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نختلف ونتفق لنستمر

 في عالم من ثقافة

بغداد ـ الصباح الجديد: 
القانوني��ة  اللجن��ة  رئي��س  أك��د 
محس��ن الس��عدون، األربع��اء، أن 
قان��ون مجلس االحت��اد يعد احللقة 
الثانية للبرملان، وفيما  التشريعية 
اعتبر أن البرملان "ملزم" بالتصويت 
علي��ه، لفت ال��ى أن القانون مهيأ 
بإدراجه  اإلس��راع  ويتطلب فق��ط 

على جدول األعمال. 
وق��ال رئي��س اللجن��ة القانوني��ة 
مؤمت��ر  ف��ي  الس��عدون  محس��ن 
صحفي مشترك مع عضو اللجنة 
زان��ا س��عيد وتابعت��ه " الصب��اح 
اجلدي��د "، إن "قانون مجلس االحتاد 
الثانية  التش��ريعية  احللق��ة  ه��و 
جملل��س الن��واب مبوجب الدس��تور، 
وكان يفترض تشكيله قبل دورتني 

النه يعني فراغا دستوريا".
"الفت��رة  أن  الس��عدون،  وأض��اف 
االنتقالية بحسب الدستور، بوجود 
مجلس الرئاس��ة آن��ذاك ملصادقة 
القوان��ني والق��رارات الص��ادرة من 
مجلس النواب ميك��ن نقضها من 
رئاس��ة اجلمهورية، وبعد انتهائها 
أصبح رئيس اجلمهورية ال يستطيع 
إعادة أو نقض أي من القوانني التي 
الن��واب باعتبار  يصدرها مجل��س 
أن هناك م��دة 15 يوما للمصادقة 
بتوقيع الرئيس لينش��ر في اجلريدة 
الرس��مية، وإذا ل��م يوق��ع يصبح 

نافذا بحكم القانون املوقع".
وأش��ار الى انه "أصب��ح لزاما على 

مجلس النواب مبوجب قرار احملكمة 
التصويت على تش��ريع  االحتادي��ة 
قان��ون مجلس االحت��اد الذي يضم 
ممثل��ني عن احملافظ��ات واألقاليم "، 

مبين��ا أن "اجمللس االحتادي يش��به 
مجال��س الش��يوخ واألعي��ان وهو 
قانون مهيأ لدى اللجنة القانونية 
ويتطلب فقط من هيئة الرئاس��ة 

وقادة الكتل اإلس��راع بإدراجه على 
جدول األعمال".

وأوض��ح الس��عدون، أن "اللجن��ة 
س��تبدأ في األيام املقبلة مبناقشة 

القان��ون مع هيئة الرئاس��ة وقادة 
الكت��ل لعرض��ه للتصويت وهو ال 
يكلف أعباًء مالية لدى تش��ريعه 
ول��م يح��دد ع��دد أعضائ��ه بعد، 

لكن��ه قد يتج��اوز ال���100 عضو، 
وع��دد املوظف��ني ميك��ن تدويرهم 
م��ن مجل��س النواب ال��ى مجلس 

االحتاد".

كان ينبغي تشكيله قبل دورتين

قانون مجلس االتحاد مهيأ والبرلمان ملزم بالتصويت عليه

جلسة مجلس النواب

ترامب يحّذر: نظام الهجرة األميركي 
6يهدد األمن القومي

بغداد ـ الصباح الجديد:
توجه وفد حكومي برئاس��ة وزير 
التج��ارة وكالة  وزير  التخطي��ط 
س��لمان اجلميلي، أم��س األربعاء، 
إلى الس��عودية في زي��ارة تتعلق 
العراقي  التنسيق  بعمل مجلس 

السعودي.
وذك��رت وزارة التخطيط في بيان 
تلقت "الصباح اجلديد" نس��خة 
من��ه ان الوف��د احلكوم��ي ال��ذي 
ي��زور الس��عودية يض��م إضاف��ة 
والتجارة وكالة،  التخطيط  لوزير 

س��لمان اجلميلي، رئي��س الهيئة 
ووكالء  لالس��تثمار  الوطني��ة 
وزارات التج��ارة والتعليم العالي 

والزراعة.
وأض��اف البي��ان ان "رئي��س هيئة 
املناف��ذ احلدودي��ة ورئي��س اجلهاز 
املرك��زي للتقيي��س والس��يطرة 
الهيئ��ة  ع��ام  ومدي��ر  النوعي��ة 
العامة للكمارك ومدير عام دائرة 
تخطي��ط القطاع��ات ف��ي وزارة 
العالقات  التخطيط ومدير ع��ام 
الثقاف��ة  وزارة  ف��ي  الثقافي��ة 

ورئي��س الدائ��رة القانوني��ة ف��ي 
االمانة العامة جمللس الوزارء وممثل 
جمعي��ة الهالل االحمر العراقية، 

هم أيضا من ضمن الوفد".
وأك��د وزي��ر التخطي��ط ان زي��ارة 
وف��د احلكوم��ة العراقي��ة تهدف 
التج��اري  التع��اون  تعزي��ز  ال��ى 
واالقتص��ادي واالس��تثماري ب��ني 
البلدي��ن الش��قيقني ف��ي اط��ار 
عمل مجلس التنس��يق العراقي 

- السعودي".
وأضاف اجلميلي، الذي يرأس اجلانب 

التنس��يق  العراقي ف��ي مجلس 
املش��ترك ان الوفد سيبحث فتح 
آفاق التعاون التجاري و االقتصادي 
واالستثماري بني البلدين في إطار 
تعزي��ز العالق��ات الثنائية ، فضال 
عن توقي��ع مذك��رات تفاهم في 

عدد من اجملاالت."
جدير بالذكر أن السعودية والعراق 
اتفقا العام املاضي، على تأسيس 
اجمللس التنس��يقي ب��ني البلدين 
خالل زيارة رس��مية لرئيس الوزراء 

حيدر العبادي، إلى الرياض.

بغداد - أسامة نجاح:
بني مؤي��د ومعارض يبق��ى اجلدل 
االنتخاب��ات  اج��راء  ح��ول  دائ��را 
البرملاني��ة في موعده��ا احملدد في 
العراق واملقرر في يوم 12 /2018/5  
فف��ي  اخ��ر،  لوق��ت  تأجيله��ا  او 
الوق��ت ال��ذي يؤكد في��ه أعضاء 
من التحالف الوطني على ضرورة 
املقرر،  االنتخاب��ات مبوعدها  اجراء 
يس��عى احتاد القوى ال��ى تأجيلها 
من خ��الل جم��ع 120 توقيعاً من 

أعضاء مجلس النواب واتخاذ آلية 
التصويت السري. 

وفيما ج��دد رئيس ال��وزراء  حيدر 
العبادي ف��ي تصريحات��ه األخيرة 
رفضه لتأجيل االنتخابات، مؤكداً 
أن االنتخابات ستجرى في موعدها 
احمل��دد وال احد يس��تطيع ان يغير 
التوقيت��ات الدس��تورية، كش��ف 
النائ��ب رزاق احليدري عن كتلة بدر 
النيابية املنضوية ضمن التحالف 
الوطن��ي، ع��ن قيام بع��ض نواب 

حتال��ف القوى بحمل��ة جلمع أكثر 
م��ن 120 توقيعا متهي��داً للطلب 
من رئاس��ة البرملان عرض مشروع 
قرار تأجيل االنتخابات على أعضاء 

البرملان للتصويت عليه . 
وقال احليدري خ��الل حديث خاص 
لصحيف��ة ‘‘الصب��اح اجلديد‘‘ أن" 
الطرف األقوى الذي يطالب بتأجيل 
االنتخاب��ات ه��م النواب الس��نة 
الذي��ن يب��ررون ذل��ك بع��دم عودة 
جميع النازحني إل��ى مناطقهم”، 

مش��يرا إل��ى " انضم��ام جه��ات 
من التحال��ف الوطني إلى جبهة 

املطالبني بالتأجيل ” . 
وأوضح "هنالك أم��ور أخرى تدفع 
باجتاه التأجيل مث��ل تأخر البرملان 
عل��ى  التصوي��ت  مس��ألة  ف��ي 
قانون االنتخاب��ات، منوها الى أن" 
االنتخاب��ات لن تتم ما لم يحصل 
اتفاق سياسي على صيغة معينة 

للقانون".
تتمة ص3

تعاون عراقي سعودي لالستثمار في مجاالت شتى

متابعة الصباح الجديد:
دعا الرئيس الفلسطيني محمود 
عباس أمس األربع��اء، خالل مؤمتر 
نظم��ه األزهر "لنص��رة القدس"، 
واملس��يحيني  واملس��لمني  العرب 
ال��ى زي��ارة املدين��ة املقدس��ة ردا 
على قرار الرئيس األميركي دونالد 
ترام��ب االعت��راف به��ا عاصم��ة 
الس��رائيل، فيم��ا ح��ذر مراقبون 
امس االربعاء من ان اعالن الواليات 
املتح��دة جتمي��د عش��رات ماليني 
ال��دوالرات اخملصص��ة لوكالة االمم 
الالجئني  املتحدة لغوث وتشغيل 
الفلس��طينيني )اون��روا(، س��يؤثر 
س��لبا عل��ى مصير مئ��ات اآلالف 
من الالجئني الذين يعتمدون على 

املساعدات الدولية.
كم��ا حذرت اون��روا م��ن ان القرار 
االميركي س��يؤدي الى اسوأ ازمة 

متويل للوكالة منذ تأسيسها.
وق��ال عب��اس "نتمن��ى عليك��م 
تتركون��ا وحدن��ا" بع��د ق��رار  اال 

ترامب، مضيف��ا ان "قدوم العرب 
ال��ى  واملس��يحيني  واملس��لمني 
وحماي��ة  له��ا  نص��رة  الق��دس، 
للمقدس��ات ولي��س تطبيعا مع 

االحتالل اإلسرائيلي ".
وباس��تثناء مص��ر واالردن اللت��ني 
وقعتا معاهدة سالم مع اسرائيل، 
ال تقيم الدول العربية عالقات مع 

الدولة العبري��ة وبالتالي ال يقوم 
مواطنوها باي زيارات لها.

وترفض الدول العربية اي ش��كل 
من اشكال التطبيع مع اسرائيل 

وخصوصا القيام باي زيارات اليها. 
وتقتض��ي زيارة الق��دس احلصول 
على تأش��يرة دخول من اسرائيل 

وهو ما يعتبره العرب تطبيعا.
ولم يش��ر عباس ف��ي كلمته الى 
قرار واش��نطن امس االول الثالثاء 
"جتميد" نصف االموال اخملصصة 
لغ��وث  املتح��دة  االمم  لوكال��ة 
وتشغيل الالجئني الفلسطينيني 

)اونروا(.
التعام��ل  رفض��ه  عب��اس  وك��رر 
م��ع ادارة ترام��ب كوس��يط ب��ني 
واس��رائيل،  الفلس��طينيني 
مش��ددا على ان الفلس��طينيني 
ولن  الس��الم"  "مس��تمرون ف��ي 

يلجأوا الى "العنف واالرهاب".
من جهته القى شيخ االزهر احمد 
الطي��ب خطابا ش��ديدة اللهجة 
لم يستخدم فيه كلمة اسرائيل 
على االطالق وامنا اشار الى الدولة 

العبرية ب� "الكيان الصهيوني".
تفصيالت ص6 

عباس يدعو العرب والمسلمين والمسيحيين لزيارة القدس 

تجميد نصف مساعدات األونروا يضر بمئات اآلالف من الفلسطينيين

تقرير

تقريـر

السليمانية - عباس كاريزي:
دق االحتاد اإلسالمي في كردستان 
املسمار األخير في نعش حكومة 
اإلقلي��م، عقب إعالنه انس��حابه 
منه��ا في وقت متأخر من مس��اء 
ام��س االول الثالث��اء، بعد اجتماع 

مط��ول عقده مجلس��ه القيادي 
على مدار يومني في السليمانية.

لالحت��اد  الع��ام  األم��ني  وأعل��ن 
صالح  الكردس��تاني،  اإلس��المي 
الدي��ن محم��د به��اء الدي��ن، أن 
ق��رر  للح��زب  القي��ادي  اجملل��س 

االنس��حاب م��ن حكوم��ة إقليم 
كردستان باإلجماع، عازيا ذلك الى 
انتهاء امل��دة التي حددها حلكومة 
إقليم كردستان، لتنفيذ مطالب 
حزبه، من دون أن تتمكن احلكومة 
من إجراء أي��ة إصالحات ومعاجلة 

الصعب��ة  املعيش��ية  االوض��اع 
للمواطنني.

به��اء الدين اوض��ح ان حزبه قدم 
حلكومة االقليم مطالب إصالحية 
تلخصت ف��ي 24 نقطة كفرصة 
أخي��رة، إال أن احلكوم��ة اخفق��ت 

كعادتها في تنفيذها. 
وحمل بهاء الدين احلزبني احلاكمني 
الدميقراطي الكردس��تاني واالحتاد 
الوطني مس��ؤولية تردي االوضاع 
السياسية واالقتصادية واخلدمية 

في االقليم.

ب��دوره ق��ال القي��ادي ف��ي االحتاد 
االس��المي رئيس اللجن��ة املالية 
في برملان االقليم الدكتور شيركو 
ج��ودت، ان ق��رار االنس��حاب جاء 

باجماع اجمللس القيادي.
تفصيالت ص2   

بعد تقديم أكثر من 51 بالمئة من وزرائها استقالتهم  

االتحاد اإلسالمي ينسحب من حكومة اإلقليم واللجنة القانونية النيابية تعتبرها منحلة

جانب من حمالت املساعدة للفلسطينني

بغداد ـ الصباح الجديد:
اتفق��ت وزارت��ا التعلي��م العال��ي 
والبح��ث العلم��ي والصحة، أمس 
االربعاء، على تأس��يس كلية بغداد 

للعلوم الطبية.
وجاء ذلك خالل االجتماع املشترك 
ب��ني ممثل��ي الوزارتني بحض��ور وزير 
ال��رزاق  عب��د  الدكت��ور  التعلي��م 
العيس��ى ووزي��رة الصح��ة عديلة 

حمود ف��ي بي��ان تلق��ت "الصباح 
اجلدي��د" نس��خة منه واك��دا فيه 
على "توافر املس��تلزمات العلمية 
للمشروع  الداعمة  واللوجس��تية 
الذي سيوفر زخما اضافيا ملساحة 
التخصص��ات الطبي��ة"، مبينا ان 
"اجملتمعني ناقشوا عددا من امللفات 
املش��تركة التي تقف في صدارتها 
دع��م االطب��اء وتطوي��ر اخلدم��ات 

الطبي��ة وتعي��ني الطلب��ة االوائل 
ووثائق خريجي اجملموعة الطبية".

"احلاضري��ن  أن  البي��ان،  واض��اف 
املمكن��ة  االج��راءات  اس��تعرضوا 
الدراس��ية  البعث��ات  لدع��م 
والتدريبي��ة في اختصاصات الطب 
النفس��ي وعلم النفس الس��ريري 
الطبيع��ي  الع��الج  واختص��اص 

واالطراف الصناعية".

التعليم والصحة ..تأسيس
 كلية بغداد للعلوم الطبية

بغداد ـ الصباح الجديد:
الوطن��ي،  التحال��ف  رئي��س  أك��د 
الس��يد عمار احلكي��م، ان بناء دولة 
املؤسس��ات هو املنطل��ق لتحقيق 

االستقرار في العراق.
وذكر بيان لرئاس��ة التحالف تلقت 
"الصب��اح اجلديد" نس��خة منه، أن 
الس��يد عم��ار احلكيم "اس��تقبل 
وفَد معهد الس��الم األوربي برئاسِة 
)مارت��ني كريفيثس( رئي��س املعهد، 
وأش��اد بالعالق��اِت اإليجابي��ِة ب��ني 
ن اجلهودَ  العراِق واالحتادِ األوروبّي، وثمَّ
التي يبذلها املعهُد لدعِم االستقرار 

والبناء في العراِق".
وأكد السيد عمار احلكيم أنَّ "التنوَع 
والتع��ددَ ف��ي املكون��اِت والطوائَف 
ه��و أحد أه��م مصادر ق��وة العراق، 
لتحقي��ق  األس��اس  املنطل��قَ  وأنَّ 
االس��تقرار في العراِق هو ببناء دولة 
املؤسساِت التي حتافُظ على حقوِق 

كافة مواطنيها دون متييز".
"العراقي��ني  أنَّ  إل��ى،  وأش��ار 
االنتص��ار  حتقي��َق  اس��تطاعوا 
والذي  الطائفي��ة  بنب��ِذ  اجملتمع��يّ 
يض��اُف إلى انتصاراتِنا العس��كريِة 

والسياسيِة".

بغداد ـ الصباح الجديد: 
أش��اد مبع��وث الرئي��س األميركي 
لش��ؤون التحال��ف الدول��ي بريت 
ماكغ��ورك  ب��� "التوج��ه الوطني 
العب��ادي  حي��در  ال��وزراء  لرئي��س 
وقيادت��ه احلكيمة للبل��د واحلفاظ 
على وحدة العراق واستقراره" فيما 

جدد موقف بالده الداعم للعراق. 
وقال مكتب العبادي في بيان تلقت 
"الصب��اح اجلدي��د" نس��خة منه، 
إن "رئي��س مجل��س ال��وزراء حيدر 
العبادي اس��تقبل مبعوث الرئيس 
األمريكي لشؤون التحالف الدولي 

بري��ت ماكغورك"، مبينا أن "اللقاء 
بحث تعزيز العالق��ات الثنائية بني 
البلدين وتأكي��د املوقف األمريكي 
الداع��م الس��تقرار الع��راق وتعزيز 
قدراته ودع��م جهود اإلعمار ودعوة 
الش��ركات األمريكية للمش��اركة 
ف��ي االس��تثمار واإلس��راع ببرامج 

عودة النازحني". 
ب�"التوج��ه  ماكغ��ورك  وأش��اد 
الوطن��ي للدكت��ور حي��در العبادي 
وقيادت��ه احلكيمة للبل��د واحلفاظ 

على وحدة العراق واستقراره".
تتمة ص3

بغداد ـ الصباح الجديد:
جدد وزير اخلارجية الروسي سيرغي 
بوح��دة  ب��الده  متس��ك  الف��روف، 
األراضي العراقية، فيما شدد على 
ضرورة حل املشكالت الداخلية في 

العراق على املستوى الوطني.
وقال بيان صدر ع��ن وزارة اخلارجية 
"الصب��اح  وتابعت��ه  الروس��ية 
اجلديد"، ان "الفروف التقى باملمثل 
اخلاص ألمني ع��ام األمم املتحدة في 
العراق ي��ان كوبيش، في العاصمة 

"اجلانب��ني  ان  مبين��ة  موس��كو"، 
تن��اوال اخلط��وات املمك��ن اتخاذها 
عقب انته��اء عملية القضاء على 
تنظيم داعش اإلرهابي في العراق، 

وتطورات إقليم كردستان".
"الف��روف  أن  ال��وزارة  وأضاف��ت 
ج��دد دعم ب��الده لوح��دة األراضي 
املش��كالت  العراقية، وضرورة حل 
الداخلية في العراق على املستوى 

الوطني"،
تتمة ص3

الحكيم: بناء دولة المؤسسات 
منطلق لتحقيق استقرار العراق

واشنطن تشيد بالعبادي 
وتدعو الشركات األميركية 

لالستثمار في العراق

موسكو تدعو لحل المشكالت 
الداخلية في العراق على 

المستوى الوطني

120 توقيعًا نيابيًا لتأجيل االنتخابات
 ومطالبات بالتصويت السري 

بغداد � الصباح اجلديد:
أعلن��ت وزارة املوارد املائية، أمس 
األربع��اء، أن تأجي��ل ملء س��د 
اليسو التركي جاء لتجاوز شح 

املياه في العراق.
وق��ال وزير املوارد حس��ن اجلنابي 
في بيان تلقت "الصباح اجلديد" 
نس��خة من��ه، إن "رئي��س وزراء 
تركيا ابلغ رئيس الوزراء العراقي 
حيدر العبادي بتأجيل ملء سد 

اليس��و الترك��ي حت��ى حزيران 
املقبل بدال من آذار املقبل".

وأض��اف اجلنابي، أن "تأجيل ملء 
الس��د يأت��ي على أمل حتس��ن 
املوسم املائي لتجاوز شح املياه 

املتوقع في العراق".
وكانت وزارة املوارد املائية حذرت 
في عام 2014، من أن تأثير س��د 
اليسو س��يكون كبيرا في حال 
اكتمال إنش��ائه بسبب اعتماد 

العراق عل��ى اإليرادات املائية من 
تركيا بشكل كبير لتغذية نهر 

دجلة.
ويعد س��د اليس��و ال��ذي بدأت 
تركي��ا ف��ي بنائ��ه ف��ي أب عام 
2006 من اكبر الس��دود املقامة 
على نهر دجلة ويس��تطيع خزن 
كمية من املي��اه تقدر ب�)11,40( 
مليار متر مكعب وتبلغ مساحة 

بحيرة السد حوالي 300 كم2.

تأجيل ملء سد اليسو التركي حتى حزيران المقبل

شراكة بين العراق واألمم المتحدة
11 لتأمين فرص عمل للقطاع الخاص

سحر المكسيك من »اعترف اني عشت«

اتحاد األدباء ينجز مشوارًا أدبيًا مشرق العطاء
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السليمانية ـ عباس كاريزي:

دق االحتاد االسللامي في كردستان 
املسللمار االخير في نعش حكومة 
االقليللم، عقللب اعانه انسللحابه 
منهللا فللي وقت متأخر من مسللاء 
امللس االول الثاثللاء، بعللد اجتماع 
مطللول عقللده مجلسلله القيادي 

على مدار يومني في السليمانية.
وأعلن األمني العام لاحتاد اإلسامي 
الكردسللتاني، صاح الدين محمد 
بهللاء الديللن، أن اجمللللس القيللادي 
للحزب قرر االنسحاب من حكومة 
إقليم كردسللتان باإلجمللاع، عازيا 
ذلللك الى انتهاء املللدة التي حددها 
حلكومة إقليم كردسللتان، لتنفيذ 
مطالللب حزبه، مللن دون أن تتمكن 
احلكومللة من إجراء أيللة إصاحات 
املعيشللية  االوضللاع  ومعاجلللة 

الصعبة للمواطنني.
بهللاء الديللن اوضللح ان حزبه قدم 
حلكومة االقليم مطالب إصاحية 
تلخصللت في 24 نقطللة كفرصة 
أن احلكومللة اخفقللت  إال  أخيللرة، 

كعادتها في تنفيذها. 
وحمل بهاء الدين احلزبني احلاكمني 
الدميقراطللي الكردسللتاني واالحتاد 
الوطني مسللؤولية تللردي االوضاع 
السياسللية واالقتصادية واخلدمية 

في االقليم.
بللدوره قللال القيللادي فللي االحتللاد 
االسللامي رئيللس اللجنللة املالية 
في برملان االقليم الدكتور شلليركو 
جللودت، ان قللرار االنسللحاب جللاء 
باجمللاع اجمللس القيللادي، وان وزراء 
االحتللاد االسللامي االربعللة قدموا 
اسللتقاالتهم من مناصبهم امس 
االربعللاء الللى رئيس مجلللس وزراء 
مسللؤوليتهم  واخلللوا  االقليللم، 

االدارية رسمياً.
وتابع في تصريح للصباح اجلديد ان 
انسحاب حزبه من حكومة االقليم 
ناجت عن فشللل حكومة االقليم في 
محاربة الفساد وحتقيق الشفافية 

واجللراء االصاحللات املطلوبللة في 
االقليم، ومللا ترتب عليه من احراج 
واجهلله االحتللاد االسللامي، عللدم 
قدرته الدفاع عن بقائه في حكومة 
فشلت على الصعد كافة، مؤكدا 
ان االحتاد االسللامي يطالب باجراء 

انتخابات مبكرة في االقليم.  
وتابع جللودت ، ان مشللاركة االحتاد 
االسللامي كانللت في اطللار ضيق 
ولم تكن مشاركة في صنع القرار، 
ما منعها من املسللاهمة الفاعلة 
في معاجلللة االوضاع الكارثية التي 
يعاني منها املواطنون في االقليم، 
الن عدم قدرة احلكومة احلالية على 
اجراء االصاحات ومحاربة الفساد 
االسللامي مسؤولية  االحتاد  حمل 
االخفاق، الذي هو غير مسؤول عنه 
نظللرا لعدم وجود ممثل له في ملف 
وامللفات احلساسللة  والغاز  النفط 

االخرى في االقليم.
واضاف ان املدة التي منحها االحتاد 
االسللامي حلكومة االقليللم، كان 
الهدف منها اقناع حكومة االقليم 
بعدم قدرتها على اجراء االصاحات 

املطلوبة. 
وكانللت حركللة التغييللر واجلماعة 
اإلسللامية قد اعلنتا انسحابهما 
كردسللتان  إقليللم  مللن حكومللة 
عقللب اجتماع عقدتللاه في 20 من 
كانون األول ديسمبر املصنرم، على 
خلفية التظاهرات التي شللهدتها 
مدن إقليللم كردسللتان، فضاً عن 
فشللل حكومة االقليللم وإهمالها 
مطالب اإلصاح ومحاربة الفسللاد 
املستشللري في شللتى القطاعات، 
جللراء  اجلماهيللر  ثقللة  وفقدانهللا 
التي خلفتها سياسللاتها  األزمات 

االقتصادية.    

بدوره عللّد رئيس حكومللة االقليم 
االحتللاد  قللرار  بارزانللي  نيجرفللان 
االسامي االنسللحاب من حكومة 
االقليللم »انه جاء فللي توقيت غير 
مناسللب، واليصللب فللي مصلحة 
االحتللاد  ومصلحللة  االقليللم، 
االسامي، ومصلحة وحدة الصف 
الكردي«، وبينما عبر عن اسللتيائه 
من هذا القرار، ثمن دور ومشللاركة 
وزراء االحتاد االسللامي في حكومة 

االقليم خال الفترة السابقة.
واضللاف بارزاني فللي مؤمتر صحفي 
عقللده امللس االربعللاء فللي اربيل، 
ان حكومتلله ستسللتمر فللي اداء 
مهامهللا برغللم انسللحاب االحتاد 
االسامي وحركة التغيير واجلماعة 
االسللامية منها، مشيرا الى انه ال 
يعارض اجراء االنتخابات في اقليم 
كردسللتان، فللي اي وقت مناسللب، 

وتابع »عقدنا العديد من اجللسللات 
واالجتماعات مللع املفوضية العليا 
لانتخابللات في االقليللم، لتحديد 
موعد مناسللب الجللراء االنتخابات 

في االقليم.
بارزانللي اكللد ان قللرار االنسللحاب 
الللوزراء  مسللؤولية  اليخلللي 
املنسللحبني من احلكومة، مطالبا 
الوزراء باالستمرار في اداء مهامهم 
حلني تسللمية وزراء جديد لشللغل 

املناصب الشاغرة. 
 مللن جهتها عللّدت مقللرر اللجنة 
القانونيللة في برملللان االقليم بهار 
محمللود حكومة االقليللم منحلة 
بعللد تقللدمي 50 وزيللرا مللن وزرائها 

استقالتهم من مناصبهم.
وطالبت محمود رئيس الوزراء قبول 
اسللتقالة الوزراء واالعتراف بفشل 
سياسللات حكومتلله على شللتى 

الصعللد، واالعان رسللمياً عن حل 
حكومة االقليم وتشكيل حكومة 

انقاذ وطني.    
من جانبه طالب احلزب الدميقراطي 
رأي  إلللى  بالعللودة  الكردسللتاني 
الشعب وقال إن الطريق الصحيح 
أمامنللا هللو االنتخابللات«، بعد أن 
أعلن االحتاد االسللامي انسللحابه 

من حكومة إالقليم.
وقال رئيس كتلة احلزب الدميقراطي 
في برملان كردستان أوميد خوشناو، 
إّنلله فللي جميللع الللدول واألنظمة 
وطللرق اإلدارة واحلكم، تدعم القوى 
احلكومة  املوجللودة علللى سللاحة 
واحلُكللم، لكللن الللذي يجللري فللي 
كردسللتان هو العكس متاماً، ولهذا 
تبنّي أن تلك االتفاقات والتحالفات 
التللي عقدت عند تشللكيل الوزارة 

لم تكن موفقة وال صحيحة.

بغداد ل الصباح اجلديد: 
دعا رئيس استئناف بغداد الرصافة 
ماجد االعرجي، أمس االربعاء، وزارة 
الداخليللة إلللى تقنللني عملهللا مبا 
يخص مخالفات الباعة املتجولني، 
مؤكدا أن توقيف الباعة املتجولني 

صار يشكل عبئا على القضاء. 
وقللال املتحللدث الرسللمي جمللللس 
السللتار  عبللد  االعلللى  القضللاء 
بيرقللدار، في بيان تلقللت »الصباح 
اجلديللد«، نسللخة منلله، إن »رئيس 
اسللتئناف بغداد الرصافة القاضي 

ماجد األعرجللي وأثنللاء زيارته لدار 
القضللاء في الكللرادة اطلللع على 
أوضللاع املوقوفللني ومعظمهم من 

الباعة املتجولني«. 
»القاضللي  أن  بيرقللدار  وأضللاف 
االعرجللي دعللا وزارة الداخلية عبر 

مباحثللة وزيرهللا إلللى حللل هللذا 
املوضوع ألنه صار يشكل عبئا على 

القضاء«. 
ونقل بيرقدار عن رئيس أسللتئناف 
الرصافللة تأكيللده أن »علللى وزارة 
فللي  جهودهللا  تركيللز  الداخليللة 

محاربة االرهللاب وعصابات اجلرمية 
املنظمة«. 

وذكر بيرقدار »مللن جانبه أكد وزير 
الداخليللة قاسللم االعرجللي على 
االهتمللام باملوضوع عبر التنسلليق 
مع مديرية النجللدة العامة وقيادة 

شرطة بغداد ». 
وتنفللذ القللوات االمنيللة حمللات 
اعتقللال تطللال الباعللة املتجولني 
فضا عن املتسللولني فللي مناطق 
بغللداد، سلليما الذيللن اليحملللون 

مستمسكات رسمية .

استئناف الرصافة: توقيف الباعة المتجولين يشكل عبئا على القضاء

االتحاد اإلسالمي ينسحب من حكومة اإلقليم
واللجنة القانونية النيابية تعتبرها منحلة

بعد تقديم أكثر من 51 بالمئة من وزرائها استقالتهم   د.علي شمخي

يتسللق اخلطاب السياسللي مع اخلطاب اإلعامي 
في العناوين ومساحات التأثير ويشترك االثنان في 
الدائللرة االتصالية وحتى ينجللح هذا اخلطاب عند 
االثنني البللد من اإلحاطة واإلجللادة التامة بعناصر 
العملية االتصالية املرسللل والرسللالة والوسيلة 
واملسللتقبل او املتلقللي ومللن ثللم تقييللم التأثير 
وردود الفعللل او مايطلللق عليلله اكادمييللا او فنيا ) 
رجع الصدى ( ..وجتتهللد الدول املتطورة وتهتم في 
رصللد التأثيللر في الللرأي العام علللى كل األصعدة 
السياسللية واألمنيللة واالقتصاديللة واالجتماعية 
وحتللى في مجللاالت االنتللاج الصناعللي والتجاري 
متتلللك العديد من الللدول منظومات رصد وتقييم 
للسلع واملنتجات تستطلع فيها اراء املستهلكني 
وتتحللرى االنطباعللات واملواقللف ملرحلللة مابعللد 
االنتاج والتصنيع ومن املؤسللف ان اليهتم الكثير 
من السياسلليني في العراق بهللذا احملور او املفصل 
الللذي يركز اهتماملله على اجلانب السلليكولوجي 
واالجتماعللي للجمهور وتهمل الكثير من االحزاب 
والقيللادات والكيانللات عمليللة رجللع الصدى عند 
اجلمهللور وال تعي خطورة هذا االهمللال اال بعد ان 
تتلقى اخلسارة والفشل في كسب أصوات اجلمهور 
حينها تدرك انها فشلللت في اتباع وسائل التأثير 
في الللرأي العام او اسللتعملت الوسللائل اخلاطئة 
في الوصللول الى الرأي العام ومن ثم الفشللل في 
خلق رأي عللام ايجابي او تغير املواقللف والقناعات  
في رأي عام سلللبي وماشللهده العراق خال االيام 
القليلللة املاضيللة يؤكللد مانشللير اليه فللي هذه 
السللطور فقد عمللت الفوضى وسللاد االرجتال في 
سلللوك قادة وزعماء وقيادات احزاب في التفصيل 
االنتخابي والتأسيس حملاور وحتالفات وائتافات من 
دون تتبللع ورصد حركة الشللارع العراقللي واثبتت 
اخلارطة السياسللية للتحالفات التي جرى االعان 
عنها على عجالة من خال وسائل االعام ومن دون 
متحيص او دراسة او تنظيم سياسي واعامي الئق 
ان الكثيللر من زعماء االحللزاب والكيانات يجهلون 
الدوافللع احلقيقية للجمهور وانهللم يفتقرون الى 
مؤسسات استشللارية او مراكز دعم للمعلومات 
وظيفتها الرئيسللة القيللام باسللتطاعات الرأي 
والكشللف عن توجهللات فئات اجملتمللع ورغباتهم 
وتأشللير ما ينفرون منه وما يريدونه ..ومن املعروف 
في مجللال السياسللة واالعللام بان هللوى الناس 
متقلب وان اخلطاب السياسي واملواقف السياسية 
و السلللوك السياسي الشللخصي والقرارات تؤثر 
كثيللرا في هذا الهوى وحتدد معالم حركة اجلمهور 
ومواقفه وبالتالي فان الفوضى والقرارات االرجتالية 
فللي االنضمللام للتحالفللات ومن ثللم االعان عن 
االنسحاب منها يؤشللر ظاهرة سلبية في الدولة 
العراقية وفي الوقت نفسلله يرسخ لفشل عميق 
لللدى السياسلليني العراقيللني  في توظيللف ادوات 
التأثيللر باجلمهللور لصاحلهم وصالللح اجلمهور مبا 

يخدم العملية السياسية برمتها.

ال تهملوا ..
)رجع الصدى( !

تقـرير

سونرچاغاپتاي*

من غير املقرر رسمياً إجراء االنتخابات 
البرملانيللة والرئاسللية التركية املقبلة 
قبل تشرين الثاني/نوفمبر 2019. ولكن 
فللي 8 كانون الثاني/ينايللر، أعلن زعيم 
»حزب احلركة القومية« دولت بهتشلي 
أن معسللكره املعارض سلليدعم رجب 
طيب أردوغان في االنتخابات الرئاسية 
املقبلللة دون أي قيللد أو شللرط. ويأتللي 
ذلللك التعهللد املهم في الوقللت الذي 
تشللير فيه نتائج االنتخابللات األخيرة 
والتنميللة«  العدالللة  أن »حللزب  إلللى 
الللذي يترأسلله أردوغان غير قللادر على 
الفوز بل 50 فللي املائة من األصوات في 
االنتخابات الوطنية وما زال يحتاج إلى 
حزب ثاٍن لتأمللني حصوله على أغلبية 
برملانية حقيقية. وإلى جانب التطورات 
السياسية واالقتصادية والدبلوماسية 
األخرى، يشللير توقيت إعان بهتشلي، 
الذي يبدو أنه سللابق ألوانه، إلى أن قرار 
]العاجلة[  املفاجئللة  االنتخابات  إجراء 

قد يلوح في األفق.
وإذا كان األمللر كذلللك، مللن املرجح أن 
يسللرع أردوغللان إلى توطيد سلللطته 
فللي الداخل، ممللا يعللرض الدميقراطية 
التركية خلطر أكبر. وميكن لواشللنطن 
يتشللبث  أن  منلله  تتوقللع  أن  أيضللاً 
بالسياسللات الكردية قبللل التصويت 
في الوقت الذي يتحالف فيه مع »حزب 
احلركللة القومية« التركللي، مما قد يؤثر 
علللى الشللراكة بني الواليللات املتحدة 
و»وحللدات حمايللة الشللعب« الكردية 
السورية في املسللتقبل القريب. لكن 
فللور انتهللاء االنتخابللات العاجلة، من 
املفترض أن يتمتع بحرية أكبر للمناورة 
بشأن هذا املوضوع وغيره من القضايا 

القومية الساخنة.

إج��راء  عل��ى  أردوغ��ان  يح��ث  مل��اذا 
انتخابات مبكرة؟

مللن املقللرر إجللراء االنتخابللات احمللية 
املقبلة فللي آذار/مللارس 2019، أي قبل 
ثمانية أشهر من االنتخابات البرملانية 

والرئاسية املقررة. وعند التصويت في 
االنتخابات احمللية، مييل األتراك إلى إياء 
قدر أكبر من االهتمام إلى الشخصيات 
احملليللة بدالً من املنابر احلزبية الوطنية، 
لذلللك غالبللاً مللا يكللون أداء األحزاب 
احلاكمة ضعيفللاً مقارنللًة بأدائها في 
االنتخابللات البرملانيللة. فعلى سللبيل 
املثال، حصل »حزب العدالة والتنمية« 
علللى 38.3 في املائة مللن األصوات في 
االنتخابللات احمللية عللام 2009، مقابل 
49.8 في املائة في االنتخابات البرملانية 
عام 2011. لذلك قد يرغب أردوغان في 
إنقاذ حزبه من نكسة مماثلة في اجلولة 

املقبلة.
وتتمثل إحدى الوسللائل لتحقيق ذلك 
في إجللراء االنتخابات احمللية والبرملانية 
والرئاسللية معاً في الشهر نفسه من 
العام املقبل. لكن قد يقرر أردوغان بدالً 
من ذلك إجراء بعض هذه االنتخابات أو 
جميعها في وقت أبَكر بكثير استناداً 
إلللى مجموعللة مللن الدوافللع احمللية 

واخلارجية األخرى وهي:
النمللو االقتصادي القللوي: على الرغم 
من أن محاولة االنقاب التي وقعت في 
متوز/يوليو 2016 وحالللة الطوارئ التي 
تلللت ذلك قللد أضرت بسللجل أردوغان 
الطويل من ناحيللة االزدهار املتزايد في 
تركيللا، إاّل أّن األرقام لعام 2017 تشللير 
إلى أن االقتصاد قد منا أسللرع بكثير مما 
كان متوقعاً، حيث كان مدفوعاً إلى حد 
كبير باالستهاك القائم على االئتمان 
والصللادرات ومشللاريع البنية التحتية 
احلكومية. وبحلول نهاية العام، ارتفع 
معدل النمللو إلى 7 في املائللة، أي إلى 
أعلللى مسللتوى له منللذ عللام 2011. 
وقد يتطلع أردوغان إلللى التمتع بهذه 
الفترة االقتصادية القوية طاملا تستمر 
عبللر إجراء انتخابات هذا العام بدالً من 
العام املقبل، مما يسللمح له وملرشحني 
آخرين مللن »حزب العدالللة والتنمية« 
بأخذ الفضل لهم بهذا املشهد املالي 
املزدهر فللي احلملللة االنتخابيللة، ورمبا 
إقنللاع بعض الناخبللني بالتغاضي عن 

قضايا أخرى مثيرة للقلق.
نظام جديد ودي لرصد االنتخابات: أجرت 

تركيللا انتخابات حللرة ونزيهة منذ عام 
1950، ولعبت جلان رصد االنتخابات دوراً 
هاماً في هللذا الصدد من خال مراقبة 
األصوات وفرزها. وقد جللرت العادة بأن 
يُعللنّي أعضللاء كل حزب مشللارك في 
االنتخابللات هللذه اللجان، ممللا أدى إلى 
احلفللاظ علللى التللوازن بللني بعضهم 
البعللض وإلى ضمان الشللفافية. غير 
أن »حللزب العدالة والتنميللة« و»حزب 
احلركة القومية« دفعا بنجاح في العام 
املاضي من أجل تغيير قانون االنتخابات 
في تركيا من خال السماح للحكومة 

بتعيني معظم املراقبني. 
عندمللا حصللل أردوغان علللى تصويت 
مؤيد في اسللتفتاء تركيا في نيسللان/

أبريللل 2017 - الللذي سيسللمح للله، 
من بني أمللور أخرى، بتولللي صاحيات 
رئاسية على غرار السلطة التنفيذية 

في أعقاب االنتخابات الوطنية املقبلة 
- حقللق ذلللك بأغلبيًة ضئيلللة بلغت 
51 فللي املائة. وفي ذلللك الوقت، أُثيرت 
ادعللاءات واسللعة النطاق حللول تزوير 
االنتخابللات. وبينمللا رفضهللا »حللزب 
العدالللة والتنمية«، بقيت الشللكوك 
تسللاور العديد مللن األتراك. وسلليؤدي 
التغييللر فللي سياسللات اللجنللة إلى 
جعل الرقابللة االنتخابية أكثر صعوبًة 
بالنسللبة لألحللزاب املعارضللة، مما قد 
يعطللي أردوغان احلائللل القانوني الذي 
يحتاجه لضمان حتقيق نصراً “نظيفاً” 
إذا كانللت ]نتائج[ االنتخابللات املقبلة 

قريبة مثل استفتاء عام 2017.
قضيللة القللدس: علللى الرغللم من أن 
أردوغللان بذل قصللارى جهللده إلقامة 
عاقللة جيللدة مللع اإلدارة األمريكيللة 
اجلديدة، إال أنه سللرعان مللا انتقد قرار 

الرئيس ترامب في كانون األول/ديسمبر 
املنصللرم القاضي باالعتللراف بالقدس 
عاصمللًة إلسللرائيل. وبعللد أن أعلن أن 
وضع املدينة “خط أحمر للمسلللمني”، 
قاد قرار اجلمعيللة العامة لألمم املتحدة 
18 كانون األول/ديسللمبر  الصادر فللي 
الللذي يدين الرئيللس ترامللب والواليات 

املتحدة.
ونظللراً لصمت أردوغان النسللبي على 
السياسللات اإلقليمية األخللرى لإلدارة 
األمريكية )على سللبيل املثللال، احلْظر 
الذي ُفرض العام املاضي على املهاجرين 
والزوار من بعللض البلدان ذات األغلبية 
املسلمة(، فقد يكون رد فعله الشديد 
علللى قضيللة القللدس مجللرد حيلللة 
لتحفيللز القاعللدة احملافظللة لل »حزب 
العدالللة والتنميللة« قبللل االنتخابات 
املبكرة. وكان أردوغان قد تولى مقاليد 

احلكم أوالً من خال الدفاع عن املظالم 
اإلسللامية احملافظة والسياسية ضد 

النظام السياسي العلماني. 
وبالفعل، بذلت وسللائل اإلعام املؤيدة 
ألردوغان جهوداً كبيللرة إلظهار أن قرار 
ترامب حول القدس هو ظلم ضد جميع 
املسلمني، وال سيما األتراك. ففي األول 
من كانون الثاني/يناير، نشرت صحيفة 
“ديلللي صباح” مقللاالً رئيسللياً بعنوان 
“قرار القدس اختباراً للقادة املسلللمني 
ونهاية آمال السللام”. وباختصار، يبدو 
أن أردوغان على استعداد لتبادل الركود 
علللى املللدى القصير فللي عاقاته مع 
ترامب مقابل التقللدم بصورة متعثرة 
بللني الناخبللني احملافظللني الذيللن قللد 
يدفعونه إلى الفوز احلاسللم إذا أُجرِيَت 

االنتخابات في وقت مبكر.
املنافسللون اجلدد في جناح اليمني: من 
الناحية السياسللية، تعتبر تركيا دولًة 
ميينيًة، حيث أنه منذ االنتخابات األولى 
املتعددة األحزاب فللي الباد عام 1950 
لللم يتولى اليسللار احلكم سللوى ملدة 
ضئيلة دامت سبعة عشر شهراً. وقد 
كان »حللزب العدالللة والتنمية« احلزب 

اليميني املهيمن على مدى سنوات.
ومع ذلللك، يواجه الرئيس التركي حتدياً 
جديللداً مللن اليمللني عن طريللق حزب 
»إيللي« أي »احلللزب اجليللد«. فقد تركت 
ميرال أكشنار مؤخراً ، وهي التي كانت 
تشللغل سللابقاً منصب وزير الداخلية 
ونائللب رئيللس البرملللان، تركللت »حزب 
احلركللة القوميللة« من أجل تأسلليس 
»احلللزب اجليد« كحركة وسللطية متيل 
إلللى اليمني. ومللن خال اسللتهدافها 
للجناح األمين ألردوغان، تشكل تهديداً 
كبيللراً له، أكبللر مما ميكن أن تشللكله 
تُظهللر  وبينمللا  اليسللارية.  األحللزاب 
اسللتطاعات الللرأي أن »احلللزب اجليد« 
يحظللى بتأييللد حوالى 10 فللي املائة 
مللن الناخبني، يدرك أردوغللان جيداً أنه 
كلما حظيت أكشنار بوقت أكثر لبناء 
قاعدتهللا، كلمللا زاد احتمللال أن تكون 
قادرًة على إثبات نفسها كبديل مييني 
مذهللل وأن تنتزع بعللض ناخبي »حزب 

العدالة والتنمية«. 

آليات الدعوة إلجراء انتخابات العاجلة
هناك سوابق كثيرة لانتخابات املبكرة 
في تركيللا. فقد أُْجريت أكثللر من مرة 
واحدة في التسللعينيات، ودعا أردوغان 
نفسه أيضاً إلى إجراء انتخابات برملانية 
مبكرة عللام 2011 من أجل اسللتغال 
االسللتقرار االقتصادي والسياسي في 

الباد في ذلك الوقت.

وقللد نصللت التغييللرات الدسللتورية 
التللي تقررت فللي نيسللان/أبريل 2017 
على إجراء انتخابات برملانية ورئاسللية 
فللي الوقت نفسلله، وبإمللكان البرملان 
أو الرئيللس أن يدعللو اآلن إلللى إجللراء 
انتخابللات مبكرة )علللى الرغم من أن 
إجراء انتخابات محلية مبكرة يتطلب 
تعديل املادة 127 من الدسللتور(. فعلى 
سللبيل املثللال، ميكن للبرملللان أن يقدم 
تاريخ انتخابات وطنية بأغلبية مؤهلة 
من 330 عضو من أصل 550 عضو في 
اجمللس التشللريعي - األمر الذي يشكل 
عقبًة سللهلة نظللراً المتللاك »حزب 
احلركة  و»حللزب  والتنميللة«  العدالللة 

القومية« ما مجموعه 352 مقعداً. 
التداعيات علللى العاقات بني الواليات 

املتحدة وتركيا
إذا دعللت أنقللرة إلللى إجللراء انتخابات 
مبكللرة، فللإن موقف تركيا مللن تعاون 
الواليللات املتحدة مع »وحللدات حماية 
الشللعب« سلليتصلب من دون شللك، 
وذلك من أجل إرضاء القاعدة القومية 
التركيللة لل »حللزب احلركللة القومية« 
ومنع أكشنار من اجتذاب الناخبني من 
»حزب العدالة والتنمية«. وتبلغ نسبة 
أصوات »حللزب احلركة القومية« حالياً 
حوالللي 9 في املائللة، أي أقل بقليل من 
العتبة البرملانية البالغة 10 في املائة، 
لذلك من املنطقللي للطرفني أن تقوم 
شللراكة مع »حزب العدالة والتنمية« 

في االنتخابات املبكرة. 

*سونر چاغاپتاي هو زميل “باير فاميلي” 
ومديللر برنامللج األبحللاث التركية في 

معهد واشنطن،

هل ستدعو تركيا إلى إجراء انتخابات مبكرة؟

األمني العام لالحتاد اإلسالمي الكوردستاني صالح الدين محمد

بهاء الدين اوضح ان 
حزبه قدم لحكومة 
االقليم مطالب 
إصالحية تلخصت 
في 24 نقطة 
كفرصة أخيرة، 
إال أن الحكومة 
اخفقت كعادتها في 
تنفيذها
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بغداد – اطالق نار 
ذك��ر مص��در أمن��ي ف��ي الش��رطة 
العراقي��ة ام��س األربع��اء، أن مدني��اً 
ف��ي  ش��رقي  كامت  بس��اح  أصي��ب 
العاصمة  النهروان ش��رقي  منطقة 

بغداد. 
وق��ال املص��در الذي رفض الكش��ف 
عن اسمه إن "مس��لحني مجهولني 
أطلق��وا الن��ار من س��اح كامت، ظهر 
ي��وم امس باجتاه صاح��ب محل لبيع 
املواد اإلنشائية في منطقة النهروان 
ش��رقي بغداد، ما أس��فر عن إصابته 

بجروح خطيرة" .

بابل – هجوم مسلح 
ش��رطة  ف��ي  امن��ي  مص��در  اف��اد 
محافظة بابل امس االربعاء أن قياديا 

في احلشد الشعبي قتل واصيب اخر 
بهجوم مسلح شمال احملافظة.

وق��ال املص��در االمن��ي ال��ذي رفض 
الكش��ف عن اس��مه ان "مسلحني 
مجهول��ني اطلقوا مس��اء يوم امس  
النار باجتاه قيادي في احلشد الشعبي 
في منطقة احلصوة شمال محافظة 
باب��ل، م��ا ادى ال��ى مقتل��ه واصابة 
ش��خص اخر كان برفقته" ، مضيفا 
ان "قوة امني��ة طوقت مكان احلادث، 
ونقل��ت املص��اب ال��ى مستش��فى 
قري��ب لتلق��ي الع��اج واجلث��ة ال��ى 
الطب العدلي، فيما فرضت اجراءات 

مشددة حتسبا الي طارئ". 

ديالى – انفجار ناسفة 
اك��د رئي��س اللجن��ة األمني��ة ف��ي 
مجلس ديالى صادق احلس��يني امس 

االربع��اء، مقت��ل ش��خصني واصابة 
س��بعة اخري��ن بتفجير ف��ي حوض 

الطبج شمال شرق احملافظة. 
وقال رئيس اللجنة ان "عبوة ناس��فة 
انفجرت صباح ي��وم امس في حوض 
الطبج )70كم شمال شرق بعقوبة(، 
على دورية امنية للش��رطة، اسفرت 
عن مقتل اثنني من عناصر الش��رطة 
وإصابة سبعة أخرين بينهم ضابط"، 
نافيا ما تناقلته بعض وسائل االعام 
ع��ن وج��ود اش��تباكات ف��ي حوض 

الطبج". 

كركوك – اعتقال مطلوبني 
اعل��ن مص��در امن��ي ف��ي ش��رطة 
محافظة كرك��وك امس االربعاء عن 
اعتقال 20 ش��خصاً بته��م جنائية 
أمني��ة  عملي��ات  خ��ال  مختلف��ة 

ش��هدتها احملافظة، فيما لفتت الى 
كش��ف مابس��ات 7 جرائم اغتيال 

نفذت في احملافظة. 
وقال املصدر إن "التنسيق بني األجهزة 
مهم واجلميع يقوم مبهام حفظ أمن 
احملافظ��ة"، مبيناً أن "اجلرمية موجودة 
في جميع املدن والتنسيق بني املواطن 
واألجه��زة األمنية مينع حدوث الكثير 
منها" ، متابع��ا القول ان "محافظة 
كركوك سجلت خال الفترة املاضية 

ثماني جرائم اغتيال" 

صالح الدين – مقتل انتحاري 
كش��ف مص��در امن��ي في ش��رطة 
محافظة ص��اح الدين امس االربعاء 
أن قوة أمنية تابعة لس��ريا الس��ام 
قتلت انتحارياً شرقي قضاء سامراء.

وق��ال املص��در إن "ق��وة م��ن س��رايا 

السام بالتنسيق مع القوات األمنية 
نفذت حملة تطهير واسعة لعدد من 
مناطق نهر الرصاصي شرق سامراء" 
، مضيف��ا أن "العملية أس��فرت عن 

مقتل إرهابي انتحاري".

نينوى – ضبط مستودع 
اعل��ن مص��در امن��ي ف��ي مديري��ة 
ام��س  العس��كرية  االس��تخبارات 
االربعاء، العثور على مس��تودع يضم 
اس��لحة واعتدة من مخلفات داعش 

االرهابي شمال شرقي نينوى.
مدي��ر  "بتوجيه��ات  املص��در  وق��ال 
االس��تخبارات العسكرية املتضمنة 
التركي��ز عل��ى البح��ث والتفتي��ش 
ع��ن مخاب��ى ومخازن ومس��تودعات 
أس��لحة وعت��اد ومعام��ل عصابات 
داع��ش املتهالك��ة بقص��د جتفي��ف 

منابع التمويل والتس��ليح وعلى أثر 
معلوم��ات أس��تخبارية دقيقة متكن 
أبطال اللواء 76 الفرقة 16 من ضبط 
مستودع يضم اس��لحة ومتفجرات 
واعتدة م��ن مخلفات داعش االرهابي 
في ناحية بعش��قية ش��مال شرقي 

نينوى".

الديوانية – اعتقال مطلوب 
اكد مصدر امني في مديرية الشؤون 
محافظ��ة  ف��ي  واالم��ن  الداخلي��ة 
الديوانية امس األربعاء القاء القبض 
عل��ى مته��م بعملي��ة خط��ف في 

احملافظة.
وقال املصدر االمني إن "مفارز الشؤون 
الداخلي��ة ف��ي الديوانية وباش��راف 
مباش��ر من قبل مدير القسم وبعد 
متابع��ة من خال معلوم��ات دقيقة 

من مصادر القسم، متكنت من القاء 
القبض عل��ى املته��م )م. ن. ك( وفق 
املادة 421 بتهمة اخلطف، وتسليمه 
جزائ��ه  لين��ال  اخملتص��ة  للجه��ات 

العادل".

البصرة – عملية دهم 
اعلن مصدر امني في مديرية شرطة 
البص��رة ام��س االربع��اء ع��ن الق��اء 
القبض على متهم من مروجي املواد 

اخملدرة غربي احملافظة.
وذك��ر املص��در ان��ه "ضم��ن اجله��ود 
املستمرة التي تبذلها املديرية متكنت 
مفارز قس��م مكافحة اخمل��درات من 
القاء القبض على متهم من مروجي 
اخمل��درات ف��ي قض��اء الزبي��ر غرب��ي 
احملافظ��ة بحوزت��ه كمي��ة م��ن مادة 

الكرستال اخملدرة وميزان الكتروني".

استهداف دورية امنية في حوض الطبج شرقي بعقوبة * مقتل قيادي في الحشد الشعبي بهجوم شمالي بابل 
اعتقال 20 مطلوبا بتهم مختلفة في مناطق كركوك * ضبط مستودع لالسلحة واالعتدة شرقي نينوى

3 شؤون عراقية

بغداد ـ الصباح الجديد:
 أعل��ن رئي��س اللجن��ة األمنية ف��ي مجلس 
محافظة كركوك، آزاد جباري، أن امللف األمني 
حملافظة كركوك وقضاء طوزخورماتو سينقل 
من اجلي��ش العراقي واحلش��د الش��عبي إلى 

الشرطة االحتادية.
وق��ال جباري ف��ي تصريح صحفي "بحس��ب 
م��ا وصلنا من معلوم��ات ان امللف األمني في 
كركوك وطوزخورماتو، س��يرد الى الش��رطة 

االحتادية من اجليش واحلشد وتسليمه ".
وأضاف ان "فرقتني من الش��رطة ستتمركزان 
في كركوك وقضاء طوزخورماتو لتولي األمن 

فيها".
وأشار جباري إلى أن "فوجاً من إحدى الفرقتني 
يتموض��ع اآلن ف��ي طوزخورمات��و، ويتوقع أن 
تص��ل فرق��ة أخ��رى إل��ى كرك��وك للتكفل 

بحماية أمنها".
وذكر مصدر مطلع ان الفرقة عشرين التابعة 
للجيش العراقي غادرت مدينة كركوك صوب 
مدينة املوصل، مبيناً أن الفرقة ستحل محل 

الشرطة االحتادية.
وق��ال املص��در إن "الفرق��ة 20 م��ن اجلی��ش 
العراق��ي، الت��ي تتمركز حالیاً ف��ي محافظة 
كركوك انسحبت متجهة الی مدینة املوصل 

لتحل محل الشرطة االحتادية في املدينة".

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلن��ت هيئة رعاي��ة ذوي االعاق��ة واالحتياجات 
اخلاص��ة في وزارة العمل والش��ؤون االجتماعية، 
امس االربع��اء، اطاق اول دفعة م��ن راتب املعني 

املتفرغ للعسكريني في العام احلالي.
وق��ال رئيس الهيئ��ة القاضي أصغ��ر عبد الرزاق 
املوسوي في بيان تلقت "الصباح اجلديد" نسخة 
من��ه، ان "الهيئة اطلق��ت راتب املع��ني املتفرغ 
للمش��مولني احملالني من هيئة التقاعد الوطنية 
الى هيئ��ة ذوي االعاق��ة بعد اس��تكمال جميع 
االجراءات االدارية والقانونية الازمة لشمولهم 

براتب املعني املتفرغ".
واض��اف ان "الدفع��ة تضمن��ت روات��ب أربع��ة 
اش��هر )ايلول، وتش��رين االول، وتش��رين الثاني، 
وكان��ون االول(، وف��ق ج��داول االس��ماء وتواريخ 
املراجع��ة املعلن��ة عبر املوق��ع الرس��مي لوزارة 
العمل والصفحات الرسمية للهيئة في مواقع 

التواصل االجتماعي اخملتلفة".

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلنت وزارة التجارة، أمس االربعاء، استمرارها 
في بيع س��يارات باألقس��اط ملوظفي الوزارات 
كافة، مبينة ان ذلك يكون عن طريق مصرفي 

الرشيد والرافدين.
وقال مدير عام الش��ركة للس��يارات واملكائن 
وكالة احمد ياس��ني في بيان نشر على موقع 
الوزارة الرس��مي وتابعته "الصب��اح اجلديد"، 
ان "الش��ركة مس��تمرة ف��ي بي��ع س��يارات 
مختلفة االنواع واملناش��ئ ملوظف��ي الوزارات 
كافة واجلهات غير املرتبط��ة بوزارة ومجالس 
احملافظ��ات وبنظ��ام االقس��اط وع��ن طري��ق 
مصرفي الرشيد والرافدين"، مبينا ان "بإمكان 
موظفي تلك اجلهات مراجعة الشركة لغرض 
التس��جيل وتروي��ج معامات جديدة لش��راء 

السيارات".
وأضاف ان " املبلغ، يس��دد بقس��ط ثابت على 
م��دى خمس��ة س��نوات وبفائدة ق��رض7%"، 
مش��يرا الى ان "مبلغ املقدمة %10 من سعر 
الس��يارة الكل��ي اضاف��ة الى وج��ود كفالة 
موظف مدني واحد مس��تمر باخلدمة يغطي 
صافي راتبه ضعف مبلغ القس��ط الش��هري 
او موظفني اثنني مستمرين باخلدمة للقروض 

التي تزيد عن 18 مليون دينار".
يذكر ان الش��ركة العامة لتجارة الس��يارات 
التابعة لوزارة التجارة اعلنت، في 27 ش��باط 
2014، عن اطاق مش��روع بيع الس��يارات مع 
اللوحة املرورية، بالتقس��يط جلميع املواطنني 
بالتع��اون مع مص��رف الرش��يد، وللموظفني 

واملعاقني بالتعاون مع مصرف الرافدين. 

الشرطة االتحادية 
تتسلم أمن كركوك 

وطوزخورماتو

اطالق دفعة من
 راتب المعين 

المتفرغ للعسكريين 

سيارات باألقساط 
لموظفي الوزارات كافة

الملف األمني

120 توقيعاً نيابياً لتأجيل االنتخابات 
ومطالبات بالتصويت السري 

وب��ني إن "احت��اد القوى عم��ل على جمع 
تواقي��ع من أج��ل جع��ل التصويت على 
تاريخ إج��راء االنتخابات س��ريا من خال 
الصناديق وليس علنيا برفع االيدي وذلك 
ألن بع��ض الكت��ل حت��رج م��ن التصويت 
العلن��ي" ، الفت��ا ال��ى أن "كتل��ة ب��در 
متمس��كة بإجراء االنتخابات في املوعد 
احمل��دد له��ا س��واء كان التصوي��ت على 

موعد االنتخابات سريا أو علنيا". 
وأوض��ح أن "بوصل��ة االنتخاب��ات داخل 
البرملان تش��ير الى أن هناك بعض الكتل 
تري��د أن تؤجل االنتخاب��ات الى وقت آخر 
لعدم وجود حتالفات مدروسة وحتى اآلن 
لم تأخذ صيغتها النهائية"، الفتا الى أن 
"هذه الدالالت تشير الى أن هناك من يريد 

أن يؤجل االنتخابات الى عدة شهور". 
وتاب��ع أن "حظ��وظ اج��راء االنتخابات او 
تأجيلها م��ا زالت متس��اوية وهناك من 
ي��رى إعط��اء وق��ت كاف لبن��اء حتالفات 

أق��وى وأكث��ر رصان��ة وتهيئ��ة االج��واء 
وع��ودة النازح��ني والبعض اآلخر يش��ير 
االنتخابي  باالس��تحقاق  التمس��ك  الى 
واملواقي��ت الدس��تورية وه��و دليل على 
توازي اآلراء داخل قبة البرملان بني مطالب 
بالتأجيل ومطالب بإجراء االنتخابات في 

موعدها املقرر".
من جانبها أكدت النائب عن  احتاد القوى 
زيتون الدليمي أم��س االربعاء، إن عملية 
إج��راء االنتخابات مش��كوك فيها وكل 
املعطيات تش��ير إلى عدم وجود إمكانية 

إجرائها في موعدها املقرر. 
وقال��ت الدليم��ي لصحيف��ة ‘‘الصب��اح 
اجلدي��د‘‘ ان"أح��د املش��اريع املطروح��ة، 
تش��كيل حكومة تصري��ف أعمال وحل 
البرمل��ان بع��د انته��اء مدت��ه القانونية، 
الفتة إل��ى ان " كتا نيابية وسياس��يني 
تؤيد ه��ذا التوج��ه، لكونه احل��ل األمثل 
لألزمة العراقية ومن شأنه إعداد عملية 

سياسية أكثر انضباطا ".  
وم��ن جانبه ق��ال اخلبي��ر القانوني طارق 

ح��رب ان " تأجي��ل انتخاب��ات مجل��س 
النواب ال يجوز إال بتعديل الدستور وهذا 

محال". 
وذكر ح��رب في بيان ل��ه تلقت صحيفة 
‘‘الصباح اجلديد‘‘ نسخة منه ان "ماصرح 
ب��ه رئيس الوزراء مؤخراً من ان االنتخابات 
س��تتم في موعده��ا الدس��توري يوافق 
احكام املادة ٥٦ من الدستور والتي حددت 
حتى اليوم ال��ذي يجب ان يتم فيه اجراء 
االنتخابات وهو يوم 12 ايار 2018 كما ورد 

في قرار مجلس الوزراء". 
وأش��ار ال��ى ان��ه "إذا اجتهت الني��ة الى 
تأجي��ل االنتخاب��ات البرملانية ف��ان االمر 
يتطل��ب تعديل الدس��تور ونح��ن اعلم 
باالجراءات الت��ي تطلبتها املادة ١٤٢ من 
الدس��تور الج��راء التعديل م��ن موافقة 
جلنة برملانية وتصوي��ت البرملان وموافقة 
الشعب في اس��تفتاء وعدم النقض من 

ثاث محافظات". 
وبني ح��رب أن "ه��ذه اإلج��راءات اخلاصة 
بالتعديل كانت الس��بب وراء عدم اجراء 

تعدي��ل للدس��تور عل��ى الرغ��م من ان 
الدس��تور أوج��ب اج��راء التعدي��ل خال 
أشهر من بداية عمل البرملان سنة ٢٠٠٦ 
وبالتال��ي ف��ان تعديل الدس��تور لتأجيل 
االنتخاب��ات يدخ��ل حت��ت ب��اب التعديل 
الدس��توري م��ن باب املس��تحيل اي البد 
من اجراء االنتخابات املقبلة في موعدها 

احملدد ". 
ويذك��ر أن مجل��س ال��وزراء ص��وت، ف��ي 
إج��راء  عل��ى   ،)2017 األول  تش��رين   31(
االنتخابات البرملانية في الثاني عشر من 

أيار 2018.

واشنطن تشيد بالعبادي وتدعو 
الشركات األميركية لالستثمار في 

العراق
وقدم بحس��ب البيان، "تعازيه للش��عب 
العراق��ي ج��راء العم��ل اإلرهاب��ي الذي 
اس��تهدف املواطنني في بغداد"، مؤكدا 
"دعم الواليات املتحدة األمريكية للعراق 
وتأكيد حرصها على ترسيخ النصر الذي 

حتقق على عصابات داعش اإلرهابية".
وكان ماكغ��ورك، أك��د في وقت س��ابق 
اس��تمرار دعم العراق، مشيداً ب�"اجلهود 
التي يبذلها العراقي��ون في حربهم ضد 
اإلره��اب، واالنفت��اح الدبلوماس��ي الذي 
تش��هده العاق��ات العراقية م��ع بلدان 

العالم اخملتلفة.

موسكو تدعو حلل املشكالت 
الداخلية في العراق على املستوى 

الوطني
مش��يرة الى أن "الطرفني بحثا املواضيع 
املتعلقة بإعادة إنعاش االقتصاد العراقي، 
والبنية التحتية التي تضررت خال احلرب 

على داعش".
وأك��د وزير اخلارجية الروس��ي، س��يرغي 
 ،2017 االول  تش��رين   23 ف��ي  الف��روف، 
أن روس��يا حتترم س��يادة ووح��دة أراضي 
العراق، وتدعو لتسوية جميع املشكات 
عب��ر احلوار مبش��اركة اجملموعات العرقية 

والطائفية والسياسية كافة.

تتمات ص1

متابعة الصباح الجديد:
اكد وزير املوارد املائية حسن اجلنابي 
ام��س ان رئي��س وزراء تركي��ا ابل��غ 
الس��يد رئيس مجلس الوزراء حيدر 
العبادي بتأجيل ملء س��د اليس��و 
التركي حتى شهر حزيران بدال من 
ش��هر آذار ، مع االمل بان يتحس��ن 
املوس��م املائ��ي لتج��اوز الش��حة 

املتوقعة. 
وق��ال وزي��ر امل��وارد حس��ن اجلنابي 
في بي��ان تلقت "الصب��اح اجلديد" 
نس��خة منه، إن "رئيس وزراء تركيا 
ابلغ رئي��س ال��وزراء العراقي حيدر 
العبادي بتأجيل ملء س��د اليس��و 
التركي حتى حزيران املقبل بدال من 

آذار املقبل".
وأض��اف اجلناب��ي، أن "تأجي��ل ملء 
السد يأتي على أمل حتسن املوسم 
املائي لتجاوز شح املياه املتوقع في 

العراق".
وعقَد اجتماع مشترك في الهيئة 
العام��ة لتش��غيل مش��اريع الري 
والبزل برئاسة املهندس علي راضي 
مدير ع��ام الهيئة وبحضور اعضاء 
خلية األزم��ة واملركز الوطني وادارة 
س��دة الكوت ومدراء امل��وارد املائية 
حل��وض دجلة ومدراء ش��عب املوارد 
املائي��ة ف��ي واس��ط ومت مناقش��ة 
الش��حة املائية وااللت��زام بتطبيق 
وإع��ادة  بدق��ه  املراش��نه  نظ��ام 
التوزيعات مبا يتناس��ب واالطاقات 
املتوقع��ة لعمود دجل��ة ومت اخلروج 
بعدد من التوصيات لتحقيق عدالة 
توزيعات املياه بني جميع احملافظات.
وتع��د االزم��ة املائية ه��ي االخطر 
التي يتعرض لها العراق منذ نصف 
ق��رن وصفه��ا اخلبراء بانه��ا فجوة 
مائية خس��ر الع��راق جراءها 40% 
م��ن اراضي��ه الزراعية بع��د تاريخ 
طويل م��ن العاقات املتوترة تهدف 
لس��لبه حقوقه ف��ي مي��اه دجلة 
والف��رات الت��ي ضمنته��ا اتفاقات 
ثنائية واخرى دولية ملزمة وصرفت 
االنتباه عم��ا يدبر باخلفاء له حلجم 

االخطار املقبلة للس��دود واخلزانات 
التي اقامتها كل من تركيا وسوريا 
وايران على مياه االنهر التي تنحدر 
الي��ه تارك��ة امامها حص��ة مائية 
التكاد تس��د احتياجاته االنسانية 

والزراعية والغذائية. 
ويس��تدعي امر فائق اخلطورة مثل 
ه��ذا ان ت��دق نواقيس اخلط��ر جراء 
م��ا اعتمدته بع��ض دول اجلوار من 
سياسات حجز متعمدة ملياه دجلة 
والف��رات التي كفلت انس��يابيتها 
مواثي��ق دولية مم��ا ادى ال��ى توقف 
احملطات الكهرومائية في دربندخان 
واملوص��ل وس��امراء وما تب��ع ذلك 
من انخفاض خطير في مناس��يب 
االنهار وعجز هائل في مياه الشرب 
والس��قي. ف��أي خط��ر ه��ذا الذي 

ينتظرنا. 

س��بعينيات  من��ذ  الع��راق  وق��ف 
الق��رن املاض��ي متفرج��ا اليح��رك 
س��اكنا حول م��ا يدبر ل��ه اال قليا 
وعلى ش��كل هبات وزيارات الى بلد 
املنبع )تركيا( مح��اورا ضعيفا النه 
كان ق��د ت��ورط في ح��روب كارثية 
مما ايق��ظ ف��ي الطامع��ني احاما 
كانت بعيدة مت اس��تغالها ابش��ع 
اس��تغال من قبل جيران��ه  2003 
بعد ان تغيرت اخلريطة السياسية 
للدول��ة العراقي��ة فس��لبه حقوق 
واقتصاديا  وابتزه سياس��يا  العراق 
حتى وصل احلال باحد االقتصاديني 
يطل��ق  ان  عام��ني  قب��ل  االت��راك 
مقولة ش��هيرة وهي امل��اء مقابل 
النفط امللف االمني الذي س��حب 
انتب��اه الع��راق الي ما يدب��ر له وما 
تنف��ذه علي��ه طبيع��ة دول اجل��وار 

من مش��اريع اروائية ل��م يؤخذ رأي 
اجلان��ب العراق��ي فيها لك��ي يتم 
واس��همت  املش��ترك  التنس��يق 
تغي��رات املن��اخ وانحب��اس االمطار 
وع��دم ن��زول الثلوج ه��ي ايضا في 
تقليل فرص رف��د العراق باحلصص 
املقررة وكان اش��دها باًء هما سدا 
كيبان واليسو اللذان خزنا واحتجزا 
مياه االنهر من الوصول الي العراق 
بعد ان عصفت به موجات متتالية 
من االزم��ات املائية وصل��ت ذروتها 
في عام 2008، ام��ا عام 2009 فهو 

االخطر بالتأكيد. 
اخلب��راء  حتذي��رات  تنقط��ع  ول��م 
العراقي��ني ف��ي وزارة امل��وارد املائية 
الدول��ي في  واالمن��اء  والتخطي��ط 
االون��ة االخي��رة م��ن ان اس��تمرار 
الفج��وة املائية بني الع��راق وبلدان 

انس��انية  املناب��ع س��تكون كارثة 
االب��واب  عل��ى  مقبل��ة  خطي��رة 
س��تهدد س��كانه وتهدد باشعال 
فتي��ل صراعات محلي��ة واقليمية 
العش��ر  خ��ال  من��ه  جتع��ل  ق��د 
س��نوات املقبلة عاجزا ع��ن تلبية 
لاراض��ي  الس��قاية  متطلب��ات 
الزراعي��ة ب��ل وحت��ى تأم��ني مياه 
الشرب لاستهاك البشري. صراع 
مصي��ري مثل هذا ل��ه ابعاده واثاره 
املدمرة على حياة الشعب العراقي 
يستدعي ليس دراسات على الورق 
وامن��ا اقامة مش��اريع عل��ى االرض 
وسدود الحتجاز املياه املتدفقة الى 
ش��ط العرب واخلليج العربي التي 
تذه��ب هب��اًء وهو م��ا يتطلب من 
احلكوم��ة ان ينص��ب جهدها على 
تطوير ما موجود لديها من مشاريع 

وصيانته��ا وتوس��يعها ان امك��ن 
وم��ن ثم الب��دء في حمل��ة وطنية 
للحف��اظ على املي��اه الوطنية في 
دجلة والفرات واالنه��ر التي تصب 
بها من عب��ث العابثني واملتخلفني 
لكي نعب��ر بالعراق حاف��ات اخلطر 
االمط��ار وهي  انحبس��ت  بعدم��ا 
انذارات يجب ان نأخذها مأخذ اجلد 
للحف��اظ على هذه الث��روة وهو ما 
يس��تدعي وضع تصور استراتيجي 
لسياس��ة مائية موح��دة ملواجهة 
حتدي��ات األم��ن املائ��ي ال��ذي ه��و 
ابتدأتها  انعكاس ملشاريع، س��دود 
تركي��ا وتبعتها س��وريا وايران فيما 
بق��ي الع��راق بني متف��رج ومترقب 
لكارث��ة ته��دده م��ن دون ان يحرك 
س��اكنا اال بعدما حل��ت مقدمات 

الكارثة. 

ناقشت وزارة 
الموارد المائية 
الشحة المائية 
وااللتزام بتطبيق 
نظام المراشنة 
بدقة وإعادة 
التوزيعات بما 
يتناسب واالطالقات 
المتوقعة لعمود 
دجلة

سد اليسو التركي

حملة وطنية للحفاظ على المياه في دجلة والفرات

تأجيل ملء سد اليسو التركي إلى حزيران بداًل من آذار
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بغداد ـ الصباح الجديد:
تستعد الشركة العامة للمعارض 
واخلدم��ات التجارية هذه الس��نة، 
ال��ى إقام��ة ع��دد م��ن املع��ارض 
املتخصص��ة واملتنوع��ة على أرض 
معرض بغداد الدولي وفي مجاالت 
شتى تش��مل الصناعة واخلدمات 
الصحية واألم��ن والدفاع والطاقة 
والزراع��ة  واالعم��ار  واالس��تثمار 
واألغذي��ة وتكنولوجي��ا املعلومات 
وااللبس��ة اجلاه��زة وحماي��ة أمن 

اجملتمع .
وقال مدير عام الش��ركة املهندس 
هاشم محمد حامت ان شهر شباط 
املقب��ل سيش��هد اقام��ة معرض 
خان احلرير )صنع في سوريا( للمدة 
م��ن -7 11 ، ومع��رض اجلمهوري��ة 
االس��امية االيراني��ة التخصصي 
الراب��ع للفت��رة م��ن 12 - 15 ، كما 
سيشهد ش��هر آذار املقبل إقامة 
أربع��ة مع��ارض متخصص��ة هي 
املع��رض الزراع��ي واحليواني للمدة 

م��ن 14 لغاي��ة 21 آذار ، ومع��رض 
االمن والدف��اع والصناعات احلربية 
للفترة من 10 لغاية 13 من الشهر 
نفسه ، ومعرض اخلدمات الصحية 
التخصصي��ة للفترة م��ن -14 16 
فضا ع��ن املعرض الوطن��ي االول 
للجامعات العراقية للفترة من 26 

– 29 في شهر اذار ايضا . 
في حني سيش��هد ش��هر نيسان 
خ��ال هذا الع��ام معرض��ني االول 
معرض طاق��ة الع��راق للفترة من 

2–4 ومعرض تكنولوجيا املعلومات 
 ،  6  2- م��ن  للفت��رة  واالتص��االت 
أم��ا ش��هرآيار فسيش��هد أقامة 
خمس��ة مع��ارض في وق��ت واحد 
للمابس  الع��راق  )مع��رض  وه��ي 
اجلاهزة واملفروش��ات ، عراق ش��و ، 
لاغذية  الثال��ث  الع��راق  ومعرض 
واملشروبات، معرض العراق السابع 
الدولي  واملعرض  للبتروكيمياويات 
الثال��ث للنف��ط والغ��از( للفت��رة 
من 9 12- ، كما سيش��هد ش��هر 

أيل��ول املقبل أقام��ة ثاثة معارض 
متخصصة ه��ي معرض املنتجات 
املصري��ة خ��ال الفترة م��ن 8 10- 
واملعرض الدولي السادس للصحة 
الس��ادس  بيل��د  ع��راق  ومع��رض 
للبن��اء واالعمار خ��ال املدة من -5 
8 من الش��هر نفس��ه ، فضاُ عن 
اقامة معرض حماي��ة أمن اجملتمع 
للمنظومات والس��يطرة واملراقبة 

للمدة من-4 6.
واش��ار املدير العام الى إن املعارض 

املتخصص��ة له��ا دور كبي��ر ف��ي 
النه��وض بالنش��اط املعرضي وما 
ميثله من دور فاعل ومؤثر للنهوض 
والتنم��وي  االقتص��ادي  بالواق��ع 
ف��ي البلد اضافة ال��ى كونها أحد 
وس��ائل التواص��ل واملواكب��ة ف��ي 
عاملنا اليوم مبا يتيح هذا النش��اط 
من فرص��ة لاطاع املباش��ر على 
اح��دث االبت��كارات م��ن املنتجات 
واخلدمات واللقاء مبنتجي او مزودي 

تلك املنتجات واخلدمات.

اقامة معارض متخصصة ونوعية خالل العام الحالي 
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متابعة الصباح الجديد:

باشرت الش��ركة العامة لتصنيع 
احلبوب ف��ي وزارة التج��ارة بتوزيع 
حصة شهر كانون الثاني من مادة 
الطح��ن ف��ي محافظ��ات نينوى 

والنجف االشرف وميسان.
واوضح مدير عام الشركة املهندس 
طه ياسن عباس ان فرع الشركة 
في نينوى باشربقطع قوائم جتهيز 
الوكالء حلصة شهر كانون الثاني 
م��ن مادة الطح��ن ضمن مفردات 
البطاق��ة التمويني��ة بع��د جتهيز 
مطاحن احملافظة بخلطات احلبوب 
من س��ايلوات ومخازن احلبوب في 

املوصل وبازوايا ومشيرفة.
ودعا املدير العام فرع الش��ركة في 
نينوى وكالء الطحن في احملافظة 
الى مراجعة مراكز القطع مبجمع 
بازواي��ا  التج��ارة ف��ي  وزارة  دوائ��ر 
الزمني لتسلسل  وحسب اجلدول 
الوكالء ، مضيفا ان فرع الش��ركة 
باش��ر  ميس��ان  محافظ��ة  ف��ي 
بتجهي��ز العائالت مب��ادة الطحن 
ضم��ن احلص��ة التموينية وحلصة 
ش��هر كانون الثاني اجل��اري ، كما 
قام فرع الش��ركة ف��ي محافظة 
النجف االش��رف كذلك باملباشرة 
بتجهيزال��وكالء بحص��ة كان��ون 

الثاني من مادة الطحن.
وفي س��ياق اخر اش��ار املدير العام 
تابع��ة  رقابي��ة  ال��ى قي��ام جل��ان 
والس��يطرة  الرقاب��ة  لوح��دات 
النوعي��ة ف��ي محافظة ميس��ان 
بزيارات تفتيش��ية ش��ملت عددا 
ووكالء  العامل��ة  املطاح��ن  م��ن 
الطح��ن ملتابعة عملي��ة االنتاج 
والتوزيع ، كما قام��ت جلان رقابية 
مش��تركة اخرى في فرع الشركة 

ف��ي محافظ��ة النجف االش��رف 
باعمال املتابعة وس��حب النماذج 
من كمي��ات الطح��ن اجملهز لدى 
الوكالء الغ��راض الفحص اخملتبري 
فضال عن االش��راف عل��ى عملية 

التوزيع. 
الش��ركة  اعلن��ت  جانبه��ا  م��ن 
العامة لتج��ارة احلبوب ف��ي وزارة 
التج��ارة ع��ن اس��تمرارها مبناقلة 
احلنطة احمللية اخملزونة في س��ايلو 

مخموروس��ايلو تكريت الى احملاور 
احملددة من قبل قسم التسويق في 

االدارة العامة .
وقال مديرعام الش��ركة املهندس 
هيثم اخلش��الي ان فري��ق املتابعة 
واالش��راف امليدان��ي يواصل عمله 
باالش��راف عل��ى عملي��ة املناقلة 
حيث بل��غ عدد الس��يارات التي مت 
منلقلتها يوم امس )55( ش��احنة 
توزعت  على ) 17 ( ش��احنة باجتاه 

س��ايلو ال��دورة وبحمول��ة ) 652 ( 
طنا و )38 ( شاحنة مت حتويلها الى 
س��ايلو التاجي بحمول��ة ) 1373 ( 

طنا .
واضاف املدير العام ان اجمالي مامت 
مناقل��ة خ��الل النص��ف االول من 
الش��هر اجلاري  بل��غ ) 6794 طنا( 
موزعة ال��ى مجمع حبوب التاجي 
)4577 (طن��ا ، اما اجمالي الكمية 
احملول��ة الى س��ايلو ال��دوره بلغت 

)2217( طنا ، مش��يرا الى استمرار 
مناقلة احلنطة من سايلو تكريت 
الى محافظتي بغداد والناصرية ، 
اذ بلغت الكمية التي مت مناقلتها  
الى س��ايلو خان بني سعد )١٠٩٦( 
طن��ا ، كما مت مناقلة كمية  )٩٧٨( 
طن��ا لف��رع الش��ركة ف��ي ذي قار 
لدعم اخلزين وتأمن اخللطة املقررة 

لتجهيز املطاحن .
من جانب اخر اش��ار اخلشالي الى 

مباش��رة فرع الش��ركة في صالح 
احملافظة  بتجهي��ز مطاحن  الدين 
بحصة ش��هر كانون الثاني 2018 
من احلنط��ة حيث بلغت الكميات 
اجملهزة )1309( اطنان ، كما مت جتهيز 
وكالء احملافظة مبادة الرز املس��تورد 
حلساب البطاقة التموينية بلغت 
كميتها )3378( طنا كما مت جتهيز 
العائ��الت النازح��ة ف��ي احملافظة 

وبكمية )426( طنا . 

تجهيز حصة كانون الثاني من الطحين 
في نينوى والنجف وميسان

دعت وزارة التجارة 
وكالء الطحين في 
محافظة نينوى الى 

مراجعة مراكز 
القطع بمجمع دوائر 

وزارة التجارة في 
بازوايا وحسب الجدول 

الزمني لتسلسل 
الوكالء

جتهيز مادة الطحن

توزيع )583( قطعة 
أرض سكنية  بين ذوي 

الشهداء في النجف

الزراعة تعلن 
السيطرة الكاملة على 
مرض إنفلونزا الطيور 

الخطوط الجوية تحتفل 
بحصولها على شهادة 

ISO9001:2015 االيزو

بغداد  - الصباح الجديد
والبلدي��ات  واالس��كان  االعم��ار  وزارة  اعلن��ت 
واالش��غال العامة الشروع بتوزيع )583( قطعة 
ارض س��كنية خاصة بش��ريحة الش��هداء في 

محافظة النجف االشرف.
وذكر املرك��ز االعالمي لل��وزارة ان مديرية بلدية 
النجف االشرف التابعة ملديرية البلديات العامة 
احدى تش��كيالت ال��وزارة ش��رعت بتخصيص 
)583( م��ن اص��ل )836( قطع��ة ارض س��كنية 
خاصة بشريحة شهداء اجليش العراقي واحلشد 
الشعبي وضحايا االرهاب واالخطاء العسكرية 
واالنتفاضة الشعبانية املباركة بعد استكمال 
اج��راءات فرزها وتس��ويتها واصدار الس��ندات 

االصولية اخلاصة بها.
وب��ن املركز االعالمي ان القرعة بدأت بش��هداء 
اجلي��ش والش��رطة وجه��از مكافح��ة االرهاب 
الت��ي س��الت دماؤهم من اجل الدف��اع عن بالد 

الرافدين.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أكد الوكيل الفني ل��وزارة الزراعة الدكتور مهدي 
ضمد القيس��ي الس��يطرة الكامل��ة على مرض 
أنفلون��زا الطي��ور  الذي ظهر في ب��ؤر صغيرة في 
محافظت��ي ديالى وباب��ل من خالل إج��راء الطرق 
الصحي��ة البيطري��ة املطلوبة ملنع انتش��اره إلى 

املناطق األخرى .
وق��ال الوكيل الفن��ي لل��وزارة ان م��رض انفلونزا 
الطي��ور يعد م��ن األمراض الفيروس��ية س��ريعة 
االنتش��ار التي تصيب الث��روة احليوانية وخصوصاً 
الدواج��ن ، حيث مت حتدي��د منطقة اإلصابة واتخاذ 
التدابير البيطرية املناس��بة والسريعة للسيطرة 

عليه ومنع انتشاره .
ولف��ت الوكي��ل الفن��ي لل��وزارة الى الس��يطرة 
الكامل��ة على الب��ؤرة املرضي��ة، بالطمر الصحي 
، وق��ال:« نطمئ��ن املواطنن الك��رام ومربي الثروة 
احليوانية بأن املرض ال يشكل أي خطورة أو تسرب 
إل��ى املناطق األخ��رى ، وأن مالكات دائ��رة البيطرة 
مس��تمرة بحملته��ا الحتوائه والس��يطرة عليه 

وحتديد حركة وتنقل الدواجن ومنتجاتها » . 

بغداد  - الصباح الجديد:
اقام��ت الش��ركة العام��ة للخط��وط اجلوي��ة 
العراقي��ة الثالث��اء احتف��اال مركزي��ا مبناس��بة 
حصوله��ا على الش��هادة الدولية القياس��ية 
ف��ي ادارة اجل��ودة وفق��اً للمواصف��ة العاملي��ة 

. ISO9001:2015
وبن مدير عام الش��ركة املهن��دس ميران فريد 
خالل كلمت��ه االفتتاحية لالحتفال اهمية هذا 
املنجز ال��ذي حتقق من خالل اجلهود املبذولة من 
قب��ل ش��عبة ادارة اجلودة في ش��ركتنا والدعم 
املباش��ر الذي قدمه قسم ادارة اجلودة في مركز 

الوزارة.
واوض��ح املدي��ر الع��ام ان هذا النظ��ام يعد من 
املعايير االكثر انتش��اراً في العالم النظمة ادارة 
اجلودة ويس��اعد هذا املعيار املؤسسات بشكل 
اساس��ي على تلبية طلب��ات وتوقعات العمالء 
حي��ث يقوم نظام إدارة اجل��ودة اآليزو 9001 على 
مراقب��ة مس��توى اجل��ودة وإدارة العملي��ات في 
الش��ركة ، مؤكدا ان ه��ذا املعيار يوضح الطرق 
التي ميك��ن من خاللها االرتق��اء باخلدمات التي 
تقدم ألعلى املس��تويات  كما أنه يس��اعد على 

تطوير آلية أداء األعمال في شتى اجملاالت .
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بغداد ـ الصباح الجديد:

اك��د الوكي��ل الفني االق��دم لوزارة 
االتص��االت امي��ر البيات��ي ان الوزارة 
والتش��كيالت التابع��ة له��ا اعدت 
خططا واعدة وتب��ذل جهودا كبيرة 
من اجل اعادة اعمار البنى التحتية 
لالتصاالت في املناط��ق واملدن التي 
تعرض��ت لالعمال االرهابي��ة والتي 
كان��ت محتلة م��ن قب��ل عصابات 

داعش االرهابية .
 واشار الوكيل االقدم في تصريحات 
صحفي��ة ان جهوده��ا تندرج ضمن 
اجله��د احلكومي اله��ادف لالهتمام 
باع��ادة اعمار وتاهي��ل املناطق التي 
كان��ت محتلة من داع��ش االرهابي،  
وه��ي ل��ن تدخ��ر جه��دا ف��ي ب��ذل 
مابوس��عها م��ن جه��ود لتحقي��ق 
ذلك ، ومن بن تل��ك اجلهود واهمها 
اعمال مشروع احلكومة االلكترونية 
ومش��روع بواب��ات النف��اذ الدولي��ة 
التي لها مواق��ع في تلك احملافظات 
، ولل��وزارة رؤي��ة ف��ي التع��اون م��ع 

القطاع اخلاص من اجل اعادة تأهيل 
بنى االتص��االت اضافة الى اعتمادنا 
على جهودنا الذاتي��ة في هذا اجملال 
لدميوم��ة الزخم في العم��ل والبناء 

في تلك املدن .
ولف��ت الوكيل االقدم مت وضع خطة 
الضوئي��ة  املس��ارات  م��د  الع��ادة 
لالتص��االت املدمرة في تلك املناطق 
بع��د ان مت تدمير مس��ارات بالكامل 
من الش��رقاط مرورا بحمام العليل 
وصوال ال��ى مدينة املوص��ل ونعمل 
حاليا في داخل مدينة املوصل ومتت 
املباش��رة مبد تلك اخلط��وط وصوال 
الى بيجي حاليا وسيتم العمل من 
الشرقاط نحو املوصل ضمن خطط 
اعدت بهذا الشان ، اضافة الى مسار 
احلويجة الى كرك��وك وهناك مؤمتر 
س��يعقد في الكويت الع��ادة اعمار 
تلك املدن وس��تكون لنا مش��اركة 
وحض��ور فيه ونتوق��ع تفاعل عاملي 

مع حمالت اعمار تلك املناطق .
وبخصوص مسارات الكابل الضوئي 
قال البياتي ان هناك عدة مس��ارات 
للكواب��ل الضوئي��ة  مبس��ار واح��د 

م��ن بغ��داد ال��ى اجلنوب ومبس��ارين 
م��ن بغداد باجت��اه الش��مال ولقد مت 
اكمال العمل بكل مسارات شبكة 

الكابالت ومن ثم بدئنا بعمل س��بع 
حلقات ملس��ارات ومن ثم الى تسع 
حلقات وحاليا العمل يس��ير بنظام 

تقن��ي وتكنولوج��ي حدي��ث بحيث 
ل��و حدثت اي��ة قطوع��ات باالمكان 

اصالحها بسهولة ، 

ومما يذكر ان البنى التحتية املوجودة 
في قطاع االتصاالت اكثر مما موجود 
ف��ي البلدان اجمل��اورة حيث تصل الى 
جميع حدود العراق ضمن شبكاتنا 
بطاق��ة 180 كيكا وهذا غير موجود 
ببقية الدول الت��ي تصل مداها الى 

20 كيكا ..
 FTTH �واضاف ام��ا عن مش��روع ال
اليص��ال الكاب��ل الضوئ��ي للمنازل 
فه��و يع��د مش��روعا ضخم��ا وهو 
بحاج��ة ال��ى ام��وال وتخصيصات 
مالي��ة كبيرة من اجل التوس��ع في 
عمل املش��روع وزيادة اعداد اخلطوط 
بنح��و اكثر من 6 مالي��ن في عموم 
العراق مبا ينس��جم م��ع متطلبات 
املواطنن بش��كل متزايد ،وبس��بب 
مت��ر  الت��ي  االقتصادي��ة  الضائق��ة 
ببلدنا بدأ التوجه نحو الشراكة مع 
القطاع اخلاص الجناز تنفيذ املشاريع 
غي��ر املنج��زة االمر الذي من ش��أنه 
تقدمي حزمة من اخلدمات للمواطنن 
ولكل دوائر الدولة في الفترة املقبلة 

بجودة عالية وبأقل ثمن .
وعن س��ؤاله حول املنظمة العربية 

املعلومات  وتكنولوجي��ا  لالتصاالت 
العربي��ة  لل��دول  ان  البيات��ي  ق��ال 
وجامعته��ا اذرعا تنفيذية ملنظمات 
ف��ي كل القطاع��ات اخملتلف��ة وهي 
لالتص��االت  العربي��ة  املنظم��ة 
بعضوية  املعلوم��ات  وتكنولوجي��ا 
16 عضوا والتي يترأس العراق حاليا 
هذه املنظمة خ��الل الدورة احلالية ، 
وله��ا عمل كبير وبرام��ج متكاملة 

ودورات متعددة .
امل��الكات  جانبه��ا  باش��رت  م��ن 
بش��عبة  والفني��ة  الهندس��ية 
التراسل في مديرية إتصاالت صالح 
الدي��ن أعماله��ا بإس��تبدال كاب��ل 
ضوئي مسافة 4 كم  مرورا« بسدة 
سامراء واحملطة الكهرومائية إللغاء 
مايقرب 16 عقدة ضوئية وتقليصها 
إلى عقدتن فق��ط وخالل العمل مت 
صيانة املنه��والت الهاتفية القدمية 
وصب أخرى جديدة علما« أن نس��ب 
اإلجناز وصل��ت إلى %80 والعمل جار 
لالنتهاء من أعمال مد الكابل بهدف 
إيص��ال خدم��ات اتص��االت وانترنت 

مميزة للمواطنن ودوائر الدولة . 

تقرير
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منى خضير عباس* 
 حتت شعار ) قادمون يانينوى من اجل 
البناء واالعمار ( عقدت جلنة الثقافة 
النيابي��ة وبرعاي��ة رئي��س  واالع��الم 
الن��واب طاولة مس��تديرة  مجل��س 
لوض��ع رؤي��ة موحدة للحف��اظ على 
الهوي��ة الثقافي��ة واحلضاري��ة ف��ي 
محافظة نينوى حضرتها شخصيات 
ادارية وفنية واكادميية قدمت دراسات 

في اختصاصات شتى .
وش��ارك ف��ي اجتماع��ات الطاول��ة 
املس��تديرة مدير عام دائرة الش��ؤون 
الهندس��ية في ديوان الوقف السني 

املهندس صباح احملالوي ومدير قسم 
املبان��ي التاريخي��ة واجلوام��ع االثرية 

املهندس ماهر  حسن   .  
وقدم احملالوي رؤية الديوان فيما يتعلق 
بدور العبادة ، مشددا على ان الدائرة 
قد انتهت بالفعل من اعداد اخلرائط 
واخملططات اخلاصة به��ا ووصلنا الى 

مرحلة االجراءات .
من جانب��ه اكد املصدر االعالمي  في 
الدائرة ان الطاولة املستديرة تضمنت 
ع��رض فل��م وثائق��ي ع��ن حض��ارة 
نين��وى بحض��ور ممث��ل ع��ن منظمة 
اليونس��كو مكتب العراق ، الفتا الى 

ان احمل��ور الثال��ث من االجتم��اع ركز 
عل��ى موضوع دور العب��ادة ، اذ اوصى 
اجملتمعون بضرورة التركيز على اعمار 
املباني الدينية ودور العبادة بصفتها 
النازحن  عام��ال اساس��يا لتحفي��ز 
على العودة ال��ى مناطقهم وضرورة 
التنسيق بن دواوين االوقاف والهيئة 
العام��ة لالث��ار لوض��ع االولويات في 
اعادة بناء دور العبادة بحسب القيمة 
الروحي��ة والتاريخي��ة واالثري��ة لكل 
منه��ا وبخاص��ة منارة احلدب��اء التي 

متثل رمزا مهما الهالي املدينة .
*اعالم الوقف

احمد عبد الصاحب*  
اعلن��ت دائرة صحة بغ��داد الكرخ 
قس��م الصح��ة العام��ة و ح��دة 
التحص��ن ع��ن اج��راء )8( حمالت 
كبرى لتلقيح اكثر من )1315223( 
االطف��ال  ش��لل  بلق��اح  طف��ال 
واخلماس��ي ولق��اح ثنائ��ي النمط 
االنفلون��زا  وم��رض  والتايفوئي��د 
م��ن  اكث��ر  وتلقي��ح  املوس��مي 
)139781( فتاة وامرأة بلقاح الكزاز 
في س��ن االجن��اب بعم��ر )15 – 45( 

سنة خالل عام 2017 .
وواوض��ح مدير ع��ام دائ��رة صحة 

بغ��داد الك��رخ الدكت��ور جاس��ب 
لطيف احلجامي ان قسم الصحة 
العام��ة وح��دة التحص��ن قامت 
باج��راء )8( حم��الت تلقي��ح خالل 
ع��ام 2017 حيث مت تلقيح اكثر من 
)1315223( طف��ال و)139781( فتاة 

وامرأة في سن االجناب .
وب��ن املدي��ر الع��ام لق��د مت تنفيذ 
احلملة الوطنية الربيعية الشاملة 
للتلقي��ح بلق��اح ش��لل االطفال 
الفموي ملدة خمسة ايام مت خاللها 
تلقي��ح )527594( طف��ال بنس��بة 
تغطي��ة بلغ��ت )97 %( و)535498( 

طفال في اجلولة الثانية من احلملة 
الش��املة  الربيعي��ة  الوطني��ة 
للتلقي��ح بلق��اح ش��لل االطفال 
الفموي بنسبة تغطية بلغت )98 
%( وتنفيذ احلملة الوطنية اخلريفية 
للتلقيح بلقاحي ش��لل االطفال و 
لقاح اخلماسي في قطاع )التاجي ، 
ابي غريب ، الطارمية( اجلولة االولى 
ومت تلقي��ح )122979( طفال بلقاح 
شلل االطفال ثنائي النمط بنسبة 
تغطي��ة بلغ��ت )105 %( وتلقي��ح 

)5713( طفال بلقاح اخلماسي .

هندسية الوقف السني تشارك في الطاولة 
المستديرة للحفاظ على المباني التراثية

انطالق )8( حمالت كبرى للتلقيح
ضد األمراض في الكرخ  

بغداد ـ الصباح الجديد:
التقاع��د والضمان  دائ��رة  منح��ت 
التابعة لوزارة  االجتماعي للعم��ال 
 65 االجتماعية  والش��ؤون  العم��ل 
قي��داً ملعام��الت جدي��دة لعمال قد 
بلغوا السن القانوني للتقاعد خالل 
كان��ون االول املاض��ي، ومتت احالتها 
الى قس��مي التقاعد والتعويضات 
وشؤون املضمونن الكمال االجراءات 
القانونية فيما نظمت واصدرت )99( 

هوية تقاعدية للعمال املضمونن. 
واعلن مدير عام الدائرة علي جعفر 
احللو ع��ن حتديث )1596( اس��تمارة 
الرات��ب  بنق��ل  خاص��ة  متغي��رات 
التقاعدي من بريد ال��ى بريد اخر او 
من محافظة ال��ى محافظة اخرى، 
فضال عن ادخال وكالة او وصاية  او 
تغيي��ر درجة العجز او رمز الش��رط 
للط��الب، وكذل��ك تعدي��ل او قطع 

الراتب او احلذف او االطالق. 

الدائ��رة  ان  الع��ام  املدي��ر  واض��اف 
استفس��اراً   )274( ع��ن  اجاب��ت 
يخص العم��ل وكل ذلك يجري من 
االستدالل باالحكام القانونية التي 
تضمنها قان��ون التقاعد والضمان 
االجتماع��ي رقم 39 لس��نة 1971 
، موضحا ان قس��م ص��رف الرواتب 
التقاعدية ف��ي الدائرة يتولى مهام 
احالة العم��ال املضمونن الذين لم 
يكملوا السن القانونية الى اللجان 

واالس��تئنافية  االبتدائية  الطبي��ة 
لتحدي��د نس��بة العج��ز لديه��م، 
التقاعدية  الرواتب  تسليم  وكذلك 
االدارة  ال��ى  واحملافظ��ات  لبغ��داد 
العامة ملص��رف الرافدين، وتس��لم 
الرواتب املع��ادة للعم��ال الذين لم 
يتس��لموا رواتبهم التي بلغ عددها 
)210( رواتب معادة ً، وكذلك سحب 
)2743( اضب��ارة خاصة باحتس��اب 
راتب، وتأييد دراس��ة ، وقطع حصة، 

ورد احتساب، ودفع رواتب او صرفها، 
واجن��از وكال��ة وصاي��ة عل��ى االبناء 
القاصري��ن. يذكر ان دائ��رة التقاعد 
والضمان االجتماع��ي للعمال احد 
تش��كيالت وزارة العمل والش��ؤون 
االجتماعي��ة تعم��ل عل��ى تطبيق 
اح��كام قان��ون التقاع��د والضمان 
االجتماعي للعمال رقم 39 لس��نة 
1971، وتركز في عملها على جباية 
االش��تراكات العمالية من اصحاب 

العمل حسب النس��ب املقررة وفق 
القانون )نس��بة %5 تس��تقطع من 
اجر العامل ونس��بة %12 تدفع من 
قبل صاح��ب العم��ل( وتصب هذه 
االي��رادات في تلبية حق��وق العمال 
املضمونن م��ن الضم��ان الصحي 
والتقاعد ومكافأة نهاية اخلدمة، إذ 
العاملن  الدائرة بخدم��ات  تختص 
واخملتل��ط  اخل��اص  القط��اع  ل��دى 

والتعاوني.

إصدار ومنح 164 قيدًا وهوية للعمال المتقاعدين

عملية صيانة الكيبل الضوئي في سامراء
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البصرة - سعدي السند:

زارت ف��رق م��ن املراك��ز الصحي��ة 
األولي��ة التابع��ة لدائ��رة صح��ة 
البصرة ع��ددا من الق��رى النائية 
وعق��دت فيه��ا ن��دوات تثقيفية 
الطبيعي��ة  الرضاع��ة  بش��أن 

واهميتها لالم والوليد. 
وشملت الندوات كلمات للطبيبات 
العام��الت ف��ي املراك��ز الصحية 
اوجزن من خاللها ضرورة التثقيف 
اجملتمع��ي ف��ي اجمل��االت الصحية 
 ، الرضاع��ة الطبيعي��ة  وخاص��ة 
ونشر املعرفة الصحية في اجملتمع 
به��ذا  والتوعي��ة  التثقي��ف  ألن 
اخلصوص اليعتمد على املؤسسة 
الصحي��ة فقط وامن��ا يحتاج الى 
عل��ى  تس��اعد  س��اندة  جه��ات 
املفاهيم الصحية واهمية  نش��ر 
التثقيف الصحي الذي من خالله 

تقل حاالت املرض واإلصابة.
وبينت الندوات بحسب مصدر في 
قس��م الصحة العامة ف��ي دائرة 
صحة البصرة  دور الوعي الصحي 
في اجملتمع وخاصة صحة االمهات 
الرضاعة  والتأكيد على  واالطفال 
الطبيعية كونها االنسب للوقاية 
م��ن االمراض ، كم��ا عرضت صور 
الرضاع��ة  دور  ع��ن  توضيحي��ة 
صح��ة  إدام��ة  ف��ي  الطبيعي��ة 
األطفال الرضع وانعكاس��ات ذلك 

على مستقبل الطفل .

أهمية الرضاعة الطبيعية
وخلصت الندوات الى التأكيد بأن 
فوائد الرضاع��ة الطبيعية تكمن 
في كونه��ا تولد عالق��ة حميمة 
ب��ن األم وطفلها , فهي ال تقتصر 
على تلق��ي الطفل احلنان والدفء 
والش��عور باحلماية التي يحتاجها 
من األم، بل هي تزوده مبواد غذائية، 
لن يس��تطيع احلصول عليها من 
أي طع��ام أخر ، وفوائ��د الرضاعة 
الطبيعي��ة لالم والطف��ل عديدة، 
الصح��ة  تنص��ح منظم��ة  ل��ذا 
العاملية بأن يبق��ى حليب األم هو 
مص��در الغ��ذاء الرئي��س للطفل 
حتى يصل الى س��ن نصف سنة 
، كم��ا توص��ي باالس��تمرار الحقا 
الصل��ب(  الغ��ذاء  ال��ى  )اضاف��ة 
بالرضاع��ة الطبيعية حتى س��ن 

السنة.

فوائد الرضاعة الفورية
الرضاعة  الن��دوات فوائد  وتناولت 
الفوري��ة ف��ي حتس��ن أداء اجلهاز 
الهضم��ي اذ يحت��وي حليب األم 
على مركبات عديدة تؤثر مباشرة 
اجله��از  عل��ى  ايجابي��ة  بص��ورة 
الهضمي وتقوم العديد من املواد، 
الهرمون��ات )كورتيزول،  بينها  من 
 EGF( عوام��ل النم��و ،)انس��ولن
وغيرها( واألحماض االمينية احلرة 
)توري��ن، جلوتام��ن(، بتنظي��م منو 
وتطور جه��از الهضم والى تقليل 
خطر اإلصابة بالتهابات في اجلهاز 
الهضم��ي وتعد االنزمي��ات مركبا 
خاص��ا ف��ي حلي��ب األم، واثبت��ت 
االبح��اث ان الرضاع��ة الطبيعية، 
حتس��ن من أداء عملي��ات الهضم 

الطف��ل  ل��دى  الفيس��يولوجية 
)يك��ون تفريغ املعدة أس��رع(، كما 
انه��ا تقلل م��ن اخملاط��ر املتعلقة 
بجهاز الهضم لدى اخلدج )كفرط 
النفاذية( وتقلل بصورة ملحوظة 
م��ن خط��ر ح��دوث مضاعف��ات 
التهابية مثل اإلسهال وااللتهاب 

املعوي القولوني الناخر.
ان حلي��ب األم  الن��دوات  واك��دت 
يحمي من خطر اإلصابة باألمراض 
)املعدية( ويع��ود الفضل في ذلك 
ال��ى العديد م��ن املركبات اخلاصة 
الت��ي ال تتوفر في عب��وات احلليب 
الصناعي التجاري��ة، ويوفر حليب 
األم كل األش��ياء الت��ي يحتاجها 
الطف��ل لتقوي��ة جه��ازه املناعي 
وتقوية جس��مه وهناك معطيات 
املس��توى  )مث��ل  أهمي��ة  ذات 
 … الثقافي  املس��توى  االجتماعي، 

الخ( اخلاصة باألطفال الذين تغذوا 
عل��ى احللي��ب الطبيع��ي واولئك 
الذين تلق��وا حليبا اصطناعيا ألن 
حلي��ب األم يحت��وي عل��ى جميع 
املركب��ات الغذائية التي يحتاجها 

الطفل .

فوائد الرضاعة على املدى 
الطويل

أرضعته��م  الذي��ن  األطف��ال  ان 
أمهاتهم لس��تة أشهر في األقل 
كانوا اقل عرضة لإلصابة باألمراض 
العدوائي��ة، حتى بعد آن باش��روا 
بتن��اول الطعام االعتي��ادي ، كما 
إن احتم��االت اصابتهم بالتهابات 
االذن املتك��ررة في الس��نة األولى 
اق��ل مبرتن ، وأيضا بالنس��بة إلى 
األمراض املزمنة ومنها عند الكبر ، 

كما إن خطر إصابة االطفال الذين 
تغ��ذوا بالرضاعة م��ن حليب األم 
بالس��منة هو اقل مبرتن وايضا إن 
الرضاعة تقل��ل من خطر اإلصابة 
باألمراض الس��رطانية في مرحلة 
الطفولة، إضافة إلى تقليل خطر 
اإلصابة بأنواع معينة من األمراض 
السرطانية كما تسهم الرضاعة 
، في تقليل اإلصابة بأمراض القلب 
واالوعية الدموية وأمراض الشراين 
التاجية مستقبال ويكون األطفال 
الذي��ن مت إرضاعه��م اق��ل عرضة 
لإلصابة بداء السكري ، وخصوصا 
من النوع االول )األطفال( ، وهنالك 
العديد من األدلة على ان الرضاعة 
تس��هم في تقليل خطر اإلصابة 
بأمراض مناعية، من بينها أمراض 

احلساسية ، الربو وغيرها .
ام��ا النس��اء اللوات��ي يرغ��ن في 

الرضاعة  فتع��د  اوزانه��ن  خفض 
عامال محف��زا لفقدان الوزن ، وقد 
يك��ون ذل��ك نتيجة حل��رق كمية 
كبي��رة م��ن الس��عرات احلراري��ة 
)نحو500 سعرة حرارية في اليوم( 
في اثناء الرضاعة وتقلل الرضاعة 
بصورة ملحوظة من خطر اإلصابة 
بس��رطان املبيض والث��دي إضافة 
الى ذلك، هنالك العديد من األدلة 
التي تشير الى ان الرضاعة تسهم 
في من��ع وتأخير اإلصابة بتخلخل 

العظام.
ويرض��ع الطف��ل قليال ف��ي االيام 
األولى، ولكن مع مرور الوقت فانه 
يرضع وفق��ا الحتياجاته ، وينبغي 
ع��دم اجباره على الرضاعة ، وعدم 
ارضاعه حلي��ب األم من القنينة ، 
الن ذلك قد يتس��بب بعدم رغبته 

في الرضاعة.

نّفذتها المراكز الصحية في أطراف المحافظة

صحة البصرة تعقد ندوات تثقيفية عن أهمية الرضاعة الطبيعية

 تكمن فوائد 
الرضاعة الطبيعية 
في كونها تولد 
عالقة حميمة بين 
األم وطفلها ، 
فهي ال تقتصر على 
تلقي الطفل الحنان 
والدفء والشعور 
بالحماية التي 
يحتاجها من األم، 
بل هي تزوده بمواد 
غذائية

أهمية الرضاعة الطبيعية

استنباط أصناف وراثية 
عالية اإلنتاج من فول الصويا

»الميالي يطلع على واقع إدارة 
النقل الخاص في الديوانية 

بغداد - الصباح الجديد:
أك��د الوكي��ل اإلداري ل��وزارة الزراع��ة ان امل��الكات 
املتخصصة جنحت في استنباط عدد من األصناف 
والتراكيب ذات اإلنتاجي��ة العالية والنوعية اجليدة 
من محصول فول الصوي��ا ، التي تتالءم مع ظروف 

العراق املناخية والترب املتنوعة .
واض��اف الوكي��ل االداري ان محصول ف��ول الصويا 
م��ن احملاصيل املهم��ة اقتصادياً للبلد س��واء على 
مس��توى إنتاج الزيت، الذي يستعمل في التغذية 
البشرية ام استعماله في صناعات أخرى متعددة 
، كم��ا ان��ه يس��تعمل في تغذي��ة وتنمي��ة الثروة 
احليوانية اذ تصنع تصنيع األعالف املركزة التي تزيد 
من إنتاجية اللحم  واحلليب منه إضافة إلى تغذية 

الدواجن والطيور الداجنة وكذلك األسماك.
 وتس��عى ال��وزارة الى إطالق زراع��ة أصناف جديدة 
من محصول ف��ول الصويا في جمي��ع محافظات 
الع��راق كونه من احملاصيل الصناعية املهمة والتي 
متتاز بارتفاع إنتاجيتها في وحدة املس��احة وكذلك 

نوعيتها من حيث نسبة الزيت والبروتن.  
على صعيد متصل عقدت وزارة الزراعة بالتعاون مع 
وزارة الصحة ورش��ة عمل حول موضوع استعمال 
املضادات احليوية وكيفية الس��يطرة على املقاومة 
الدوائية ، وبحض��ور الوكيل الفني للوزارة الدكتور 
مهدي ضمد القيسي وعدد من املدراء العامن في 
ال��وزارة، ومدير عام دائرة الصح��ة العامة في وزارة 

الصحة
وتضمن��ت الورش��ة إلق��اء محاضرت��ن للدكتورة 
ملي��اء املتخصص��ة في األحي��اء اجملهرية ف��ي وزارة 
الصح��ة، والصيدالنية رنا عبد امله��دي من الوزارة 
ذاته��ا، حملت احملاضرت��ان معلوم��ات مهمة حول 
دور الصحة احليوانية في احلد من انتش��ار املقاومة 
الدوائية والس��يطرة عليه ، وكيفية االس��تعمال 
األمث��ل للمضادات احليوية، ومت��ى تصبح البكتريا 
مقاوم��ة، واخمل��اوف العاملي��ة م��ن ازدي��اد املقاومة 
الدوائي��ة، وتعليم��ات منظم��ة الصح��ة العاملية 

بشان املضادات احلياتية.

بغداد - الصباح الجديد:
اطل��ع مدير الش��ركة العام��ة الدارة النقل اخلاص 
املهندس قيس امليالي ميدانيا على واقع عمل ادارة 

النقل اخلاص في محافظة الديوانية .
واس��تمع امليالي الى ش��رح مفصل من منتسبي 
إدارة وم��الك قس��م الديواني��ة بش��أن إحصائيات 
الس��نوات الس��ابقة والتط��ورات احلالي��ة وأه��م 
معوق��ات العم��ل ، ووجه بحل جميع املش��كالت 
واملعوقات التي من ش��أنها ان تعرقل العمل على 
وفق الس��ياقات القانونية وباس��رع وقت ممكن مع 
مراعاة األولوية للمعام��الت العاجلة وذات الفترة 

الزمنية القصيرة .
وعلى هامش الزيارة اج��رى امليالي عدة لقاءات مع 
املنتس��بن والس��ائقن من أجل اإلطالع بش��كل 
مباش��ر على حيثي��ات العمل ومس��توى اخلدمات 
املقدمة من قبل إدارة القس��م وأوع��ز ببذل املزيد 
م��ن اجلهود من أجل اإلرتق��اء بالواقع اخلدمي الذي 
تقدمه الشركة للمواطنن ، مختتما زيارته بعقد 
اجتماع موس��ع مع احلكومة احمللي��ة في احملافظة 
حي��ث التق��ى محاف��ظ الديواني��ة س��امي جبار 
احلس��ناوي واحلقوق��ي حيدر حمزة الش��مري نائب 

رئيس اجمللس .
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بغداد - الصباح الجديد:
اعلن��ت وزارة التج��ارة ع��ن متابع��ة 
لترش��يد استهالك  املركزية  اللجنة 
الطاق��ة الكهربائي��ة نتائ��ج جترب��ة 
الشمس��ية  اخلالي��ا  منظوم��ات 
ف��ي ش��ركتي جت��ارة احلب��وب وجتارة 
الس��يارات م��ن اج��ل ش��مول بقية 

الدوائروالشركات بها مستقبالً .
واوض��ح وكيل ال��وزارة االق��دم خالل 
االجتم��اع ال��دوري للجن��ة املركزي��ة 
لترش��يد الطاق��ة الكهربائي��ة التي 
االول��ى  ه��ي  ال��وزارة  ان  يترأس��ها 
الت��ي خفض��ت اس��تعمال الطاقة 
وزارة  تقاري��ر  وحس��ب  الكهربائي��ة 

الكهرب��اء ، مش��يراً ال��ى ان اللجنة 
التي  التوصي��ات  املركزي��ة ناقش��ت 
اش��ارت اليه��ا اللجن��ة الفرعية من 
اجل اقرارها ومن تلك التوصيات ربط  
مجسات معامل القدرة في االجهزة 
الكهربائية وصيانة اجهزة السايلوات 
واملطاحن الدورية بتصليح العطالت 

اس��تهالك  ذات  باجه��زة  وتبديله��ا 
اقتصادي وحسب االمكانات املتوفرة 
وكذلك استعمال املولدات التوافقية 
قدر االمكان واس��تعمال السخانات 
الشمس��ية واالخ��ذ بنظ��ر االعتبار 
العوازل احلراري��ة لالبنية  اس��تعمال 
التي يتم انشاؤها مس��تقبالً وتزويد 

اللجن��ة بتقاري��ر دورية ع��ن النتائج 
املتحقق��ة ف��ي ترش��يد اس��تهالك 
الطاق��ة . ولفت وكيل الوزارة الى انه 
مت توجيه الش��ركات والدوائر بضرورة 
متابع��ة التج��اوزات عل��ى الطاق��ة 
للحد  لل��وزارة  اخملصصة  الكهربائية 

منها حفاظا على املال العام .

من جان��ب اخر لف��ت املوس��وي الى 
اجتم��اع جلنة مياه االمط��ار املركزية 
خ��الل اجتماعها ال��دوري اكدت على 
الس��قوف وش��بكات  ضرورة صيانة 
مياه االمطار بشكل دوري وخصوصاً 
املق��ررات والتوصيات للجنة  متابعة 

املتعلقة بهذا املوضوع . 

استعمال منظومات الخاليا الشمسية للتقليل من استهالك الكهرباء
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واشنطن - أ ب ف:

اعتبر الرئيس األميرك��ي دونالد ترامب 
ام��س االول الثالث��اء أن نظ��ام الهجرة 
املطب��ق ف��ي الوالي��ات املتح��دة حاليا 
يضعف األمن القومي في وقت تسعى 
إدارت��ه إلى احلصول عل��ى دعم احملكمة 
العلي��ا للس��ماح بترحي��ل 700 أل��ف 

مهاجر يعرفون ب�«احلاملني«.
وبع��د أيام من إث��ارة ترامب غضبا دوليا 
بعدما أش��ارت تقارير إلى أنه اش��تكى 
من املهاجرين القادمني من دول وصفها 
ب�«احلثالة«، سعت حكومته إلى حتويل 
مسار النقاش عبر ربط عدد من برامج 

الهجرة احلالية بالتهديدات اإلرهابية.
وأفاد تقرير جديد صادر عن وزارتي العدل 
واألم��ن الداخل��ي أن نح��و ثالث��ة أرباع 
اإلدانات باإلره��اب الدولي البالغ عددها 
549 التي أصدرته��ا احملاكم األميركية 
منذ اعت��داءات 11 ايل��ول 2001 ترتبط 
بأف��راد ول��دوا في اخل��ارج مت من��ح 148 
منه��م اجلنس��ية بعد وصوله��م الى 

الواليات املتحدة.
وأض��اف التقري��ر أن��ه مت من��ع مئ��ات 
اإلرهابيني احملتملني الذين حاولوا دخول 

البالد بشكل شرعي أو غير شرعي.
ونش��ر ترامب عبر موق��ع »تويتر« امس 
االول الثالثاء رابطا للتقرير دعما جلهود 
البيت األبيض في انهاء برامج على غرار 

القرعة للحصول عل��ى االقامة )غرين 
الت��ي  كارد( و«الهج��رة املتسلس��لة« 
تس��مح بلم ش��مل عائالت املهاجرين 

إلى الواليات املتحدة.
وق��ال الرئيس »قدمنا إل��ى الكونغرس 
الئحة م��ن املوارد واإلصالح��ات. نحتاج 
إلى ابقاء الواليات املتحدة آمنة، مبا في 
ذلك االبتعاد عن الهجرة املتسلس��لة 
والتحول  القرع��ة  ونظام  العش��وائية 
اس��اس  عل��ى  هج��رة(  )نظ��ام  إل��ى 

استحقاقها«.
وكش��ف وزي��ر العدل ع��ن التقرير بعد 
خمس��ة أيام على رف��ض ترامب التفاق 
ب��ني احلزب��ني اجلمه��وري والدميوقراطي 
يقض��ي بإصالح بعض برام��ج الهجرة 
ومتويل اجلدار على احلدود مع املكس��يك 
بش��كل جزئي وضمان وضع »احلاملني«، 
وهو االسم الذي يطلق على املهاجرين 
الذين دخلوا البالد بش��كل غير شرعي 

عندما كانوا اطفاال.
ووصف وزي��ر العدل املعلوم��ات الواردة 
في التقرير بأنها ليس��ت إال »رأس جبل 
اجلليد«، مضيفا »لدينا حاليا حتقيقات 
مرتبطة باإلرهاب حول آالف األشخاص 
في الوالي��ات املتحدة، بينهم املئات ممن 

وفدوا كالجئني«.
وق��ال سيش��نز إن »التقري��ر يكش��ف 
حقيق��ة ال ج��دال فيه��ا ب��أن نظامنا 
للهجرة يقوض أمننا القومي وسالمتنا 

العامة«.

ون��دد ترامب األس��بوع املاضي بالنظام 
اعتب��ره  ال��ذي  ب��الده  ف��ي  القضائ��ي 
»مجحف��ا« غداة جتميد ق��اض فدرالي 
ف��ي كاليفورنيا قرار إدارته وقف العمل 
)اختص��ار »االجراءات  ببرنام��ج »داكا« 
املؤجل��ة لألطف��ال الوافدي��ن«( ال��ذي 
يحمي احلاملني م��ن الترحيل منذ العام 

.2012
وأث��ارت وزارة الع��دل مزي��دا م��ن اجلدل 
امس االول الثالث��اء عندما أعلنت أنها 
س��تتجاوز محكم��ة االس��تئناف في 
كاليفورني��ا حيث س��تطعن ف��ي قرار 
قاضي سان فرانسيسكو أمام احملكمة 

العليا مباشرة توفيرا للوقت.

ويرى البعض أن هذا القرار يهدف حتديدا 
إلى حتويل املل��ف إلى قضاة من املرجح 

ان يصدروا حكما لصالح إدارة ترامب.
م��ن جهته��ا، رأت املس��ؤولة عن ملف 
سياس��ة الهج��رة ف��ي احت��اد احلريات 
املدني��ة األميرك��ي لوريل��ال برايل��ي أن 
إال  »ليس��ت  األخي��رة  اإلدارة  اج��راءات 

احللق��ة األخيرة في سلس��لة تصرفات 
الشباب  املهاجرين  عدائية تس��تهدف 

في أنحاء أميركا«.
وخالل املفاوضات املعقدة على اتفاقية 
الهجرة بني احلزبني، اشتكى ترامب وفقا 
ألحد املسؤولني احلاضرين من املهاجرين 
القادمني من دول »حثالة« مش��يرا إلى 

أنه يفضل النروجيني.
الس��ناتور  رأى  الس��ياق،  ه��ذا  وف��ي 
اجلمه��وري الناف��ذ ليندس��ي غراه��ام 
ام��س االول الثالث��اء أن موظفي البيت 
األبيض »غي��ر منطقيني« في الغائهم 
للتس��وية الت��ي مت التوص��ل إليها بني 

النواب الدميوقراطيني واجلمهوريني.
وقال غراه��ام »ال أعتقد أن املقربني من 
الرئيس خدموه بشكل جيد ، ال ميكننا 
املضي قدم��ا في ظل وجود أش��خاص 
مس��ؤولني في البيت األبي��ض لديهم 
نظ��رة غي��ر منطقي��ة بش��أن كيفية 

إصالح الهجرة«.
وأضاف في إش��ارة إل��ى إصالح الهجرة 
»علين��ا أن نكون مج��ددا دولة عظيمة 
حيث يعمل الدميوقراطيون واجلمهوريون 
مع��ا للقيام بأم��ر كان علينا القيام به 

منذ سنوات«.
لكن��ه أك��د أن��ه س��يواصل الضغط 
م��ن أج��ل التوص��ل إلى اتف��اق يحمي 
املتقدمني لبرنام��ج »داكا« وميول اجلدار 
احلدودي بشكل جزئي ويوجه السياسة 

نحو هجرة مبنية على االستحقاق.

وف��ي ايجاز للصحافيني، قال مس��ؤول 
رفيع في اإلدارة األميركية إن واش��نطن 
تريد نظام هجرة يأتي بأشخاص قادرين 
على املس��اهمة مبعرفتهم ومهاراتهم 

و«االندماج« في اجملتمع األميركي.
وأض��اف أن نظام��ا كه��ذا »ل��ن يدعم 
يس��تبعد  أف��راد  )بهج��رة(  الس��ماح 
جناحه��م واندماجه��م ولديهم قابلية 
للتطرف أو أنه��م متطرفون أصال وهو 

ما يشكل تهديدا ألمننا القومي«.
ويوضح مس��ؤولون ف��ي البيت األبيض 
بأنه��م يرغب��ون بنظام مش��ابه لذاك 
املطب��ق ف��ي كن��دا واس��تراليا حي��ث 
يت��م تقييم املتقدم��ني بطلب الهجرة 
بن��اء على ن��وع امله��ارات واملعرفة التي 

لديهم.
لكن املعارضني يشيرون إلى أن احلكومة 
ته��دف عب��ر توجهه��ا ه��ذا والتقري��ر 
اجلديد الصادر بش��أن الهجرة إلى إبعاد 

املسلمني بشكل أساسي.
وأوضح مجل��س العالق��ات األميركية 
اإلس��المية أن »ه��ذا التقري��ر املدفوع 
بأجندة معينة مصمم بش��كل واضح 
لدعم سياس��ات إدارة ترام��ب املعادية 

للهجرة واإلسالم«.
وأض��اف »إن��ه يتجاه��ل العن��ف الذي 
مارسه اشخاص يؤمنون بتفوق البيض 
وم��ن غير املهاجرين ويس��عى بدال منذ 
ذلك ال��ى إضفاء صبغ��ة اإلرهاب على 

جميع املهاجرين«.

الصباح الجديد - وكاالت
اتفقت عش��رون دولة على بحث تشديد العقوبات 
على كوريا الش��مالية حتى تتخلى عن أسلحتها 
النووي��ة فيما حذر وزير اخلارجي��ة األميركي ريكس 
تيلرس��ون بيون��غ يان��غ بأنها ق��د تطلق ش��رارة رد 

عسكري ما لم تقبل باملفاوضات.
ويرفض زعيم كوريا الشمالية كيم جوجن أون الكف 
عن تطوير صواريخ نووية قادرة على ضرب الواليات 
املتح��دة على الرغم من عقوبات األمم املتحدة التي 
تزداد ش��دة، مما أثار مخاوف من نشوب حرب جديدة 

في شبه اجلزيرة الكورية.
واستضافت الواليات املتحدة وكندا االجتماع الذي 
اس��تمر يوما واحدا في فانكوفر لبحث سبل زيادة 

الضغط على كيم.
وحتدث مس��ؤولون أميركيون ع��ن نقاش داخل إدارة 
الرئيس دونالد ترامب حول بحث اخليارات العسكرية 
بجدية أكبر ومن بينها ضربة استباقية على موقع 

نووي أو صاروخي بكوريا الشمالية.
وامتنع تيلرس��ون عن الرد عل��ى هذه النقطة قائال 
في مؤمتر صحف��ي »لن أعلق على قضايا لم يتخذ 
مجل��س األم��ن الدول��ي وال الرئيس قرارا بش��أنها 

بعد«.
وقال »علين��ا جميعا أن نتحل��ى باليقظة ووضوح 
الرؤية فيم��ا يتعلق بالوضع احلال��ي... علينا اإلقرار 
بأن اخلطر يتزايد وما لم تؤثر كوريا الشمالية طريق 
التواصل والنقاش والتفاوض« فإنها ستدفع األمور 

في اجتاه معني.
وأض��اف »ن��رى أن نقدم لكوري��ا الش��مالية اخليار 
اخلط��وة  تتخ��ذ  حت��ى  احملادث��ات  وه��و  األفض��ل 
الصحيحة. وعندما يدرس��ون الوضع العس��كري 

فإن النتيجة لن تكون جيدة بالنسبة لهم«.
كم��ا تعه��د اجتم��اع فانكوف��ر بضم��ان تطبيق 
العقوب��ات املفروضة بالفع��ل تطبيقا كامال. وقال 
املشاركون في بيان إنهم ”اتفقوا على دراسة واتخاذ 
خطوات لفرض عقوبات أحادية وتدابير دبلوماسية 
أخرى تتجاوز تل��ك التي تطالب بها قرارات مجلس 
األمن التابع لألمم املتحدة“. ولم يكش��ف البيان عن 

تفاصيل.
وقال تيلرس��ون أمس االول الثالث��اء إن على جميع 
ال��دول العمل مع��ا لزي��ادة القدرة عل��ى اعتراض 
الس��فن الت��ي حت��اول تف��ادي العقوبات وق��ال إن 
بيوجني��اجن يجب أن تواج��ه »عواقب جديدة في حال 

حدوث أي اعتداء جديد«.
وأش��ار إلى أن االجتماع اتفق على ضرورة أن تطبق 
الصني وروسيا عقوبات األمم املتحدة تطبيقا كامال. 

ولم حتضر بكني وموسكو محادثات فانكوفر.
ويقول مس��ؤولون أميركيون إن بحث خيار الضربة 
العس��كرية فق��د بع��ض الزخ��م من��ذ أن أجرت 
الكوريت��ان محادثات رس��مية هذا الش��هر للمرة 
األول��ى من��ذ عام��ني ومن��ذ إع��الن بيوجني��اجن أنها 
سترس��ل العب��ني للمش��اركة ف��ي دورة األلع��اب 
األوملبي��ة الش��توية الت��ي ستس��تضيفها كوريا 

اجلنوبية الشهر املقبل.

الصباح الجديد ـ وكاالت
نقل��ت تقاري��ر إعالمية أن الش��يخ عب��د اهلل بن 
عل��ي آل ثان��ي، عضو األس��رة احلاكم��ة في قطر، 
الذي أثار جدال مبقطع مص��ور يتهم فيه اإلمارات 
ب�«احتج��ازه«، وص��ل إل��ى الكوي��ت قادم��ا م��ن 

أبوظبي.
وقالت وس��ائل إعالم كويتية إن س��يارات اسعاف 
كانت بانتظاره في املطار، وإنه نقل إلى مستشفى 

عسكري.
وبحس��ب وكالة فرانس برس، ف��إن جنله، على بن 
عبد اهلل، لم يستبعد أن يعود والده إلى قطر بعد 
إجراء فحوص طبية، مش��يرا إل��ى أنه ال يوجد ما 

مينع ذلك.
وق��ال »بعد االطمئن��ان على صحته س��يقرر إما 

العودة إلى قطر أو السفر للعالج باخلارج«.
ووصف املس��ؤول ما تردد عن احتجاز الشيخ عبد 
اهلل رغم��ا عنه بأن��ه »افتراءات« مؤك��دا أن »هذه 
املمارس��ات واالدعاءات باتت نهجا متواصال لدولة 

قطر في إدارتها ألزمتها« بحسب الوكالة.

عشرون دولة تبحث فرض المزيد 
من العقوبات على كوريا الشمالية

الشيخ القطري عبد اهلل
 آل ثاني »يصل إلى الكويت«

متابعة - الصباح الجديد:

الفلس��طيني  الرئي��س  دع��ا 
محم��ود عب��اس ام��س االربعاء، 
خالل مؤمتر نظمه االزهر »لنصرة 
واملس��لمني  الع��رب  الق��دس«، 
واملس��يحيني ال��ى زي��ارة املدينة 
املقدس��ة ردا على ق��رار الرئيس 
االميركي دونالد ترامب االعتراف 
به��ا عاصم��ة الس��رائيل، فيما 
ام��س  الفلس��طينيون  ح��ذر 
االربع��اء م��ن ان اع��الن الواليات 
املتح��دة جتميد عش��رات ماليني 
ال��دوالرات اخملصصة لوكالة االمم 
املتحدة لغوث وتشغيل الالجئني 
الفلس��طينيني )اونروا(، س��يؤثر 
س��لبا على مصير مئ��ات االالف 
م��ن الالجئ��ني الذي��ن يعتمدون 

على املساعدات الدولية.
كما ح��ذرت اونروا م��ن ان القرار 
االميركي سيؤدي الى اسوأ ازمة 

متويل للوكالة منذ تأسيسها.
وق��ال عب��اس »نتمن��ى عليكم 
اال تتركون��ا وحدن��ا« بع��د ق��رار 
ترام��ب، مضيفا ان »قدوم العرب 
ال��ى  واملس��يحيني  واملس��لمني 
الق��دس، نص��رة له��ا وحماي��ة 
للمقدس��ات وليس تطبيعا مع 

االحتالل« االسرائيلي.
وباس��تثناء مص��ر واالردن اللتني 
م��ع  س��الم  معاه��دة  وقعت��ا 
اس��رائيل، ال تقيم الدول العربية 
العبري��ة  الدول��ة  م��ع  عالق��ات 
وبالتالي ال يق��وم مواطنوها باي 

زيارات لها.
وترفض الدول العربية اي ش��كل 
من اشكال التطبيع مع اسرائيل 
وخصوص��ا القي��ام ب��اي زي��ارات 
اليه��ا. وتقتض��ي زي��ارة القدس 
احلصول على تأش��يرة دخول من 
اس��رائيل وهو ما يعتب��ره العرب 

تطبيعا.
ولم يش��ر عباس في كلمته الى 
قرار واشنطن امس االول الثالثاء 
»جتميد« نصف االموال اخملصصة 
لغ��وث  املتح��دة  االمم  لوكال��ة 
وتشغيل الالجئني الفلسطينيني 

)اونروا(.
وك��رر عب��اس رفض��ه التعام��ل 
م��ع ادارة ترام��ب كوس��يط بني 
واس��رائيل،  الفلس��طينيني 
الفلسطينيني  ان  مش��ددا على 
»مس��تمرون ف��ي الس��الم« ولن 

يلجأوا الى »العنف واالرهاب«.

م��ن جهته الق��ى ش��يخ االزهر 
احم��د الطي��ب خطابا ش��ديدة 
اللهجة لم يستخدم فيه كلمة 
اس��رائيل على االطالق وامنا اشار 
ال��ى الدولة العبرية ب��� »الكيان 

الصهيوني«.
واعتب��ر الطي��ب ان ما تش��هده 
املنطق��ة م��ن نزاعات ق��د تؤدي 
الى تقس��يمها »وتعيني الكيان 
عل��ى  ش��رطيا  الصهيون��ي 

املنطقة«.
وطال��ب بصفة خاص��ة ب�«اعادة 
والقضي��ة  بالق��دس  الوع��ي 
ال��دول  ف��ي  الفلس��طينية« 

العربية.
واملناه��ج  املق��ررات  وانتق��د 
الدراس��ية العربي��ة مؤك��دا »ال 
يخص��ص  واح��د  مق��رر  يوج��د 
للتعريف بالقضية والقاء الضوء 

على ماضيها وحاضرها«.
باملقاب��ل ح��ذر الفلس��طينيون 
امس االربعاء من ان اعالن الواليات 
املتح��دة جتميد عش��رات ماليني 
ال��دوالرات اخملصصة لوكالة االمم 
املتحدة لغوث وتشغيل الالجئني 
الفلس��طينيني )اونروا(، س��يؤثر 
س��لبا على مصير مئ��ات االالف 
م��ن الالجئ��ني الذي��ن يعتمدون 

على املساعدات الدولية.

كما ح��ذرت اونروا م��ن ان القرار 
االميركي سيؤدي الى اسوأ ازمة 

متويل للوكالة منذ تأسيسها.
مس��اعدات  الوكال��ة  وتق��دم 
الفلس��طينيني  لالجئ��ني 
واملتحدري��ن منه��م ف��ي انح��اء 
الش��رق االوس��ط، م��ع خدمات 
والرعاي��ة  التعلي��م  تتضم��ن 

الطبية.
ال��وزراء  رئي��س  اته��م  وطامل��ا 
نتانياه��و  بنيام��ني  االس��رائيلي 
الوكال��ة مبعاداة اس��رائيل داعيا 

الى اغالقها.
الثالثاء  املتح��دة  الواليات  وقررت 
»جتميد« نصف االموال اخملصصة 
الونروا في رسالة حتد جديدة لألمم 

املتحدة.
ان��ه  اخلارجي��ة  وزارة  وأعلن��ت 
م��ن أص��ل 125 ملي��ون دوالر من 
له��ذه  الطوعي��ة  املس��اهمات 
أك��دت   ،2018 للع��ام  الوكال��ة 
واش��نطن دفع »ش��ريحة أولى« 
بقيم��ة 60 مليون دوالر خصوصا 
لدفع الرواتب في املدارس واملرافق 
االردن والضف��ة  الصحي��ة ف��ي 

الغربية وقطاع غزة.
وتابع مسؤول في الوزارة انه »من 
دون ه��ذا املال، فان عمليات اونروا 

كانت مهددة«.

وق��ال املتح��دث باس��م الوكالة 
كري��س غونيس لوكال��ة فرانس 
ب��رس »الواليات املتح��دة اعلنت 
انها ستس��اهم مببلغ 60 مليون 
دوالر مليزانية البرنامج. حتى هذه 
اللحظ��ة، ال يوجد اي مؤش��رات 

اخرى على متويل محتمل«.
»ه��ذا  ان  ال��ى  غوني��س  وأش��ار 
التخفيض الكبير في املس��اهمة 
سيؤدي الى اس��وأ ازمة متويل في 

تاريخ الوكالة«.
وأعرب مسؤولون فلسطينيون عن 
غضبهم على ما وصفوه بخطوة 
اضافية ضدهم م��ن ادارة الرئيس 
االميركي دونالد ترامب بعد اعالنه 
بالقدس  اعترافه  املاضي  الش��هر 

عاصمة السرائيل.
وقال��ت عضو اللجن��ة التنفيذية 
الفلس��طينية  التحرير  ملنظم��ة 
حنان عش��راوي ان ق��رار التجميد 
يرقى الى معاملة »قاس��ية« بحق 

»سكان ابرياء وضعفاء«.
بينما أكد رئيس املفوضية العامة 
الفلس��طينية  التحرير  ملنظم��ة 
ف��ي واش��نطن حس��ام زملط ان 
»الالجئني الفلس��طينيني ووصول 
االطفال خلدمات انسانية اساسية 
مث��ل الطع��ام والرعاي��ة الطبية 
والتعليم ليس ورقة مس��اومة بل 

التزام اميركي ودولي«.
واتهم الفلسطينيون ترامب ايضا 
بالتخلي ع��ن قضايا احلل النهائي 
عليه��ا  التف��اوض  يج��ب  الت��ي 
ف��ي اطار احل��ل النهائ��ي للصراع 
مب��ا  الفلسطيني-االس��رائيلي، 
ف��ي ذلك وض��ع الق��دس ومعاناة 

الالجئني.
ام��ا حرك��ة حم��اس فأك��دت في 
بيان ان القرار االميركي »سياسة 
ف��ي  تأت��ي  مرفوض��ة  أميركي��ة 
س��ياق مخطط تصفية القضية 
الفلسطينية وعلى رأسها قضية 
الالجئني وتثبيت املواقف والقرارات 
اإلس��رائيلي  الكي��ان  لصال��ح 

العنصري املتطرف«.
وأك��د مس��ؤولون ف��ي اخلارجي��ة 
االميركية ان واشنطن »ستجمد« 
ال65 ملي��ون دوالر املتبقي��ة حتى 
اش��عار آخر، »لق��د مت جتميد املبلغ 

وليس الغاؤه«.
وتطال��ب الوالي��ات املتح��دة التي 
تواص��ل انتق��اد االمم املتحدة منذ 
تول��ي الرئي��س االميرك��ي دونالد 
ترامب احلكم قبل عام ب�«مراجعة 
في العمق لطريق��ة عمل االونروا 
ومتويلها«. كما تطالب مبس��اهمة 
أكبر من الدول االخرى ألنها ال تريد 
ان تستمر في حتمل %30 من متويل 

هذه الوكالة.
اما املف��وض الع��ام لالون��روا بيار 
كرينب��ول فاعرب ع��ن قلقه داعيا 
الدول االخرى في االمم املتحدة الى 
املس��اهمة مش��يرا الى ان املبلغ 
ادنى بكثير من مبل��غ 350 مليون 
دوالر التي دفعتها الواليات املتحدة 

في العام 2017.
وقال كرينبول في بي��ان ان »متويل 
االونروا او اي وكالة انسانية اخرى 
يعود الى تقدير كل دولة عضو في 
االمم املتحدة ، لكن نظرا الى عالقة 
الثقة القدمية بني الواليات املتحدة 
املس��اهمة  ه��ذه  ف��ان  واالون��روا 
اخملفضة تهدد احد التزاماتنا على 

صعيد التنمية«.
املس��اعدات  ان  بالذك��ر  جدي��ر 
ال  للفلس��طينيني  األميركي��ة 
تكاد تذك��ر إزاء املس��اعدات التي 
تقدم ال��ى إس��رائيل والت��ي تزيد 
عل��ى ثالث��ة ملي��ار دوالر س��نوياً، 
ضمن حزمة مساعدات تزيد على 
ثالث��ني ملي��ار دوالر أنش��أتها إدارة 
األس��بق جورج  األميركي  الرئيس 
دبلي��و بوش في س��نة 2007 ومتتد 
ل�عشر سنوات، وللسنوات املالية 
2009 وحتى ع��ام 2018. وقد وفت 
ميزاني��ات إدارة أوباما بهذا االلتزام 

ومن بعدها إدارة ترمب.

عباس يدعو العرب والمسلمين والمسيحيين لزيارة القدس 

تجميد نصف مساعدات األونروا يضر بمئات اآلالف من الفلسطينيين

ترامب

عباس يدعو الى زيارة القدس

تقـرير

ترامب يحّذر: نظام الهجرة األميركي يهدد األمن القومي
بانتظار دعم المحكمة بترحيل 700 ألف مهاجر 

قدوم العرب 
والمسلمين 

والمسيحيين الى 
القدس، نصرة لها 
وحماية للمقدسات 

وليس تطبيعا 
مع االحتالل« 

اإلسرائيلي

برلين - رويترز
قبل أي��ام من انط��الق اجتماعه 
الس��نوي مبدين��ة داف��وس ح��ذر 
املنت��دى االقتص��ادي العاملي من 
تنام��ي خطر نش��وب مواجهات 
واقتصادي��ة بني قوى  سياس��ية 
كب��رى مب��ا ف��ي ذل��ك الصراعات 

العسكرية.
وس��لط تقري��ر اخملاط��ر العاملية 
الضوء على ع��دد من التهديدات 
الكبرى في عام 2018 ومن بينها 
اخملاط��ر البيئي��ة بس��بب أحوال 
الطق��س ودرج��ات احل��رارة غي��ر 
االقتص��ادي  والتف��اوت  املعت��ادة 

والهجمات اإللكترونية.
لك��ن امللف��ت ه��و تزاي��د اخملاوف 

السياس��ية بعد عام م��ن تبادل 
الناري��ة بني الرئيس  التصريحات 
األميرك��ي دونالد ترام��ب وزعيم 
كوريا الش��مالية كيم جوجن أون 
مما جع��ل العالم أق��رب للصراع 
الن��ووي من أي وق��ت مضى منذ 

عقود.
وم��ن املقرر أن يلقي ترامب كلمة 
في اليوم اخلتامي للمنتدى الذي 
يعقد س��نويا في منطقة جبال 
األلب السويس��رية ويستمر هذا 
العام من 23 إلى 26 كانون الثاني 
مبش��اركة 70 م��ن رؤس��اء الدول 
إلى جانب مش��اهير  واحلكومات 
ومصرفي��ني  ش��ركات  ومدي��ري 

كبار.

وأش��ار التقرير الذي ش��ارك فيه 
قرابة أل��ف خبير م��ن حكومات 
ومنظمات  وأكادمييني  وش��ركات 
غير حكومي��ة إل��ى أن 93 باملئة 
املواجه��ات  تفاق��م  يتوقع��ون 
السياس��ية أو االقتصادي��ة ب��ني 
ق��وى كب��رى ف��ي 2018 ومن بني 
هذه النس��بة 40 باملئ��ة قالوا إن 

هذه اخملاطر زادت بشدة.
وقال نحو 79 باملئة من املشاركني 
إن هن��اك مخاط��ر متزاي��دة من 
نشوب صراع عسكري بني دولتني. 
وإل��ى جانب خط��ر الص��راع في 
شبه اجلزيرة الكورية حذر التقرير 
م��ن خط��ر نش��وب مواجه��ات 
عس��كرية جديدة ف��ي منطقة 

الشرق األوسط.
وس��جل التقرير زيادة فيما أطلق 
عليها "سياسة الرجل القوي ذي 
الكاريزما" على مس��توى العالم 
السياس��ية  اخملاط��ر  إن  قائ��ال 
تتفاقم  والبيئي��ة  واالقتصادي��ة 
بس��بب انحس��ار دعم التعددية 

التي حتتكم إلى القواعد.
وأش��ار التقرير إلى ق��راري ترامب 
باريس  اتفاقي��ة  االنس��حاب من 
للمن��اخ واتفاقية الش��راكة عبر 
األطلس��ي وتهديده باالنسحاب 
م��ن االتف��اق الن��ووي ب��ني إيران 
والقوى الغربي��ة لكبح البرنامج 

النووي للجمهورية اإلسالمية.
وقال جون درزيك مس��ؤول اخملاطر 

العاملي��ة والرقمي��ة في ش��ركة 
مارش االستشارية التي ساهمت 
في وضع التقرير "تتطلب اخملاطر 
الت��ي نح��اول التصدي له��ا هنا 
حلوال تعددي��ة لكننا نتحرك في 

االجتاه اآلخر".
وعل��ى الرغم من تنام��ي اخملاوف 
السياس��ية ف��إن البيئة تصدرت 
قائم��ة اخملاطر إذ اعتب��رت أحوال 
الطقس القاسية أبرز التهديدات 
في 2018 بعد عام شهد عواصف 
غير معتادة في احمليط األطلسي 
من بينها اإلعصار ماريا الذي دمر 

بويرتوريكو.
العامل��ي  النم��و  تعاف��ي  وم��ع 
بش��أن  اخمل��اوف  انخفض��ت 

االقتص��اد كثي��را. لك��ن التقرير 
وص��ف التفاوت ف��ي الدخل بأنه 
"مش��كلة مدمرة" ف��ي العديد 
من الدول كما حذر من الرضا عن 
املن��اخ االقتصادي نظ��را الرتفاع 
وانخف��اض  الدي��ن  مس��تويات 
معدالت االدخار وشروط التقاعد 

غير املالئمة.
وق��ال كالوس ش��واب مؤس��س 
العامل��ي  االقتص��ادي  املنت��دى 
"مينحن��ا  التنفي��ذي  ورئيس��ه 
اآلخذ في  االقتص��ادي  التعاف��ي 
الزيادة فرصة ال يس��عنا إهدارها 
وهي رأب الصدوع التي س��محت 
بإضع��اف املؤسس��ات العاملي��ة 

واجملتمعات والبيئة".

قبل أيام من منتدى دافوس تقرير المخاطر العالمية يحّذر من مواجهات سياسية



نختلف ونتفق لنستمر في عالم من ثقافة
على م��دار أربعة عش��ر عاماً، ازدحمت الس��احة 
العراقية، بعدد من املنتديات والروابط واجلمعيات 
واملنظمات التي تعنى باجملال الثقافي، وتنافس��ت 
اغل��ب هذه املؤسس��ات عل��ى إقامة نش��اطاتها 
في مقراتها او اختارت ان تكون في س��احة عامة 
او داخ��ل قاع��ات كبي��رة وصغي��رة، تنوع��ت تلك 
النشاطات بني الشعر والندوات الثقافية العامة 
وب��ني الفعالي��ات الفني��ة والنش��اطات املدنية ) 
س��فرات للتعري��ف باآلث��ار العراقية، او س��فرات 
، بالنتيج��ة كل ه��ذه  اجتماعي��ة للمتنزه��ات( 
الفعاليات هدفها األول واالكبر هو رس��م مشهد 

جمي��ل في عي��ون األجيال املقبل��ة، لتكون بذلك 
تخطت العتبة األولى للحياة املدنية التي يسعى 

لها الناشطون املدنيون واملثقفون العراقيون.
رمب��ا يتس��اءل البعض وبش��كل مباش��ر: ما هي 

الثقافة؟
الثقاف��ة حس��ب اح��دى مق��االت األس��تاذ جؤذر 
الفت��اوي من جامعة بابل » النس��يج الكلي من 
األفكار واملعتقدات والعادات والتقاليد واالجتاهات 
ف�ي مجتم��ع ما، وهي كذل��ك القيم من مقبول 
ومرفوض في أي مجتمع. وهي أس��اليب التفكير 
وأشكال السلوك والعادات وطريقة املابس. وكل 

ما ينتج منها من ابتكارات ف�ي حياة اجملتمع.
والثقاف��ة يتعلمها كل عضو م��ن أعضاء اجملتمع 
في عملية اس��مها »التنشئة االجتماعية«، وهي 
باختصار تعن��ي ذلك اجلزء من البيئة الذي صنعه 
اإلنسان بنفس��ه ونّظمه بخبراته وجتاربه. عناصر 
الثقاف��ة العمومي��ات: وه�ي التي يش��ترك فيها 
غالبية أف���راد اجملتمع الواح�د، من أمثلتها اللغة 
وال��زي وطريق�ة التحية وأس��اليب االحتفال ف�ي 
املناس��بات، وه�ذه العموميات تعط��ي الثقاف�ة 
طابعه��ا ال���ذي مييزها من غيرها م���ن الثقافات 

وحتافظ على روح اجلماعة ومتاسك اجملتمع.

اخلصوصيات التي تس��ود بني أف��راد ِمهن وأعمال 
معين��ة أو بني أف��راد طبقات معين��ة ويكون لدى     

بقية أفراد اجملتمع فكرة عنها
املتغي��رات »البديات وم��ن أمثلته��ا التجديدات 
واالختراع��ات التي تظهر في ظ��ل ثقافة معينة 
فإذا انتشرت اندمجت ف�ي خصوصيات الثقاف�ة 
أو عمومياته��ا وإذا لم تنتش��ر فأنها تبقى عل�ى 

حالها أو تختفي.
عناص��ر الثقافة ال تعم��ل منفصلة ع�ن بعضها 
وإمن��ا ت�ت�فاعل تفاعاً فيما بينه��ا، والثقافة في 
منو مس��تمر وتغير دائم وللتغير الثقافي أس��باب 

متع��ددة فق��د يك��ون بس��بب ظ��روف طبيعية 
كحدوث زلزال أو بركان أو اكتشاف موارد طبيعية 

تؤثر ف�ي حركة احلياة في اجملتمع.
في ملحق الصباح اجلديد لهذا األس��بوع، نواصل 
االس��هام في الثقافة العراقية، تراثاً، ادباً، وحياة، 
ونش��اطات تع��ددت ولك��ن الرس��الة واح��دة، ان 
تستمر احلياة ويستمر البحث عن زوايا اجلمال في 
كل م��ا نقوم به من كتابة وق��راءة وحتى اختاف، 
فليس مهماً ان نتفق على كل شيء، امنا املهم بل 
امله��م جداً أن نتقبل اختافنا وندرك انه فس��حة 

للحياة.

جرافيك: أحمد محمد العتابي

سحر المكسيك من »اعترف اني عشت« حوار مع »سامي عبد الحميد«
اليذكر املس��رح العراقي إال ويذكر اس��م س��امي عبد احلميد ، وهو 
يحمل اليوم صوجلان شيخ مخرجي املسرح العراقي، وأعماله مازالت 
متثل عامة فارقة في مس��يرة املسرح العراقي والعربي، وبرغم أنه 
قد ش��ارف على التس��عني إال أنه مازال يتحمل بحيوية وتوهج وزر 
االبداع ، بتمظهراته اخملتلفة ، مخرجا مس��رحيا أصيا، جتتمع فيه 

روح الناقد، واحمللل، واملفسر، واملدرب ، واملمثل، واملصمم..

استعماالت المعرفة..اتحاد األدباء ينجز مشوارًا أدبيًا مشرق العطاء
 على مدى س��نة كاملة من العمل الثقافي، استطاع االحتاد العام 
لألدباء والكت��اب في العراق أن يتواصل مع متلقي األدب عبر بوابات 

املهرجانات والتظاهرات الثقافية، وفي أكثر من محفل.
وميثل عام 2017 عاماً حافا باملعرفة واإلبداع، إذ جاء مكماً ملسيرة 
فعالّيتني مميزتني شهدتهما أواخر عام 2016، وهما: 1.انطاق أعمال 

)منبر العقل( في احتاد األدباء، عن طريق املؤمتر الفكري..

من الصعب جدا ع��زل املعرفة عن احلياة، أو حتى وضع املعرفة خارج 
سياقات أنسنتها، الس��يما وسط عالم تضخمت قواه املهيمنة، إذ 
تتضخم فيه صورة السياسي وصور الفقيه واجلنرال، مقابل تضخم 
ظاهرة املعس��كر وظاهرة اجلماعة ومؤسسة الفقه، وهذا مايجعل 
البحث عن احللول الثقافية/ املعرفية لألزمات العامة أشبه بالبحث 

عن اللِص وْسط الُعتمة..
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10

واخي��راً وصلت املكس��يك.. بصبارها وافاعيها. املكس��يك املُزهرة 
والش��ائكة، اجلافة والعاصفة، بركان من الص��ور وااللوان جذبتني 
بضوئها وش��فافيتها. جتولت فيها ش��براً فش��براً من س��وق الى 
س��وق آخر، الن املكسيك احلقيقة في االسواق وليست في االغاني 
واالفام وال في الصورة املزيفة للش��ارب واملس��دس. املكسيك هي 

ارض املناديل ذات اللون القرمزي والفيروزي الفسفوري.

ترجمة حسين نهابة

قائمة "نيويورك 
تايمز" ألعلى 
مبيعات الكتب

في أسبوع
10



عقد االتحاد 
مهرجانات 

وجلسات 
متخصصة أخرى، 

كمهرجان 
)جواهريون( 

للشعراء 
الشباب، 

ومؤتمرين 
لمنبر العقل، 

األول عن 
)الفلسفة 

وأسئلة العقل( 
واآلخر عن 

)األنا واآلخر(، 
ومهرجان 

)أكيتو( الثقافي 
في كركوك 
وعين كاوه 

بإشراف المكتب 
الثقافي 

السرياني، 
واتحاد األدباء 

السريان، 
ونظم اتحاد 
أدباء النجف 

دورتين أنيقتين 
لمهرجان )بذار 

الشعر( للشعراء 
الشباب

والدة جيل ثقافي 
عربي بال عقد، 

تعني بالضرورة 
والدة)أبستمية( 

مغايرة، لها 
شفراتها، 

وقاموسها، 
ولها تداولها 

أيضا، وحتى 
مايسمى 

ب)القطيعة 
األبستمولوجية( 

التعني- هنا- 
الهروب الى 

األمام أو الخلف، 
بقدر يعني 
الحاجة الى 

مايمكن تسميته 
بالواقعية 

الثقافية، والتي 
تنطوي على وعٍي 

بسسيولوجيا 
المحنة، وبوعي 

المواجهة

الملف 8

عمر السراي
  

عل��ى م��دى س��نة كاملة م��ن العمل 
الثقافي، اس��تطاع االحتاد العام لألدباء 
والكت��اب ف��ي الع��راق أن يتواصل مع 
متلق��ي األدب عبر بواب��ات املهرجانات 
والتظاه��رات الثقافية، وف��ي أكثر من 

محفل.
وميثل ع��ام 2017 عاماً حاف��ا باملعرفة 
واإلبداع، إذ جاء مكماً ملسيرة فعالّيتني 
مميزت��ني ش��هدتهما أواخر ع��ام 2016، 

وهما:
1.انطاق أعمال )منبر العقل( في احتاد 
األدباء، عن طري��ق املؤمتر الفكري )عراق 
مابعد داع��ش( الذي ضّم بحوثاً فكريًة 

أصيلًة، ونقاشاً جدلياً واسع التفّوق.
2.مهرجان األدي��ب )رضا طالباني( الذي 
احتضنت��ه كرك��وك احملب��ة والس��ام 

واإلخاء.
ومما يجدر ذكره سعة التعاون والتنسيق 
بني االحت��اد بوصفه جهًة منظمًة، وبني 
وزارة الثقاف��ة بوصفه��ا جه��ة راعية، 
فالفعاليت��ان املذكورت��ان عقدتا بدعم 
م��ن وزارة الثقاف��ة والس��ياحة واآلثار، 
وبتفاهم مثمر ش��ّكل أساس النجاح 

للفعاليات األخرى.
وم��ن أبرز املهرجانات الت��ي رعتها وزارة 
الثقاف��ة ف��ي الع��ام 2017 م��ن ضمن 

أعمال احتاد األدباء:
ال��ذي  الش��عري  املرب��د  1.مهرج��ان 
ف��ي  البص��رة  محافظ��ة  احتضنت��ه 

أضخم جتمع أدبي وفني إبداعي.
2.مؤمتر الس��رد في دورت��ه الثانية وهو 
يصنع م��ن بغداد ب��ؤرة التق��اء فاعلة 
)عبداجملي��د لطفي(  بالس��ارد  محتفياً 

شعاراً لدورته.
3. الفعالية الثقافية اخلاصة باستذكار 
األديب الراحل سعدي املالح، من ضمن 
أعمال مكتب الثقافة الس��ريانية في 
االحتاد، إذ رع��ت الوزارة ه��ذه الفعالية 
التي كان من املقرر عقدها في عينكاوا 
بأربي��ل، إال أنها تأجلت بس��بب ظروف 

إقليم كردستان بعد إجراء االستفتاء.
4.مهرجان املتنبي في دورته اخلامس��ة 
عش��رة، من أعم��ال احتاد أدباء واس��ط، 
وال��ذي كان من املؤمل عقده في كانون 
املعرق��ل  التدخ��ل  ل��وال   ،2017 األول 
للحكوم��ة احمللية، مما ح��دا باألدباء إلى 
تأجي��ل هذه النس��خة م��ن املهرجان، 
وبت��آزر جمي��ل وقف��ت وزارة الثقاف��ة 
مع أدبائه��ا، رافضة تدخل السياس��ة 

مبجريات األدب.
5.مهرج��ان الكمي��ت الش��عري الذي 
يقيم��ه احت��اد أدب��اء ميس��ان الطيبة 
والعراقة، وس��ط جتمهر ثقافي واسع. 
وق��د عقد املهرج��ان في ش��هر كانون 

األول املنصرم.
6.مهرجان الش��اعر لطيف هلمت، من 
ضمن أعمال املكت��ب الثقافي الكردي 
في االحتاد، وسط حضور فاعل لشعراء 

وأدباء كرد في قلب العاصمة بغداد.
ه��ذا وق��د عق��د االحت��اد مهرجان��ات 
وجلسات متخصصة أخرى، كمهرجان 
)جواهريون( للشعراء الشباب، ومؤمترين 
ملنب��ر العق��ل، األول ع��ن )الفلس��فة 
وأسئلة العقل( واآلخر عن )األنا واآلخر(، 
ومهرجان )أكيتو( الثقافي في كركوك 
وع��ني كاوه بإش��راف املكت��ب الثقافي 
الس��ريان،  األدب��اء  واحت��اد  الس��رياني، 
ونظم احتاد أدباء النجف دورتني أنيقتني 
للش��عراء  الش��عر(  )ب��ذار  ملهرج��ان 
الشباب، فضا عن مسابقة قصصية 
باس��م الق��اص الراحل زم��ن عبدزيد، 
وامتازت رابطة النّقاد واألكادمييني مبؤمتر 
تخصصي نق��دي تصّدت ل��ه بحنكة 
ورصانة، فضا عن استذكارات ملبدعني 
عراقيني ورموز أدبية راسخة، ومسابقة 
قصصية رصينة حملت اسم القاصة 
الرائدة س��افرة جميل حافظ بتنظيم 

من نادي السرد في االحتاد.
وم��ن أجم��ل إضاف��ات االحت��اد لس��لة 
املهرجان��ات ما عقده احت��اد أدباء ديالى 
من مهرجان شعري يحمل اسم )تامّرا( 
ف��ي بداي��ة ناجح��ة جمع��ت املبدعني 
العراقي��ني حتت أغصان ربي��ع بعقوبة، 
ليتزامن مع��ه االحتفال باليوم العاملي 

للش��عر، ف��ي مهرجان ش��هد حضورا 
عربي��اً ف��ي بغ��داد، فض��اً ع��ن عودة 
مهرج��ان احلبوبي ف��ي دورة جديدة من 
ضمن أعم��ال احتاد أدباء ذي قار احلضارة 

واحلرف األول.
كما قّدم املكتب الثقاف��ي التركماني 
في احتاد األدباء نش��اطاته بفرادة مميزة، 
ع��ن طريق مهرجانني ش��عريني حلناجر 

تصدح بحب الوطن.
وعن نش��اطات احتاد األدباء لعام 2018 
... فالعم��ل جارٍ لعقد مهرج��ان املربد 
في ش��باط املقب��ل، وبدعم م��ن وزارة 
الثقاف��ة العراقية، ومحافظة البصرة، 
كما وعدت الوزارة بدعم الدورة الثانية 
عشرة ملهرجان اجلواهري، التي يستعد 
لها االحتاد في آذار املقبل بترافق مع يوم 
الش��عر العاملي. كما يج��ري التحضير 
واس��تقبال نصوص الش��باب لطباعة 
عش��رين إص��دارا جدي��دا ف��ي حف��ل 
مسابقة املبدعني الشباب في السابع 
م��ن أّيار/يوم تأس��يس االحت��اد، وكذلك 
اجله��د موص��ول الس��تقبال اجتم��اع 
املكت��ب الدائ��م الحت��اد األدب��اء العرب 
منتص��ف الس��نة اجلاري��ة. فضا عن 
بقية املهرجانات التي يجري التحضير 

لها تباعاً.
وم��ن رب��ى كل ه��ذه الزه��ور اليانع��ة 
للعم��ل املنت��ج، يش��كر االحت��اد العام 
لألدباء والكّتاب في العراق وزارة الثقافة 
والس��ياحة واآلث��ار حلس��ن موقفه��ا، 
ودعمه��ا ورعايته��ا مهرجان��ات االحتاد 
املتنوع��ة، مم��ا يش��كل رفدا للس��احة 
األدبية، كما ميثل منوذجا للبناء الراسخ 

ملعمار العقل املفّكر. 
ونأم��ل م��ن وزارتن��ا املتفانية ش��مول 
مهرجاني )تامّرا( و)احلبوبي( الش��عريني 
بدعمها املشهود، كما نسعى لشمول 
أحد املهرجانات ألعمال املكتب الثقافي 
التركماني بالدعم الوافي إلشاعة روح 
اجلم��ال والتبّن��ي للفعالي��ات اخملتلفة 

التوجه.
الش��كر واالمتن��ان ل��كل من أس��هم 
ف��ي توّه��ج االحت��اد بِس��مته الباذخة 
الروعة، وشكرا لكل احتادات احملافظات، 

واملكات��ب الثقافي��ة، واألندية والروابط 
واملنتديات. 

وأدبائن��ا  ألديباتن��ا  األمان��ي  وأطي��ب 
مبناس��بة حلول الع��ام اجلدي��د، دامت 

أيامكم بالفرح والسرور.

منشورات االحتاد العام لألدباء 
والكّتاب في العراق .. 

تخليد الكلمة ونشر املعرفة وتدوين 
التاريخ... 

 ومن االجتاه��ات اجلديدة والفاعلة التي 
ح��رص االحتاد العام لألدباء والكتاب في 

العراق على تبّنيها، مشروع )منشورات 
االحت��اد الع��ام لألدب��اء والكّت��اب ف��ي 

العراق(.
والفكرة األس��اس له��ذا التوّجه تقوم 
عل��ى تخليد الكلم��ة، وتكوين مكتبة 
لألدباء عبر السنوات املتراكمة، لتدوين 

تاري��خ إبداعهم. فاالحت��اد يتصدى في 
كل س��نة لطباع��ة م��ا يق��ارب أربعة 
وعش��رين كتاب��اً أدبي��ا، ف��ي مختلف 
أجن��اس الثقاف��ة، وهذا ما سيش��كل 
مكتبًة عامرًة ترفد الس��احة الفكرية 
بكل جدي��د، كما يحقق هذا الس��ياق 

دعماً ملؤلفات األدباء، فضاً عن س��عي 
بارز لدى هذا املش��روع في إعادة طباعة 
مجموعة م��ن الكتب القدمية واملهّمة 
بصورته��ا األولى، بع��د نفادها، لتكون 

حاضرًة بني يدي القارئ املعاصر.

مجلة االديب العراقي
وقد جن��ح االحتاد حقاً في توش��يح كل 
إص��دار جديد جملل��ة )األدي��ب العراقي( 
بهدية عدد مرافقة ميثلها عدد قدمي من 
أعداد اجمللة نفس��ها، وفعاً جتسد هذا 
احللم بطباعة ثاث��ة أعداد قدمية جمللة 

)األديب العراقي( رابعها سيصدر قريباً 
مع العدد )شتاء 2018(.

وبغية استقبال الكتب اجلديدة وإعطاء 
الرأي النقدي فيها، وقبولها للطباعة، 
اعتمدت جلنة النش��ر ف��ي االحتاد على 
نخب��ة طيبة من األس��ماء الراس��خة 
إلعط��اء خبرتها على املنش��ورات، وقد 
مثل ه��ذه النخب��ة األدباء واألس��اتذة 
فاضل  املعم��وري،  )ناجح  األكادميي��ون: 
ثام��ر، د.مال��ك املطلبي، أحم��د خلف، 
د.صبحي ناصر، د.عقيل مهدي، باس��م 
ح��داد،  د.عل��ي  حم��ودي،  عبداحلمي��د 
حس��ب اهلل يحي��ى، ط��ه الش��بيب، 
حنون مجيد، د.فاض��ل عبود التميمي، 
د.س��مير اخلليل، علي الفواز، د.جاسم 
اخلالدي، د.عل��ي متعب، د.أحمد مهدي 
الزبيدي، د.جاسم محمد جسام( فضاً 
عن أس��ماء أخرى س��تعتمد في قابل 

املطبوعات.
ِ�اً نتاجات  وانطلق املش��روع مس��تقب�
األعض��اء، ليتح��ول االحتاد إل��ى خلية 
تقدم اجللس��ات واملهرجانات من جهة، 
وتنشر الكتب الرصينة من جهة أخرى. 
وق��د تفّوق االحتاد وف��ي غضون أقّل من 
عل��ى مؤسس��ات متخصصة  س��نة 

بالطباعة والنشر.
شهد السادس من أيار عام 2017 صدور 
أول كتب املنش��ورات متزامناً مع مؤمتر 
الس��رد الثاني الذي أقام��ه االحتاد، عن 
طريق كتاب )الس��ارد رائي��اً( الذي ضم 
بحوثا رصينة للمؤمتر، وقد وّزع الكتاب 
ف��ي املؤمت��ر على م��دى انعق��اد أيامه، 
فضاً ع��ن اقتناء األدباء ل��ه في بغداد 
واحملافظات عن طريق احتادهم الباسق.

كشف بعنوانات الكتب الصادرة
عن االحتاد في العام 2017

مؤلف��ني- رائياً-مجموع��ة  الس��ارد   *
دراسات.

* الطيف-هيثم بهنام بردى-رواية.
* أل��ف صب��اح وصباح-حام��د فاضل-

مجموعة قصصية.
* احلديق��ة ليس��ت ألحد-ياس��ني طه 

حافظ-شعر.

بوبو-مجموع��ة  البال��ون  مغام��رات   *
قصصية  موهوبني-مجموعة  أطف��ال 

لألطفال.
* دراس��ات حرة في األدب احلديث-د.جناح 

كبة-دراسة.
العّي��اش- الش��طآن-نضال  * مزامي��ر 

شعر.
* دم��ى وأطفال وقصص أخرى-س��افرة 

جميل حافظ-مجموعة قصصية.
* مخت��ارات من ش��عر مظف��ر النّواب-
جلنة ترش��يح النّواب إلى نوبل لآلداب-

ترجمة د.هيثم الزبيدي.
* في األدب األندلس��ي-د.خليل محمد 

إبراهيم-دراسة.
* هّباشون-شوقي كرمي حسن-رواية.
* املرايا والدخان-ياسني النصير-نقد.

* س��أقول غير مايقوله العشاق-هدى 
محمد حمزة-شعر.

* التوصيل وإش��كالياته ف��ي اخلطاب 
البصري-د.معتز عناد غزوان-دراسة.

مس��رح  الفتيان/نح��و  مس��رح   *
للمراهقني-د.حس��ني علي هارف وإميان 

الكبيسي-دراسة ونصوص.
* شغب أنثوي-رسمية محيبس-شعر.
* وش��م لذكرى وجه-عمران العبيدي-

شعر.
* مفهوم الريادة في املس��رح العربي-د.

عقيل مهدي-دراسة.
* ع��دد مجل��ة األدي��ب العراق��ي ع��ام 

.1962
* ع��دد مجل��ة األدي��ب العراق��ي ع��ام 

.1963
* الع��دد الك��ردي م��ن مجل��ة األدي��ب 

العراقي عام 1961

بينما ستصدر قريباً بعد اجناز التصميم 
واملراجعة مجموعة من الكتب هي في 

املطبعة حالياً:
* التسارد/فعل اخللق بني السرد وتلّقيه-

كوثر جبارة-دراسة.
* تراثي��ون ف��ي الذاكرة-رفع��ت مرهون 

الصّفار-تراث.
* كف��ن الس��هرة-علي اإلس��كندري-

شعر.

لش��اعرات  رابس��وديات/نصوص   *
عراقيات-مجموعة شاعرات-شعر.

* ف��ي القص��ة العراقية-باس��م عب��د 
احلميد حمودي-نقد.

* املثال النقدي/ق��راءة في منجز الناقد 
فاضل ثامر-د.جاسم اخلالدي-دراسة.

وس��يتواصل احتاد األدباء في استكمال 
هذا املش��روع بطباعة الكتب املقّدمة 
إلي��ه ومازال��ت ف��ي ط��ور اخلب��رة اآلن، 
وس��تخصص جلنة النش��ر ف��ي االحتاد 
النص��ف األول من ع��ام 2018 لطباعة 
نتاج��ات الش��باب املعل��ن عنه��ا ف��ي 
)املس��ابقة األدبية لنتاجات الش��باب( 
والت��ي تس��تقبل املش��اركات حالي��اً. 
لتعود كتب أعضاء االحتاد بالصدور في 

النصف الثاني من العام احلالي.
االحت��اد  دوري��ات  عّض��دت  وق��د  ه��ذا 
املس��تمرة سلس��لة َ الكتب الصادرة 
ف��ي ع��ام 2017. إذ اس��تطاع االحتاد أن 
يصدر ثاثة أعداد من »األديب العراقي« 
وعددين م��ن »األديب الك��ردي« وأربعة 
أعداد م��ن »األديب التركماني« وعددين 
من »األديب الس��رياني« ومازال مشوار 

اجلمال مستمرا.
إن اتخاذ طري��ق الكتاب جادًة للتواصل 
مع الق��ّراء ميثل تنوعاً ف��ي تقدمي األدب 
املفيد، وإش��اعًة لروح الق��راءة، وإعادًة 
ملا أش��ارت ل��ه كلمة االحت��اد في غاف 

مطبوعاته، وهي تقول:
»وف��ي حلم صغير أنيق لها، حتاول هذه 
السلس��لة الث��ّرة الثرّي��ة أن تصح��ح 
صياغ��ة ش��عار عرب��يٍّ عتي��ق ليكون: 
الع��راق يكت��ب، العراق يطب��ع، العالم 

يقرأ...«.
فشكرا لألديبات واألدباء لتواصلهم مع 
هذه الفكرة الفتية الشامخة، وشكرا 
للجان��ب الفني الس��اند للمطبوعات 
أناقًة وجم��االً متمث��اً باألديب محمد 
اخلط��اط،  ف��اح  والدكت��ور  حّي��اوي، 
والدكت��ور ف��رات العّتاب��ي، واملصم��م 
عطي��ل اجلّفال، وش��كرا ملطبعة الرواد 
الزاه��رة، وجه��ود الس��يد محمد عبد 

.) محمد العم العزيز )أبو كرميمِّ

بدعم مميز من وزارة الثقافة والسياحة واآلثار .. 

اتحاد األدباء ينجز مشوارًا أدبيًا مشرق العطاء
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محمد زكي ابراهيم

ل��م يكن ثم��ة أجمل عندي م��ن منظر 
باعة الصحف املتجولني، الذين يجوبون 
الش��وارع واألس��واق، متأبط��ني رزماً من 
املطبوعات الس��مر وامللون��ة، إليصالها 
إل��ى كل م��كان ف��ي املدين��ة. وحيثم��ا 
كان ه��ؤالء أكثر ع��دداً، كان املكان أكثر 
اس��تنارة. فالصحف آنذاك كانت شرطاً 

الزماً من شروط احلضارة.
بالنس��بة لي ش��خصياً، لم أك��ن أجرؤ 
وقته��ا أن أرد أي��اً منهم خائب��اً. فهؤالء 
ف��ي نظ��ري باع��ة الثقاف��ة، وال ب��د أن 
أحظى منها بنصيب، كائناً ما كان ذلك 

النصيب!
وف��ي الغال��ب كان هؤالء يؤث��رون مرائب 
النقل بني العاصمة واحملافظات، التي لم 
تكن حركتها تتوقف س��اعة من نهار أو 
ليل. ويج��دون في  الصعود إلى احلافات 
الكبيرة سوقاً رائجة. فهناك على الدوام  
من يحب تزجي��ة الوقت، والتخفيف من 
معاناة السفر، في قراءة اجلرائد واجملات. 
هذه الع��ادة التي اندث��رت لدينا، لم تزل 
منتش��رة في أرجاء العالم املتقدم حتى 

اآلن.
وقد نال هؤالء الباعة نصيبهم من اآلالم 
الت��ي جترعه��ا العراقيون في الس��نوات 
التي أعقبت انعتاقهم من أس��ر النظام 
الق��دمي. وذهب الكثي��رون منهم ضحية 

س��هلة للعبوات الناس��فة والسيارات 
املفخخة في األسواق والتقاطعات.

ول��م تك��ن ظاه��رة الباع��ة املتجول��ني 
ش��ائعة في جميع األزمان التي مرت بها 
الدولة العراقية. ففي بعض السنني كان 
احلص��ول على اجلريدة الرائج��ة، أو اجمللة 
املفضلة، يحتاج إلى حجز مسبق. حتى 
إذا م��ا حل عق��د التس��عينيات، وتكاثر 
عدد الصحف في العراق، أصبح احلصول 
على هذه اخلدم��ة أمراً ال مفر منه. وبات 
لهذه الش��ريحة من الناس حضور مهم 

في كل مكان.
لقد اصيبت هذه املهنة اآلن بالكس��اد. 
وبدأت ظاه��رة الصح��ف احملمولة باليد 
باالختف��اء. حت��ى غ��دا احلص��ول عل��ى 

نس��خة من الصحيفة أم��راً متعذراً إال 
في أماكن محددة وقليلة، في قلب املدن 
الكبرى. أما في األط��راف فقد انقرضت 

منها بشكل كامل.

م��اذا كس��ب الع��راق باختف��اء ظاهرة 
باع��ة الصح��ف املتجولني؟ وم��اذا جنى 
العراقي��ون م��ن أف��ول جن��م الصحافة 
املكتوبة؟ أس��ئلة تصعب اإلجابة عنها، 
إال أن م��ن احملق��ق أنه��ا كان��ت ظاه��رة 

مؤسفة بكل املقاييس. 
لقد أس��هم انتش��ار عادة الق��راءة في 
وقت ما في خلق جمهور متعلم يتحلى 
باملوضوعي��ة والرصان��ة. وميتلك فضيلة 
الصب��ر واألن��اة. وال ينج��ر إل��ى مواقف 
متعجلة وزائفة. وقد صنعت هذه العادة 
اجلميلة كتاباً ومؤلفني على جانب كبير 
من الش��هرة. وكان من حس��ن حظهم 
أنه��م ول��دوا في تل��ك احلقبة م��ن  دون 
غيرها، فأضحوا جنوم��اً كباراً، وبات لكل 

منهم جمهور عريض.
حينم��ا اختفى باع��ة الصحف، اختفت 
املعروف��ني.  الكت��اب  ظاه��رة  معه��م 
وأصبح��وا ه��م أنفس��هم يعان��ون من 

اإلعراض والتجاهل، واإلهمال والكساد.
كل ما أمتن��اه أن تبقى من هؤالء الكتاب 
بقية تقاوم االنقراض. وأن تبقى الصحف 
على ندرتها حاضرة في األسواق. فالقارئ 
النهم ش��رط الزم من ش��روط الكتابة. 
واختف��اؤه س��يجعل منها س��لعة غير 
ذات ج��دوى ف��ي عصر العل��م والتقنية 
واملعلوم��ات. وال أظ��ن أن م��ن مصلحة 
ش��عب اخترع الكتابة قبل آالف السنني 
أن يتحول إلى ش��عب أم��ي. فذلك ما ال 

يرجوه له أحد في يوم من األيام.  

علي حسن الفواز
 

من الصعب ج��دا عزل املعرفة عن احلياة، 
أو حت��ى وض��ع املعرف��ة خارج س��ياقات 
أنسنتها، السيما وسط عالم تضخمت 
ق��واه املهيمن��ة، إذ تتضخم في��ه صورة 
السياسي وصور الفقيه واجلنرال، مقابل 
تضخم ظاهرة املعسكر وظاهرة اجلماعة 
ومؤسسة الفقه، وهذا مايجعل البحث 
عن احلل��ول الثقافية/ املعرفي��ة لألزمات 
العامة أش��به بالبحث عن اللِص وْسط 

الُعتمة..
احلاج��ة ال��ى املعرف��ة، تقت��رن  بإيج��اد 
البيئ��ة الصاحلة لها، إلنتاجها ولتداولها، 
ه��و  التوصي��ف  ه��ذه  واس��تهااكها 
التعبي��ر ع��ن الطم��وح للحص��ول على 
احلق باس��تعمال هذه املعرف��ة دون ُعقد، 
أو اغت��راب، وم��ن منطل��ق احلاج��ة اليها 
بوصفها جوه��ر املش��روع الثقافي الذي 
مُيكن��ه الدخول الى الس��وق واملؤسس��ة 
واملدرس��ة واجلام��ع واجلامعة، فم��ا يبدو 
ظاه��را أّن الواق��َع العرب��ي  يتماه��ى مع 
املعرفة من خال موش��ور السلطة، ومع 
طبيع��ة تعالقه��ا باملقدس، لي��س ألنه 
يعي��ش الكثي��ر م��ن مظاهر االس��تبداد 
السياس��ي فحس��ب، ب��ل ألّن صناع��ة 
ه��ذه املعرف��ة لم تدخ��ل في س��ياقات 
التنمي��ة، وفي برامج التعلي��م والتربية، 
إذ هي مسكونة مباهو ُمهّمش وَمقّصي، 
الوه��م واخلرافة  وُمس��تغرقة بس��طوة 
والشعبوية، تلك التي جتعلنا بعيدين عن 
أية فاعلية لتأس��يس، وعن ش��روط احلق 
باملش��اركة الفاعلة في احلوار والتثاقف، 
وف��ي مش��روعية احلصول عل��ى املعرفة، 

والتخّلص من رهاب األش��باح التي ظّلْت 
تش��اطرنا أحامنا منذ أْن انهارت الدولة 

العباسية والى اليوم..
املعرف��ة تعن��ي هن��ا اخلط��اب بوصف��ه 
التداولي والتمثيلي، وتعني أيضا )املنفعة 
واملصلح��ة( بتوصي��ف غادمي��ر، مثلم��ا 
تعني- كذلك- الدرس العلمي واألكادميي، 
فضا عن ماتعنيه في متثاِت في صناعة 
السؤال النقدي، وفي س��ؤال العقل، ومبا 
يُعط��ي لن��ا احلافز عل��ى الثق��ة بضرورة 
عقلن��ة حلظتنا احلاضرة رغ��م كارثيتها، 
وف��ي التعاطي مع اآلخ��ر واخملتلف، بعيدا 
عن )الت��ورط ف��ي املس��احة الامتعينة 
كمحيط ميكن أْن يتس��ع الى ماالنهاية( 

كما يقول مطاع صفدي..
الاتعيني هنا هو العش��وائية، مقابل أنَّ 
املعرفة تعني لتأس��يس واحلاجة الدائمة 
ال��ى التنمي��ة التخطيط، والى أنس��نة 
اخمُلتل��ف، والى وضع صن��دوق األفكار حتت 
الي��د، إذ المن��اص الي��وم من اس��تعمال 
ه��ذه األفكار، وف��ي كّل اجمل��االت بدءا من 
العقائدي��ات وانته��اء بالتقان��ات، وحتى 
احلدي��ث عن املش��روع الثقاف��ي- في هذا 
السياق- سيكون أكثر تفاعا مع املشروع 
السياس��ي، بوصف��ه مش��روعا ل��إدارة 
العمل  والتمكني، ومأسس��ة  والتنظيم 
عل��ى تأهي��ل البنى)اجلام��دة( احلاكم��ة 
لتكون أكثر قدرة على قبول ستراتيجيات 

احلداثة والتحديث..
ق��د يكون صعب��ا اخلوض في ه��ذا اجملال، 
وفي وض��ع العق��ل العربي عن��د عتبات 
هذه املواجه��ة الصعبة واملعق��دة، لكّن 
ه��ذا اليعني االستس��ام للخراب، ولفخ 
األرخنة الواهمة، ول��كّل ماهو قهري في 
حياتن��ا العربي��ة، مثلما اليعن��ي التلذذ 

والتماهي النكوصي مع لعبة)َجلد الذات( 
إلحداِث مايشبه التطهير الداخلي..

املثقفون وصناعة املعرفة..
التأس��يس عل��ى ماهو ثقاف��ي قد يكون 
رهان��ا عل��ى نقد اخل��راب، على مس��توى 
نقد خطاب الس��لطة، وخط��اب الفقه، 
األيديولوجي��ا، وكذل��ك عل��ى  وخط��اب 
مس��توى صناعة املعرف��ة، وباإلجتاه الذي 
يدعو ال��ى جْعل ه��ذه الصناعة مصدرا 
مهما للتنمية البش��رية، وللتمّدن على 
وعل��ى  والعم��ران،  االجتم��اع  مس��توى 
مستوى السوق والتعّلم والعلم، وكذلك 
عل��ى مس��توى املمارس��ة الت��ي تتعّلق 
بالنقد والكش��ف، وبتنش��يط الفعالية 
الثقافية لتكون أكثر أهلية، وأكثر حتفيزا 
وشجاعًة على مواجهة مايجري، السيما 
تلك الت��ي تدخل ف��ي مواجه��ة التاريخ 

وصناديق أشباحه.
والدة جي��ل ثقافي عربي ب��ا عقد، تعني 
بالض��رورة والدة)أبس��تمية( مغايرة، لها 
ش��فراتها، وقاموس��ها، وله��ا تداوله��ا 
أيض��ا، وحت��ى مايس��مى ب)القطيع��ة 
الهروب  هنا-  األبس��تمولوجية( التعني- 
الى األم��ام أو اخللف، بق��در يعني احلاجة 
الى ماميكن تسميته بالواقعية الثقافية، 
والت��ي تنطوي على وعٍي بسس��يولوجيا 
احملن��ة، وبوعي املواجه��ة، فضا عن وعي 
مايحمله التاريخ اجلماعاتي من التباسات 
وُعقد، مقابل وعي العاقة مع اآلخر، اآلخر 
االس��تعماري أو االستشراقي أو العوملي، 
وحتى اآلخر القوم��ي والديني والطائفي، 
ألّن هذا الوعي املُرّكب هو الداعم احلقيقي 
لس��تراتيجيات صناعة املعرفة، وصناعة 
حّيزها وخطابها وس��وقها ومؤسستها، 

وبعكس��ه س��نجد أنفس��نا أمام املزيد 
من)األشباح( واملزيد)من صناديق البندورا( 
مقابل تعطيب أية إرادة حتاول التمرد على 

لزوجة سرديات الليالي األلف..
صناع��ة املعرفة هي صناعة تش��غيلية 
واس��تثمارية في آٍن مع��ا، إذ من الصعب 
أْن نكون)حداثيني( ف��ي اللغة وفي آدابها 
وفي باغتها كمايقول أدونيس، وسلفيني 
في النظ��ر الى احلرية والدين والس��لطة 
واجلس��د واخملتل��ف، وأّن تك��ون نصوصنا 
مموه��ة، وخالية من ج��رأة التأوي��ل، ومن 
وضع األشياء في س��ياقها االستعمالي 
بدءاً من سياق الثروة وليس انتهاء بسياق 

السلطة.
التش��غيلي يدخ��ل ف��ي س��ياق م��ا هو 
عل��ى  وتخطيط��ي،  وإجرائ��ي  وظائف��ي 
مس��توى بناء املؤسسات والعمالة فيها، 
وعل��ى مس��توى حتدي��د األط��ر واآلليات 
وحس��ابات الُكلفة، لكن االستثماري هو 
األكث��ر فاعلي��ة في اس��تقالية ومدنية 
الصناعة املعرفية، وفي توسيع مدياتها، 
ألنه يعني أوال التمرد على منطية الهيمنة 
الت��ي ع��ادة ماترتب��ط مبركزة الس��لطة 

وبسيطرتها على الثروة والعنف، مبا فيها 
هينم��ة رأس امل��ال العموم��ي، ورأس مال 
اجلماع��ة، مثم��ا يعني ثانيا مش��روعيته 
في املنافس��ة، واحلرية، والشروع بالدخول 
الى لعبة الس��وق، حيث س��ياق العرض 
والطل��ب ومعرف��ة حساس��ية اجلمهور 

والرأي العام..

حفريات العقل..
ح��ني انش��غل ميش��يل فوك��و بق��راءة 
فإن��ه كان  الغرب��ي،  الثقاف��ي  املش��روع 
يعم��د الى حف��ر ماف��ي التاري��خ، تعريًة 
للس��لطة، وللمعرفة املهيمنة، وللمركز 
الذي صن��ع القمع والس��جن والعصاب، 
وحتى للنظام احلاكم..كل هذه احلفريات 
كان لها األثر الكبير  في حتديد وترس��يم 
مام��ح املعرفة، وفي تأهي��ل مفاهيمها 
لتغيير  تداوله��ا  ومصطلحاته��ا، وحتى 
مسار استعماالتها ازاء متغيرات احلاضر 

واملسقبل..
هذه العتب��ة قد تصلُح ملقارب��ة إجرائية 
لبي��ان وظيف��ة النقد في الكش��ف عن 
الكثي��ر من)املقم��وع واملس��كوت عن��ه( 
في مش��هدنا املعرفي، وف��ي بعث احلياة 
ف��ي صناعته، وفي وظائف��ه، في صياغة 
متث��اٍت، ميك��ن أْن تكفل فاعلي��ة النقد، 
وتوّظف��ه ف��ي التعاطي مع االش��كاالت 
التي نواجه حتدياتها ومعطياتها، السيما 
مع التاريخ والس��لطة واخلط��اب الديني 
ه��ذه  بات��ت  إذ  واجلماع��ة،  واأليدلوجي��ا 
املكونات مصدرا إلثارة الذعر، وس��ببا في 
انتاج مظاهر غرائبية للعنف والكراهية 
الدول��ة  مش��اريع  وتهمي��ش  والنب��ذ، 
الوطنية والتنمية الثقافية، وأنسنة نقد 
العقل العربي ومؤسس��اته، حّد تعطيل 

أية فعالية للقوى الفاعلة، مبافيه القوى 
العاملة في حقول االجتماع والسياس��ة 

واالقتصاد والفعاليات املدنية األخرى..
جوه��ر  ه��ي  املعرف��ي  احلف��ر  فاعلي��ة 
املس��ؤولية النقدي��ة، وينبغ��ي أْن تكون 
جوه��ر املمارس��ة الثقافية، ومبا يُس��ِهم 
في تأهيل األرضية لصناعة)قوة املعرفة( 
الت��ي متلك لوحدها مش��روعية مواجهة 
الس��لطة واملركزة، وحتّفز العقل اجلمعي 
عل��ى القب��ول باخملتل��ف، والتفاع��ل مع 
اآلخر بوصفه وجودا، وليس هامش��ا، وهو 
مايعني العمل على أنسنة املغايرة، على 
املؤسس��ية، وعلى  الصناع��ة  مس��توى 
مستوى) التفّطن لكل املشاريع التي تريد 
أْن تضمَّ حتت لوائها اجلموع لتصهرها في 

وحدة مزعومة(*
عب��د العزيز ب��ن عرف��ة/ مجل��ة كتابات 

معاصرة/ العدد24 / نيسان1995
خط��ورة اجلماعات املزعوم��ة وغّلوها هو 
أكث��ر مايه��دد الدول��ة الوطني��ة اليوم، 
ويعّطل فاعلية اجملتمع احلمائي، وصناعة 
املشروع املعرفي، إذ حتولت هذه اجلماعات 
األصولية الى قوى عصابية تتبنى اخلطاب 
املس��لح، والفق��ه املس��ّلح، فض��ا عن 
شرعنتها للعنف املقدس بوصفه اجلهادي 
الطائفي��ة  مبرجعيات��ه  أو  والس��لطوي، 
والتاريخية، فضا ع��ن نزوعها االقصائي 
واالكراهي ازاء قي��م احلرية والدميقراطية 
والليبرالية والعلمنة والعدالة واحلق، ومبا  
يُخض��ع )الوضعيات الراهني��ة( للمحنة 
الت��ي نعيش��ها ال��ى توصيف��ات تغيب 
عنها الواقعية والنقدية، وتغمرها أوهام 
اجلماعات املزعومة ونظريتها  في الفكرة 

الناجية...
 

باعة الصحف

استعماالت المعرفة..
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قد نجح االتحاد 
حقًا في توشيح 
كل إصدار جديد 
لمجلة )األديب 
العراقي( بهدية 
عدد مرافقة 
يمثلها عدد قديم 
من أعداد المجلة 
نفسها، وفعاًل 
تجسد هذا الحلم 
بطباعة ثالثة أعداد 
قديمة لمجلة 
)األديب العراقي( 
رابعها سيصدر 
قريبًا مع العدد 
)شتاء 2018(.

وبغية استقبال 
الكتب الجديدة 
وإعطاء الرأي 
النقدي فيها، 
وقبولها للطباعة، 
اعتمدت لجنة 
النشر في االتحاد 
على نخبة طيبة 
من األسماء 
الراسخة إلعطاء 
خبرتها على 
المنشورات

في مسرحية 
)أرامل( للكاتب 
االرجنتيني )أرييل 
دورفمان(، 
إدانة للنظم 
الكتاتورية 
وممارستها 
القهر ضد 
الشعوب التي 
تتطلع الى 
الحرية، وتذكرني 
أحداث المسرحية 
بجريمة سبايكر 
وما حصل 
للمقاتلين 
العراقيين من 
تعذيب، وقتل 
ورمي الجثث 
في النهر. وفي 
إعدادي للنص 
األصلي لم أغير 
في االحداث وال 
في الشخصيات، 
ولكني حولت 
الحوار من 
الفصحى الى 
اللغة الوسط

عمر السراي
  

عل��ى م��دى س��نة كاملة م��ن العمل 
الثقافي، اس��تطاع االحتاد العام لألدباء 
والكت��اب ف��ي الع��راق أن يتواصل مع 
متلق��ي األدب عبر بواب��ات املهرجانات 
والتظاه��رات الثقافية، وف��ي أكثر من 

محفل.
وميثل ع��ام 2017 عاماً حاف��ا باملعرفة 
واإلبداع، إذ جاء مكماً ملسيرة فعالّيتني 
مميزت��ني ش��هدتهما أواخر ع��ام 2016، 

وهما:
1.انطاق أعمال )منبر العقل( في احتاد 
األدباء، عن طري��ق املؤمتر الفكري )عراق 
مابعد داع��ش( الذي ضّم بحوثاً فكريًة 

أصيلًة، ونقاشاً جدلياً واسع التفّوق.
2.مهرجان األدي��ب )رضا طالباني( الذي 
احتضنت��ه كرك��وك احملب��ة والس��ام 

واإلخاء.
ومما يجدر ذكره سعة التعاون والتنسيق 
بني االحت��اد بوصفه جهًة منظمًة، وبني 
وزارة الثقاف��ة بوصفه��ا جه��ة راعية، 
فالفعاليت��ان املذكورت��ان عقدتا بدعم 
م��ن وزارة الثقاف��ة والس��ياحة واآلثار، 
وبتفاهم مثمر ش��ّكل أساس النجاح 

للفعاليات األخرى.
وم��ن أبرز املهرجانات الت��ي رعتها وزارة 
الثقاف��ة ف��ي الع��ام 2017 م��ن ضمن 

أعمال احتاد األدباء:
ال��ذي  الش��عري  املرب��د  1.مهرج��ان 
ف��ي  البص��رة  محافظ��ة  احتضنت��ه 

أضخم جتمع أدبي وفني إبداعي.
2.مؤمتر الس��رد في دورت��ه الثانية وهو 
يصنع م��ن بغداد ب��ؤرة التق��اء فاعلة 
)عبداجملي��د لطفي(  بالس��ارد  محتفياً 

شعاراً لدورته.
3. الفعالية الثقافية اخلاصة باستذكار 
األديب الراحل سعدي املالح، من ضمن 
أعمال مكتب الثقافة الس��ريانية في 
االحتاد، إذ رع��ت الوزارة ه��ذه الفعالية 
التي كان من املقرر عقدها في عينكاوا 
بأربي��ل، إال أنها تأجلت بس��بب ظروف 

إقليم كردستان بعد إجراء االستفتاء.
4.مهرجان املتنبي في دورته اخلامس��ة 
عش��رة، من أعم��ال احتاد أدباء واس��ط، 
وال��ذي كان من املؤمل عقده في كانون 
املعرق��ل  التدخ��ل  ل��وال   ،2017 األول 
للحكوم��ة احمللية، مما ح��دا باألدباء إلى 
تأجي��ل هذه النس��خة م��ن املهرجان، 
وبت��آزر جمي��ل وقف��ت وزارة الثقاف��ة 
مع أدبائه��ا، رافضة تدخل السياس��ة 

مبجريات األدب.
5.مهرج��ان الكمي��ت الش��عري الذي 
يقيم��ه احت��اد أدب��اء ميس��ان الطيبة 
والعراقة، وس��ط جتمهر ثقافي واسع. 
وق��د عقد املهرج��ان في ش��هر كانون 

األول املنصرم.
6.مهرجان الش��اعر لطيف هلمت، من 
ضمن أعمال املكت��ب الثقافي الكردي 
في االحتاد، وسط حضور فاعل لشعراء 

وأدباء كرد في قلب العاصمة بغداد.
ه��ذا وق��د عق��د االحت��اد مهرجان��ات 
وجلسات متخصصة أخرى، كمهرجان 
)جواهريون( للشعراء الشباب، ومؤمترين 
ملنب��ر العق��ل، األول ع��ن )الفلس��فة 
وأسئلة العقل( واآلخر عن )األنا واآلخر(، 
ومهرجان )أكيتو( الثقافي في كركوك 
وع��ني كاوه بإش��راف املكت��ب الثقافي 
الس��ريان،  األدب��اء  واحت��اد  الس��رياني، 
ونظم احتاد أدباء النجف دورتني أنيقتني 
للش��عراء  الش��عر(  )ب��ذار  ملهرج��ان 
الشباب، فضا عن مسابقة قصصية 
باس��م الق��اص الراحل زم��ن عبدزيد، 
وامتازت رابطة النّقاد واألكادمييني مبؤمتر 
تخصصي نق��دي تصّدت ل��ه بحنكة 
ورصانة، فضا عن استذكارات ملبدعني 
عراقيني ورموز أدبية راسخة، ومسابقة 
قصصية رصينة حملت اسم القاصة 
الرائدة س��افرة جميل حافظ بتنظيم 

من نادي السرد في االحتاد.
وم��ن أجم��ل إضاف��ات االحت��اد لس��لة 
املهرجان��ات ما عقده احت��اد أدباء ديالى 
من مهرجان شعري يحمل اسم )تامّرا( 
ف��ي بداي��ة ناجح��ة جمع��ت املبدعني 
العراقي��ني حتت أغصان ربي��ع بعقوبة، 
ليتزامن مع��ه االحتفال باليوم العاملي 

للش��عر، ف��ي مهرجان ش��هد حضورا 
عربي��اً ف��ي بغ��داد، فض��اً ع��ن عودة 
مهرج��ان احلبوبي ف��ي دورة جديدة من 
ضمن أعم��ال احتاد أدباء ذي قار احلضارة 

واحلرف األول.
كما قّدم املكتب الثقاف��ي التركماني 
في احتاد األدباء نش��اطاته بفرادة مميزة، 
ع��ن طريق مهرجانني ش��عريني حلناجر 

تصدح بحب الوطن.
وعن نش��اطات احتاد األدباء لعام 2018 
... فالعم��ل جارٍ لعقد مهرج��ان املربد 
في ش��باط املقب��ل، وبدعم م��ن وزارة 
الثقاف��ة العراقية، ومحافظة البصرة، 
كما وعدت الوزارة بدعم الدورة الثانية 
عشرة ملهرجان اجلواهري، التي يستعد 
لها االحتاد في آذار املقبل بترافق مع يوم 
الش��عر العاملي. كما يج��ري التحضير 
واس��تقبال نصوص الش��باب لطباعة 
عش��رين إص��دارا جدي��دا ف��ي حف��ل 
مسابقة املبدعني الشباب في السابع 
م��ن أّيار/يوم تأس��يس االحت��اد، وكذلك 
اجله��د موص��ول الس��تقبال اجتم��اع 
املكت��ب الدائ��م الحت��اد األدب��اء العرب 
منتص��ف الس��نة اجلاري��ة. فضا عن 
بقية املهرجانات التي يجري التحضير 

لها تباعاً.
وم��ن رب��ى كل ه��ذه الزه��ور اليانع��ة 
للعم��ل املنت��ج، يش��كر االحت��اد العام 
لألدباء والكّتاب في العراق وزارة الثقافة 
والس��ياحة واآلث��ار حلس��ن موقفه��ا، 
ودعمه��ا ورعايته��ا مهرجان��ات االحتاد 
املتنوع��ة، مم��ا يش��كل رفدا للس��احة 
األدبية، كما ميثل منوذجا للبناء الراسخ 

ملعمار العقل املفّكر. 
ونأم��ل م��ن وزارتن��ا املتفانية ش��مول 
مهرجاني )تامّرا( و)احلبوبي( الش��عريني 
بدعمها املشهود، كما نسعى لشمول 
أحد املهرجانات ألعمال املكتب الثقافي 
التركماني بالدعم الوافي إلشاعة روح 
اجلم��ال والتبّن��ي للفعالي��ات اخملتلفة 

التوجه.
الش��كر واالمتن��ان ل��كل من أس��هم 
ف��ي توّه��ج االحت��اد بِس��مته الباذخة 
الروعة، وشكرا لكل احتادات احملافظات، 

واملكات��ب الثقافي��ة، واألندية والروابط 
واملنتديات. 

وأدبائن��ا  ألديباتن��ا  األمان��ي  وأطي��ب 
مبناس��بة حلول الع��ام اجلدي��د، دامت 

أيامكم بالفرح والسرور.

منشورات االحتاد العام لألدباء 
والكّتاب في العراق .. 

تخليد الكلمة ونشر املعرفة وتدوين 
التاريخ... 

 ومن االجتاه��ات اجلديدة والفاعلة التي 
ح��رص االحتاد العام لألدباء والكتاب في 

العراق على تبّنيها، مشروع )منشورات 
االحت��اد الع��ام لألدب��اء والكّت��اب ف��ي 

العراق(.
والفكرة األس��اس له��ذا التوّجه تقوم 
عل��ى تخليد الكلم��ة، وتكوين مكتبة 
لألدباء عبر السنوات املتراكمة، لتدوين 

تاري��خ إبداعهم. فاالحت��اد يتصدى في 
كل س��نة لطباع��ة م��ا يق��ارب أربعة 
وعش��رين كتاب��اً أدبي��ا، ف��ي مختلف 
أجن��اس الثقاف��ة، وهذا ما سيش��كل 
مكتبًة عامرًة ترفد الس��احة الفكرية 
بكل جدي��د، كما يحقق هذا الس��ياق 

دعماً ملؤلفات األدباء، فضاً عن س��عي 
بارز لدى هذا املش��روع في إعادة طباعة 
مجموعة م��ن الكتب القدمية واملهّمة 
بصورته��ا األولى، بع��د نفادها، لتكون 

حاضرًة بني يدي القارئ املعاصر.

مجلة االديب العراقي
وقد جن��ح االحتاد حقاً في توش��يح كل 
إص��دار جديد جملل��ة )األدي��ب العراقي( 
بهدية عدد مرافقة ميثلها عدد قدمي من 
أعداد اجمللة نفس��ها، وفعاً جتسد هذا 
احللم بطباعة ثاث��ة أعداد قدمية جمللة 

)األديب العراقي( رابعها سيصدر قريباً 
مع العدد )شتاء 2018(.

وبغية استقبال الكتب اجلديدة وإعطاء 
الرأي النقدي فيها، وقبولها للطباعة، 
اعتمدت جلنة النش��ر ف��ي االحتاد على 
نخب��ة طيبة من األس��ماء الراس��خة 
إلعط��اء خبرتها على املنش��ورات، وقد 
مثل ه��ذه النخب��ة األدباء واألس��اتذة 
فاضل  املعم��وري،  )ناجح  األكادميي��ون: 
ثام��ر، د.مال��ك املطلبي، أحم��د خلف، 
د.صبحي ناصر، د.عقيل مهدي، باس��م 
ح��داد،  د.عل��ي  حم��ودي،  عبداحلمي��د 
حس��ب اهلل يحي��ى، ط��ه الش��بيب، 
حنون مجيد، د.فاض��ل عبود التميمي، 
د.س��مير اخلليل، علي الفواز، د.جاسم 
اخلالدي، د.عل��ي متعب، د.أحمد مهدي 
الزبيدي، د.جاسم محمد جسام( فضاً 
عن أس��ماء أخرى س��تعتمد في قابل 

املطبوعات.
ِ�اً نتاجات  وانطلق املش��روع مس��تقب�
األعض��اء، ليتح��ول االحتاد إل��ى خلية 
تقدم اجللس��ات واملهرجانات من جهة، 
وتنشر الكتب الرصينة من جهة أخرى. 
وق��د تفّوق االحتاد وف��ي غضون أقّل من 
عل��ى مؤسس��ات متخصصة  س��نة 

بالطباعة والنشر.
شهد السادس من أيار عام 2017 صدور 
أول كتب املنش��ورات متزامناً مع مؤمتر 
الس��رد الثاني الذي أقام��ه االحتاد، عن 
طريق كتاب )الس��ارد رائي��اً( الذي ضم 
بحوثا رصينة للمؤمتر، وقد وّزع الكتاب 
ف��ي املؤمت��ر على م��دى انعق��اد أيامه، 
فضاً ع��ن اقتناء األدباء ل��ه في بغداد 
واحملافظات عن طريق احتادهم الباسق.

كشف بعنوانات الكتب الصادرة
عن االحتاد في العام 2017

مؤلف��ني- رائياً-مجموع��ة  الس��ارد   *
دراسات.

* الطيف-هيثم بهنام بردى-رواية.
* أل��ف صب��اح وصباح-حام��د فاضل-

مجموعة قصصية.
* احلديق��ة ليس��ت ألحد-ياس��ني طه 

حافظ-شعر.

بوبو-مجموع��ة  البال��ون  مغام��رات   *
قصصية  موهوبني-مجموعة  أطف��ال 

لألطفال.
* دراس��ات حرة في األدب احلديث-د.جناح 

كبة-دراسة.
العّي��اش- الش��طآن-نضال  * مزامي��ر 

شعر.
* دم��ى وأطفال وقصص أخرى-س��افرة 

جميل حافظ-مجموعة قصصية.
* مخت��ارات من ش��عر مظف��ر النّواب-
جلنة ترش��يح النّواب إلى نوبل لآلداب-

ترجمة د.هيثم الزبيدي.
* في األدب األندلس��ي-د.خليل محمد 

إبراهيم-دراسة.
* هّباشون-شوقي كرمي حسن-رواية.
* املرايا والدخان-ياسني النصير-نقد.

* س��أقول غير مايقوله العشاق-هدى 
محمد حمزة-شعر.

* التوصيل وإش��كالياته ف��ي اخلطاب 
البصري-د.معتز عناد غزوان-دراسة.

مس��رح  الفتيان/نح��و  مس��رح   *
للمراهقني-د.حس��ني علي هارف وإميان 

الكبيسي-دراسة ونصوص.
* شغب أنثوي-رسمية محيبس-شعر.
* وش��م لذكرى وجه-عمران العبيدي-

شعر.
* مفهوم الريادة في املس��رح العربي-د.

عقيل مهدي-دراسة.
* ع��دد مجل��ة األدي��ب العراق��ي ع��ام 

.1962
* ع��دد مجل��ة األدي��ب العراق��ي ع��ام 

.1963
* الع��دد الك��ردي م��ن مجل��ة األدي��ب 

العراقي عام 1961

بينما ستصدر قريباً بعد اجناز التصميم 
واملراجعة مجموعة من الكتب هي في 

املطبعة حالياً:
* التسارد/فعل اخللق بني السرد وتلّقيه-

كوثر جبارة-دراسة.
* تراثي��ون ف��ي الذاكرة-رفع��ت مرهون 

الصّفار-تراث.
* كف��ن الس��هرة-علي اإلس��كندري-

شعر.

لش��اعرات  رابس��وديات/نصوص   *
عراقيات-مجموعة شاعرات-شعر.

* ف��ي القص��ة العراقية-باس��م عب��د 
احلميد حمودي-نقد.

* املثال النقدي/ق��راءة في منجز الناقد 
فاضل ثامر-د.جاسم اخلالدي-دراسة.

وس��يتواصل احتاد األدباء في استكمال 
هذا املش��روع بطباعة الكتب املقّدمة 
إلي��ه ومازال��ت ف��ي ط��ور اخلب��رة اآلن، 
وس��تخصص جلنة النش��ر ف��ي االحتاد 
النص��ف األول من ع��ام 2018 لطباعة 
نتاج��ات الش��باب املعل��ن عنه��ا ف��ي 
)املس��ابقة األدبية لنتاجات الش��باب( 
والت��ي تس��تقبل املش��اركات حالي��اً. 
لتعود كتب أعضاء االحتاد بالصدور في 

النصف الثاني من العام احلالي.
االحت��اد  دوري��ات  عّض��دت  وق��د  ه��ذا 
املس��تمرة سلس��لة َ الكتب الصادرة 
ف��ي ع��ام 2017. إذ اس��تطاع االحتاد أن 
يصدر ثاثة أعداد من »األديب العراقي« 
وعددين م��ن »األديب الك��ردي« وأربعة 
أعداد م��ن »األديب التركماني« وعددين 
من »األديب الس��رياني« ومازال مشوار 

اجلمال مستمرا.
إن اتخاذ طري��ق الكتاب جادًة للتواصل 
مع الق��ّراء ميثل تنوعاً ف��ي تقدمي األدب 
املفيد، وإش��اعًة لروح الق��راءة، وإعادًة 
ملا أش��ارت ل��ه كلمة االحت��اد في غاف 

مطبوعاته، وهي تقول:
»وف��ي حلم صغير أنيق لها، حتاول هذه 
السلس��لة الث��ّرة الثرّي��ة أن تصح��ح 
صياغ��ة ش��عار عرب��يٍّ عتي��ق ليكون: 
الع��راق يكت��ب، العراق يطب��ع، العالم 

يقرأ...«.
فشكرا لألديبات واألدباء لتواصلهم مع 
هذه الفكرة الفتية الشامخة، وشكرا 
للجان��ب الفني الس��اند للمطبوعات 
أناقًة وجم��االً متمث��اً باألديب محمد 
اخلط��اط،  ف��اح  والدكت��ور  حّي��اوي، 
والدكت��ور ف��رات العّتاب��ي، واملصم��م 
عطي��ل اجلّفال، وش��كرا ملطبعة الرواد 
الزاه��رة، وجه��ود الس��يد محمد عبد 

.) محمد العم العزيز )أبو كرميمِّ

بدعم مميز من وزارة الثقافة والسياحة واآلثار .. 

اتحاد األدباء ينجز مشوارًا أدبيًا مشرق العطاء
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حاوره ـ عبد العليم البناء:
 

اليذك��ر املس��رح العراق��ي إال ويذك��ر 
اسم سامي عبد احلميد ، وهو يحمل 
اليوم صوجلان ش��يخ مخرجي املسرح 
العراق��ي، وأعماله مازالت متثل عامة 
فارق��ة في مس��يرة املس��رح العراقي 
والعرب��ي، وبرغم أنه قد ش��ارف على 
التسعني إال أنه مازال يتحمل بحيوية 
وتوهج وزر االبداع ، بتمظهراته اخملتلفة 
، مخرجا مس��رحيا أصيا، جتتمع فيه 
روح الناق��د، واحمللل، واملفس��ر، واملدرب 
، واملمث��ل، واملصمم، واملؤرخ، واملتفرج، 
واملمس��رح، واملدير، واملنظم، والعميد 
، ولهذا ب��ات املرج��ع االول ورمبا االخير 
في العملية املس��رحية، حيث يرى أن 
إقدام��ه عل��ى اخراج نص مس��رحي، 
فإمن��ا ميثل رؤي��ة يري��د حتقيقه��ا، وال 
يتم ل��ه ذلك إال بتنفي��ذ معظم تلك 
املهم��ات التي برزت جلية في أش��هر 
أعماله اإلخراجية: ثورة الزجن، ملحمة 
كلكامش، بيت برناردا، البا، انتيغوني، 
املفت��اح، في انتظار غ��ودو، عطيل في 
املطب��خ، هاملت عربي��ا، الزنوج، القرد 
كثيف الش��عروغيرها حيث اليتس��ع 

اجملال لذكرها كافًة. 
وبعد أكثر من ستة عقود قضاها في 
فضاءات املس��رح الرحبة ،هاهو يعاود 
صوالته اإلبداعية، متخذا هذه املرة من 
مسرح الرافدين التابع لدائرة السينما 
واملسرح، ساحة جديدة عبر مسرحية 
)أرامل( للكاتب التش��يلي االرجنتيني 
األص��ل )أرييل دورفم��ان(، الصادرة عن 
دائ��رة الثقافة واإلعام في الش��ارقة، 
مقدمته��ا  وكت��ب  ترجمته��ا  وأجن��ز 
املغت��رب العراقي عل��ي كامل، ويقدم 

س��امي عب��د احلمي��د رؤيت��ه للنص، 
مب��ا يتطابق م���ع اللحظ��ة العراقية 
الراهن��ة، ف��ي عرض مس��رحي ميثل 
تذكيرا مؤّثراً ومحزناً بتلك االنتهاكات 
الفظيعة، التي غالباً ما متر في شكل 
عاب��ر من دون أن يلحظها أحد في هذا 
العالم ،ومنها مجزرة سبايكر، ويلعب 
أدوار املس��رحية نخب��ة م��ن املمثات 
واملمثل��ني العراقي��ني ، ويس��اعده في 

اإلخراج الدكتور كرمي خنجر.
وبغي��ة الوق��وف عل��ى مجري��ات هذا 
العرض املسرحي اجلديد )أرامل(، كانت 
لنا هذه الوقفة من احلوار، مع مبدعها 
الفن��ان القدير س��امي عب��د احلميد 

إعداداً وإخراجاً:

* م��ا ال��ذي تنط��وي علي��ه فك��رة 
مس��رحية )أرام��ل( املع��دة عن نص 
أجنب��ي، باالس��م ذات��ه، وم��ا م��دى 
مقاربتها ألرامل العراق، بأش��كالها 

املتنوعة؟
للكات��ب  )أرام��ل(  مس��رحية  ف��ي   -
االرجنتين��ي )أريي��ل دورفم��ان(، إدان��ة 
للنظم الكتاتورية وممارس��تها القهر 
ض��د الش��عوب الت��ي تتطل��ع ال��ى 
احلري��ة، وتذكرن��ي أحداث املس��رحية 
بجرمية سبايكر وما حصل للمقاتلني 
العراقي��ني م��ن تعذيب، وقت��ل ورمي 
اجلث��ث في النهر. وف��ي إعدادي للنص 
األصل��ي لم أغير ف��ي االحداث وال في 
الش��خصيات، ولكن��ي حول��ت احلوار 
م��ن الفصحى ال��ى اللغة الوس��ط، 
لكي تكون قريب��ة من تفهم اجلمهور 
عموما.واألرام��ل في هذه املس��رحية 
جميع النساء اللواتي فقدن أزواجهن، 
أو إخوته��ن، أو آباءه��ن، نتيجة احلروب 
،ووحشية اإلرهاب ،واعتداءات األنظمة 

الغاش��مة، التي تق��وم بتصفية من 
يعارضها.

* اذا كان االم��ر كذل��ك فما املعاجلة 
االخراجية والدرامية التي اشتغلت 
ص��وري  مبع��ادل  للخ��روج  عليه��ا، 

وفكري وجمالي للنص؟
- حاول��ت أن التزم بالظ��روف املعطاة 
التي طرحها املؤلف، ولذلك س��تكون 
معاجلت��ي االخراجي��ة طبيعي��ة ف��ي 
جمي��ع عناص��ر الع��رض املس��رحي، 
ابتداءاً من املنظ��ر وانتهاءاً بامللحقات 

)االكسس��وار(، وهنا البد أن استعمل 
الفذل��كات والتجري��دات الت��ي يلجأ 
اليها البعض من مخرجي مس��رحنا.

ه��ذه  ف��ي  املمث��ات  سأس��تخدم 
املسرحية كما لو كن جوقة، توحدهن 
احملن��ة التي ميررن به��ا، املهم عندي أن 

نحقق تعاطف اجلمهور مع األرامل.

* على ذكر املمثالت، ماذا عن خياراتك 
على صعيد املمث��الت واملمثلني، في 
وق��ت يتطلب في��ه الع��رض جهدا 
جس��ديا وفني��ا عالي��ا، فض��ال عن 

االحترافية املنشودة؟
- يب��دو ل��ي أن فرص اختي��ار املمثات 
واملمثل��ني من أعضاء الفرقة الوطنية 
للتمثي��ل قليلة، فقد قم��ت باختيار 
بعض املمث��ات واذا بهن منش��غات 
في مس��رحيات أخرى، وقمت باختيار 
أخري��ات واذا به��ن يعت��ذرن ألس��باب 
واهية، ومنها أدوارهن ليست طويلة أو 
بطول��ة، ويبدو لي أيضا أن ليس هناك 

من ضوابط لعمل أعضاء الفرقة.
وكذلك احلال بالنسبة للممثلني فقد 
أس��ندت األدوار الرجالية الى البعض، 
ولكنه��م إم��ا تأخ��روا ع��ن االلتحاق 
بالتماري��ن أو اعت��ذروا، ألن األدوار التي 
نس��بت اليهم قصي��رة، ولذلك فقد 
اعتم��دت عل��ى م��ن ش��عرت بأنهم 
ينتم��ون بصدق للعم��ل معي، وأنهم 
ال يفكرون بس��فرة الى اخلارج أو مبردود 
مالي كبي��ر، ولذلك س��يكون جهدي 

مضاعفا في التدريب والتوجيه.

س��ينوغرافيا  يتطل��ب  الع��رض   *
متكاملة، ش��كال ومضمونا، فضال 
والتقني��ة  الفني��ة  العناص��ر  ع��ن 
األخرى، ماخياراتك هنا الس��تكمال 

جماليات العرض؟
- كما قلت سابقا، سأستعمل املنظر 
الطبيعي، س��احل نهر في احدى قرى 
امي��ركا الاتيني��ة مبياه��ه، وصخوره، 
وترابه، واشجاره، وقد وعدني املصمم 
بتحقي��ق ذل��ك، كم��ا س��أعمد ال��ى 
حتقيق الدق��ة التأريخية ف��ي االفكار 
وامللحق��ات أو أن أك��ون قريب��ا منها، 
وس��أتبع ماحظات املؤلف في مجال 

اإلضاءة .

* لكل عرض رس��الة عامة ورس��الة 

خاص��ة، فم��ا الرس��الة الت��ي تريد 
ايصالها من خالل هذا العرض؟

- الرس��الة العام��ة الت��ي ابعثها هي 
إدانة وحش��ية األنظمة الش��مولية، 
أم��ا الرس��الة اخلاصة فه��ي أن لكل 
مسرحية معاجلتها االخراجية اخلاصة 
به��ا، بحس��ب طبيعته��ا وأس��لوب 
كتابته��ا، وت��كاد مس��رحية )أرام��ل( 
تنتمي الى املسرح الطليعي، أو لنقل 

الى املسرح الواقعي عموما.

* وم��ا ال��ذي تراه��ن علي��ه ف��ي هذا 
الع��رض، وأنت تقارب التس��عني من 

عمركم املديد بإذنه تعالى؟
- ال أراه��ن على ش��يء، فق��ط أريد أن 
أقدم عرضا مس��رحيا يرضي اجلمهور 
املس��رح  مبس��توى  ويلي��ق  املت��ذوق، 

العراقي املتقدم.

*ومتى تتوقع أن يكون العرض جاهزا 
للتق��دمي للجمهور، بع��د جتربة مرة 
كنت عش��تها مع هذه املس��رحية 
ووزارة الثقافة، ضمن مشروع بغداد 

عاصمة الثقافة العربية 2013؟
- أرج��و أن اليخي��ب أملي ف��ي حتقيق 
أمنيت��ي في تقدمي مس��رحية )أرامل(، 
التي وع��دت مترجمها )عل��ي كامل( 
بأن أجن��ز إنتاجها، وأن اليحدث لي كما 
حدث ف��ي ع��ام 2013، عندم��ا كانت 
فق��رات  ضم��ن  مدرج��ة  املس��رحية 
بغداد عاصم��ة الثقافة العربية، وفي 
اللحظ��ة األخيرة قيل ل��ي أن الغطاء 
املالي ق��د انتهى، فتوقفت عن العمل 
م��ع أن التمارين اس��تغرقت خمس��ة 
ش��هور، في ذلك الوق��ت ، وكنت أنوي 
تقدمي العمل على ش��اطيء نهردجلة 

اجملاور ملنتدى املسرح .

حذام يوسف

كلن��ا يس��عى ال��ى أن يك��ون مثقفاً 
ممي��زاً، هو حق طبيعي لكل فرد، ولكن 
الطريقة الت��ي يتبعها هذا الفرد هي 
الت��ي تصنفه كونه مثقف��اً او ال، من 
حقه اكتس��اب مه��ارات ومعارف في 

مج��االت مختلف��ة، لتش��كل لدي��ه 
ثقاف��ة خاصة به، وهناك م��ن يرى ان 
تعل��م لغ��ة جدي��دة، هو أح��د اركان 
الثقافة العامة، بل هي من الوس��ائل 
املهّمة ليكون اإلنس��ان مثقفاً، فمن 
خالها يتعرف على ثقافات الشعوب 
األخ��رى الت��ي تختل��ف او تتف��ق مع 

ثقافة مجتمعه.

التواص��ل  ازدحم��ت مواق��ع  مؤخ��را 
االجتماع��ي مبنافس��ات حامي��ة بني 
املش��تركني في تل��ك املواقع وكل من 
موقعه، منافس��ات على مش��اهدات 
األف��ام األجنبية، او ق��راءات في كتب 
معينة، وتبدأ املنافسة ليس في عرض 
الفيلم او الكت��اب فقط، بل والدعوة 
الى قراءت��ه )الكتاب( او متابعة عرض 

الفيل��م، ولكن هل يكف��ي هذا حتى 
أصف فاناً من الناس بأنه مثقف؟

أعتق��د ومن وجه��ة نظ��ر خاصة، ان 
الثقاف��ة بخطواته��ا األول��ى يج��ب 
عب��ر  للمتلق��ي  واضح��ة  تك��ون  ان 
سلوكيات واضحة، من خال التعامل 
مع االخ��ر، ال��ى االن لم أج��د مثقفا 
يتقب��ل ال��رأي االخر به��دوء وتأن قبل 

ان يطلق احكاماً س��ريعة متوترة، رمبا 
عدد قليل من احملسوبني على الوسط 
الثقاف��ي، جن��د لدي��ه ه��ذه الصفة، 
التأني، وعد التس��رع باألحكام وتقبل 
االخر!، الثقافة ال تعني مكتبة كبيرة 
ازدح��ام ج��واز.  ب��آالف العناوي��ن، وال 
السفر بأختام الدول االوروبية، بل هي 
حلقة تكتمل أوال باالطاع، ثم بقبول 

االخر بجميع توجهاته، وعدم الوقوف 
عل��ى تفاصي��ل س��طحية ال تغ��ادر 
دائرة ضيقة م��ن املعرفة!، بعد 2003، 
وجدت ان الشباب العراقي وبرغم كل 
ماواجه��ه من عث��رات داخ��ل الوطن، 
لكنه قادر على الصنع والقيادة، بدليل 
فهمهم املبكر للثقافة احلقيقية، عبر 

نشاطات جتمع االنسان والتشتته.

مسرحية )أرامل( إدانة لوحشية األنظمة الشمولية
في حوار مع شيخ المخرجين المسرحيين »سامي عبد الحميد«:

الثقافة تصنع حياة

جانب من مهرجان الشعر

سامي عبد احلميد
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ترجمة حسين نهابة
 

واخي��راً وصلت املكس��يك.. بصبارها 
املُزه��رة  املكس��يك  وافاعيه��ا. 
والش��ائكة، اجلافة والعاصفة، بركان 
من الصور واالل��وان جذبتني بضوئها 

وشفافيتها.
جتولت فيها ش��براً فش��براً من سوق 
الى سوق آخر، الن املكسيك احلقيقة 
ف��ي االس��واق وليس��ت ف��ي االغاني 
املزيف��ة  الص��ورة  ف��ي  وال  واالف��ام 
املكسيك هي  واملس��دس.  للش��ارب 
القرم��زي  الل��ون  ذات  املنادي��ل  ارض 
والفي��روزي الفس��فوري، بل��د االواني 
واالباريق والثمار الغافية حتت حش��د 
من احلش��رات.. حقل ال ح��دود له من 

الصبار اخملصب بالفوالذ االزرق.
كل ه��ذا متنح��ك اياه اجمل اس��واق 
العالم. الثمر والصوف، اآلنية الفخارية 
واملنول، تبرهن على السلطان املدهش 

لألصابع املكسيكية.
هم��ت على وجهي في كل ش��بر من 
بس��واحلها  ب��دءاً  املكس��يك  ارض 
وانته��اًء بجروفه��ا الصخري��ة... آخر 
وتأريخها،  بعراقته��ا  الفاتنة  البلدان 
ودي��ان  وجغرافيته��ا.  مبوس��يقاها 
ش��ديدة الوع��ورة تقطعه��ا ج��دران 
صخرية هائلة ، وبني احلني واحلني اآلخر 
تفاجئك تال مرتفعة مبس��توى واحد 
وكأنه��ا مقطوع��ة بس��كني. غابات 
استوائية شاسعة مليئة باألعشاب 

واالفاعي، بالطيور واالساطير. 
ال اعتق��د ان هن��اك بلداً ف��ي اميركا 
الاتينية، ورمبا في الكون، ميلك عمقاً 
انسانياً كبيراً مثل املكسيك ورجالها. 
وال اخ��ال ان��ي بق��ادر عل��ى املقارن��ة 
يحضرن��ي صيادوها، املراك��ز املنجية 
االجتاه��ات التي تتدفق فيه��ا املعابد 
الكاثوليكي��ة كأنه��ا صب��ار عماق، 
االسواق الغنية باأللوان واالذواق تصل 

الى حدها االقصى. 

تعد »اليوقطان« مهد اعرق الساالت 
في العالم، اذا ال بحر هناك وال جداول 
وال انه��ار س��وى املي��اه الت��ي تختبئ 
بجريانها في باطن االرض ثم تنبجس 
عل��ى حني غ��رة ُمحدث��ة آب��اراً هائلة 
ومتوحشة. وقد وجد ش��عب »املايا« 
ف��ي هذه اآلبار االرضي��ة آلهة خصبة 
للعبادة، فقدسوها بشعائر غربية. اذ 
تصطف على حاف��ات هذه اآلبار آالف 
والفضة،  بالذه��ب  ُمزينات  الصباي��ا 
ويرمني انفس��هن، محم��ات باحللي، 
من األعالي الى األعماق، بعد ان يقمن 
بالطقوس العرسية.  ثم تطفو الزهور 
وتيجانهن على السطح، فيها تبقى 
الع��ذراوات ف��ي األعماق مش��دودات 

الساسل الذهب.
وق��د اس��ترجعت في اآلون��ة االخيرة 
كمية صغيرة من اجلواهر بعدما ظلت 
قابعة حتت املياه آالف الس��نني. وهي 
اآلن معروضة في متاحف املكس��يك 

واميركا الاتينية. 
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سحر المكسيك من »اعترف اني عشت«
لـ«التشيلي بابلو نيرودا«

كتب

تص��درت رواية "حانة الديك" جلون جريش��ام قائمة "نيويورك تاميز" ألعلى 
مبيعات الكتب في األس��بوع األخير من عام 2017 على مس��توى األعمال 

األدبية، فيما جاءت رواية "األصل" لدان براون في املركز الثاني.
وف��ي املركز الثالث حلت اجملموعة الش��عرية "الش��مس وازهارها" لروبي 
كاور ،واحتلت رواية "اكثر قتامة" للكاتبة البريطانية أي.ال.جيمس املركز 
الراب��ع، وكان املرك��ز اخلامس واألخي��ر لرواية "الرهط ال��ذي يواجه الكس 
كروس" جليمس باتيرس��ون. أما على مستوى األعمال غير األدبية للكتب 
األكثر مبيعا للنسخ الورقية وااللكترونية في األسبوع األخير لهذا العام، 

احتل كتاب "ليوناردو دافينشي" لوالتر ايزاكسون املركز األول .

وجاء كتاب »اوباما« لبيتي سوزا في املركز الثاني.وثالثا جاء كتاب »عدني 
ي��ا أبي« جلو باي��دن نائب الرئيس األمريكي الس��ابق وحل كتاب »جرانت« 

لرون تشيرنو في املركز الرابع.
ام��ا كتاب »اندرو جاكس��ون ومعجزة نيو اورليانز« لبري��ان كيلميد ودون 
ياج��ر فحل في املرك��ز اخلامس واألخير ف��ي قائمة نيوي��ورك تاميز ألعلى 

مبيعات الكتب.

قائمة "نيويورك تايمز" ألعلى 
مبيعات الكتب في أسبوع

الصباح الجديد ـ متابعات:
 

بالنظر إل��ى الطريقة التي تتعرض 
فيها حق��وق األفراد للخطر، بصورة 
متزايدة وتناقص التس��امح ألولئك 
الذين يعيشون على هامش اجملتمع 
باربي��كان  احتفل��ت  اذ  اخلارج��ي، 
بالعاق��ة الطويلة األم��د للتصوير 
الفوتوغراف��ي م��ع الذي��ن يعملون 
عل��ى الهام��ش، ه��م: املتخنث��ون، 
الس��ائقون، راكب��و الدرج��ات، أوالد 
الشارع، ومؤدو العروض فى السيرك 
الذين أخذوا مركز الصدارة في هذا 
املعرض املهم الذي ش��ارك فيه 20 
من املصوري��ن يعمل��ون منذ 1950 

فصاعدا.
وشملت صور األعمال اجلنس)النوع) 
واحلياة اجلنس��ية واخمل��درات وثقافة 
الش��باب واألقليات بجميع أنواعها 
من جميع أنحاء العالم، وتتراوح هذه 
الصور من صور بوريس ميخائيلوف 
للمتقاعدين من مدمني الكحليات 

في شوارع موسكو، إلى صور مصور 
جنوب أفريقيا بيتر هوجو  لصائدى 
الذئاب ف��ي نيجيريا لسلس��لة باز 
إرازوري��ز ال مانزانا دي آدان )آدم's آبل)، 
والتي تص��ور ارت��داء البغايا ملابس 
الذكور خال فترة اجلنرال بينوشيه 

في الثمانيان في سانتياغو.
وقد أجنبت فى 1918 اثنني من أعظم 
الفنان��ني الطليعيني في النمس��ا: 
الرسام الرمزي الراديكالي غوستاف 
كليمت والش��اب، املوهوب واملذهل 
إيغون سشيل، وفي فبراير / شباط، 
أعيد متحف كونسثيستوريش��س 
ف��ي فيين��ا إع��ادة تركيب "جس��ر 
كليم��ت"، وهو هيكل ميك��ن الزوار 
م��ن إلق��اء نظ��رة فاحص��ة عل��ى 
اعم��ال الفن��ان م��ن لوح��ات على 
جدران املتحف. وفي الوقت نفسه، 
سيقدم متحف ليوبولد في فيينا، 
ال��ذي يضم أكب��ر مجموعة أعمال 
ف��ي العال��م لسش��يل، فن��ه إلى 
املكتوبة بخط  جان��ب املاحظ��ات 
اليد والصور الفوتوغرافية واألشياء 

الشخصية األخرى.
وفي الوقت نفسه، سيقدم متحف 
ليوبول��د ف��ي فيين��ا، وال��ذي يضم 
أكب��ر مجموعة أعم��ال في العالم 
لسش��يل، فن��ه إلى جان��ب بعض 
املاحظات املكتوبة بخط يدة وصور 
اغراضة  وبع��ض  ل��ة  فوتوغرافي��ة 
الش��خصية األخ��رى ،أم��ا متحف 
فيين��ا اآلخ��ر، وه��و ألبرتين��ا، فهو 
نادرا ما يش��هد رسومات لسشيل 
وايض��ا متح��ف الفن��ون اجلميل��ة 
في بوس��طن، فضا عن األكادميية 

امللكية للفنون في لندن .
وأما عن الفنانة  تاس��يتا دين فهي 
تع��د فنانة غني��ة ومتنوع��ة دائًما، 
وق��د تعاونت ثاث من املؤسس��ات 
الرئيس��ة في لندن لتقدمي أعمالها 
احلقيقي��ة خ��ال ثاثة ع��روض في 
وقت واحد، كل عرض لنوع مختلف 
كبورتريه، واملناظر الطبيعية وحياة 
السكان، وعلى الرغم من كون دين 
رس��امة ومصورة إال أنها ش��اركت 

مؤخرا في صناعة السينما .

20 مصورًا محترفًا يشاركون
ريسان الخزعليفي أهم المعارض الفنية لـ 2018 

 
ْ لم تكن 

لي حديقة ُ منزل ٍ يوما ً ..،
وقد كنُت..،

 ف��ي من��ازل ِ َم��ن ميلك��ون َ اط��شُّ 
الغليل .

يصطفون َ لي مقعدي عاليا ً..،
وارى  العش��ب َ  محروق��ا ً  بن��ار ِ  

النبيذ .
أُبادل ُ..،
 حزني 
غناء ً 
قبل َ

 مايطلبون َ..،
وم��ن  ش��ّدة ِ  الوهم ِ  ان��ي  املغني  

اجلميل . 

تَسع ُ احلديقة ُ ِضيقي..،
ورأس��ي  بوس��ع ِ  احلديقة ِ  واكثر َ  

يستطيل .
***********

هي َ جّناتهم ، وأسميتها جّنتي ..،
ولي  حلم ُ  َمن  سيبني  بيته ُ  يوما 

ً  ويدعو االقربني .
نعم..،

قد صار َ لي منزل ٌ..،
وحديقة ٌ ../ اجمل َ مما ميلكون َ..،

وق��د  اصطفي��ت ُ  مقاعدهم ، وان  
شحَّ  النبيذ .

غير َ انَّ الصحاب َ االن َ ..،
في  مدن ِ  الثلوج ِ ..،

الى..
ِ غير 

بيتي..
يقطرون .
***********

صحابي  وُصحبي  وصحوة ُ صبحي 
،..

وان ْ اشباحهم خطرت ..،
اراني في احلديقة ِ وحدي ..،

ورأسَي..،
 ل��م يس��تطل ْ مثلم��ا كان َ ف��ي 

حدائقهم يستطيل..!!...

وفاء مخلوف*
 

يعبث الوقت بثواني
االنتظار

متر ثقيله..
 حتبو نحو دقائقها بعجز 

ينضج فينا تراكم 
الوهم 

كم من ستائر بدلت لنافذة
على قارعة الصبر؟!

لم يهرم فيها..
 توق ذاك االنتظار..

************************
للصباح نكهة صوتك

بعبق بخورا 
يتوج فضاء ركني الصباحي

وحده الهال..
 تناثر يلملم الوجع

بارتشاف..
فنجان الغياب

****************************
وأنا ...

كل مابي أني أهوى احلرف

بدائرة احلرية
أشدو به دون خوف 

أتسلق مراتبه كدالية
ترسم طريقا نحو النور 

لتعرش عناقيد .. 
حتلُم 

أن تدرك كأسا .. 
لتكون النبيذ

على مائدة  حب
يطوف حولها حجاج 

يتناولون جرعة من الود 
يتباركون ...

يرتلون بعضا مما..
 تيسر من نطق احملبه

ويتيممون .. 
صعيدا طيب النفس
 **********************

على جسد اليحمل ثقل اوزاره
رأس من هشاشة ..
**********************

مثقوٌب خيُط احلقيقِة
ُقدَّ من ُخرِم إِبرة ..

 
* شاعرة سورية

للوقت وفنجان الغياب قصائد

حديقة منزلية ..

َوَفينا وفي بعض الوفاء سعادة !
جواد غلوم

 
حمي��م  وصدي��ق  مخل��وق  النب��ات 
لإلنس��ان ُوجد ليش��اركنا العيش في 
ه��ذه االرض، فه��و ال يكتفي بأن يغذي 
والطاقة   النش��اط  ويبعث  اجس��امنا 
فيها فحس��ب، لنكدح ونعمل ونبتكر 
ونب��دع أدب��ا وفّن��ا وعلم��ا، امن��ا يغذي 
عقولن��ا باملعرفة، فالكتاب الذي نقرؤه 

مصنوعا مما تدّره الغابات من أخش��اب 
ليتح��ّول هذا اخلش��ب ورقا بي��د دّفتي 
كت��اب وحضنا كرميا لألف��كار ولوحات 

باهرة للفن 
وكم أحس��َن الياباني��ون صنعا حينما 
ردُّوا بعض اجلميل للطبيعة وأثنوا على 
فأنش��أوا صحيفة  ووفرتها،  عطائه��ا 
ورقي��ة واس��عة االنتش��ار أس��موها " 
Mainichi  " ويق��ول مال��ك الصحيفة 
للنب��ات  يقدم��ون  انه��م  ومحرروه��ا 

ش��يئا ولو يسيرا من االحترام والتقدير 
واالعتزاز لهذه االشجار والنباتات، التي 
وهبته��م الكتاب والورق لنش��ر الفكر 

اإلنساني. 
اما كي��ف يحصل هذا فأق��ول ان هذه 
الصحيف��ة مصنوعة من ورق الغابات، 
أضاف��ت علي��ه املصانع ب��ذوراً منّوعة 
للورود اجلميلة غاية في الصغر بحيث 
ال تؤث��ر او تزعج الق��ارئ عند املطالعة، 
أما حبُرها ال��ذي ُطبعت الصحيفة به 

فه��و ايضا مزيج من س��ماد كيمياوي 
فّع��ال ومنش��ط للنم��و وم��ا علي��ك 
صديقنا القارئ حاملا تنتهي من القراءة 
ق أوراقه��ا وتطمرها في تراب  االّ ان مت��زّ
احلدائق لتنمو البذور العالقة في الورق 
وبالوق��ت نفس��ه تعمل ه��ذه األحبار 
على تغذية التربة وإعادة تنشيطها ملا 
فيها من أسمدة تعّزز قدرة النبات على 

انبعاث احلياة اجلميلة فيه 
أّي وفاٍء س��اٍم يقدمه ه��ؤالء القائمون 

على إص��دار تلك الصحيف��ة الورقّية 
الى ش��ريكتنا في احلياة ، تلك النباتات 
واألشجار التي وّفرت لنا الغذاء والدواء 
واجلم��ال وكل مانحتاج��ه ألجس��امنا 
وعقولن��ا وأرواحن��ا من خ��ال زهورها 

وثمارها وخشبها 
فما جزاء اإلحسان إالّ اإلحسان ولو كان 
يس��يرا امام هذا العط��اء الوفير الذي 

تهبه الطبيعة لنا .
 jawadghalom@yahoo.com

بابلو نيرودا

من أعمال الراحل أحمد الربيعي



11 اقتصاد

بغداد ـ الصباح الجديد:

وممثلية  التخطيط  وزارة  وقع��ت 
األمم املتح��دة في الع��راق، اتفاقاً 
لتطوير القط��اع اخلاص وتأهيله 
ضم��ن آلي��ة تهدف ال��ى حتقيق 
تنمية اقتصادية ومتكني القطاع 
من اس��تقبال أكثر من 200 ألف 
خريج جامعي سنوياً غالبيتهم 

عاطل عن العمل. 
التخطي��ط  وزارة  وكي��ل  وق��ال 
للش��ؤون الفني��ة ماه��ر حم��اد 
جوه��ان في بي��ان عق��ب توقيع 
إن »ال��وزارة مس��تمرة  االتف��اق، 
بالتعاون مع برنامج األمم املتحدة 
اإلمنائي، ولدينا شراكة متواصلة 

في برامج عدة«.
وأضاف، أن »االتفاق يعد جزءاً من 
مجموعة برامج يتشارك العراق 
تنفيذه��ا،  ف��ي  املتح��دة  واألمم 
بالس��تراتيجية  واملتمثل��ة 
القطاع اخلاص  الوطنية لتطوير 
واملعدة من قبل جهات قطاعية 
ومبش��اركة جهات دولية متمثلة 
األمم  وبرنام��ج  املتح��دة  ب��األمم 

املتحدة اإلمنائي«.
وعب��ر وكيل ال��وزارة عن أمله بأن 
تك��ون ه��ذه الش��راكة الت��ي ال 
تتضم��ن أي التزام��ات مالية من 
الطرف��ني »بداي��ة للس��ير على 
الطري��ق الصحيح وإيج��اد إطار 

تعاون«. 
م��ن  »اله��دف  أن  إل��ى  ولف��ت 
برنامج  إلى  بالنس��بة  املش��روع 
األمم املتحدة اإلمنائ��ي هو مراقبة 
القط��اع  تنمي��ة  س��تراتيجية 
اخل��اص وتقوميه��ا وتنفيذها، في 
حني تهدف وزارة التخطيط منه 
إليجاد التمويل والترتيبات الفنية 

س��تراتيجية  بتنفيذ  املتعلق��ة 
تنمية القطاع اخلاص )psds( في 

العراق« التي أقّرت عام 2014.
ليأخ��ذ  ح��ان  »األوان  أن  وأك��د 
القطاع اخل��اص دوره الكامل في 
بن��اء البلد وتنميت��ه«، ودعاه إلى 
اجلزء  امتص��اص  في  »االس��هام 
املتوقعة  البطال��ة  األكب��ر م��ن 
نتيجة توق��ف فرص العمل التي 

تؤمنها الدولة للقطاع العام«. 

»اجلامع��ات  أن  ع��ن  وكش��ف 
العراقية تخرج س��نوياً أكثر من 
200 أل��ف م��ن حملة ش��هادات 
املعاهد«،  م��ن  ودبلوم  جامعي��ة 
مؤك��داً »ض��رورة إيج��اد م��كان 
عمل الئق لهم في سوق العمل، 
إل��ى ش��ركاء ف��ي  لتحويله��م 
التنمي��ة ومس��تفيدين من أطر 

التنمية االقتصادية«.
م��ن جانب��ه، أوض��ح النائب في 

مجلس النواب فارس طه الفارس 
في تصريح ل� »احلي��اة« الدولية، 
أن »ما ملس��ناه طيلة الس��نوات 
املاضي��ة، ه��و وجود ق��وى تعمل 
خفي��ة لتدمير القط��اع اخلاص، 
كس��وق  البل��د  عل��ى  واإلبق��اء 

لتصريف بضائع دول أخرى.
وبني أن »مهمة استعادة العافية 
لقطاعاتنا االقتصادية وخصوصاً 
ف��ي مجالي الصناع��ة والزراعة، 

تتطل��ب إج��راءات أكث��ر صرامة 
للس��يطرة على السوق وتطبيق 
قوانني حماية املنتج واملستهلك، 
وتوجيه دعم إضافي إلى القطاع 
اخل��اص ال��ذي ب��ات عاج��زاً ع��ن 

املنافسة«.
وق��ال مدير برنام��ج األمم املتحدة 
اإلمنائي في الشرق األوسط منير 
ثاب��ت، إن »هن��اك أهمية خاصة 
للقطاع اخل��اص في العراق فيما 

إلى  يخص فرص العم��ل«، الفتاً 
أن »إيج��اد ف��رص عم��ل يعد من 
أكب��ر التحديات الت��ي يواجهها 

العراق«. 
وأضاف أن »التح��دي الكبير اآلن 
ه��و النهوض االقتص��ادي والذي 
يج��ب أن يك��ون ش��امالً يطاول 
خصوص��اً  املواطن��ني  جمي��ع 
الشباب الذين لم يتمكنوا حتى 

اآلن من احلصول على عمل«.

بهدف زج 200 ألف خريج جامعي في السوق 

شراكة بين العراق واألمم المتحدة
 لتأمين فرص عمل للقطاع الخاص

االتفاق يعد جزءًا 
من مجموعة برامج 
يتشارك العراق واألمم 
المتحدة في تنفيذها، 
والمتمثلة بالستراتيجية 
الوطنية لتطوير القطاع 
الخاص والمعدة من 
قبل جهات قطاعية 
وبمشاركة جهات 
دولية متمثلة باألمم 
المتحدة وبرنامج األمم 
المتحدة اإلنمائي

تأمني فرص عمل في القطاع اخلاص

بغداد ـ الصباح الجديد: 
ارتفع��ت مبيع��ات البن��ك املرك��زي العراقي من 
العمل��ة األجنبي��ة خالل مزاد، أم��س األربعاء، الى 
143.84 ملي��ون دوالر، ف��ي مقاب��ل 143.52 مليون 
دوالر مب��زاد األول من أمس الثالث��اء، بزيادة 32 ألف 

دوالر.
وقال البنك املركزي في بيان له، أن »مبيعات البنك 
املرك��زي من العملة االجنبي��ة ارتفعت خالل مزاد 
اليوم )أمس( ال��ى 143.84 مليون دوالر، في مقابل 
143.52 ملي��ون دوالر مبزاد الثالث��اء، بزيادة 32 ألف 
دوالر«، مش��يرا الى ان »س��عر الص��رف بلغ 1190 
دين��اراً ل��كل دوالر، في املزاد املنعقد مبش��اركة 38 

مصرفاً، و8 شركات للتحويل املالي«.
ونوه البنك بأن تلك املبيعات هي نتائج املزاد املقرر 
اليوم اخلمي��س، موضحاً أن »إجمالي البيع الكلي 

بلغ نحو 158.84 مليون دوالر«.
وأشار الى أن »حجم املبالغ املبيعة لتعزيز أرصدة 
املصارف في اخلارج بل��غ نحو 142.59 مليون دوالر، 
في ح��ني ُق��درت كميات البي��ع النقدي ب��� 1.25 

مليون دوالر«.

الرياض ـ رويترز:
قال��ت احلكومة الس��عودية إن امللك س��لمان بن 
عب��د العزيز أمر أمس األربع��اء بإيداع ملياري دوالر 
ف��ي البنك املركزي اليمني لدعم العملة اليمنية 

الضعيفة.
تأتي ه��ذه اخلطوة بع��د أيام من مناش��دة رئيس 
الوزراء اليمني بضخ أموال لدعم الريال واملساعدة 

في إنقاذ البلد الذي متزقه احلرب من اجلوع.
وقال مصدر مقرب من احلكومة الس��عودية »هذا 
ليس قرضا، بل هي وديعة ولن يتعني على احلكومة 

اليمنية الشرعية سدادها«.
ويعاني اليمن من االنقسام بسبب احلرب األهلية 
املس��تمرة منذ نحو ثالث س��نوات ب��ني احلكومة 
املعترف بها دوليا التي تدعمها الرياض واملتمركزة 
في جن��وب البالد وحرك��ة احلوث��ي املتحالفة مع 
إيران والتي تس��يطر على شمال البالد مبا في ذلك 

العاصمة صنعاء.
وفقد الري��ال اليمني أكثر من نص��ف قيمته في 
مقابل الدوالر األميركي وتس��بب ارتفاع األس��عار 
في عج��ز الكثير م��ن اليمنيني عن ش��راء بعض 

السلع األساسية.
ويواج��ه البنك املرك��زي اليمني، ال��ذي يتخذ من 
مدين��ة عدن الس��احلية بجنوب الب��الد مقرا له، 
صعوب��ة في دف��ع أج��ور موظفي القط��اع العام 
الت��ي يعتمد عليها الكثي��ر من اليمنيني في ظل 

انخفاض احتياطيات النقد األجنبي.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
واصلت عمل��ة البتكوين خس��ائرها احلادة التي 
منيت بها في األربع والعش��رين س��اعة املاضية 
لتهب��ط م��ا يزي��د على س��بعة في املئ��ة أمس 
األربع��اء، وس��ط مخ��اوف من احتم��ال تضييق 
اجلهات التنظيمي��ة املعنية اخلناق على العملة 
الت��ي ارتفع��ت قيمته��ا س��ريعا ف��ي الس��نة 

األخيرة.
وانخفض س��عر أكبر وأش��هر عملة رقمية في 
العالم إلى 10567 دوالرا في بورصة بتس��تامب 
أدن��ى  م��ن  بالق��رب  لوكس��مبورج،  ومقره��ا 
مس��توياتها في 6 أس��ابيع البالغ 10162 دوالرا 

والذي المسته اجللسة املاضية. 
وبل��غ أعل��ى مس��توى للعمل��ة خالل اجللس��ة 

11794.07 دوالر.
وق��ادت بتكوين موج��ة انخفاض ف��ي العمالت 
الرقمي��ة بعد أن ذكرت تقاري��ر أن كوريا اجلنوبية 
والصني قد حتظران تداول العملة مما أثار مخاوف 
من ش��ن اجلهات التنظيمية حملة أوس��ع على 

العملة.
وتراجع��ت بتكوين 25 باملئة في جلس��ة الثالثاء 

لتسجل أكبر انخفاض يومي في أربعة أشهر. 

143.8 مليون دوالر 
مبيعات »المركزي«

وديعة سعودية 
لدعم العملة اليمنية

»بتكوين« تواصل 
خسائرها الحادة

متابعة الصباح الجديد:

أكد وزير الطاقة الروس��ي ألكس��ندر 
نوفاك التزام بالده باتفاق خفض إنتاج 
النف��ط املب��رم ب��ني بل��دان مجموعة 

»أوبك«.
وق��ال نوف��اك خ��الل منت��دى »جايدار 
السنوي«: »نحن قبل كل شيء ننظر 
بالدرج��ة األول��ى إلى مي��زان الطلب 
األس��عار  املطروح��ة...  واملقترح��ات 
بالنس��بة إلين��ا ال تش��كل العام��ل 
الرئي��س التخ��اذ قرار االنس��حاب من 
االتف��اق، كما أن هذا القرار يحتاج إلى 

املزيد من الدراسة«.
وأض��اف: »علينا مراقبة ما س��يحدث 
في السوق، واإلحصائيات تظهر عدم 
الت��وازن، ولذل��ك علين��ا التركي��ز في 
االجتماع ال��وزاري خالل حزيران املقبل 

على مناقشة هذه املسألة«.
وتاب��ع: »علين��ا التأن��ي ف��ي احلك��م 
والتحل��ي ببعد النظ��ر، واالبتعاد عن 

التأثر بردات السوق اللحظية«.
كما كش��ف نوفاك على أنه يخطط 
للقاء نظيره الس��عودي خالد الفالح 

»داف��وس«  منت��دى  هام��ش  عل��ى 
االقتصادي الذي سيعقد في سويسرا 

بني 23 و26 كانون الثاني اجلاري.
ف��ي الش��أن ذات��ه، ق��ال وزي��ر النفط 
الكويت��ي بخيت الرش��يدي أمس إنه 
ال خط��ة وال نية حتى اآلن للخروج من 
اتفاق خفض إنتاج اخلام املبرم بني أوبك 

وبعض منتجي النفط املستقلني.
وق��ال الرش��يدي في مؤمت��ر صحافي 
مبدينة الكويت، ان »اتفاق خفض إنتاج 
اخل��ام س��يبقى لفترة طويل��ة وليس 

هناك تفكير حاليا للخروج منه«.
وأض��اف أن »اجتماع اللجن��ة الوزارية 
وزراء م��ن منظم��ة  ب��ني  املش��تركة 
)أوب��ك(  للبت��رول  املص��درة  البل��دان 
واملنتجني املس��تقلني ف��ي 21 كانون 
الثاني س��يركز على مراجعة نس��ب 

االلتزام بتخفيضات اإلنتاج«.
وأش��ار إلى أن نس��بة التزام املنتجني 
بلغت 125 باملئ��ة في كانون األول من 
الع��ام املاضي و106 باملئ��ة في 2017 

بأكمله.
وقال الرش��يدي »نحن لم نناقش ولم 
نفكر ف��ي اخلروج م��ن ه��ذا االتفاق.. 
نحن سعداء أن هذا االتفاق وصل إلى 

مرحلة من النضوج ووصلنا إلى سوق 
مس��تقرة وس��وف ندعم )السير( في 

هذا االجتاه«.

مس��تقرة  الس��وق  أن  الوزي��ر  وذك��ر 
حاليا في ظل تأثي��ر محدود للعوامل 
زي��ادة الطلب  السياس��ية، متوقع��ا 

العامل��ي على اخلام مبا ب��ني 1.5 مليون 
و1.6 ملي��ون برميل يوميا ه��ذا العام 

ليفوق جميع التقديرات.

املساعي  والس��عودية  روس��يا  وتقود 
املش��تركة لتقييد إنت��اج اخلام ودعم 
األسعار. ويستمر اتفاق خفض اإلنتاج 

حتى نهاية 2018.
على مس��توى األسعار، تخلت أسعار 
النفط عن بعض مكاس��بها املبكرة 
أم��س األربع��اء في الوق��ت الذي حذر 
فيه محللون من تصحيح نزولي، لكن 
سوق اخلام ما زالت حتظى بدعم كبير 
بفضل ش��ح اإلم��دادات وقوة الطلب 

العاملي.
وأدت العوام��ل األساس��ية إل��ى زيادة 
للخام��ني  اآلجل��ة  العق��ود  أس��عار 
القياس��يني برن��ت وغ��رب تكس��اس 
الوس��يط نح��و 13 ف��ي املئ��ة ف��وق 
املستويات املس��جلة في أوائل كانون 
األول بدع��م م��ن قي��ود اإلنت��اج التي 
تفرضها أوبك وروس��يا وكذلك النمو 

القوي للطلب.
وارتفع��ت العقود اآلجلة خلام القياس 
العامل��ي مزي��ج برنت ثمانية س��نتات 
عن اإلغالق الس��ابق إل��ى 69.23 دوالر 
م��ن  انخفض��ت  لكنه��ا  للبرمي��ل، 
املس��توى املرتف��ع البال��غ 69.37 دوالر 
ال��ذي س��جلته ف��ي وقت س��ابق من 

اجللسة.
وارتف��ع برنت ي��وم االثنني إل��ى 70.37 
دوالر للبرمي��ل وهو أعلى مس��توياته 
ب��دأ  2014 ح��ني  األول  كان��ون  من��ذ 
انخفاض أس��عار النفط الذي استمر 

ثالث سنوات.
وبل��غ خام غرب تكس��اس الوس��يط 
األميرك��ي في العق��ود اآلجلة 63.84 
دوالر للبرميل، متراجعا من املس��توى 
املرتفع البالغ 63.89 دوالر الذي سجله 
في وقت س��ابق لكنه ارتفع 11 سنتا 
عن سعر التسوية السابقة. وسجل 
اخل��ام األميرك��ي 64.89 دوالر الثالث��اء 
وه��و أيضا أعلى مس��توى منذ كانون 

األول 2014.
ويق��ول متعاملون إن أس��واق النفط 
بصفة عامة حتظى بدع��م كبير، وإن 
من املستبعد حدوث انخفاضات حادة 

لألسعار.
املصدرة  البل��دان  وتخفض منظم��ة 
للبترول )أوب��ك( وروس��يا اإلنتاج منذ 
يناي��ر كان��ون األول من الع��ام املاضي 
ومن املق��رر أن تس��تمر التخفيضات 
حتى نهاية 2018. وتتزامن هذه القيود 

مع قوة الطلب على النفط.

تقـرير

موسكو: ال نّية لالنسحاب من اتفاق أوبك
شح المعروض وقوة الطلب تدعمان سوق الخام

وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك
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بغداد ـ الصباح الجديد: 
صوت مجلس ال��وزراء على تأجيل 
استيفاء الرسوم اجلمركية للسلع 
املس��توردة باسم الوزارات واجلهات 

غير املرتبطة بوزارة.
وبني مجلس الوزراء ان التصويت مت 
على مقترح قانون التعديل الثاني 
لقان��ون تعوي��ض املتضررين الذين 
فقدوا جزءا من اجس��ادهم رقم 5 
لس��نة 2009، كما ص��وت اجمللس 
على توصيات جلن��ة األمر الديواني 
رقم 87 لس��نة 2015 بشأن النظر 
واجله��ات  ال��وزارات  طلب��ات  ف��ي 
غي��ر املرتبط��ة ب��وزارة واحملافظات، 
واملوافقة على املش��اريع التي متّول 
بأسلوب التفاوض او الدفع باآلجل 

وحتديد آلية االسترداد.

وكان��ت احلكوم��ة ق��ررت تقليص 
فئات الرس��وم اجلمركية املفروضة 
على مستورداته من السلع اعتبارا 
م��ن مطلع الع��ام املقب��ل، بحيث 
يكون احل��د االدنى للرس��وم 0.5 % 

واحلد االعلى 30 %.
وج��اء بالقرار:"تنفي��ذا ملتطلب��ات 
الدول��ي  النق��د  صن��دوق  بعث��ة 
الرس��وم اجلمركية  بتعديل نسب 
بهدف زيادة كفاءة الهيئة العامة 
للجم��ارك ف��ي جباي��ة الرس��وم، 
واحلد من االجتهاد الش��خصي في 
توصي��ف البضاع��ة، اضاف��ة الى 
التس��ريع ف��ي عملي��ة التخليص 

عليها".
ويتضم��ن الق��رار توحيد الرس��م 
اجلمركي��ة على البن��ود اجلمركية 

ضمن القسم الواحد وحتديدها في 
4 فئات؛ االولى منها يكون الرسم 
اجلمركي بنس��بة 0.5 %، وتش��مل 
س��لعا عدة منه��ا مع��ادن ثمينة 
واالخشاب ومصنوعاته وورق مقوى 

ومواد نسيجية ومعدات النقل.
اما الفئة الثانية فتكون الرس��وم 
اجلمركي��ة عليها 10 %، وتش��مل 
س��لعا عدة منها حيوان��ات حية، 
االغذي��ة  صناع��ة  ومنتج��ات 

والصناعات الكيماوية.
اما الفئة الثالثة، فتكون الرس��وم 
اجلمركي��ة عليها 15 %، وتش��مل 
س��لعا ع��دة اهمه��ا جل��ود خام 
ومدبوغة، وجلود بفراء، ومصنوعات 
هذه املواد، وحقائ��ب يدوية واوعية 

ممثلة لها.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
حتتض��ن تون��س حالًيا أعم��ال املؤمتر 
ال��ذي  األول  اإلفريق��ي  االقتص��ادي 
يش��ارك في��ه 200 مس��ؤول ورج��ل 

أعمال من 20 بلدا.

ويهدف املؤمت��ر الذي يس��تمر يومني 
إل��ى إرس��اء نس��يج اقتص��ادي قوي 
املنضوي��ة  األفريقي��ة  ال��دول  ب��ني 
حت��ت اش��راف اجمللس ودع��م التعاون 
االقتص��ادي وتنوي��ع الش��راكة م��ع 

التجمعات االقتصادية األخرى.
كما يرمي إلى املس��اهمة في النمو 
االقتصادي األفريقي وكذلك تشكيل 
نافذة لدفع املبادالت وفرص االستثمار 
بني ال��دول األفريقية م��ن جهة ومع 

بقية دول العالم من جهة أخرى.
ويبحث اجملتمعون عدداً من املس��ائل 
عل��ى غ��رار التكت��ل ضم��ن قط��ب 
اقتص��ادي موس��ع وإرس��اء هي��اكل 
عصري��ة وذات قدرة تنافس��ية قادرة 

احلاجي��ات  إل��ى  االس��تجابة  عل��ى 
املشتركة في مجال البنية التحتية 
واعتماد صيغ تعاون جديدة مع بقية 
دول العالم عالوة عل��ى تطوير مناخ 
األعمال. ويتضمن برنامج املؤمتر عقد 

لقاءات أعمال مباش��رة وعرض آليات 
متويل املش��اريع اخلاصة ف��ي إفريقيا 
في قط��اع البناء واألش��غال العامة 
واملنجمي��ة  الغذائي��ة  والصناع��ات 

والصحة والزراعة.

تونس تحتضن أعمال المؤتمر االقتصادي اإلفريقي األول

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أكد مدير مكتب آس��يا واوقيانوسيا 
ب��وزارة اخلارجي��ة االيرانية، تس��جيل 
صادرات الس��لع غي��ر النفطية الى 
الصني 6.1 مليار دوالر خالل الش��هور 
ال� 11 االولى من عام 2017، بنمو 27 

باملئة على اساس سنوي.
وأوض��ح  مجتبى موس��ويان ريزي أن 
امليزان التجاري البيني مع احتس��اب 
النف��ط خالل فت��رة كان��ون الثاني – 
تش��رين الثان��ي 2017، س��جل 400 
ملي��ون دوالر لصالح ايران، بتحس��ن 

ملحوظ عن الفترة املناظرة 2016.
وب��نّي أن من املتوق��ع أن يبلغ مجموع 
التج��ارة بني اي��ران والص��ني في عام 
2017، مس��توى 37 ملي��ار دوالر، وأن 
النفطية  الصادرات غي��ر  تس��تحوذ 

االيراني��ة عل��ى اكثر م��ن 7 مليارات 
دوالر.

على صعيد آخر، خلفت ناقلة النفط 
اإليراني��ة التي غرقت في بحر الصني 
الش��رقي بقعتي زي��ت تغطيان معاً 
مس��احة 109 كيلومت��رات مربع��ة، 
وفقا ملا أفادت به احلكومة الصينية.

وقال��ت إدارة احمليط��ات الصينية في 
بي��ان، إن »ص��ور األقم��ار الصناعية 
مس��احتها  زي��ت  بقع��ة  أظه��رت 
69 كيلومت��راً مربع��اً، وبقع��ة أخرى 
مس��احتها 40 كيلومتراً مربعاً، أقل 

سمكا وتركيزا«.
وجتوب الش��رطة البحري��ة املنطقة 
للوقوف على حجم الضرر وتس��تعد 

لتفقد السفينة الغارقة.
اإليراني��ة  النف��ط  ناقل��ة  وغرق��ت 

»سانتش��ي« األحد املاضي، في أسوأ 
كارث��ة من نوعها منذ عق��ود، ما أثار 
اخمل��اوف من تع��رض البيئ��ة البحرية 

ألضرار.
ويعتق��د أن أفراد طاقم الناقلة، وهم 
30 إيرانياً وبنغالدشيان لقوا حتفهم 
جميعا في احلادث. وقالت وزارة النقل 
ف��ي بيان، إن »فريق اإلنقاذ حدد موقع 
احلط��ام على عم��ق 115 مت��راً حتت 
س��طح البحر، وإنه يستعد إلرسال 

روبوتات حتت املاء الستكشافه«.
وذك��رت إدارة احمليط��ات أن الس��فن 
أخذت 31 عينة من املياه من املنطقة 
ح��ول حط��ام الناقل��ة، حتت��وي على 
شحم أسود وتفوح منها روائح زيتية 
نفاذة، وكتل��ة بترولية مركزة تتجاوز 

حدود معايير جودة املياه البحرية.

تأجيل استيفاء الرسوم الجمركية 
للسلع المستوردة للوزارات

إيران: 6 مليارات دوالر صادرات 
السلع غير النفطية للصين 
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متابعة الصباح الجديد: 

عندم��ا تش��عر ف��ي أثن��اء تناولك 
وجب��ة م��ا أن طعامك يحت��اج إلى 
قلي��ل من املل��ح، أو التوابل لضبط 
مذاق��ه، متد ي��دك تلقائيًّا ملس��افة 
قصي��رة، وتضي��ف م��ا تري��د اليه، 
ببس��اطة جتعل من تل��ك العملية 
غي��ر ذات أهمي��ة، وذل��ك ألن وف��رة 
األشياء يجعلها اعتيادية، وتشكل 
جزًءا ثابًتا في مش��هد يومي، ولكن 
بالتدقي��ق ف��ي تاريخ األش��ياء قد 
تتضح لنا أم��ور أخرى جتعلها أكثر 

إثارة لالهتمام.
يظ��ن كثيرون أن أهم اس��تعماالت 
امللح أو أن اس��تخدامه الوحيد، هو 
ضب��ط م��ذاق األطعم��ة، لكن في 
له اس��تعماالت صناعية  احلقيقة 
عدي��دة ومتش��عبة، مث��ل صناعة 
ال��ورق واملط��اط واألدوي��ة وغيرها، 
ناهيك عن أشياء أخرى جعلت منه 
عنصرًا مهًما وأساس��ًيا في احلياة 

البشرية.
وبنظ��رة إلى املاض��ي، وحتديًدا قبل 
خمس��ة ق��رون، س��وف جت��د تاريخ 
الش��عوب حافاًل بأطم��اع ونزاعات 
ومبادالت جتارية، متحورت فقط حول 
التواب��ل الت��ي كانت مبنزل��ة كنوز 
غالي��ة، تعطي قيم��ة أعلى ونفوذًا 
أكبر ملن ميلكها، قبل أن تتوفر اليوم 

توفرًا واسًعا.

املؤرخون الصينيون 
بدايات امللح في التاريخ قدمية ِقدم 
احلض��ارات الس��ابقة، ورمبا تس��بق 
التاري��خ امل��دّون، لك��ن أول ظه��ور 
للملح في التاريخ، كان بواس��طة 
6 آالف  املؤرخ��ن الصيني��ن قب��ل 
س��نة، ف��ي أح��د بحي��رات الصن 
املسماة »يونش��ينج«، والتي اعتاد 
الصيني��ون جمع املل��ح منها بعد 

تبخر مياهها في فصل الصيف.

امللح اخلام
املصريون القدماء أيًضا عرفوا امللح 
واس��تخرجوه من ع��دة مواقع في 
دلتا نه��ر النيل، مثل: بحيرة املنزلة 
وبحي��رة البرل��س ووادي النط��رون، 
واس��تعملوه في عدة أنشطة كان 

أهمها حفظ األس��ماك بالتمليح 
كانت أول حض��ارة تفعل ذلك وفي 
حتنيط املوتى، وحتى ضمن القرابن 
املقدم��ة لآلله��ة وأس��موه »امللح 

اإللهي«.
أم��ا الرومان فكان املل��ح ميثل لهم 
ث��روة كبي��رة، إذ كان امت��الك امللح 
آن��ذاك لألثري��اء فق��ط، لدرج��ة أن 
يدفع��ون  الروم��ان كان��وا  أباط��رة 
مرتبات اجلنود في كثير من األحيان 
ملًحا، حتى إن اجلذر اللغوي لكلمة 
»« Salary، أي الراتب مش��تقة من 

معنى امللح بالالتينية.

تطهير الدم
وج��اء ذك��ر املل��ح ف��ي القص��ص 
التوراتي��ة واإلجنيلي��ة أيًضا، وكانت 
ل��ه أهمية خاصة، حت��ى إن اليهود 
إل��ى يومنا ه��ذا، ال يفعلون ش��يًئا 
يوم الس��بت س��وى ال�« س��اباث«، 
بع��دم  يلزمه��م  ال��ذي  الطق��س 
اخل��روج للعم��ل أو فعل أي ش��يء 
سوى األكل، وَغمس اخلبز في امللح، 

لُيذكره��م بتقدمي امللح على مذبح 
القرب��ان ف��ي املعب��د، وف��ي التوراة 
وبحس��ب الرواية اليهودية، حتولت 
زوج��ة النب��ي ل��وط التورات��ي، إلى 
»عمود م��ن امللح« عقابً��ا من الرب 

على عصيان زوجها.
أما في الديانة املس��يحية، فهناك 
عدة مواضع لذكر امللح في الكتاب 
املق��دس بوصف��ه عنص��رًا طاهرًا، 
وحتى وق��ت قريب كانت الفاتيكان 
تس��تعمل القليل م��ن امللح على 
شفاه املولود أثناء طقوس تعميده، 
فيما أطلق املس��يح عل��ى تالميذه 
في الكتاب املقدس، »ملح األرض«، 
في إش��ارة إلى صالحهم، وأن امللح 
للحياة،  عنصر »أساس��ي وطيب« 
فيما اعتاد املسيحيون التشاؤم من 

سكب امللح على املائدة.

ضرائب امللح 
منذ اس��تعمل اإلنس��ان امللح في 
العصور التي س��بقت اس��تعمال 
التبريد في حفظ اللحوم واألطعمة 

س��ريعة التل��ف، صار املل��ح واحًدا 
م��ن العناصر الثمين��ة التي عرفت 

احلضارات والدول قيمتها.
ويذكر التاري��خ أن أول حاالت فرض 
ضرائب على امللح، كانت في الصن 
األس��طوري  اإلمبراطور  بواس��طة 
»هاوجن��دي« 2700 ع��ام قبل امليالد، 
ولم تكن الصن هي الدولة الوحيدة 
التي فعلت ذل��ك، فقد فرضت ُكل 
من مراك��ز العالم القدمي مثل أثينا 
وروما ومن بعدها فرنسا، الضرائب 
عل��ى امللح. فيم��ا س��جل التاريخ 
الصيني احتكار املسحوق األبيض، 
من��ذ الق��رن الس��ابع قب��ل امليالد، 
عندم��ا أراد أباطرة الص��ن حماية 
الس��لعة الثمين��ة م��ن الكس��اد 
التج��اري، وكان املل��ح ميثل نس��بة 
تت��راوح بن 80 إلى 90 % من الدخل 
الصينية  لإلمبراطوري��ة  القوم��ي 
في القرن اخلامس قبل امليالد، األمر 
الذي مّكن الدولة، من فرض ضرائب 
على امللح، والتحكم في جتارته مع 

الدول األخرى.

خريطة طرق التجارة الصحراوية
وف��ي إمبراطوري��ة »غان��ا القدمية« 
موريتاني��ا ومالي والس��نغال حالًيا 
والت��ي ازده��رت من القرن التاس��ع 
إلى احلادي عشر، واشتهرت بثرائها 
م��ن  كبي��رًا  مخزونً��ا  وامتالكه��ا 
الذه��ب، ازده��رت أيًضا جت��ارة امللح 
ال��ذي كان يأت��ي به التج��ار العرب، 
م��ن الص��ن والش��رق األدن��ى عبر 
صحراء أفريقي��ا، ويبادلونه، إضافة 
إلى الكتب واألس��لحة واألقمشة، 
بالذه��ب الوفير ف��ي اإلمبراطورية 

آنذاك.

كنوز الشرق
ويذك��ر العه��د اجلدي��د »الكت��اب 
املس��يحي املقدس« أن ملكة سبأ 
»التورات��ي«  املل��ك س��ليمان  زارت 
النبي سليمان في القرآن وعرضت 
عليه 120 حمولة ذهب مقابل بضع 
أنواع من التوابل واألحجار الكرمية، 
مما يوضح أهمية األعشاب والتوابل 

بالنسبة لألزمان القدمية.
فيما اس��تعمل القدماء املصريون، 
قبل املي��الد بنح��و 3500 عام، عدة 
األعش��اب  م��ن مس��احيق  أن��واع 
حلف��ظ األطعمة، وع��الج األمراض، 
وفي عملي��ة التحنيط، إضافة إلى 
اكتش��اف بردية مصري��ة تعود إلى 
ع��ام 1555 قبل املي��الد، حتتوي على 
عدة أصناف من التوابل واألعش��اب 
املس��تعملة ف��ي حتس��ن الصحة 

مثل الّكمون، والُكزبرة والَشَمر.
كم��ا ذكرت املص��ادر التاريخية في 
الص��ن القدمي��ة ع��ام 2700 قب��ل 
امليالد تقريًبا، أن الصينين القدماء 
استعملوا ما يزيد عن 100 نوع من 
االستشفاء  والتوابل في  األعشاب 
والتداوي، من أهمه��ا: تابِل الِقرفة 

الذي تشتهر به الصن.

حضارة سومر 
 اش��تهرت حضارة س��ومر في بالد 
ما بن النهرين بوف��رة أنواع عديدة 
من التوابل، ودللت بعض الكتابات 
املسمارية القدمية على وجود العديد 
م��ن أن��واع التوابل ف��ي فترة حكم 
امللك »آش��ور بانيبال« مثل الزعتر، 
والكرك��م والزعف��ران والينس��ون. 
ليتجلى لنا أن أماكن وجود التوابل 
ووفرتها، نبعت وانتشرت في العالم 
من الش��رق، وألن العال��م الغربي ، 
األوروبي حتديًدا، كان بعيًدا عن تلك 
املس��احيق واألعش��اب الس��حرية 
متعددة االس��تعماالت ، وأصبحت 
التوابل في فترات ما بعينها سلعة 
حيوي��ة، ومهمة يتوج��ب احلصول 

عليها بأي ثمن.

أساطير عربية
قب��ل نح��و 2500 عام، كان��ت عادة 
م��ا حتصل اإلمبراطوري��ة الرومانية 
عل��ى أن��واع مختلفة م��ن التوابل 
م��ن املنطق��ة العربية ع��ن طريق 
التّجار العرب الذي��ن كانوا يبيعون 
أنواًع��ا مختلفة من  لإلمبراطورية 
التوابل النادرة آن��ذاك، مثل القرفة 
الصينية والقرفة العادية والقرنفل 
والزعفران وجوزة الطيب، وقد حرص 
العرب على إبقاء مصادر بضائعهم 
الثمينة س��رًا، لفت��رات طويلة، من 
أجل ضمان إحكام الس��يطرة على 

جتارة التوابل.

في الماضي... كانت أثمن من الذهب

تاريخ الملح والتوابل التي ال يخلو منها منزل 

بغداد »عدسة: زياد متي«لقطة

امثال شعبية

هو أش��هر األمثال الشعبية التي تعبر 
ع��ن انق��الب احل��ال، والعودة للس��يرة 
األولى لصاحبها، فعندما يس��لك فرد 
س��لوًكا يغاير نهجه فترة ثم يرتد إلى 
س��ابق عه��ده، تغض��ب النس��اء منه 
فيقلن اويطلقن املثل األشهر »رجعت 

رميا لعادتها القدمية«.
وللمثل عند العرب قصة، ويرجع أصله 
إلى قصة قدمي��ة وهي قصة »حليمة« 
زوجة حامت الطائي، فاملثل الصحيح هو 
»رجع��ت حليمة« وليس��ت رميا، ولكن 
املث��ل انتش��ر بهذا املس��مى، وحليمة 
هي زوجة الطائي الرجل الذي اش��تهر 
بالك��رم واجل��ود عل��ى كل احمليطن به، 
وكان��ت زوجت��ه تتص��ف بالبخ��ل بن 

جيرانها.
ويحكى أن حليم��ة كانت تقتصد في 

اس��تعمالها لكل ش��يء، حت��ى إنها 
كان��ت تض��ع الس��من عن��د الطهي 
بأصغ��ر معلق��ة لديه��ا، وأراد زوجه��ا 
إن يغير من س��لوكها فحك��ى لها إن 
األقدم��ن كانوا يقول��ون إن املرأة كلما 
وضع��ت ملعقة من الس��من في قدر 
الطب��خ، زاد اهلل بعمرها يوًما، فأخذت 
حليمة تزيد مالعق السمن في الطبخ 
حتى صار طعامها طيًبا وتعودت يدها 

على السخاء.
ولم تس��ر األم��ور كما متن��ت حليمة، 
وش��اء اهلل أن يفجعها بابنها الوحيد 

الذي كانت حتبه أكثر من نفسها. 
فجزعت حتى متنت املوت، وأخذت لذلك 
تقل��ل من وضع الس��من ف��ي الطبخ 
حتى ينقص عمرها ومتوت، فقال الناس 

»عادت حليمة إلى عادتها القدمية«.

قصة »رجعت ريما لعادتها القديمة«

مواء القطة يقي صاحبها
 من األزمات القلبية

 كش��فت دراسة أجراها عالم احليوان الفرنسي 
»ج��ان ايف جوش��يه« ع��ن أن الش��خص الذي 
يقتن��ي قطة في منزله ويس��تمع إل��ى موائها 
فإنها تنقذه بل وحتميه من نوبات القلب خاصة 

إذا كان من كبار السن.
وأوضح العالم الفرنس��ي: أن مواء القطة الذي 
يت��راوح عادة ما ب��ن 25 إلى 50 هرت��راً يجعلك 
تغ��وص في حال��ه تأمل بديع��ه ويدعم من قوة 
عظامك في حالة الكس��ر كما أن القط أفضل 
من الكلب في عالج الصدمات النفس��ية وذلك 

بفضل املواء الكثير.

صينية تظاهرت
 بالحمل لتهريب جرو

قام��ت الس��لطات الصيني��ة بتغ��رمي طالب��ة 
جامعي��ة صيني��ة حملاولته��ا تهريب ج��رو على 
منت إح��دى الرحالت وذل��ك بإخفائه حتت طيات 

مالبسها حول بطنها متظاهرة بأنها حامل.
وذك��رت صحيف��ة »س��اوث تش��اينا مورنين��ج 
بوست« الصينية، أن ضابط األمن أوقف السيدة 
الشابة في أثناء عبورها جهاز األشعة في مطار 
ووه��ان الدول��ي بإقليم خوبي بوس��ط ش��رقي 
الص��ن، بعدما ارتاب فيه��ا ألنها كانت تتصرف 
بغرابة وعصبية، وعندم��ا ملس الضابط بطنها 
املنتفخة، تبن له كذبها وانكشفت اللعبة، ومت 

اعتقالها بتهمة التهريب.
ونق��ل موقع »نيو س��تريتس تاميز« أن الس��يدة 
اعترفت مبحاولة اخلداع وعندما أزالت طبقة من 
الس��يليكون من حول بطنه��ا ظهر جرو صغير 

أبيض عمره شهر.

اليوجا.. تساعد على تحسين مزاجك
يعتق��د البعض أن اليوجا نوع من أنواع الرياضة 
أو أح��د الطق��وس الدينية الهندي��ة، ولكن مع 
زي��ادة مدربيه��ا وممارس��يها بنحو كبي��ر مؤخراً 
اتضح أنها من��ط حياة، لتوحيد اجلس��م والروح 
والعق��ل مًعا، ألن الثالثة لن يتح��دوا مًعا دائًما، 
ف��إن الس��يطرة عل��ى اجلس��د ميكن م��ن خالل 
التمري��ن أو وضعيات اليوجا اخملتلفة، إمنا العقل 
للتركيز في اللحظة اآلنية لعدم حدوث تشتت 
ذهني، إمن��ا الروح هي من خ��الل التأمل، لذا فإن 
اليوج��ا تس��هم بنح��و كبير ف��ي التركيز على 
النف��س والهدوء م��ن الداخ��ل والتوقف عن أي 

تفكير أو ضوضاء في العقل.
وقالت احدى مدربات اليوجا: إن اليوجا تس��اعد 
على حتسن املزاج، وتعليم الصبر والهدوء، وهذا 
لن يأتي من أول حصة لليوجا ولكن مع املمارسة 
املنتظمة، مع عدم اليأس عند حدوث فشل في 
عم��ل وضعية جديدة ألن من الوارد عدم النجاح 
فيها في البداية، ولكن مع االستمرار واملواظبة 

يسهل ممارستها.
وأوضح��ت: أن اليوج��ا ال تقلل من ال��وزن ولكن 
حتس��ن ش��كل اجلس��م ويصب��ح أكث��ر صحة 

ومرونة.

ملونشريط
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حظك اليوم
الجوزاءالثورالحمل

الميزاناألسدالسرطان

القوسالعقربالعذراء

مهنياً: توقعاتك واحملاذير التي كنت تخشاها، 
يبدو أنها ستواجهك في األيام املقبلة لكّنك 
تتخطى املرحلة بأقّل ضرر ممكن عاطفياً: كن 
متس��امحا م��ع احلبيب النه يحب��ك اكثر مما 

تتمنى او تتوقع.

مهني��اً: له��ذا الي��وم التأثي��ر اإليجاب��ي في 
أوضاعك املالية أو يتحدث عن تغييرات حتصل 
في هذا اإلطار ولوعلى املدى البعيد عاطفياً: 
حتاول أن جتد احللول للمش��كالت بدون تشّنج 

النه يزيد الطن بّله.

مهني��اً: تتواصل بش��كل أليف م��ع اآلخرين 
وتنّف��ذ رغبات��ك، أو تتلق��ى ما يس��عدك من 
معلومات وأخبار عاطفياً: ال حتاس��ب احلبيب 
عل��ى كل كالم��ه فتصرفاتك مع��ه لم تكن 

أفضل في املدة األخيرة.

مهني��اً: تتلقى األجوبة الت��ي طاملا انتظرتها 
وحتص��ل على فرص��ة ثمينة الظه��ار كفاءة 
وجدارة عاطفياً: بع��ض االنفعاالت واملواقف 
الس��لبّية تفس��د األج��واء اجلميل��ة وتثي��ر 

احلساسيات بينك وبن الشريك.

مهني��اً: تتفق م��ع جماعات جدي��دة وترتبط 
بصداقات مهم��ة، محبة الزمالء ت��زداد يوماً 
بعد ي��وم، والفضل طريق��ة معاجلتك األمور 
بصدق وشفافية عاطفياً: تعرف جيداً كيف 

تنال إعجاب احلبيب وتثيره بجاذبيتك.

مهني��اً: يفرض عليك هذا اليوم بعض التأني 
في الكالم والشرح الواضح واملقنع عاطفياً: 
جتد س��هولة ف��ي التعامل م��ع حبيبك كما 
تلقى من��ه كل الدع��م املعن��وي .. تنتظرك 

مفاجأة حلوة تخص عالقتكما.

مهنياً: احلظوظ تتراجع عن دعمك، بعد مراحل 
طوال من األبواب املفتوحة، وتخضع لضغط 
كبير وتواجه بع��ض العراقيل عاطفياً: تكثر 
املس��اعي لتمتن أواصر العالق��ة واملصاحلة، 

من خالل لقاءات رومانسية.

مهني��اً: يخفف هذا الي��وم النمط ويجعلك 
مت��ّكالً عل��ى اآلخرين ف��ي بع��ض الواجبات 
واملس��ؤوليات عاطفياً: تش��عر بالغبطة في 
ه��ذا اليوم وتهت��م باحلبي��ب او يخفق قلبك 

وتسمع كلمات اإلعجاب واحلب.

مهني��اً: ق��د تضطر إل��ى االهتمام بش��ؤون 
تشغلك عن املشاريع اجلديدة، أو رمبا تصطدم 
بأح��د الزم��الء، ما يولد ج��واً قامت��اً عاطفياً: 
األجواء ال تس��اعدك اليوم على التعاطي مع 

الشريك كما هي العادة.

مهني��اً: يوّفر ل��ك هذا الي��وم صداقات حلوة 
ولق��اءات وتغييراً يطرأ ويدع��وك إلى اجملازفة 
فتقدم بال خوف عاطفياً: عالقتك العاطفية 
تكون مميزة، السفر مع الشريك مشروعكما 

املفضل لتجديد شهر العسل.

مهنياً: حضورك الالفت وشخصيتك القوية 
يسهمان في تعزيز موقفك بن زمالء العمل، 
فح��اول االس��تفادة من ذلك قدر املس��تطاع 
عاطفياً: أنت مدعو الى االهتمام بالش��ريك 

وجتّنب النزاعات والدعاوى القضائية.

الحوتالجديالدلو

عمودي أفقي
1 – األس��م الثان��ي لش��اعر 

عربي معاصر
2 – ممثلة مصرية – مسرحية 

لفيروز
 3 – وضع خلسة – نسبة إلى 

لغة سامية
4–وقعةلنبليون– متشابهان

فاكه��ة   – متش��ابهة   –  5
صيفية 

6 – نصف أريج – مركز قضاء 
7 – جمع سلك – خمرة 

8 – يخفيه – سقي
9 – مدينة في شمال الهند .

1 – دولة أسيوية
 2 – مدينة أميركية 

3 – هرب – مث��ل – جدها في 
والد 

عاصم��ة   – يس��جن   –  4  
أفريقية 

5 – زعيم نازي – بحر 
 – أيوب��ي  ف��ي  جده��ا   –  6  

جنيعها 
7 – خاط الثوب – لدى 

8 – ينظرون – أشاهد
9 – كلمت��ان : أح��د األنبياء + 

رتبة عسكرية .

1كلمات متقاطعة
1
2
3
4
5
6
7
8
9

23456789

مهنيا: تشعر بالقّوة على مواجهة الظروف 
الطارئة وتتمّتع ب��إرادة قوّية حيوية عظيمة 
والتف��ّوق  والنج��اح  للمنافس��ة  تؤّهل��ك 
عاطفياً: باإلمكان حماية اس��تقرار العالقة 

شرط التعاطي مع الظروف واملستجّدات.
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ببالغ احلزن واألس��ف ينعي االحت��اد العراقي لإلعالم 
الرياض��ي فقي��ده عض��و الهيئ��ة العام��ة لالحتاد 
الزميل شاكر حسني السعد الذي أنتقل الى رحمة 
الب��اري ج��ل في عاله بع��د مرض عض��ال لم ميهله 
طويال , والزميل الراحل ش��اكر الس��عد هو من بني 
الصحفيني الرياضيني الباذلني الذين أجنبتهم مدينة 
البص��رة احلبيبة وظل حريصا برغم وضعه الصحي 
على العطاء ف��ي محراب صاحبة اجلاللة على مدى 
أكثر من 30 عاما كما أش��تغل الراحل في مجاالت 
رياضي��ة أخ��رى داعني س��بحانه وتعال��ى أن يتغمد 
الزميل ش��اكر الس��عد بواس��ع رحمته ويس��كنه 
فس��يح جناته ويلهم زمالئه وأهله ومحبيه الصبر 

والسلوان وأنا هلل وأنا إليه راجعون.

شاكر السعد.. وداعًا

الخطوط يستعد 
لدوري الدرجة األولى

سعيد رضائي يلتحق 
بنفط الوسط

بغداد ـ الصباح الجديد:
ضم��ن حتضيراته للمش��اركة ف��ي مباريات دوري 
الدرج��ة االولى لكرة القدم جملموع��ة بغداد الذي 
سينطلق يوم 25 كانون الثاني اجلاري، حقق فريق 
اخلطوط فوزا جيدا على فريق الصناعة في ملعب 
االخي��ر، أول أم��س، بهدفني م��ن دون رد للصناعة 
سجلهما إبراهيم خالد ونصير جاسم.. ذكر ذلك 
عض��و املالك التدريبي املس��اعد لك��رة اخلطوط، 
: ان فريق��ه يقوده املدرب صباح  جمعة جابر، وبنينّ
جعير، فضال عن مساعديه املتحدث، وجمال عبد 
اهلل، ومدرب ح��راس املرمى محم��د ناصر، ومدير 
الفري��ق إبراهيم خليل، فيما يلقى الدعم الكبير 
وامليدان��ي من رئيس النادي فيصل فارس، ويواصل 
تدريباته في ملع��ب النادي مبنطقة العامرية من 
أج��ل الدخول بق��وة في منافس��ات دوري الدرجة 
االول��ى للموس��م اجلدي��د، حي��ث يلع��ب ضمن 
ف��رق اجملموعة الرابع��ة ألندية بغ��داد، إلى جانب 
فرق )الكرخ والتاجي واالس��كان وش��باب العدل 

والكاظمية واملصلحة(.
واوض��ح جاب��ر: ان اخلط��وط اجرى سلس��لة من 
املباريات الودية حقق فيها نتائج ايجابية، كالفوز 
على اجلنس��ية بهدفني من دون رد ، وعلى العدالة 
بثالثة أه��داف نظيفة، وعلى األثير بأربعة أهداف 
مقابل هدف واحد، وخس��ر امام البريد بهدف من 
دون مقابل، فيما تعادل في مباراتني مع الكرخ من 

دون أهداف على التوالي.

بغداد ـ الصباح الجديد:
وصل مساء أمس اإليراني س��عيد حميد رضائي 
إلى النج��ف، قادًما من طه��ران لاللتحاق بفريق 

نفط الوسط بعد التعاقد معه بشكل رسمي.
وقال فراس بحر العلوم مشرف كرة نفط الوسط 
في تصريحات صحفية: »أنهينا االتفاق بش��كل 
رس��مي م��ع س��عيد رضائ��ي، وس��يتم إضافته 
لقائمة الفريق رس��مًيا ح��ال فتح باب االنتقاالت 

الشتوية«.
وأشار إلى أنَّ »الفريق بحاجة لضم بعض الالعبني 
خالل فترة االنتقاالت الشتوية، بعد إنهاء التعاقد 
مع النيج��ري لورانس، والس��وري محمود خدوج، 
كم��ا أنَّ بع��ض الالعب��ني احملليني أب��دوا رغبتهم 
في متثيل الفريق بالفترة املقبلة واخليار س��يكون 
مت��روًكا للمدرب عادل نعمة ف��ي اختيار ما ميكن 
إضافته للفريق«.وب��ني أن نتائج الفريق حتى اآلن 
مقبول��ة، لك��ن طموحن��ا أكبر من ذل��ك، بيد أن 
الفري��ق عانى م��ن اإلصابات وإنه��اء عقود بعض 
الالعبني، وغياب العبي املنتخب االوملبي وبالتالي 

خيارات املدرب كانت محدودة جًدا.
يذكر أنَّ نفط الوس��ط، تعاقد في بداية املوس��م 
مع 3 محترفني أنهى التعاقد مع اثنني، ويحتفظ 

بالسوري نصوح نكدلي.

الصين ـ ضياء حسين*

يواجه منتخبنا األوملبي لكرة القدم 
أول اجملموع��ة الثالث��ة يوم الس��بت 
املقب��ل ف��ي مت��ام الس��اعة الثانية 
والنص��ف من بعد الظه��ر بتوقيت 
العاصم��ة احلبيب��ة بغ��داد نظي��ره 
الرابعة  الفيتنام��ي ثاني اجملموع��ة 
ف��ي الدور ربع النهائي لكاس اس��يا 
لكرة القدم حتت 23 عاما املتواصلة 
لغاي��ة  الص��ني  ف��ي  منافس��اتها 
السابع والعش��رين من هذا الشهر 
فيم��ا تقاب��ل كوري��ا اجلنوبي��ة اول 
اجملموع��ة الرابعة منتخ��ب ماليزيا 
ثان��ي اجملموعة الثالثة في الس��اعة 
بتوقي��ت  احلادي��ة عش��رة صباح��ا 
عاصمتنا يوم الس��بت املقبل ايضا 
،ف��ي وقت تنطل��ق غدا منافس��ات 
الدور رب��ع النهائ��ي باج��راء لقائني 
يلتق��ي ف��ي  االول ال��ذي س��يجري 
في الس��اعة احلادية عشرة صباحا 
بتوقي��ت بغداد  قط��ر اول اجملموعة 
االولى مع فلس��طني ثاني اجملموعة 
الثاني��ة في حني تالع��ب اليابان اول 
اجملموعة الثانية مع اوزبكستان ثاني 
اجملموعة االولى في الساعة الثانية 

من بعد الظهر .
هزم��ت  اجلنوبي��ة  كوري��ا  وكان��ت 
استراليا في اجلولة الثالثة واالخيرة  
3-2 لتتص��در مجموعته��ا الرابعة 
برصيد 7 نقاط فيما تعادلت فيتنام 
مع سوريا 0-0 لتضمن املركز الثاني 
ف��ي اجملموعة ذاته��ا برصيد 4 نقاط 
فيما احتلت اس��تراليا املركز الثالث 
برصي��د 3 نق��اط وتذي��ل املنتخ��ب 
السوري الش��قيق اجملموعة برصيد 

نقطة واحدة.           
م��درب منتخبنا االوملبي عبد الغني 
شهد قال في املؤمتر الصحفي الذي 
اعقب اللق��اء كنا نعلم ان املنتخب 
االردن��ي س��يدخل املب��اراة بحثا عن 
خيار الفوز ال��ذي ينقله الى املرحلة 
املقبل��ة لذلك فق��د بادرنا بالهجوم 
منذ الدقيقة االولى وكدنا ان نتقدم 
ف��ي الدقائ��ق اخلمس��ة االولى لكن 
كرت��ان ارتطمت��ا بعارض��ة املرم��ى 
واخ��رى مرت من جان��ب القائم ولم 
مننحه��م فرصة الوص��ول ملرمانا اال 
مرة او مرتني في الش��وط االول لكن 
الهدف الذي سجلناه بعد اربع دقائق 
م��ن انطالقة الش��وط الثاني جعل 
العبينا يحاولون اللعب بحذر بشكل 
جعل املنتخب االردني يبادر بالهجوم 

الس��يما ف��ي الدقائق االخي��رة الن 
ليس لديه ش��يء ليخسره فعمدنا 
ال��ى اج��راء تغييرين بال��زج بالعبني 
ميتلك��ون مي��زة دفاعية اكث��ر منها 
هجومي��ة ومع توفر عدد من الفرص 
كأمر متوق��ع لالندف��اع االردني في 
لعبنا اال انن��ا باملقابل اعتمدنا على 
الهجم��ات املرتدة الت��ي اضعنا من 
خالله��ا اكثر من فرص��ة كان ممكن 
ان توس��ع ف��ارق االهداف ل��وال عدم 
اس��تغاللها بصورة مناس��بة ، وفي 
مع��رض اجابت��ه على س��ؤال ملوفد 
االحت��اد العراق��ي لالع��الم الرياضي 
بني ش��هد ان هنالك بعض االخطاء 
التي حدثت في خط الدفاع وهي امر 
طبيعي في ظل عدم جتمع املنتخب 
ملدة طويل��ة وتواضع م��دة االعداد ، 
مشيرا الى ان مستوى املنتخب في 
تصاعد وان املباراة املقبلة ستشهد 
متاس��كا اكبر خلط الدفاع واخلطوط 
االخرى ، وابدى ش��هد اس��فه خلروج 
املنتخب��ني الس��عودي واالردن��ي من 

البطول��ة، موضحا انه اش��اد كثيرا 
باملنتخ��ب املالي��زي بع��د ان ح��اول 
البعض التقلي��ل مماقدمه منتخبنا 
امام��ه وتعرض��ه الى هزمي��ة ثقيلة 
قوامها 4-1 ، وزاد انه شاهد منتخبا 
منظم��ا وكن��ا نواج��ه صعوبة في 
اس��تخالص الكرة من اقدام العبيه 
وان تاهل��ه ووصول��ه الى ال��دور ربع 
النهائي ه��و انذار ملنتخب��ات غربي 
اس��يا على ض��رورة وضع حس��ابات 
جديدة عندما تواجه في املس��تقبل 
منتخب��ات تصن��ف ف��ي املس��توى 
الثان��ي او الثالث عل��ى القارة النها 
باتت تتطور بس��رعة وماحصل من 
خروج للمنتخبني السعودي واالردني 

دليل على صحة كالمه .
منتخبن��ا االوملب��ي عاود ي��وم امس 
ال��دور  ملب��اراة  حتضي��را  تدريبات��ه 
رب��ع النهائي  ي��وم الس��بت املقبل 
امام فيتن��ام واش��تملت التدريبات 
كماج��رت العادة عق��ب كل مباراة 
في اجل��والت الث��الث املاضية ،حيث 

الذي��ن خاض��وا  الالعب��ون  انتظ��م 
مباراة االردن بتدريبات خفيفة فيما 
اش��تملت تدريبات اجملموعة االخرى 
على مترينات متع��ددة الهدف منها 
االرتق��اء باحلالة البدني��ة وامكانية 
مشاركة أي منهم في حال احتياج 

املدرب خلدماته.
وس��ط اجواء جميلة  ش��ارك فيها 
رئيس الوف��د عضو احتاد الكرة يحي 
زغي��ر وبحض��ور املنس��ق االعالمي 
الزميل حس��ني اخلرس��اني   للوف��د 
وجمي��ع الالعبني ش��هد مقر اقامة 
الوفد في فن��دق )ميريالند ( احتفاال 
بسيطا ملناس��بة عيد ميالد مدافع 
منتخبنا علي لطيف ووالدة )قسور( 
جنل احلارس حيدر محمد حيث تكفل 
الالعبون بقيادة الكابنت بش��ار رسن 
بأحض��ار قالبني من الكي��ك اجلاهز 
واالحتفال عل��ى طريقتهم اخلاصة 

بهذه املناسبة اللطيفة .
زمالء  واحد  املعروف  الشاعرالغنائي 
مهنة الصحافة جليل صبيح خص 

ال�وف��د باغنية 
بع��د  رياضية 
ز  ل����ف�����و ا

منتخ�بن��ا 
االومل����ب����ي 
شقيقه االردني 
ف���ي  وتاهل���ه 
اجملموعة  صدارة 
الثالث�ة  لي��س 
س��وى عراق من 
احل���ان وغن���اء 
الكبير  الفن��ان 
اخلي��اط  رض���ا 

تقول االغنية :
ياع��ين���ي  اهلل 
الكون   .. الع��راق 
يص��رخ ب��ي عراق 
... الفوز يصرخ بي 
عراق .. ليس سوى 

العراق .. الفوز 

للعراق.. دارت وصية امه ..بالغيره هد 
شيلزمه ..ابقلبه خط العراق ...ليس 
س��وى ع��راق .. اضي��م ميوكفه��م 
.. ابطالن��ا وش��يكضهم ..لل��كاس 
اجو نعرفهم ..الغي��رة تعني العراق 
... س��بحان رب الواح��د .. 
نعاند  نبقى  بالغيرة 
.. انف��رح ش��عبنا 
..ونصيح  الواحد 

كل احنه عراق.

* موف��د االحتاد 
العراقي لإلعالم 

الرياضي
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العواصم ـ وكاالت:

نقت��رب يوًما بع��د يوم، م��ن املواجهة 
املنتظ��رة بني ريال مدري��د، حامل لقب 
س��ان  وباري��س  أوروب��ا،  أبط��ال  دوري 
جيرمان، الطامح حلصد اللقب العزيز، 
بعد سلس��لة م��ن الصفق��ات، التي 
توجه��ا بالتوقيع مع البرازيل��ي نيمار، 
والفرنس��ي كيليان مباب��ي، إلى جانب 

داني ألفيس.
ويحل س��ان جيرمان، ضيًفا ثقياًل على 
ريال مدريد، 14 شباط املقبل، في إطار 
ذه��اب ثمن نهائ��ي دوري األبط��ال، وال 
ش��ك أن املواجهة س��تحظى باهتمام 
كبي��ر ف��ي جميع أوس��اط الك��رة في 
العالم، نظرا للظروف املتناقضة التي 

يعيشها الفريقان.
ونش��رت صحيفة م��اركا، مقارنة بني 
الفريق��ني، في مواجه��ة اعتبرتها غير 
متكافئ��ة، حي��ث يعتبر باريس س��ان 

جيرم��ان، أكثر ق��وة من حي��ث القوام 
ووجود احلاف��ز للتتويج باللقب الغالي، 
الذي يلبي طموح اإلدارة، ويتناسب مع 
مئ��ات املالي��ني، التي أنفق��ت من أجل 
تدعيم صفوف النادي الباريسي، خالل 

السنوات املاضية.
وف��ي مقاب��ل متاس��ك س��ان جيرمان 
ووج��ود الدافع للف��وز، مير ري��ال مدريد 
بظروف صعبة للغاية، بعد أن اس��تقر 
في املرك��ز الرابع في الليجا، وبفارق 19 

نقطة عن غرميه املباشر برشلونة.
أما س��ان جيرم��ان، يترب��ع حاليا على 
قم��ة ال��دوري الفرنس��ي، برصي��د 53 
نقطة من أصل 60 نقطة متاحة، بعد 
م��رور 20 جولة، ويبتع��د بفارق 9 نقاط 
ع��ن مارس��يليا أق��رب مطاردي��ه، وهو 
ما يس��مح ملدربه أوناي إمي��ري، بإراحة 
بعض العناصر األساسية في املباريات 
املقبلة م��ن الدوري، لتحضي��ر الفريق 

بأقوى تشكيل أمام ريال مدريد.
وف��ي املقابل لن يكون أم��ام زين الدين 

زيدان، فرص��ة ألتقاط األنف��اس، نظرا 
لضغط النتائج س��واء ف��ي الليجا أو 
حتى كأس املل��ك، وعليه اللعب بأقوى 
تش��كيل ممكن في املباريات املقبلة، مما 
يهدد امللكي باإلرهاق، ويعرضه لفقدان 
أكثر من الع��ب، حتى موعد القمة مع 

سان جيرمان.
الصحيف��ة أيض��ا قارنت ب��ني عناصر 
القوة ف��ي الفريقني، حيث أوضحت أن 
ثالثي ريال مدريد الهجومي، مير بأس��وأ 
مرحلة له في الس��نوات األخيرة، حيث 
س��جل كريس��تيانو رونالدو في جميع 
البط��والت حتى اآلن 16 هدًفا، وصنع 3 

آخرين.
أما جاريث بيل سجل 7 أهداف وصنع 5 
آخرين، فيما سجل كرمي بنزميا 5 أهداف 
وصنع 3 آخرين، وفي اجملموع سجل هذا 

الثالثي، 28 هدفا وصنع 11 آخرين.
على النقيض، سجل الثالثي الهجومي 
لباريس س��ان جيرم��ان )نيمار وكافاني 
ومبابي(، 59 هدفا، وصنع 31 آخرين، أي 

أكث��ر ب� 31 هدفا و20 متريرة مس��اعدة 
من ثالثي امللكي.

األمر األخير الذي حتدثت عنه الصحيفة، 
ه��و بني��ة الفريق��ني، حي��ث مت تدعيم 
باري��س س��ان جيرم��ان ب��� 3 صفقات 
كبيرة، هي نيمار ومبابي وداني ألفيس، 
وحاف��ظ النادي عل��ى أركانه، التي كثر 
احلديث ع��ن رحيلها الصي��ف املاضي، 
وفي مقدمتها فيراتي ودراكس��لر ودي 
ماري��ا ولوكاس مورا، وش��كلوا جميعا 
فريقا متماسكا، يستطيع إحلاق األذى 

بأي خصم، مهما بلغت قوته.
وفي املقابل، بين��ت الصحيفة أن ريال 
مدريد يعيش حال��ة من التفكك، بعد 
رحيل ألفارو موراتا، وخاميس رودريجيز 
وبيبي ودانيلو وماريانو، وبشكل أضعف 
الش��كل الع��ام للفريق، وتس��بب في 
تراج��ع الق��وة الهجومي��ة التي كانت 
تتميز بوجود البدائل اجلاهزة، إلى جانب 
الضعف الدفاعي واس��تقبال األهداف 

السهلة.

يتقابالن في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا 14 المقبل

تراجع ريال مدريد ينذر بكارثة أمام الطوفان الباريسي

تقرير

لقاء سابق لريال مدريد وباريس سان جيرمان

11:30 مساًء

مفكرة اليوم

ليجانيس ـ ريال مدريد
كأس ملك إسبانيا 

حسني علي

بغداد ـ قسم اإلعالم:
قال وزير الش��باب والرياضة عبد 
احلس��ني عبط��ان ان اس��تضافة 
العراق للبطولة الرباعية في اذار 
املقب��ل س��يثبت للعال��م اجمع 
قدرتن��ا وامكانيتن��ا ف��ي تنظيم 
الرياضي��ة  املناس��بات  واقام��ة 
وكذل��ك  الفعالي��ات  مبختل��ف 
سيرسم صورة ايجابية عن كافة 
االوضاع في العراق بعد ان تكونت 
لدى البع��ض صور مغايرة للواقع 

العراقي .
واكد عبط��ان خالل لقائه والوفد 
املرافق الش��يخ حم��د بن خليفة 
ال ثان��ي رئي��س االحت��اد القطري 

اس��تضافة  ان  الق��دم  لك��رة 
منتخباتن��ا العربي��ة الش��قيقة 
في ارض النجف وكربالء ستكون 
فرص��ة كبيرة لتثبيت حق العراق 
ف��ي الس��ماح باج��راء املباري��ات 
الرس��مية على ارض��ه خصوصا 
بع��د النهضة الكبيرة في مجال 
البنى التحتية واكمال املنش��أت 
الرياضي��ة ومالع��ب ك��رة القدم 
مالع��ب  ع��ن  اليق��ل  مبس��توى 

العالم.
وبني ان اصرارنا على رفع احلظر عن 
املالع��ب العراقية يأت��ي باالضافة 
الى كونه ح��ق عراقي لكي نطلع 
العالم اجمع على ان العراق اليوم، 

وبعد دحر االره��اب وحتقيق النصر 
على الزمر االرهابية وحترير املناطق 
التي كان تغتصبه��ا تلك اجملاميع 
باحلياة  لينب��ض  ،ع��اد  الظالمي��ة 
واالمن والس��الم واحملبة وس��تزدان 
مالعبه باجلماهي��ر الرياضية التي 

تعشق كرة القدم من جديد.
واعرب الش��يخ حمد ب��ن خليفة 
ال ثان��ي عن بالغ س��روره وترحيبه 
الكبير بزيارة السيد الوزير والوفد 
املراف��ق ملقراالحتاد القطري ولدولة 
قط��ر وهو تعزيز للعالقات الطيبة 
الت��ي جتم��ع الدولت��ني في ش��تى 
اجمل��االت وخاصة في اجملال الرياضي 

وحتديدا في مجال كرة القدم.

كربالء ـ رحيم الدراجي*
ش��رعت اللجنة االوملبي��ة الوطنية 
العراقية ونظيرته��ا االيرانية، أمس، 
ب��ني  التع��اون  اتفاقي��ات  بتفعي��ل 
الطرفني، وذلك في االحتفالية التي 
اقيمت على قاعة فندق داماس قرب 
مس��بح احلس��ني في مدينة كربالء 

املقدسة.
ووقع تفعيل االتفاقية التي حضرها 
امني عام اللجن��ة االوملبية الوطنية 
حيدر حس��ني علي ، رؤساء االحتادات 
الوطني��ة ونظرائه��م م��ن اجلان��ب 
االيراني ، وتتضم��ن االتفاقية اقامة 
املعسكرات التدريبية بني املنتخبات 
الفعالي��ات  كل  ف��ي  الوطني��ة 
الرياضي��ة وتب��ادل اخلب��رات، واقامة 
والتحكيمي��ة  التدريبي��ة  ال��دورات 
واملش��اركة في البطوالت الرسمية 

وغير الرسمية .
النائب االول لرئيس اللجنة االوملبية 
الوطنية، بش��ار مصطف��ى، وصف 
االتفاقي��ة باملميزة مل��ا تتضمنه من 
بن��ود س��يكون له��ا االث��ر االيجابي 
العراقية  الرياض��ة  بواقع  باالرتق��اء 
ومنها احت��اد املالكمة. مش��يرا الى: 
ان دول��ة ايران االس��المية من الدول 
املتقدم��ة في رياضة االجن��از العالي 
ولدي��ه اخلبرات العالية التي نأمل ان 
نستفيد منها من خالل هذا التعاون 
املشترك . امني عام اللجنة االوملبية، 
حيدر حسني علي، اعرب عن شكره 
وتقدي��ره للوف��د االيران��ي على هذا 
احلضور الكبير الذي ضم اكثر من 14 
احت��ادا ايرانيا. مؤكدا: ان هذا التعاون 
املثم��ر الذي عقد ب��ني الطرفني كان 
والرياضة، وبشخص  الشباب  لوزارة 

الوزير الشباب عبد احلسني عبطان، 
ال��دور االكبر في��ه. معرب��ا ان يكون 
ه��ذا التع��اون ب��ادرة خي��ر للرياضة 
الع��راق لالرتق��اء بها، الس��يما وان 
االيراني��ة  االس��المية  اجلمهوري��ة 
اصبح��ت م��ن ال��دول املتقدمة في 
اغلب الفعالي��ات الرياضية . بدوره، 
اش��اد الدكتور حس��ن احلس��ناوي، 
مستش��ار وزي��ر الش��باب لش��ؤون 
الرياضة، بهذا التعاون املشترك بني 
العراق وايران. مؤكدا: ان تفعيل هذا 
التعاون جاء بناًء على عقد الشراكة 
الذي وقعته وزارة الشباب والرياضة 
واللجنة االوملبية مع اجلانب االيراني 
نهاية ش��هر كانون الثاني من العام 

املنصرم .

* إعالم األوملبية

عبطان وبن خليفة ويؤكدان المضي
 قدما في إنجاح البطولة الرباعية 

»األولمبية« تشرع بتفعيل أتفاقياتها مع إيران 

بغداد ـ الصباح الجديد:
حقق فريق الطلبة ف��وزا ثالثيا على 
فريق زاخو أم��س في مباريات اجلولة 
التاس��عة من املرحلة االولى لدوري 

الكرة املمتاز مبلعب الشعب الدولي، 
وس��جل الطلبة اهداف��ه عن طريق 
الالعوب��ن مهند أرزي��ج في الدقيقة 
11 ومحم��د س��عد من ركل��ة جزاء 

في الدقيقة 45+1 وأكرم جاسم في 
الدقيقة 48، فيما سجل زاخو هدفه 
الوحيد عن طريق س��تار ياسني في 

الدقيقة 38.

وبالفوز رف��ع الطلبة رصيده إلى 13 
نقطة باملركز التاسع بفارق االهداف 
ع��ن امانة بغ��داد، فيما بق��ى زاخو 
باملركز ال� 18 وله 4 نقاط.. وتختتم ، 

اليوم اخلميس، بلقاء احلدود والنجف 
في  ملعب التاجي.

فيم��ا اعلن��ت جلنة املس��ابقات في 
االحت��اد املركزي لكرة الق��دم، جدول 

مواعي��د ومالع��ب مباري��ات اجلولة 
العاش��رة من املرحل��ة االولى لدوري 
الك��رة املمتاز، حي��ث تفتتح يوم غٍد 

اجلمعة باجراء 4 مباريات.

فوز ثالثي للطلبة.. وغدًا افتتاح الجولة العاشرة للممتاز بثالثة لقاءات



يع��ّد "الن��وم" عن��د البعض 
هواي��ة محبب��ة أو عش��قاً ال 
يقاوَم.. كي��ف ال.. وقد وصفه 
األول��ون بالس��لطان ال��ذي ال 

سلطان عليه!
ُهناك َمن يعش��ق النوم على 
الس��رير واحلري��ر وهن��اك من 
عل��ى احلصير،  يغفو مجب��راً 
هناك من ين��ام وقوفاً وهناك 
من ين��ام جلوس��اً، هناك من 
يغلب��ه الن��وم ف��ي العمل أو 
خ��ال عقد جلس��ات البرملان 
أو في أثناء قيادته للسيارة أو 
للمحاضرات  االس��تماع  عند 
واخلطب السياسية اململة أو 
عند حضوره الندوات واملؤمترات 
الصحفية التقليدية أو حتى 
عند أداء االمتحانات الوزارية!

ب�مبادرة س��نوية تدعو إليها 
العاملية  “الرابط��ة  وتنّظمها 
لطب النوم” ومبش��اركة أكثر 
من 75 دولة.. ي�حتفل العالم 
ف��ي الثام��ن عش��ر م��ن آذار 
“باليوم العامل��ي للنوم” حيث 
الى  الفعالية  ت�ه��دف ه��ذه 
التثقي��ف والتوعي��ة بأهمية 
وارتباط��ه  الصح��ي  الن��وم 
بنمط احلياة، فضاً عن إيضاح 
الس��لبي الضطراباته  التأثير 
تصي��ب  الت��ي  ال�مختلف��ة 
ما نس��بته %45 من س��كان 

العالم.
خ��وض  م��ن  االنته��اء  بع��د 
منافس��ات املسابقة العاملية 
"أبوع��رب"  ع��اد  للن��وم.. 
ملنزل��ه مزه��واً بانتصاره على 
كأس  حام��اً   منافس��يه 
أهازي��ج  وس��ط  البطول��ة 
واحتف��ال  األه��ل  وهاه��ل 
األصدقاء واجليران واخلان بعد 
القياسي في  الرقم  حتطيمه 
الن��وم املتواصل ملدة أس��بوع 
م��ن دون أن ي��رف ل��ه جف��ن.. 
اس��تقبلته زوجت��ه والفرحة 
تغمره��ا قائلة: "تع��ال يا قرة 
عيني.. زوجي احلبيب.. أجلس 
متش��وقة  إن��ي  بج��واري.. 
لسماع قصة إجنازك التأريخي 

في هذه املسابقة؟
 قاطعها أبو ع��رب قائاً لها: 

"يازوجت��ي أن��ا متع��ب ج��داً 
والنعاس يكاد يغلبني.. دعيني 
أذهب اآلن الى الس��رير ألخلد 
الى النوم لقد أنهكتني هذه 
املسابقة.. وعندما استيقظ.. 
س��وف أحكي لك القصة من 

طق طق الى سام عليكم"!
“الن��وم الس��ليم.. ُح�لم في 
متناول اجلميع" ش��عار اليوم 
العامل��ي للن��وم له��ذا العام 
النوم،  رابط��ة ط��ب  رفعت��ه 
مؤكدة في بيانها على ضرورة 
االهتم��ام بتش��خيص وعاج 
األع��راض املرتبط��ة بقل��ة أو 
رداءة النوم كاألرق املزمن الذي 
يصيب ما بني %30 إلى %45 من 
األفراد البالغني، وهذا يتسبب 
ف��ي ظهوراألم��راض املزمن��ة 
كأم��راض القلب والش��رايني 
والسّكري والسمنة املفرطة، 
واضطرابات املزاج والش��هية 
النع��اس  وزي��ادة  والس��لوك 
ف��ي أثن��اء النه��ار فضا عن 
ارتفاع خط��ر التعرض حلوادث 
رابطة  وناش��دت  الس��يارات. 
طب النوم اجلميع تعزيز احلياة 
الصحية، ألن اجلسم السليم 
وهذا  الس��ليم..  الن��وم  ف��ي 

يضفي زيادة في الش��عور 
والثقة  بالسعادة 

النف��س  ف��ي 
األداء  وارتف��اع 
لعمل��ي  ا
وجودته، فضاً 

جتن�ّ��ب  ع��ن 
التوت��ر  أع��راض 
واالكتئاب  والقلق 
ت  ملش��كا ا و

الزوجية.
الكات��ب  أن  ويب��دو 
))م��ارك  العامل��ي 

مغرم��اً  كان  توي��ن(( 
بالراحة والنوم وملتزما 

رابطة  تعليمات  بتطبيق 
طب النوم.. حتى أنه كان 
مي��ارس الكتاب��ة والقراءة 
وه��و نائ��م ف��ي س��ريره، 
وقلما كان يخرج من غرفة 

نومه!
وذات يوم جاء أحد الصحفيني 

أخبرت��ه  وعندم��ا  ملقابلت��ه، 
زوجته بذلك

قال له��ا: ))دعيه يدخ��ل((..... 
اعترض��ت  الزوج��ة  أن  غي��ر 

قائلة:
ه��ذا ال يليق..... هل س��تدعه 
يق��ف بينم��ا أن��ت نائ��م في 

الفراش؟!
فأجابها ))مارك توين((: عندك 
ح��ق، هذا ال يلي��ق أطلبي من 
اخلادمة أن تعد له فراشاً آخر!
عموما فأن عش��اق النوم من 
أنص��ار حزب "الصب��اح رباح" 
قب��ل جماع��ة  س��يحتفلون 
بهذا  الن��وم"  أنص��ار "ص��ح 
فمنه��م  التاريخ��ي..  الي��وم 
من س��وف ين��ام عل��ى أنغام 
املوس��يقى أو صوت الشخير 
أو خري��ر مي��اه طف��ح اجملاري 
ومنهم من س��وف ينام على 
أنغ��ام اخلط��ب والتصريحات 
أوعلى  احلماسية  والشعارات 
صي��اح أو عراك ضيوف برامج 

التناطح السياسي!

• ضوء
ين��ام "السياس��ي" وعين��ه 

على الكرسي!

صح النوم !

عاصم جهاد

رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

صحيفة يومية سياسية مستقلة
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تبن المنابر والمنصات

جمال جصاني

لن مير وقت طويل على خروجنا من كارثة حتى جند أنفسنا 
وس��ط كارث��ة أخ��رى ال تقل فت��كاً عن س��ابقاتها، هكذا 
متضغن��ا ه��ذه القس��مة العاثرة م��ن دون أدنى إحس��اس 
بضرورة فك طاس��م كل هذا النحس العضال املرافق لنا 
قبل "التغيير" وبعده. وعند التمعن جيداً بعلل هذا العجز 
والفش��ل في التعاطي املس��ؤول والشجاع مع ما يحصل 
لن��ا، جندها تترك��ز في الكمي��ات الهائلة من ت��ن املعرفة 
واملعلومات التي تضخه الش��بكات االخطبوطية للمنابر 
واملنصات الى تفصيات حياتنا وما تبقى لدينا من وعي ملا 
حص��ل لنا وما يحيط بنا من حتوالت وحتديات ومخاطر. في 
العقود األربعة األخيرة وحدها )منذ بداية الثمانينيات من 
الق��رن املنصرم الى يومنا هذا( فق��د العراقيون املايني من 
أبنائهم بني قتيل وجريح ومشرد مع هدر أرقام خيالية من 
الث��روات، كان مبقدورها إعادة بناء أوطان ومدن حديثة تليق 
بحاجات اإلنس��ان وحتديات عصرنا، هدر وحرائق لم تتوقف 
بالرغم من م��رور 15 عاماً على زوال النظام املباد. كل هذه 
احمل��ن لم تتحول الى دروس وعب��ر بفعل الدور الذي ما زالت 
متارس��ه هذه الش��بكات من املنابر واملنصات املتخصصة 
بتصنيع كل أنواع التن املعرف��ي والقيمي، والذي تتطلبه 
املستويات الضحلة من الوعي الذي أدمنت عليه قطاعات 
واسعة من س��كان هذا الوطن املنكوب بانتصارات الدمار 

الشامل.
ألنن��ا نرج��ع بأصولن��ا الى أس��اف ال يطيق��ون كل ما له 
صل��ه بالتدوي��ن، وال��ذي نقلته لن��ا وصيتهم املش��هورة: 
)اس��تودع العلم قرطاساً فضيعه/ فبئس مستودع العلم 
القراطي��س(. لذل��ك لم جند م��ن يقتفي منا أث��ر كل هذا 
الكم الهائل من الس��موم والفض��ات التي تضخها الينا 
هذه املنابر واملنصات بش��تى أش��كالها ووظائفها، ودورها 
فيم��ا انحدرن��ا اليه م��ن أحوال ال حتس��دنا عليه��ا قبائل 
الهوتو والتوتسي. وسط حقول ألغام ال حدود لها وكثبان 
هائلة من املس��كوت عنه في ماضينا وحاضرنا، وسلسلة 
الهزائ��م احلضاري��ة املتتالي��ة واملرصعة ب� )تيج��ان الرأس 
واخلطوط احلمر وما يتجحفل معها من ترس��انات مانعات 
الصواع��ق( نعي��د تزيني وتزوي��ق هزائمن��ا احلضارية بأبهى 
حلة على طريق القادس��يات وأم املع��ارك وغيرها من مآثر 
القوافل الغابرة. ال أحد معني بتقصي أثر كل هذا الطفح 
الهائل من اخلطاب��ات واملعلومات املزيف��ة واألكاذيب التي 
تضخ الى أهم خصيصة أهدتها األقدار لانسان )العقل(، 
والى مس��ؤوليتها عما حصدناه من خيب��ات وضياع على 

شتى اجلبهات.
كل هذه األعداد من مراكز الدراس��ات والبحوث واجلامعات 
احلكومي��ة منه��ا واألهلي��ة، وغي��ر ذل��ك م��ن منظم��ات 
وجماع��ات اجملتمع املدني وغير ذلك م��ن نقابات وجمعيات 
مهنية وعلمية؛ ل��م تتجرأ يوماً في التقرب من حدود هذا 
االخطبوط ال��ذي لم يكتف مبنابره ومنصات��ه التقليدية، 
بعد أن اكتشف فتنة وحيوية املنابر واملنصات احملمولة على 
ظهر بس��اط الريح اإللكتروني. لق��د تطرقنا مرارا الى دور 
النظام املباد في التمهيد ل��كل هذه الضحالة والغيبوبة 
في املشهد الراهن، بعد أن سحق كل ما له عاقة بالتنوع 
والتعددية الثقافية والسياسية، ومن جاء بعده وظف كل 
مواهبه في هذا احلطام البشري واملعرفي، وهذا ما تفصح 
عنه عمليات إعادة التدوير اجلارية لكل هذا السكراب الذي 
تعرفن��ا عليه بعد انتش��ال جنم املنابر واملنصات الس��ابق 
من جح��ره األخير. لقد مضغنا ما يكف��ي من تن ما قبل 
"التغيي��ر" وكان احلصاد الذي تعرفونه جميعاً، ونحن على 
أبواب اجلولة اجلديدة من االنتخابات، هل ما زلنا بحاجة الى 

املزيد من تن الدميقراطية املسلفن..؟   

ومضــة

كاريكاتري ـ  عاصم جهاد

أحالم يوسف:
ممثلة من طراز خاص.. مثيرة للجدل بسبب 
افكارها التي تعلن عنها خال لقاءاتها مع 
وس��ائل االعام، وادوارها التي يجد البعض 

فيها نوعا من اجلرأة غير املألوفة.
الهام شاهني، وصفها بعض النقاد خليفة 
لس��يدة الشاش��ة العربية فات��ن حمامة، 
موهب��ة عبقري��ة، وحض��ور ملف��ت، تنوع 
ب��األدوار، ما بني اخلادم��ة واملعدمة، والغنية 
االرس��تقراطية، هاتفتها الصب��اح اجلديد 

برقتها املعهودة
حتدثت ش��اهني في البداية عن مشاريعها 
لع��ام 2018 قائل��ة: ل��دي مش��روع فيل��م 
س��ينمائي بعن��وان "اهل العيد" س��نبدأ 

تصويره بعد شهر تقريبا.

ق��وة  ش��اهني  اله��ام  ع��ن  *مع��روف 
ش��خصيتها وجرأتها بالتصدي لألفكار 
املتطرف��ة، وتدعو الى قوة امل��رأة العربية 
وهي تعيش وسط مجتمع ذكوري بحت؟

- الش��خصية القوية تتأتى من خال جتربة 
الف��رد، فمن يدخل معت��رك العمل مبكرا، 
اقوى بكثي��ر ممن يعيش حياة رتيبة، او حياة 
مترف��ة، فاإلنس��ان عندما يدخ��ل معترك 
احلياة س��يتعلم مبكرا الق��درة على فهم 
األمور، وابداء الرأي بشجاعة، ستتولد لديه 

اجل��رأة الن يقول م��ا يريد. انا ب��دأت العمل 
بعمر السادس��ة عش��ر من عمري وحتملت 
املس��ؤولية وقته��ا، فق��د دخل��ت مج��ال 
التمثيل من خال اول عمل لي، مس��رحية 
"حوري��ة من املري��خ"، وفيل��م "أمهات في 

املنفى".

*فيل��م يا دنيا ي��ا غرامي حم��ل أكثر من 
فكرة جريئ��ة وغير مطروق��ة، ما الفكرة 
الت��ي ش��دتك أكثر م��ن غيره��ا للقبول 

بالفيلم؟

-هناك أكثر من فكرة أولها ان الش��خصية 
كان��ت مخطوب��ة مل��دة طويلة من ش��اب 
بس��بب الظ��روف االقتصادي��ة الصعب��ة، 
وكانت تعد عاقتها ب��ه عاقة زواج، لكون 
الزواج شرطه األساسي هو االشهار، وهذا 
متوف��ر بعاقته��ا به، وألنه��ا مؤمنة بهذه 
العاقة ومؤمن��ة باحلرية، لكن الرجل فيما 
بعد يتحول الى األف��كار املتطرفة ويلزمها 
بارت��داء النقاب، فترف��ض الفكرة ألنها جتد 
ان التدين ال عاق��ة له باملظهر، وانه عاقة 
خاصة بني اخلالق واخمللوق تقام على القناعة 

واإلرادة وليس االكراه.

*اليوم أصبحت حملة "Time up" حديث 
واحملاك��م  العاملي��ة،  الفني��ة  الس��احة 
القضائي��ة ف��ي أكثر من بل��د وتتصدرها 
امي��ركا، والت��ي تتناول قضي��ة التحرش 
وض��رورة التص��دي لها، ه��ل تعتقدين ان 
املرأة العربية لديها من الشجاعة والقوة 
الت��ي جتعله��ا تتص��دى للمتح��رش في 

مكان عملها، او الشارع؟
-انا ال أجد س��ببا للخوف، فالتحرش جرمية، 
وعندما تقع املرأة ضحيتها، يفرض املنطق 
ان عليه��ا التص��دي لها وفض��ح اجملرم، اما 
الس��كوت فهو واحدة من اثنت��ني اما انها 
متقبل��ة املوض��وع، او انه��ا تضي��ع حقها 
بيده��ا، على الفتاة واملرأة بنحو عام ان متنع 
جرمي��ة التحرش ف��ي وقتها، وان ل��زم األمر 
تفضح املتح��رش حتى وان كان رب عملها، 
ألنها بذلك ميكن ان ترفع قضية وتكسبها 
ضده، وميك��ن ان تس��اندها نس��اء اخريات 
تعرضن للفعل نفسه. الن السكوت يعني 

استفحال األمر وتكراره مع اخريات.
وجه��ت الفنانة الهام ش��اهني ف��ي ختام 
لقائن��ا القصي��ر حتي��ة للش��عب العراقي 
ومل��اك الصحيفة متمني��ة لهم في العام 

اجلديد حياة آمنة وسعيدة.

إلهام شاهين.. ضيفة الصباح الجديد

إلهام شاهني

ASSABAH ALJADEED

الصباح الجديد - وكاالت:
كش��ف أحدث تسلس��ل للحمض النووي، الس��ر ال��ذي رافق 
مومياء "األخوين" الشهيرة في متحف مانشستر البريطاني، 

ألكثر من 100 سنة.
وذكرت "ديلي مي��ل" أن املومياء تعود الثن��ني من رجال النخبة 
في مصر، اسمهما خنوم نخت، ونخت-أنخ، وتعود لنحو 1800 

سنة قبل املياد.
ومنذ اكتشافها – املومياء - عام 1907، كان العلماء يبذلون كل 
ما ف��ي جهدهم من أجل معرفة العاق��ة التي تربط الرجلني، 

وما إذا كانا ينتميان إلى العائلة نفسها فعا.
واآلن وبعد اس��تخراج "احلمض النووي القدمي" من أس��نانهما، 
واس��تعمال حالة من التسلس��ل الفني، اكتش��ف الباحثون 
أن الرجل��ني يش��تركان ف��ي األم نفس��ها لكن لديهم��ا أبوين 
مختلف��ني. وكان "األخوان"، حيث ويعدان من رجال النخبة في 
مصر القدمية، وكان واحد منهما ابن أحد األمراء. وكانت تقارير 

إعامية أكدت أكثر من مرة أن "األخوين" هما غير شقيقني.

الصباح الجديد - وكاالت:
أق��دم رجل يعاني من حالة ش��لل عل��ى القيام مبوقف 
ش��جاع واس��تثنائي، اذ اقدم على تسلق مبنى تعرض 
الى احلريق، ملس��اعدة امرأة حوصرت في الطابق الثالث 

منه.
ويعتق��د أن احلريق ش��ب في الطاب��ق الثاني من املبنى 
الس��كني في مقاطعة خنان الصينية، قبل أن ينتقل 

إلى الطابق العلوي.
وأظه��ر مقط��ع فيدي��و، نقلت��ه صحيف��ة "املي��رور" 
البريطاني��ة، امل��رأة الت��ي كانت محتجزة ف��ي منزلها 

وتصرخ طالبة للمساعدة.
األم��ر الذي دف��ع رن ليوبني إل��ى الصعود إلنق��اذ املرأة 

بالرغم من عدم قدرته اجلسدية.
وباس��تعمال ي��ده اليمن��ى، تس��لق املبن��ى ووقف في 
ش��رفة املنزل ثم أخرج املرأة من بني القضبان املوجودة 
في النافذة، فحملها بيده اليس��رى ليس��لمها لرجال 

اإلطفاء.
وقال رن ليوبني "املس��ألة كانت عاجلة وكان على أحد 
أن يتدخ��ل.. أثق ف��ي جتربتي التي خضته��ا ألعوام في 
مجال تركيب الكابات.. مما يعني أن التسلق ليس أمرا 

صعبا".
وقال إن املؤسسة تأمل أن يباع الذيل بسعر أكبر بكثير 

من السعر األساسي.

الكشف عن سر 
مومياء األخوين

مشلول يتسلق مبنى 
محترق إلنقاذ امرأة حامل

الصباح الجديد - وكاالت:
كش��فت الفنان��ة أم��ل رزق، ع��ن 
دوره��ا في  اس��تعدادها لتصوي��ر 
للح��ب   " اجلدي��د  مسلس��لها 
فرصة أخيرة "، قائلة "املسلس��ل 
رومانسي اجتماعي يتناول العديد 
من القضايا االجتماعي��ة، ومن املقرر 
عرضه على قنوات " دي إم سي"، وسيكون 

مفاجأة للمشاهدين.
وأك��دت رزق في تصريحات خاص��ة إلى احد 
املواق��ع الفنية أنه��ا ال تري��د أن تفصح عن 

تفاصيل خاصة بالشخصية التي تؤديها حتى 
ال حترقها للمشاهدين.

 و"للحب فرص��ة أخيرة" بطولة داليا البحيري، 
وفراس س��عيد، ومراد مكرم، وأمي��رة العايدي، 
وهند عبداحلليم، ورمي سامي، وسلمى الكاشف، 
ون��دى األلف��ي، وأم��ل رزق، وجوليا التونس��ية، 
وحنان يوس��ف، وهبة األباصي��ري، وعمر زهران، 
إضافة إلى مجموعة كبيرة من الوجوه الشابة 
الت��ي تدعمها ش��ركة مصر للس��ينما، إحدى 
ش��ركات إعام املصريني، واملسلسل من تأليف 

شهيرة سام.

أمل رزق تكشف أن "للحب 
فرصة أخيرة" ستكون مفاجأة

بغداد - الصباح الجديد:
وجه��ت إدارة مهرجان املس��رح 
العربي في إي��ران، دعوة خاصة 
العراقي  املس��رحي  للمخ��رج 
كاظ��م نصار لانضم��ام إلى 
جلن��ة حتكي��م املهرج��ان في 
دورته ال� "15" والذي سيقام 
 )2018/1/21 لغاي��ة  للم��دة 
في مدين��ة دش��تي ازادكان 

اإليرانية.
بع��د  االختي��ار  وج��اء   
املش��رفني  إط��اع 
املهرج��ان  عل��ى 
الذاتي��ة  للس��يرة 

وأج��زاء مص��ورة م��ن نتاج��ات اخملرج 
نصار املس��رحية، والتي تترجم عمق 
و أصال��ة املس��رح العراق��ي، و تع��د 
هذه املش��اركة األولى من نوعها في 

املهرجانات اإليرانية.
م��ن جانبه أك��د اخملرج كاظ��م نصار 
إن مش��اركته ف��ي عضوي��ة اللجنة 
التحكيمية للمهرجان تعزز العاقات 
الفني��ة بني البلدين اجلارين الس��يما 
املسرحية، واالنفتاح على املهرجانات 
الدولية التي تقام في إيران كمهرجان 
الفج��ر الدول��ي، و مهرجان املس��رح 

العربي، وغيرها من املهرجانات. 
و ص��رح الفن��ان حيدر جمع��ة مدير 

منتدى املسرح التجريبي عن ترشيح 
مس��رحية )Noise( للمش��اركة في 
املهرجان، واملس��رحية فك��رة وإخراج 
رس��ول عباس، ومتثيل ش��وقي فريد، 
وأثي��ر جن��م، ورس��ول عب��اس، وأوس 
سامي نس��يم، وس��ينوغرافيا بشار 

عصام، وموسيقى ضرغام البياتي. 
ه��ذا ويت��رأس وفد دائ��رة الس��ينما 
واملس��رح إل��ى املهرج��ان العربي في 
اي��ران الفنان عل��ي الس��وداني مدير 
قس��م التقنيات في الدائ��رة، والذي 
حرص على املش��اركة فيه عبر جتارب 
شابة لها بصمة واضحة في عروض 

منتدى املسرح.

الصباح الجديد - وكاالت:
وصف الرئيس األميركي، دونالد ترامب، مؤلف 
كت��اب نار وغضب، بأنه مختل عقليا، مؤكدا 

أن املعلومات الواردة في الكتاب خاطئة.
وقال ترامب، في تغريدة له عبر حس��ابه على 
"تويت��ر"، "الكتاب يضم العدي��د من األخبار 
الزائفة، وال يس��عى صّناعه على تصحيحها 
عندما يتيقن��ون من خطئهم، فهم يروجون 
لكت��اب م��ن تأليف كات��ب مخت��ل عقليا، 

واملع��روف بتقدمي��ه ملعلومات خاطئ��ة، فاإلعام 
فقد صوابه من اليوم االول لفوزنا في االنتخابات 
الرئاسية!. وفى وقت سابق، دحض البيت األبيض، 
ادع��اءات الكاتب، مايكل وولف، التي قال فيها إن 
ترام��ب لم يكن يتوق��ع فوزا ف��ي االنتخابات، وأن 
زوجته ميانيا صعقها احتمال أن تصبح السيدة 
األولى، وكان فريق ترامب القانوني، طالب باعتذار 
وتراجع كامل عن نش��ر الكت��اب، متهما مؤلفه 

وناشره بالتشهير.

ترامب يصف مؤلف كتاب
 نار وغضب بالمختل

كاظم نصار حكم في مهرجـان
 المسرح العربي في إيران
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