولة عن كل هذا،
لو كنت أحس��نت االختيار من��ذ البداية،
يرف��ع زوجه��ا رأس��ه ويطالعه��ا بعينني
توس��عتا ويق��ول :م��اذا تقصدي��ن؟ أن��ت
وأهل��ك كنتم تعيش��ون في ق��اع الفقر،
ال تنس��ي أن أهلك ماتوا جوع��ا ً من قبل..
كلكم متسولون!
تص��رخ الزوج��ة ( :واهل��ك مات��وا جوع��ا ً
أيضاً).
ينه��ض ال��زوج من مكان��ه متجه��ا ً إلى
زوجته ويقول  :اخرسي ...لقد مللت لومك

من أعمال الراحل أحمد الربيعي

املتكرر ..م��اذا أفعل وأنا عاجز عن فعل أي
شيء ..الش��يء الوحيد القادر على فعله
اآلن هو قتلك بهذه السكني وقتل نفسي،
يصمت الزوج والزوج��ة برهة ،ثم ينظران
إلى مكان السكني على الطاولة ،ويعودان
عين��ي اآلخر ،مت ُّر
وينظ��ران كل واح��د إلى
ّ
اللحظات ثقيلة  ،ثم يعود الزوج ليقول:
( إنه��ا الفرصة الوحي��دة لكي ترتاحي يا
عزيزتي  ..قبل أن تذوب هذه الس��كني عند
الصباح وال نستفيد منها في شيء.
يتج��ه املتس��ول إل��ى الطاول��ة ...تهتف
زوجته (:ماذا ستفعل أيها اجملنون..؟).
يرف��ع ال��زوج الس��كني ويهتف ف��ي وجه
زوجته:
(لهذه السكني عمل وحيد جتيده)
بع��د أيام يش��يع اخلب��ر في املدين��ة ،خبر
مقتل املتسول وزوجته في كوخهما ذبحا ً
بطريق��ة غريب��ة ،حيث عثرت الش��رطة
عل��ى جثتيهما س��ابحتني بالدم��اء ،من
دون العثور على أدلة ترش��د إلى كش��ف
اجلرمية.
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بعيدًا عن ضجيج المدينة

البصرة تستعيد األعراس على القوارب في مياه النهر
متابعة الصباح الجديد:
عل��ى إيق��اع الدف��وف وع��زف
األبواق ،ميسك حسني علي جبار
بيد عروس��ه ملس��اعدتها على
الن��زول م��ن املنصة إل��ى قارب
س��يحتفالن بزفافهم��ا علي��ه
عبر جولة في ش��ط العرب في
مدينة البصرة الفيحاء.
حفلة زفاف حسني وسارة هذه
ه��ي األولى الت��ي تق��ام بهذه
الطريقة في ش��ط العرب عند
ملتقى نهري دجلة والفرات في
هذه املدينة الكبيرة في جنوب
العراق من��ذ احلرب الضارية بني
العراق وإيران (.)1988-1980
وعل��ى م�تن ال��زورق الصغي��ر،
يعتمر العروسان قبعة يضعها
ع��ادة القبطان في الس��فينة،
فيما يصعد املدعوون إلى أربعة
ق��وارب أخرى ليطلق��وا العنان
ألنفسهم في الرقص والغناء.
وبني املتحدث باس��م الشركة
العام��ة للنقل البحري التابعة
ل��وزارة النق��ل طال��ب البديري
مليدل ايس��ت أونالين« :أطلقنا
فكرة املش��روع لنكون جزءا ً من
س��عادة وذاك��رة أبن��اء البصرة
الذي��ن م��ا يزال��ون يتذك��رون
حفالت الزواج التي كانت تقام

عرسان يصرون على امتام زفافهم وسط شط العرب

في املاضي».
وأض��اف« :نري��د أن نعي��د هذه
الذكريات الرائعة من خالل هذه
الزوارق احلديثة اآلمنة».
وتاب��ع قائ�لاً :ان الش��ركة ل��م
تف��رض أي ب��دل مال��ي عل��ى
العري��س ألن وال��ده توفي خالل

املعارك ض��د عصاب��ات داعش
اإلرهابي��ة الصي��ف املاضي في
مدين��ة املوص��ل ف��ي ش��مال
الع��راق ،لكنها س��تفرض اً
بدل
مال ًيا قدره الفي دينار ( 1,5دوالر)
ع��ن كل ش��خص يش��ارك في
حفالت الزفاف املقبلة.

وق��ال عب��د األمير جاس��م :إن
املوك��ب اخلاص بحفالت الزفاف
يتألف من زورق صغير للعروسني
وأربعة أخرى كبيرة يتس��ع كل
منها ألربعني ش��خصاً ،إضافة
إلى زورقني لإلنقاذ.
واستمع املش��اركون في حفل

الزف��اف وه��م نس��اء ورج��ال
بعضه��م مبالب��س تقليدي��ة،
إلى أنغام موس��يقى ش��رقية
طوال الرحلة املمتدة على نحو
ساعة.
ويقول العريس حسني علي جبار
وهو في العشرين من العمر إنه

صاحب فك��رة االحتفال بزفافه
بهذه الطريقة.
ويضيف «أقترح أن يختار الناس
هذه الطريقة لالحتفال بالزفاف
ف��ي النه��ر إذ انه��ا جتعله��م
سعداء ،والكل يستمع بأجواء
جميلة.
وزاد العري��س :ان فك��رة زفافي
ف��ي النهر أفضل من أن نقضي
وقتن��ا عالقني وس��ط ازدحام»
مروري في البص��رة ثالث كبرى
مدن البالد الت��ي يقطنها أكثر
من مليوني شخص.
من جانبها بينت والدة العروس
التي كانت تضع عباءة تقليدية
سوداء بحماس��ة ظاهرة «انها
فكرة العريس ان يحتفل بزفافه
في قارب بالنهر ،والكل فرحون
لهذا الزفاف غير التقليدي «.
فيم��ا ق��ال ك��رمي محم��د عم
العري��س :ان��ه ي��رى أضاف��ة
لالختناق��ات املرورية ،هذا النوع
م��ن حف�لات الزف��اف يضم��ن
عدم إط�لاق الن��ار ف��ي الهواء
الذي يُعتم��د غالبا ً كوس��يلة
لالحتفال بحدث سعيد وكثيرا ً
ما ينتهي مبأساة.
حت��ى أم أحمد وال��دة العريس
تب��دو راضية عن ه��ذا احلفل إذ
تق��ول «ال��كل س��عيد بفكرة
الزفاف على منت القارب».

ترامب اآللي ضيف يثير االستهزاء

« ديزني»  45رئيسًا حكموا أميركا على شكل ألعاب متحركة

متابعة الصباح الجديد:
أع��اد متن��زه ديزن��ي الترفيهي في
اورالن��دو في والي��ة فلوريدا (جنوب
ش��رق الوالي��ات املتح��دة) افتتاح
«قاع��ة الرؤس��اء» بع��د اش��غال
اس��تمرت س��نة كاملة مع عضو
جدي��د اثار الكثير م��ن ردود الفعل
عبر وس��ائل التواصل االجتماعي
هو روبوت ناطق ميثل دونالد ترامب.
وتع��رض ه��ذه املنش��أة املقام��ة
على منصة ملئتي س��نة من تاريخ
الواليات املتحدة بفضل  45رئيسا

حكموا البالد مع بث افالم ومؤثرات
صوتية وبصرية.
والكثي��ر م��ن الرؤس��اء يتحركون
ويتول��ون ال��كالم .وتس��مح
التحس��ينات التي اضيفت برواية
التاريخ بطريقة «غير مس��بوقة»،
على ما اوضحت مجموعة «ديزني»
عبر مدونتها مشددة على اضافة
الرئي��س االميركي دونال��د ترامب
الذي تولى الس��لطة في  20يناير/
كانون الثاني .2017
وقال��ت اجملموع��ة ،ان «التط��ورات

التكنولوجي��ة االخي��رة تس��مح
بتحركات الط��ف وطبيعية أكثر»
لهذه االلعاب املتحركة.
اال ان الضي��ف اجلدي��د تع��رض
لالس��تهزاء عبر وس��ائل التواصل
االجتماع��ي الن الروبوت ال يش��به
كثيرًا الرئيس ترامب.
وق��ال البع��ض إن��ه «مخي��ف» او
«غري��ب» ،فيم��ا رأى البعض االخر
انه يش��به أكثر املمث��ل االميركي
جون فويت منه دونالد ترامب.
وكتب��ت صحيف��ة «مت��رو»

البريطاني��ة ف��ي تغري��دة «ديزني
اجن��زت نس��خة ناطق��ة باحلج��م
الطبيع��ي ع��ن دونال��د ترام��ب
ستصيبكم بكوابيس».
في املقابل اش��اد كثي��رون بإتقان
الروب��وت حل��ركات دونال��د ترام��ب
مثل رفع االبهامني معا ،فضالً عن
صوته ،وقد س��جل ترامب بنفسه
اجلم��ل القليلة الت��ي يتلفظ بها
الروب��وت عل��ى غ��رار كل رؤس��اء
الوالي��ات املتح��دة من��ذ مطل��ع
التسعينيات.

سؤال
اقتصاد بورتوريكو؟
متابعة الصباح الجديد:
أثارت أغنية  Despacitoالثنني من املطربني
اً
جدل عامل ًيا كبي��رًا بعد أن
من بورتوريك��و
انتش��رت ش��ائعة مثل النار في الهشيم
مفاده��ا أ ّن ه��ذه األغنية أنق��ذت اقتصاد
بورتوريكو م��ن اإلفالس ،بعد أن تس��ببت
في تقاطر مئات اآلالف من السياح عليها
للتمتع بس��حرها الذي أس��ر قلوبهم في
الكليب الغنائي.
لك��ن مادل�ين فريدمان س��تصدمك حني
تطلع��ك عل��ى احلقيقة ،فف��ي مقال لها
في صحيفة «واشنطن بوست» ،كشفت
فريدمان ع��ن أن األمر ليس س��وى خرافة
جرى الترويج لها على نطاق واسع.
تقول فريدمان إنها ش��عرت باالستغراب
حني ش��اهدت أش��هر أغنية في الصيف
املاضي ،الت��ي أنقذت اقتص��اد بورتوريكو،
ال��ذي يعاني م��ن أزمة مالي��ة خانقة بلغ
معه��ا الدي��ن احملل��ي  70ملي��ار دوالر من
االنهيار.
وتوضح فريدمان أنك لو كنت من مواطني
بورتوريكو املقيمني في أميركا والذي يبلغ
عدده��م  5.3ملي��ون في أمي��ركا فلعلك
طالع��ت عناوين من قبيل «جاس�تن بيبر
يتسبب في ارتفاع السياحة في بورتوريكو
بنس��بة  »%45و«أغنية ديسباسيتو حتيي
اقتصاد بورتوريكو».
أما إذا لم تكن قد س��معت األغنية ،فهي
ذات نغم��ة راقصة مبهج��ة أداها كل من
لوي��س فونس��ي ودادي يانكي م��ع تداخل
صوت املطرب الكندي الش��هير جاس�تن
بيبر في بعض املقاطع.
وه��ي أول أغني��ة إس��بانية حتت��ل صدارة
قائمة أفضل أغنية عاملية منذ أغنية «ما
جارينا».
وتشير فريدمان إلى أن األغنية مميزة ،لكنها
تعجبت من كم الش��ائعات املتداولة عن
األغنية على مواقع التواصل االجتماعي.
وتتس��اءل «ه��ل ديسباس��يتو أكث��ر من
مجرد أغنية أعادت أمجاد املوس��يقى في
بورتوريكو؟ وهل جاسنت بيبر مشهور إلى
درجة عكسه إحصاءات السياحة املتدنية
هناك وإقناع الناس بزيارة البحر الكاريبي؟
ه��ل ميكن ألغني��ة إس��بانية أن متلك قوة
الرئيس دونالد ترامب داخل أميركا؟».

تقنية للتعرف على وجه المشتركين
كم��ا أعلنت الش��ركة إنها س��تبدأ اس��تعمال
تقني��ة التع��رف على الوج��ه لتبلغ مش��تركي
ش��بكتها للتواص��ل االجتماع��ي عندم��ا يقوم
آخرون بتحميل صور لهم إذا وافق املستخدمون
على أن يحتفظ املوقع بقوالب لوجوههم.
وقال��ت ف��ي بيان للمش��تركني  ،إنها س��تجعل
اخلاصية اختيارية للس��ماح لألشخاص بحماية
خصوصياته��م لكنه��ا تعتق��د أن بعض الناس
س��يودون أن يتم إخطارهم بش��أن ص��ور رمبا لن
يعرفوا بأمرها من دون ذلك.
وأضاف��ت أن اخلاصية لن تكون متاحة على الفور
في كندا واالحت��اد األوروبي ألن قوانني اخلصوصية
بوج��ه عام أكث��ر صرامة في تل��ك املناطق ،لكن
الش��ركة عبرت عن أملها في أن تطبق اخلاصية
هناك باملستقبل.
وتطب��ق ش��ركات التكنولوجي��ا العدي��د م��ن
اخلصائ��ص التي تعتمد على تقنية التعرف على
الوج��وه برغم من اخملاوف من كيفية اس��تعمال
بيانات الوجه.
وف��ي س��بتمبر أيل��ول كش��فت ش��ركة أبل أن
مستعملي هاتفها اجلديد «أيفون تن» بوسعهم
فتح أجهزتهم باستعمال وجوههم.

قي��ل ،راجعت فريدم��ان معدالت حجوزات
الفنادق الش��هرية في بورتوريكو الصادرة
عن مؤسسة اإلحصاء احلكومية.
وقارن��ت مع��دالت احلج��وزات ف��ي الفترة
التي س��طع فيها جنم األغنية (بني فبراير
(ش��باط) ،وماي��و (أي��ار) من الع��ام احلالي)
باملدة نفس��ها من  ،2016ولم يكن هناك
زيادة قدرها .%45
أيضا ع��ن التحديات الت��ي تواجه
وق��رأت ً
الس��ياحة ،مب��ا في ذل��ك انخف��اض دخل
ش��ركة السياحة الرئيس��ة في البالد من
الضرائ��ب على الغرف إل��ى  %15في بداية
 ،2017ثم إلى  %21في مايو  /آيار.
وتنوه فريدمان إلى أنها تواصلت مع املدير
التنفيذي لشركة السياحة في بورتوريكو،
فأكد لها ،أن عمليات البحث عن بورتوريكو
في مواقع الس��فر ق��د ارتفعت ،لكنه لم
يقدم أي دلي��ل على أن عدد الزائرين قد زاد
منذ انتشار األغنية ،لكنه أشار بحماسة
إل��ى أن الش��ركة تبح��ث أفضل الس��بل
الس��تغالل جن��اح األغني��ة ملواصلة جذب
السياح بوصف بورتوريكو وجهة عاملية.

أفقي

عامودي

 – 1والية أميركية – نظير.
 – 2شاعر عباسي.
 – 3غير مطبوخ – مطربة عربية راحلة.
 – 4سطل – منتصف.
 – 5سجنت  -نصف أصيل.
 – 6شاهدت – إحسان – حرف عطف.
 – 7نسبة إلى دولة أسيوية – إجالل وإحترام.
 – 8دولة أوروبية.
 – 9أسم احلطيئة – سحاب .

 – 1بطلة فرنس��ية س��ميت قديسة حاربت
لتحرير بالدها.
 – 2معدي أو فتاك – لهيب النار.
 – 3قرع – موقعة لنابليون.
 – 4أقبل – يضجر.
 – 5عكسها العب كاراتيه عاملي راحل.
 – 6أول من وطأت قدماه سطح القمر .
 – 7عكسها طبخ – ُمثل.
 – 8كبر وترعرع – متشابهة.
 – 9حيوان منقرض .
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مطربا األغنية من بورتوريكو

دوائر خدمية

هواتف تهمك

تحديث جديد للتخلص من اإلزعاج
فوجئ مؤخرا ً عدد من مستعملي موقع التواصل
االجتماعي (فيس��بوك) بـ «زر» جديد أضيف إلى
قائمة التخصيص في املنش��ورات الظاهرة على
شريط االخبار في الصفحة الرئيسة لهم.
ال��زر اجلدي��د يس��مى « »Snoozeأو «غف��وة»،
ويس��تعمل إلغالق التحديثات من الش��خص أو
الصفحة صاحبة املنش��ور ال��ذي يتم الضغط
عليه.
وقال��ت مديرة املنتجات في فيس��بوك س��روثي
موراليداران على مدونتها اخلاصة « ،هل يزعجك
عمك بص��ورة قطت��ه؟ هل متلك صديقا ينش��ر
الكثير من الصور حول رحلته إلى اليابان؟ ،حسنا
أنت لست لوحدك في هذا».
ويقول فيسبوك إن هذا الزر سيمنحك مزيدا ً من
التحكم في ش��ريط التحديثات واألخبار اخلاص
ب��ك ،كما أن��ه خيار أق��ل «تطرفا ً « م��ن خيارات
احلظر ،أو إلغاء الصداقة أو إلغاء املتابعة.
ويحج��ب ه��ذا اخلي��ار منش��ورات الش��خص أو
الصفح��ة املس��تهدفة مل��دة  30يوم��اً ،ويق��وم
بتنبيه املس��تعمل قبل نهاية املدة في حالة أراد
التمديد.

كلمات متقاطعة

هل أنعشت أغنية «ديسباسيتو«
ولكن إلى كل من عشق األغنية ،يؤسفنا
أن نبلغك��م أن��ه ال يوج��د دلي��ل ملموس
عل��ى أن ديسباس��يتو ،س��اعدت اقتصاد
بورتوريكو على اخل��روج من عثرته ،بصرف
النظر عما نشرته وسائل اإلعالم العاملية
اخملتلفة.
وتؤكد فريدمان أن األمر بدأ بخبر نش��رته
وكالة أرجنتينية زعمت فيه أن السياحة
في بورتوريكو ارتفعت بنسبة  %45بسبب
األغنية.
بع��د ذل��ك ،تلقف��ت يومي��ة «El Nuevo
( »Diaيوم جديد) اإلس��بانية األش��هر في
سان خوان القصة ،فنقلها املطرب لويس
فونسي على حسابه على توتير ،ونقلتها
عنه ش��تى املواقف والصح��ف ،مما جعل
اخلبر ينتشر بسرعة البرق.
تق��ول فريدم��ان إن والده��ا عم��ل لعقود
مراس�لا ً عل��ى اجلزي��رة ،وهو ش��اهد على
جماله��ا الش��ديد وتناقضاته��ا ،وق��د
نصحها قائالً« :إذا كان هناك ش��يء يبدو
جي�� ًدا للغاي��ة عل��ى أن يك��ون حقيق ًي��ا،
فعلى األرجح هو كذلك» .وحتى تتأكد مما

متغيرات فيس بوك
يعم��د موق��ع التواص��ل االجتماع��ي فيس بوك
على تطوير تقنياته وس��ير عمله بإجراء حتديثات
تس��توجبها املتغيرات التي تطرأ عليه ،وهذا ما
ينتبه إليه كثيرون فيما يفاجأ به آخرون

الحريق:

115 104

األنواء الجوية:

7788927

المستشفيات واألماكن الطبية
النعمــان
الكاظمية
اليرموك

4222074
5222111
5429120

العلوية
الكرخ للوالدة
ابن البلدي

7191218
2512288
8212061

لالبالغ عن الجريمة

07901737723
07901737727
07901737726

للمشاركة على صفحة منوعات الصباح الجديد
التواصل معنا عبر اإلميالت أدناه
assabahaljaded@yahoo.com
assabahaljaded@newsabah.com
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مع الحدث

األسود يواصلون التحضيرات بإصرار على تحقيق النجاح

فالح الناصر

العراق يالقي البحرين السبت في مستهل شوطه بخليجي 23
بغداد ـ الصباح الجديد:
اعتاد املنتخب العراقي عبر سنوات
طويلة على املش��اركة بالبطوالت،
في أحلك الظروف بس��بب ما مرت
به بالد الرافدين من أزمات سياسية
وح��روب عديدة ،لك��ن عزمية العبي
الفري��ق كان��ت دائ ًما ه��ي العنصر
احلاس��م في حتقيق أفضل النتائج
املمكنة.
وال تخلو مش��اركة أسود الرافدين
في بطول��ة (خليجي  )23بالكويت
أيضا ،لكنها ال تتعلق
من املشكالت ً
هذه امل��رة باألوض��اع السياس��ية
ف��ي بالدهم ،بق��در تعلقه��ا بقرار
اللجنة األوملبي��ة العراقية بتعليق
كافة أنشطتها بعد حكم قضائي
يعتبرها كيان ًا منحالً.
وودع أس��ود الرافدي��ن مس��يرتهم
بالتصفي��ات األس��يوية املؤهل��ة
لنهائيات كأس العالم  ،2018صفر
اليدين بعدما احت��ل الفريق املركز
اخلامس قبل األخير في مجموعته
بال��دور النهائ��ي م��ن التصفيات،
ليه��در الفريق فرصة جديدة لبلوغ
املونديال.ومتثل (خليجي  )23واملقرر
إقامته��ا بالكوي��ت م��ن  22كانون
أول اجلاري إل��ى اخلامس من كانون
الثاني املقبل ،مبثابة غاية ووس��يلة
في آن واحد ..وتبدو هذه النس��خة
غاية كبيرة أمام املنتخب العراقي،
حيث يتطل��ع الفريق للفوز بلقبها
من أجل تعويض غيابه عن املونديال
الروسي من ناحية ،واستعادة أمجاد
املاضي في البطولة اخلليجية.
كما متثل خليجي  23وس��يلة أمام
أس��ود الرافدين ،لالس��تعداد اجلاد
والقوي على جميع املستويات فن ًيا
وبدن ًيا ومعنويًا قبل عام واحد على
خوض الفريق فعاليات كأس آس��يا
 2019باإلمارات.
وبرغ��م غياب��ه ع��ن ع��دة بطوالت
خليجية ،إما لالنسحاب أو لالبتعاد

العبو املنتخب الوطني
بسبب األوضاع السياسية لبالده،
كان للمنتخ��ب العراق��ي نصي��ب
رائ��ع من تاريخ البطولة ،حيث أحرز
لق��ب البطولة  3مرات أعوام 1979
و 1984و ،1988وكان أول من كس��ر
احت��كار املنتخ��ب الكويتي للقب
اخلليجي.
ولكن أس��ود الرافدي��ن عانوا كثيرًا
من الظروف السياسة لبالدهم ،مما
أبعدهم عن منصة التتويج لفترة
طويلة بلغت  25عا ًما.وبعد فترة من
الغياب عن املشاركة في البطولة،
ع��اد أس��ود الرافدي��ن للس��احة
اخلليجي��ة من خالل النس��خة ،17
التي اس��تضافتها قط��ر في أواخر
ع��ام  ،2004ولكنه خ��رج من الدور
األول  3بط��والت متتالي��ة منه��ا

مباريات خليجي 23

المجموعة األولى

المجموعة الثانية

الكويت

قطر

السعودية

اليمن

عمان

البحرين

اإلمارات

العراق

بطولة  ،2007رغ��م فوزه في نفس
العام بلقب كأس آسيا.
ورغ��م ذل��ك ،وص��ل الفري��ق للدور
قب��ل النهائي ف��ي البطول��ة التي
اس��تضافتها اليم��ن ع��ام ،2010
وأصبح��ت اخلط��وة التالي��ة على
طريق اس��تعادة وضع��ه الطبيعي
ف��ي كأس اخللي��ج ،ه��و الوص��ول
للنهائي ،واملنافس��ة عل��ى اللقب
بقوة.
وبالفع��ل ،أح��رز الفري��ق املرك��ز
الثان��ي في النس��خة التالية التي
اس��تضافتها البحرين ف��ي ،2013
ولكنه خ��رج صفر اليدي��ن من دور
اجملموعات ف��ي النس��خة املاضية
عام  2014بالسعودية.
وله��ذا ،أصب��ح ه��دف الفريق في

الجمعة  22كانون األول

مساء
الكويت ـ السعودية 6:30
ً
مساء
عمان ـ االمارات 9:00
ً
السبت  23كانون األول
مساء
قطر ـ اليمن 5:30
ً
مساء
البحرين ـ العراق 8:00
ً
االثنين  25كانون األول

مساء
االمارات ـ السعودية 5:30
ً
مساء
الكويت ـ عمان 8:00
ً

«وطني الشطرنج» تحت  16عامًا
بالمركز  13في األولمبياد العالمي
بغداد ـ رافد البدري*
متكن منتخبنا الوطني بالش��طرجن
دون  16عام �ا ً م��ن اح��راز املرك��ز
الثالث عش��ر ف��ي بطول��ة العالم
التي نظمته��ا الهند للفترة من 10
ولغاي��ة  19من ش��هر كان��ون االول
اجلاري ومبش��اركة  25دولة جامعا ً 9
نق��اط من خوضه  9ج��والت ،وحقق
املنتخ��ب الروس��ي لق��ب البطولة
جامع �ا ً  16نقط��ة وج��اء املنتخب
الهند ي ثانيا ً برصيد  15نقطة ،فيما
حصل املنتخ��ب االيراني على املركز
الثالث جامع �ا ً  14نقطة ،وقد جرت
البطول��ة وفق النظام السويس��ري
من  9جوالت وزمن اجلولة  90دقيقة
م��ع اضاف��ة  30ثاني��ة ل��كل نقلة

منجزة ،وقال رئي��س االحتاد العراقي
للعب��ة ظاف��ر عبد االمير :ش��هدت
البطول��ة منافس��ات شرس��ة جدا ً
نتيجة مش��اركة منتخب��ات عاملية
له��ا ثقله��ا الكبير على مس��توى
اللعب��ة ،مضيف �ا ً ان العبينا ظهروا
مبس��توى جيد قياس �ا ً الى املستوى
العام للبطولة الذي شهد مشاركة
اق��وى العب��ي العالم لفئ��ة دون 16
عام �ا ً والذي��ن ميتلك��ون تصنيفات
دولية عالية وميثلون منتخبات روسيا
والهن��د وايران وتركيا واوزبكس��تان
وارميني��ا وبالروس��يا ،ورغم صعوبة
املهم��ة اال ان منتخبن��ا متك��ن م��ن
الفوز في  4جوالت واخلس��ارة مبثلها
مع حتقيق التعادل مع منتخب كندا

النسخة اجلديدة (خليجي  ،)23هو
الفوز باللقب رغم الصعوبات التي
ينتظرها الفري��ق في رحلة البحث
عن اللقب الغائب عنه منذ .1988
وميتل��ك املنتخب العراق��ي العديد
م��ن املقومات التي تس��اعده على
ه��ذا ،وإن لم تكن نتائج الفريق في
املباري��ات الودي��ة بالفت��رة املاضية
على النح��و املطلوب ،كم��ا يعول
الفري��ق كثي��رًا على خب��رة العبيه
الكب��ار أمث��ال ع�لاء عب��د الزهرة
ومحمد قاصد.
ولك��ن الفري��ق س��يفتقد جهود
العبي��ه أحم��د ياس�ين العب آيك
الس��ويدي وجاس�تن مي��رام جن��م
كوملب��وس ك��رو األمريك��ي ،لعدم
س��ماح نادييهما باملش��اركة مع

القوي جداً ،مؤكدا ً ان املش��اركة في
مثل هكذا بطوالت يعطي الالعبني
خب��رة كبي��رة ويعزز ثقته بنفس��ه
في التعامل م��ع البطوالت املقبلة،
اضاف � ًة ال��ى الفائ��دة القصوى من
خ�لال االحتكاك مع العبني ميتلكون
تصنيف��ات عالي��ة عل��ى مس��توى
العالم ،عبد االمير اش��اد بانضباط
الالعب�ين واملس��توى املتمي��ز ال��ذي
ظهروا به خالل البطولة ما يؤكد بان
احتاد اللعبة يسير باالجتاه الصحيح
من خالل االعتماد على العبي الفئات
العمرية الذين س��يكونوا مستقبل
العراق في لعبة الفكر.
* املنسق اإلعالمي الحتاد الشطرجن

تقرير

أس��ود الرافدين في هذه البطولة.
ويس��تهل املنتخ��ب العراق��ي
مسيرته في البطولة بلقاء نظيره
البحرين��ي وذلك ضم��ن فعاليات
اجملموع��ة الثاني��ة الت��ي تض��م
معهما منتخبي قطر واليمن.
من جان��ب اخر ،اكد املدي��ر االداري
للمنتخ��ب الوطن��ي باس��ل
كوركي��س ع��ن تواص��ل الوحدات
التدريبي��ة لك��رة اس��ود الرافدين
عل��ى وف��ق املنهجي��ة التدريبي��ة
املعدة لتحضير املنتخب للدخول
في منافسات بطولة كأس اخلليج
العرب��ي بنس��ختها ال 23ف��ي
الكويت.
وق��ال كوركي��س ف��ي تصريحات
صحفي��ة يضي��ف ملع��ب ن��ادي

الثالثاء  26كانون األول

مساء
اليمن ـ البحرين 5:30
ً
مساء
العراق ـ قطر 8:00
ً

الخميس  28كانون األول
مساء
السعودية ـ عمان 6:30
ً
مساء
الكويت ـ االمارات 6:30
ً
الجمعة  29كانون األول

مساء
قطر ـ البحرين 6:30
ً
مساء
العراق ـ اليمن 6:30
ً

كاظم��ة الوح��دات التدريبي��ة
للمنتخ��ب الوطني ف��ي الكويت
استعدادا لقص شريط املشاركة
العراقية في الثالث والعشرين من
ش��هر كانون االول اجلاري مبواجهة
املنتخب البحريني.
واضاف :الوحدات التدريبية شهدت
زخما معنويا كبيرا بحكم الرغبة
اجلارف��ة م��ن قب��ل الالعب�ين ف��ي
الوصول ال��ى اجلاهزية التامة قبل
خ��وض منافس��ات البطولة التي
ستنطلق رس��ميا السبت املقبل
مبواجه��ة االفتت��اح ب�ين مضيف
البطولة ونظيره السعودي.
وعلى صعيد متصل اكد كوركيس
تواجد محترف االتفاق الس��عودي
احم��د ابراهي��م ضم��ن صف��وف
املنتخ��ب الوطن��ي بع��د احلصول
على املوافقات الرس��مية من قبل
ادارة الن��ادي الس��عودي حيث من
املتوقع ان يصل فجر اليوم االربعاء
ال��ى الكويت بعد انه��اء حجوزات
السفر وتذاكر الطيران.
أك��د ش��اكر محم��ود ،امل��درب
املس��اعد للمنتخ��ب العراقي ،أن
أس��ود الرافدي��ن ذهب��وا للكويت،
م��ن أجل خطف لقب خليجي ،23
بعد غياب طويل عن التتويج.وقال
ش��اكر محم��ود ،ف��ي تصريحات
صحفي��ة «من الصع��ب التكهن
بنتائ��ج بطول��ة اخلليج».وأض��اف
«العراق جاء إلى الكويت ،من أجل
خطف اللقب اخلليجي ،بعد غياب
طويل عن منصات التتويج».
وأوضح شاكر ،أن العراق يدرك قوة
البطول��ة واملنتخبات املش��اركة،
منو ًه��ا أن أس��ود الرافدي��ن يعول
كثي��رًا عل��ى الش��باب ،لتعويض
غياب احملترفني ..وأش��ار شاكر ،إلى
أن الفريق بدأ أم��س األربعاء ،املران
األول ف��ي الكويت ،وس��ط أمنيات
تعويضا عن الفشل
حصد اللقب،
ً
ف��ي تصفي��ات موندي��ال روس��يا
.2018
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األسود والعالمة الرابعة
تبدا في دولة الكويت بعد غد الس��بت منافس��ات
كأس اخلليج العربي لكرة القدم بالنس��خة الـ ،23
منتخبنا الوطني يس��عى في البطولة إلى التفوق
وتاكيد جدارته في التتويج بلقب خليجي رابع ،بعد
الفوز بنسخ  1979و 1984و.1988
احادي��ث امل��درب باس��م قاس��م ،تؤك��د الثقة ،في
الوص��ول باملنتخب الوطني إلى ابع��د املديات ،لكن
جتربة اإلمارات التي خس��رناها بهدف ،كش��فت عن
العدي��د من الثغرات في التش��كيلة ،برغم انها لم
تكن االساس��ية بعد غي��اب العديد م��ن العناصر
الرئيس��ة ،في وق��ت منح اجلنرال الفرصة الس��ماء
ش��بابية تظهر للم��رة االولى وهي ترت��دي قميص
املنخب الوطني.
تش��كيلة الوطني الت��ي س��تفقد جملموعة العبني
محترفني لم تسنح لهم الفرصة املشاركة بسبب
ارتباطاتهم مع االندي��ة التي يلعبون في صفوفها،
ستكون هذه التشكيلة امام فرصة للبروز والتالق،
فبطول��ة كاس اخلليج ومنذذ انطالقتها ،ش��هدت
لنج��وم الكرة العراقية الذين تألقوا كثيرا ً وخطفوا
االض��واء واس��ماؤهم تتردد حتى اليوم على لس��ان
جميع محبي ومتابعي الكرة اخلليجية.
سنبدأ الش��وط اخلليجي امام البحرين وهي مباراة
لن تك��ون س��هلة بالتاكيد ،س��يكون فيها الفكر
التدريب��ي العراقي��ة ام��ام حت��دي للفك��ر االوروبي،
حيث يقود البحرين املدرب التش��يكي ميروس�لاف
سكوب.
وفدنا العراق��ي كان اول املنتخبات التي وصلت إلى
دولة الكويت ،يتطلع غلى تسجيل نفسه بقوة في
هذه البطولة وه��و يواجه منتخبات البحرين وقطر
واليمن في اجملموعة الثانية.
عل��ى الصعي��د اإلداري ،ف��ان الع��راق تق��دم بطلب
لتضييف خليجي  ،24على هامش يارة قام بها وفد
رس��مي ضم وزير الش��باب والرياضة عبد احلس�ين
عبط��ان ورئي��س االحتاد املرك��زي لكرة الق��دم عبد
اخلالق مس��عود ومجموعة من النجوم الش��ابقني
بينهم حسني س��عيد واحمد راضي وحسن فرحان
ونشات اكرم.
طل��ب وفدن��ا ف��ي تضيي��ف كاس اخللي��ج العربي
بالنس��خة املقبل��ة ،س��يكون عامل معن��وي كبير
على العبينا الذين سيدش��نون مساء السبت اولى
مبارياتهم مبواجهة املنتخبي البحريني.
طموحات مشروعة للظفر بلقب خليجي  ،23لكن
النافس�ين لهم الطموح ذات��ه ،فخليجي الكرة ،ال
تش��كل مباراة تنافسة فوق املستطيل االخضر ،بل
لها ابعادها السياسية ،لذلك تبقى لها اثارة وندية،
وهذا يضيف حالوة على املباريات.

الفائز من المبارة األولى  xالفائز
من المباراة الثانية

الجوية يربط شنيشل
بعقد مدته  3مواسم
بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن��ت إدارة ن��ادي الق��وة اجلوي��ة،
تعاقدها مع راضي شنيش��ل مدرب
الفري��ق مل��دة ثالث��ة مواس��م ،م��ن
دون الكش��ف ع��ن القيم��ة املالية
للعقد.وقال م��درب القوة اجلوية في
تصريح��ات خاصة ل« :أق��در خطوة
إدارة نادي الق��وة اجلوية ،والتي رغبت
بإبرام عقد ملدة ثالثة مواسم بهدف
خلق حال��ة من االس��تقرار بالفريق،
وهذا أمر في غاية األهمية بالنسبة
للجهاز الفني وكذلك اإلدارة».
وأش��ار شنيش��ل إلى أن ضمن بنود
العق��د ،بن��د ين��ص عل��ى أن يكون
هناك دور للجهاز التدريبي باإلشراف
ومتابع��ة ف��رق الفئ��ات العمري��ة

شنيشل

وتش��كيل فريق رديف للن��ادي ،الفتًا
إلى أن الفك��رة من هذا املوضوع ،هو
أن العق��د الذي ميتد لثالثة مواس��م
يجب أن يكون متوافق مع الفرق في
النادي ،والتي ستكون النواة احلقيقية
للفريق األول ،وبالتالي اإلشراف على
تلك الفرق ،سيكون فرصة للتواصل
م��ع الالعب�ين وتدرجه��م .وأب��دى
شنيش��ل تفاؤله الشديد مبستقبل
الفريق ،ف��ي حال مت تطبي��ق األفكار
عل��ى أرض الواق��ع ،منو ًها ب��أن هذا
العمل قد يك��ون مضاع ًفا ومرهقًا،
لكن بذات الوقت س��يمنحه فرصة
للتعرف عل��ى مس��تويات الالعبني،
لضمان زج دماء جديدة لالعبني خالل
املواسم الثالثة.

فائق الراوي ..وداعًا
بغداد ـ الصباح الجديد:
تنعى دائرة شؤون االقاليم واحملافظات ومديرها العام
طالب املوس��وي ومعاونه سوالف حسن ومسؤولي
األقس��ام والش��عب وموظفي الدائ��رة كافة ،ببالغ
األس��ى واحلزن وبقل��وب مؤمنة بقض��اء اهلل وقدره
فقيد الرياضة العراقية املرحوم االستاذ فائق الراوي
العليا بدائرة ش��ؤون
عض��و اللجن��ة االستش��ارية ُ
االقالي��م واحملافظات ف��ي وزارة الش��باب والرياضة،
الذي وافته املنية مس��اء أول أمس ،واليس��عنا اال ان
يتغمده بفسيح جنّاته ،وينعم
نسأل اهلل تعالى أن
ّ
عليه بعفوه ورضوانه ،وإنا هلل و إنا إليه راجعون.

«المدفعجية» تستقر على خليفة فينجر

عودة ويلبيك ضمن أبرز مشاهد كسر نحس آرسنال
لندن ـ وكاالت:
حملت مب��اراة آرس��نال ووس��ت هام،
الت��ي جمع��ت الفريقني عل��ى ملعب
«اإلمارات» معقل اجلانرز ،عديد األخبار
الس��عيدة لكتيبة الفرنس��ي آرسني
فينجر املدير الفني للجانرز.
وف��از آرس��نال عل��ى جاره وس��ت هام
بهدف من دون رد ،سجله داني ويلبيك،
ليق��ود فريقه إلى نص��ف نهائي كأس
رابط��ة احملترفني اإلجنليزي��ة بعد غياب
طويل.
ويرص��د التقري��ر التالي أبرز مش��اهد
اللق��اء  :أنه��ى داني ويلبي��ك ،مهاجم
آرس��نال ،صيام��ه ع��ن التهدي��ف في
كأس رابط��ة احملترفني اإلجنليزية ،والذي
امتد لـ 11مباراة في البطولة.
وكان أخ��ر هدف لويلبيك في تش��رين
األول  ،2009عندما كان الع ًبا بصفوف

مانشستر يونايتد ،إذ سجل في مرمى
بارنس��لي ،في املباراة التي انتهت بفوز
املانيو بهدفني من دون رد.
ولع��ب آرس�ين فينج��ر ،املدي��ر الفني
للجان��رز بتش��كيه قوامه��ا كله من
الالعب�ين غير األساس��يني ،باس��تثناء
البوسني سياد كوالسيناتش.
وظه��ر كوالس��يناتش ف��ي  15مباراة
بالبرميييرليج ،هذا املوسم مبعدل دقائق
 1300دقيق��ة ،أكثر من معدل أي العب
آخر في تشكيلة آرسنال الليلة.
وسجل كوالسيناتش 3 ،أهداف وصنع
 4أخرين مع آرس��نال هذا املوس��م ،في
مختلف املسابقات.
متك��ن آرس��نال م��ن كس��ر سلس��لة
اخلسارة على ملعبه في كأس الرابطة
أمام أندية البرميييرلي��ج ،التي طاردته
ف��ي املباريات األربع التي س��بقت لقاء
الليلة.
حق��ق فينجر ،فوزه ال��ـ 18على نظيره

لقطة من مباراة سابقة آلرسنال

ديفي��د موي��س ،املدير الفني لوس��ت
هام ،من أص��ل  30مواجهة جمعتهما
في مختلف املس��ابقات ..وفاز مويس،
على املدرب الفرنسي ،في  4مواجهات
فقط ،في ح�ين كان التع��ادل بينهما
حاضرًا في  8مناسبات.
وصل اجلان��رز إلى نص��ف نهائي كأس
رابط��ة احملترف�ين اإلجنليزي��ة ،ألول مرة
منذ موس��م  ،2010/2011بع��د الفوز
على وست هام.
من جانب اخر ،كشفت تقارير صحفية
بريطاني��ة ،ع��ن اس��تقرار إدارة ن��ادي
آرسنال اإلجنليزي ،على مدير فني جديد
للفريق ،خلفا للفرنسي آرسني فينجر،
في املستقبل.
ويراق��ب آرس��نال ميكل أرتيت��ا ،العب
الفريق األس��بق ،والبالغ من العمر 35
عام��ا ،حيث يعم��ل حاليا كمس��اعد
لبيب جوارديوال ،املدير الفني ملانشستر
س��يتي ،بعد أن رفض فرصة لالنضمام

إلى اجلهاز الفني للجانرز.
ووفق��ا لصحيف��ة «تليج��راف» ،ف��إن
موقفه الس��ابق لم يؤثر على مكانته
ف��ي آرس��نال ،وتعتق��د إدارة اجلانرز أن
اإلسباني الدولي السابق ،لديه القدرة
على تولي تدريب الفريق يوما ما.
ولع��ب مي��كل خم��س س��نوات ف��ي
آرس��نال ،وش��ارك في  149مب��اراة مع
الن��ادي اللندن��ي ،قب��ل أن يعت��زل كرة
القدم في نهاية موسم .2016-2015
وس��وف ينتهي عق��د مدرب آرس��نال
احلالي آرس�ين فينجر ،نهاية املوس��م
املقبل ،علما بأنه مت ربط اس��م آخر من
العبيه الس��ابقني وه��و جيوفاني فان
برونكهورست (املدرب احلالي لفينورد)،
أيضا بإمكانية تولي املهمة في ملعب
اإلمارات.
يذكر أن الفرنسي آرسني فينجر البالغ
م��ن العم��ر  68عاما ،ه��و املدير الفني
آلرسنال منذ عام .1996

ومضــة

صحيفة يومية سياسية مستقلة
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فريال حسين

دمى الثقافة واإلعالم
م��ن دون أدنى ش��ك ال يختلف واقع الثقاف��ة واإلعالم عن
بقية اجملاالت السياس��ية واالقتصادي��ة واالجتماعية في
البلد ،فالتدهور والعجز في النهوض بحالها املزري يوحدها
جميع��اً .لكن م��ا يجعل ه��ذا احلقل (الثقاف��ة واإلعالم)
أش��د أهمية وفتكاً؛ كوننا نواجه ما يفترض أنها مرحلة
للعدال��ة االنتقالية ،وفيها يتصدر هذا احلقل احليوي رأس
أولوياته��ا ،ألنه املس��ؤول عن صنع وتروي��ج املعنى اجلديد
لهذا التحول صوب الدميقراطية واحلداثة والتعددية .لكن
ما الذي ج��رى عمليا ً منذ "التغيي��ر" حتى هذه اللحظة
ونحن نقف على مشارف العام ..20018؟
لق��د برهنت املعطيات واألحداث ال ع��ن عجز "أولي األمر
اجلدد" عن النهوض بهذه املس��ؤولية (وعي املعنى اجلديد
للتحوالت) وحس��ب ،بل عن عدائهم السافر لكل ما ميت
بصلة ملنظومته املادي��ة والقيمية ،ومبقدورنا تقصي ذلك
م��ن خالل اخمللوق��ات التي تب��وأت املفاص��ل احليوية لهذا
احلق��ل (التنفيذية منها أم التش��ريعية وم��ا يتبعها من
نقابات ومنظمات مهنية و )..فوزارة الثقافة على س��بيل
املثال ال احلصر تقلدها عدد من جنراالت الشرطة واجليش
املتقاعدي��ن ورجل دين تبني الحقا ً أن��ه إرهابي وقاتل ،وغير
ذل��ك من مناذج ميك��ن أن تصلح ل��كل ش��يء إال الثقافة
واإلع�لام .مثل ه��ذه املواق��ف املتواصلة ال��ى يومنا هذا،
تعكس وجود عمل ممنهج مهمته صيانة واستمرار اخلراب
الش��امل الذي ترك��ه النظام املب��اد في حقل��ي الثقافة
واإلع�لام ،وال نحتاج ال��ى جهد كبير ك��ي نتأكد من نوع
امل�لاكات الت��ي اعتمدت إلجناز ذلك ،حيث يش��كل حطام
املؤسس��ات التابعة للنظام املباد جس��مها األساس ،مع
تنصيب حفن��ة من مدللي ومحظوظ��ي الكتل املتنفذة
عل��ى رأس إداراتها العليا ،لنحظى مبا نش��اهده اليوم من
مآثر وفتوحات ثقافية وإعالمية.
إن ما يجري اليوم من عمليات نهش متبادل بني متعهدي
مؤسسات هذا احلقل ،ال عالقة له بأية مشاريع أو تطلعات
ج��ادة إلص�لاح واقعه امل��زري ،بل ه��ي امت��داد ملتطلبات
احملاصص��ة واملصال��ح الفئوي��ة الضيق��ة املهيمنة على
املش��هد الراهن ،وكل واجهات احل��رص التي تدعيها هذه
األطراف ،ال تصمد أمام ما أفرزته ممارساتهم وتوجهاتهم
الفعلية املبرمجة س��لفاً .إن التعرف عل��ى مدى واقعية
وجدي��ة أي��ة ادع��اءات للتغيي��ر واإلص�لاح السياس��ي
واالقتصادي واالجتماع��ي؛ يظهر من خالل ما يحصل في
هذين احلقلني (الثقافة واإلعالم) ،ألن التحوالت املنش��ودة
تولد وتتشكل في ورشهما ثم تنتقل لبقية امليادين ،وما
يج��ري فيهما حالي��ا ً ال يوحي بوجود مش��اريع جادة على
طريق التغيير واإلصالح ،ال ش��يء غير إعادة تدوير املالكات
والعقلي��ات والعطابات نفس��ها ،ولهذا ال ميك��ن انتظار
بضائع مغايرة ملا عهدناه من ترسانتهم املثقلة بالدقالت
وامل��زاودات والديباجات الرنانة .قد تب��دو هذه الصورة عن
واق��ع الثقافة واإلعالم؛ ش��ديدة التش��اؤم والس��وداوية،
لكن املش��هد الراهن ب��كل قس��وته وغرائبيته يقف الى
جانب هذه الرؤية ،ال س��يما بعد طغيان نفوذ قوى وعقائد
وس��رديات وخطابات هجرتها س�لاالت بن��ي آدم منذ زمن
بعيد .ومن يحاول تتبع هذا النفوذ ،سيجده يستلقي بكل
ثقة واس��ترخاء على ما نضح عن ب��ركات حقبة "الفتح
الدميقراط��ي املب�ين" من مؤسس��ات ثقافي��ة وإعالمية
وأكادميي��ة ،حي��ث حوس��مت أس�لاب احلري��ة والتعددية
لصال��ح ما ميكن أن نطلق عليه بـ (دمى الثقافة واإلعالم)
ووظائفهم التي ال تختلف كثي��را ً عن مانعات الصواعق،
فهم يحرصون على أمن واستقرار مستنقعاتنا املعرفية
واإلعالمية الراكدة..

األكاذيب كحقائق

كاريكاتري ـ عاصم جهاد

مهرجان للفرح والموسيقى بيوم بغدادنا السنوي
بغداد  -تضامن عبد المحسن:
بحضور رس��مي ودبلوماس��ي ،وتفاعل
جماهيري كبير ،احتفل��ت امانة بغداد
ب(ي��وم بغداد الس��نوي) ،وذلك مس��اء
األول من امس على حدائق القشلة.
وف��ي مس��تهله ،نق��ل وزي��ر الثقاف��ة
والس��ياحة واآلثار فرياد رواندزي ،حتيات
رئيس ال��وزراء الدكتور حي��در العبادي،
خ�لال كلمت��ه الت��ي نقله��ا بالنيابة
الى جمهور احلضور قائ�لا :انقل حتيات
الس��يد رئي��س ال��وزراء ومتنيات��ه لكم
وجلمي��ع القائمني على ه��ذا االحتفال
الكبير ،مبناس��بة النصر التأريخي على
الدواعش واالرهابيني).
وأش��ار الى ان من كان يظ��ن من اعداء
الع��راق ،ان العراق قد انتهى ،وان داعش
سيطر على مدنه وثرواته ،فان االحتفال
بالنصر وفي ذلك املكان التاريخي الذي
له رمزيت��ه ،برهن للجميع ان العراقيني
يبقون في شموخ.
كم��ا حي��ا روان��دزي "الش��هداء الذين
سالت دمائهم الزكية دفاعا عن كرامة
وش��موخ ه��ذا الش��عب االب��ي وارضه
الطاه��رة ،وان هذا النص��ر حتقق بهمة
الغيارى.

جانب من املهرجان
ولف��ت راون��دزي ال��ى ان :املعرك��ة لم
تنته ،بل انن��ا ازاء مرحلة مابعد داعش،
والت��ي يج��ب ان نه��يء انفس��نا وكل
مؤسس��اتنا من اجل دحر داعش فكريا
وثقافيا ،وجتفيف منابعه ،ملا حتمله هذه
املنظوم��ة من خط��ورة وامكانية على
جتديد نفس��ها ،لذا ينبغي مواجهتها
فكريا.
من جانبها اكدت امينة بغداد الدكتورة

ذك��رى عل��وش ان امان��ة بغ��داد تواجه
حتدي��ات ش��اقة ف��ي تق��دمي اخلدمات،
مطالبة الوزارات بالتعامل اجلاد إلظهار
الوج��ه احلضاري للعاصم��ة ،وللقضاء
على كل مايشوهها .واختتمت كلمتها
بالعرفان الى كل من بادر واس��هم في
صناع��ة النصر امل��ؤزر والقض��اء على
االرهاب.
وعب��ر مدي��ر عام

دائ��رة العالقات الثقافي��ة العامة فالح
حس��ن ش��اكر ،عن اعت��زازه بفعاليات
الف��رح الت��ي قدمته��ا امان��ة بغ��داد
للعاصم��ة ف��ي كرنفاله��ا الس��نوي،
مش��يرا الى انها جنح��ت وبنحو جميل
في الرب��ط بني ماض��ي بغ��داد العبق،
وحاضرها الذي يزدهر باالنتصارات على
فلول الشر واالرهاب ،من خالل االعمال
الفنية التي قدمت ،واملتمثلة بالعرض
املسرحي الذي عكس شخصيات ورموز
ثقافية بغدادية.
تضمنت الفعالي��ات ،اضافة الى اجلوق
املوس��يقي وااللع��اب الناري��ة ،جول��ة
بالس��يارات الكالس��يكية ،التي يعود
تاريخ صنعها الى اكثر من نصف قرن،
في ش��ارع الرش��يد ،والعربات التراثية
للباعة املتجولني ،كذل��ك عرض فيلم
تس��جيلي ع��ن النش��اط العمران��ي
لبغداد ،وتقدمي عرض مس��رحي بعنوان
(بغ��ددة) م��ن تألي��ف الش��اعر رحيم
العراقي.
من اجلدير بالذك��ر ،ان مديرية العالقات
واالعالم أعلنت ان هناك فعاليات اخرى
س��تقام في عم��وم العاصم��ة طوال
األربعة ايام املقبلة.

علمتن��ي مهنتي كإعالمية أن احلقائق دائما ً بحاجة إلى
إثبات على عكس الكذب ،فالناس متيل عادة وفي معظم
األوقات إلى تصديق ما يُقال لهم وما يسمعونه من دون
أن يخوضوا عناء البحث ومشقته.
فليس ثمة من يدق��ق في املصادر ليتأكد من مصداقية
معلوم��ة أو حقيق��ة تلقاه��ا ،ـ إال ف��ي القلي��ل النادرـ
خصوص �ا ً إذا كانت صادرة من جهة أو وس��يلة إعالمية
أو ش��خص مع��روف إلى حد م��ا ،وهذا ما ن��راه بوضوح
على وسائل التواصل االجتماعي حيث يوجد غوغائيون
مزيفون للحقائق.
األكاذيب باتت ظاهرة جتتاح اآلن حتى الصحف العريقة
فكيف احلال بالنس��بة لوس��ائل التواص��ل اإلجتماعي
املنلفتة من كل رقابة ،مبا في ذلك رقابة الضمير!!
أق��رأ أخبارا ً وهمي��ة عن العراق وحوله م��ن صنع اخليال،
التالع��ب فيها واض��ح رغم البراعة ف��ي التمويه ،لتبدو
وكأنه��ا أخب��ار موثوق به��ا ،وهناك جمه��ور كبير على
اس��تعداد لتصديقها ،وإعادة نش��رها بدوافع عاطفية.
ولألسف ،فان احلقائق املوضوعية ،أقل تأثيرا ً في تشكيل
ال��رأي الع��ام م��ن التأثي��رات العاطفي��ة ،واملعتق��دات
الشخصية.
األخبار الوهمية على ما فيها من جرأة التلفيق والكذب
الصري��ح تدل على وج��ود مجتمع ال يعي��ر أدنى إهتمام
للحقيقة ،وعندما ال نس��تطيع أن نتف��ق على احلقائق
األساسية ،أو حتى على أشياء أقرب إلى احلقائق ،فكيف
ميكن أن نتحاور ،أو نتحدث إلى بعضنا البعض؟
لقد تعودنا املعلومات املكذوبة على االنترنت ،ومع حوالي
ملي��ار و 790مليون ش��خص حول العالم يس��تخدمون
الفيسبوك ،أصبحت وسيلة التواصل هذه أكبر منصات
إط�لاق األخبار الوهمية واملبالغ��ات واملعلومات اخلاطئة
واملضللة .وال تنكر ش��يريل ساندبرج ،الرئيس التنفيذي
للعمليات في الفيس��بوك هذه املش��كلة ،وتقول :نحن
نتحمل املس��ؤولية ،وسنبحث في اخليارات ،مثل العمل
م��ع أطراف ثالثة ،تس��اعدنا على القيام باألش��ياء التي
ميكن القيام بها جلعل األمور أكثر وضوحا.
وبالنس��بة ألولئك الذين يهتمون بالدق��ة واألدلة ،نقول
ح��ان الوقت لالعتراف بأن ش��يئا ما ق��د ذهب بعيدا عن
مساره ،هو احلقيقة ال غير.
نبح��ث ع��ن احلقيقة بحم��اس ،لكنن��ا كثيرا م��ا نلجأ
الى الكذب كوس��يلة للتأثير على العق��ول التي جتهل
سحره..
الك��ذب نوع من التمثيل ،والكذابون ممثلون بالس��ليقة،
غير أن بعضهم يغوص داخل الش��خصية فيبدو وكأنه
يقول احلقيقة..
وهذا ما نشهده في عالم اليوم..

أول صورة للثقوب السود ..تعرض العام المقبل
الصباح الجديد  -وكاالت:
متكن العلماء منذ مدة طويلة من
التنبؤ بوجود الثقوب الس��ود من
خالل رؤي��ة تأثيرها عل��ى الفضاء
احمليط ،لكنهم ل��م يتمكنوا أبدا
من رؤية أي منها.
وقد يتغير هذا األمر العام املقبل،
اذ يأم��ل علماء الفلك ف��ي إلقاء
نظرة خاطفة على الثقب األسود
الهائل الذي يعتقدون أنه يتواجد
وسط اجملرة.
و س��يكون العلم��اء قادرين على

رؤي��ة صورة ظلي��ة "،"silhouette
للوح��ش العم�لاق عل��ى خلفية
م��ن البالزما الس��اخنة التي يتم
إنش��اؤها من الطاقة الشاسعة
التي تقذف في الفضاء.
وم��ن خ�لال التحدي��د الدقي��ق
وتس��جيل أف��ق احلدث ،س��يكون
العلم��اء قادرين عل��ى إثبات وجود
الثق��وب الس��وداء الت��ي اعتق��د
بوجودها ألول مرة ألبرت أينشتاين.
وقال البروفيس��ور ماي��كل براون،
وه��و عالم الفيزي��اء الفلكية في

جامعة موناش ف��ي ملبورن" :من
بني األش��ياء الرائعة حقا ،التقاط
صورة للثقب األس��ود ال��ذي كان
بعيدا ع��ن متناولنا مل��دة طويلة،
ولقد كان بن��اء التقنيات املوجودة
حالي��ا ،والتقاط صورة في القريب
العاجل ،مفاجأة سارة".
وم��ن خ�لال اجلم��ع ب�ين بيان��ات
التلس��كوبات الراديوي��ة أو
الالسلكية ،أصبح العلماء قادرين
عل��ى الول��وج بنح��و أعم��ق في
الفض��اء ،أكثر من أي وقت مضى،

وتس��جيل صور بدقة أعلى
بكثير مما هي عليه اآلن.
ويعتق��د ب��أن الثق��وب
الس��وداء الهائلة تكون
في منتصف كل مجرة،
وتس��بب انحناء في
بنيـــة الزمكــان،
والس��ـــمـــاح
للنجـوم اجلديدة
با لتش��ـــكل ،
واجملــــ��رات
بالتوسع.

أميركي كوميدي يثير الجدل
بـ تاتو لهيالري كلينتون
الصباح الجديد  -وكاالت:
أث��ار بي��ت ديفيدس��ون ،الفن��ان
الكوميدي ،عضو فريق Saturday
 night lifeف��ي الوالي��ات املتحدة،
اجلدل بوش��م تات��و يحمل صورة
هيالري كلينتون على ساقه.
وقال��ت صحيف��ة "واش��نطن
بوست" ،إن الفنان الشاب البالغ
م��ن العم��ر  24عاما وض��ع على
حس��ابه عل��ى موق��ع التواصل
االجتماع��ي "انس��تجرام" صورة
لتات��و يحم��ل ص��ورة هي�لاري
كلينتون ،املرش��حة الدميقراطية
في انتخابات الرئاسة األميركية
العام املاضي.

وق��ال معلق��ا "أردت أن أعط��ى
هيالري كلينتون هدية عيد امليالد،
فحصل��ت على تات��و لبطلتى"..
وأض��اف "ش��كرا لكون��ك بهذه
الصالبة ،وواحدة من أقوى الناس

في الكون".
وقال��ت "واش��نطن بوس��ت :لم
يتضح ما الذى دفع ديفيدس��ون
التخ��اذ ه��ذا الق��رار ،أو العملية
الفني��ة الت��ي جعلت��ه يرس��م

كلينتون بش��عر أطول قليال من
املعتاد .لكن من بني املعجبني
بهذا التات��و كانت هيالري
كلينتون نفسها.
هي�لارى
وش��كرت
ديفيدس��ون ف��ى تعليق
على انستجرام ،وقالت
إنها تش��عر بالشرف
مل��ا فعل��ه ،موجهة
له تهنئ��ة بعيد
امليالد.

مي سليم تنضم ألبطال
مسلسل "عوالم خفية"

الصباح الجديد  -وكاالت:
إنضم��ت الفنان��ة األردنية مي س��ليم إلى
أبطال مسلس��ل عادل إمام اجلديد " عوالم
خفية " املقرر عرضه في املوسم الرمضاني
املقبل ،وهو م��ن تأليف أمني جمال ،ومحمد
مح��رز ،ومحمود حم��دان ،ويتول��ى إخراجه
وإنتاجه رامي امام.
وقعت عق��د اإلنضمام
وكان��ت "م��ي" ق��د ّ

ألداء أحد أدوار البطولة في املسلسل والتي
ّ
رشحها لها رامي ،وهو يعد الدور األ ّول الذي
تؤديه أمام املمثل عادل إمام.
وبه��ذا ستتش��ارك م��ي أدوار البطولة مع
املمثلتني داليا البحيري ،وهبة مجدي اللتني
إنضمتا في وقت سابق إلى العمل ،ليشكال
سو ّي ًة البطولة النسائ ّية فيه.
وم��ن ناحي��ة أخ��رى ،تواصل س��ليم تصوير

آخ��ر يومني من فيلمه��ا اجلديد " أهل
الكه��ف" املق��رر عرض��ه ف��ي إجازة
منتصف العام الدراسي ،ويشارك في
بطولته ماجد املص��ري ،ومحمود عبد
املغن��ي ،وروجينا ،وميدو ع��ادل ،وعايدة
رياض ،ومن تأليف س��امح س��ر اخلتم،
وإخراج أمير ش��وقي ،وتدور أحداثه في
إطار شعبي.

محبوب القلب!..
محب��وب الكل��ب (القل��ب ) اهلل
يخلي ..
اليندل وال ...يخليني أدلي ..
أكله الدرب هذا..يكلي ال..ذاك ..
كلم��ات أغنية بغدادي��ة قدمية ،
بطع��م ونكه��ة املاض��ي اجلميل
 ،حتم��ل الكثي��ر م��ن املعان��ي
والدالالت العاطفية واالجتماعية
واالنس��انية والقيمي��ة ،نتلم��س
ب�ين س��طورها احل��ب احلقيق��ي
والعاطفة الصادقة  ،واحلرص على
من نحب .
يح � ُة عن��د أه��ل اللغ��ة
َّص َ
والن ِ
والكالم  :قو ٌل فيه دعو ٌة إِلى صالح
ائح
نص ُ
ون َهْ ٌي عن فساد  .واجلمع َ :
..و تعن��ي أيضا إخ�لاص الرأي في
الدعوة إلى اخلي��ر وهي حتري فعل
اوقول فيه صالح صاحبه تتضمن
 :اإلص�لاح والص��دق واإلخ�لاص
واحملب��ة الن النصيحة ه��ي عماد
الدين وقوامه  ،فجمع فيها الدين
كله أش��ارة لعلو شأنها وعظيم
منفعتها .
تعرض��ت األغان��ي العراقي��ة
للكثي��ر م��ن املواضي��ع احلياتي��ة
والت��ي عب��رت م��ن خالله��ا ع��ن
الواق��ع والبيئ��ة االجتماعية التي
نعيش��ها ونتعايش معها  ،فنجد
ف��ي طي��ات كلماته��ا ومعانيه��ا
ومضامينه��ا ..العت��اب والوصف
و ا لتحذ ير و ا لتخد ير و ا لتو س��ل
والتهدي��د والوعي��د أضاف��ة الى
"النصيحة"..لكن يبدو أنه ونظرا
لطبيعتنا وتركيبتنا االجتماعية
..فأنن��ا نرف��ض "النصيح��ة"
واالس��تفادة من مش��ورة رجاالت
العق��ل واحلكم��ة عل��ى خ�لاف
الكثي��ر م��ن االمم العريق��ة الت��ي
أتخ��ذ حكامه��ا وملوكه��ا ..من
أصحاب احلل��م واملوعضة واخلبرة
ناصح�ين ومستش��ارين له��م ..
يدلوه��م عل��ى طريق الص��واب ،
فالتج��ارب الس��ابقة والظ��روف
القاسية التي مرت بشعبنا على
م��دى العق��ود املاضية خي��ر دليل
عل��ى ه��ذا ..ويع��زو خب��راء الطب
النفسي ذلك ..بان الكثير من أفراد
مجتمعن��ا اليتقبل��ون النصيحة
بسهولة وخاصة شريحة الطبقة
السياسية واملس��ؤولني وأصحاب
املناص��ب  ..الن الكثيرمنه��م
مصابون وبحسب علماء االجتماع

بعقد واش��كاليات عدي��دة بحيث
يكاب��رون عل��ى أنفس��هم بقبول
النصائ��ح من اآلخري��ن أضافة الى
عنادهم ورفضهم لكل رأي سديد
ق��د ينقذه��م مما هم في��ه  ،حيث
يعتق��د الكثي��ر من ه��ؤالء بإنهم
يفهمون في كل شئ مبجرد اجللوس
على "الكرسي ".
أن املسؤولية االخالقية واالنسانية
واالجتماعية  ،تتطلب منا أن نكون
مخلص�ين ف��ي تق��دمي النصح ملن
نح��ب بغ��ض النظر ع��ن طبيعة
ه��ذه العالقة وعلى وجه اخلصوص
مل��ن يحيطون بنا س��واء في البيت
اوالعم��ل  ...كذل��ك من يتش��ارك
معنا في الهم واملصير واملستقبل
...وه��ذا ماأكدت��ه طيب��ة الذك��ر
املطرب��ة الراحل��ة زه��ور حس�ين
في أح��د روائعها الت��ي تغنت بها
وأنشدت تقول ( تفرحون نفرحلكم
 ...حتزنون نحزنلكم ...واللي ميسكم
ميس��نا  ..روحي تتل��وع كبلكم ....
احبك��م أحبكم ) نف��رح لفرحهم
ونح��زن حلزنهم...هك��ذا تربين��ا
..هكذا تعلمنا نحن "الناصحون"
..أما "املنصح��ون" ..فذلك يتوقف
عل��ى م��دى قبوله��م للنصيح��ة
وتعاطيه��م معه��ا ...والرجوع عن
اخلطأ ...أوعن أتخ��اذه لقرارات غير
صائبة..أو االعتراف على تقدير بانه
ب��ات المييز ب�ين مايضره
وما ينفعه !
ف��ي الكثي��ر من
االحي��ان يتعرض
" ا لنا ص��ح "
ال��ى األذى م��ن
"املنصوح"..وف��ق
نظري��ة "خي��را ً تعمل
..ش��را ً تلق��ى " وق��د
يذه��ب امل��رء ضحية
نصيحت��ه وق��د يعد
بع��ض "املس��ؤولني
والساس��ة" تق��دمي
النصيح��ة له��م خطا ً
أحم��را الميكن جت��اوزه  ،الن
ذلك ميث��ل أهان��ة لعقولهم
وتصرفاته��م وس��لوكهم
بحس��ب أعتقاده��م ..وه��ذا
ماحص��ل للخ��روف ال��ذي
أصب��ح كب��ش ف��داء ج��زاء
نصيحت��ه  ..تق��ول احلكاي��ة "
ان طبيب��ا ً ق��ال للم��زارع :إذا لم

يتعاف��ى "حصــــــــان��ك" في
غض��ون ثالثة أي��ام  ،فيجب قتله
والتخل��ص من��ه ؟ س��مع اخلروف
كل ش��يء  ،فأس��رع ال��ى صديقه
احلصان يخب��ره ويرج��وه النهوض
والعودة للعم��ل  ،لكن احلصان لم
يس��تطيع الوقوف عل��ى قدميه ..
الن��ه كان متعبا ً جدا ً  ،وكرر اخلروف
محاولته ف��ي اليوم الثاني قائالً له
 :انهض بسرعة ...لكن احلصان لم
يس��تطيع أيضاً،وفي اليوم الثالث
ق��ال اخل��روف  :للحص��ان انه��ض
ياصديقي بسرعة و إال سيقتلونك
 ،عندها نهض احلصان على قدميه
 ،وعندما ش��اهده امل��زارع على هذا
احلال ..طار من الفرح  ،وصاح بأعلى
صوت��ه  :يج��ب أن نحتف��ل به��ذه
املناس��بة  ...ونذبح اخل��روف  ..الذي
أراد أن يعلمن��ا كي��ف نتصرف مع
احلصان!!
وف��ي موض��ع آخ��ر طلب��ت أم��رأة
نصيح��ة جاره��ا صاح��ب مح��ل
احللوي��ات واملعجنات حول س��لوك
زوجها التي ش��كت منه��ا ..فقال
له��ا الف��ران بحس��ب أختصاصه
" :الرج��ل كالش��اي وامل��راة
كالبسكوتة ..فاحذري أن تنغمسي
في الشاي فتختفني ويبقى الشاي
وحده ...عندها سيبحث الرجل عن
بسكوتة أخرى !" .
• ضوء
هن��اك م��ن
يصنع��و ن
التاري��خ ،
وهن��اك من
تصنعه��م
الصدفة !

عاصم جهاد

