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السليمانية - عباس كاريزي:
فيم��ا أعل��ن رئي��س ال��وزراء حيدر 
العبادي صرف رواتب موظفي إقليم 
كردس��تان ورفع احلظر عن املطارات 
ال��ذي يحتف��ل  قب��ل عي��د ن��وروز 
املواطنون به في الواحد والعشرين 
من آذار سنوياً، رفضت أغلب القوى 
واألحزاب السياس��ية ف��ي اإلقليم 
مقترح انسحاب الكرد من العملية 
السياس��ية في العراق الذي تقدم 
به احلزب الدميقراطي الكردس��تاني 

بزعامة مسعود بارزاني، 
وق��ال العبادي في مؤمتره الصحفي 
األس��بوعي، "إن عملي��ات تدقي��ق 
رواتب موظفي اإلقليم ستس��تمر 
حت��ى االنته��اء منها جميع��اً، وأن 
اللجنة املدققة به��ذا األمر وجدت 
نظاماً يختلف ع��ن نظام احلكومة 
االحتادية بشأن الوظائف"، موضحاً 
كان��وا  اإلقلي��م  "موظف��ي  ب��أن 
معزول��ن ع��ن موظف��ي احلكومة 
االحتادية، فال توج��د لدينا اعداد وال 
معلوم��ات عنهم، ويج��ب ان يكون 
هن��اك ربط بن املوظ��ف واملتقاعد 
والذين يتسلمون رواتب من شبكة 

الرعاية االجتماعية".
وأض��اف: "ان اإلقلي��م يص��در اآلن 
أكث��ر م��ن 300 الف برمي��ل يومياً، 
وهذا يعادل %10 من صادرات العراق 
النفطية، وهذه مبالغ هائلة، ويجب 
ان تؤخذ في احلساب، لذلك سنمنح 
جزء م��ن روات��ب موظف��ي اإلقليم 

عل��ى ان تق��وم حكوم��ة االقلي��م 
مبنح الرواتب وتكملة اجلزء املتبقي، 
وتابع "نبش��ر موظفي اإلقليم بأننا 
س��نصرف رواتبهم قب��ل عيد نوروز 

مع فتح املطارات".
وفي وق��ت حتققت خالل��ه اتفاقات 
مبدئية بش��أن املنافذ احلدودية، دعا 
احل��زب الدميقراط��ي الذي يترأس��ه 
مسعود بارزاني الى انسحاب الكرد 
العملية السياسية واحلكومة  من 

االحتادية.
سياس��ية  مص��ادر  وأك��دت   
مطلعة للصباح اجلدي��د، ان احلزب 
الدميقراط��ي وفي مع��رض رده على 
اق��رار املوازنة االحتادي��ة في مجلس 
الن��واب العراقي مبعزل ع��ن الكرد، 
وجه مقترحا ال��ى القوى واالطراف 
السياس��ية في االقلي��م، دعا فيه 
الى توضيح موقفهم من انسحاب 
السياس��ية  العملية  م��ن  الك��رد 

واحلكومة االحتادية.
وتابع��ت املص��ادر، ان رئي��س احلزب 
الدميقراطي الكردس��تاني مسعود 
الس��بل  بارزان��ي يس��عى بش��تى 
لتعميق الهوة ووضع العراقيل امام 
اع��ادة تطبي��ع العالقات ب��ن اربيل 
وبغداد، مس��تغال االستياء احلاصل 
عل��ى تخفيض حص��ة االقليم من 
الدعم السياس��ي  املوازنة حلش��د 
لعودته الى املشهد السياسي من 

جديد. 
وقال��ت املص��ادر ان حرك��ة التغيير 

واجلماعة االسالمية رفضتا مقترح 
االنسحاب من العملية السياسية 
وعدت��اه انتح��ارا سياس��يا، يضاف 

ال��ى االخط��اء االخ��رى الس��ابقة 
التي ارتكبه��ا االقليم ومنها اجراء 

االستفتاء. 

أعلن��ت  صل��ة،  ذي  س��ياق  وف��ي   
املديرية العامة للكمارك في إقليم 
كردس��تان، قرب التوصل الى اتفاق 

نهائي بن أربيل وبغداد بش��أن إدارة 
املنافذ احلدودية.

تفصيالت أوسع ص2

األحزاب والقوى السياسية الكردية ترفض االنصياع للديمقراطي

صرف رواتب موظفي إقليم كردستان
وفتح المطارات قبل نوروز

العبادي خالل ترأسه جلسة مجلس الوزراء االعتيادية

تركيا تتخذ احتياطاتها لمواجهة 
خط جديد لنقل الكهرباء اإليرانية إلى 6محتملة مع األكراد في سوريا 

11العراق

بغداد - وعد الشمري:
أكدت قيادة العمليات املش��تركة، 
أمس األربعاء، أن احلدود مع س��وريا 
مؤّمن��ة بنح��و كامل، الفت��ة إلى 
القضاء على العديد من محاوالت 
عناصر في تنظيم داعش اإلرهابي 
للتسلل إلى العراق، في حن أشارت 
إلى استعمال وسائل التكنولوجيا 
في مالحقة اإلرهابين، نّوهت إلى 
اس��تمرار طلعات ودوريات لطيران 

اجليش ملتابعة الصحراء.
قي��ادة  باس��م  املتح��دث  وق��ال 

العملي��ات العميد يحيى رس��ول 
في تصريح إلى "الصباح اجلديد"، 
أن "االراضي في األنبار باتت محّررة 
بالكامل، وأحكمنا السيطرة على 
الش��ريط احلدودي مع سوريا بنحو 
ت��ام، بالتزام��ن مع إحب��اط حاالت 

لتسلل إرهابين إلى العراق".
"قطعاتن��ا  أن  رس��ول  وأض��اف 
العس��كرية موجودة هناك بقوة"، 
مشيراً إلى ان "القوات التي متسك 
املنطق��ة احلدودي��ة مقّس��مة ما 
بن قوات احل��دود العراقية، وقيادة 

عملي��ات اجلزي��رة التابعة للجيش 
العراقي، وتش��اركها ايض��اً قوات 

من احلشد الشعبي".
وحت��دث عن "حتصين��ات مت اجراؤها 
على املنطقة احلدودية، من ضمنها 
س��واتر ترابية واج��راءات احترازية 
اخرى ملتابع��ة اي حت��رك للعناصر 

االرهابية".
وكش��ف رس��ول عن "اس��تعمال 
التكنولوجي��ا ف��ي تأم��ن احلدود، 
وقد جلئن��ا إلى هذه االلي��ة مؤخراً 
بالتزامن مع التطور الكبير للقوات 

املسلحة بشتى تشكيالتها".
وأك��د املتح��دث الرس��مي لقيادة 
العملي��ات أن "دوراً مهماً ميارس��ه 
طي��ران اجليش في املتابعة ودوريات 

املراقبة املستمرة".
وخل��ص رس��ول إل��ى ان "التأكيد 
يجري ايضاً على اجلهد االستخباري 
وتبادل املعلومات وهو عامل مهم 
اسهم في كشف العديد من اوكار 
العدو ف��ي الصح��راء ومالحقتها 

والقضاء عليها".
تتمة ص2

بغداد ـ الصباح الجديد:
الوطني  التحال��ف  رئي��س  دع��ا 
الس��يد عم��ار احلكي��م رئي��س 
مجل��س النواب س��ليم اجلبوري 
املتبقي  الوق��ت  اس��تثمار  ال��ى 
م��ن عمر البرملان إلق��رار القوانن 

املهمة.
وأفاد بيان ملكتبه، تلقت "الصباح 
اجلديد" نس��خة من��ه امس ان" 
بح��ث  احلكي��م  الس��يد عم��ار 
خ��الل لقائ��ه الثالث��اء، باجلبوري 
مس��تجدات الوضع السياس��ي 

واملشهد االنتخابي القادم ".
وأض��اف ان" اجلانب��ن اكدا ضرورة 

تهيئ��ة األجواء املناس��بة االجراء 
االنتخاب��ات املقبل��ة ف��ي اج��واء 
واالبتع��اد عن  اله��دوء  يس��ودها 
التسقيط السياسي، كي يتمكن 
املواطن من حسن االختيار ملمثليه 

في البرملان املقبل".
ودعا الس��يد عم��ار احلكيم الى" 
اس��تثمار الوقت املتبقي من عمر 
مجل��س الن��واب الق��رار القوانن 
املهم��ة"، مش��يداً" بالتعاون بن 
والذي  واحلكومة  الن��واب  مجلس 
أس��هم ف��ي انض��اج الكثير من 
املوازنة  قان��ون  ومنه��ا  القوان��ن 

االحتادية".

إحباط محاوالت تسّلل عناصر من داعش إلى العراق

العمليات المشتركة تؤّكد تأمين الحدود الكامل مع سوريا
الحكيم يدعو الى استثمار الوقت إلقرار القوانين المهمة

متابعة الصباح الجديد:

تعتزم السلطات الفرنسية االنسحاب 
من حلف ش��مال األطلس��ي "الناتو"، 
احلل��ف مس��ؤولية تصاعد  محمل��ة 
حج��م التهديدات االرهابية وتفش��ي 

الفوضى وتزايد أعداد الالجئن.
وبحسب وس��ائل اعالم عربية وغربية 
تابعتها "الصباح اجلديد"، فإن مشروع 
تعدي��ل قانون التخطيط العس��كري 
في فرنس��ا للفترة م��ن 2019 – 2025، 
يحتوي عل��ى اقتراح يدع��و إلى إعالن 
اس��تقالل فرنس��ا ع��ن حلف ش��مال 

األطلسي.
كما يعتبر مش��روع التعديل أن حلف 
الناتو ميارس سياسة احلرب ويتهرب من 
احت��رام القانون الدول��ي العام وتنفيذ 

قرارات األمم املتحدة.
تأكيد  املمارس��ات  وتس��توجب ه��ذه 
اس��تقالل فرنس��ا االس��تراتيجي عن 

احللف.
ووفق التعدي��ل الذي أحيل إلى البرملان 
الفرنس��ي، ف��إن تدّخل احلل��ف في أي 
م��كان مث��ل أفغانس��تان أو ليبيا أدى 

إلى الفوضى واش��تداد وط��أة اإلرهاب 
وظهور مالي��ن الالجئن وتخريب مدن 

واختفاء بلدان من خارطة العالم.

جدي��ر بالذك��ر أن النات��و، حتالف دولي 
يتكون من 28 دولة عضو وأنش��ئ عند 
التوقيع عل��ى معاهدة حلف ش��مال 

األطلسي في 4 أبريل 1949.
وكان��ت فرنس��ا ق��د انس��حبت م��ن 
القيادة العس��كرية املوحدة في الناتو 

عام 1966 ملتابعة نظام دفاع مستقل 
لكنه��ا عادت إلى املش��اركة الكاملة 

في 3 نيسان 2009.
ويذك��ر أن أوروب��ا بدأت في ع��ام 2017 
تتحدث عن إنشاء جيش دفاعي خاص 
للتخل��ص من االعتماد عل��ى الواليات 
املتحدة األميركية في مسائل الدفاع.

وس��حب الرئيس السابق شارل ديغول 
فرنس��ا م��ن قي��ادة احلل��ف املعني��ة 
بالتخطي��ط اإلس��تراتيجي والتدريب 
وقيادة العمليات املشتركة عام 1966 
في أوج احلرب الباردة، في خطوة رمزية 
أساس��ا، بس��بب خالف م��ع الواليات 
املتحدة ح��ول أوروبا والس��يطرة على 
السالح النووي للناتو، وطرد كل قواته 
م��ن فرنس��ا وأغل��ق قواعده مب��ا فيها 

مقرات القيادة العسكرية.
لكن فرنسا بقيت في البنى السياسية 
للناتو، قبل أن تعزز عالقاتها العسكرية 
به في الس��نوات األخي��رة وتلعب دورا 
أساسيا في عملياته أوال في البوسنة 
وكوس��وفو واآلن في أفغانستان، وهو 
حس��ب مراقبن تناقض ق��ال الرئيس 
الفرنسي األسبق ساركوزي إن الوقت 

حان إلنهائه.

البرلمان الفرنسي يبحث خروج بالده من حلف الناتو

تقرير

تقريـر

بغداد - الصباح الجديد:
تفق��د فريق الرصد امليداني وقس��م 
حق��وق اإلنس��ان ف��ي وزارة العم��ل 
والشؤون االجتماعية وجلنة من وزارة 
الداخلي��ة العائ��الت الفقي��رة التي 
تس��كن في مجمع الهياكل في حي 

اإلعالم ببغداد. 
وق��ال املتح��دث باس��م وزارة العمل 
عم��ار منع��م انه بعد االط��الع على 
اح��وال العائ��الت الفقي��رة تب��ن ان 
اغلبه��م ال ميتلك��ون وثائق رس��مية 
كونه��م غي��ر قادري��ن عل��ى حتم��ل 

تكاليف املراجعات للدوائر احلكومية 
لس��وء حالته��م االقتصادي��ة، الفتا 
الى انه مت تس��جيل البيانات اخلاصة 
والتكفل  بهم لغرض مس��اعدتهم 
باصدارها له��م.  واكد منعم اهمية 
بحث آليات التعاون بن شتى اجلهات 

الرس��مية املعنية بشريحة الفقراء، 
ش��اكراً مب��ادرة وزارة الداخلية التي 
تق��دم خدماته��ا خ��ارج الس��ياقات 
الروتيني��ة املعتادة ضمن التنس��يق 
املباشر بينها وبن وزارة العمل لتقدمي 
العون لالس��ر الفقيرة مبا يسهم في 

تلبية احتياجاتهم في احلصول على 
الوثائق الرسمية. 

وبن منع��م ان الوزارة تواصل رصدها 
للح��االت االنس��انية من خ��الل فرق 
تلقيه��ا  او  االجتماع��ي  البح��ث 
مناش��دات املواطن��ن عب��ر بريده��ا 

التواص��ل  مواق��ع  او  االلكترون��ي 
االجتماع��ي او القن��وات الفضائي��ة 
لالس��تجابة الى تلك احلاالت بشكل 
فوري من خالل اجراء الزيارات امليدانية 

لها. 
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إصدار وثائق رسمية للعائالت الفقيرة في مجّمع الهياكل

البرملان الفرنسي

عمار احلكيم

بغداد ـ الصباح الجديد:
ش��ددت وزي��رة الدف��اع األملانية، 
اورس��وال ف��ون دي��ر الي��ن، أمس 
االربع��اء، عل��ى ض��رورة تعزي��ز 
قوات بالدها ف��ي كل من العراق 
وأفغانس��تان" مؤك��دة ان "من 
ش��أن ذلك اإلس��هام في تدمير 

داعش".
وقال��ت الوزي��رة األملاني��ة الت��ي 
املستش��ارة  حل��زب  تنتم��ي 
االحتادية اجنيال ميركل املسيحي 
مقابل��ة  ف��ي  الدميقراط��ي 
تلفزيوني��ة "بع��د الهزمية التي 
من��ي به��ا "داعش" ف��ي العراق 
يج��ب ان نرك��ز االن عل��ى اعادة 
اعماره لتكون احلكومة العراقية 
قادرة في السنوات املقبلة على 

العودة الى االستقرار".
األملان��ي  "اجلي��ش  ان  واك��دت، 
سيلبي طلبا للحكومة املركزية 
ف��ي بغ��داد يه��دف ال��ى تقدمي 
تتضمن  للعراقي��ن  املس��اعدة 
بن��اء وزارة للدفاع وط��رق تقدمي 

االمدادات الطبية".
افغانس��تان  الوض��ع في  وحول 
ان  االملاني��ة،  املس��ؤولة  قال��ت 
"الوض��ع االمن��ي هناك ش��هد 
توفي��ر  مج��االت  ف��ي  حتس��نا 
والبني��ة  وامل��دراس  التعلي��م 
التحتي��ة على الرغم من حدوث 

انتكاسات".
ال��ى  اجمل��ال  ه��ذا  ف��ي  ودع��ت 
التحل��ي بالصبر حت��ى تتمكن 
الق��وات االمني��ة االفغانية من 
وتأم��ن  املب��ادرة  زم��ام  تس��لم 
الوض��ع دون مس��اعدة الق��وات 
املتواجدة على  العاملة  الدولية 

اراضيها.
ويعتزم البرملان األملاني التصويت 
اليوم على طل��ب لوزيرة الدفاع 
االملانية للموافقة على توس��يع 
نط��اق مه��ام اجلي��ش األملان��ي 
ف��ي الع��راق التي كان��ت تتركز 
حت��ى االن عل��ى تدري��ب ق��وات 
)البيش��مركة( لتش��مل تدريب 

قوات اجليش العراقي ايضا.

ألمانيا توّسع مهام
 قّواتها في العراق

بغداد ـ الصباح الجديد:
أكد رئيس ال��وزراء حيدر العبادي، 
قي��ام  أهمي��ة  األربع��اء،  أم��س 
امل��رأة بأداء دور أس��اس ف��ي البناء 
واإلعمار والتصدي والقيادة، مبينا 
ان القوان��ن احلالي��ة ف��ي العراق 
متن��ح امل��رأة صالحي��ات واس��عة 
للمشاركة بالعملية السياسية.
وق��ال العبادي، في كلمة له خالل 
املرأة  لي��وم  املركزية  االحتفالي��ة 
العامل��ي‘ إن امل��رأة العراقي��ة ق��د 
أثبت��ت في ه��ذه الظ��روف بأنها 
والبن��اءة  واملضحي��ة  اجملاه��دة 
واملتصدية، مضيفا ان "املش��روع 
الداعش��ي قد فش��ل في العراق 
وهن��اك مجتمع��ات تري��د للمرأة 
أدوارا ثانوي��ة، ولكنها متس��اوية 
تلع��ب  ان  ونريده��ا  الرج��ل  م��ع 

دوراً أساس��ياً في البن��اء واإلعمار 
والتص��دي وان تكون مش��اركتها 
دوره��ا  كان  بعدم��ا  حقيقي��ة 
اساس��ياً ف��ي التص��دي لإلرهاب 

ودافعاً للرجل".
وأوضح أنن��ا نريد بن��اء عراق قوي 
وان تعود بغداد مص��دراً للعطاء، 
منتقدا" املضايقات التي تتعرض 
لها املرأة"، كما أكد على أحقيتها 
في البن��اء والعم��ل وان يكن لها 
االحت��رام والتقدير وان يس��اندها 

الرجل.
 وأش��ار العب��ادي، إل��ى "اهمي��ة 
املش��اركة الفعال��ة للم��رأة في 
احلكوم��ة املقبلة، وذلك من خالل 
الت��ي متنحها  احلالي��ة  القوان��ن 
صالحي��ات واس��عة للمش��اركة 

بالعملية السياسية".

بغداد � الصباح اجلديد:
اعلنت وزارة الدفاع، أمس االربعاء، 
وصول الدفعة الثانية من طائرات 

T50 الكورية الى العراق.
وقال��ت الوزارة في بيان نش��ر على 
واطلع��ت  الرس��مي  موقعه��ا 
إن  علي��ه  اجلدي��د"،  "الصب��اح 
 T50 الدفعة الثاني��ة من طائرات"
الكوري��ة وصلت أم��س الى قاعدة 
الش��هيد محمد ع��الء اجلوية في 

مطار بغداد".
"الدفع��ات  ان  ال��وزارة  وأضاف��ت 

الالحقة ستصل تباعا الى البالد".
وكان��ت وزارة الدف��اع أعلنت أمس 
الدفع��ة  وص��ول  الثالث��اء،  األول 
األولى من هذا النوع من الطائرات 

للقاعدة اجلوية نفسها.
وأك��د قائد الق��وة اجلوي��ة الفريق 
الرك��ن أن��ور حمه أم��ن، في وقت 
س��ابق، أن طائ��رات T50 املقاتل��ة 
تعتب��ر من الطائ��رات احلديثة جداً 
وحتت��وي أجه��زة دقيق��ة ومعدات 
استطالع وأس��لحة تصويب غاية 

في الدقة.

العبادي: دور المرأة األساس في البناء 
واإلعمار والقيادة يساويها بالرجل

وصول الوجبة الثانية من طائرات 
T50 الكورية المقاتلة للعراق

#الدولة_المدنية

٤

أمية الجبارة.. جوهرة عراقية من ناحية العلم

مثقفات يؤكدن: ال تغيير في النهج سوى تدوير السياسات

كرنفال بلون الوطن واحالم بلون الحب في معرض المرأة العراقية
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السليمانية - عباس كاريزي:

رفض��ت أغلب الق��وى واألحزاب 
السياس��ية في اإلقليم مقترح 
انس��حاب الك��رد م��ن العملية 
الذي  الع��راق  السياس��ية ف��ي 
تق��دم ب��ه احل��زب الدميقراط��ي 
الكردس��تاني بزعامة مس��عود 

بارزاني.
سياس��ية  مص��ادر  وأك��دت 
ان  اجلدي��د،  للصب��اح  مطلع��ة 
احلزب الدميقراط��ي وفي معرض 
رده عل��ى اقرار املوازن��ة االحتادية 
ف��ي مجل��س الن��واب العراق��ي 
مبع��زل عن الكرد، وج��ه مقترحا 
الى القوى واالطراف السياسية 
في االقليم، دعا فيه الى توضيح 
موقفهم من انسحاب الكرد من 
العملية السياس��ية واحلكومة 

االحتادية.
وتابعت املص��ادر، ان رئيس احلزب 
الكردس��تاني  الدميقراط��ي 
مس��عود بارزاني يسعى بشتى 
الس��بل لتعميق اله��وة ووضع 
العراقي��ل ام��ام اع��ادة تطبي��ع 
العالق��ات ب��ن اربي��ل وبغ��داد، 
مس��تغال االستياء احلاصل على 
تخفي��ض حص��ة االقلي��م من 
املوازنة حلشد الدعم السياسي 
لعودته الى املش��هد السياسي 

من جديد. 
وقالت املصادر ان حركة التغيير 
رفضت��ا  االس��المية  واجلماع��ة 
مقترح االنس��حاب من العملية 
انتح��ارا  وعدت��اه  السياس��ية 
سياس��يا، يضاف ال��ى االخطاء 
ارتكبها  التي  الس��ابقة  االخرى 
االقليم ومنها اجراء االستفتاء.  
بدوره��ا أعلنت املديري��ة العامة 
للكمارك في إقليم كردس��تان، 
عن قرب التوص��ل التفاق نهائي 
بن أربي��ل وبغ��داد بش��أن إدارة 

املنافذ احلدودية.
وق��ال مدير ع��ام الكم��ارك في 
س��امال  االقلي��م،  حكوم��ة 
إن  روداو،  ملوق��ع  عبدالرحم��ن، 
وإقلي��م  الع��راق  حكومت��ي 
كردستان اتفقتا من حيث املبدأ 
عل��ى إدارة املناف��ذ احلدودية في 

اإلقليم بنحو مشترك.
االتفاق  له��ذا  :«وفق��اً  وأوض��ح 

املناف��ذ  جمي��ع  ف��إن  املبدئ��ي 
احلدودية ف��ي إقليم كردس��تان 
إقلي��م  م��ن  بطواق��م  س��تدار 
كردستان مع إش��راف احلكومة 

العراقية عليها ومراقبتها«.
من جانبه��ا قالت وزارة اخلارجية 
األميركية، خ��الل تعليقها على 
مخاوف الك��رد املتعلقة بقانون 
املوازنة العام��ة العراقية للعام 
2018 أن��ه »ش��أن داخلي عراقي 

ولن نتدخل فيه«.
وقالت هي��ذر ناويرت ف��ي مؤمتر 
صحف��ي ان الوالي��ات املتح��دة 
تربطه��ا عالقات جي��دة بالكرد 
وكذل��ك باحلكوم��ة العراقي��ة، 
وتابعت »لهذا نشجعهما على 
العم��ل مع��اً ف��ي س��بيل حل 

مشكالتهما«.
واضاف��ت ناويرت »فيم��ا يتعلق 
باملوازن��ة العراقي��ة الت��ي مت��ت 

األي��ام  ف��ي  عليه��ا  املصادق��ة 
األخيرة، »نرى أنها عموماً ش��أن 

داخلي عراقي ولن نتدخل فيه«.
الرئي��س في  ويتمث��ل الس��بب 
اعت��راض الك��رد عل��ى املوازن��ة 
العراقي��ة ف��ي خف��ض حص��ة 
إقليم كردس��تان م��ن %17 إلى 
نح��و %14، والس��بب الثاني هو 
ع��دم وج��ود أي��ة تخصيص��ات 
العاملة  النفطي��ة  للش��ركات 
في إقلي��م كردس��تان، في حن 
دين��ار  ملي��ار   22 تخصي��ص  مت 
للش��ركات العاملة في مناطق 

العراق األخرى.
وكان رئيس ال��وزراء حيدر العبادي 
قد اعلن بأنه س��يتم صرف رواتب 
ورفع  إقليم كردس��تان  موظف��ي 
احلظ��ر ع��ن املط��ارات قب��ل عيد 

نوروز.
وقال العبادي في مؤمتره الصحفي 

األس��بوعي، »ان عملي��ات تدقيق 
رواتب موظفي االقليم ستستمر 
حت��ى االنتهاء منه��ا جميعاً، وان 
اللجنة املدققة بهذا األمر وجدت 
نظاماً يختلف عن نظام احلكومة 
الوظائ��ف«،  بش��أن  االحتادي��ة 
موضح��اً ب��أن »موظف��ي اإلقليم 
موظف��ي  ع��ن  معزول��ن  كان��وا 
احلكومة االحتادية، فال توجد لدينا 
اعداد وال معلومات عنهم، ويجب 
ان يك��ون هناك رب��ط بن املوظف 
واملتقاعد والذين يتسلمون رواتب 

من شبكة الرعاية االجتماعية«.
وتابع العب��ادي، »ان اإلقليم يصدر 
اآلن أكث��ر م��ن 300 ال��ف برمي��ل 
م��ن   10% يع��ادل  وه��ذا  يومي��اً، 
ص��ادرات الع��راق النفطية، وهذه 
مبال��غ هائل��ة، ويج��ب ان تؤخ��ذ 
في احلس��اب، لذلك سنمنح جزء 
م��ن رواتب موظف��ي اإلقليم على 

ان تق��وم حكوم��ة االقلي��م مبنح 
الروات��ب وتكمل��ة اجل��زء املتبقي، 
وتاب��ع »نبش��ر موظف��ي اإلقليم 
بأننا س��نصرف رواتبهم قبل عيد 

نوروز مع فتح املطارات«.
بدوره اقترح مق��رر اللجنة املالية 
في مجلس النواب العراقي احمد 
احلكوم��ة  عل��ى  رش��يد  حاج��ي 
االحتادية ان تتعامل بشكل مباشر 
مع وزارتي الصحة والتربية لغرض 

منح مرتباتهم.
واض��اف ف��ي مؤمت��ر صحف��ي ان 
العب��ادي اعل��ن موافقت��ه عل��ى 
الصح��ة  وزارت��ي  روات��ب  ص��رف 
والتربي��ة ف��ي حكوم��ة االقلي��م 
ولكنه رفض التعامل املباش��ر مع 
وبهدف  وتاب��ع  االقليم،  حكوم��ة 
ازالة العقب��ات امام من��ح رواتب 
هاتن الوزارت��ن من قبل احلكومة 
االحتادي��ة اقترحنا عل��ى احلكومة 

االحتادي��ة، ان متن��ح الروات��ب عب��ر 
وزارتي الصحة والتربية مباش��رة 
وهما مؤسس��تان دس��توريان في 

االقليم.
وقال »طالبا رئيس الوزراء بتحديد 
س��قف زمني ملنح رواتب موظفي 
القليم كي حتدد في ضوئه الكتل 
الكردستانية موقفها من العالقة 

مع بغداد«.   
بدوره اكد مستشار رئيس الوزراء 
احسان الشمري، صدور امر ديواني 
»قريب جدا« لفتح مطارات اقليم 

كردستان.
وقال الش��مري في منش��ور له، 
على حسابه في شبكة التواصل 
االجتماعي ال� »فيس��بوك«، انه 
»س��يصدر امر ديواني قريب جدا 
بفنح مطارات اقليم كردس��تان 
بع��د االتف��اق عل��ى صالحي��ات 

احلكومة االحتادية عليها«.

أغلب األحزاب والقوى السياسية  في اإلقليم
 ترفض االنسحاب من العملية السياسية

الحزب الديمقراطي طالب به د. علي شمخي 

مض��ت جلس��ات التصوي��ت عل��ى قانون 
املوازن��ة واكتس��بت صفته��ا الش��رعية 
بتحق��ق االغلبي��ة فيما فض��ل التحالف 
الكردس��تاني االنس��حاب وع��دم حض��ور 
جلس��ات التصويت ولم جت��د االعتراضات 
الت��ي قدمه��ا م��ن اج��ل تعدي��ل نس��ب 
التخصي��ص من اموال املوازن��ة وانطلقت 
تصريح��ات خ��الل اليوم��ن املاضي��ن من 
مس��ؤولن ف��ي اقليم كردس��تان واعضاء 
في مجلس النواب هددت باالنس��حاب من 
العملية السياس��ية فيما طالبت دعوات 
اخرى رئيس اجلمهورية فؤاد معصوم بعدم 
املصادق��ة على قانون املوازن��ة ولوح اخرون 
بالطع��ن عند احملكم��ة االحتادي��ة بفقرات 
القانون وفي كل االحوال فان من حق هؤالء 
املعترض��ن اتب��اع الس��بل القانونية التي 
تتيح لهم التعبي��ر عن آرائهم ومواقفهم 
ولك��ن من امله��م ايضا تذكير املس��ؤولن 
ف��ي اقلي��م كردس��تان او م��ن ميثلهم في 
الس��لطة التش��ريعية في بغداد بضرورة 
حرصهم على عدم توسيع فجوة اخلالفات 
بن االقليم واملركز وحتميل الدولة العراقية 
متاع��ب جدي��دة تضاف الى حاالت الش��د 
واجلذب ف��ي ملف��ات اخرى ماي��زال اخلالف 
حوله��ا قائما مث��ل ملف كرك��وك وتوزيع 
ومس��تقبل  احلدودي��ة  واملناف��ذ  الث��روات 
العالقة بن االقليم واملركز بشكل عام واذا 
كان��ت كل اخليارات مطروحة امام حكومة 
اقليم كردس��تان فاننا نعتقد ونؤمن ايضا 
ب��ان احل��وار ه��و افضل ه��ذه اخلي��ارات وان 
اجللوس على طاول��ة املفاوضات حتى بعد 
اقرار املوازنة ميكنه ح��ل حزمة من امللفات 
العالقة ويتيح الفرصة ايضا لعرض افكار 
جدي��دة ومقترح��ات م��ن ش��أنها حلحلة 
تفاصي��ل كثي��رة من التش��ابك والتعقيد 
ف��ي مضامن هذه اخلالفات اما اللجوء الى 
اخلي��ارات االخرى  فيعني املضي بعيدا نحو 
املزي��د من التوت��ر والتأزمي ويك��رس مظاهر 
االحتقان في مجلس الن��واب الذي تقترب 
دورته م��ن اخلتام وبالتال��ي ترحيل ماتبقى 
من مش��كالت الى ال��دورة الالحقة وتأخير 
احملافظ��ات  ف��ي كل  املواطن��ن  مصال��ح 
العراقية وس��يكون اخلاسر من هذا الوضع 
ابن البصرة واربيل وكركوك والس��ليمانية 
والنجف وقد اثبتت التجارب الس��ابقة ان 
التلوي��ح بالتهديدات في امللفات الداخلية 
بن ممثلي املكونات السياس��ية في العراق 
ل��م يجن من��ه العراقيون س��وى املزيد من 
اخلسارات على الصعد االمنية والسياسية 
واالقتصادية ومن هنا فاننا نكررالدعوة لكل 
املعنين مبلف املوازنة العامة في احلكومة 
االحتادي��ة والتحالف الكردس��تاني بضرورة 
مراجعة النق��اط اخملتلف عليه��ا والتجرد 
من املواقف السياسية السابقة والتطلع 
ملرحلة جديدة مبتناة على الوقائع واالرقام 
واالحصاءات والتعامل مبهنية وموضوعية 
م��ع احتياجات ش��عبنا في كردس��تان مبا 
اليلح��ق الض��رر مبصالح الدول��ة العراقية 
ومبا ال يش��عر ابن��اء العراق ب��ان هناك ثمة 
متييزا ف��ي تفصيل حقوقه��م وواجباتهم 
جتاه وطنهم واالميان بان احلوار هو الس��بيل 
الوحيد واالجنع لتحقيق االس��تقرار واالمن 

والوحدة للعراقين جميعا .

الحوار هو الخيار 
االفضل..!!

تقـرير

سونر جاغابتاي*

من وجهة نظر الغرب، ميكن تشبيه 
األقرباء  بأح��د  التركي��ة  احلكوم��ة 
املقرب��ن الذي يعاني من مش��كلة 
تعاطي اخملدرات: فقد أصبح الرئيس 
رجب طي��ب أردوغ��ان مدمن��اً على 
السلطوية. وتكون اآلثار على األسرة 
مدمرة - وفي هذه احلالة األسرة هي 
»حلف شمال األطلسي« )»الناتو«(، 
الذي يض��م تركيا منذ ع��ام 1952. 
لقد حان الوقت لكي يجري الرئيس 
األميركي ترامب والرئيس الفرنسي 
رئيس��ا  وهم��ا  ماك��رون،  إميانوي��ل 
دولتن رئيسيتن في »حلف شمال 
األطلس��ي«، ح��وارا توضيحي��ا مع 
أردوغان بشأن تصرفاته العشوائية 

التي ستؤدي إلى دمار بالده.
وفي ه��ذا الصدد، لم تك��ن احملادثة 
الهاتفي��ة الت��ي ج��رت ف��ي الرابع 
العش��رين من كانون الثان��ي/ يناير 
ب��ن ترام��ب وأردوغ��ان، الت��ي أثارت 
بع��د ذلك خالفاً علني��اً بن الرئيس 
الترك��ي والبي��ت األبيض ح��ول ما 
نوق��ش، الطريق��ة الت��ي ينبغي أن 
تسير بها األمور على وجه التحديد. 

م��ن املمك��ن أن تك��ون التدّخ��الت 
محرج��ة، وعندما يتح��ّدث كل من 
ترام��ب وماكرون بقوة إل��ى أردوغان 
بش��أن حالة الدميقراطية التركية، 
ينبغ��ي أن يج��ري ذلك بص��ورة غير 
علني��ة، وم��ن املرجح أن يس��تم�ع 
أردوغ���ان إل���ى هذي���ن الزعيم�ن 

ف�ي التحال�ف.
لق��د أظه��ر الرئي��س ترام��ب قدراً 
من الصب��ر حتى اآلن م��ع العملية 
العس��كرية التركية املستمرة ضد 
امليليش��يات الكردي��ة في ش��مال 
س��وريا، التي يعدها أردوغ��ان بأنها 
تش��كل تهدي��داً وجودياً بالنس��بة 
إلي��ه. وه��ذا م��ن ش��أنه أن يجعل 
الزعيم التركي أكثر ميالً لالستماع 

إلى الرئيس األمريكي.
غي��ر أن أردوغ��ان يواجه مش��كلة. 
فعل��ى الرغ��م م��ن جمي��ع اجلهود 
التي يبذلها لبناء أغلبية مستقرة 
أن  إالّ  اجلدي��د،  لنظام��ه  كأس��اس 
سياس��اته املتمثل��ة ف��ي تش��ويه 
ص��ورة املعارض��ة وّل��دت مجتمعاً 
مس��تقطباً بش��كل عمي��ق. فقد 
أصب��ح نص��ف الش��عب الترك��ي 
يحتق��ره ولن يقبله أبداً كزعيم له. 
لكن أردوغان فش��ل في إدراك ذلك، 

وأصبح أكثر استبداداً منذ استفتاء 
ع��ام 2017 الذي منح��ه صالحيات 
رئاسية واس��عة. وسيسهم مسار 
أردوغ��ان احلالي في زيادة حّدة األزمة 
في تركيا، األمر الذي قد يزكي نيران 

النزاع املدني.
ل��دى تركي��ا تاريخ حافل م��ن قتال 
الش��وارع بن اليمن واليسار يعود 
إل��ى الس��بعينيات. واخلط��ر األكبر 
الذي يواجه البالد في الوقت احلالي 
ه��و أّن بع��ض العناص��ر املعارضة 
ألردوغان، وخاصة الت��ي تنتمي إلى 
اليس��ار املتش��ّدد، س��تتوصل إلى 
نتيجة ب��أن التصويت عدمي الفائدة، 
وبالتالي ستتخلى عن الدميقراطية 
وتندف��ع إل��ى التطرف. ومن ش��أن 
التط��رف اليس��اري أن يُثي��ر رداً من 
املعسكر املؤيد ألردوغان، الذي يضم 
احملافظ��ن واإلس��المين املتطرفن. 
فخالل االنقالب الفاشل عام 2016، 
ضّح��ى مئ��ات م��ن أنص��ار أردوغان 

بأرواحهم للدفاع عنه.
أم��ا روس��يا الت��ي تتمت��ع بعالقات 
املعارض��ة  اجله��ات  م��ع  تاريخي��ة 
ألردوغان - م��ن بينها »حزب العمال 
الكردستاني«، وهي جماعة إرهابية 
- فستعمل على تقويض ]سلطة[ 

الرئيس الترك��ي. وال يرغب فالدميير 
بوتن باس��تبدال أردوغان. فما يريده 
فق��ط هو تفاق��م ح��دة األزمة في 
تركيا. فهدف موس��كو الرئيس��ي 
هو إضعاف حلف »الناتو«. وسيعزز 
هذا الهدف َكْون تركيا ُمقعدة جراء 
االنقس��ام العنيف بن معسكرات 
مؤيدة إلردوغ��ان ومعارضة له. ومن 
الواضح أن ه��ذا االجتاه ال يصب في 

مصلحة الواليات املتحدة.
إن واش��نطن وحلفاءها في »حلف 
ش��مال األطلس��ي« يحتاجون إلى 
إش��راك أردوغ��ان والتح��اور مع��ه، 
م��ع االس��تثمار على نطاق أوس��ع 
في مس��تقبل تركيا واس��تقرارها. 
فأردوغ��ان هو الرئيس ف��ي النهاية، 

ولكن تركيا أكبر من أردوغان.
يجب عل��ى كل من ترامب وماكرون 
بناء الثق��ة مع أردوغان، الذي يتمتع 
بانس��جام ش��خصي مع كليهما. 
بنح��و  إلي��ه  يتحدث��ا  أن  يج��ب 
صري��ح، كما يفع��ل أفراد األس��رة 
م��ع أقربائهم املشاكس��ن. ينبغي 
عل��ى ترام��ب وماكرون وض��ع إعادة 
إرس��اء الدميقراطية شرطاً مسبقاً 
أساس��ياً إلقامة عالق��ات جيدة مع 
أردوغان في املس��تقبل. وعليهما أن 

يخبراه بأنهما يعدان تركيا فرداً من 
األس��رة، وأنهما قلقان من استقرار 
تركيا، ولكنهما أيضاً على استعداد 
لالستماع إلى مخاوفه ومساعدته 

على تغيير مساره.
ينبغي أن يك��ون احلافز هنا بأن يَِعد 
ترام��ب بدعم اردوغ��ان ضد خصوم 
تركيا، وال سيما روسيا وإيران، اللتان 
تقّوض��ان مصال��ح تركيا ب��دءاً من 

سوريا إلى شبه جزيرة القرم.
عل��ى  يج��ب  ذل��ك،  م��ن  واأله��م 
ترام��ب وماكرون أن يتعه��دا بالنأي 
بنفس��يهما ع��ن »وح��دات حماية 
الكردي��ة  امليليش��يا  الش��عب«، 
فل��ك  ف��ي  ت��دور  الت��ي  الس��ورية 
»حزب العمال الكردس��تاني«، التي 
اعتم��دت عليها فرنس��ا والواليات 
املتح��دة لهزمي��ة تنظي��م »الدولة 

اإلسالمية«.
 وقب��ل الت��زام الرئي��س األميرك��ي 
بذلك، سيحتاج ترامب إلى التوفيق 
بن جنراالت��ه. إذ تختلف آراء بعض 
عناصر اجليش األميركي، مبن فيهم 
أولئك ف��ي القيادة املركزي��ة، فيما 
يتعل��ق بسياس��ة البي��ت األبيض 
بش��أن »وحدات حماية الشعب«، إذ 
يتصّورون قي��ام عالقة طويلة األمد 

مع اجلماعة. لذلك، س��يتعن على 
ترامب إصدار توجيهات واضحة إلى 
ش��تى قطاعات احلكوم��ة بأن األمر 

لن يكون كذلك.
ويعارض األتراك بصورة عامة تقريباً 
قيام أي تعاون ب��ن »وحدات حماية 
الشعب« وحلفاء أنقرة في منظمة 
وتوفر  األطلس��ي«.  »حلف ش��مال 
هزمية تنظيم »الدولة اإلس��المية« 
فرص��ة مالئم��ة لترام��ب وماكرون 
لالبتع��اد ع��ن اجلماعة. ومن ش��أن 
ه��ذا املوقف أن يس��مح ل��كل من 
بإبداء  والفرنسي  الرئيس األمريكي 
إخالصهم��ا من خ��الل التواصل مع 
أردوغان في الوقت ال��ذي ميدان فيه 
جس��ور التآزر م��ع اجملتم��ع التركي 

األوسع.
أن  »النات��و«  حل��ف  عل��ى  يتع��ّن 
يك��ون صديق أفض��ل للدميقراطية 
التركية. وهذه ليست دعوة ملشروع 
بن��اء دميقراطية معق��دة، ألن تركيا 
هي بالفعل دميقراطي��ة. وال ينبغي 
عل��ى حلف��اء تركيا »س��وى« دعم 
احليز السياس��ي ف��ي تركيا ليبقى 
مفتوحاً وتنافس��ياً، واملساعدة في 
حماي��ة حري��ة تكوي��ن اجلمعي��ات 

والتجمع واإلعالم والتعبير.

عل��ى دول »النات��و« أن ال تقل��ق من 
رد فع��ل أردوغ��ان: فه��و خائف جداً 
من روس��يا، ع��دو تركي��ا التاريخي، 
ول��ن ينظر في ف��ّك التحالف. ففي 
الفترة التي س��بقت استفتاء عام 
2017، ال��ذي ف��از به أردوغ��ان بفارق 
بس��يط، تفّوقت النسخة التركية 
اإلعالم  وس��يلة  من »س��بوتنيك«، 
تب��ث  الت��ي  الرئيس��ة  الروس��ية 
معلوم��ات مضّللة عل��ى اإلنترنت، 
إل��ى حد بعيد على وس��ائل اإلعالم 
األجنبية األخرى في تركيا في نشر 
إصداراته��ا اخلاصة من األخبار. فقد 
شنت بشكل حصري تقريباً حمالت 

ضد أردوغان.
أردوغ��ان  مس��اعدة  خ��الل  وم��ن 
حالي��اً عل��ى التخلص م��ن عاداته 
االستبدادية، بإمكان كل من ترامب 
وماك��رون منع ح��دوث الس��يناريو 
املرع��ب وهو إصابة تركيا بالش��لل 
نتيج��ة ميوله��ا الذاتي��ة التدمير. 
وه��ذه ه��ي أس��وأ حال��ة ميك��ن أن 

تتعامل معها أسرة أي مدمن.

*س��ونر چاغاپت��اي: زمي��ل »باي��ر 
فاميل��ي« ومدير برنام��ج األبحاث 

التركية في معهد واشنطن.

قادة »الناتو« يحتاجون إلى حوار صريح مع الرئيس التركي- وراء أبواب مغلقة

جانب من اجتماع احلزب الدميقراطي الكردستاني

الحزب الديمقراطي 
وفي معرض رده 
على اقرار الموازنة 
االتحادية في مجلس 
النواب العراقي 
بمعزل عن الكرد، 
وجه مقترحا الى 
القوى واالطراف 
السياسية في االقليم

اخلميس 8 آذار 2018 العدد )3896(

Thu. 8 Mar. 2018 issue )3896(

بغداد ـ الصباح الجديد
دعت جلنة الثقافة واإلعالم النيابية، 
الدينية  املرجعي��ة  األربع��اء،  أمس 
العليا لل��رد عل��ى تصريحات رجل 
دين خ��رج على إح��دى الفضائيات 
املدني��ن  دم��اء  ودع��ا الس��تباحة 
والليبرالين، في حن طالبت هيئة 
اإلعالم واالتصاالت مبحاسبة القناة 
التلفزيوني��ة الت��ي روج��ت لتل��ك 

األفكار.
وقال��ت رئيس��ة اللجن��ة النائب��ة 
ميس��ون الدملوج��ي ف��ي تصريح 

صحف��ي، إن "ط��رح أي برام��ج أو 
مواضيع حتض على العنف أو تضع 
وتصفية اخلصوم  للقتل  تش��ريعا 
واخملالف��ن باألفكار أمر ينبغي عدم 
الس��كوت علي��ه"، مش��ددة على 
ض��رورة "محاس��بة اجله��ات التي 

تروج لذلك". 
وطالبت الدملوج��ي، هيئة اإلعالم 
اإلج��راءات  "باتخ��اذ  واالتص��االت 
السريعة والضرورية حملاسبة القناة 
التلفزيوني��ة الت��ي روج��ت له��ذه 
األف��كار"، داعية تل��ك القناة "ألن 

تعتذر وتعلن براءتها من الشخص 
الذي صرح من خاللها ودعا للعنف 

ضد الليبرالين واملدنين".
"املرجعي��ة  الدملوج��ي،  ودع��ت 
الديني��ة العليا ألن يك��ون لها دور 
في إس��كات تل��ك األص��وات والرد 
عليها، عل��ى اعتب��ار أنها صرحت 
بوق��ت س��ابق ب��أن الع��راق دول��ة 
مدنية"، مشيرة الى ان "تصريحات 
رجل الدي��ن املتطرفة ه��ي امتداد 
لتصريح��ات جاءت من دول مجاورة 

للعراق". 

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن املنسق األممي للشؤون اإلنسانية 
باالكريش��نان،  راماناث��ان  الع��راق،  في 
عن خط��ة »االس��تجابة اإلنس��انية« 
لدعم النازحن، بالتعاون مع احلكومة 
املركزية في بغداد. وقال باالكريش��نان 
خالل مؤمتر صحفي مشترك عقد في 
مبن��ى األمان��ة العامة جملل��س الوزراء، 
األمم  إن  اجلدي��د«،  »الصب��اح  وتابعت��ه 
املتحدة بالتعاون مع احلكومة أطلقت 
خطة لدعم النازحن، مبينا ان »خطة 
ع��ام 2018 تؤكد احلاجة إلى مبلغ 569 

مليون دوالر لتق��دمي الدعم إلى نحو 3 
مالين و400 ألف ش��خص ممن هم في 
حاجة إلى مساعدة وتشمل قطاعات 

الصحة وإدارة اجملتمعات وغيرها«.
وأض��اف املس��ؤول األمم��ي أن »العنصر 
الرئي��س للخط��ة يرك��ز عل��ى العودة 
اآلمن��ة والطوعية للنازحن مع ضمان 
الكرام��ة لهم اس��تنادا إلى م��ا أقرته 
احلكوم��ة العراقية«، فيم��ا أثنى على 
م��ا س��ماه »التع��اون املثم��ر والبن��اء 
للحكومة العراقية مع بقية الشركاء 
في جميع مراحل اخلطة في السنوات 

الس��ابقة«. وق��دم ش��كره للجه��ات 
الدولية واإلنس��انية املانح��ة وحثهم 
عل��ى االس��تمرار ف��ي عملي��ة دع��م 
ومس��اعدة النازحن. م��ن جانبه، أكد 
وزير الهجرة واملهجرين جاسم محمد 
أن  الصحف��ي،  املؤمت��ر  خ��الل  اجل��اف، 
اخلطة تتضمن إغاث��ة وتقدمي اخلدمات 
للنازحن وإعادة االستقرار إلى املناطق 
الت��ي تعرض��ت لإلرهاب، وه��ي خطة 
مشتركة بن احلكومة العراقية ممثلة 
باللجنة العليا إليواء النازحن والفريق 

األممي العامل في العراق.

الثقافة النيابية تدعو المرجعية للرد 
على دعوات استباحة دماء الليبراليين

األمم المتحدة تعّد خطة جديدة إلغاثة 
النازحين بالتعاون مع بغداد



بغداد – ضبط مضافة
اعلن املتحدث باسم وزارة الداخلية 
ام��س األربع��اء، ع��ن العث��ور عل��ى 
تابع��ن  للعت��اد  وك��دس  مضاف��ة 
لتنظي��م "داع��ش" ف��ي محافظة 

بغداد .
وق��ال املتح��دث اللواء س��عد معن 
الش��رطة  إن "مف��ارز اس��تخبارات 
وكال��ة  العامل��ة ضم��ن  االحتادي��ة 
االس��تخبارات عثرت عل��ى مضافة 
تع��ود لعصاب��ات داع��ش اإلرهاب��ي 
شمال بغداد" ، مضيفا أن "املضافة 
حتتوي عل��ى قاذفة RBG7، صاروخن 
منس��اوين وعب��وة محلي��ة الصن��ع 
تفجي��ر  وم��واد  كهربائي��ة  ودوائ��ر 
اإلرهاب��ي  للتنظي��م  ومطبوع��ات 
بعد االس��تدالل عليها من قبل أحد 
االهابين امللق��ى القبض عليهم، مت 

رفعها اصوليا وضبطت الستكمال 
االجراءات القانونية".

ديالى – نزاع مسلح 
اف��اد مص��در محل��ي ف��ي محافظة 
ديال��ى امس االربعاء، بأن اربعة مدنين 
سقطوا بن قتيل وجريح بنزاع عائلي 
مسلح في قرية زراعية شمال شرقي 

ب عقوبة.
وقال املص��در إن "نزاعا عائليا نش��ب 
فجر ي��وم امس في قري��ة زراعية قرب 
ش��مال  )35ك��م  املقدادي��ة،  قض��اء 
ش��رقي بعقوبة(، تطور الى استخدام 
االس��لحة النارية، ما أسفر عن مقتل 
اثنن وإصابة اثن��ن اخرين" ، الفتا الى 
ان "االجه��زة االمنية فتح��ت حتقيقا 

عاجال في مالبسات احلادثة".

كركوك – اعتقال مطلوبني 

امن��ي ف��ي ش��رطة  اك��د مص��در 
محافظة كركوك ام��س االربعاء أن 
القوات االمنية متكن��ت من اعتقال 
تس��عة عناصر من تنظيم "داعش" 

جنوب غربي احملافظة.
وق��ال املص��در إن "الق��وات االمنية 
متكنت فج��ر يوم امس م��ن اعتقال 
تس��عة عناصر من تنظي��م داعش 
في قرية اجلوالة بناحية الرش��اد في 
قضاء احلويجة ) 55 كم جنوب غربي 
كرك��وك("، مبين��ا ان "ه��ؤالء كانوا 
يختبئون بن االهالي" ، مش��يرا الى 
ان "اعتقاله��م ج��اء بع��د متابع��ة 
الق��وات االمنية لعناصر تنظيم في 
تلك املناطق"، مش��يرا الى ان "تلك 
القوات تدق��ق في اس��ماء املنتمن 
للتنظيم االرهابي وتالحقهم اين ما 

كانوا".

صالح الدين – مقتل انتحاريني 
اعل��ن مص��در امن��ي ف��ي ش��رطة 
محافظة صالح الدين امس االربعاء، 
بأن قوة قتالية من "س��رايا السالم" 
متكن��ت م��ن قت��ل 3 انتحارين بعد 
محاصرته��م ف��ي مضاف��ة بجزيرة 

االسحاقي باحملافظة.
وق��ال املص��در ان "ق��وة من س��رايا 
معلوم��ات  ورود  وبع��د  الس��الم 
اس��تخبارية بوجود ثالث��ة انتحارين 
في احدى مضاف��ات منطقة جزيرة 
االسحاقي"، مبينا ان "قوات السرايا 
طوق��ت امل��كان وبعد اش��تباك ملدة 
15 دقيق��ة م��ع االرهابي��ن، مت قت��ل 
االنتحاري��ن" ، مبينا ان "االنتحارين 
فج��روا انفس��هم ولم تس��جل اي 
اصابات في صفوف املدنين او القوة 

املهاجمة".

كربالء – عمليات استباقية 
ف��ي ش��رطة  امن��ي  اف��اد مص��در 
محافظ��ة كرب��الء ام��س االربع��اء 
ان مف��ارز امني��ة مش��تركة كثفت 
تعزيزاتها على احلدود مع محافظتي 
باب��ل واالنب��ار، وعمليات اس��تباقية 
وصفت باملثمرة في محيط احملافظة، 
تنفذها قوات الشرطة احمللية ، يقول 
قادته��ا امليداني��ون انه��ا تهدف الى 

ضبط ملف االمن في احملافظة.
بدورها، طالبت احلكومة احمللية وزارة 
الداخلي��ة بتعزي��ز الق��وات االمنية 
بجه��د الكتروني وآخر اس��تخباري، 
ليتناسب العمل مع االعداد الكبيرة 
للوافدين ال��ى احملافظة ، فيما ألقت 
القوات االمنية في احملافظة القبض 
عل��ى ع��دد م��ن املطلوب��ن بته��م 
االره��اب، اثناء محاولتهم التس��لل 

الى احملافظة.

الديوانية – عمليات دهم 
اكد مصدر امني في مديرية شرطة 
الق��اء  االربع��اء،  ام��س  الديواني��ة 
القبض بعمليات دهم وتفتيش على 
12 مطلوبا بقضايا جنائية مختلفة 

في احملافظة.
وذك��ر ان "مف��ارز مرك��ز الش��امية 
وغماس وعفك والشافعية والدغارة 
متكنت م��ن الق��اء القب��ض على 5 
متهم��ن مطلوبن للقضاء بقضايا 
مختلفة كان البع��ض منها جنائيا 
تتعل��ق بالش��روع بالقتل وحس��ب 
املادة 405  ، كما القت دوريات مركزي 
الس��نية واحلم��زة القب��ض عل��ى 7 
اوامر  متهم��ن وحس��ب مذك��رات 
القاء القبض الص��ادرة من القضاء 
كونهم مطلوبن بعدة قضايا منها 
جنائية بالنصب واالحتيال على وفق 

املادة 456".

نينوى – قصف جوي 
كش��ف قائد عمليات نين��وى اللواء 
الرك��ن جنم عب��د اهلل اجلبوري امس 
االربع��اء عن تدمير ع��دد من االنفاق 
ومضافات التابعة لتنظيم "داعش" 
بقصف ج��وي والعث��ور على كدس 

كبير لالسلحة جنوب احملافظة.
وق��ال قائ��د العملي��ات إن "القوات 
االمنية وباش��تراك فرقت��ي ٢٠ و١٦ 
وبإش��راف طيران التحال��ف الدولي 
دم��رت اهدافاً وهي عب��ارة عن انفاق 
ومضاف��ات تابع��ة لتنظي��م داعش 
االرهابي في مقالع احلصى في ناحية 
حم��ام العليل ب��ن قريت��ي العريج 
والش��ورى جنوب نين��وى" ، مضيفا 
أن "ش��رطة نينوى عثرت على كدس 
كبي��ر لالس��لحة التابع��ة لتنظيم 

داعش جنوبي نينوى".

العثور على مضافة وكدس عتاد شمالي بغداد * اعتقال 9 إرهابيين في الحويجة جنوب غربي كركوك
مقتل 3 انتحاريين بجزيرة اإلسحاقي في صالح الدين * تدمير أنفاق ومضافات بقصف جوي جنوبي الموصل 

3 شؤون عراقية

بغداد ـ الصباح الجديد:
كش��فت وزارة العدل، أم��س األربعاء، عن 
العث��ور عل��ى مقب��رة جماعي��ة لضحايا 
جث��ث  وكذل��ك  اإلرهابي��ة،  اجلماع��ات 

لإلرهابين، شمالي بغداد.
وذك��رت ال��وزارة في بيان صحف��ي، تلقت 
"الصب��اح اجلدي��د"، أن "معلوم��ات وردت 
من اللواء )44( من الفرقة احلادية عش��رة 
التابع��ة للجيش، وجهاز األم��ن الوطني، 
تفي��د بوج��ود مقب��رة غي��ر رس��مية في 
لناحي��ة  التابع��ة  الس��وامرة  منطق��ة 

الراشدية شمالي بغداد".
وبين��ت أن "فريق��ا من قس��م الرصد في 
الدائرة القانونية ب��وزارة العدل وبالتعاون 
مع القوات األمنية في ناحية الراش��دية، 
ق��ام بزي��ارة للمقب��رة، وبع��د الكش��ف 
واالطالع عليها ميدانياً وجمع املعلومات 
من املواطنن في املناطق احمليطة واجلهات 
األمنية املاسكة لألرض، تبن وجود أعمال 
إرهابية تقع في أوقات مختلفة وال سيما 

في الليل".
وأضافت ان "املعلومات أفادت بأن عمليات 
دفن كانت تتم لضحايا من شتى األعمار، 
وكذل��ك جث��ث اإلرهابي��ن، بص��ورة غير 
ش��رعية ومنافي��ة للقانون وع��دم وجود 
شواخص وعالمات تعريفية ألغلب القبور 

املوجودة".
وأش��ارت الوزارة الى ان "فريق الرصد قدم 
الى اجله��ات املعنية جملة من التوصيات 
بش��أن اإلجراءات الواجب اتخاذها ملعاجلة 
ه���ذه  أص���ل  ومع�رف��ة  احلال��ة  ه��ذه 

الرف�اة".

بغداد - الصباح الجديد:
تواصل أمانة بغداد رفع الكتل الكونكريتية 
م��ن الش��وارع واألزقة في عم��وم مناطق 
العاصم��ة بغداد من مدخ��ل حي العامل 

من جهة طريق املرور السريع.
أن  واإلع��الم  العالق��ات  وبين��ت مديري��ة 
دائرة بلدية الرش��يد بالتع��اون مع قي�ادة 
عملي��ات بغ��داد تواص��ل أعم����ال إزالة 
الكت��ل الكونكريتي��ة التي تع��وق حركة 
امل��رور والس��ابلة وتعرق��ل عملي��ة تقدمي 

اخلدمات البلدية.
مضيف��ة "أن عملي��ة اإلزال��ة رافقته��ا 
أعم��ال تنظيف ورف��ع للنفاي��ات وفت�ح 
وتسلي�ك ملشبك��ات وخطوط  تصريف 
مياه الص��رف الصحي واألمط��ار وترقيع 
املقاط��ع املتض��ررة م��ن الش��وارع الت��ي 
تض�ررت نتيج�ة ال���وزن الكبي�ر للكت�ل 

الكونكريتي�ة".
واش��ارت املديري��ة ال��ى ان " امان��ة بغداد 
مس��تمرة في تنفيذ توجيه��ات مجلس 
ال��وزراء بض��رورة فت��ح جمي��ع الش��وارع 
املغلقة في العاصم��ة بغداد امام حركة 
املرور وتأهيل البنى التحتية  التي تضررت 

نتيجة االغالق ملدد طويلة  ". 
عل��ى صعيد متصل اعلن��ت امانة بغداد 
عن إعداد خطة متكاملة إلكساء عدد من 
احملالت السكنية بجانبي الكرخ والرصافة 

من العاصمة بغداد .
وذكرت مديرية العالقات واالعالم ان "دائرة 
املش��اريع احدى تش��كيالت امان��ة بغداد 
حصلت على موافق��ة وزارتي التخطيط 
االس��تثمارية  اخلط��ة  لتنفي��ذ  واملالي��ة 
واحمل��الت  الش��وارع  م��ن  ع��دد  إلكس��اء 
الس��كنية التي لم يتم اكساؤها سابقا 
الت��ي تتضم��ن فتح بوك��س ترابي وفرش 
حص��ى خابط وقال��ب جانبي ث��م اعمال 

اإلكساء ".
واضاف��ت ان "احمل��الت املش��مولة باخلطة 
هي )357منطقة الشعب و348و346 حي 
البس��اتن و766 الكفاءات و770 الرش��اد 
و755 منطقة الفضيلية و964 الزعفرانية 
كمرحلة اولى اما املرحلة الثانية فتشمل 
احملل��ة 781 ح��ي البت��ول و958 مبنطق��ة 

الزعفرانية (".

مقبرة جماعية 
شمالي بغداد

رفع الكتل 
الكونكريتية من 
مناطق العاصمة 

الملف األمني

إصدار وثائق رسمية للعائالت 
الفقيرة في مجّمع الهياكل

ولف��ت منعم الى ان اس��تجابة 
الوزارة له��ذه احل��االت تأتي من 
باملس��ؤولية  العالي  ش��عورها 
جتاه ش��ريحة املسنن واليتامى 
ش��مولها  لغ��رض  والفق��راء 
وتق��دمي  املناس��بة  بالرعاي��ة 
وذوي  للمحتاج��ن  اخلدم��ات 
االحتياج��ات اخلاص��ة والتكفل 
باصدار املستمسكات الرسمية 

ع��ن  فض��ال  الفقي��رة  لالس��ر 
إيوائه��م في ال��دور اإليوائية ان 
اقتضى االمر على الرغم من ان 
الدور اصبحت ضمن مسؤوليات 
)احملافظات(  احمللي��ة  احلكوم��ات 

بعد فك ارتباطها بالوزارة. 

العمليات املشتركة تؤّكد 
تأمني احلدود الكامل مع 

سوريا
من جانب��ه، دعا رئي��س اللجنة 

االمنية في مجل��س محافظة 
االنبار نعيم الكعود إلى "تعزيز 
االنتش��ار االمني عل��ى املناطق 
احلدودي��ة ك��ون تنظي��م داعش 
االرهاب��ي يب��ادر بهجماته على 

احملافظة من العمق السوري".
"الق��وات  أن  الكع��ود  وأض��اف 
االمنية تنتش��ر بنح��و جيد في 
املدن، وتبدي مالحقة مس��تمرة 
جلي��وب داع��ش ف��ي احملافظ��ة، 
لكن ما يهمنا اليوم هو التأمن 

الكام��ل للحدود، وس��د جميع 
الثغ��رات التي تؤدي إلى تس��لل 

االرهابين".
وأش��ار إلى ان "احلدود العراقية 
الس��ورية متت��د على مس��احة 
شاس��عة ووج��ود ق��وات عل��ى 
ط���ول الصح���راء ق���د يب�دو 

صعب�اً".
ولف��ت الكع��ود إل��ى ان "الدور 
االهم في املرحلة احلالية يتعلق 
بتعزي��ز الطلعات اجلوية ملتابعة 

حت��ركات االرهابي��ن والعناص��ر 
املشبوهة في الصحراء الغربية 
املمتدة بن احلدود مع السعودية 

واالردن وسوريا".
وطال��ب الكع��ود ب��� "االف��ادة 
م��ن املعلومات الت��ي يدلي بها 
املتواجدون في الصحراء س��واء 
كانوا مواطنون أو رعاة وحتليلها 
لك��ي يتم القض��اء على جيوب 
تنظي��م داعش، فال ميكن حتقيق 
النصر الكامل وابعاد اخلطر من 

دون تفعيل اجلهود االستخباري 
وتع��اون املواطنن مع القطعات 

العسكرية".
يشار إلى أن قيادة العمليات قد 
اعلنت في وقت سابق عن اطالق 
عملي��ة امني��ة كب��رى ملالحقة 
جي��وب داع��ش ف��ي الصح��راء 
والقضاء  ووادي ح��وران  الغربية 
عليه��م بنح��و ت��ام م��ن أجل 
ابع��اد خطر االرهاب ع��ن االنبار 

واحملافظات االخرى.

تتمات ص1

متابعة الصباح الجديد: 

أعلن��ت احلكوم��ة اليابانية عن 
من  تقدمي مس��اعدات جدي��دة 
لع��ام  التكميلي��ة  ميزانيته��ا 
2017 للعراق م��ن خالل مكتب 
املش��اريع  املتحدة خلدمات  األمم 
)UNOPS( لتنفي��ذ مش��روعن 
يبلغ مجموع مبلغهما 6 مالين 
و300 ال��ف دوالر أميركي بهدف 
املعيش��ية  األح��وال  حتس��ن 
والس��المة للس��كان العائدين 
 ، العراقي��ن  مناطقه��م  ال��ى 
س��يما أولئك الذين يعيش��ون 

في املناطق احملررة حديثا.
اليابان��ي  الس��فير  واوض��ح 
املعتمد في العراق فوميو ايواي 
سيحس��ن  االول  املش��روع  ان 
الظ��روف املعيش��ية الكثر من 
العائدين  من  مليوني ش��خص 
حديث��ا  احمل��ررة  املناط��ق  ال��ى 
م��ن خ��الل الطاق��ة املتج��ددة 
والتخل��ص م��ن النفاي��ات في 
حاالت الط��وارئ وتوفي��ر حلول 
مبتكرة للطاقة املتجددة خارج 
الش��بكة وخدم��ات  للبلدي��ة 
للتخلص من النفايات الصلبة. 
وقال الس��فير اي��واي في البيان 
الس��فارة  ع��ن  ص��در  ال��ذي 
الياباني��ة في العراق تس��لمت 
"الصباح اجلديد" نس��خة منه  
انه بات من املتوقع أن يس��تفيد 
م��ن ه��ذا املش��روع أكث��ر م��ن 
مليون��ي ش��خص، معظمهم 
م��ن العائدين أو يعيش��ون في 
املناطق احملررة حديثا س��ينفذه 
مكت��ب األمم املتح��دة خلدم��ات 
وزارة  مع  بالتنس��يق  املش��اريع 
الكهرب��اء والس��لطات احمللي��ة 

العراقية. 
واض��اف ان الطاق��ة املتج��ددة 
لالحتياج��ات  ستس��تجيب 
احمللية  للمجتمع��ات  الفوري��ة 
كم��ا س��توفر طريق��ة تولي��د 
الطاق��ة عل��ى امل��دى الطوي��ل 
والالمركزي��ة والصديقة للبيئة 
التي ميكن دمجها في الشبكة 
الوطني��ة ، ال��ذي يه��دف ال��ى 

حتس��ن عملي��ات التخلص من 
النفاي��ات الصلبة ف��ي املناطق 
املستهدفة لتوفير اخلدمات في 
املستقبل الذي سيكون له االثر 
البيئة  عل��ى  الكبير  االيجاب��ي 

وصحة السكان.
أما املش��روع اآلخر، فانه يهدف 
إلى "حتسن القدرة التشغيلية 
لس��لطات إزالة األلغام" ويركز 
أيضا على املناطق احملررة حديثا ، 
وسيوفر في الوقت نفسه شراء 
املع��دات املطلوبة إلزالة األلغام 
والتي لديها القدرة التشغيلية 
ملديري��ة ازال��ة األلغ��ام التابعة 
لوزارة الصحة والبيئة بالتعاون 
والتنس��يق م��ع وزارة الداخلية 
وكال��ة  وكذل��ك  االحتادي��ة 
كردس��تان لألعم��ال املتعلق��ة 
الع��راق  ف��ي  األلغ��ام  بازال��ة 
وش��ركائها اخملتص��ن ف��ي هذا 
اجمل��ال للقيام باالستكش��افات 
الزال��ة  املطلوب��ة  واالنش��طة 

األلغام واالعت��دة غير املنفلقة 
. إضاف��ة إل��ى ذلك، س��يكمل 
املشروع مشروعا جاريا للتعاون 
الياباني��ة  للوكال��ة  التقن��ي 
للتع��اون الدول��ي ال��ذي يهدف 
إلى توفير سلسلة من الدورات 

التدريبية في هذا اجملال.
وقال السفير ايواي إنها السنة 
الرابع��ة عل��ى التوال��ي منذ أن 
ب��دأت اليابان بتقدمي املس��اعدة 
من خ��الل امليزاني��ة التكميلية 
إلى الشعب العراقي والالجئن 
السورين املتضررين من تنظيم 
"داع��ش" االرهاب��ي ، وان تقدمي 
ه��ذه املس��اعدة تؤك��د الت��زام 
الياب��ان القوي واملؤم��ن بتلبية 
ف��ي  األساس��ية  االحتياج��ات 
مخيم��ات الالجئ��ن ومناط��ق 
العودة ف��ي الع��راق" ، مضيفا 
ال��ى  املقدم��ة  "املس��اعدة  أن 
مكت��ب األمم املتح��دة خلدم��ات 
تأت��ي   )UNOPS(املش��اريع

كج��زء م��ن مجموع��ة جديدة 
م��ن اجلهود االنس��انية وحتقيق 
االس��تقرار في العراق تصل الى 
، وان  100 ملي��ون دوالر تقريب��ا 
احلكوم��ة الياباني��ة مصمم��ة 
على تق��دمي العون واملس��اعدة 
التي تصب في خدمة النازحن 
والالجئ��ن واجملتمعات املضيفة 
ف��ي الع��راق، اضافة ال��ى دعم 
جه��ود احلكوم��ة العراقية من 
اجل البناء والتنمية وخاصة في 
املناطق املتضررة من العصابات 

االرهابية .
كما قدمت اليابان مس��اعدات 
انس��ائية ك���) منح��ة ( طارئة 
للع��راق من خ��الل االمم املتحدة 
واملنظم��ات الدولية واملنظمات 
الياباني��ة غير احلكومية 8 منح 
بلغت قيمتها تقريبا 327 مليون 
دوالر ب��دءا من عام 2014 ولغاية 
الع��ام احلالي 2017 في مجاالت 
تقدمي اخمليمات واالطعمة وتوفير 

املياه واالدوية وسيارات االسعاف 
واملس��تلزمات  والبطاني��ات 
الرياضية للنازح��ن اضافة الى 
مجاالت اخرى تخ��ص التعليم 
وبناء املدارس وما يتعلق بحقوق 
االنس��ان واحلفاظ عل��ى التراث 

الثقافي .
وم��ن املع��روف ان الياب��ان تدعم 
ع��ودة النازحن الى مس��اكنهم 
ف��ي املناطق احملررة م��ن عصابات 
داعش االرهابية من خالل مشاريع 
اعادة تأهيل البنى التحتية ودعم 
العراقي��ة  احلكومي��ة  االجه��زة 
واحلكومات احمللية وتعزيز قدراتها 
عل��ى دع��م املهجرين م��ن خالل 
تق��دمي فرص عمل وفت��ح الدورات 
التدريبية املهنية واشاركهم في 

مشاريع محدودة الدخل .
املدي��رة  أش��ارت  جانبه��ا  م��ن 
األوس��ط  الش��رق   – االقليمي��ة 
خلدم��ات  املتح��دة  األمم  ملكت��ب 
املش��اريع )UNOPS(: بانة كالوتي 

"نحن فخ��ورون بدع��م العائدين 
واجملتمع��ات املضيف��ة الضعيفة 
في املناطق احملررة حديثا من خالل 
حلول الطاقة املبتكرة والتخلص 
من النفاي��ات الصلبة وفي مجال 
إزالة األلغام ، كما إن مش��اريعنا 
مصممة لتوفير حلول مستدامة 

مع مراعاة الشواغل البيئية". 
ويعرب اجلانب العراقي عن توقعاته 
الكبيرة لزيادة حضور الش��ركات 
وعزم��ه  الع��راق،  ف��ي  الياباني��ة 
لب��ذل اجله��ود املتواصل��ة لبن��اء 
عالق��ات ثنائية متط��ورة ، لذلك 
جند ان اللق��اءات التي اجراها وزير 
الدولة للشؤون اخلارجية الياباني 
كينتارو سونورا في كانون الثاني 
املاضي عملت على تعزيز عالقات 
التب��ادل ، خاص��ة ف��ي مج��االت 
التربية والتعليم األكادميي وقطاع 
عن  والرياض��ة، فض��الً  الش��باب 
واالقتصادية  السياس��ية  اجملاالت 

االخرى . 

الدعم اإلضافي 
الذي تقدمه حكومة 
اليابان يهدف الى 
معالجة األزمة 
الراهنة في العراق 
من ضمنها األمن 
الغذائي والماء 
والصرف الصحي 
والنظافة والصحة 
والغذاء والمأوى 
ومواد غير غذائية

أحد املناطق املتضضرة 

لالسهام في تحسين الظروف المعيشية

مساعدات يابانية لتأهيل المناطق المدمرة
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 بغداد ـ الصباح الجديد:
أكدت احملكم��ة االحتادية العليا، 
أمس االربعاء، ان أعضاء مجلس 
املفوض��ن بدرج��ة مدي��ر ع��ام 
وليس��وا من الدرج��ات اخلاصة، 
مشيرة إلى أن مجلس املفوضن 
ه��و م��ن يتول��ى تعي��ن رئيس 
املفوضي��ة ونائبه وليس مجلس 
النواب، ورّدت دعوى الطعن بعدم 
دس��تورية امل��ادة )7( م��ن قانون 
مفوضي��ة حقوق اإلنس��ان رقم 

)53( لسنة 2008.
الرس��مي  املتح��دث  وق��ال 

إياس  االحتادي��ة  باس��م احملكمة 
الس��اموك، ف��ي بي��ان صحفي 
اجلديد" نسخة  تلقت "الصباح 
منه، إن "احملكمة االحتادية العليا 
نظرت في دع��وى للطعن بعدم 
دس��تورية امل��ادة )7( م��ن قانون 
املفوضية العليا حلقوق االنسان، 
والغاء كافة اآلثار املترتبة عليها 
بحج��ة مخالفاته��ا لنص املادة 
)47( م��ن الدس��تور التي عددت 
مكون��ات الس��لطات االحتادي��ة 
التش��ريعية  الس��لطات  وه��ي 
والقضائي��ة  والتنفيذي��ة 

اختصاصاته��ا  وممارس��تها 
على اس��اس مب��دأ الفصل بن 

السلطات".
وأض��اف الس��اموك، ان "املّدعي 
خاصم في دعواه رئيس مجلس 
لوظيفت��ه،  اضاف��ة  الن��واب، 
ورئي��س مجلس ال��وزراء، اضافة 

لوظيفته".
وتاب��ع، ان "املدع��ي ذك��ر أن املادة 
املطعون بعدم دستوريتها تعارض 
ايض��اً املادة )61/ خامس��اً/ ب( من 
الدس��تور التي تخ��ص صالحيات 
مجل��س الن��واب باملوافق��ة على 

تعين كل من السفراء واصحاب 
الدرج��ات اخلاص��ة باقت��راح م��ن 
مجل��س الوزراء، وليس من بينهم 
رئيس ونائب رئيس املفوضن وهما 

بدرجة وزير ووكيل وزير".
رأى أيض��اً  ان "املدع��ي  واوض��ح، 
ان ذل��ك يوّض��ح بش��كل ال يقبل 
التأوي��ل ان االختصاص بترش��يح 
وكي��ل الوزي��ر وهو م��ن أصحاب 
الدرجات اخلاصة من مهام مجلس 

الوزراء".
ون��وه ال��ى أن "احملكم��ة رجع��ت 
إل��ى امل��ادة )16/ ثالثاً( م��ن قانون 

املفوضية العليا حلقوق اإلنس��ان 
مجل��س  اعض��اء  ان  ووج��دت 
املفوض��ن هم بدرج��ة مدير عام، 
حيث نصت تل��ك الفقرة على ان 
)يتمتع اعضاء اجمللس بدرجة مدير 
عام(، وهم ليس��وا م��ن الدرجات 

اخلاصة".
وزاد الس��اموك، أن "احلكم اوضح 
للمفوضي��ة  رئي��س  تعي��ن  أن 
بدرج��ة وزير، ونائب له وهو بدرجة 
وكيل وزارة، فأن ذل��ك يأتي الحقاً 
ومن خ��الل انتخابات جت��رى داخل 
مجل��س املفوض��ن وال يتم ذلك 

عن طري��ق مجلس الن��واب وهذا 
ما نصت عليه املادة )8/ ثالثاً( من 
قان��ون املفوضي��ة العلي��ا حلقوق 

االنسان".
وب��ن، ان "احملكم��ة ردت الدع��وى 
بالنس��بة للمدع��ي علي��ه االول 
رئي��س مجل��س الن��واب اضاف��ة 
إلى  اس��تنادها  لع��دم  لوظيفته 
س��ند من الدس��تور، كم��ا ردتها 
بالنس��بة للمدعي علي��ه الثاني 
رئي��س مجل��س ال��وزراء اضاف��ة 
يصل��ح  ال  حي��ث  لوظيفت��ه، 

خملاصمته في هذه الدعوى".

أعضاء مجلس مفوضية حقوق اإلنسان بدرجة مدير عام
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وزيرة الصحة تصنيع أدوية 
عالج السرطان داخل العراق

بغداد - الصباح الجديد:
بحث��ت وزيرة الصح��ة والبيئة الدكت��ورة عديلة 
حمود حس��ن مع الدكتور معن العداس��ي املدير 
التنفيذي لش��ركة أدوية احلكمة العاملية والوفد 
املراف��ق له ، توفير اقصى درجات التعاون من خالل 
نقل التكنولوجيا الدوائي من معاملها املنتشرة 
في أمي��ركا واوروبا والش��رق األوس��ط الى داخل 

العراق .
م��ن جانبه اكد الدكتور العداس��ي خ��الل اللقاء 
عل��ى ضرورة االرتقاء بالواق��ع الصحي في العراق 
والتأكي��د بالتزام ش��ركة ادوية احلكم��ة بتوفير 
اقصى درج��ات التعاون مع ال��وزارة من خالل نقل 
التكنولوجي��ا الدوائ��ي م��ن معاملها املنتش��رة 
في أمي��ركا واوروبا والش��رق األوس��ط الى داخل 
العراق والس��يما االدوية التي تدخل بعالج االورام 
الدوائي��ة  املصان��ع  بالتع��اون م��ع  الس��رطانية 
العراقية الكفوءة كالشركة احلديثة للصناعات 
الدوائية من خالل توقيع مذكرة تفاهم للش��روع 
بب��دء نق��ل تكنولوجيا صناع��ة ادوي��ة االمراض 
السرطانية كونه مش��روعا حيويا واعدا خلدمات 
مرضى الس��رطان في الع��راق وهو االول من نوعه 

في العراق والثالث في الشرق األوسط 

انطالق حملة للتلقيح ضد 
شلل األطفال في ميسان

ميسان - خاص
باش��رت امل��الكات الصحي��ة ف��ي دائ��رة صحة 
ميس��ان بفعالي��ات احلمل��ة ش��به الوطني��ة 
للتلقي��ح بلق��اح ش��لل األطفال ف��ي القطاع 

الصحي الثاني والثالث من احملافظة .
واكد  مدير قسم الصحة العامة الدكتور علي 
نعم��ه النوري ل��� »الصباح اجلدي��د« ان احلملة 
تهدف إلى تلقيح األطفال دون س��ن اخلامس��ة 
بع��د توفر جميع االس��تعدادات واملس��تلزمات 
إلجناح احلملة من املالكات الصحية واللقاحات 
بغض النظر عن موقفهم التلقيحي الس��ابق 
ومبش��اركة )120 ( فرق��ة صحي��ة  آلي��ة وثابتة 
وراجل��ة وتس��تمر  عل��ى م��دى خمس��ة أيام ، 
موضح��ا ان عدد الفئ��ات املس��تهدفة والبالغ 
عددها أكثر من ) 60( الف طفل ، فيما س��يتم 
تنفيذ حملة )ش��به الوطنية ( ف��ي قضاء اجملر 
الكبير وناحية علي الشرقي وحتت أشراف )24( 

مشرفا ملتابعة تلقيح احلملة في احملافظة.  
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كربالء - الصباح الجديد:  
كرمت العتبة العباس��ية املقدسة 
في حفل مرك��زي الطلبة اخلريجن 
اجلامع��ة  كلي��ات  عل��ى  االوائ��ل 
العراقية للعام الدراس��ي الس��ابق 

. 2017 – 2016
الس��نوي  التك��رمي  حف��ل  ويأت��ي 
فتي��ة  مش��روع  ضم��ن  الس��ادس 
الكفيل الوطني وال��ذي اقيم على 
قاع��ة مجّم��ع الش��يخ الكلين��ي 
برعاي��ة املتولي الش��رعي الس��يد 
احمد الصافي وبحض��ور جمٍع من 
عمداء الكّليات واملعاهد وممّثلن عن 
عتبات العراق املقّدسة وشخصياٍت 
أكادميّي��ة م��ن داخل مدين��ة كربالء 
وخارجه��ا بينه��م وزي��ر التعلي��م 
العال��ي والبحث العلم��ي الدكتور 
عب��د ال��رزاق العيس��ى ، فضالً عن 

أولياء أمور الطلبة املكرمن .
والقى السيد أحمد الصافي كلمة 
خ��الل احلف��ل ق��دم فيه��ا التهاني 
للطلبة وذويهم بهذا االجناز الكبير 
متمّنياً له��م التوفيق في حياتهم 
العملّي��ة ، داعي��ا له��م أن يقّدموا 
األفضل لهذا البلد الذي يس��تحّق 
الكثير منهم، س��ائالً اهلل سبحانه 
وتعال��ى أن يأخذ بأيديه��م الى ُعال 
اجمل��د دائماً وأن يرى ف��ي الطلبة كّل 

تقّدم وازده��ار، بوصفهم بناة لهذا 
البلد املعطاء.

أعقب��ت ذلك كلمٌة لوزي��ر التعليم 
العال��ي والبحث العلم��ي الدكتور 
عب��د ال��رزاق العيس��ى ق��ّدم م��ن 
وامتنان��ه  ش��كره  بال��غ  خالله��ا 
للعتبة العّباس��ية املقّدس��ة على 
هذه املبادرة الطّيب��ة، التي تنّم عن 
التقدير واالحترام الذي توليه للعلم 
والعلماء، وأصبحت لها قدم السبق 

في هذه الفعاليات والنشاطات .
بعده��ا متّ تكرمي رئاس��ات اجلامعات 
ليكون مسُك اخلتام بتكرمي الطلبة 

األوائل من خّريجي اجلامعات ومنهم  
خريج��ي طلب��ة كلي��ات اجلامع��ة 
العراقية االوائل ، فيما عبر الطلبة 
املكرَّمون عن فرحتهم لهذا التكرمي 
معّبري��ن عن��ه بأّنه ش��عورٌ جميل 
، ونح��ُن نعي��ش ه��ذه الّلحظ��ات ، 
وإّنه��ا ملب��ادرٌة ممّيزة تت��رك انطباعاً 
إيجابّياً في نفوس الطلبة ، ولتكون 
حاف��زاً لهم عل��ى التق��ّدم واملثابرة 
ف��ي املراح��ل املتقّدمة ، مل��ا وجدوه 
من رعاي��ٍة واهتم��ام بالنتائج التي 
قّدموه��ا ألنفس��هم أّوالً ولبلدهم 

وأهاليهم ثانياً .

تكريم الخريجين األوائل
احمد عبد الصاحب   على كليات الجامعة العراقية

اعل��ن مدير عام دائ��رة صحة بغداد 
الك��رخ الدكت��ور جاس��ب لطي��ف 
احلجام��ي ع��ن اس��تقبال 6 مالين 
مراج��ع ، فيما بلغ عدد الراقدين في 
اقسام وردهات املستشفيات )180( 
ال��ف راقد خالل عام 2017 من خالل 
االحصائيات الرس��مية املقدمة من 
قسم التخطيط – شعبة االحصاء

ان  احلجام��ي  الدكت��ور  وذك��ر 
 6 املؤسس��ات الصحية استقبلت 
مالين مراجع توزعت بن )2567478( 
مراجعا في املستشفيات والعيادات 
العام��ة ، اذ بلغ ع��دد املراجعن في 
 )1793061( االستش��ارية  العيادات 

مراجع  واستقبلت وحدات الطوارئ 
 )131488( و  مراجع��ا   )642929(
مراجع��ا في العي��ادات العامة وبلغ 
ع��دد املرض��ى الراقدين ف��ي ردهات 
واقس��ام املستش��فيات )180( الف 
الرعاية  واس��تقبلت قطاعات  راقد 
الصحية واملراك��ز الصحية االولية  

)3311331( مراجعا .
وبن احلجام��ي ان دائرة صحة بغداد 
مستش��فى   )13( تض��م  الك��رخ 
منها )2( مستش��فى خاصة بعالج 
االطف��ال ومركز تخصصي المراض 
القلب و )7( مراكز تخصصية لعالج 
وتقومي االسنان ومركزين تخصصن 
لرعاي��ة وتأهي��ل املعوق��ن ومرك��ز 

تخصصي المراض احلساسية و)10( 
قطاعات للرعاي��ة الصحية االولية 
والتي تض��م )127( مرك��زا للرعاية 

الصحية االولية.
م��ن جانبها اك��دت مديرة ش��عبة 
االحص��اء في مرك��ز الدائ��رة انعام 
لطيف شلتاغ ان هذه االحصائيات 
تتم من خالل تسجيل جميع البيانات 
املقدم��ة م��ن جمي��ع املؤسس��ات 
الصحية ويتم حسابها وتسجيلها 
واس��تعمال اح��دث التقني��ات في 
مج��ال االحص��اء وتفعي��ل برنامج 
احلوكم��ة االلكتروني��ة ف��ي جميع 
املؤسس��ات التابع��ة لدائرة صحة 

بغداد الكرخ .

الديوانية - الصباح الجديد:  
شرعت وزارة الصحة والبيئة بحملة 
موس��عة لتنظي��ف نه��ر الديوانية 
م��ن احليوان��ات النافقة والت��ي تؤثر 
تأثي��را خطيرا على صح��ة املواطنن 

والبيئة، 
وقال��ت مدير بيئة الديوانية س��اهرة 
خليل ان احلكومة احمللية في احملافظة 
بالتعاون مع فرق مديرية البيئة  بدأت 
حملة رفع احليوانات النافقة في نهر 
الديوانية قرب جسر ال خليفة نظرا 
ملا تس��ببه ه��ذه احلالة م��ن تأثيرات 

سلبية على صحة وسالمة  املواطنن  
وتل��وث كبي��ر للنه��ر، موضح��ة ان 
وزارة الصحة والبيئ��ة  عازمة وبكل 
ق��وة عل��ى وض��ع حل��ول مناس��بة 
البيئية وتلوثات املصادر  للمشكالت 
املائي��ة من خالل  اع��داد برامج عمل 
وعقد اجتماعات فورية وس��ريعة ملا 
تش��كله هذه التلوث��ات من خطورة 

على املواطن وصحته. . 
واضافت خليل  انه من خالل اجلوالت 
امليداني��ة لف��رق مديري��ة البيئ��ة مت 
مالحظة انتش��ار هذه احليوانات في 

نه��ر الديواني��ة  )الطري��ق احلولي ( ، 
مؤكدة وضع خطة  فورية وس��ريعة 
احمللي��ة  احلكوم��ة  م��ع  بالتنس��يق 
واس��تنفار جمي��ع اجلهود م��ن اجل 
اكم��ال رفع هذه احليوانات ، مش��يرة 
ال��ى ان وزارة الصح��ة والبيئة متارس 
دورها وتبذل جهودا كبيرة بالتنسيق 
مع كل املؤسسات والدوائر احلكومية 
والوزارات من أج��ل وضع خطة عمل 
مش��تركة جملابه��ة التج��اوزات على 
ش��بكات املياه ووضع اس��تراتيجية 

عمل للمعاجلة »

بغداد - الصباح الجديد:
اعلن��ت الش��ركة العام��ة لتج��ارة 
احلب��وب في وزارة التج��ارة عن وصول 
باحلنط��ة  محمل��ة  بواخ��ر  خم��س 
املستوردة وباخرتن للرز الى ميناء ام 

قصر لدعم البطاقة التموينية .
واوض��ح مدير ع��ام الش��ركة نعيم 
املكصوصي ان خمس بواخر محملة 
باحلنطة اضافة الى باخرتن محملتن 
بالرزوصل��ت ال��ى مين��اء ام قصر ، اذ 

قام��ت املالكات العامل��ه في فرع ام 
قصر بتنفيذ اخلطة التي وضعت من 
قبل اقسام االستيراد والتسويق من 
خالل تأم��ن وصول البواخر وتوزيعها 
على وفق اخلطة املعتمدة ومبشاركة 
اسطول قسم النقل املركزي وقسم 
الس��اندة  واجلهات  والورش��ة  النقل 
حي��ث مت تنفي��ذ خط��ة التوزيع على 
وفق احملاور التي حددت من قبل االدارة 

العامة.

واضاف املدير الع��ام ان عملية تعزيز 
ارص��دة املواق��ع كاف��ة تس��ير على 
وف��ق اخلطة املعتمدة حيث تس��عى  
الش��ركة لالس��تفادة م��ن الوق��ت 
م��ن اجل االس��راع في ايص��ال  تلك 
الكميات  للمواقع والفروع  من اجل 
دعم البطاقة التموينية ، مش��يرا ان 
الوزارة تواصل تعاقداتها االستيرادية 
وبكميات اضافية تؤمن خزينا يكفي 
لسد احتياجات البطاقة التموينية. 

البصرة - الصباح الجديد
واالس��كان  االعم��ار  وزارة  اعلن��ت 
العامة عن  واالش��غال  والبلدي��ات 
اجناز %91 من مش��روع تأهيل مبنى 
الش��ركة العامة لناق��الت النفط 
في محافظة البصرة لصالح وزارة 

النفط.
وذك��ر املرك��ز االعالمي لل��وزارة ان 
املش��روع ينف��ذ عن طريق ش��ركة 
س��عد العام��ة احدى تش��كيالت 
ال��وزارة ، ويتضم��ن العم��ل إع��ادة 
تأهيل أبنية مقر الش��ركة العامة 

لناق��الت النفط املؤلفة من بنايتن 
احداهم��ا خاص��ة ب��اإلدارة العامة 
واخ��رى خاص��ة باألقس��ام املالي��ة 
واإلداري��ة ، وجتهيزهم��ا باملصاع��د 
م��ن  وتغليفهم��ا   ، الكهربائي��ة 
والزجاج  األلوكوبون��د  اخلارج مب��ادة 
وكذلك اعادة تأهيل القاعة اخلاصة 

باإلجتماعات.
يذكر ان شركة سعد العامة سبق 
له��ا ان اجنزت ل��وزارة النف��ط عددا 
من املش��اريع التي تعد ذات أهمية 
إس��تراتيجية في مجال املش��اريع 

النفطي��ة ف��ي محافظ��ة البصرة  
الثالثة  الوح��دة  كمش��روع تنفيذ 
ال��ذي أدخ��ل  البنزي��ن   لتحس��ن 
اخلدم��ة الفعلي��ة في ع��ام 2014، 
لوحدة  املدني��ة  األعمال  ومش��روع 
 LPG �األزمرة ، ومش��روع خزانات ال
، كم��ا ان الش��ركة تعك��ف حالياً 
على تنفيذ مشروع برج التبريد في 
مصفى الشعيبة الذي يعد األكبر 
من نوعه في البلد وبطاقة إنتاجية 
12000م3/ س��اعة لصال��ح  تبل��غ 

شركة مصافي اجلنوب.

صحة الكرخ استقبلت )6( ماليين مراجع خالل عام 2017 

انطالق حملة بيئية واسعة لتنظيف نهر الديوانية 

وصول بواخر محملة بالحنطة والرز 
المستورد الى ميناء أم قصر 

إنجاز 91 % من تأهيل مبنى 
شركة ناقالت النفط في البصرة
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شؤون عربية ودولية6

الصباح الجديد - وكاالت:
ح��ذرت احلكومة اليمنية امس األربعاء من 
كارثة بيئية وإنس��انية كبيرة قد تتسبب 
بها ناقلة النفط »صافر« واملتواجدة قبالة 
س��واحل احلديدة بس��بب الوضع الس��يء 
ال��ذى وصلت له لع��دم صيانتها منذ عدة 

سنوات.
وأفادت وكال��ة األنباء اليمنية »س��بأ » أن 
احلكومة اليمنية، بعثت برسالة استغاثة 
عن نائ��ب رئيس الوزراء وزي��ر اخلارجية عبد 
املل��ك اخملالف��ي، ألم��ن ع��ام األمم املتحدة 
جوتيري��ش، جاء فيه��ا »نيابة عن احلكومة 
اليمني��ة، أود أن ألفت انتباهكم إلى ناقلة 
النف��ط »صافر« املوجودة قبالة الس��احل 
الغرب��ي لليمن ف��ي حالة س��يئة وتدهور 
س��ريع، األم��ر الذى يه��دد بح��دوث كارثة 

بيئية وإنسانية كبرى في البحر األحمر«.
وطالب اخملالفي من األمم املتحدة املس��اعدة 
في تقييم حالة ناقل��ة النفط صافر على 
أن يتم إجراء عمليات صيانة أساسية على 
الناقلة بناء على التقييم لتفادى تس��رب 
النفط املوجود بداخلها إلى البحر األحمر.

وأك��دت اخلارجي��ة اليمنية أن اس��تكمال 
التقييم والصيانة ضرورة إنسانية بالنظر 
إلى خط��ر الكوارث التي س��تترتب عليها 

عواقب وخيمة على املدنين والبيئة.
وجاء في الرس��الة »ومن أج��ل ذلك، أود أن 
أطل��ب مس��اعدة األمم املتح��دة في حتديد 
كيان مالئ��م إلجراء تقيي��م للناقلة وإدارة 
عملي��ات الصيان��ة، مب��ا ف��ي ذل��ك حتديد 
مؤسس��ات من القطاع العام أو ش��ركات 
القط��اع اخل��اص والتعاقد معها، حس��ب 
االقتض��اء، والت��ي متتلك اخلب��رات التقنية 

للقيام بهذا العمل ».

اليمن يحّذر من كارثة 
بيئية كبيرة قبالة 

سواحل الحديدة 

الصباح الجديد - وكاالت:
تسلمت اململكة العربية السعودية، رئاسة 
الدورة ال� 149 جمللس جامعة الدول العربية، 

من دولة جيبوتى.
م��ن جانب��ه، ق��ال الس��فير أحم��د قطان، 
من��دوب اململك��ة باجلامع��ة العربي��ة، وزير 
الدولة لشؤون الدول األفريقية، إن املنطقة 
متر مبرحلة من أخطر املراحل، مش��يرا إلى أن 
التكاتف هو الس��بيل الوحيد جملابهة  تلك 

اخملاطر.
وح��ول القضية الفلس��طينية، قال قطان، 
»نتمس��ك باملب��ادرة العربي��ة للس��الم حلل 

القضية الفلسطينية«.

رئاسة الدورة الـ149 
لجامعة الدول 

العربية سعودية
متابعة - الصباح الجديد :

االربع��اء  ام��س  تركي��ا  طلب��ت 
من الوالي��ات املتح��دة منع نقل 
اك��راد مدعوم��ن من  مقاتل��ن 
واش��نطن نحو منطق��ة عفرين 
في ش��مال غ��رب س��وريا حيث 
تشن انقرة هجوما منذ اكثر من 
شهر، في وقت أفادت وزارة الدفاع 
39 ش��خصا  الروس��ية، مبقت��ل 
بتحط��م طائ��رة نق��ل روس��ية 
من طراز »أنطون��وف – 26« أثناء 
هبوطها في مطار حميميم في 

سوريا.
وتأت��ي ه��ذه التصريح��ات فيما 
ارس��لت وحدات حماية الشعب 
املاضي��ة  االي��ام  ف��ي  الكردي��ة 
تعزي��زات ال��ى منطق��ة عفرين 
للتص��دي للعملية العس��كرية 

التي تشنها تركيا.
الرئاس��ة  الناطق باس��م  وق��ال 
التركي��ة ابراهيم كال��ن »نتوقع 
بالطبع من الوالي��ات املتحدة ان 
تتدخل ملنع نقل قوات من وحدات 
حماية الشعب الكردية اخلاضعة 

إلمرتها، الى عفرين«.
»اتخ��ذت  تركي��ا  ان  واض��اف 
االحتياطات الالزمة على االرض« 

ملواجهة مثل هذا النقل.
ووحدات حماية الشعب الكردية 
»ارهابية«  انق��رة  التي تعتبره��ا 
تش��كل العمود الفق��ري لقوات 
سوريا الدميوقراطية، وهو حتالف 
لفصائ��ل كردية وعربي��ة يتلقى 
دعما من واشنطن حملاربة تنظيم 

الدولة االسالمية.
وكانت قوات سوريا الدميوقراطية 
اعلن��ت الثالث��اء نق��ل 1700 من 
مقاتليها من اجلبهة ضد تنظيم 

الدولة اإلس��المية في محافظة 
دير الزور )شرق( إلى عفرين.

واعل��ن البنتاغ��ون اعتب��ارا م��ن 
م��ن  قس��م  رحي��ل  ان  االثن��ن 
املقاتل��ن االك��راد نح��و عفري��ن 
لتعزي��ز املواقع الكردية تس��بب 
ب�«توق��ف عمالني« ف��ي املعارك 
الت��ي يخوضونها ض��د مقاتلي 

تنظيم »داعش« .
واخلالف��ات بن انقرة وواش��نطن 
حماي��ة  وح��دات  بخص��وص 
الش��عب الكردية تلق��ي بثقلها 

منذ اكثر من سنة على العالقات 
ب��ن البلدين احلليف��ن في حلف 

شمال االطلسي.
وش��ّنت تركيا وفصائل س��ورية 
موالية له��ا في 20 كانون الثاني 
هجوم��اً ض��د منطق��ة عفرين، 
التق��دم  م��ن  خالل��ه  متكن��ت 
والس��يطرة على كامل املنطقة 
احلدودي��ة ب��ن عفري��ن وتركي��ا، 
الس��وري  املرص��د  وف��ق  وبات��ت 
حلقوق اإلنس��ان تسيطر على 40 
ف��ي املئة من ه��ذه املنطقة ذات 

الغالبية الكردية.
وبعد متكنها من طرده من مناطق 
ف��ي ش��مال وش��مال  واس��عة 
ش��رق البالد، تقاتل قوات س��وريا 
املتطرف  التنظيم  الدميوقراطية 
حالياً في آخ��ر جيب يتواجد فيه 
في محافظة دير ال��زور احلدودية 

مع العراق.
وفي غض��ون ذل��ك أف��ادت وزارة 
 39 مبقت��ل  الروس��ية،  الدف��اع 
ش��خصا بتحط��م طائ��رة نقل 
روسية من طراز »أنطونوف – 26« 

أثناء هبوطها في مطار حميميم 
في سوريا.

وقالت الدفاع الروس��ية في بيان: 
»حتطم��ت طائ��رة نقل روس��ية 
م��ن ط��راز )أن - 26( ام��س االول 
الثالثاء  أثن��اء اقترابها من مطار 

حميميم«.
وأضاف البي��ان أنه وفقا للبيانات 
األولية، كان على منت الطائرة 33 
راكبا وس��تة من أف��راد الطاقم، 

لقوا حتفهم جميعهم
وأكدت الدفاع الروسية في وقت 

الحق، أن طائرة »أنطونوف – 26«  
إس��قاطها،  يتم  لم  املتحطمة، 
مش��يرة إلى عدم اكتشاف تأثير 

استهداف ناري على هيكلها.
وفي ه��ذا الصدد، أعل��ن املكتب 
الصحف��ي التابع للنيابة العامة 
العسكرية الروسية، فتح حتقيق 
في ح��ادث التحط��م، قائال: »بدأ 
مكتب املدعي العام العس��كري 
قان��ون  تنفي��ذ  بش��أن  حتقيق��ا 
س��المة الطي��ران، وإذا لزم األمر، 

ستتخذ التدابير النيابية«.

طلبت من واشنطن منع نقلهم الى عفرين 

تركيا تتخذ احتياطاتها لمواجهة محتملة مع األكراد في سوريا 

نتوقع بالطبع من 
الواليات المتحدة 

ان تتدخل لمنع نقل 
قوات من وحدات 

حماية الشعب 
الكردية الخاضعة 

إلمرتها
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تركيا تتخذ احتياطاتها

متابعة - الصباح الجديد :
أعلن البيت األبي��ض امس األربعاء 
أن غاري كون املستش��ار االقتصادي 
للبيت األبيض وأحد أهم اخملططن 
الرئيسين لإلصالح الضريبي لعام 
2017 قد قدم اس��تقالته، في وقت 
بحث��ت املفوضي��ة األوروبي��ة ف��ي 
اجتماعها األسبوعي امس األربعاء، 
ف��ي بروكس��ل، خي��ارات العقوبات 
التجارية املض��ادة التي قد تتخذها 
دونال��د  الرئي��س  إدارة  أقدم��ت  إذا 
ترامب على تنفيذ عقوبات الرسوم 

اجلمركي��ة الت��ي أعلن��ت احتم��ال 
فرضه��ا عل��ى منتج��ات الصل��ب 
واأللومنيوم املوردة من أوروبا وكندا.

ونقل البيت األبيض في بيان أصدره 
ام��س االول الثالثاء ع��ن كون قوله: 
"تش��رفت بخدم��ة ب��الدي ووض��ع 
سياس��ات اقتصادية داعمة للنمو 
لصالح الشعب األميركي وبصفة 
خاص��ة إق��رار اإلص��الح الضريب��ي 
التاريخي. أش��عر باالمتنان للرئيس 
ملنحي هذه الفرصة وأمتنى النجاح 

الكبير له ولإلدارة في املستقبل".

وبع��د اس��تقالة كون أك��د ترامب 
أن��ه س��يتخذ قريب��ا ق��رارا لتعين 
مستش��ار اقتص��ادي جدي��د خلفا 
لك��ون، فيم��ا رج��ح مس��ؤول في 
البيت األبيض أن يشغل بيتر نافارو 
مستش��ار البيت األبيض أو املعلق 

احملافظ آلري كادلو محل كون.
ونف��ى ترام��ب ام��س االول الثالثاء 
حدوث أي فوضى في البيت األبيض، 
بعد أن أثيرت تساؤالت على سلسلة 
االس��تقاالت واإلقاالت، التي طالت 
أش��خاصا من كبار املس��ؤولن في 

إدارته.
اجلديدة  "النظري��ة  ترام��ب:  وكتب 
لألخبار الكاذبة تق��ول إن الفوضى 
تسيطر على البيت األبيض.. )هذا( 

خطأ".
وأضاف: "س��يكون هناك دائما من 
يغادر وم��ن يصل، وأنا أحب احلوارات 
احلامي��ة قب��ل اتخ��اذ ق��رار"، وحذر 
بالق��ول "ال ي��زال هن��اك ع��دد من 
األشخاص أرغب في تبديلهم )دائما 

في إطار البحث عن األفضل(".
باملقابل بحث��ت املفوضية األوروبية 

األس��بوعي صباح  اجتماعها  ف��ي 
امس  األربعاء، في بروكسل، خيارات 
العقوبات التجارية املضادة التي قد 
تتخذه��ا إذا أقدم��ت إدارة الرئي��س 
دونالد ترامب عل��ى تنفيذ عقوبات 
الرس��وم اجلمركي��ة الت��ي أعلن��ت 
احتم��ال فرضه��ا عل��ى منتج��ات 
الصل��ب واأللومني��وم امل��وردة م��ن 

أوروبا وكندا.
 وتش��مل اخليارات ف��رض عقوبات 
عل��ى منتج��ات أميركي��ة، وطلب 
االحت��كام إل��ى منظم��ة التجارة 

العاملي��ة. فبع��د خ��روج الوالي��ات 
املتحدة من معاهدة باريس للمناخ 
والش��رخ الذي أحدثه في نس��يج 
العالق��ات عبر األطلس��ي، وتباعد 
وجه��ات النظ��ر ب��ن إدارة الرئيس 
األميركي واالحتاد األوروبي في شأن 
الق��دس احملتلة ووس��ائل الرد على 
البرنامج النووي لكوريا الشمالية، 
األميركي��ة  املقارب��ات  واخت��الف 
االتف��اق  تداعي��ات  إزاء  واألوروبي��ة 
النووي، تدخل العالقات بن اجلانبن 

مرحلة التوتر التجاري.

أوروبا باشرت التحضير إلى عقوبات ردًا على فرض ترامب رسوًما جمركية
استقالة المستشار االقتصادي للبيت األبيض 



للمرأة.. كل النهارات والليالي
زينب الحسني : 

لم تكن تعلم انها ستكون ايقونة هذا البلد 
ومصدر صبره وعطائه على مر السنني فهي 
قيثارة ارض الرافدين وشهريار ايامه ولياليه.
 كانت تروي كل ليلة حكاية عن بلد احاطه 

املوت والنار من كل جانب ، وعن ابطال صارعوا 
الوحوش والغيالن ليحرسوا حدود 

وارض بالدهم املقدسة .

وعن نساء شاركن الرجال احلرب واجلوع واملوت 
لم يقفن وراء اجلدران او يهربن من املواجهة، 
بل صبرن حتى كن حطبا للحروب واملاسي 

املتسلسلة لهذه االرض التي ضاقت بهن مبا 
رحبت.

وعملن وقمن تشردن وطوردن 
زرعن بتربية أجيال، 

وافرا من وحصدن وكان احلصاد 
غرست ابطال وفرسان 

بأرواحهم عشق األرض والرغبة في املوت بني 
ذرات ترابه .

كانت شهرزاد تسرد االفراح واالتراح التي 
كانت متر بها النساء من جراء ويالت اجلوع 

والعذابات وااللم على فقدان االحبة وتركهن 
يتلظني بنيران احلرمان واخلوف اال انهن سطرن 

أروع االمثلة في رحاب الصبر وقوة العزمية 
وفي الوقوف بوجه احملن واملصاعب لتظل تلك 

القارورة منبعا لرائحة احلياة والسالم.

امرأة بألف رجل، عظيمة كالشمس تنير 
لكل من حولها ومصدر لألبداع واحلكايات ، 

ال تكفيها الف ليلة وليلة وال يكفيها العمر 
باسره ليكمل حكاياتها التي ال تنتهي اال مع 
انتهاء النهار لتعود وتبزغ مع فجر يوم جديد 

لتنير قلب الدنيا وتتوهج في عيون احبتها 
وعشاقها .

وطنها عشقها وابناؤها هم روحها وحراس 
عرشها وابطاله لذا لم تكن تفصل بني 

عشقها وروحها.
 كانت مع سقوط كل فارس تسقط قطعة 

من قلبها وتتناثر بني ذرات تراب هذا الوطن 
لتعود ومتد احلياة لفارس آخر ينذر روحه وقلبه 

مللكته ومملكته .
فكل عام وشهرزاد الرافدين بألف عافية وتألق 

وهي تتربع على عرش النساء، كل عام وهي 
تعانق السماء بعطائها وجمال روحها وقلبها 

النابض بحب وطنها 

وعشقه من دون أن متله او ميلها بعد ان 
ارتبطت به وبنخيله واكتسبت سمرتها من 

تربته وشمسه لتكون منه وإليه. 
 دمت اما واختا وزوجة وحبيبة وأسطورة 

لكل زمان ومكان ودمت سندا وعونا ال يقبل 
التخاذل أو التراجع، متقدمة في كل مجاالتك 

وأينما حللت يا الف حكاية وحكاية تسرد 
على مراحل الزمان والف ليلة وليلة تطوين 

فيها أحزانك ومحنك الالمتناهية.

كل عام وانت ضمير االرض
وبالغة الورد في حقول العالم

كرنفال بلون الوطن واحالم بلون الحب
في معرض المرأة العراقية

التش��كيل النس��وي ذلك الفعل اخلالق الذي تبدع به انامل عراقية 
ومن جيل فني عاش احلروب واالرهاب والتفجيرات ليبحث عن احلياة 
م��ن جدي��د في مح��اوالت للقبض عل��ى روح الفن وهي متلبس��ة 
بالتعب والقلق ليتجه الى فضاء جمالي اكثر تنوعا وثراءاً، وكأن هذه 

االعمال مبنزلة دعوة القتراح خيال وابداع وواقع يقاوم النسيان...

أمية الجبارة.. جوهرة عراقية
من ناحية العلم

مثقفات يؤكدن: ال تغيير في
النهج سوى تدوير السياسات

تتميز امل��رأة العراقية بالتفان��ي والصبر والقدرة عل��ى حتمل املعاناة 
والنتائج الكارثية ملوجات احلروب واحلصار والعنف واإلرهاب على مدى 
سنوات طويلة. وما زالت املرأة العراقية تكابد وتواصل احلياة، وتشارك 
الرجل في صنع مستقبل مشرق، وسط الظروف الصعبة والتحديات 

اخلطيرة، من أجل عراق ينعم باألمن واألمان والسالم والطمأنينة..

تبن��ى التحالف��ات اجلديدة بني القوى السياس��ية حتى مع اخملتلفني 
فكريا بسبب فشل السياسات السابقة املبنية على اسس الطائفية 
والتمت��رس الطائفي السياس��ي بعيدا عن مب��دأ املواطنة والعدالة 
االجتماعية  وبعد ان ايقن الذين ميس��كون العملية السياسية، من 

فشلهم بإزاحة العراق كبلد حضاري متقدم الى الهاوية..







204206



  "


218





No1741Tue15 Jun201015


 


































30



























2

""
















"

"
"


"













   
”



“










5

”





“



   



 








76


91

89





   " "


ASSABAH ALJADEED

وداد إبراهيم 889 احمد جبار غربمتابعة الصباح الجديد







204206



  "


218





No1741Tue15 Jun201015


 


































30



























2

""
















"

"
"


"













   
”



“










5

”





“



   



 








76


91

89





   " "


ASSABAH ALJADEED

ملحق يصدر عن مؤسسة 

"الصباح الجديد"

رئيس التحرير وصاحب االمتياز

اسمـاعيـل زايـر

10

امني��ات نأمل أن تدخ��ل حيز التنفيذ كونها اس��تحقاقاً مش��روعاً لها، 
لنب��دأ العام املقبل بأمني��ات ميلؤها التفاؤل والنظر للمس��تقبل بصورة 
أيجابية بعيدة عن الس��وداوية املقيتة التي نعيشها منذ أكثر من ثالثة 
عق��ود أحرقت االخض��ر قبل الياب��س وحصدت العديد م��ن الطموحات 

والتمنيات.

زينب الحسني: 

)Thu. 8 Mar. 2018 issue (3896اخلميس 8 آذار 2018 العدد

آذار8
يوم المرأة العالمي



بطوالتٍ فذة 
للمرأة العراقية 

المقاتلة 
التي شاركت 
وتشارك في 

الدفاع عن 
وطنها. فهناك 

عشرات النساء 
ممن سطرن 
أروع األمثلة 
في البسالة 

والتضحية 
وواجهن عدوا 

متغطرسا ال 
يعرف الرحمة 
وال الشفقة، 

عدو متعطش 
لسفك الدماء 
وقتل األبرياء. 

أنا بالتأكيد مع 
النص الجيد أوال 
وأخيرا على حد 

سواء كان لشاعر 
أو شاعرة دون 

تمييز جندري 
كما يقال .. 
الشعر الجيد 

يفرض نفسه 
ومن المتعارف 
عليه حتى في 

الدول المتحضرة 
أن نسبة النساء 

في األوساط 
األدبية هي األقل 

قياسا بالرجال 
وهذا اليحط 

من قدر المرأة 
بقدر مايرتبط 

بأسباب عديدة 
المجال لذكرها 

هنا .. الننسى أن 
ليس كل الشعراء 

يكتبون شعرًا 
جيدا فهناك 
تباين واضح 

في المستوى 
ولذلك نرى أن 

األسماء الشعرية 
المعروفة ولها 

صدى تعد على 
األصابع رغم 

األعداد الكبيرة 
من المحسوبين 

على الشعراء

الملف 8

أمية الجبارة.. جوهرة عراقية من ناحية العلم

وجهات نظر قوية من نصوص ناعمة ..
النص يفرض نفسه على المنصة

متابعة الصباح الجديد :

تتميز املرأة العراقية بالتفاني والصبر 
والقدرة عل��ى حتمل املعاناة والنتائج 
الكارثي��ة ملوج��ات احل��روب واحلصار 
والعنف واإلرهاب على مدى س��نوات 
طويل��ة. وم��ا زال��ت امل��رأة العراقية 
وتش��ارك  احلي��اة،  وتواص��ل  تكاب��د 
الرجل في صنع مس��تقبل مش��رق، 
وس��ط الظروف الصعبة والتحديات 
اخلطي��رة، من أجل عراق ينعم باألمن 

واألمان والسالم والطمأنينة.
بطوالٍت فذة للمرأة العراقية املقاتلة 
التي شاركت وتشارك في الدفاع عن 
وطنها. فهناك عش��رات النساء ممن 
س��طرن أروع األمثل��ة في البس��الة 
والتضحية وواجهن عدوا متغطرسا 
ال يع��رف الرحمة وال الش��فقة، عدو 
متعط��ش لس��فك الدم��اء وقت��ل 

األبرياء. 
هؤالء النساء أصبحن أهزوجة نخوة 
لألبط��ال، ورمزًا للف��داء والتضحية، 
وه��م  ألخوته��ن  اله��ام  ومص��در 
عل��ى  اإلرهابي��ن  رؤوس  يس��حقون 

جميع اجلبهات. 
أمية  الش��يخة  البطلة  الش��هيدة 
ناج��ي جب��ارة اجلب��وري، مستش��ارة 
محاف��ظ صالح الدين لش��ؤون املرأة 
والرعاي��ة االجتماعي��ة،   انتمت إلى 
عائل��ة ُعرفت بتصديه��ا للمجاميع 
اإلرهابي��ة، وحتدي��ًدا تنظيم القاعدة 
واجلماع��ات التابعة له. قدمت عائلة 
أمي��ة العدي��د م��ن الضحاي��ا وفي 
مقدمتهم والدها ناجي اجلبارة شيخ 
عش��يرة اجلبوروآخرين،شاء سبحانه 
ف��ي ع��اله ان تك��ون م��ن بينه��م. 

كان��ت امي��ة احملامي��ة، الت��ي تركت 
أربعة أطف��ال، في مقدم��ة املنادين 
واملطالب��ن بتطهير محافظتها من 

اإلرهابين.
مثل س��كان بلدتها العلم ، ش��مال 
ش��رق تكري��ت، الذين ن��اوأوا داعش، 
رفضت أمية الذل واخلنوع لإلرهابين، 
وهي القائلة: نح��ن أحفاد حمورابي 
فكيف نس��مح لبلدنا أن يكون بلدا 
حتكم��ه ش��ريعة الغ��اب؟. وج��اءت 
فرصته��ا حينم��ا حمل��ت الس��الح 
إل��ى جان��ب مقاتل��ي العش��ائر من 
قبيل��ة اجلبور الذين انبروا للدفاع عن 
أرضهم. في 22 حزيران 2014 تصدت 
أمية مع أبناء بلدتها إلرهابيي داعش 
البل��دة القتحامها،  الذين هاجم��وا 
مس��لحة  اش��تباكات  واندلع��ت 
حامية بن قوة مشتركة من القوات 
االمني��ة العراقي��ة وأبناء العش��ائر 
ض��د اإلرهابين. وف��ي مواجهة بدت 
ثأري��ة ألبيه��ا ولعش��يرتها، متكنت 
أمي��ة ببندقيتها من قت��ل ثالثة من 
مسلحي داعش قبل أن ترديها طلقة 
قناص داعش��ية لتس��قط شامخة 
ومتتزج دماؤه��ا الزكية بتراب وطنها 

الذي أبت أن يدنسه الدواعش.

فداء النفس
ابنة الكرم واجل��ود التي باتت مصدر 
فخر واعتزاز الهلها وعشيرتها وابناء 
بلده��ا، اب��دت بطول��ة ن��ادرة صارت 
حديث اجلميع ومثار اهتمام وس��ائل 
االعالم كافة بعد ان اضيف اس��مها 
ال��ى قافلة الش��هداء، س��يما وانها 
تنازلت عن كل مغريات ومتاع الدنيا 
وزينته��ا واخت��ارت االلتح��اق بالذين 
س��بقوها ممن نذروا انفس��هم فداء 

للوطن فزفوا الى جنات اخللد 
م��ن  )45عام��ا(  الش��هيدة  تنح��در 
اسرة عرفت بوالئها للوطن فوالدها 
الش��يخ ناجي اجلبارة شيخ عشيرة 
اجلبور في ناحية العلم الذي اغتالته 
عصابات القاعدة في اثناء عودته من 
احلج ع��ام 2006، وهي تنتمي لعائلة 

قاومت تنظيمات القاعدة في اوقات 
سابقة وقدمت العديد من الشهداء 
وعمها البطل عب��داهلل جبارة الذي 
عل��ى  الهج��وم  خ��الل  استش��هد 
مجلس محافظة صالح الدين 2012 
واثنن من اخوتها استش��هدا أيضا 
على ايدي قوى االرهاب وقد رش��حت 

النتخاب��ات مجالس احملافظات 2013 
ف��ي ص��الح الدي��ن لكنها ل��م تفز 
وه��ي عضو ائت��الف العراقي��ة احلرة 
وكان��ت تش��غل منصب مستش��ار 
محافظ صالح الدين لشؤون املرأة اذ 
حازت على تقدير نس��اء صالح الدين 
النشغالها بشؤون املرأة في احملافظة 
والس��عي إلى تعزيز دور النس��اء في 
اجملتم��ع كم��ا تعد احدى ناش��طات 
اجملتمع املدني وعضو الهيئة االدارية 

جمللس محافظة صالح الدين.

جذور عشائرية
اتسمت الشيخة امية )رحمها اهلل( 
بصف��ات وخص��ال فري��دة جعلتها 
تتمي��ز ع��ن مثيالته��ا من النس��اء 
بكونه��ا ش��خصية قوي��ة رصين��ة 
تعتم��د عل��ى امكانياته��ا الذاتي��ة 
النابع��ة م��ن تربيته��ا العش��ائرية 
ذات اجل��ذور االصيل��ة املليئة بالقيم 
واملبادىء النبيلة مل��ا متتلك من جرأة 
واضح��ة وطموح واس��ع ولديها من 
املش��اريع التي كانت تس��عى وتامل 
تنفيذها خلدم��ة مدينتها الى جانب 
طيبتها الفائضة ومحبتها العميقة 
الصادقة حملافظته��ا اذ لم تغف لها 
ع��ن وهي ترى التكفيرين يس��لبون 
ويلتفون  امنه��ا  ويه��ددون  راحته��ا 
باعمالهم  ترابه��ا  لتدني��س  حولها 
االجرامي��ة اجلبان��ة الت��ي ليس لها 
والدي��ن فكان��ت  باالس��الم  عالق��ة 
واملطالب��ن  املنادي��ن  ف��ي مقدم��ة 
بتطهيرها منهم وجاءت فرصتها ان 
حتقق ماتصبو اليه بحملها السالح 
ملقارع��ة االرهاب حتى ارعبت االعداء 
وانتصرت عليهم بالش��هادة معلنة 
ع��دم خوفها م��ن املوت في س��بيل 

اهلل ، ق��ال اهلل تعال��ى )َفلُْيَقاتِْل ِفي 
ِ الَِّذي��نَ يَْش��ُروَن احْلََي��اَة 

َس��ِبيِل اهللَّ
يِل  نَْيا بِاْلِخرَِة وََمْن يَُقاتِْل ِفي َس��بِ الدُّ
ِ َفُيْقَت��لْ أَوْ يَْغلِْب َفَس��ْوَف نُْؤتِيِه 

اهللَّ
أَْجرًا َعِظيما(

هنيئاً لك ايته��ا الثائرة على الباطل 
والظلم ه��ذا التكرمي مب��ا رزقك اهلل 
فالش��هادة التليق اال مبن يستحقها 

عن جدارة وانت خير من خلق لها.

هوية شيوخ العشائر
صارت بطولتها النادرة حديث اجلميع 
ومثار اهتمام وس��ائل االعالم كافة.  
وتكرميً��ا لبطولتها، أعلن��ت مديرية 
شؤون العش��ائر العراقية، عن تكرمي 
الشهيدة أمية اجلبارة مبنحها هوية 
شيوخ العش��ائر، وهي عادة ما مُتنح 
لشيوخ العشائر الرجال. وأشار مدير 
ش��ؤون العش��ائر في وزارة الداخلية 
الل��واء م��ارد احلس��ون« إن أمية هي 
أول ام��رأة في تاريخ العراق متنح هذه 
الهوية، تقدي��رًا لدورها البطولي في 
التصدي لعصابات داعش اإلجرامية.

مات��ت أمية واقفة كنخ��الت العراق 
لكن بطولتها صارت نبراًس��ا يضيء 
دروب الثائري��ن. أمية التي انتش��رت 
وس��ائل  عل��ى  وصوره��ا  قصته��ا 
التواصل االجتماعي والتلفزيون وهي 
تقاتل حتى املوت هي ما دفع مقاتلي 
واس��تنهاض  للتط��وع  العش��ائر 
الهم��م واالستبس��ال ف��ي القت��ال 
وبالفعل حتررت  بلدتهم،  الس��تعادة 
بلدة العلم من س��يطرة داعش وعاد 
إليها سكانها املهجرون في التاسع 

من اذار2015.

حبيب السامر
 

مع اقامة كل مهرجان وفعالية ثقافية 
ف��ي بغداد وم��دن العراق التي تش��هد 
دفق��ا ثقافي��ا وابداعي��ا ،تص��در بعض 
االصوات التي تطالب مببدأ املساواة في 
القراءات الش��عرية ف��ي كل مهرجان، 
واعتراضها على مس��مى ) الش��واعر( 
وبعضه��ن يؤيدن ه��ذه الكلمة برحابة 
.وف��ي محور اخر: هل أن��ت مع مطالبة 
بعض االديبات في املس��اواة في القراءة 
الشعرية في املهرجانات وامللتقيات أم 
مع اسم الش��اعرة املهم والنص اجليد 

الذي يفرض حضوره ؟
اجابات متع��ددة ومتفاوت��ة تصب في 

محورين مهمن.
 

الفاض��ل  امان��ي  د.  الناق��دة  ب��دأت 
حديثها قائلة:

البد من توضيح بس��يط للمفردة ومن 
ثم بيان الرأي فيها مفردة شواعر جاءت 
على وزن فواعل ألن معناها ال يسعفها 
مبعادلة داللية لكلمة ش��عراء املقابلة 
له��ا وق��د وردت عن��د القدم��اء مث��ل 
االصبهاني كتاب )االماء الشواعر( هذا 
من الناحية املعجمية ومبا أن اسماعنا 
اعت��ادت عند جم��ع االس��م املؤنث أن 
يك��ون باأللف والتاء كما هو املعتاد في 
جمع املؤنث السالم جندها غير مقبولة 
ألنه��ا غي��ر متداولة كما ه��و احلال مع 

مفردة الشعراء .
ومب��ا أن العربي��ة متطورة داللي��اً أرى أن 
املف��ردة غير مستس��اغة وحت��ى غير 
مقبول��ة وحتمل في طياتها ش��يئا من 
االس��تهانة واالس��تهزاء ، وال ضير من 
التوصيف الش��اعرات ألنها تؤدي نفس 
الغرض الداللي وأيضاً هناك الكثير من 
املفردات الس��ائدة بالعربي��ة بال قياس 

ومضطردة في االستعمال .
وف��ي محور اخر حتدثت الناقدة د. اماني 

الفاضل:
نع��م معه��ن باملس��اواة في الق��راءة 
الشعرية باملهرجانات وامللتقيات ولكن 
بش��روط الب��د م��ن جلن��ة متخصصة 

تفحص النص��وص وجتيز النص وبذلك 
جتنب املهرجان وامللتقى احلرج واالقاويل 
وجتنب الشاعرة أيضاً واالمر االخر املهم 
املهرجانات وامللتقيات هي فرص ذهبية 
مل��ن ه��و جديد عل��ى الس��احة األدبية 
إلثب��ات وج��وده ف��ي االذهان م��ن خالل 
نصه وحتى الش��اعر الذي ميتلك اسماً 
راسخاً ورس��م وجودِه في اذهان الناس 
البد له من النص اجليد وال يعتمد على 
اس��مه فقط كج��واز للم��رور فهناك 
الكثير من الش��عراء والش��اعرات يأتي 
إلى املهرجان��ات معتمداً على نصوص 
مطبوع��ة أو نصوص قدمي��ة وال يهيئ 
نص��اً جدي��داً لذا أن��ا مع الن��ص اجليد 
أوالً واخي��راً ألنه هو ال��ذي يفرض وجود 

الشاعر والشاعرة .

وواوضح��ت الش��اعرة والكاتبة وفاء 
عبد الرزاق نقطتني مهمتني بقولها:

1 - م��ا ال��رأي املطل��وب م��ن مف��ردة 
شواعر؟ فهي في القاموس وفي اللغة 
جم��ع ملف��ردة ش��اعرة، ب��ن) ش��واعر، 
وش��اعرات( لكني أستغرب أن بعد هذا 
احلض��ور الفاعل للمرأة الش��اعرة نأتي 
ونتس��اءل عن تس��مية فقط ، تاركن 
م��دى قدراتهن االبداعي��ة وتأثيرها في 

الساحة االبداعية العربية والعاملية.
2 - الن��ص اجلي��د يفرض نفس��ه، وهو 
سيد املوقف على املنصة وليس قائله، 
س��معت الكثير م��ن املش��اركات بن 
الرج��ل واملرأة، ليس كلها ما تس��تحق 
املشاركة، أنا اصر على االختيار ونوعيته 
وتس��ليط الض��وء عليه اعالمي��ا أثناء 
املهرجان��ات، عل��ى ان يكون  التس��اوي 
أيض��ا بن حض��ور الطرفن/ الش��اعرة 
والش��اعر..ملاذا هذا الكم من الشعراء؟ 
بحي��ث يصيب احلض��ور املل��ل وتضيع 
قصائد جميلة بهذا السلوك اخلاطئ،، 
ه��ذا باعتق��ادي اهم من الس��ؤال عن 
اجلنسن..احلش��و  كال  ب��ن  التس��اوي 
اساءة  للش��اعر واحلضور.. شيء مهم 
أود اضافت��ه،، اعتبره مهم��ا جدا ، أثناء 
تسليط الضوء على الضيوف من بلدان 
اخرى  في االفتتاحية علينا مش��اركة 
ش��اعر وش��اعرة من العراق، وغير ذلك 

اعتبره اجحافا بحق املبدع العراقي.

وأبدت الشاعرة منتهى عمران وجهة 
نظرها في هذين احملورين :

مف��ردات  ه��ي  ش��اعرات  أو  ش��واعر 
متعلق��ة باللغ��ة العربي��ة الحتمل في 
طياتها س��وى معناها احلرفي على حد 
علم��ي. ولكن��ي أميل إلى الش��اعرات 
ألنه��ا مفردة باتت متداولة واألقرب إلى 

املفهوم العام.
أن��ا بالتأكيد مع النص اجليد أوال وأخيرا 
على حد س��واء كان لش��اعر أو شاعرة 
دون متيي��ز جندري كما يقال .. الش��عر 
اجليد يفرض نفسه ومن املتعارف عليه 
حت��ى في ال��دول املتحضرة أن نس��بة 
النساء في األوس��اط األدبية هي األقل 
قياس��ا بالرجال وهذا اليح��ط من قدر 
امل��رأة بق��در مايرتبط بأس��باب عديدة 
المج��ال لذكره��ا هن��ا .. الننس��ى أن 
ليس كل الشعراء يكتبون شعراً جيدا 
فهناك تباين واضح في املستوى ولذلك 
نرى أن األسماء الشعرية املعروفة ولها 
صدى تع��د على األصابع رغ��م األعداد 
الكبيرة من احملس��وبن على الش��عراء. 
ومبا أن عدد الش��اعرات هو األقل أرى من 
الضروري فس��ح اجملال لها بشكل أكبر 
للمشاركة في املهرجانات مادام هناك 

اعتراف أدبي بها كشاعرة ..

الس��ياب  ف��ي  د.  الش��اعرة  وأك��دت 
بقولها:

- إن لف��ظ )ش��واعر( لف��ٌظ ي��دلُّ على 
جم��ع كلمة ش��اعرة والت��ي قد جتمع 
ايض��اً ش��اعرات.. ولكون جم��ع كلمة 
ش��اعر هي ش��عراء .. كان من األنسب 

استخدام شواعر..
وال حتمل شواعر ايَة اساءة للمرأة التي 

تكتب الشعر .. أبداً..
ام��ا الداللُة الكالمي��ة على صحة هذا 

اجلمع قولُه تعالى في سورة املمتحنة
والداللة ايضاً في قوله تعالى

) وال متسكوا بعصم الكوافر( املمتحنة 
١٠

كافر: كفار ونادراً كافرون
كافرة : كوافر و كافرات

أما في ما يخصُّ املساواة بن الشاعرة 
والش��اعر ف��ي النص��وص ف��ي احملافل 

الشعرية..
فأنا لس��ُت مع املس��اواة فهذه املفردة 
مضللة لكن لنقل )العدالة( فالعدالة 
في ان يأخذ النص اجليد حقه في احملفل 
الش��عري وال يك��ون الظه��ور ال عل��ى 
اساس العمر او اجلنس او اللون بل على 

مدى قوة النّص و بالغته..
تع��رض  ان  االفض��ل  م��ن  كان  ولرمب��ا 
النص��وص عل��ى جلن��ة تقييمي��ة دون 
اس��ماء كتابه��ا حت��ى يت��م االختي��ار 
بشفافية تامة .. بعيداً عن احملسوبية..

فما حدث في بعض املهرجانات املهمة 
م��ن ظهور نصوص رديئة لتمثل العراق 
وتعط��ي انطباع��اً مزيف��اً ع��ن نوعية 
الش��عر في الس��احة العراقية قد ادى 
ال��ى بخس ح��ق النص��وص العظيمة 

التي القيت في ذات احملفل..
ال ف��رق ب��ن الش��واعر والش��عراء.. اال 

بالنصِّ الرخيم العميق..
لس��نا في حرب مع الشاعر او في صدد 

الثورة بالكيان االنثوي.. 
فلن��ا في جتربة الس��ياب واملالئكة خير 
دلي��ل عل��ى ان الش��عر قبل الش��اعر 

احياناً!

وللشاعرة ابتهال قاسم  رأي في هذا 
الصدد ، حيث قالت:

- بالنس��بة ملفردة ش��واعر...من اجلانب 
اللغ��وي مف��ردة صحيح��ة عل��ى وزن 
فواعل ... فجمع شاعر شعراء .شاعرة 
ش��واعر ...ولكن كلمة شاعرات اجدها 
اكث��ر تعبيرا وانصافا للمراة الش��اعرة 
رمبا احلساس��يه تاتي م��ن مقاربات من 
كلم��ات غي��ر مس��تحبة مث��ل كوافر 
وغيرها بالنس��بة ملوضوع املساواة مع 
الرجل...امل��رأة مثله��ا مث��ل الرجل لها 
واجباتها...ولكن ال  حقوقه��ا وعليه��ا 
اظن ان املس��اواة تتحق��ق في مجتمع 
التقاليد  ال��ذي حتكم��ه  كمجتمعن��ا 
واالع��راف والدين...مع هذا من حق املراة 
ان حتص��ل عل��ى حقه��ا ف��ي التعليم 
والعم��ل والزواج ومش��اركة الرجل في 
مج��االت متع��ددة سياس��ية وادبي��ة 

قدراته��ا  حس��ب  وعلمي��ة  وثقافي��ة 
الدع��م  وعمله��ا ونش��اطها وتق��دمي 
والتشجيع  الالزم لها وعدم معارضتها 

وتهميشها ...
ام��ا بخص��وص مش��اركة امل��رأة ان��ه 
بالتأكيد ف��ي كل مهرج��ان او ملتقى 
ادبي يجب ان يكون املش��ارك ذا موهبة 
وق��درة وش��جاعة ليقف عل��ى منصة 
الش��عر ...املسالة ليس��ت محاصصة 
وال ه��و صراع ب��ن الرجل وامل��رأة او هي 
محاول��ة تهمي��ش واقص��اء ..امن��ا هي 
مس��ؤولية كبيرة يتحملها اجلميع.....  
مساهمة املرأة  بالقراءة  ضرورية ولكن 
مع اعتماد النص اجليد وحس��ن االلقاء 
واحلض��ور والتمك��ن من اللغ��ة  وهذا 
يش��مل الش��عراء الرج��ال ايضا ليس 
ان مشاركة  الشاعرات...صحيح  فقط 
امل��رأة ضروري��ة ولك��ن يج��ب ان يكون 
االختي��ار صائب��ا ملن تعتل��ي منصة اي 

مهرجان...

ام��ا الش��اعرة بلقي��س خال��د فقد 
اضافت: 

حول موضوعة مفردة الش��واعر ورايها 
به��ذه املف��ردة .. وايضا رايه��ا مبوضوع 

املساواة مع الرجل؟
ج1/ ف��ي املعاجم العربية يكون العمل 

كاالتي
شعراء....... شواعر

شاعرات.... شاعرون
كت��اب  هن��اك  العرب��ي  تراثن��ا  وف��ي 

لألصبهاني عنوانه )اإلماء الشواعر(
وفي النص القرآني )والمتسكوا بعصم 
الكوافر( والكوافر جمع تكس��ير ملؤنث 

مفردة : كافرة ..
أما التداول فال يشترط اإللتزام املقدس 
باملعاج��م، لكن يبدو أن البعض يتصور 
أن كلمة شواعر هي أصح من شاعرات 

. وهذا تصور خاطىء
ومن باب املعنى اإليحائي، يبدو أن نسق 
الرجولة، يفضل تكس��ير حضور املرأة، 
في��رّوج لكلمة )ش��واعر( لتك��ون لها 
السيادة املطلقة، وبخصوص القواميس 
ليس كل ماجاء فيه��ا هو احلق املطلق 

.وإالّ ما  تكاثرت القواميس.

هنا يحضرني املثق��ف اللبناني الريادي 
أحمد فارس الش��دياق في كتاب قرأته 
ل��ه قبل س��نوات، عنوانه ) اجلاس��وس 
عل��ى القام��وس( يتناول فيه م��ا اليراه 
صحيحا ف��ي معج��م  الفي��روز آبادي 

.بإختصار أنني أفضل كلمة شاعرات
مش��حون  فيه��ا  اإليحائ��ي  فاملعن��ى 
بالرصانة . وأنا اتساءل ملاذا الترويج االن 

لكلمة الشواعر!
وانا  ب��دوري أتس��اءل َمن يح��دد جودة 
النص؟ اسم الشاعرة؟ أم فحوى النص؟ 
وكذلك من يحدد جودة نص الش��اعر؟ 
تل��ك األص��وات الت��ي تطالب��ه بإعادة 
قراءة ذلك البيت الش��عري ؟ أم اجملاملة 
وأي��ادي أصدق��اء الش��اعر التي التكف 
ع��ن التصفي��ق م��ن صع��وده املنصة 
حت��ى عودت��ه للجلوس في كرس��يه؟ 
املس��اواة ش��رط أخالق��ي وثقافي. من 
العيب حضاريا أن يقرأ أكثر من سبعة 
شعراء لتقرأ من بعدهم شاعرة ..ومن 
اخملجل ان تكون اجللس��ة الش��عرية بل 
حت��ى النقدية رجولية فقط !! لصالح 
م��ن يتغي��ب املثقف��ات العراقي��ة في 
املهرجان��ات  وامللتقي��ات.  املهرجان��ات 
اقيمت للمنافس��ة واملبارزة الش��عرية 
ومن حق الش��اعرة العراقية املشاركة 
وبالتساوي مع الرجل الشاعر. مادامت 

القصيدة هي اجلواز لكسر احلدود.

الشاعرة ابتهال املسعودي قالت:
في اللغة اجلمع بالتأنيث شواعر 

وهو مايص��ح التعامل ب��ه الننا نكتب 
ودالالتها  الفصيح��ة  العربية  باللغ��ة 
القرانية وهو كت��اب اهلل احملكم لقوله 

الفصل) إنا أنزلناه قرآناً عربياً مبيناً(
وما افضله ه��و ان اكون ماعنته اللغة 

قوالً واصطالحاً وداللة 
اما عن املساواة 

فهذا فرض احلرف ال فرض اجلنس 
فهل مثل اخلنساء 

تقارن بغيرها 
امنا هي اخت صخر 

ولكل حرفه وبه يقاس
ال مكان للجندرية في اللغة والش��عر 

واالدب

مالحم بطولية للمرأة 
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ان يقام معرض 
للمرأة وفي 
قاعة خاصة 
وبمشاركة 37 
فنانة فهذا يعبر 
عن ان حركة 
الفن النسوي 
تسير الى االمام 
وتحاول ان تجتاز 
المصاعب من 
خالل مشاركتها  
في معارض 
مسائية، كما ان 
هكذا معارض 
تدل على ان جيال 
من الفنانات 
العراقيات بدأ 
محاوالته الخذ 
مكانة في 
ساحة الفن 
العراقي حتى 
ولو لفترة وجيزة 
اذ نعرف ان هناك 
وجوه فنية 
تظهر وتختفي

 مثقفات يؤكدن: ال تغيير في النهج
سوى تدوير السياسات

كرنفال بلون الوطن واحالم بلون الحب
في معرض المرأة العراقية

احمد جبار غرب
 

تبنييى التحالفييات جديدة بيين القوى 
السياسييية حتى مييع اخملتلفن فكريا 
بسييبب فشييل السياسييات السابقة 
املبنية على اسس الطائفية والتمترس 
الطائفي السياسييي بعيييدا عن مبدأ 
املواطنة والعداليية االجتماعية  وبعد 
العملييية  الذييين ميسييكون  ايقيين  ان 
السياسية، من فشلهم بإزاحة العراق 
كبلد حضاري متقدم الى الهاوية، جلأوا 
الى تغيير امناط تفكيرهم  وأساليبهم 
في اخلالص من هذه الورطة التي عانى 
منهييا العراقيون جميعهييم عبر تلك 

التحالفات.
 صديقتي هييل تتصورين ان تكون تلك 
التحالفات مخرجا للخالص من النفق 
املظلييم الييذي وضعونا فيييه ؟ والى اي 
مدى سيييكون احلييال وردة الفعل اذا ما 
استمر النهج القدمي بابتكارات جديدة 
وامتصيياص  االحتييواء  محاوليية  فييي 
الغضييب اجلماهييير املتذميير ميين تلك 
السياسييات وما هي ردة فعل اجلماهير 

ازاء ذلك ؟
السييؤال طرح على عدد ميين األديبات، 
والرائع انهن انتمن فييي اجاباتهن الى 

ذواتهن قبل أي انتماء آخر 

الهاي عبد احلسني
ناشطة نسويه وأكادميية

املواطن يصوت مليين يرتبط رزقه به. وملا 
كانييت الدولة صاحب العمييل الرئيس 
ملا يقرب من سييبعة مالين عراقي من 
املوظفن واملتقاعدييين فمن احملتمل ان 
حتظييى بدعمهم. وهذا يعنييي أن يعاد 
انتخيياب ذات الوجوه وإن لييم يكن ذات 
القييوى املهيمنيية بنيوياً علييى النظام 
السياسييي القائم. بالنتيجة فإن هذا 
تبشييير بسلسييلة جديدة ومتواصلة 

من اإلخفاقات وبخاصة على مسييتوى 
الفساد املالي واإلداري.

آمنة عبد العزيز
اديبة وإعالمية

من خالل التجارب التي عشييناها على 
مدى السيينوات املنصرمة ميين جتربة ) 
الدميقراطييية الكذبيية (! واالنتخابييات 
اخلاضعيية  والتحالفييات  املتحزبيية 
أن نقييف  !البييد  الفئوييية  للمصالييح 
ونراجييع ماذا حقق لنا كل أوالئك الذين 
أهدروا سيينوات من أعمارنا في اللعب 
بالشييعارات والضحك علييى الذقون ! 
االنتخابييات في العييراق  لعبة مصالح 
باختييالف  الواقييع  ذات  فييي  ومازالييت 
والشييعارات  والتحالفييات  األسيياليب 
وحتى بتغير املسييميات لألحزاب ، هي 
عملية حتوير ليس إال بعد فقد املواطن 
العراقي ثقته بشييكل كبييير مما جعل 
األحييزاب تدخل في صراع مع نفسييها 
لعلها حتقق شيييئا ميين نصر حتى وأن 
كان هييذا الصييراع حتالف مييع من هم 
أعداء األمييس ! فأين تلك الوعود والتي 
قطعها ذاك احلزب ومرشحوه في حتقيق 
املنجزات التييي أوهمتهم بتحقيقها ؟ 
لألسييف أقول النفق بات هاوية وليس 
مظلميياً والناخييب سيسييعى للوقوع 

فيه وبإرادته 

حذام يوسف الطاهر
شاعرة وصحفية

هل تتصييور ان تكون تلييك التحالفات 
مخرجا للخالص من النفق املظلم الذي 
وضعونييا فيه ؟ حتما نرفييض حتالفات 
بنفييس الوجييوه واألفييكار واخلطط ؟!! 
ألننييا ندرك بأن تغيير األسييماء ال ميكن 
أن يييؤدي الى نتائييج جديدة الن اخلطط 
لم تتغير .. جوهر التحالف لم يتغير !! 
ولذلك فيما لو أصرت هذه التحالفات 
على الظهور بأسييماء جديدة مع عدم 

تغيير واضح فييي ابجديتها فال اعتقد 
سيتحقق شيء خلير العراق والعراقين 
والنفق سيبقى مظلما ! والى اي مدى 
سيكون احلال وردة الفعل اذا ما استمر 
النهييج القييدمي بابتييكارات جديدة في 
وامتصيياص غضب  االحتواء  محاوليية 
اجلماهير املتذمر من تلك السياسييات 
ازاء  اجلماهييير  فعييل  ردة  هييي  ومييا 
ذلك؟احلال وفق هذه التصورات سيكون 
سيئا جدا ، فال تغيير وال تطور وال تقدم 
، اذا لم نغير اخلطييط والبرامج ، كيف 
ميكن لنا ان نتصور نتائج جديدة ونحن 
نسييير على اخلطة ذاتها ؟!، لذلك حتى 
حتالفهم مع من يتقاطع معهم اجده 
مجرد مسرحية فاشلة مقدما ، اليوم 
حتييى املواطيين البسيييط ادرك حجم 
اخلييراب الي احلقييه جتار الوطيين والدين 
بالبالد ، واعتقد ان املواطن العراقي لن 
يكرر مأسيياته مرة أخييرى بعد 15 عاما 
من اخلراب واألزمييات .. مازال هناك أمل 
بأن يكييون االختيييار هذه املييرة موفقا 

للناخب العراقي 

آالء السعدي
كاتبة وناقدة

اختيييارات  ضحييية  العييراق  زال  مييا 
انتخابية مخطوءة سببها ذلك النفس 
التعصبي للمذاهب لذا بقي يعيش في 
حلبة صراع طائفي وعوز مادي وبطالة 
وكثييير من املآسييي التي فييي بوتقتها 
الفييرد إذن هو أمام خيار انتخابي جديد 
للخييالص ميين إرث سياسييي متراكم. 
..نعييم قييد يتناسييى الفييرد وعودهم 
االنتخابييية املاضييية لييذا علينا نشيير 
الغسيييل علييى الفضائيييات وإظهييار 
أرشيييفهم الدعائي ونقارنييه باحلاضر 
لنجييد أي اختييالف لم يحصل سييوى 
اختالف مسييميات الكتل واجتماعات 
تعقد في لج الليل لتزيح الغشاوة عن 
نفسييها صباحا بكتل جديدة في حن 

هي ذات املضمون والوجوه ..ونحن نقف 
علييى أعتاب مرحلة انتخابية جديدة ال 
أظن هناك مخرجا من تلك الصراعات 
التييي زج الفرد فيها عنييوة بعد ان قرر 
تييرك االنتخيياب ألن هنيياك مسييتقبال 
ينتظيير أبناؤه،ومبا أن الكرة مبلعب الفرد 
وهو يعيش حالة نفور وغضب من تلك 
الوجوه الكاحلة ومصاصي دماء وأموال 
العراقييين عليهييم تغيييير العملييية 
السياسييية برمتهييا وإلغيياء البرملييان 
رئيييس جمهورية  بانتخاب  واالكتفيياء 
..وبهذا نستطيع إيقاف السيل الهادر 
من األموال التي تصرف على بوسييتات 
دعائييية وفي حن الشيياب ال يجد ألف 
دينار فييي جيبه صباحييا واخلريج الذي 
قتلييت أحالمه في زحميية ضجيجهم 

وسرقاتهم

عدوية الهاللي
كاتبة وصحفية 

- ال ضييير طبعا من قيام حتالفات حتى 
بيين األضييداد اذا كان الهييدف من ذلك 
تأسيييس حكوميية قوية وقييادرة على 
اجتياز االزمات السييابقة وفتح االبواب 
لنهج سياسي جديد ، لكن سلوكيات 
الساسة لم تعد تخفى على الشعب 
العراقي بعد أكثر من دورة انتخابية وقد 
ادرك متامييا ان كل ما يبييدر منهم قبل 
االنتخابييات ما هو أال محاوليية للبقاء 
في املناصييب او الصعييود اليها وليس 
السييعي الى تغيير االوضاع السيييئة 
والنهوض بالبلد من كبواته وما اكثرها 
..لهذا السييبب ، جنييد عزوفا كبيرا لدى 
العديد من املواطنن عن املشاركة في 
االنتخابات وخصوصا اللمواطنن الذين 
مازالوا يعيشون معاناة النزوح وال يرون 
ضوءا في نهاية النفق ...أما بخصوص 
مسييتقبل العملية السياسييية بعد 
والدتهييا  سييتكون  التييي  االنتخابييات 
عسيرة جدا هذه املرة بسبب التنافس 

على رئاسة الوزراء وعلى تصدر املشهد 
السياسييي فييال اتوقع الكثييير ألن كل 
انتخابات تفييرز أزمات جديدة وقد بانت 
بوادرها منذ اآلن ميين خالل التحالفات 
الغريبة ثم انسييحاب البعض املفاجئ 
منهييا ..وخالصة القييول ان األمل الذي 
عقده اجلماهير على قدوم الدميقراطية 
وممارسييتها فييي العييراق بييدأ يتحييول 
بالتدريج الى متثيلية سيياخرة يجسييد 
أدوارها املمثلون انفسييهم في كل مرة 
ويواصل فيها الشعب التفرج بصمت 

..ويأس ..وملل ..

امل صقر
كاتبة وصحفية

ال ميكيين بأي حييال من االحييوال النظر 
التييي  السياسييية  التحالفييات  الييى 
يتييم طرحها حاليا ، بأنها قد تشييكل 
مخرجا للمشيياكل التييي يعاني منها 
العييراق . بل اسييتطيع ان اقول بصريح 
الن   ، مسييتحيل  ذلييك  ان  العبييارة 
التحالفييات السياسييية تعيييد تدوير 
االحييزاب والسياسييين الذييين اثبتييوا 
فشييلهم في ادارة شؤون الدولة طيلة 
السيينوات املاضية . وهنا ال استثني اي 
حزب من االحزاب او اي من الشخصيات 
السياسييية او ايا ميين الوجوه التي قد 
.االحزاب  لرئاسيية احلكوميية  تترشييح 
احلاكميية مبجموعهييا فاشييلة ، ولييم 
تقدم اي منجز يذكر للشعب العراقي 
، يكفييي ان ننظيير الى عدم اسييتجابة 
تلك االحزاب ملطالب الشييارع العراقي 
بضييرورة الغاء نظام احلكم املبني على 
اسيياس طائفي –  بقصدييية  واضحة 
– واطييالق حمليية اصالحييات للقضاء 
على الفسيياد ومحاسييبة املفسييدين 
، وتوفييير ابسييط متطلبات املعيشيية 
. لييم يتحقييق ايييا منهييا فقييط وعود 
اطلقت مييع تصاعد حدة االحتجاجات 
الشييعبية ، هناك يأس كبير بن فئات 

الشعب ، من امكانية وجود مخرج من 
الوضع املأسيياوي الذي يعيشه العراق 
على يد االحييزاب احلالييية ، او نتاج من 
احزاب صغيرة تدعي تبني اخلط املدني 
وهييي ابعد مييا تكون عن ذلييك. ما عاد 
باإلمكان الوثييوق بتلك االحزاب خاصة 
وان فساد السياسين وهيمنتهم بات 
حديث الناس خاصة وان هذا الفسيياد 
مثبييت باألدليية والوثائييق. اضافيية الى 
وقاحة وتباهي بعض السياسييين من 
خالل شاشات التلفزة اخملتلف ، بأنهم 
لصوص وسييراق ، وعلى الرغم من ذلك 

ال يوجد من يحاسبهم او يردعهم.
ال مخييرج مما يعانيه العييراق أال بتغيير 
جييذري لألحييزاب احلاكميية . الشييارع 
العراقييي لم يعييد يرغب بسييماع ذات 

االسماء ورؤية ذات الوجوه . 

سعاد اجلزائري
صحفية وكاتبة 

انا ال اتفق مطلقييا مع التحالفات غير 
املنسييجمة فكريييا ومنهجيا ، فتغيير 
االسييماء ال يعنييي تبييدال فييي املنهج 

وإيديولوجيا هذا احلزب او ذاك.
التحالفييات ظلييت طائفييية وحزبييية 
ضيقة االفق ما تغييير فيها هو احلركة 
ان  يقيين   علييى  املظالت..وأنييا  حتييت 
االنتخابييات ونتائجها املقبلة لن تكون 
افضل ميين سييابقتها ، طاملا اجلسييد 
لم يتغييير ، والتغيير في الرؤوس فقط 
.. وال اسييتوعب أو اتفهييم حتالفات بن 
قييوى تختلف فييي منظورهييا لألمور ، 
وفييي ايديولوجيتهييا ورؤيتهييا لألمييور 
قييوى  جتمييع  حتالفييات   ، السياسييية 
متعارضيية كليا ، انضمييت االن ضمن 
حتالف مشييترك ، وكمييا يقول البعض 
ان مييا بجمعنييا هييو الهييم الوطني ، 
هييذا االميير يدعيه الييكل فوصلنا وفق 
مفهومهييم )الوطني(الييى مييا وصلنا 

اليه من حالة كارثية..

المرأة وواقع الحال في استطالع خاص بـ«الصباح الجديد«..

بغداد - وداد إبراهيم: 

التشييكيل النسوي ذلك الفعل اخلالق 
الذي تبدع بييه انامل عراقية ومن جيل 
فني عاش احلروب واالرهاب والتفجيرات 
ليبحييث عيين احلييياة ميين جديييد في 
محيياوالت للقبض على روح الفن وهي 
متلبسيية بالتعب والقلييق ليتجه الى 
فضيياء جمالي اكثر تنوعا وثراءاً ، وكأن 
هذه االعمال مبنزلة دعوة القتراح خيال 
وابداع وواقع يقاوم النسيييان والغياب 
لتكون الفنانيية العراقية في املقدمة 
متطلعيية مثابييرة مبدعيية مجتهدة 
باحثة عن نفسها ووجودها تسلتهم 
الرؤية حتت شرط اجلمال واحلب واحلياة 
لتكييون اللوحيية والعمل التشييكيلي  
مالذا مشتركا وفضاء شكليا تنتظم 
خالله عالقات صورية وفنية تنتسييب 
الييى الفيين النسييوي العراقييي اليوم  
املصادف 2018/3/3 في معرض سيدات 
الفن اجلمال مبناسبة عيد املرأة العاملي 
وفييي قاعيية اوج للثقافيية والفنون اذ 
قدمييت 37 فنانيية عراقييية مبشيياركة 
جمعييية كهرمانيية للفنييون معرضا 
فنيا، افتتحه السييفير الفرنسييي في 
بغداد برونو اوبير والفنان سعد الطائي 
بحضييور جمهييور كبير ميين الفنانن 
منهييم الفنانة اقبييال نعيم وحمودي 
احلارثييي والفنييان علييي الدليمي مدير 
املتحف الوطني للفن احلديث والفنان 
ماهيير الطائي مدير دائييرة املعارض في 
وزارة الثقافيية  وعييدد ميين االعالمين 

بالفن التشييكيلي وقدمت  واملهتمن 
عدد من الفنانات العراقيات اعماال في 
الرسييم بعدة اجتاهات واساليب عبرت 
عن حكايات املرأة بألوان احلياة السفير 
الفرنسي حرص على ان يطلع على كل 
االعمال بدقة مسييتمعا      الى شرح 
مفصل من قبل الفنانة مدير جمعية 

كهرمانيية للفنون مالك جميل يرافقه 
الفنان الرسييام سييعد الطائييي فيما 
اكتظت القاعيية باجلمهور الكبير من  
الفنانن وكان للصحافة واالعالم الدور 

الكبير في نقل هذا احلدث الفني.
 مدير دائرة املعييارض في وزارة الثقافة 
الفنييان ماهيير الطائييي قييال: ان يقام 

معييرض للمييرأة وفييي قاعيية خاصيية 
ومبشيياركة 37 فنانة فهذا يعبر عن ان 
حركة الفن النسييوي تسير الى االمام 
وحتيياول ان جتتيياز املصاعييب ميين خالل 
مشاركتها  في معارض مسائية، كما 
ان هكذا معارض تدل على ان جيال من 
الفنانات العراقيات بدأ محاوالته الخذ 

مكانة في سيياحة الفن العراقي حتى 
ولو لفتييرة وجيييزة اذ نعييرف ان هناك 
وجوه فنية تظهر وتختفي حن جتد ان 
الساحة الفنية بال دعم مادي بل تدعو 
لالعتماد على اجلهد الشييخصي فيما 
جند ان هنيياك اصرارا كبيرا من البعض 

االخر.

الفنييان علييي الدليمي مدييير املتحف 
الوطنييي للفيين احلديييث قييال: اول ما 
يلفييت النظيير فييي معرض سيييدات 
الفيين واجلمييال هييو احلضييور الفنييي 
الكبييير وتنوع اجلمهييور فهناك ممثلون 
وتشكيليون وإعالميون وهناك جمهور 
من خارج الوسط الفني وهذا ما يدعو 
للفييرح والتفيياؤل، علمييا ان املعييرض 
افتتييح مسيياء«اضافة الى ذلييك فان 
احلضييور حييرص علييى ان يطلييع على 
االعمال ويبقى فييي القاعة من دون ان 
يغادرها بعد االفتتاح مباشرة وهذا ما 
يؤكييد ان احلركة الفنية بشييكل عام 
تعيييش حالة جيييدة، وبهذا سييتكون 
هناك ثقافة حضييور املعارض وااللتزام  
بتفاصيييل حفل االفتتاح السيييما اذا 
كانت هنيياك معزوفات موسيييقية او 
عييرض فلم وثائقييي او محاضرة فنية، 
وبن هييذا وذاك فان قاعيية اوج فتحت 
ابوابهييا ورحبت بالفيين العراقي. حتية 
حب واحتييرام للفنانيية العراقية وهي 
حتتفييل باليييوم العاملي للمييرأة وحتية 

للقائمن على هذه القاعة.
الفنانة مروة حايك من مدينة املوصل 
احدى املشاركات في املعرض قالت: من 
املفرح ان يجتمع هذا العدد الكبير من 
الفنانات الشييابات في هييذا الكرنفال 
الفني مبناسييبة عيييد املييرأة ليؤكدن 
علييى ان املييرأة العراقييية قادمة وعلى 
كل االصعييدة وان هناك جسييورا متتد 
بن هذا اجليل واالجيال السييابقة التي 
كانت قد اسسييت قاعة متينة للفن 

العراقي التشكيلي.

هل تتصور 
ان تكون تلك 
التحالفات 
مخرجا للخالص 
من النفق 
المظلم الذي 
وضعونا فيه 
؟ حتما نرفض 
تحالفات 
بنفس الوجوه 
واألفكار 
والخطط ؟!! 
ألننا ندرك بأن 
تغيير األسماء 
ال يمكن أن 
يؤدي الى 
نتائج جديدة 
الن الخطط لم 
تتغير .. جوهر 
التحالف لم 
يتغير !!

جانب من املعرض
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الملف 10

المرأة والدستور والقانون
سالم مكي

نال��ت امل��رأة مكان��ة خاص��ة ف��ي 
الدس��تور العراقي الدائم، من خالل 
التأكيد على املس��اواة الكاملة في 
احلقوق والواجبات، فاملادة14  نصت 
عل��ى ان العراقيني متس��اوون أمام 
القانون من دون متييز بسبب اجلنس 
او الدين او العرق. فهذه املادة حتصن 
مب��دأ املس��اواة، ومتك��ن امل��رأة من 
الطعن بأي قانون او قرار او تعليمات، 
تخال��ف مب��دأ املس��اواة التي نص 
عليها الدستور. كما منح الدستور 
ح��ق الكوتا النس��وية الت��ي فرض 
مبوجبها منح نسبة محددة للنساء 
في االنتخابات البرملانية واحمللية، في 
محاولة منه ملنح املرأة متثيال واسعا 
في الس��لطة، لتتمكن من ممارسة 

دوره��ا احلقيقي في املش��اركة في 
العملية السياسية، ولكن لألسف، 
جند ان الكوتا، لم تسهم بخلق تيار 
نس��وي قيادي، قادر على الوقوف مع 
الرجل وتأدية الدور املناسب املرسوم 
لها. باملقابل، جند ان هنالك نصوصا 
قانوني��ة تخال��ف مب��دأ املس��اواة، 
ش��رعت قبل عقود طويلة، ومازالت 
نافذة لليوم، ول��م يتم الطعن بها، 
ال م��ن قب��ل املنظمات الت��ي تدعي 
انه��ا تناص��ر قضي��ة امل��رأة وال من 
قبل املرأة نفس��ها الت��ي متس تلك 
ومكانته��ا  حقوقه��ا  النص��وص 
االجتماعي��ة والقانوني��ة، وتخالف 
املادة14 م��ن الدس��تور، حني ميزت 
بني الرجل واملرأة. ومن تلك القوانني، 
قان��ون العقوب��ات ال��ذي ن��ص في 
امل��ادة 41 ف2 التي تن��ص: ال جرمية 
اذا وقع الفعل اس��تعماال حلق مقرر 
مبقتضى القانون.. ويعد اس��تعماال 

للحق: تأديب ال��زوج لزوجته وتأديب 
اآلباء واملعلمني وم��ن في حكمهم 
األوالد القصر في حدود ما هو مقرر 
شرعا او عرفا او قانونا.. فهذه املادة، 
ولألس��ف مازالت نافذة ولم يطعن 
بها، برغم م��رور اكثر من عقد على 
إقرار الدستور. وهو أمر ميثل تقصيرا 
النس��وية  املنظمات  واضح��ا م��ن 
ومنظم��ات اجملتمع املدني ومن املرأة 
نفس��ها. حيث ساهمت هذه املادة، 
بإيجاد ع��ذر قانوني للزوج، ليتمكن 
من خالله من ضرب زوجته، واالدعاء 
فيما بعد بأن القانون يجيز له ذلك. 
فكان األولى باملشرع اال يجعل املرأة 
مبس��توى األطف��ال والتالمي��ذ، وان 
مينح الزوج حقا يتنافى من إنسانية 
ومكانة امل��رأة. كما نصت املادة377 
عل��ى مخالفة واضح��ة حني ميزت 
بني الزوج الذي يرتكب الزنا في منزل 
الزوجي��ة وب��ني املرأة حي��ث نصت: 

يعاقب باحلبس الزوج��ة الزانية من 
زنا بها ويفترض عل��م اجلاني بقيام 
الزوجية م��ا لم يثبت من جانبه انه 
لم يكن مبقدوره بح��ال، العلم بها. 
ويعاق��ب بالعقوبة ذاته��ا، الزوج اذا 
زنا في منزل الزوجية. فالقانون هنا، 
عاقب الزوجة في حال زنت وبشكل 
مطلق، في حال انه لم يعاقب الزوج 
اال اذا كان ق��د زنا في منزل الزوجية، 
فلو زنا في م��كان آخر، وكانت املرأة 
التي زنا معها غير متزوجة، وليست 
قاصرا ول��م يخدعها بال��زواج، فإن 
فعل��ه يعد مباحا قانون��ا. وبرغم ان 
قانون األحوال الشخصية عّد خيانة 
الزوج اآلخر أمرا يستوجب التفريق، 
اال انه بإمكان الزوج ان يدفع بأنه لم 

يرتكب فعال يجرمه القانون.
األح��وال  قان��ون  بخص��وص  ام��ا 
قان��ون يتضمن  فإنه  الش��خصية، 
الكثي��ر م��ن اخلروق��ات الت��ي متس 

مبدأ املس��اواة. إضافة الى تضمنه 
نصوصا، تضر باملرأة وتقيد حريتها، 
ومنه��ا امل��ادة43 التي قي��دت املرأة 
التي فقد زوجها ان تبقى على ذمته 
مدة اربع س��نوات، ومن بعدها يحق 
لها طل��ب التفريق. حيث ان الكثير 
من ح��االت الفقدان، تتم في ظروف 
أمني��ة خط��رة، يغل��ب معها موت 
الزوج، اال ان التمسك بنص القانون 
من قبل احملكمة، يؤدي الى بقاء املرأة 
حبيسة ذلك الزوج طوال تلك املدة، 
وف��ي حال ع��دم اس��تيفاء إجراءات 
الش��كلية في اع��الن الفقدان في 
الصحف، فإن على الزوجة ان تنتظر 
مدة أخرى حلني مرور اربع سنوات تبدأ 

من تاريخ النشر في الصحيفة. 
ان منظوم��ة القوان��ني التي تتعلق 
بامل��رأة حتتاج الى مراجعة ش��املة، 
من قبل السلطة التشريعية، وهذا 
لن يت��م اال من خالل وجود جماعات 

ضغط مت��ارس على البرملان، تضغط 
باجت��اه تعديل القوان��ني التي تخرق 
مبدأ املس��اواة بني الرجل وبني املرأة 
والقوان��ني الت��ي متث��ل عائق��ا امام 
امل��رأة لتحقي��ق حريته��ا وتقدمها 
والسياسي.  والوظيفي  االجتماعي 
الت��ي  الهف��وات  برغ��م  الدس��تور 
اال  نصوص��ه  بع��ض  تتضمنه��ا 
ان��ه اس��هم ال��ى حد كبي��ر بوضع 
أس��س كفيلة مبعاجلة القصور في 
التش��ريعات، وحيث ميكن ألي جهة 
تريد الطعن بن��ص قانوني مخالف 
ملب��دأ  مخالفت��ه  عب��ر  للدس��تور 
املس��اواة ان تس��تند الى الدس��تور 
في طلبها نق��ض ذلك النص، لكن 
مج��رد احلديث عبر وس��ائل االعالم 
والشكوى من القوانني وعدم اتخاذ 
أي اجراء جدي وحقيقي، ال يس��اعد 
امل��رأة عل��ى احلص��ول عل��ى قوانني 
تساويها مع الرجل في كل اجملاالت، 

العمل السياس��ي،  الفرص،  تكافؤ 
الوظيف��ي، االقتصادي. م��ا مت ذكره 
من نصوص قانونية ودستورية ليس 
هو كل شيء، فاملنظومة القانونية 
العراقي��ة مب��ا حتتويه م��ن نصوص 
هائلة وكبيرة، متتد الى عمر الدولة 
العراقية نفس��ها، تتضمن الكثير 
من األح��كام والقوانني والتعليمات 
التي تخ��ص املرأة ومت��س حقوقها. 
ومبناس��بة عيد املرأة البد من وقفة 
ملراجعة ش��املة  حقيقي��ة ج��ادة 

للقوانني التي تخص املرأة.
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بغداد - زينب الحسني: 
امنيات نأمل أن تدخل حيز التنفيذ 
كونها اس��تحقاقاً مش��روعاً لها، 
لنبدأ العام املقبل بأمنيات ميلؤها 
التفاؤل والنظر للمستقبل بصورة 
أيجابي��ة بعي��دة عن الس��وداوية 
املقيت��ة التي نعيش��ها منذ أكثر 
من ثالث��ة عقود أحرق��ت االخضر 
قبل الياب��س وحصدت العديد من 

الطموحات والتمنيات.

لكل نساء األرض
الدكتورة نورس خالد الطائي : » ال 
يسعني اال ان أهنئ بهذه املناسبة 
امل��رأة  وأخ��ص  األرض  نس��اء  كل 
العربية والعراقية التي جنحت الى 
حد ما برغم الظروف الصعبة التي 
واكبتها في الوصول الى أهدافها 

وتقدمي رسالتها في اجملتمع.
ومن هنا أريد ان أضع وس��اما فوق 
صدر كل ام��رأة مكافح��ة اثبتت 
حضورها في حقول احلياة كافة، » 
كل عام وانت أجمل وأروع سيدتي 

.«
فيما وجه االكادميي محمد فلحي 
تهنئ��ة ال��ى العراقي��ة الصاب��رة 
ق��ال فيها: املرأة نب��ع احلياة واحلب 
والعط��اء والصبر واالم��ل واحلنان 
أول  ق��رأت  والدت��ي  عين��ي  ..ف��ي 
معاني احملبة بال حدود وفي مالمح 
ش��قيقاتي عرف��ت ص��ورة اجلمال 
والوفاء وفي  قلب زوجتي سمعت 
نبض احلب اخلالص واملودة الصادقة 
في رفق��ة الطريق عب��ر محطات 
السفر والصبر وفي نغمة اصوات  
ضحكات بناتي سمعت موسيقى 
اللحن الس��احر. املرأة عطر حياتي 
ودقات قلبي وزهرة روحي وس��يدة 
احالمي اقول في عيدها » كل عام 

وكل زمن انت احلب وأنت اخلير« . 

عيدك مبارك
الفنان هادي الشاطي: » في عيدك 
االغر تورق االشجار  وينضج الثمر. 
وتبدأ احلياة ايته��ا املورقة البهية.
فانت االم واالخت والوطن ..فروعك 
متجذرة فوق ادمي االرض.ش��امخة 
باس��قة ورمزا لكل النساء قلبك 
ووفاءا..من  ينب��ض حب��ا  الطاه��ر 
ينكر فضلك م��ن بني ادم ..لننظر 
الى الكائن��ات االخرى من النباتات 
كي��ف حتم��ل س��ويقاتها اجي��اال 
مخضرة وهي صامدة تهتز كأنها 
تربت عل��ى اكت��اف ابنائها وتقول 
)دللو)....لننظ��ر ال��ى عالم احليوان 
ونرى حن��ان االمومة عل��ى اوالدها 
لنجد ان الرحم��ة خلقها اهلل في 
احلياة... الكائنات لتس��تمر  قلوب 
ايامكم��ن مبارك��ة ايتها االمهات 
الصاب��رات في بالدي..عي��د مبارك 
ام��ي العزي��زة وكل. ع��ام وانت��م 

بخير«. 

عيدك االغر
الش��اعر والكاتب ضياء االسدي : 
»في عيدك األغر، حزمة ورد تضوع 
بالصبر والعطاء، افرش��ها طريقاً 

مكل��ال باالمتنان إلي��ك، ايتها االم 
واألخت واحلبيبة، املضحية الثابتة 
ام��ام ملم��ات الك��ون، املوقنة ان 
احلي��اة ال معن��ى له��ا دومن��ا دفء 
وجودك، وأنفاس قرب��ك .. كل عام 
وانت الس��ماحة ورجاح��ة اجلمال، 
كل ع��ام وانت ضمي��ر هذه االرض 

وبالغة الورد في حقل العالم.
حتي��ة اج��الل واك��رام إل��ى امل��رأة 
اجملاه��دة في  الصاب��رة  العراقي��ة 
عيده��ا امليم��ون. تلك امل��رأة التي 
أثبتت انها تقف في طليعة نساء 
العال��م. ملا قدمته م��ن تضحيات 
جس��ام ف��ي س��بيل الوط��ن وما 
حتملته من ويالت وآالم ال تستطيع 
اجلب��ال الرواس��ي ان تق��ف ثابت��ة 

أمامها«. 

الى وطني
الكاتب جنم الشيخ داغر: »الى من 
كانت وطنا، وما تزال الى من أعطت 
كل ش��يء مثل نهر ال ينضب امي 
ي��ا من خلقك ربي مزيجا من حنان 
وطيب��ة، وعجن��ك بطينة معطرة 

برائحة العفة الزكية
ان��ت ام��رأة بعن��وان وط��ن، وكون 
تخترق  وبس��مة  مختصر بحضن 
الروح مثل نس��مة باردة في صيف 

قائض.
ما أحكمك ربي حني خلقت املرأة، 
وجمع��ت به��ا كل نعوم��ة احلياة 
الت��ي يحن اليها الرجل، فجعلتها 
سكنا له ومالذا يهرب اليه وكهفا 

يحتويه حني يعييه العالم.
ه��ي االم والزوج��ة واألخت والبنت 
واحلبيب��ة، وباختص��ار ه��ي كل ما 

يضف��ي على ه��ذه الدني��ا نكهة 
احلياة » .

للعراقية النبيلة
رئيس حترير مجلة » السوق » قال: 
حتية ملؤه��ا الفخ��ر واالعتزاز لك 
أيتها األم واألخت واحلبيبة والبنت.. 
لك أيتها العراقية النبيلة األصيلة 
كل ود واحترام حيث سيكتب عنك 
التاريخ بأحرف من نور تاريخ نساء 
على  وانتص��رن  الصع��اب  قه��رن 
الظل��م والتخل��ف واإلرهاب وربني 
جيال ضح��ى من أج��ل أن يحفظ 

األرض والعرض واملقدسات. 
وجيل سيفكر الطامعون ألف مرة 
قب��ل أن يحاولوا العب��ث مبقدرات 

هذا البلد من جديد.

عشتار سومر 
األكادميي االس��تاذ حسن مطشر 
اجلب��وري : »ال��ى عش��تار س��ومر 
منجب��ة احلي��اة  وبن��دورا  اليونان 
وفين��وس  الرومان , ال��ى خصوبة 
االرض والنم��اء , ال��ى امل��رأة ف��ي 
العراقي��ة  وال��ى  اجم��ع  العال��م 
الصاب��رة االبية باخلص��وص, حتية 
حب وعرفان واجالل واكبار لروحك 
الشامخة كنخيل الرافدين , فانت 
من بنى االوطان واالنس��ان وزينها 
بالق وس��مو نفس . كل عام وانت 
بألف خير اعاده اهلل عليك باليمن 

والبركات والسالم واالمان.

االم املضحية
ام��ا الدكت��ور ف��وزي احللف��ي : » 
مبناس��بة الثامن من اذار عيد املرأة 

العامل��ي ابعث برس��الة ح��ب الى 
كل النس��اء ف��ي العالم الهنئهن 
مبناس��بة عيدهن الس��نوي ..حتيه 
لكل االمه��ات واالخوات والزوجات 
...حتي��ه لألم املضحية التي ضحت 
براحتها م��ن اج��ل اطفالها حتيه 
لألم العراقية التي ضحت بابنائها 
من اجل وحدة العراق حتيه لك اين 
م��ا كنت في البيت ف��ي الوظيفة 
ف��ي كل م��كان م��ن ارج��اء كرتنا  

االرضية« .

الى أميرتي
االعالم��ي عل��ي رمض��ان  : » ف��ي 
عيد املرأة ترتس��م البس��مة على 
شفاه اجلميع ...أجواء من البهجة 
يوص��ف  ال  وإحس��اس  والس��رور 
فه��ي األم الصاب��رة ونب��ع احلن��ان 
وموط��ن الس��كينة وهي النصف 
واحل��ب  احلي��اة  وش��ريكة  احلل��و 
الص��ادق واالس��تقرار وهي األخت 
واالبن��ة وق��ارورة العط��ر ونكه��ة 
احلي��اة وبس��مة األمل ف��كل عيد 
وان��ِت حبيبت��ي وكل عي��د وان��ِت 
نبراس األمل لغ��د أفضل يا مربية 
األجي��ال ومصنع األبط��ال ومنبع 
احل��ب واجلمال  فال حي��اة من دونك 
والمكان لس��واك وال غد التكونني 
فيه حاض��رة والماض لس��ت فيه 
مؤثرة ... فارقصي طربا على أنغام 
قلوبنا الفرحة بعي��دك واملغمورة 
بس��عادة انِت اروع أسبابها ....كل 
عام وانِت كل ش��يء في حياتنا يا 

سيدتي وحلوتي واميرتي«.

شكراً لألرض

اإلعالم��ي احم��د الس��اعدي قال: 
للم��رأة أقول ش��كرا ل��ألرض التي 

نبتنا على ادميها 
ش��كرا للمربية واملضحية، شكرا 
مل��ن تخ��رج الرج��ال عل��ى يده��ا، 
ف��ي محرابها،  العظماء  وتتلم��ذ 
ش��كرا هلل على أجمل هدية، كل 

عام وانِت االروع.

صاحبة احلقوق مسلوبة 
األكادميي س��تار ع��واد : » كلما مير 
ذكر املرأة نس��تذكر دائما حقوقها 
املسلوبة وكيانها املستلب بسبب 
الهيمن��ة الذكوري��ة ف��ي مجمل 
اضاع��ت  والت��ي  العام��ة  احلي��اة 
الكثير من ف��رص النجاح والتفوق 
لعدد كبير من النس��وة، وأكثر ما 
يش��غلنا في عيده��ا هو كيف لنا 
ان نس��ترجع تلك احلق��وق وكيف 
ديني��ة  اقن��اع منظوم��ات  ميك��ن 
واجتماعية ان م��ا للرجل يجب ان 
يكون للمرأة، اش��عر بأسف كبير 
ل��كل اللواتي حرمن م��ن التعليم 
والعم��ل وحق اختي��ار احلياة. املرأة 
العراقية والعربية بالعموم عليها 
ان ال تنتظر احدا من اجل حقوقها 
عليها الكفاح واالصرار، نعم االمر 
فيه صعوبة بالغة لكن للمرأة قدرة 
كبيرة على شق طريقها بنفسها، 
عيد املرأة هو اعادة ش��حن الهمم 

نحو النجاح والتحدي«.

عيد التحدي
الناش��ط املدن��ي ش��مخي جبر : 
وح��ني نتحدث عن املرأة مبناس��بة 
يومها فأننا نتح��دث عن مجتمع 

بكامله باعتبار املرأة نصف اجملتمع 
ومربي��ة نصفه االخ��ر، فكيف هو 
حال امل��رأة االم الت��ي ينتظر منها 
ان ترب��ي االطفال، امل��رأة الفقيرة، 
املهجرة، االرمل��ة، االمية، املعنفة 
دائما وابدا؟ كيف تس��تطيع امرأة 
به��ذه املواصفات بن��اء جيل يعول 
عليه؟ وه��ي احلضن االول للطفل، 
ويخرب��ه  يدم��ره  ان  ال��ذي ميك��ن 

ويشوهه او يبنيه.
امل��رأة ه��ي نصف اجملتم��ع ومربية 
نصفه االخر تس��تحق منا الكثير 
م��ن االهتمام، س��يما وهي حتتفل 
تق��وم  ال��ذي  العامل��ي،  بيومه��ا 
الدول��ة خالل��ه مبراجع��ة الواق��ع 
ال��ذي تعيش��ه امل��رأة وم��ا تواجه 
من حتدي��ات، وبخاصة في املناطق 
التي تش��هد اضطرابات سياسية 
او اعمال عن��ف، تكون املرأة احدى 
ضحاياه��ا بوصفه��ا م��ن الفئات 

الضعيفة داخل اجملتمع.
اس��تذكار الثامن من آذار يوم املرأة 
العاملي يعني استذكارا لصفحات 
وطنن��ا  تاري��خ  م��ن  نضالي��ة 

ومجتمعنا.
س��ؤال كبير علين��ا طرحه ونحن 
نس��تذكر هذا اليوم اخلالد، كيف 
هو حال املرأة االم التي ينتظر منها 
ان ترب��ي االطفال، امل��رأة الفقيرة، 
املهجرة، االرمل��ة، االمية، املعنفة 
دائما وابدا؟ كيف تس��تطيع امرأة 
به��ذه املواصفات بن��اء جيل يعول 
عليه؟ وه��ي احلضن االول للطفل، 
ويخرب��ه  يدم��ره  ان  ال��ذي ميك��ن 

ويشوهه او يبنيه.
ومن هن��ا نقول الميكن بناء اجملتمع 

دون  م��ن  والس��ليم  الصحي��ح 
االهتمام باملرأة في جوانب متعددة 

تربوية واجتماعية وقانونية.
بناء ش��خصية امل��رأة يحتاج ألطر 
قانونية تضعها على قدم املساواة 
م��ع الرج��ل فض��ال ع��ن االهتمام 

بتعليمها وصحتها.

حاملة الهموم
االكادمي��ي عل��ي عب��اس فاض��ل : 
»عندما نتحدث ع��ن املرأة فيجب 
ان يك��ون هنالك فاص��ل كبير ما 
ب��ني املرأة العراقي��ة ومثيالتها في 

العالم«. 
نش��بهها  ان  ممك��ن  العراقي��ة 
باجلب��ل الذي متر عليه كل الظروف 
القاس��ية ولكن��ه ال يتح��رك من 
مكان��ه. فالظروف واملصاعب التي 
عانت منها العراقية والتي ما زالت 
تعيش��ها ل��م متر على كل نس��اء 
العال��م فأنه��ا اخ��ذت كل مهام 
الرجل واالخ واالب��ن واالب وحملت 
الهموم وعاش��ت املأساة والكالم 
كثي��ر واذا اردنا ان نكتب عليها فال 
تكفي مجل��دات بحقه��ا.. فألف 
حتية حب وتقدي��ر الى من صنعت 
التاريخ املشرف للمرأة والى قلبها 
الش��جاع واحلن��ون ..ف��كل احل��ب 
واألمان��ي احلل��وة محمل��ة بعطر 
الزه��ور مهداة لها في عيدها وهو 

عيد لكل العراقيني...

حقوق النساء
الدكت��ور علي فاخر :« نحتفل هذا 
العام بعيد املرأة وقد انتهى داعش 
وافكاره املتخلفة جتاه املرأة. نحتفل 
ونح��ن أكثر وعًيا بحقوق النس��اء 
واعلى اميانا بقدرة وإمكانات املرأة. 
نهنئ املرأة بعيدها على الرغم من 
ان امام املرأة، سيما في مجتمعاتنا 
طري��ق طويل وصعب للوصول الى 

مجتمع عادل«.

مالك رحيم
 « جلجام��ش:  محم��د  الباح��ث 
ال��ى الت��ي اُخرجت من جنس��ها 
وصنفت كآخ��ر، وُصنعت صورتها 
من رجال على انه��ا طبيعية، تارة 
هي شيطان رجيم وتارة هي مالك 
رحيم، جنسها ش��تيمة واسمها 
عورة، وانتقصوا من عقلها واميانها 
أمن��ا واختن��ا  وش��هادتها، وه��ي 
وزوجتن��ا؟ فبئ��س الرج��ال الذي��ن 

يحتقرون امهاتهم وزوجاتهم.

خيمة العائلة
 الدكت��ور احم��د الردين��ي:« اكيد 
امل��رأة العراقي��ة بالتحدي��د كانت 
وما تزال وت��د كبيرا خليمة العائلة 
خاصة ف��ي س��نوات ماضية كان 
االب منش��غال بالعمل في ظروف 
صعبة وبالتال��ي كانت لها ثقلها 
الكبي��ر ف��ي دميومة ترابط االس��ر 
العراقي��ة وحتمل��ت الكثي��ر ف��ي 
س��بيل احملافظة على هذه اخليمة 
فلها كل احلب واالحترام في جميع 

مواقعها«.

كل عام وانت ضمير االرض وبالغة الورد في حقول العالم

بطاقات القلب ِلنصف المجتمع وأم النصف اآلخر

سالم مكي

احمد الرديني

شمخي جبر

علي رمضان

حسن صالح

احمد الساعدي

ضياء االسدي

نورس الطائي

جنم الشيخ داغر

فوزي احللفي

محمد فلحي

ستار عواد

علي عباس فاضل

عبد احلافظ اجلبوري

هادي الشاطي



11 اقتصاد

بغداد ـ الصباح الجديد:

تعت��زم إیران إنش��اء خ��ط جدید 
لنق��ل الطاق��ة الكهربائی��ة الى 
كیل��وواط،   400 بق��درة  الع��راق 
مؤكدة انها تعمل على التخطیط 
لرب��ط خطوط نقل الطاقة بینها 
والعراق وس��وریا بشبكة موحدة 
من ش��أنها أن تعزز التع��اون بین 

الدول الثالث إضافة إلى لبنان.
والتق��ى وزی��ر الكهرب��اء قاس��م 
الصناع��ة  بوزی��ر  الفه��داوي 
واملناجم والتجارة اإلیراني محمد 
ش��ریعتمداري وبحث معه سبل 
توطی��د العالق��ات الثنائی��ة بین 
الطاق��ة  مج��ال  ف��ی  البلدی��ن 

والكهرباء.
ورحب الفهداوي خالل هذا اللقاء 
بشریعتمداري مشیدا باجلمهوریة 
اإلسالمیة اإلیرانیة لسد جزء من 

حاجة العراق الى الكهرباء.
وعب��ر الفهداوي ع��ن أمله فی أن 
تتمخض زیارة النائب األول للرئیس 
اإلیران��ي إس��حاق جهانغیري الى 

العراق عن نتائج قیمة.
وأك��د، ان العراق يدع��و الى تعزیز 
النهوض بالعالق��ات مع إیران في 
ش��تي اجملاالت ال سیما فی مجال 

التجارة والطاقة والكهرباء.
من جانب��ه، أعرب ش��ریعتمداري 
ع��ن إرتیاحه حی��ال زی��ارة العراق 
واللقاء باملسؤولین العراقیین مرة 
أخرى، معب��را عن أمله فی تطویر 
العالقات الثنائیة بني البلدین في 

اجملاالت كافة.
وف��ی معرض إش��ارته ال��ى ان 80 
باملئ��ة م��ن إنت��اج الكهرب��اء في 
إی��ران یتم عب��ر الط��رق املألوفة 
و10 باملئ��ة عبر اس��تخدام طاقة 
املیاه و10 باملئة عن طریق الطاقة 
الشمس��یة والریاح، ب��ني ان إیران 
عازم��ة على إنش��اء خ��ط جدید 
لنق��ل  كیل��وواط   400 بق��درة 
الطاق��ة الكهربائیة من إیران الى 

العراق.

وأضاف شریعتمداري، »إننا نعمل 
عل��ى التخطیط لرب��ط خطوط 
بین  الكهربائی��ة  الطاق��ة  نق��ل 
إی��ران والع��راق وس��وریا بص��ورة 
شبكة موحدة من شأنها أن تعزز 
التعاون بی��ن الدول الثالث إضافة 

إلى لبنان«.
جتدر اإلش��ارة، ال��ى ان إیران قامت 
االحتیاج��ات  بع��ض  بتوفی��ر 
الكهربائی��ة للع��راق من��ذ ع��دة 
سنوات، مما أدى إلى انخفاض أزمة 
الكهرب��اء ف��ی العدید م��ن املدن 
اجملاورة  امل��دن  وخاصة  العراقی��ة، 
إلی��ران مبا فیه��ا البص��رة ودیالى 

وواسط.

ابرم��ت  ذات��ه،  الصعي��د  عل��ى 
محافظ��ة حلبج��ة ف��ي إقلي��م 
كردس��تان عق��دا م��ع منظم��ة 
أربعة مش��اريع  املاني��ة إلنش��اء 

خدمية باحملافظة.
وق��ال احملافظ��ة عل��ي عثمان في 
مؤمتر صحافي عقده في مجلس 
احملافظ��ة: »مرة أخرى اس��تقبلنا 
منظم��ة GIZ والتي س��تنفذ لنا 
ع��ددا م��ن املش��اريع اخلدمي��ة«، 
مؤكداً ان »هذه املنظمة ليس��ت 
امل��رة األول��ى الت��ي تعم��ل فيها 
باحملافظة اذ س��بق ان نفذت عددا 

من املشاريع في عام 2017«.
وأوض��ح ان »املنظم��ة خصصت 

أربعة مشاريع ستنفذها في عام 
2018 ف��ي حلبج��ة«، منوها الى 
ان إدارة احملافظ��ة وقعت عقدا مع 

املنظمة بهذا الشأن.
وتاب��ع عثم��ان ان املش��اريع التي 
س��تنفذها املنظمة في احملافظة 
الكهرب��اء،  قط��اع  ستش��مل 
س��وق  وفت��ح  وامل��اء،  والتربي��ة، 
اس��بوعي، مش��يرا الى ان حجم 
تكلف��ة تلك املش��اريع تبلغ 280 

مليون دينار عراقي.
وكانت ش��ركة س��يمنز األملانية 
للتكنولوجي��ا والطاقة، في اطار 
اجلهود الرامية ال��ى تعزيز االنتاج 
الكهربائي، سلمت خارطة طريق 

لرئيس ال��وزراء حيدر العبادي، في 
وق��ت تهدف في��ه الش��ركة الى 
ضمان جتهيز كهربائي دائم يصل 

إلى قدرة 16 غيغاواط.
وح��ددت س��يمنز ف��ي اخلارط��ة 
التنموية  واملشاريع  االستثمارات 
التي ستنفذها الشركة في البالد 
عل��ى امل��دى القصير واملتوس��ط 

والطويل.
أن  “يش��رفنا  الش��ركة:  وقال��ت 
نكون ش��ريكاً مقرباً م��ن العراق 
وس��نعمل بالتنس��يق م��ع وزارة 
االقتص��ادي  والتع��اون  التنمي��ة 
الفيدرالي��ة األملانية لدعم جهود 
إعادة اإلعمار والتنمية في العراق 

في مجاالت مثل التربية والتدريب 
ومكافحة الفساد”.

أيضاً  الش��ركة  وته��دف خط��ة 
إل��ى ضم��ان جتهي��زات كهربائية 
غي��ر منقطع��ة تصل إل��ى قدرة 
16 غيغاواط وذل��ك بحلول العام 
2025 تغذي جميع املدن العراقية 
وما حولها وسيتم تنفيذها على 

مراحل قصيرة وطويلة األجل.
وتتوقع الش��ركة توفير ما يقارب 
5.2 ملي��ار دوالر م��ن اس��تعمال 
الغاز لس��د احلاج��ة احمللية خالل 
السنوات االربع املقبلة مع إيقاف 
حرق الغاز املصاحب بحلول العام 

.2021

خط جديد لنقل الكهرباء اإليرانية إلى العراق 
بقدرة 400 كيلوواط 

أعرب شریعتمداري 
عن ارتیاحه حیال 
زیارة العراق واللقاء 
بالمسؤولین العراقیین 
مرة أخرى، معبرا 
عن أمله فی تطویر 
العالقات الثنائیة بین 
البلدین في المجاالت 
كافة

خط لنقل الكهرباء اإليرانية

الصباح الجديد - وكاالت
قال مهندس في حقل »الشرارة« النفطي الليبي، 
إن احلق��ل يعمل كاملعتاد ويض��خ 300 ألف برميل 
يومياً من اخلام، بعد إعادة فتحه إثر إغالق اس��تمر 

24 ساعة.
وتوق��ف حق��ل »الش��رارة« ليومني هذا االس��بوع 
بعدم��ا أغلق مالك قطع��ة أرض صماماً في خط 
أنابي��ب، وهو ما نت��ج عنه فقد إنت��اج نحو نصف 
مليون برميل، حسبما ذكرته »املؤسسة الوطنية 

للنفط«.
وتدير املؤسس��ة حقل »الش��رارة« في شراكة مع 

»ريبسول« و»توتال« و»أو.ام.في« و»شتات أويل«.

الصباح الجديد - وكاالت
اس��تقر ال��دوالر في مقاب��ل الني، بدعم م��ن تراجع 
اخملاوف في ش��أن حدوث ح��رب جتارية نتيجة القتراح 
الرئي��س األميركي دونال��د ترامب بف��رض تعريفات 

على واردات الصلب واأللومنيوم.
وانخفض الدوالر إلى أدنى مستوى في 16 شهراً، في 
مقابل عملة املالذ اآلمن الني أواخر األسبوع املاضي. 

واستقر الدوالر خالل اجللسة عند 106.22 ين.
وارتفع الدوالر اإلثنني، 0.4 في املئة، مبتعداً من أدنى 
مس��توى للعمل��ة األميركية في 16 ش��هراً البالغ 

105.24 ين الذي سجلته اجلمعة املاضي.
وأظه��ر الني رد فعل مح��دوداً بعدما ق��ال محافظ 
بنك »اليابان املرك��زي« هاروهيكو كورودا: »إن هناك 
أخط��ارًا نزولية على توقعات البنك املركزي بأن يبلغ 
التضخم املس��توى املس��تهدف عند اثنني في املئة 

قرب السنة املالية التي تنتهي في آذار 2020«.
واس��تقرت العملة الكندية في أحدث تداوالت عند 

1.2980 دوالر كندي للدوالرات األميركي.

الصباح الجديد - وكاالت
هبط مؤش��ر نيكي القياسي في بداية التعامل في 

بورصة طوكيو لألوراق املالية أمس األربعاء.
وتراج��ع نيكي 0.73 في املئة إل��ى 21261.96 نقطة 
في حني هبط مؤشر توبكس األوسع نطاقا 0.62 في 

املئة إلى 1705.63 نقطة.
على صعيد آخر، س��جل مؤشر التضخم األساسي 
الس��نوي باليابان ارتفاعاً باملعدل نفس��ه للش��هر 
الثالث على التوالي، عند مس��توى 0.9 في املائة، مع 

ارتفاع أسعار الطاقة.
ويش��مل مؤش��ر التضخ��م األساس��ي املنتج��ات 
النفطي��ة، ولكن يس��تبعد من حس��اباته تكاليف 
األغذي��ة الطازجة املتذبذبة، وبالرغم مما ميثله ارتفاع 
الرقم القياس��ي ألس��عار املس��تهلكني م��ن أخبار 
إيجابي��ة لالقتص��اد اليابان��ي، الذي يق��اوم هيمنة 
الرك��ود، لكن املؤش��ر ال يزال عند مس��توى أقل من 
املس��توى الذي يس��تهدفه البنك املركزي عند 2 في 
املائة. وس��جل معدل التضخم السنوي العام، الذي 
يشمل األغذية الطازجة متذبذبة السعر، في كانون 
الثان��ي املاضي، ارتفاعاً إلى 1.4 ف��ي املائة، من 1 في 
املائة في كانون األول. وهو أعلى مس��توى للمؤش��ر 
منذ مت��وز 2014 بعد اس��تبعاد تأثير ارتف��اع ضريبة 

املبيعات في هذا العام.
وانعكس��ت زي��ادة الطاق��ة على مؤش��ر التضخم 
األساس��ي اليابان��ي، حي��ث أف��ادت وزارة الش��ؤون 
الداخلي��ة واالتص��االت بأن تكلف��ة البنزين ارتفعت 
بنسبة 8.8 في املائة، وقفزت أسعار الكهرباء بنسبة 
6.4 في املائة. لكن مقاومة الش��ركات لزيادة األجور 
ال تزال تكبل قدرة االقتصاد على تس��جيل معدالت 
التضخم املس��تهدفة، وكان رئيس ال��وزراء الياباني، 
ش��ينزو آبي، يس��عى مؤخراً لتحفيز الشركات على 
زي��ادة األجور بنس��بة 3 في املائة لتنش��يط اإلنفاق 

االستهالكي.

إعادة فتح حقل الشرارة 
النفطي الليبي

استقرار الدوالر
 مقابل الين

تراجع مؤشر السوق 
الياباني

الصباح الجديد ـ وكاالت:

ينهض اتفاق الش��راكة عبر احمليط 
اله��ادئ من كبوته، ال��ذي اعُتبر في 
حك��م امليت بع��د مرور س��نة على 
انس��حاب الواليات املتح��دة منه، إذ 
ستوقعه 11 دولة من أميركا وآسيا 
غداً اخلميس في تشيلي، ما يشّكل 
موقف��اً قوي��اً ف��ي وج��ه املس��اعي 

احلمائية.
وروجت واش��نطن في عهد الرئيس 
باراك أوباما لالتفاق وُوقع في 2016، 
بعد س��نوات من املفاوضات شملت 
12 بل��داً مطالً على احملي��ط الهادئ، 
ه��ي الوالي��ات املتح��دة وأس��تراليا 
واليابان  وتش��يلي  وكن��دا  وبرون��اي 
ونيوزيلن��دا  واملكس��يك  وماليزي��ا 

والبيرو وسنغافورة وفيتنام.
لكن وقبل دخوله حيز التنفيذ، أعلن 
الرئي��س دونال��د ترامب االنس��حاب 
منه مهدداً االتفاق الذي كان يطمح 
ليش��مل دوالً متثل 40 ف��ي املئة من 
الناجت الداخلي العاملي، ونحو 25 في 

املئة من التجارة العاملية.
ويتذك��ر مس��ؤول الوفد التش��يلي 
فيلي��ب لوبيانديا، أن بعد قرار ترامب 
الص��ادم »عّب��ر اجلميع عل��ى الفور 
عن التزام قوي ج��داً بضرورة توجيه 

وللواليات  للعالم  إشارة سياس��ية 
املتحدة، إلى أن االتفاق جيد وأننا لن 

نبقى بالتالي مكتوفي اليدين«.
وبع��د مرور س��نة، س��ُيوقع االتفاق 
في سانتياغو في تشيلي، الذي بات 
يسمى الشراكة العاملية والتقدمية 
عبر احمليط اله��ادئ، متضمناً تقريباً 
كل بن��ود النص األصلي باس��تثناء 
20 بن��داً، يتصل بامللكي��ة الفكرية 
فرضتها واشنطن. واعتبرت تشيلي، 
أن الفصل املتعلق بامللكية الفكرية 

»أكثر توازناً« في االتفاق اجلديد.
معارض��اً  موقف��اً  التوقي��ع  وميث��ل 
للنزعة احلمائية السائدة، بعد إعالن 
ترامب عزمه فرض رس��وم جمركية 
باهظ��ة على الصل��ب واألملنيوم، ما 

يهدد باندالع حرب جتارية.
وق��ال لوبياندي��ا: »ه��ذا يعيد بعض 
الثق��ة إل��ى الق��درات اإلقليمية أو 
ق��درة دول مختلفة على التقدم في 

إبرام اتفاقات مهمة«.
مع ذل��ك، يصع��ب جتاه��ل الضربة 
انس��حاب  مثله��ا  الت��ي  القوي��ة 
واشنطن، إذ لم يعد االتفاق يشمل 
س��وى 15 إلى 18 في املئة من الناجت 

الداخلي العاملي.
لكن أغناس��يو بارتس��اغي أس��تاذ 
إدارة األعم��ال ف��ي جامعة أوروغواي 
الكاثوليكي��ة، يق��ول: »ال ميكن مع 

ذل��ك االس��تخفاف باالتف��اق، ألن��ه 
األكث��ر عصري��ة ال��ذي وق��ع عل��ى 
املس��توى العاملي قاطب��ة«. وأضاف: 

»لي��س هن��اك اتفاق جتاري يش��مل 
مثل هذا العدد من الدول، ويتضمن 
30 فصالً تتناول مس��ائل على هذه 

الدرجة م��ن املعاصرة ف��ي التجارة 
العاملية«.

وأعدت واش��نطن االتف��اق بصفته 

وسيلة ملواجهة تنامي نفوذ الصني 
ف��ي التج��ارة العاملية، لك��ن ترامب 
هاجم��ه بحجة أنه يه��دد مصالح 
العم��ال األميركيني. لكن في نهاية 
كانون الثان��ي املاضي، عاد وأملح إلى 
احتم��ال عودة بالده، مش��يراً إلى أن 
»األم��ر يتطلب التوصل إل��ى اتفاق 
أفضل بكثير، بدالً من االتفاق اجلديد 

الذي وصفه بأنه »فظيع«.
وأوضح بارتس��اغي أن مستش��اري 
ترامب »توصلوا ش��يئاً فش��يئاً إلى 
جعله يدرك دور الواليات املتحدة في 
منطقة آس��يا احمليط اله��ادئ، ودور 
اتفاق الش��راكة في ه��ذه املنطقة، 
االقتصادية  الناحيت��ني  لي��س م��ن 
أيض��اً  ب��ل  فحس��ب،  والتجاري��ة 

اجليوسياسية«.
لكن اليابان بدت مشككة، إذ أعلن 
مسؤول ملف التفاوض عن احلكومة 
اليابانية كازويوش��ي اومموتو أن »في 
حال عادت الواليات املتحدة واتخذت 
موقفاً يتسم مبزيد من اإليجابية إزاء 
اتفاق الشراكة، فهذا أمر نرحب به، 

لكن لن يكون بهذه السهولة«.
احلواج��ز  إزال��ة  االتف��اق  ويتضم��ن 
اجلمركي��ة وغي��ر اجلمركي��ة، مث��ل 
اعتماد أعراف مشتركة في قطاعات 
كثي��رة ب��ني البلدان املوقع��ة، ويبلغ 

عدد سكانها 500 مليون نسمة.

وأف��ادت وزارة اخلارجي��ة التش��يلية، 
بأن اتفاق الش��راكة »يح��دد معياراً 
جديداً ألي اتف��اق اقتصادي إقليمي 
ش��امل، مبا ف��ي ذلك بالنس��بة إلى 
املفاوض��ات املقبلة داخ��ل منظمة 
التجاري��ة العاملية أو منتدى آس��يا 

احمليط الهادئ«.
ويدخ��ل االتف��اق حي��ز التنفيذ بعد 
س��تني يوماً من مصادقة ستة على 
األقل م��ن البل��دان ال���11 املوقعة. 
وهذا يعني بالنس��بة إلى تش��يلي 
»توس��يع س��وقنا احملتم��ل وإمكان 
حص��ول ش��عبنا عل��ى ع��دد أكبر 
م��ن املنتجات«، وفق��اً لرئيس غرفة 

التجارة في ليما ماريو مونغيالردي.
وتذه��ب 17 ف��ي املئة من ص��ادرات 
تش��يلي إلى بلدان اتفاق الشراكة، 
وحتى ول��و أُبرمت اتفاق��ات للتبادل 
احلر م��ع بعض من هذه ال��دول، فإن 
ش��روط  يحّس��ن  اجلدي��د  االتف��اق 
وصولها إلى هذه األسواق. فهي بات 
ميكنه��ا احلصول على س��بيل املثال 
على نحو ألف من املنتجات برس��وم 
أق��ل، علماً أن اتفاقه��ا مع اليابان ال 

يشملها.
والبيرو  باملثل املكسيك  وستحسن 
قدرتهم��ا عل��ى دخول أس��واق دول 
على الضف��ة األخرى، مث��ل فيتنام 

وماليزيا.

تقـریر

اتفاق الشراكة عبر المحيط الهادئ.. من دون واشنطن
تحديد معايير لتفاهمات اقتصادية إقليمية شاملة

دول الشراكة عبر احمليط
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بغداد ـ الصباح الجديد:
شارك سوق العراق لالوراق املالية، 
أمس االربعاء، في اجتماع مجلس 
ادارة احت��اد البورص��ات االوروبي��ة – 
االس��يوية FEAS واجتم��اع جلن��ة 
االعمال في االحتاد والتي كانت في 

العاصمة العمانية مسقط.
وق��ال املدي��ر التنفي��ذي للس��وق 
ط��ه أحمد عبد الس��الم، في بيان 
صحاف��ي، ان "بن��اء عل��ى الدعوة 
املوجهة من االمانة العامة لالحتاد 
االوروب��ي – االس��يوي للبورص��ات 
FEAS وس��وق مس��قط ل��الوراق 

اجتماعاته  االحت��اد  املالي��ة عق��د 
الربيعي��ه ف��ي عاصمة س��لطنة 
عمان مس��قط حي��ث مت االفتتاح 
من قبل رئاس��ة االحت��اد واملتمثلة 
باملدير التنفيذي للبورصة املصرية 
الس��يد محمد فريد واالمني العام 
العام لالحتاد قس��طنطني سوريان 
ارميني��ا وايض��ا املدي��ر التنفيذي 
امي��ر  الس��يد  اي��ران  لبورص��ة 

هاويان".
وأضاف عبد الس��الم أن "االجتماع 
استعرض وناقش التقرير السنوي 
لالحتاد للع��ام 2017 وايضا خطط 

وبرام��ج مطابقة بيانات االس��واق 
املالي��ة م��ع تقاري��ر وكال��ة رويتر 
وخط��ط وبرام��ج املنافس��ة ب��ني 
الش��ركات املس��اهمة وش��ركات 
الوساطة بني البورصات واالسواق 
املالي��ة ومناقش��ة برامج وخطط 
الرقاب��ة املطبق��ة ف��ي البورصات 
االعضاء وفق��ا لقواعد وتعليمات 

كل بورصة".
وأكد ان "سوق العراق لالوراق املالية 
كان من بني خمسة بورصات اجنزت 
واملطابقة  االجتم��اع  التقرير قبل 

السعرية بشكل صحيح".

بغداد � الصباح اجلديد:
ناقش وزير التخطيط وزير التجارة 
وكال��ة س��لمان اجلميل��ي، أمس 
االربع��اء، تأهي��ل وتطوي��ر املنافذ 
احلدودي��ة وزي��ادة حج��م التبادل 

التجاري بني العراق والسعودية.
للوزير  االعالم��ي  املكت��ب  وق��ال 
في بي��ان صحاف��ي، ان »اجلميلي 
ت��رأس االجتم��اع املوس��ع جمللس 
التنس��يق العراقي - الس��عودي، 
بحض��ور اعضاء اجمللس ورؤس��اء 
اللج��ان التخصصية وجرى خالل 
االجتم��اع مناقش��ة ع��دد م��ن 

القضاي��ا وامللف��ات املدرجة على 
جدول االعمال«.

وض��اف البي��ان، ان اجمللس ش��هد 
النتائج من  »بح��ث اس��تخالص 
الزي��ارات املتبادل��ة ب��ني الع��راق 
والسعودية على اعلى املستويات 
وما متخضت عنه تلك الزيارات من 
نتائج ايجابية ال سيما في مجال 
تأهي��ل وتطوير املناف��ذ احلدودية 
املش��تركة وزيادة حج��م التبادل 
التج��اري بني البلدي��ن، فضال عن 
االس��تثمارية  االف��اق  مناقش��ة 
املتاح��ة ف��ي الع��راق وم��ا توفره 

للش��ركات  م��ن ف��رص مهم��ة 
السعودية التي ميكنها ان تسهم 
في عمليات اعادة االعمار وحتقيق 

التنمية في العراق«.
واكد اجلميلي، بحس��ب البيان ان 
»املرحلة املقبلة ستش��هد املزيد 
م��ن التعاون ب��ني البلدين وهناك 
الكثير من اخلطوات املهمة التي 
س��يتم اتخاذه��ا م��ن حكومتي 
البلدي��ن«، موضحا ان »االش��قاء 
السعوديني ابدوا رغبة كبيرة في 
دعم العراق ف��ي عمليات االعمار 

وحتقيق االستثمار.

في مسقط.. »األوراق المالية«
 يستعرض خطته لـ 2018 

الجميلي يناقش التبادل التجاري وتطوير 
المنافذ الحدودية مع السعودية 

نيويورك ـ رويترز:
ق��ال معه��د البت��رول األمريك��ي إن 
مخزون��ات النفط اخل��ام في الواليات 
املتح��دة س��جلت زي��ادة أكب��ر م��ن 
املتوقع األسبوع املاضي بينما هبطت 

مخزونات البنزين وارتفعت مخزونات 
نواجت التقطير.

وأظه��رت أح��دث بيانات أس��بوعية 
من معهد البترول أن مخزونات اخلام 
قفزت مبقدار 5.661 مليون برميل في 

األس��بوع املنتهي في الثاني من آذار 
في حني كانت توقعات احملللني تشير 

إلى زيادة قدرها 2.72 مليون برميل.
وانخفض��ت مخزون��ات النف��ط في 
مرك��ز تس��ليم العق��ود اآلجلة في 

كاش��ينج بأوكالهوم��ا مبق��دار 790 
ألف برميل.

وأشارت بيانات معهد البترول إلى أن 
مخزونات البنزين هبطت بواقع 4.54 
مليون برميل في حني توقع محللون 

في استطالع لرويترز انخفاضا قدره 
1.20 مليون برميل.

وارتفع��ت مخزونات ن��واجت التقطير، 
التي تش��مل الديزل وزي��ت التدفئة، 
مبقدار 1.49 مليون برميل مقارنة مع 

توقعات النخفاض ق��دره 1.2 مليون 
الوالي��ات  واردات  وارتفع��ت  برمي��ل. 
املتحدة م��ن النفط اخلام األس��بوع 
املاضي مبقدار 803 آالف برميل يوميا 

إلى 7.829 مليون برميل يوميا.

5.7 مليون برميل مخزونات النفط األميركية
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دراسة

اصدار

النصية بدرامية حركية..
)بعصا اش��ار نحو جدار الكهف وضرب 
على اجلدار ثالث ضربات خفيفة مشيرا 

الى نقطة التركيز..هامسا:
� نسوة....

� ضحك:نسوة؟ أين..؟
� هنا..املشهد واضح..ما حتتاجه انت هو 

الفطنة..واذكرك.. اخفض صوتك..
تلفت نحوهم:ه��ل ترون..ما رأت عصاه 

وهي تضرب اجلدار؟
رؤوس كالبندول..

� علي��ك بالصم��ت ان��ت ترب��ك املكان 
بضجيج موهوم

تس��اءل ضاحكا:أربك املكان..؟أي حالم 
نتبع نح��ن املنقبون بالوراثة عن التاريخ 

سعيا حلاضر خضل..(ص9..
  فالن��ص يكش��ف عن جتربة مس��تلة 
من فض��اء الوج��ود املتميز بش��حناته 
املتصارع��ة وتفاع��ل مفرداته من خالل 
اقتناصه��ا اللحظ��ة والكش��ف ع��ن 
دالالتها باقتصاد لغوي ورمز يفرض على 
بتحريك  التأوي��ل  املس��تهلك)املتلقي( 

قواه الفكرية من اجل استنطاق الواقع 
واالع��الن عن احتجاج��ه ضد خفافيش 
الظ��الم الداعش��ي)املنقبون بالوراثة(..

فض��ال عن توظي��ف اجلزئي��ات بطريقة 
اس��همت ف��ي تطوي��ر البن��اء الدرامي 
بوصفها وس��ائل كاش��فة ع��ن اعماق 
الش��خصية واحاسيس��ها وم��ن ث��م 
تطوير احلدث تصاعديا..اذ يتداخل احلكي 
والتخييل الس��ردي بشكل)استرجاعي 
يق��وم بوظيف��ة االدراك او ابداعي يقوم 
بوظيف��ة التحليل والتجزيء حس��ب..(
على ح��د تعبير كولردج.. بلغة تتماهى 
ولغ��ة الش��عر م��ع توظي��ف تقني��ات 
واس��اليب س��ردية ضمن رؤية جمالية 
كاحلوار بشقيه باعتباره وسيلة للتعبير 
عن االفكار والرؤى الش��خصانية لنقل 
حرك��ة احل��دث وتق��دمي الش��خصيات 
الروائية بوحدات كالمية منتجة للداللة 
ف��ي خ��ط الفع��ل الدرامي فتكش��ف 
ع��ن وع��ي الش��خصية وه��ي تتخ��ذ 
الذاتي)الداخلي( احلوار  مسارين:اولهما 

الذي هو حوار الذات والنفس..
)الق��درة ل��ي عل��ى النهوض..تخذلن��ي 
حنجرتي في العويل..انا املفجوعة:1700 
شذرة قفزن من محابس اخلائبات..بذرت 

بارض خصبت باعيننا.. 
ل��م اعد قادرة على النهوض..والس��ماء 
بكل م��ا فيها بعيدة ج��دا.. اال من هذا 
اللي��ل املترهل اجلائم مث��ل اخليبة على 
الوال��دات  كل  االمل..الهي..اض��رت 
باوالدهن وال شيء..الشيء سوى حناجر 

معطوبة االوتار..( ص47..

)اخلارج��ي(  املوضوع��ي  احل��وار  وهن��اك 
الوسيلة الكاشفة عن وعي الشخصية 
ثقافيا واجتماعيا ونفسيا ضمن وحدة 
اسلوبية وموضوعية والذي يسهم في 
ابط��اء الس��رد وغياب ال��راوي العليم...
واس��تنطاق افكار املتحاورين للكشف 

عما يدور في دواخلهم..
) � امي..اذهبي ودعيني..

صاحت بحرقة
.....................................

� ويلي ويلي..
� امي..ما بك توا ذهبت مثل ريح..

� املس��كينة قارئة الفنجان..يا ويلي..يا 
ويلي..

� ما بها..؟
� وج��دوا زوجه��ا وزوج ابنتها وحفيدها 
وحفيدتها ف��ي س��يارتهم بالقرب من 

محل ازي��اء ميتني..يقولون حدث تصادم 
اثناء انفجار عبوة رمبا قتلتهم الشظايا 
او..التص��ادم او الصدمة ال ادري ماذا..ما 
وصلوا للسوق وال اش��تروا البدلة التي 
متنته��ا حفيدتها..االنفج��ار اوصله��م 

لآلخرة..( ص24 � ص25..
  فالن��ص يس��تدعي التاري��خ باحداثه 
وحادث��ة   2008 حت��ى   2006 حتدي��دا 
س��بايكر باس��لوب خال م��ن التعقيد 
واملتاه��ات بلغ��ة خالي��ة م��ن التقعر..
خليط م��ن اللهجة احملكية والفصحى 
لتمن��ح نصه��ا ظ��الال ابداعي��ة حتمل 
نكه��ة ش��عبية حياتي��ة م��ن جان��ب 
وم��ن جان��ب آخر ك��ي ترق��ى باللهجة 

العامية ال��ى لغة ش��فيفة قريبة من 
النف��س تضفي عل��ى الن��ص رقيا في 
ادائه التوصيلي..)يتلقاها ش��ليل امي( 
و)صايرة دايرة(و)نتناول الريوك معا(..هذا 
يعني ان الس��اردة تعكس صورة البيئة 
بكل مكوناتها والش��خصية ووعيها..

مع اضفاء س��مة الغرائبي��ة املتداخلة 
والواقعية احلديثة التي تس��بح بينهما 
حكايات عش��ق ل��م تكتمل م��ن اجل 
اضف��اء عنصر التش��ويق والتقليل من 

حدة املأساة..
االول��ى لف��الح مات��ت حبيبت��ه بجرمية 
اغتص��اب م��ن قب��ل عصاب��ة ظالمية 
مجهولة)ارجتف م��ن كان فالحا..تلفت 

يريد..م��اذا س��يفعل.. ي��دري م��اذا  وال 
تس��اءل:هل ماتت؟ أوميء اآلخر براسه 

مرتني لالسفل..(ص43..
أما احلكاية الثانية فكانت لشاعرانتهت 
عالقته بفقدان حبيبته بشكل مجهول 
بعد ان رفضت امها الزواج منه..)اعلنوا 
حتري��ر املدينة عدت اليها وقد س��معت 
البع��ض يتكلم عن نس��وة وعن كهف 
وم��ا يطاردهن..وع��ن عج��وز تبحث عن 
اليها..ووجدتها عمياء.. ابنتها هرع��ت 
وح��ني اقترب��ت منه��ا صاح��ت ضاعت 
حبيبتك..بكي��ت  حبيبتك..ضاع��ت 
كي��ف راتني وه��ي عمي��اء..(ص72.. اما 
القهوة بفنجانها فقد ش��كلت معادال 
موضوعيا فرض وجوده داخل املش��اهد 
النصي��ة الت��ي تكش��ف ع��ن حركية 
تبادلي��ة حتق��ق التفاع��ل ب��ني ال��ذات 
واملوض��وع عب��ر فضاء مكان��ي تضفي 
عليه الس��اردة افكارها واحاسيس��ها 
وخياالتها ليكون مكان��ا فنيا..متفاعال 
تخلقه  تفاع��ال  الش��خصية  وحرك��ة 
مبلكتها االبداعية اخلالقة البعاد جتربتها 
السردية من اجل حتقيق اثرها مبا يحويه 
على س��لوك الش��خصية كون��ه جزء 
مكمل لوجوده��ا بالتصاقها به..فضال 
ع��ن توظيفها الس��اليب وتقانات فنية 
كالتنقيط داللة احلذف واملسكوت عنه 
من ال��كالم وال��ذي يس��تدعي املتلقي 
المالء بياضاته والكشف عن مغاليقه 
وهناك اسلوب االستفهام الباحث عن 
اجلواب لتوس��يع مدي��ات النص..اضافة 
ال��ى توظيف الغرائبي كي جتر متلقيها 
لربط النص بالس��ياق الزمني والظرفي 

االجتماعي والسياسي والنفسي...
  وبذل��ك قدم��ت الس��اردة نص��ا يدين 
احل��روب ب��كل اش��كالها النه��ا تقتل 
انسانية االنس��ان وتكشف عن التمرد 
على اح��داث الواقع)احتالل املوصل وما 
اكتنفه��ا من غرائب االحداث ومأس��اة 
س��بايكر..(التي عرفت حتوالت ال تبعث 
الطمئنية في ذات االنسان املعاصر بلغة 
دينامي��ة مكتظة بالثنائي��ات الضدية 
الت��ي تكش��ف ع��ن براع��ة التصوي��ر 
وس��عة اخليال بصور عكست جانبا من 
احلياة في تتابع مس��تفز للذاكرة..نابش 
خلزينه��ا الذاكراتي.. وهي تس��تند على 
عدد من التيمات واحمل��اور الداللية التي 
تترج��م تداخل االنس��اني واالجتماعي 
وانصهارهما فنيا في بوتقة موضوعية 

تدين احلروب بكل اشكالها..

علوان السلمان

الس��رد الروائي..فع��ل ابداع��ي يعبر عن 
واق��ع انس��اني متناقض ومتص��ارع في 
ذاته..بتوظي��ف لغ��ة يومي��ة م��ع تنوع 
السرد)استباق/اس��ترجاع/تذكر  تقنيات 
)ذات��ي  بش��قيه  واس��تذكار/حدث/حوار 
وموض��وع( زمان/م��كان بانواع��ه )مغلق 
تركيبته��ا  ب��كل  ش��خوص  ومفت��وح( 
...).. الفكري��ة وانتماءاته��ا  اجملتمعي��ة 

ال��ذات  كينون��ة  بهيكليت��ه  تتص��ل 
االنسانية ووجودها..وتتشابك فيه الرؤى 
واملواق��ف واالف��كار وتتجس��د قيمت��ه 
اجلمالية والداللية مبقوماته وانتماءاته..

  وباستدعاء النص الروائي القصير)كائنات 
النب( الذي انتج��ت عوامله ذهنية فكرية 
خازنة ونسجته انامل الشاعرة والروائية  
بلقي��س خال��د واس��همت دار املكتب��ة 
االهلية في نشره وانتشاره:2017..كونه 
يتجاوز املألوف بتجريبيته من اجل حتقيق 
ال��ذات واس��تفزاز املس��تهلك )القاريء( 
ونبش خزانت��ه الفكرية الس��تنطاق ما 
خلف مش��اهدها التي تعتمد مرتكزين 
موضوعي��ني: اولهم��ا ذهن��ي � نفس��ي 
واقعي  وذاته..وثانيهما  باالنس��ان  يقترن 
يقترن باالنس��ان وج��ودا باعتب��اره فكرا 

يشغل حيزه الفراغي بفعله..
وقبل اقتحام املنت الس��ردي يس��توقفنا 
اخلطاب املقدماتي املؤثث بعتبات نصية 
موازية تشكل املداخل الرئيسة لعوامله 
املش��هدية املؤطرة بوح��دة موضوعية..

ابتداء من العنوان العالمة الس��يميائية 
الدالة والنص املراوغ املتعالق والعنوانات 
الداخلي��ة للمش��اهد وال��ذي يعلن عن 
)ذك��ر اجل��زء وامل��راد ال��كل( م��ن الكائن 
االجتماعي..اضافة الى النص الش��عري 
الومض��ي املفت��وح ال��ذي تخل��ى ع��ن 
العنونة واعلن عن متغيرات احلياة )مثل 
طفل رضيع/يتغير وجهه/في كل ثانية/

قدرنا(..فاالهداء النص املوازي الكاش��ف 
عن املضمون الس��ردي..)الى...... عراقيات 
نق��دي  ص5..وكش��ف  التص��دي(  ف��ي 
موجز)وجهة نظر( للروائي اسماعيل فهد 
اس��ماعيل )هناك حكايا عديدة ساحرة 
تبقى متوارية في ثنايا نص)كائنات النب( 
ج��راء طغيان ما هو ش��عري على ما هو 
س��ردي..( ص7..فضال ع��ن حضور املكان 
البؤرة الثقافية املضافة..الكاش��فة عن 
التحول الس��لوكي الذي الزم املش��اهد 

يتكرر
ملاذا أنت أكثر من واحد 
على مقدمات أصابعي 

يتكرر احللم 
واملطر النازل على هامات أصابعي 

يغسل أحد االصدقاء
............................

هن��ا , نقرأ متويه��اً داللّي��ا , فاألصابع يقني 
ثاب��ت في جس��دنا , وعدده��ا واضح , لكن 
الش��اعر وضعها هنا أمامه , لينهل منها 
رؤيت��ه , س��اعيا لقتن��اص فكرته م��ن متّرد 
إصب��ع على لعب��ة إحصائه , وه��ذا التمّرد 
يش��كل اللحظة املش��حونة بسّر الشعر 
, ال��ذي يجد فيه الش��اعر إغ��راء في البوح 
األصاب��ع  لفص��ل  وبالتال��ي   , والتأم��ل   ,
وأنس��نتها , وهنا تتضح مهارة اإلش��تغال 
الفني , في انسياب القطعة املنثورة , التي 
تبدأ بنسق حكائي سردي ممهد لرحلة ذات 
طرافة ومرارة أيضا , فه��و يقول« مرة .....« 
تلمسُت أصابعي , واللمس باألصابع أيضا 
, لكنه لم يقل تلّمس��ت أصابعي في يدي 
اليس��رى مثال , أصابعي في الي��د اليمنى 
, وهن��ا تصب��ح الداللة تقريرية مباش��رة , 
لكن��ه قال , تلمس��ُت أن��ا , أصابعي , وهنا 
تكم��ن العملية الش��عرّية , التي صنعت 
أفق��ا تعبيريا قاد املعنى باجت��اه آخر , لتوّلد 

سؤاالً قرائيا لدى املتلقي , وهو كيف , ومباذا 
تلّمس الش��اعر أصابع��ه , إذن هي لوحة , 
فاألصابع ليس��ت أصابع مجردة , والتلّمس 
لم يأِت بحاس��ة اللمس املعروف��ة , ومبا أن 
احلديث عن أصدقاء , فهم إذن إزاء تصورين 
األول أنه��م قلة , بعدد أصابع اليد الواحدة 
, والثاني��ة أن الرائ��ي متعّل��ق بهم فهم ال 
ينفصل��ون عن الك��ف , املفترض��ة أيضا , 
وبهذا يضعنا الش��اعر ببساطة متناهية 
أمام لوحة متحركة تبدأ باستهالل مألوف 
, لكنها س��رعان م��ا متضي إل��ى تعبيرات 
متنوع��ة تعط��ي للنص الش��عري قيمته 

الفنّية .
 .........

ف��ي املقطع التال��ي الذي يحم��ل عنوان » 
نساء« , يقول فيه الشاعر : 

النساء يرتشفن القهوة 
وأنا 

أتلذذ مبرارتها
.......................

هن��ا مي��ارس الش��اعر حبيب الس��امر ذات 
اللعبة الفنّية في التمويه , فيتأمل مشهد 
نس��اء , ويفت��رض قهوتهن م��ّرة , ليدخل 
داللّيا في عمق املش��هد , ويبوح ما يعانيه 
, وليأخذ س��مة امل��رارة دالل��ة تعبيرّية عن 
ما يعانيه إزاء مش��هد جمالّي تتجّلى فيه 

النساء , باعتبارهن الصورة األبهى للجمال 
والفتنة وسر احلياة , يقول الشاعر« انا من 
يغس��ل بالليل كل هذا الندم /ويس��تجير 
باحلب /كلما حاصرته اخليبة/انا التوت فوق 
شفتيك/قلب الهدنة في جسد /ال يحتمل 
النصيحة /اش��اكس الضوء في غفلة من 
الغيم » حتى يصل بنا بذات املس��ار الفني 
, م��ن خالل املقاطع األخرى , تغريد , والتوت 
, واش��تهاء إلى املقطع األخي��ر » وحدي » , 
اجلامع برأيي خليوط النص ليجعله نسيجا 
واحدا , حيث يقول فيه : كل هذه االحتشاد 

في روحي 
وأنا أرقص وحيدا

.........................
إن مقاط��ع ن��ص أصدقاء , ه��ي عبارة عن 
حاالت ورؤى تعبيرّية مرسومة مبهارة , على 
لوح��ات متقنة , تدّل كّل واحدة منها على 
فكرة جتّس��د بعداً حياتيا ومعرفّيا يعيشه 
الش��اعر , برهافته , وانتمائ��ه للمجتمع , 
والواق��ع الذي نحياه جميع��ا , ولكّل واحد 

منا رؤيته اخلاصة له ...
لعل هذه القراءة السريعة لنص« أصدقاء« 
للشاعر املبدع حبيب السامر , توّضح أفقاً 
آخر من آفاق مس��ارات قصيدة النثر , التي 
أس��عها لرصدها بسلسلة متابعات لهذه 

التجربة الغنية الغزيرة بعطائها .

منذر عبد الحر
   

في إشارة سابقة , كتبُت عن بعض املسارات 
الفنّي��ة لقصيدة النثر , ولعّلي اليوم أتوقُف 
مع املسار الذي اختطه الشاعر املبدع حبيب 
الس��امر لعموم جتربته الش��عرّية , ولنصه 
ال��ذي أش��رع بقراءت��ه اآلن وه��و » أصدقاء« 
الذي جاء على شكل مقاطع , ولكل مقطع 
منها عنوان مختل��ف , ولعل نص األصدقاء 
هو الذي بدأ به الشاعر من خالل رؤية تأملّية 
تستند إلى الواقع , وتشّكل منه الفكرة غير 
التقليدّي��ة للجانب اإلنس��اني واالجتماعي 
وعالقاتن��ا جميع��ا م��ع اآلخري��ن , وباختزال 
الن��ص وكيفّي��ة ع��ّده لألصدق��اء كصورة 
مبّس��طة عميقة دالة تكمن ش��عرّية هذا 
املس��ار الواقعي املموه من املسارات الفنية 
لقصيدة النثر , يقول الشاعر حبيب السامر 

 :
مرة تلمست أصابعي 

وبدأت أعدها 
فرصة مؤاتية 

كي أحصي عدد أصدقائي 
كان أحدهم يتكرر أكثر من مرة 

وأنا أعدهم
و أكرر العد 

االستقالل واخلصوصية في مواجهة السلطان، 
وكيف حاول هذا األخير حتجيمه بها.

ألفت مكاوي دراس��تها هذه ف��ي أربعة فصول. 
عرضت في الفصل األول، ضرورات احلفاظ على 
الطاب��ع اإلس��المي للحك��م، لكل م��ا يتعلق 
بتمسك محمد علي باش��ا بالطابع اإلسالمي 
للحك��م، بوصف ذلك أح��د مقتضيات وصوله 
إلى الس��لطة واس��تقرار األمر فيها له، ومدى 
إدراك��ه ذلك، مبا انعكس ف��ي كيفية مواجهته 
العقبات التي كان الدي��ن ركيزتها، وحالت دون 
تنفي��ذه برنام��ج تغييري ميكنه من الس��يطرة 
عل��ى الب��الد، ومحاولت��ه توظي��ف الدي��ن في 
صناعة أيديولوجيا رس��مية لدولته »احلديثة« 

في مصر.

ف��ي الفص��ل الثاني، القان��ون باعتب��اره تقنية 
سيطرة غير منضبطة، تناولت مكاوي القانون 
بوصفه تقنية س��يطرة غير منضبطة اعتمد 
عليه��ا محم��د عل��ي. فعل��ى الرغم م��ن أنه 
كان ق��د مضى ف��ي تطبيق مفاهي��م حداثية 
للس��لطة متثلت في إقامة أبنية ومؤسس��ات، 
واتباع أس��اليب تنظيمية جديدة، وبناء اجليش، 
فإن تصوره للس��لطة قام على الغلبة؛ الغلبة 
في إمكانية السيطرة الكاملة على البالد وَمن 
فيه��ا، وعلى تثبيت تلك الس��يطرة، فلم يغادر 
حالة العنف والعش��وائية التي ميزت س��لطة 
احل��كام وال��والة )ح��كام السياس��ة( العقابية 
مبقتض��ى الش��ريعة، فكان��ت طرائ��ق العقاب 
وأش��كاله قروس��طية مقتص��رة عل��ى صيغ 

مفرطة في العنف واإلذالل واالنتقام، ومجسدة 
لعلو سلطته فوق كل سلطة، وخاضعة إلرادته 

وتقوميه.
ف��ي الفص��ل الثالث، تط��ور التش��ريع اجلنائي 
وعالقت��ه مبش��روع احلكم، وقفت م��كاوي على 
األس��باب التي دفعت محمد عل��ي إلى حتديث 
القوان��ني اجلنائي��ة، وهو م��ا يعد أه��م جتليات 
التحديث الذي قام به، ويتناوله البعض بصفته 
عملي��ة انتقال كامل��ة من منظوم��ة عقابية 
قدمية إلى أخرى استرشدت باملنظومة العقابية 
األوروبية احلديث��ة، جلهة الترش��يد والعقالنية 
واختالف وظيفة العقوبة ومنطها، أي بناء نظام 
قانوني أكثر انضباًط��ا قوامه الهيئات القائمة 
عل��ى وضع القان��ون وتنفيذه، وس��ن النصوص 

القانوني��ة احلديثة التي تضمن له فاعلية أكثر 
في الس��يطرة. كان ذلك حتديًث��ا كامالً يخضع 
ألسس نقد الدولة احلديثة وموقع القانون فيها 
ووظيفته، س��واء باعتباره انتهج أساليبها في 
اإلخضاع واالستغالل، أو مّثل انقالبًا على القدمي 

القائم على محورية الشريعة اإلسالمية.
يقدم الفصل الراب��ع، الدين والقانون في اإلطار 
العثماني، قراءة واسعة ومعمقة ألداتية الدين 
والقانون في مش��روع محم��د علي وموقعهما 
م��كاوي  تناق��ش  إذ  العثمان��ي،  اإلط��ار  ف��ي 
محورية الدين في عالق��ة محمد علي بالدولة 
العثمانية، وكي��ف أضحى مركز املعضلة التي 
واجهته عندم��ا قرر التمرد عل��ى الدولة، وكان 

أداة الطرفني.

 
صدرت دراسة جنالء مكاوي )التوظيف السياسي 
للدين والقانون في مشروع محمد علي( حديًثا عن 
املركز العربي لألبحاث ودراس��ة السياسات )103 
صفحات بالقطع الصغير، موثقة ومفهرس��ة(، 
تناق��ش فيه��ا محوريَّة الدين ف��ي عالقة محمد 
علي باش��ا بالدول��ة العثماني��ة، وكيف أضحى 
الدين مرك��ز املعضلة التي واجهت��ه عندما قرر 
التمرد على هذه الدولة، وكان من أدوات الطرفني 

في صراعهما.
كم��ا تبني مكاوي في هذه الدراس��ة اس��تخدام 
القانون في الصراع بني محمد علي والس��لطان 
العثمان��ي، باعتب��اره وس��يلة فاعل��ة اعتمدها 
محمد علي ف��ي بناء مش��روعه داخليًّا، ولدعم 

)حكايات البن( والسباحة السردية
ما بين الواقعية والغرائبية

غالف الرواية

حبيب السامر

لم اعد قادرة على 
النهوض..والسماء بكل 

ما فيها بعيدة جدا.. اال من 
هذا الليل المترهل الجائم 

مثل الخيبة على االمل..
الهي..اضرت كل الوالدات 

باوالدهن وال شيء..الشيء 
سوى حناجر معطوبة 

االوتار..( 

»أصدقاء« حبيب السامر..
والرقص المنفرد

التوظيف السياسي للدين والقانون في مشروع محمد علي
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بابل ـ الصباح الجديد:
فاز الالعب حسني الشكري في 
بطول��ة بابل وجامع��ة بابل في 
بطولت��ني ليتمكن م��ن حتقيق 
الفوز وينال لق��ب الالعب األول 
في احملافظ��ة بالك��رة الصفراء 

لسنة 2016.
عن ذلك النجاح، يقول الشكري 
"الصب��اح  ل���  حديث��ه  ف��ي 
التنس  الع��ب  اجلدي��د": ب��دأت 
في ملعباً ترابياً وكانت ش��بكة 
اللعبة هي"حب��ل" لعدم وجود 
وس��اعدني  اخلاصة  التجهيزات 
صديقي حس��ني املرزوكي، كان 
لدينا اصراراً كبيراً على ان نكون 
العبي تنس متميزين، وعن طريق 
االجتماع��ي  التواص��ل  مواق��ع 
"الفي��س ب��وك" تعرفن��ا عل��ى 
م��درب املنتخ��ب الوطني ونادي 
بابل محم��د معاذ، ال��ذي اتفق 
معنا لك��ي نحضر إل��ى النادي 

ومنارس اللعبة.
ويضي��ف: واجهن��ا ف��ي بداي��ة 
الطري��ق صعوبات منه��ا وجود 
اسماء متميزة تلعب التنس في 

الن��ادي كذلك بعد مق��ر النادي 
عن منطقة الس��كن مبس��افة 
نح��و 30 ك��م، لك��ن الفرص��ة 
بش��كل  ات��درب  لك��ي  ج��اءت 
متواص��ل، وايض��ا ات��درب ف��ي 
الكلية حيث انا من طلبة كلية 
الفنون اجلميلة في جامعة بابل، 
ووفر  املدرب س��اعدني كثي��را، 

لن��ا اش��ي��اء كثي�رة تس��ه�م 
ف�ي صق�ل طاقاتنا حتى بلغت 
النج��اح ف��ي البط��والت الت��ي 
دافعت فيه��ا عن ال��وان النادي 
واجلامع��ة برياضت��ي املفضل��ة 
واطمح ف��ي احلصول على املزيد 
م��ن الك��ؤوس واأللق���اب ف��ي 

البطوالت املق�بل.

بغداد ـ الصباح الجديد:
اس��فرت قرعة البطول��ة العربية 
لالندي��ة البطل��ة ف��ي ك��رة اليد 
التي س��تقام في تونس ابتداء من 
15 اذار اجل��اري وتتواص��ل حتى 25 
منه، فريق الش��رطة بطل الدوري 
ف��ي اجملموع��ة االولى إل��ى جانب، 
ن��ادي كرة الي��د بجم��ال )تونس(، 
الغرافة القط��ري، أهلي طرابلس 
الليبي، عني التوتة اجلزائري، وجدة 

املغربي.
قرع��ة  اإلثن��ني،  مس��اء  وج��رت 

البطولة، مبقر النادي الصفاقسي، 
وتألف��ت اجملموع��ة الثاني��ة: نادي 
س��اقية الزي��ت التونس��ي، ن��ادي 
قط��ر، األهل��ي الس��عودي، االحتاد 
الليبي، ترجي أرزيو اجلزائري وأهلي 
العماني.وس��تنطلق  س��داب 
فعاليات البطولة العربية يوم 15 
آذار اجلاري وتتواصل إلى يوم 25 من 

نفس الشهر.
وس��تجمع املقابل��ة االفتتاحي��ة 
بني س��اقية الزيت واالحتاد الليبي، 
على أن تكون البطولة مس��بوقة 

بإجراء مباراة السوبر العربي التي 
س��تدور يوم الثالثاء 13 آذار اجلاري، 
الزي��ت  ب��ني س��اقية  وس��تجمع 

والعربي القطري.
كما س��تجرى البطول��ة العربية 
لك��رة الي��د الس��يدات انطالق��ا 
من ي��وم 18 آذار بنظ��ام اجملموعة 
الواح��دة والتي س��تضم كل من 
اجلمعي��ة النس��ائية بصفاق��س، 
األبي��ار،  ن��ادي  اإلفريق��ي،  الن��ادي 
اجلمعية النس��ائية بقس��نطينة 

ونادي فتيات قسنطينة.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أبدى ع��ادل ناصر، م��درب نفط 
الش��ديد  امتعاض��ه  اجلن��وب، 
من العقوبة الت��ي قررتها جلنة 
االنضب��اط بحقه بع��د انتهاء 
مب��اراة فريق��ه ض��د الطلب��ة، 
ف��ي اجلول��ة 17، والت��ي انتهت 

بالتعادل 2-2.
ف��ي تصريح��ات  ناص��ر  وق��ال 
صحفية: »بكل صراحة، أجهل 
أس��باب العقوب��ة التي صدرت 
بحقي من قبل جلنة االنضباط، 
وكي��ف ق��ررت اللجن��ة إصدار 
العقوب��ة دون االس��تماع إل��ى 
واالستفسار  املعني،  الشخص 
من��ه عل��ى تفاصي��ل أس��باب 
العقوبة، لقد تعرضت للظلم، 

وهذا ما يؤملنا كمدربني«.

العقوب��ة  »كان��ت  وأوض��ح: 
التي أصدرتها اللجنة بس��بب 
سحب الفريق بعد ركلة اجلزاء 
التي احتس��بها احلك��م، فهذا 
قرار وق��ت وقد يكون الس��بب 
من ورائه احلدي��ث مع الالعبني، 
أكملنا  أننا  بدلي��ل  وتهدئتهم 
م��ن  ننس��حب  ول��م  املب��اراة، 
امللعب، هناك لوائح متنح احلكم 
الفعلي  االنس��حاب  في ح��ال 
إنهاء املب��اراة، ونحن لم نتجاوز 

القوانني واللوائح«.
كان��ت  إذا  »أم��ا  واس��تدرك: 
ج��رى  م��ا  بس��بب  العقوب��ة 
م��ع جمه��ور الطلب��ة، فأح��د 
اجلماهي��ر ه��و م��ن جت��اوز علي 
بألف��اظ وإش��ارات تدل��ل على 
س��وء تصرفه، وما ب��در مني رد 

فع��ل بس��يط، ال ي��وازي حجم 
إس��اءة ه��ذا الش��خص، ول��م 
أرد علي��ه مثلما بادر باإلس��اءة، 
ث��م إذا كان بس��بب م��ا حدث 
م��ع اجلمه��ور، ملاذا ل��م يعاقب 
جمهور الطلبة؟«.وأشار: »جلنة 
االنضباط لم تكن منصفة في 
عقوبته��ا لي، وامل��درب يتعرض 
لش��تائم وألف��اظ نابي��ة، لكن 
اللجنة لم حترك ساكنا، ومتى 
م��ا ب��در أي تصرف م��ن املدرب 
جتده��ا صارمة بقرارات��ه، وهذا 

تناقض كبير«.
يُش��ار إل��ى أن جلن��ة االنضباط 
س��بق وأن قررت إيق��اف مدرب 
فريق نف��ط اجلنوب، عادل ناصر، 
مباراتني اعتب��ارا من اجلولة 18، 

وتغرميه مبلغ مليون دينار.

»يد الشرطة« في البطولة 
العربية لألندية البطلة بتونس

عادل ناصر: أنا مظلوم وعقوبتي باطلة

قسم االعالم واالتصال الحكومي
اكد وزير الشباب والرياضة عبد 
احلسني عبطان ان جلنة الشؤون 
خول��ت  الوزاري��ة،  االقتصادي��ة 
وزارة الش��باب والرياض صالحية 
التفاوض والتعاقد مع الشركات 
الجن��از ملعبي احلبيبي��ة وذي قار 

سعة 30 الف متفرج.
واضاف عبطان ان جلنة الش��ؤون 
عق��دت،  الوزاري��ة  االقتصادي��ة 
الثالثاء، اجللس��ة الس��ابعة ومت 
خالله��ا تضييف وزير الش��باب 
املتق��دم،  وال��كادر  والرياض��ة 
وق��د وافقت بعد الع��رض الذي 
قدمت��ه عل��ى  تخوي��ل ال��وزارة 
صالحية التفاوض مع الشركات 
الكمال ملعبي احلبيبية وذي قار 
والتعاقد مع الش��ركة املناسبة  
الكمال تنفيذ املشروعني، مبينا 
ان الرياض��ة متث��ل باب��ا واس��عا 
القامة السالم ومحاربة االرهاب 
م��ن خ��الل االبع��اد االجتماعية 

والسياس��ية واالقتصادي��ة، وان 
هناك عددا من  مشاريع مالعب 
ك��رة الق��دم املهمة ف��ي بغداد 
واحملافظات سيمثل اجنازها قفزة 
كبي��رة ف��ي موق��ع الع��راق بني 

الدول. 
وب��ني عبطان ان العاصمة بغداد 
كبي��رة  مالع��ب  إل��ى  بحاج��ة 
ومهمة الن ملعب الش��عب لم 
يع��د كافيا الس��تيعاب احلركة 
الرياضي��ة فض��ال عم��ا نتوقعه 
من اقبال دول��ي على العراق في 
املس��تقبل القري��ب، داعيا جلنة 
الش��ؤون االقتصادية إلى اتخاذ 
لتمك��ني  املناس��بة  االج��راءات 
ال��وزارة م��ن اجناز ملع��ب بغداد 
الدول��ي في منطق��ة التاجيات 
سعة 65 الف متفرج، باالضافة 
إل��ى ملعب احلبيبية س��عة  30 
الف متف��رج وملعب عم��و بابا 
س��عة  30 الف متفرج، مشيرا 
الى ان جلنة الشؤون االقتصادية 

الوزارية وافق��ت على ماطرحته 
بنق��ل مش��روع  ملع��ب  صالح 
الدين سعة 30 الف متفرج، من 
مدينة تكريت إلى ناحية العلم.

م��ن جانب��ه اش��اد رئي��س جلنة 
الش��ؤون االقتصادي��ة الوزاري��ة 
الدكت��ور س��لمان اجلميلي وزير 
التخطيط بالنجاح الكبير الذي 
حققته وزارة والشباب والرياضة 
املب��اراة  وتنظي��م  اقام��ة  ف��ي 
الدولي��ة الكبيرة ب��ني منتخبي 
العراق والس��عودية في البصرة، 
والتي تس��تحق الثناء والتقدير 
والدع��م، ملا له��ذه املب��اراة من 
اهمية  في اجملاالت السياس��ية 
ورفع  واالقتصادية  واالجتماعية 
احلظ��ر الرياض��ي ع��ن الع��راق، 
وان احلكوم��ة ل��ن تدخر وس��عا 
ف��ي دعم تلك اجله��ود من خالل 
متكني الوزارة من تنفيذ املشاريع 
الرياضي��ة احليوية خ��الل الفترة 

املقبلة.
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اليوم.. 3 مباريات 
في 18 الممتاز

أبو كوني 
يشكو الطلبة

الشرطة يحاول تجهيز عبد 
الزهرة وفائز للقاء الجوية

بغداد ـ الصباح الجديد:
جترى اليوم اخلميس 3 مباريات، ضمن اجلولة 18 
لدوري الدرجة املمتازة بكرة القدم، اولى املباريات 
س��تجمع فريق الطلبة وضيفه السماوة على 
ملع��ب الش��عب الدول��ي، ويحتض��ن ملع��ب 
الصناعة لق��اء النفط وضيفه امليناء البصري، 
ويضيف فري��ق امانة بغداد عل��ى ملعبه فريق 
النج��ف، وجتري ي��وم غٍد مبارات��ني، ففي االولى 
يلتقي فريقا احلدود وضيفه كربالء، وفي املباراة 
الثانية س��يحل فريق الصناع��ات الكهربائية 
ضيف��اً على فري��ق نفط الوس��ط تق��ام على 
ملع��ب النج��ف، وتختتم مباري��ات اجلولة يوم 
السبت املقبل، باقامة القمة اجلماهيرية التي 
س��تجمع القوة اجلوية والش��رطة على ملعب 

الشعب الدولي.

بغداد ـ الصباح الجديد:
ق��دم احملت��رف اإليف��واري، اب��و كون��ي، الع��ب 
الطلب��ة الس��ابق والكهرباء احلال��ي، في وقت 
س��ابق ش��كوى في مقر االحتاد الدولي بش��أن 
مس��تحقاته التي بذمة ن��ادي الطلبة، وقدرها 

٢٧ ألفا واربعمائة دوالر.
واك��د مصدر مق��رب من احملترف اإليف��واري ابو 
كون��ي: ان ي��وم اخلمي��س اخر موعد لتس��ليم 
املبلغ الذي بذمتهم، وفي حال عدم التس��ديد 
في املوعد احملدد أعاله فس��يخصم 3 نقاط من 

رصيدهم في مجموع ترتيب الدوري.
واوض��ح املص��در: ان امل��دة التي حدده��ا االحتاد 
الدول��ي هي ٣٠ يوما س��تنتهي اليوم اخلميس، 
وعن��د انته��اء امل��دة ول��م تدف��ع ادارة الطلبة 
مس��تحقات الالعب، س��يعطي االحتاد الدولي 
مهل��ة ايض��ا٣٠ً يوم��ا اخ��رى، وفي ح��ال عدم 
التسديد ايضا سيخصم 3 نقاط اخرى، وايضاً 
ستكون هناك عقوبة قاسية بحق نادي الطلبة 
في حال عدم دفعهم املس��تحقات في الفترة 

الثانية، وهي انزالهم الى الدرجة االولى.
يش��ار الى ان اإليفواري لن يتن��ازل عن حقوقه، 
وسيتواصل مع االحتاد الدولي عن طريق زوجته 

التي تتواجد في سويسرا.

بغداد ـ الصباح الجديد:
يسعى الكادر الطبي لنادي الشرطة، إلى إعادة 
تأهي��ل املصابني عل��ي فائز وعالء عب��د الزهرة، 
قبل مواجهة القوة اجلوية، السبت املقبل، في 

إطار اجلولة ال� 18 للدوري العراقي.
وقال حيدر عبد الزهرة، مسئول الكادر الطبي، 
في تصريح��ات صحفية إن املداف��ع علي فائز، 
خضع للفحص، بع��د انتهاء مباراة الصناعات 
الكهربائية.وتابع »كشف الفحص، وجود تورم 
بس��يط بالغضروف الهاللي األنس��ي للركبة 
اليسرى، فائز يحتاج إلى خوض وحدات تدريبية 

مكثفة، من أجل تقوية األوتار«.
وأوض��ح أن فحص ع��الء عبد الزهرة، كش��ف 
تعرض��ه لش��د بالعضل��ة الضام��ة للس��اق 
اليس��رى، م��ع ضرورة منح��ه فترة راح��ه، قبل 
العودة للتدريبات اجلماعية.وأشار إلى أن الكادر 
الطب��ي والبدني للفري��ق، يعمل عل��ى تهيئة 
الالعب��ني، م��ن أج��ل إيصالهما ألعل��ى درجات 

اجلاهزية، قبل مواجهة القوة اجلوية.

إعالم اتحاد الكرة

ق��رر االحتاد العراق��ي لكرة القدم، 
نقل بطول��ة الصداق��ة الدولية، 
م��ن مدين��ة كربالء إل��ى البصرة 

بشكل رسمي.
 وق��ال عض��و املكت��ب اإلعالمي 
الحتاد الكرة، حس��ني اخلرس��اني، 
في تصريحات صحفية أن االحتاد 
ق��رر في اجتماع��ه أول أمس نقل 
البطول��ة املق��رر لها ف��ي الفترة 
م��ن 22 وحت��ى 27 م��ن الش��هر 
اجلاري، بعد مناقشات بني أعضاء 

مجلس اإلدارة.
نق��ل  أس��باب  أن  إل��ى  وأش��ار   
البطولة تع��ود إلى وجود مالعب 
التدري��ب في البص��رة، باإلضافة 
إل��ى أن ملعب املدين��ة الرياضية 
قدرت��ه االس��تيعابية أكب��ر م��ن 

ملعب كربالء الدولي.
العراق��ي لك��رة  وتلق��ى االحت��اد 
القدم، خطابا من نظيره السوري، 
يح��دد من خالل��ه اس��ماء وفده 
املشارك في بطولة » الصداقة » 
الدولية التي من املزمع انطالقها 
في الثاني والعشرين من الشهر 
قاس��يون  نس��ور  وف��د  اجل��اري، 
س��يكون برئاس��ة موف��ق توفيق 
جمع��ة رئي��س اللجن��ة االوملبية 
وعضوية رئيس احت��اد كرة القدم 

صالح الدين خالد رمضان.
الوفد الس��وري  فيما سيش��هد 
البالغ عدده )56( شخصا حضور 
كل من مدير املنتخب محمد فادي 
وموفق يوسف اداري عام املنتخب 
واالملاني بيرناد ستاجن املدير الفني 
وامل��درب املس��اعد ط��ارق محمد 
واملدرب املس��اعد االملان��ي هارلد 

ارمش��ير وم��درب احلراس س��الم 
مم��دوح و)38( العب��ا ه��م كل من 
»احم��د مدني��ة واس��امة اومري 
وابراهي��م عامل��ة وعم��رو ميداني 
رأف��ت مهت��دي وهادي  ومحم��د 
املص��ري ومحم��د عدن��ان عبادي 
واحم��د الصالح ومحم��د املرمور 
وعم��ر الس��ومة وعم��ر خريب��ني 

ومحمود اليوس��ف ومحمد زاهر 
ميدان��ي وخال��د املبي��ض ومؤيد 
العجان وعالء الش��بلي ويوسف 
نوري قلفا وفراس اخلطيب وحميد 
مي��دو وعمرو جني��ات وتامر احلاج 
محمد وفهد يوسف وعدي جفال 
وجهاد الباع��ور ومحمد الرفاعي 
واس��راء حموية وكبرائيل صومي 

ومحم��ود  مارديكي��ان  وماردي��ك 
ون��دمي  امل��واس وحس��ني اجلوي��د 
الصب��اغ وبرهان صهيوني وصالح 
الشحرور وعزالدين تركي العوض 
وش��اهر الش��اكر ومؤي��د ع��ارف 
اخلولي ونص��وح نكدلي والكندي 

من اصل سوري مولهام بابولي.
العراق��ي  االحت��اد  تلق��ى  كم��ا، 

لك��رة القدم، اش��عارا من نظيره 
القط��ري، حدد فيه اس��ماء وفده 
املشارك في بطولة » الصداقة » 
الدولية التي من املزمع انطالقها 
في الثاني والعشرين من الشهر 
احلالي وحتى الس��ابع والعشرين 
الوف��د،  من��ه، حي��ث س��يترأس 
املش��رف الع��ام عل��ى املش��روع 

التف��وق  اكادميي��ة  ف��ي  االورب��ي 
الرياضي »اس��باير« طالل محمد 
الكعبي وعضوية االسباني برافو 
اوليفي��را مدي��ر أكادميية  مارت��ن 

»اسباير«.
كم��ا ستش��هد بعث��ة العناب��ي 
البالغ عددها )58( شخصا, حضور 
املنتخ��ب  محم��د س��الم مدي��ر 
واحمد حس��ن عل��ي مدي��را اداريا 
وعلي حسن علي منسقا اعالميا 
واالسباني فيلكس سانشيز مدربا 
اوريول  االخر س��يرجيو  واالسباني 
اجلي��ر مدربا مس��اعدا ومواطنهم 
الثال��ث جوليوس ريتش��ارد مدربا 
البدني  اللياقة  وطاق��م  للحراس, 
املكون من االس��بان جوس البيرتو 
وكارلوس دومنيتش وديفيد رودريغز, 
اضافة الى )31( العبا هم كل من« 
حسن  ،وعبدالكرمي  عبدالعزيزحامت 
فض��ل اهلل، وعبدالك��رمي س��الم، 
واحم��د  عبدالس��الم،  وعب��داهلل 
واحم��د عالءالدين  دوزن��ده،  معني 
بدر، واحمد فتحي، واحمد سهيل 
صاب��ر، واحم��د ياس��ر محم��دي، 
واكرم حسن عفيفي، واملعز علي، 
وعاصم عمر احلاج مادبو، وبس��ام 
هش��ام عل��ي، وبوع��الم خوخ��ي، 
وحم��د محم��د صال��ح، وحس��ن 
الهي��دوس، وهاش��م علي  خال��د 
عبداللطيف، واس��ماعيل محمد، 
وكرمي بوضياف، ومحمد عالءالدين 
محم��د،  احم��د  ومحم��د  ب��در، 
ومحمد مونتاري، ومصعب خضر، 
وعثمان عل��وي اليهري، وعمر باري، 
وبي��درو ميجوي��ل كوريا، وس��عد 
عب��داهلل الش��يب، وس��الم علي 
الهاجري، وسلطان حسني البريك، 
وطارق السليمان، ويوسف حسني 

محمد«.

سوريا وقطر يعلنان وفديهما لبطولة »الصداقة« الدولية
»البصرة« تضّيف المنافسات ابتداًء من 22 الجاري

مباراة سابقة ملنتخبنا الوطني أمام قطر

جانب من التتويج
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مفكرة اليوم

ميالن ـ أرسنال

دورتموند ـ سالزبورغ
أتليتكو مدريد ـ موسكو

التسيو ـ كييف

الدوري األوروبي

حسين الشكري يفوز بلقب 
بطل التنس في بابل

عبطان يعلن التفاوض والتعاقد مع 
الشركات إلنجاز ملعبي الحبيبية وذي قار

زيوريخ ـ وكاالت:
أكد االحتاد الدولي لكرة القدم 
التام��ة" في  "ثقت��ه  مج��ددا 
اخلط��ة األمنية الت��ي تتبعها 
لتأمني  الروس��ية  الس��لطات 
 ،2018 العال��م  كأس  بطول��ة 
وذل��ك ف��ي ظل م��ا يت��ردد عن 
البطول��ة  تع��رض  احتم��االت 
العت��داءات إرهابي��ة، كما نفى 
واس��تنكر املنظم��ون وجود أي 
مخاوف لديهم م��ن اعتداءات 
ع��ن  متح��دث  إرهابية.وق��ال 
الفيفا: "املعايير األمنية عالية 
املس��توى ف��ي روس��يا تتف��ق 
متام��ا م��ع املتطلب��ات اخلاصة 
والتحديات في مثل هذا احلدث 
الكبير".وأظهرت بطولة كأس 
القارات 2017 في روسيا أن هذه 

"اخلطط واملعايير فعالة".
ويع��ول الفيف��ا كثي��را عل��ى 
الت��ي  املني��ة  االحتياط��ات 

املنظم��ة  اللجن��ة  تطبقه��ا 
والس��لطات  للبطول��ة، 
الروس��ية.وقال املتح��دث ع��ن 
الفيفا: "إضاف��ة لهذا، الفيفا 
على تواصل مس��تمر بالطبع 
م��ع الس��لطات املعني��ة ف��ي 
روسيا بشأن تقييم أي مخاطر 

محتملة".
وف��ي املقاب��ل، نف��ى منظم��و 
البطول��ة في روس��يا وجود أي 
مخاوف لديهم م��ن اعتداءات 
إرهابية خالل فعاليات البطولة 
الت��ي تقام م��ن 14 حزيران إلى 
عل��ى  املقبل��ني.وردا  مت��وز   15
س��ؤال لوكالة األنباء األملانية، 
الروس��ية  اليوم في العاصمة 
موسكو، أكد مسؤولو اللجنة 
املنظمة للبطول��ة عدم وجود 
أي اجتاه لتغيير اخلطة األمنية.

املنظم��ة:  اللجن��ة  وذك��رت 
موضوع��ة  "الس��يناريوهات 

ومطروحة ملواجهة أي هجمات 
املنظم��ون  محتمل��ة".وكان 
جل��أوا لتجربة اخلط��ة األمنية 
 ،2017 الق��ارات  كأس  ف��ي 
وهي اخلطة الت��ي وافق عليها 

الفيفا.
للجنة  الصحفي  املكتب  وذكر 
املنظمة: "قوات األمن الروسية 
وأفراد األمن اخلاص في االس��تاد 
املهرجان  م��رور ه��ذا  يضمنون 
الك��روي في 11 مدينة روس��ية 

بشكل هادئ".
وكانت صحيفة "بيلد" األملانية 
االحت��ادي  املكت��ب  أن  ذك��رت 
اجلنائية  للتحقيقات  احلكومي 
في أملانيا، أصدر تقريرا حذر فيه 
من وجود مخاطر كبيرة لوقوع 

أعمال إرهابية خالل البطولة.
وطبقا للمعلوم��ات الواردة في 
واملنش��ورة  األملانية  الصحيفة 
في عدده��ا الص��ادر أول أمس، 

الدول��ة  داخ��ل  أج��زاء  توج��د 
الروسية تنتشر فيها منظمات 

إرهابية متشددة.
القانونية  القواع��د  وتس��ببت 
الصارمة في روس��يا واجملموعة 
غير املثيرة التي أوقعت القرعة 
منتخب��ات  م��ع  فيه��ا  أملاني��ا 
وكوريا  وسويس��را  املكس��يك 
اجلنوبية في ع��زوف الكثير من 
اجلماهي��ر األملانية عن الس��فر 

إلى روسيا.
وف��ي ه��ذا الصدد، اس��تعرض 
املوقع الرس��مي لالحتاد الدولي 
لكرة القدم عددا من املعلومات 
املناس��بة.وقال  به��ذه  املثي��رة 
موقع الفيفا أن أملانيا والبرازيل، 
الوحي��دان في  املنتخبان  هم��ا 
التاري��خ اللذان لعب��ا أكثر من 
100 مب��اراة ف��ي نهائيات كأس 
العالم برصيد 106 و104 مباراة 

على التوالي.

»الفيفا« يؤكد ثقته بالخطة األمنية لمونديال روسيا



لفدي��و  مقط��ع  اس��توقفني 
على  مؤخراً  قصير.. ش��اهدته 
وجدت  "الواتس��اب"،  تطبي��ق 
هذه املادة جميلة جداً وتستحق 
التأمل فيه��ا ومراجعة وحتليل 
تتناول  الهادف، ألنها  محتواها 
موضوعاً أو قضية مهمة متس 
الكثيرين من��ا، خصوصاً  حياة 
ع��دوى اإلصاب��ة مب��رض اليأس 
س��واء  والقن��وط،  واإلحب��اط 
مررنا  الت��ي  الظ��روف  نتيجة 
به��ا عب��ر محطات احلي��اة أو 
ف��ي م��ا نعيش��ه ف��ي وقتنا 
احلاضر من تقلبات ومتغيرات 
نفسية  وإحباطات  وتداعيات 
مع كل "تصريح" أو "تصريخ 
" من احملسوبني على الطبقة 
السياسية، أو نتيجة إقحامنا 
في موضوع ال ناقة لنا فيه وال 

جمل!
الفدي��و..  ه��ذا  يتضم��ن 
الش��اب  يتناول��ه  موضوع��اً 
أهيران"  بوران  الياباني "شون 
ويتحدث فيه عن ظاهرة متس 
حياتن��ا، وعل��ى جان��ب كبير 
م��ن األهمي��ة أال وهي ظاهرة 
االنكس��ار واإلحباط، وبخالف 
مجتمعن��ا  ب��ه  يؤم��ن  م��ا 
وش��عب الربي��ع العرب��ي من 
أمث��ال كاملثل القائ��ل: "اللي 
فأن  ميتصّلح��ش"،  انكس��ر 
الصدي��ق  اليابان��ي  الش��عب 
يؤمن باملثل ال��ذي يقول: "اللي 
انكسر يتصّلح" بل أفضل من 

السابق.. كيف..؟
يؤمن الشعب الياباني والكالم 
لصاحبنا "ش��ون" بإن األشياء 
التي تعّرضت للكسر ال بد من 
أن يعاد جتمعيها وإعادتها الى ما 
كانت عليه من جديد، فعندما 
يُكسر طبق أو وعاء في اليابان، 
سواء من الفخار والزجاج، تتم 
إع��ادة جتميعه وملء ش��روخه 
نع��م  "بالذه��ب"  فراغات��ه  أو 
خطوط��اً  لنصن��ع  بالذه��ب 
ورس��وماً بديع��ة وجميلة تبرز 
جمال ش��يء كان مكس��وراً أو 

محطماً !
يسترسل "ش��ون" في حديثه 
التي تعّرضت  ويقول: "األشياء 

الى ماٍض أليم تزيدها الشروخ 
جماالً وينطبق هذا الشيء على 
اإلنس��ان، ف��كل ما عش��تموه 
ال  ستعيش��ونه  ال��ذي  وكل 
أكثر فظاعة  يجعل حياتك��م 
حتى وإن كان األمر يبدو كذلك، 
يع��ود األمر لن��ا لنمأل ش��روخ 
معاناتن��ا بالذه��ب ونزينها به، 
ل��م تبلغوا بع��د مرحلة اجلرح 
وميكنك��م  يعال��ج  ال  ال��ذي 
كم��ا  أنفس��كم،  انتش��ال 
ميكنك��م التعّلم ممّا م��ررمت به 
فتصبحون أناساً أفضل بسبب 
املعاناة التي مررمت بها، ميكنكم 
إظه��ار ذنوبك��م أو جروحك��م 
بفخر وارتداءها كش��ارة شرف، 
كمن يقول للعالم: "متّعنوا مبا 
مررت به، فبس��ببه صرت ما أنا 
عليه اليوم وق��د صار بإمكاني 
اآلن تخط��ي كل العقبات التي 
تضعه��ا احلي��اة ف��ي طريقي، 
ل��م يعش أح��د حي��اة مثالية 
ق��ط ولن يعيش��ها أح��د قط، 
يعود األمر لنا مللء انكس��اراتنا 
والفجوات التي حتدثها بالذهب 
وجعلها تبدو جميلة، ال تخجل 
ممّ��ا حدث مع��ك ألن م��ا حدث 
معك ح��دث لغاية معينة، لذا 
فكّلما أنكرناها، وكّلما شكونا 

منها، وكّلما رفضنا 
تقّب��ل م��ا حدث 

يكون  لن  معنا 
لن��ا،  مفي��داً 
عندما  ولك��ن 

م��ا  نتقّب��ل 
حدث معن��ا وننظر 
املفي��د  للجان��ب 
م��ن معاناتن��ا وما 
به فسيكون  مررنا 

إكس��اٍء  مبثابة  األمر 
بالذه��ب،  لش��روخنا 
كتحوي��ل  س��يكون 

شيء بش��ع الى شيء 
ملِهم بديع، وحني يصبح 

م��ا م��ررمت ب��ه م��ن جروح 
إلهام  وإحباط��ات مص��در 
للغي��ر س��يكون للمعاناة 
الت��ي مررمت به��ا معنى، فال 
تتش��بثوا مبا فات. س��معت 

مفاده��ا:  مقول��ة  م��رة  ذات 

م��ن  مرحل��ة  كل  س��تتطلب 
حياتك نس��خة جدي��دة منك، 
ل��ذا يتطل��ب األمر من��ا أحياناً 
أن نعان��ي لكي نصير نس��خة 

جديدة من أنفسنا!"
وبع��د كل م��ا قال��ه الصديق 
الياباني "ش��ون" نتساءل: هل 
س��مع أحد منك��م حديث��اً أو 
تصريح��اً مش��ابهاً م��ن قب��ل 
أبطال الفضائيات الذين غزوها 
ف��ي غفلة م��ن الزم��ن، أو من 
بع��ض الذين أصبح��وا ماركة 
احلواري��ة  للبرام��ج  مس��جلة 

املكررة البائسة!
ه��ل من ه��ؤالء َمن حت��ّدث في 
يوم م��ا عن األمل واملس��تقبل 
وكي��ف  بالنف��س..؟  والثق��ة 
من��أل انكس��اراتنا وجروحنا مباء 

الذهب..؟!
بالتأكيد.. إن اإلجابة ستكون أن 
هؤالء "الش��لة" أو "الشّللية" 
م��ن بع��ض احملس��وبني عل��ى 
هم  و"اإلعالميني"  "الساسة" 
أبط��ال ب��ال منازع ف��ي تعميق 
جراحاتنا بتصريحات ومجادالت 
إحباطاً  تزيدنا  غير مس��ؤولة.. 
وتش��اؤماً  وتش��رذماً  وفرق��ًة 

واكتآباً وانكساراً!

• ضوء
يع��رف  م��ن 
يع��رف  اهلل.. 
وال  األم��ل 
ن��ي  يعا

جروح من ذهب ! 

عاصم جهاد
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8 آذار عند أبواب الحرملك

جمال جصاني

الي��وم هو الثامن م��ن آذار، املناس��بة األممية الت��ي أقرتها 
اجلمعي��ة العامة ل��ألمم املتحدة؛ لالحتف��ال والتضامن مع 
التطلعات املش��روعة لنس��اء العالم، في كفاحهن املرير 
والطويل في س��بيل احلرية والكرامة واملساواة. تزامناً مع 
قرب حلول هذه املناس��بة تتس��ابق اجملتمعات واألمم احلرة، 
لرفد مسيرة النساء هذه باملزيد من القرارات والتشريعات 
واخلط��وات التي تعزز مكانتها وحقوقها املش��روعة، وهي 
ال تق��دم ذل��ك بوصفها مكرم��ة او غير ذلك من ترس��انة 
الش��فقة واإلحس��ان، بل ألنها تدرك متاماً أن مكانة املرأة 
ودورها هو معيار لتقدم اجملتمع أو تخلفه. وبهذه املناسبة 
نح��اول أن نتوقف قليالً وواقع حال امل��رأة العراقية مقارنة 
ال م��ع نظيراتها ف��ي البلدان األخرى، بل مع أس��الفها من 
النس��اء العراقيات قبل أكثر من نصف قرن، عندما قلدت 
"اجلمهوري��ة االولى" العام 1959 الدكتورة نزيهة الدليمي 
منص��ب ال��وزارة، لتصبح أول وزي��رة في البل��دان العربية 
واملنطقة. من دون أدنى شك فأن النتيجة لن تكون لصالح 
امل��رأة في يومنا ه��ذا، حيث تقهقرت مكانتها بش��كل ال 
مثي��ل له في العقود األخيرة، وبنحو خاص بعد ما يفترض 
أنها مرحلة للعدالة االنتقالية التي تعيشها البلدان بعد 
زوال األنظمة الشمولية، عندما تسلمت القوى التقليدية 
ذات التوجهات اإلسالموية ملقاليد عراق ما بعد "التغيير" 
حيث استردت مؤسسات وسلطات ما قبل الدولة احلديثة 
)القبائل وشيوخ امللل والطوائف وغيرها) لنفوذها بشكل 
ل��م يعرفه تاري��خ العراق احلديث من قب��ل. إن موقف هذه 
الق��وى والكتل املتنفذة حالياً من املرأة تش��ريعياً وعملياً 
يفض��ح كل ما تدعي��ه من ش��عارات التغيي��ر واإلصالح 
واحلداث��ة والتق��دم، وهذا ما حصل مع كوتا النس��اء الذي 
أف��رغ بهمتهم م��ن محت��واه وقدرته على نص��رة قضايا 
النساء املش��روعة، ال بل ش��اهدنا كيف تتسابق البعض 
من عضوات مجلس النّواب، لتقدمي مشاريع قوانني تشجع 
على تعدد الزوجات بوصفه حالً ملشكلة العنوسة واألرامل 
وغي��ر ذلك من التش��ريعات املهينة ال للمرأة وحس��ب بل 

لسمعة العراق اجلديد.
بكل تأكيد ستتس��لل هذه املناس��بة األممي��ة واحلضارية 
)8 آذار) عل��ى مضاربنا املنحوس��ة، بصم��ت وعلى أطراف 
أصابعه��ا، ك��ي ال تخ��دش حي��اء أول��ي أم��ر التح��والت 
الدميقراطي��ة املزعوم��ة، م��ن الذين اعتادوا على حتس��س 
مقاب��ض خناجره��م ومنابره��م كلما س��معوا بش��يء 
مي��ت بصلة ل��� )حرية امل��رأة وحقوقه��ا) بعد أن س��خروا 
كل إمكاناته��م وتقنياته��م و"حيله��م الش��رعية" كي 
يشوهوها بأبشع شكل ممكن، ليتحول كل نشاط مساند 
وداعم للحرية واملس��اواة؛ الى شكل من أشكال االنحالل 
والتفس��خ األخالقي وفقاً ملنظومتهم القيمية املتجذرة 
عن��د عصور م��ا قبل كوبرنيك��وس. صحي��ح أن إمكانية 
حتق��ق أحالم مثل ه��ذه القوافل العقائدية والسياس��ية، 
ف��ي الع��ودة باملرأة ال��ى زم��ن "احلرملك" ومش��تقاته لن 
يتحقق، إال بش��كل عابر ومؤق��ت )كما حصل مع داعش)، 
إال أن ممثل��ي ه��ذه الردة احلضاري��ة والقيمية، س��يهدرون 
الكثير م��ن اجلهد واإلمكانات والوق��ت الثمني، بإمعانهم 
في استرداد ما فشلت داعش واملتجحفلني معها برسائل 
خالدة؛ في استرداده وبعث الروح فيه. قبل أكثر من نصف 
قرن، كانت هن��اك إرادة حقيقية ومش��اريع جدية، تنتصر 
للمرأة وقضاياها املش��روعة، أما اليوم وبعد 15 عاماً على 
"التغيي��ر" فال يوجد ما يش��به ذلك، نعم هناك من يدعي 
أنه امتداد لذلك اإلرث، لكن س��لوكه وس��يرته و"دقالته" 
وحذلقات��ه متثل عكس ذلك، وتلحق أبلغ الضرر، عبر تقدمي 
اخلدمات اجملانية ألعداءها التقليديني. أما النس��اء اللواتي 
أكرمتهن احملاصصة والكوتا املفروضة دستورياً مبواقعهن، 
فل��م نعثر على م��ن حتيد منهن عن مش��يئة الكتل التي 

منحتهن مثل تلك الفرص.

ومضــة

كاريكاتري ـ  عاصم جهاد

أحالم يوسف
كلن��ا متفقون عل��ى إننا نعاني 
احلياة بكل مفاصلها،  صعوبات 
وبحث  ق��در صعوبته��ا  وعل��ى 
ارب��اب البيوت ع��ن عمل إضافي 
يعينهم لس��د حاجات اسرهم، 
على قدر ما يعاني الغالبية منا 
من الروت��ني وامللل. اوق��ات فراغ 
طويلة يت��وه بعضنا في فلكها 
م��ن دون اف��ق ملنفذ. لك��ن، هل 
كس��ر الروت��ني ش��يء صعب او 
إعج��ازي كما يص��وره البعض؟ 
هل البح��ث عن ش��يء يضفي 

جتددا بات بحكم املستحيل؟
مه��ا  عل��ى  الس��ؤال  طرحن��ا 
ف��ي علم  العب��ودي اخصائي��ة 
االجتماع فقالت: الكسل هو ما 
يولد اإلحساس بالروتني، فهناك 
س��اعات طويلة ميك��ن ان ننجز 
بها اعماال عدة واش��ياء جميلة 
جتعلنا اكث��ر اقباال عل��ى احلياة 
واكث��ر اعتدادا بالنفس، أش��ياء 
ميكن لنا ان منارس��ها وجتعل منا 
صّناعا فارقني بحياة اآلخرين، أنت 
يا من تش��كي من الروتني، اخرج 

انت وعائلت��ك، متتع بصحبتهم، 
املش��كلة ان البعض تستهويه 
حال��ة التش��كي وناهي��ك ع��ن 
العائل��ة،  م��ع  الرفق��ة  متع��ة 
فهن��اك هواي��ات او لنقل اعمال 
القراءة،  مث��ال  ممارس��تها،  ميكن 
او االس��تماع ال��ى املوس��يقى، 
الروت��ني نحن م��ن نخلقه ونحن 

من نقتله.
اذن ميك��ن لنا ان نكس��ر الروتني 
بأساليب بسيطة وحتت متناول 
اليد، فالكت��ب تفترش األرصفة 
بشتى عناوينها واسمائها، سواء 
في ش��ارع املتنب��ي ام املكتبات، 
الكافيه��ات  بع��ض  ان  وحت��ى 
باملوالت اختار اصحابها ان تكون 
املكتبة ضمن خدماتهم للزبائن. 
طارق اجلبوري عسكري متقاعد 
يق��ول: عندم��ا كنت ش��ابا لم 
اكن اش��عر بأي ش��يء مما اشعر 
به الي��وم من أوقات ف��راغ عاجز 
عن ملئها او سدها مبا هو مفيد 
وممت��ع، الى روتني قاتل، فكنت انا 
مع أصدقائي بعد املدرس��ة وفي 
اثن��اء دراس��تي اجلامعية نبحث 

عن أي وسيلة للمتعة والبهجة، 
كنا نرتاد دور السينما، واملسارح 
الت��ي كان��ت حتت��رم اجلمهور مبا 
تقدمه من اعمال جادة ورصينة، 
ام��ا الي��وم فانا احم��ل هم هذا 
اجليل، فحياتهم تقريبا فارغة اال 
من مواق��ع التواصل االجتماعي 
الب��الي  االلكتروني��ة  واأللع��اب 

ستيشن وغيرها.

نعم هناك العديد من الش��باب 
يج��دون متعته��م ف��ي الع��اب 
الب��الي ستيش��ن وك��رة القدم 
التي ميارس��ونها م��ن خالل هذا 
اجلهاز، لك��ن باملقابل هناك عدد 
بأعم��ار  واألوالد  الش��باب  م��ن 
صغيرة ش��كلوا فرق��ا ويقومون 
مبمارس��ة كرة الق��دم على احد 
املالعب في النوادي والس��احات، 

إضافة ال��ى دور الس��ينما التي 
مواصف��ات  حس��ب  أنش��ئت 
عاملي��ة ميكن ان تكون وجهة من 
يبحث عن املتعة وكسر الروتني، 
يقول جعفر الدراجي: انا زرت دور 
السينما في عمان وحقيقة اجد 
ان قاعات السينما املوجودة في 
املوالت اليوم اجمل واكثر حداثة، 
ونح��ن نتابع بورص��ة األفالم بني 
مدة ومدة أخرى، ونقرأ عن عرض 
لبعض هذه األفالم على شاشات 
الس��ينما، إضافة الى الساحات 
الت��ي حولت الى مالعب صغيرة 
نتفق أحيانا انا وبعض األصدقاء 

لنلعب كرة القدم فيها.
ام��ا عبد اخلالق مه��دي صاحب 
ف��كان  لالكسس��وارات  مح��ل 
متفائال ج��دا ومقبالً على احلياة 
اذ  عليه��ا  يحس��د  بطريق��ة 
يق��ول: اتعجب مم��ن يتحدث عن 
املل��ل وأوقات الف��راغ، يا ليتهم 
يعطونني بضع ساعات من أوقات 
فراغه��م تلك، فم��ع اني انهض 
مبكرا م��ن نومي لكني بالفعل 
اجد ان اليوم قصير جدا مقارنة 

مب��ا اريد فعله، فان��ا عند عودتي 
م��ن العمل اجال��س عائلتي ثم 
اقرأ كتاب��ا، ألني اعتدت ان يكون 
ذلك ضم��ن اليوم، بني آونة وآونة 
أخرى اس��افر ال��ى محافظة او 
بلد اخر مع زوجتي، فنشعر باننا 
بش��هر العسل، هناك متنزهات 
ودور الس��ينما وحتى املس��ارح، 
نعم هناك مس��رحيات هابطة 
لكن باملقابل هناك عروض جادة 
تس��تحق املتابع��ة. فم��ن يريد 
قتل الفراغ سيجد ألف وسيلة 

لذلك غير التشكي.
م��ن خ��الل بع��ض اآلراء جن��د ان 
موضوع الروت��ني والوقت يتعلق 
ومزاج��ه  الش��خص  بطبيع��ة 
واقباله على احلي��اة، الن الروتني 
حال��ة قابل��ة للكس��ر وبأكث��ر 
من وس��يلة، واليوم هن��اك نواد 
وس��احات وحدائ��ق عامة ميكن 
ان تكون وس��يلة الضفاء بعض 
التغيي��ر عل��ى س��اعات يومنا، 
فالتغيي��ر واملتعة يأتي��ان بأمور 
بس��يطة، لكن حتتاج الى عقل 

واع وتفكير سلس.

الكسل يصنع الروتين الذي نريد قتله

ASSABAH ALJADEED

الصباح الجديد - وكاالت:
كش��فت الفنانة هند صبري، عن 
"املارثون"  ف��ي  عدم مش��اركتها 
الرمضان��ي املقب��ل، وقال��ت ف��ي 
تصري��ح خ��اص الى اح��د املواقع 
الفنية: قررت أن أقدم عماًل درامًيا 
رمضانًيا كل عامني حتى أتأنى في 
اختياراتي وأقدم عماًل مميزًا، فأنا ال 
يهمن��ي احلضور باس��تمرار بقدر 

م��ا يهمني أن أقّدم عماًل مختلفا 
يضيف إلى شوطي الفني.

وفي س��ياق اخر حتدث��ت هند عن 
مش��اركتها ف��ي فيل��م " الكنز 
2" وقال��ت:  "انتهي��ت من تصوير 
دوري في العمل، وسأواصل تقدمي 
الت��ي  كيلوبات��را"   " ش��خصية 
قدمته��ا ف��ي اجل��زء األول، وأراهن 
عل��ى جناح اجلزء الثاني مثلما جنح 

اجلزء األول".
تأليف  م��ن  "الكنز"  فيلم 
عب��د الرحيم كم��ال، ومن 
إخراج شريف عرفة، بطولة 
محم��د رمض��ان ومحم��د 
س��عد، وروب��ي، وأحمد رزق، 
وهاني ع��ادل، وهيثم أحمد 
زك��ي، وأمينة خلي��ل، وعدد 

كبير من املمثلني.

هند صبري لن تشارك 
في الموسم الدرامي

بغداد - الصباح الجديد:
أقام��ت دار ثقاف��ة األطف��ال بالتعاون مع 
هيئ��ة النزاهة واملفوضي��ة العليا حلقوق 
اإلنسان مهرجان ربيع الطفولة في دورته 
العاش��رة الذي بدأ في اخلامس من شهر 
اذار اجل��اري ويس��تمر حت��ى احلادي عش��ر 
من نيس��ان املقبل حتت ش��عار )بالثقافة 

والنزاهة نرتقي).
وافتتح مدير عام دار ثقافة الطفل صباح 
نعمان العزاوي معرضا للرس��م مبشاركة 
ش��عبة الفنون الدرامية في دور اإلصالح 
واملراك��ز الثقافية ف��ي احملافظة، وقدمت 
مدرس��ة تنميه اإلب��داع فعالي��ة بعنوان 
)اق��رأ) وفعالية عن اللغ��ة العربية ، فيما 
قدمت فرقة الدار عرضا مسرحيا بعنوان 

)وصايا جدي) سيناريو الدكتورة 
فات��ن اجل��راح إخ��راج يوس��ف 

الذهبي.
 كم��ا ق��دم الطالب��ان رفق��ة 
وااليه��م محم��د من  محم��د 
االبتدائي��ة  النه��روان  مدرس��ة 

أغنية بعنوان بغداد، إما مدرسة 
العل��م فقدم��ت أنش��ودة بعنوان 

)العل��م). وقالت مع��اون مدير عام دار 
ثقافة األطفال فاتن اجلراح: تنوعت فقرات 
املهرجان بعدة أنش��طة وعروض متنوعة 
ومنه��ا املس��رح، واملوس��يقى، والرس��م، 

والرقص واأللعاب، واملس��ابقات 
فيهي�ة  ل��ت���ر ا

والثقافية.

الصباح الجديد - وكاالت:
بادر شاب يدرس الطب البيطري في جامعة 
البصرة بالتعاون مع صديق له ميتلك عيادة 
لتطبيب احليوانات، بتحويل الطابق الثاني 

من داره الى فندق امنوذجي للقطط. 
وق��ال الطبي��ب البيط��ري أزه��ر الربيع��ي 
إن "الفن��دق يوف��ر ش��تى وس��ائل الراحة 
للقطط"، مبيناً أن "وجبات الطعام تقدم 
للقطط وفقاً لنظ��ام غذائي يحافظ على 
نشاطها وحيويتها، كما انها تخضع خالل 
اقامته��ا الى رقابة بيطري��ة دقيقة حرصاً 

على سالمتها".
وأكد الربيعي أن "الفندق مجهز الستقبال 
جميع أنواع القطط كاألوروبية والشيرازية 

والفرعونية والعراقية احمللية"، مضيفاً 
أن "فك��رة املش��روع مس��توحاة من 

جت��ارب غربي��ة، لكن الفن��دق يعد 
األول من نوعه في البصرة"."

أن  ال��ى  الربيع��ي  وأش��ار 
أن  املؤم��ل  م��ن  "املش��روع 
يحقق ربحاً وفيراً"، مضيفاً 
أن "الكثير م��ن هواة تربية 
عن��د  يعان��ون  القط��ط 

س��فرهم م��ن ع��دم وج��ود 
أش��خاص يقدم��ون الرعاي��ة 

لقططه��م، وبوج��ود الفن��دق 
أصب��ح بإمكانه��م ايداعها فيه 

والسفر من دون قلق عليها"

فندق خمس نجوم للقطط في البصرة

انطالق مهرجان الطفولة في دورته العاشرة

تهنئة

الى التي نقول لها لوالك
ل��والك ه��ل كن��ا س��نمضي صوب 

اراداتنا؟
هل كانت أفعالنا ستتش��كل كما 

رسمتها هذه االرادات؟
واألكث��ر .. ل��والك هل كنا س��نصنع 

إراداتنا، أو نرسم أفعالنا؟
بالتأكي��د ال، فثم��ة ل��إرادة غاي��ة، 
وللعف��ل ه��دف، ولوالك ايته��ا املرأة 
م��ا كنا لنج��د روحا نس��كن اليها، 
أو بيت��ا آمنا نلوذ ب��ه، وماكنا لنعرف 

الطمأنينة 
و... نعترف لوالك ما كانت لنا حياة

فاليك يامن نقول لها لوالك .. نهنئك 
ونرفق تهانينا بتأكيد مفاده )لوالك( 
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