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دعوات غاضبة لمقاطعة بضائعهما تحت هاشتاغ "خلوها تخيس" و"العراق عطشان"

بغداد  -الصباح الجديد:
زادت تداعيات جفاف نهر دجلة،
ج ّراء البدء مبلء ســد اليســو
التركي ،وقطع إيــران لتدفقات
الزاب عن إقليم كردستان ،حدة
وحتولت الى غضــب جماهيري
وحراك سياســي على مستوى
بعــض األحــزاب والكتــل ،في
حني دعت مديريــة ماء املوصل
الى اســتغالل اإلجــراء التركي
واالســتفادة من ضغط املاء في
األراضــي التركية حتت الســد
بحفــر آبار ارتوازيــة لتأمني حل
جانبي جلفــاف دجلة في نينوى،
اتهم بعض الغاضبني املسؤلني
احلكوميني بعدم التعامل اجلدي
ســابقا مع أزمة املــاء احملتملة
في حينهــا وصــارت واقعا مرا
اليوم ،وهذا في وقت أوردت أمانة
بغــداد خالله أن مشــاريع املاء
الصافــي التابعة لألمانة تعمل
بشــكل جيد ،وأنها بصدد إزالة
التجــاوزات على شــبكات املاء
الصافي لتأمينه في البيوت.
وعبــر ناشــطون وإعالميــون
عــن غضبهــم ممــا وصفوها
"املمارسات التركية وااليرانية"
جتاه العــراق ،وطالبــوا بتدخل
عاجــل امــام مناظــر اجلفاف
احلاصل فــي نهر دجلة ،في حني
اطلقوا هــم وآخــرون حمالت

تنامي السخط الشعبي ضد تركيا وإيران
واللجنة العليا ألزمة المياه في حالة طوارئ

ملقاطعــة البضائــع التركيــة
وااليرانية.
وأظهرت مقاطع فيديو انخفاض
منســوب مياه نهــر دجلة في
مدينتي بغــداد واملوصل ،بنحو
غير مســبوق ،لدرجــة بات من
املمكن عبور النهر ســيرا ً على
األقــدام ،وذلك بعدمــا اعلنت
احلكومة التركية بدء ملء سد
"إليسو" الذي أنشئ على منبع
النهر في االراضــي التركية ،ما
انعكس مباشــرة علــى النهر
في اجلانب العراقــي وانخفاض
منسوب مياهه.
وتزامنا مع هــذا احلدث ،أقدمت
الســلطات اإليرانية على قطع
مياه نهر "الــزاب الصغير" عن
محافظــة الســليمانية فــي
إقليم كردســتان "مجدداً" ،ما
تسبب بأزمة ملشــروع املياه في
قضاء قلعة دزة باحملافظة ،وعلى
وفق ما أعلنته مديرية الســدود
في إقليم كردستان ،فأن االجراء
اإليراني تســبب في أزمة توفير
مياه الشــرب ،ما تسبب مبوجة
غضب عارمــة ،اجتاحت مواقع
التواصل االجتماعي من العراق،
إذ عبر ناشــطون وإعالميون عن
غضبهم من املمارسات التركية
االيرانيــة "االســتفزازية" جتاه
بلدهم اجلار العــراق ،مطالبني

في حوار مع "

حكومــة بالدهــم بالتدخــل
العاجل وإنهــاء اجلفاف احلاصل
في نهــر دجلة ،ومنــع الكارثة
اإلنســانية التي بدأت تلوح في
األفق.
ووفي هــذا الصدد قــال احمللل
السياسي هشــام الهاشمي،
إن احلــوارات الدبلوماســية
الباردة التي قادها وزير اخلارجية
العراقي وفريقــه ورئيس الوزراء
ومستشــاروه ،لم تعط للعراق
ًّ
حل واضحــا ،ولم تكن بحوارات
شــفافة تصــارح العراقيــن
باحلقيقــة ،أو تقــوم بالتدابير
املناســبة ملواجهة بدايات هذه
ً
وصول لذروتها.
األزمة
وأضــاف ،في منشــور له على
"فيس بــوك" ،أن غايــة تركيا
وإيران مــن تقليل حصص بلدان
جانب من نهر دجلة على االراضي العراقية املصب "العراق وسوريا" ،تكمن
فــي ورقــة ضغط سياســية
واقتصادية حلماية أهداف التأثير،
التي تعمل بها دول جوار العراق.
أمــا اخلبيــر القانونــي أميــر
ّ
الدعمــي ،فعلق قائــ ًا" :إذا لم
وأضاف أن "اخلزين املائي احلالي ممكن أن يؤمن
يكن لنا موقف كشــعب بعيدا
 50باملائة من اخلطة الزراعية الصيفية".
عــن احلكومة جتــاه مــن يريد
أعلنا
ولفت اجلنابي ،انه "قبل تسعة شهور
موت دجلــة ،فأعتقد أن دجلة ال
أقرت
والوزارات
ان الصيف سيكون شحيحا
نستحقه".
الزراعة
حجم
تقليل
 24إجراء مــن ضمنها
وانتقد آخــرون موقف احلكومة
الصيفية".
العراقيــة بالتعامــل مع تلك

الجنابي :مخزوننا المائي  17مليار متر مكعب

بغداد ـ الصباح الجديد:
قال وزير املوارد املائية حســن اجلنابي ،أمس
األحد ،ان مقــدار اخلزين املائــي في العراق
يبلغ  17مليــار متر مكعــب ،الفتا أن هذا
اخلزين سيؤمن  50باملائة من اخلطة الزراعية
الصيفية.

وقال اجلنابي خالل االجتماع التشاوري الذي
عقده البرملان العراقي أمــس بحضور وزير
الزراعة فالح زيدان وعدد من املســؤولني في
وزارة اخلارجية ،ان "مقــدار خزيننا املائي هو
 17مليار متر مكعــب وهذا اخلزين يجب أن
يؤمن مياه الشرب والزراعة".

األزمة ،برغم أن تركيا بدأت ببناء
السد منذ عدة سنوات ،من دون
اتخاذ التدابيــر الالزمة ملواجهة
ذلك.
في حني ذهــب آخرون الى اطالق
حملة دعوا خاللها إلى مقاطعة
البضائع التركية وااليرانية التي
تغزو األسواق احمللية في العراق،
مطلقــن هاشــتاغ (خلوهــا
تخيس ،العراق عطشــان ،دجلة
يحتضر ،املاء مقابل االستيراد ).
ومــن جانبه ،قــال وزيــر املوارد
املائية حســن اجلنابي في مؤمتر
صحافي ،إن "القنوات املفتوحة
بني العراق وتركيا كفيلة ببحث
قضية أزمــة املياه وإيجاد حلول
لها ،كاشفا عن زيارتني قريبتني
إلــى كل من تركيــا وإيران حلل
األزمــة ،داعيــا املواطنــن إلى
زيادة خزن امليــاه داخل منازلهم
ملواجهة األزمة".
وفي املوصــل قال مصــدر في
مديرية املــاء هناك امس االحد،
بــان نهر دجلــة بــدأ باجلفاف
بشــكل ملحوظ ،مشــيرا الى
حاجة احملافظة حلفر آبار ارتوازية.
وقال املصدر ان "استمرار تركيا
في تخزين مياه النهر في سدها
ملدة  72ساعة سيتسبب بأزمة
مياه".
تتمة ص3

" ..الدكتور عبد اللطيف رشيد:

استحصال المناصب ليس بأهمية االتفاق على برنامج سياسي موحد
السليمانية ـ عباس كاريزي:
أكد رئيس مستشاري رئاسة
اجلمهورية عبد اللطيف رشيد
أن سعي الكرد وراء استحصال
املناصب غير مج ٍد بقدر أهمية
االتفاق على برنامج سياســي
موحد.
وقــال رشــيد في حــوار مع
"الصباح اجلديد" " ،حلد اآلن ال
يوجد أي اتفاق فعلي بني االحتاد
واحلزب الدميقراطي ،برغم وجود

بعــض االجتماعــات الثنائية
األولية ،وأنا اعتقد بأن السعي
وراء اســتحصال املناصب غير
مهم بقدر أهمية االتفاق على
برنامج ونهج موحــد ،واؤكد
علــى ذلك وســوف أعمل من
اجل حتقيقه".
وأضـــاف "ال اعتقـــد بأن أي
طرف أو حزب سياســي كردي
يختلــف على ضــرورة ضمان
ميزانيــة اإلقليم مــن املوازنة

الصدر يمهل الحكومة أياما للنظر
في مسألة الماء والكهرباء

بغداد ـ الصباح الجديد:
أمهل زعيم التيار الصدري مقتدى
الصــدر ،أمس األحــد ،احلكومة
بضعة أيــام ،وذلك من أجل إيجاد
حــل ألزمتي املــاء والكهرباء ،في
حني تعهد بـ"إرجاع احلق" ،حسب
تعبيره.
وقال الصدر ،فــي تغريدة له على
"تويتــر" أمس االحــد ،إن "هناك
جهود لالنتقام من العراقيني بعد
انتصار االصــاح في االنتخابات"،
وأضــاف "ما انــا وما قــدري وما
خطــري ،كــي يدفــع العــراق
والعراقيــون ضريبتي؟ انا من يذود
عنهم ويضحي بالغالي والنفيس
aتقريـر

من اجلهم ،فاذا كان انتصارنا (ال
الصدر) او انتصــار االصالح بداية
لالنتقــام من العــراق والعراقيني
فأنني سوف لن اسمح بذلك".
وتابع " فما خلقنا نحن ال الصدر
اال قرابــن للشــعوب املظلومة
واملضطهدة ،وفي خدمة الفقراء
واحملتاجني ولن اســمح باذاهم او
االضرار بهم ".
وأوضــح الصدر ،قائــا " انا على
يقني ،ان قطــع املــاء والكهرباء
عن الشــعب لن يركعهم ،شعب
العــراق ابي لن ينثني وســيبقى
مرفوع الرأس شامخاً".
تتمة ص3

االحتاديــة ،أو أن يكــون برملان
اإلقليــم قويـــا وفاعــاً ،وأن
وجـود االعتراضـات على نتائج
االنتخابات ،ليس عائقـــا أمام
حتقيق وحــدة الصف واملوقف
الكــردي ،وتفاهــم األطــراف
السياســية علــى القضايا
األساسية والنهج السياسي
وما يخـــص الكـــرد فـــي
العراق".
احلوار كامال ً ص 5

الحكيم يطالب بإلزام دول الجوار
بقانون الدول المتشاطئة

بغداد -الصباح الجديد:
حمــل رئيس تيار احلكمة الســيد
ّ
عمــار احلكيــم ،اجملتمــع الدولي
مســؤولية إلزام دول اجلوار بقانون
الدول املتشــاطئة ملراعــاة حصة
العراق املائية ،داعيا ً إلى اإلسراع في
وضع خطة عاجلة ورصينة إلنشاء
السدود واخلزانات.
وأعرب الســيد احلكيــم عن قلقه
البالغ بشــأن األنبــاء التي تتحدث
عن اخلطر الذي يهــدد العراق بعد
اســتئناف اخلزن في ســد (اليسو)
التركي والذي سيكون ذات تداعيات
خطيــرة علــى الصعــد البيئية
واالقتصادية وحتى االجتماعية في

العراق ،سيما بعد التقارير امليدانية
التي تؤكد تراجع منسوب مياه نهر
دجلة.
وحــذر مــن اآلثــار اخلطيــرة التي
تستهدف اإلنسان والثروتني الزراعية
واحليوانيــة والتركيبة الســكانية
واحلركة الدميوغرافية ،حاثا احلكومة
العراقية ووزارتــي اخلارجية واملوارد
املائية علــى التعامل مع هذا امللف
احلســاس بجدية وتفعيل القنوات
الدبلوماسية كافة مع اجلارة تركيا
وحمــل اجملتمع الدولــي على إلزام
دول اجلوار بقانون الدول املتشاطئة
ملراعاة حصة العراق املائية.
تتمة ص3

الرقابة المالية :سجلنا  11مخالفة على
أجهزة الفرز اإللكتروني لم تأخذ بها المفوضية

بغداد ـ الصباح الجديد:
رد ديــوان الرقابة املاليــة االحتادي،
أمس األحد ،على بيــان مفوضية
االنتخابات املستقلة بشأن تدقيق
إجراءات التعاقد مع شــركة ميرو
سيستمز الكورية اجلنوبية اخلاص
بتصنيع وتعبئة ورزم ونقل أجهزة
مشــروع العد والفرز اإللكتروني،
مشيرا ً الى تشخيصه  11مخالفة
للمفوضية ،ولم تأخذ بها األخيرة.
وقــال الديــوان فــي بيــان تلقت
"الصباح اجلديد" نســخة منه ،إن
"العديد مــن الصحف والوكاالت
نشــرت يوم االثنــن  28أيار 2018
بيانا ملفوضية االنتخابات وجاء في
بيان املفوضية في احدى الفقرات
(علما أن جميع هذه العقود دققت
من قبــل ديوان الرقابــة املالية وال
توجد أي مالحظات عليها)".

وأضــاف "نــود أن نصحــح هذه
املعلومة بأن ديــوان الرقابة املالية
االحتــادي كان قــد اصــدر تقريرا ً
موجهــا ً إلــى املفوضيــة العليا

أجهزة الفرز اإللكتروني
املســتقلة لالنتخابــات ذي العدد
(ع )19600/48/5/فــي2017/9/13
بشــأن تدقيق إجــراءات التعاقد
للعقد ( )3لسنة 2017مع (شركة

ميرو سيستمز) الكورية اجلنوبية
اخلــاص بتصنيــع وتعبئــة ورزم
ونقل أجهزة مشــروع العد والفرز
االلكترونــي واخلدمــات املتصلة
وفيه مالحظــات مهمة ومفصلة
بشأن العقد واإلجراءات التعاقدية
وتدقيق األوليات اخلاصة بالشركة
املعنية".
وتابع انه " شــخص الديوان إحدى
عشــرة مالحظــة لم تأخــذ بها
املفوضيــة مــن ضمنهــا كتاب
الســفارة العراقية في كوريا الذي
يوضح أن الشركة (شركة جتميع)
وليســت مصنعة خالفا لضوابط
التعاقــد وعدم تناســب رأس مال
الشركة املصنعة مع قيمة العقد
حيث أن مبلــغ العقــد ()97432
مليــون دوالر ورأس مال الشــركة
(سبعة مليون دوالر)".

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

شؤون عراقية

حسم األمر بشأن دستورية جلسة البرلمان التي تقرر
فيها إعادة الفرز على طاولة المحكمة االتحادية

التفريط باألمن المائي !
لقرون طويلة بقي العراق دولة بحدود جغرافية متر به
االنهار العذبة وتصب في وديانه وسهوله ..وبالتالي
صارت هــذه الدولة مصبا للرافديــن اخلالدين دجلة
والفرات يشــقان فيه طريقهما الالف الكيلو مترات
ثــم يلتقيان في اجلنوب ثم تنتهي رحلتهما في مياه
اخلليج العربي املاحلة ..وتســبب مــرور هذين النهران
العظيمني في العراق اضافة النهر صغيرة اخرى في
حتقيــق التنوع في مصادر الثروة فيــه وانبعاث احلياة
االقتصادية مما جعل هــذه االرض موردا الطماع االمم
االخرى وشــن الغزوات عليها خالل العصور القدمية..
اال ان اكتشــاف النفط في التاريخ احلديث اسهم في
احداث تغييرات كبرى على مستوى االهتمام بالدخل
القومي وانفردت الثروة النفطيــة في العراق والدول
اخلليجية بتحقيق اعلى املكاسب املالية على حساب
الثــروات االخرى الزراعة والصناعــة والتجارة وخالفا
للدول اجملاورة للعراق ضمــت اراضي بالد الرافدين في
باطنها كل مقومات هذه الثروات وفيما لم تشــكل
موارد النفط اال جزءا يســيرا من ميزانية العراق خالل
النصف االول من القرن العشرين اال انها كانت الركن
االســاس في توفير املوارد املاليــة وبناء االقتصاد في
النصــف الثاني من القــرن العشــرين والقرن الذي
تاله وتراجع الى حد بعيــد االهتمام بالزراعة والثروة
احليوانيــة والصناعــات اليدوية وشــهد ملف املياه
والثــروة املائية اهتمامــا متزايدا مع بــروز اخلالفات
السياسية بني العراق وســوريا والعراق ودولتي املنبع
لنهــري دجلة والفرات وروافدهما ايــران وتركيا خالل
ســنوات الســبعينيات والثمانينيات وكادت بعض
التطــورات ان تتحول الى حــروب في حقب مختلفة
حينما اقدمت هذه الدول الثالث على استعمال املياه
كورقة ضغط على احلكومة العراقية وتعرضت اجزاء
واســعة من االراضي الزراعية العراقية في الوســط
واجلنــوب الى اجلفــاف جراء قطع ميــاه نهر الفرات
منتصف الســبعينيات فيما اســهمت احلروب التي
شنها النظام الســابق على جيران العراق في احداث
تخبط كبير وممارســة سياســة مائية مرجتلة حرم
فيها ســكان االهوار من الثــروات املائية ومت جتفيف
مساحات واسعة من البحيرات وحتويل مجرى االنهار
واغفلت احلكومات املتعاقبة في صنع ســتراتيجية
لالمن املائي فــي العراق متنع او تضعف اســتعمال
املياه كورقة ضغط من قبــل الدول اجملاورة ولم تقدر
االهمية البالغة لهذا املفصل الذي يشــكل محورا
مهما من محــاور االمن القومــي للدولة فيما اولت
تركيا وايران مللف املياه اهمية كبيرة وشــرعت ببناء
السدود العمالقة والنظم وبدأت منذ سنوات طويلة
تخطط الســتراتيجية حتقق التوازي بني الثروة املائية
والثروة النفطية واستشعرت مبكرا مفهوم املعادلة
االقتصاديــة اجلديدة (املاء مقابــل النفط ) واذا كان
االعالن من قبل احلكومة التركية عن تشــغيل سد
(اليسو) جنوب شــرق تركيا قد شــكل هلعا كبيرا
داخل العراق واستشعر ماليني العراقيني خطر وشبح
اجلفــاف فــي ارض وادي الرافدين فــان االتهام واللوم
يجــب ان يوجه اوال للنظام السياســي فــي العراق
قبل محاســبة النظام التركي فخالل هذه السنوات
الطويلة لم تفكــر اية حكومة عراقيــة في تنفيذ
مشاريع كبرى خلزن املياه العذبة مبا يلبي حاجة االرض
واالنسان في اجزاء واسعة من الوسط واجلنوب خالل
موسم الصيهود الذي تشح فيه املياه كل عام وبقي
العــراق يفرط بهذه الثروة ويهدرهــا في مياه اخلليج
العربــي من دون اي تخطيط علمــي او اقتصادي في
وقت مت فيــه انفاق مليارات الدوالرات على مشــاريع
زائفة ووهمية ومشــاريع ثانوية لــم يجن من ورائها
العراقيون مايحفظ امنهــم الوطني وجرى التعامل
مع ملف املياه بتهميش وجهل كبير مما عرض العراق
الى مخاطر اقتصاديــة وبيئية محدقة متوقعة كان
ميكن تالفيها منذ وقت طويل لو احســن املعنيون في
اعلى هرم الســلطة وفي وزارة اخلارجية ووزارة املوارد
املائية واللجان اخملتصة فــي مجلس النواب التعامل
معها بوعي عميق ومعرفة وتخصص واحتراف.

تقـرير

متابعة الصباح الجديد:
يرى مراقبــون ان األنظار ســتتجه
صوب احملكمة االحتادية العليا حلسم
األمر بشأن جلســة مجلس النواب
االســتثنائية التي عقدت األسبوع
املاضي ،والتــي دعت فيها مفوضية
االنتخابــات إلى إجــراء الفرز والعد
اليــدوي لـــ  10باملئة مــن صناديق
االقتــراع وإلغــاء انتخابــات اخلارج
والنازحني.
وذكرت مصادر صحفية ان عشــرات
النــواب اخلاســرين ،مــن بينهــم
شخصيات سياسية بارزة يتقدمهم
رئيس البرملان سليم اجلبوري ،ونائبه
األول وزعيم اجمللس األعلى اإلسالمي
همــام حمــودي ،يترقبــون حكــم
احملكمة االحتادية بشــأن القرار الذي
اتخذوه خالل اجللســة االستثنائية
بإلغــاء جزئــي لالنتخابــات ،فيما
أصدرت رئاســة اجلمهورية توضيحا
بشأن موقفها مما يجري حيال إعالن
نتائــج االنتخابات وقامــت مبفاحتة
احملكمة االحتادية بخصوص جلســة
مجلس النواب االستثنائية ،مشيرة
إلى وجود «شكوك» بعدم دستورية
اجللســة ،فيما دعــا مجلس النواب
سلطات الدولة لقطع الطريق أمام
ما وصفها بـ «إرادات» تسعى لتمرير
أخطاء كارثية بالعملية االنتخابية،
وهــو األمر الذي رفضتــه املفوضية
العليا املستقلة لالنتخابات ،مشيرة
الى انتظــار رأي احملكمــة االحتادية
بشأنها.
وأوضحــت املصــادر ان رئاســة
اجلمهوريــة أكدت أنــه «من خالل
متابعــة مــا حصل فــي مجلس
النواب أثناء اجللســة االســتثنائية
فقد تولدت شكوك بعدم دستورية
هذه اجللسة وســيرها وما اتخذ من
قرار فيهــا وذلك اســتنادا ً الى نص
املادة ( )61من الدســتور ،إذ ليس من
بني اختصاصــات اجمللس الغاء نتائج
االنتخابات جزئيــا ً أو كليا ً كون ذلك
نظم بقوانني خاصة اشــارت اليها
املادة ( )49من الدســتور ،كما رسم
قانــون املفوضية العليا املســتقلة
لالنتخابــات رقم  11لســنة 2007
طريقا للطعن في نتائج االنتخابات
عبر الركون الى السلطة القضائية
ولهذا فإن عمــل مجلس النواب قد
مــس مببدأ الفصل بني الســلطات
ّ
وتدخل باختصاص ومهام السلطة

اتم مجلس النواب،
في جلسته االستثنائية
يوم األربعاء الماضي،
القراءة األولى لمقترح
قانون التعديل الثالث
لقانون انتخابات مجلس
النواب رقم  45لسنة
 ،2013الذي سيلزم
المفوضية العليا
المستقلة لالنتخابات،
في حال اقراره ،بإعادة
العد والفرز اليدوي
لكل المراكز االنتخابية
في العراق

مجلس النواب
القضائية».
وأضافــت أن «رئاســة اجلمهورية ال
تنفــي وال تؤكد احتمــال التالعب
في العملية االنتخابيــة واالقتراع،
لكن رئيس اجلمهورية يدعم اعتماد
جميع الطرق القانونية والســياقات
املتبعــة من قبل املفوضيــة العليا
املســتقلة لالنتخابــات والقضــاء
للتحقيــق وملالحقــة ومحاســبة
أي جهة يثبــت تورطهــا مبثل هذا
التالعــب في العمليــة االنتخابية،
كما حث رئيس اجلمهورية بشــكل
مستمر املفوضية العليا املستقلة
لالنتخابــات علــى اتخــاذ كافــة
االجراءات القانونية لضمان سالمة
العملية االنتخابية».
أما مجلس النواب فقد أشار في بيان
له ،أن «عمليــات التزوير التي حدثت

في االنتخابات تســيء الــى العراق
والعملية السياسية برمتها اذا ما مت
السكوت عليها ومتريرها» ،الفتا الى
أن «مجلس النــواب ومن صالحياته
الدستورية الكاملة الى تاريخ الـ30
من حزيران اجلاري ،ماض في تشــريع
القوانــن واتخاذ القــرارات التي من
شــأنها حماية املســار الدميقراطي
وبالتعــاون مع مؤسســات الدولة
السيادية والتنفيذية».
ودعــا اجمللس «ســلطتي الرئاســة
والقضاء الــى تفعيــل مهمتهما
الدســتورية وحتمل مســؤوليتهما
التاريخية بشــكل يحمي العدالة
والدميقراطية ،وقطــع الطريق على
اإلرادات السياسية التي تسعى الى
مترير األخطاء التي شابت
العملية االنتخابية».

من جانبها ،رفضت املفوضية العليا
املســتقلة لالنتخابات قرار مجلس
النــواب القاضــي بإلغــاء جزء من
نتائج االنتخابات التشريعية وإجراء
الفــرز اليــدوي لبعــض الصناديق،
حيث أفــاد رئيــس املفوضية ،معن
الهيتاوي ،في مؤمتر صحفي اخلميس
املاضي ،ان «املفوضية لن تستجيب
لقرار البرملان بإلغــاء جزء من نتائج
االنتخابــات البرملانية األخيرة وإجراء
العد والفرز اليــدوي لـ  10باملئة من
صناديق االقتراع».
فيما قال رئيس الدائــرة االنتخابية
رياض البدران في املؤمتر الصحفي ،إن
«نتائج االنتخابات كانت مطابقة ملا
موجود في صناديق االقتراع وبالتالي
ونعلنهــا مــرة اخــرى -ان يطمئنالشــعب العراقــي وان ال يلتفــت

ملن يريــد ان ينقلب علــى العملية
االنتخابية».
وفي مــا يتعلق بإلغــاء االنتخابات
جزئيا او كليــا ،نوه البدران بان «ذلك
مــن اختصــاص احملكمــة العليــا
ونحــن ننتظــر قرارهــا مبــا يتعلق
بعمــل املفوضيــة اآلن» ،ولفت الى
ان «املفوضيــة بعد اعــان النتائج
واســتالم الشــكاوى بدأت باستالم
الطعون وان قسما من تلك الطعون
حول للهيئة القضائية».
وبانتظــار قــرار احملكمــة االحتادية
بشــأن دســتورية أو ال دســتورية
قرارات البرملان ،مــا يزال اجلدل قائما ً
بشــأن التزوير والطعون ،حيث نفت
وزارة الهجــرة واملهجرين األنباء عن
تســليمها مفوضية االنتخابات أي
معلومات عن أســماء أفراد اجلالية

العراقية في اخلــارج ،وعبرت الوزارة
فــي بيان لهــا عن اســتغرابها من
التصريحات التي أدلت بها مفوضية
االنتخابــات ومــا تناقلته وســائل
اإلعالم عن بعض السياســيني بأن
الوزارة زودت املفوضية بأسماء أفراد
اجلالية العراقية فــي اخلارج لغرض
االنتخابات البرملانية األخيرة.
وكان مجلس النواب ،أمت في جلسته
االســتثنائية يوم األربعــاء املاضي،
القراءة األولى ملقترح قانون التعديل
الثالــث لقانون انتخابــات مجلس
النواب رقم  45لســنة  ،2013الذي
ســيلزم املفوضية العليا املستقلة
لالنتخابات ،في حال اقــراره ،بإعادة
العــد والفــرز اليدوي لــكل املراكز
االنتخابية في العراق ،ورفع جلسته
لغاية امس السبت.

«التجارة» تدعو الشركات الروسية لالستثمار واالعمار في العراق
بغداد ـ الصباح الجديد:
بحثــت وزارة التجــارة ،امس االحد،
مع السفير الروســي املعتمد لدى
جمهورية العــراق والوفــد املرافق
له مشــاركة شــركات بــاده في
االستثمار بالعراق.
وقــال مدير عــام شــركة املعارض
واخلدمات التجارية هاشــم محمد
حامت في بيان تلقت «الصباح اجلديد»
نســخة منه  ،إن» الشركة العامة
للمعــارض واخلدمــات التجاريــة
العراقيــة فــي وزارة التجارة بحثت

مع السفير الروســي املعتمد لدى
جمهوريــة العراق ،مكســيمومر،
والوفــد املرافق لــه افــاق التعاون
االقتصادي والتجاري املشــترك بني
العراق وروســيا ودعوة الشــركات
الروســية للمشــاركة في مجاالت
االسثمار واالعمار».
وأضاف ان «اللقــاء اكد على اهمية
تنشــيط التبادل التجــاري وادامة
وتعميق وتطويــر العالقات التجارية
واالقتصادية مع روســيا سيما وان
العــراق مقبــل على حملــة إعمار

وبنــاء مدعومة من هيئــات دولية»،
داعيا الســفير الروســي الى «حث
الشــركات الروســية للدخول في
مجال االســتثمار داخــل العراق ملا
تتمتع بها تلك الشركات من رصانة
وخبــرة عالية خاصة فــي مجاالت
الغاز والنفط والطاقة الكهربائية».
واعــرب املديــر العــام عــن «رغبة
الشركة العامة للمعارض العراقية
بتقــدمي الدعم الكامل للشــركات
الروسية للمشاركة في دورة معرض
بغداد الدولي القادمة وخلق الفرص

للمساهمة في عمليات االستثمار
في عموم البالد ودعم القطاع اخلاص
والعام العراقي خاصة وان الشركات
الروســية كان لهــا تعــاون جتاري
واقتصادي مــع العــراق منذ عقود
ومنها الشركات العاملة في اجملاالت
النفطية».
ودعــا حــامت الشــركات الروســية
الــى «املشــاركة فــي املعــارض
املتخصصة وخاصــة معارض االمن
والدفاع والصناعــات احلربية واالمن
االجتماعــي ســيما وان العراق من

الدول املهمة التي كان لها وما يزال
تعاونا ً مستمرا ً مع روسيا في مجال
التسليح ومحاربة االرهاب».
من جهة أخرى أشــار الى ان «العراق
وروســيا يرتبطــان بأواصــر كبيرة
وعالقــات طيبــة تتمثــل بتواجد
عدد كبير مــن الطلبــة العراقيني
الدارسني في روســيا ورغبة الكثير
مــن العراقيــن في احلصــول على
زماالت للدراسات العليا في روسيا»،
مبينا «رغبة شركته ملشاركة روسيا
بشــكل مراقب في املعرض التجاري

االســامي الســادس عشــر الذي
ســيقام في بغداد في شهر نيسان
من العام املقبل ،معتبرا ً روســيا من
الدول املهمــة واملراقبــة وصديقة
جلميع دول املنطقة».
من جانبه عبر السفير الروسي نية
بــاده « اجلادة في تطويــر العالقات
التجارية واالقتصاديــة مع العراق»،
مبديا ً رغبته بـ»مشــاركة أكبر عدد
من الشركات الروسية املتخصصة
خالل الدورات القادمة ملعرض بغداد
الدولي واملعارض املتخصصة».

الواليات المتحدة قادرة على منع تركيا

من اإلذعان لروسيا قبل أن تصبح حليفتها
سونر چاغاپتاي*
أثــار قــرار تركيا بشــراء نظــام الدفاع
الصاروخــي «أس »-400من روســيا جدال ً
في واشنطن بأن أنقرة قد غ ّيرت موقفها
لتصبح حليفة لروسيا .وفي الواقع ،ففي
ظل شــعور أنقرة بالعزلة بسبب روسيا
الناهضة من جديد ،تخضع تركيا لعدوها
التاريخــي .لذلك يتعني على واشــنطن
رسم سياسات ذكية ملنع انزالق أنقرة في
قبضة الرئيس الروسي فالدميير بوتني.
وفــي التفكير االســتراتيجي التركي ،ال
ّ
يشــكل أي بلد مصــدر خــوف بقدر ما
ّ
تشــكله روســيا .وهذا الواقــع متجذر
في تاريــخ البالد منذ أيــام االمبراطورية
العثمانيــة .فبني القرن اخلامس عشــر،
عندما أصبحت اإلمبراطوريتان العثمانية
والروسية متجاورتني ،وبني عام  ،1917حني
اندلعت الثورة البلشــفية ،خاض األتراك
والروس أكثر من  12حربــاً .وأطلق الروس
شــرارة جميع هذه احلروب  -وانتصروا في
جميعها ،بشكل عام.
واســتمر خوف أنقرة من موسكو خالل
اجلزء األكبر من القرن العشــرين .فدخلت
«تركيا حلف شمال األطلسي» («الناتو»)
لتصبح بذلك حليفــ ًة للواليات املتحدة
بعد أن طالب الزعيم الســوفيتي جوزيف
بأراض من أنقرة عام .1946
ستالني
ٍ
حتسنت
وبعد ســقوط االحتاد السوفيتيّ ،

العالقات التركية-الروسية بعض الشيء
بفضل التجارة املزدهــرةّ .إل أن احلرب في
ســوريا ،حيث دعم كل من بوتني والرئيس
التركــي رجــب طيــب أردوغــان طرفني
متعارضني  -املتمردون ونظام بشار األسد
على التوالي  -وضعت أنقرة مرة أخرى في
مواجهة موسكو.
فضالً عن ذلك ،حني أسقطت تركيا طائرة
روســية عــام  2015كانت قــد انتهكت
يوجه
مجالها اجلــوي من ســوريا ،لــم ّ
بوتــن ضربة إلى تركيــا بفرضه عقوبات
اقتصادية متشددة فحسب ،بل أشار أيضا ً
إلى أنه ســيبدأ بتســليح «حزب العمال
الكردستاني»  ،وهو جماعة إرهابية كانت
حتارب تركيا منذ عقود من الزمن.
وتواجه أنقرة عدة تهديدات في سوريا بدءا ً
بنظام األسد ووصوال ً إلى «وحدات حماية
الشــعب» الكردية  ،وهي احد فروع «حزب
العمال الكردستاني» .ولزيادة الطني بل ًة،
اعتمدت واشــنطن على «وحدات حماية
الشــعب» منذ عــام  2015لدحر تنظيم
بدد آمال
«الدولة اإلســامية» ،األمر الذي ّ
أنقــرة في قدرتهــا على االعتمــاد على
الواليات املتحدة ملواجهة «وحدات حماية
الشعب» و «حزب العمال الكردستاني».
وتشــعر تركيــا أن واشــنطن لــم تعد
تدعمها .وقد ُصــدم أردوغان حني طلبت
بالده مساعدة من الواليات املتحدة وغيرها
من حلفــاء «الناتو» للدفاع عن نفســها
ضد اعتداء روســي محتمــل في أعقاب

بوتني واردوغان
حادثة إســقاط الطائرة في عــام ،2015
ل ُيقال له بعدها إن حلــف «الناتو» عاجز
تخص
عن املســاعدة وإن هذه مشــكلة
ّ
أنقرة وحدها .وإثر انكشافها املفجع على
التهديد الروســي ،أدركت تركيا أنه يتعني
عليها ببساطة أن تبدأ في االستماع إلى
روسيا.
وألسباب وجيهة ،حرص أردوغانَ ،م َثله َم َثل
القادة األتراك من قبله ،على جتنّب تصعيد
األزمة مع بوتني ،ليذعن له شــيئا ً فشيئاً.

ولهذا السبب اعتذر من بوتني ،وسافر إلى
سانت بطرسبرغ في آب/أغسطس ،2016
لإلعراب عن أسفه إزاء حادثة الطائرة.
وقــد اســتغل بوتــن هــذا االنفتــاح
االســتراتيجي بشــكل جيــد .فالزعيم
الروســي ،الذي يرغــب في رؤيــة حلف
«الناتو» ضعيفاً ،يدرك أن إحدى الوســائل
لتحقيــق ذلك تكمن فــي إضعاف التزام
أنقرة جتاه احللــف .وبالتالي ،ففي أعقاب
االنقالب الفاشــل ضد أردوغان عام ،2016

خفــف بوتني سياســته جتــاه تركيا من
أجل االستفادة من تزايد املشاعر املعادية
للغــرب في تركيــا .وقد زعم عــدد كبير
من املفكرين ،مبــن فيهم أعضاء في حزب
أردوغان ،أن الواليات املتحدة وأعضاء آخرين
من حلف «الناتو» كانوا وراء االنقالب .وفي
حني أن بعضا ً من هؤالء احللفاء نفســهم
مد يد العون إلى أنقرة
لم يســارعوا إلى ّ
فور إحباط االنقالب ،اتصل بوتني بأردوغان
فــي اليوم التالــي ومتنى لــه اخلير .ومنذ

حتســنت العالقات الثنائية بني
ذلك احلنيّ ،
البلدين.
توصل األتــراك والروس
ونتيجــ ًة لذلــكّ ،
إلى تســوية مؤقتــة في ســوريا ،حيث
وقعوا علــى اتفاقات ومنعــوا وقوع نزاع
بــن قواتهم على أســاس كل حالة على
حدة .وفي اآلونة األخيرة ،منح بوتني أنقرة
الضوء األخضــر لعملية «غصن الزيتون»،
التي أ ّدت إلى اســتيالء تركيا على مدينة
عفرين من أيدي «وحدات حماية الشعب».
وفي املقابــل ،لم يحرك أردوغان ســاكنا ً
عندما ساعدت روســيا نظام األسد على
قصف املدنيــن في الغوطة الشــرقية،
وهي إحــدى املناطق األخيرة املتبقية حتت
ســيطرة املتمردين والتي تشهد تخفيفا ً
حلدة التصعيد.
وفي غضون ذلك ،يشــجع بوتــن تركيا
على شراء نظام «أس .»-400وخالل زيارته
األخيرة إلى أنقرة ،أعلن الزعيم الروســي
سيقدم تاريخ تســليم النظام بعام
أنه
ّ
واحــد مــن  2020إلــى  ،2019عارضا ً في
الوقت نفســه على األتراك خيارات متويل
لشــراء املنظومة التي تبلغ قيمتها 2.5
مليارات دوالر.
لكن واشنطن غير راضية عن هذا الوضع.
وقد ر ّد مجلس الشــيوخ األميركي مهددا ً
بفرض عقوبات على تركيا بســبب قرارها
شراء نظام «أس »-400واعتقال مواطنني
أميركيني في تركيا.
ومــن املرجح أن تخدم مثل هذه العقوبات

هدف بوتني األسمى ،وهو نثر بذور الشقاق
بني تركيا والواليات املتحــدة .واألكثر من
ذلك ،من شــأن العقوبات  -التي ترمي إلى
معاقبة أردوغان على جتاوزاته  -أن تساعد
فعليــا ً الرئيس التركي الذي ســيخوض
االنتخابات في  24حزيران/يونيو .وس َيعتبر
أردوغان أي انتكاســة ضــد أنقرة وكأنها
موجهة ضده وضد تركيا (تذكروا أنه جاء
إلــى احلكم «ليجعل تركيــا عظيمة من
جديد») ،ممــا يعزّز شــعبيته في صناديق
االقتراع.
وحاليــاً ،يبدو أن بوتني وضــع تركيا حيث
ٌ
حليف مســتاء في «الناتو»
يريدها متاماً:
يرقص على أنغام روسيا.
وأخيراً ،ميكن لواشــنطن أن تعكس انزالق
تركيــا وخضوعها للنفوذ الروســي من
خالل وضع اســتراتيجية واضحة تعالج
مخاوف أنقــرة األمنية العميقة بشــأن
عالقة الواليات املتحدة بـ «وحدات حماية
الشعب» ،عبر ضمان انسحاب امليليشيا
الكردية من جيب منبج في شمال سوريا
املتاخمــة لتركيا .واألهم مــن ذلك ،على
واشــنطن تزويد أنقرة بضمانات صارمة
ضد العدوان الروســي .وفــي غياب مثل
هذه السياســات ،ستصبح تركيا حليف ًة
لروسيا.
*ســونر چاغاپتاي زميــل «باير فاميلي»
ومديــر برنامــج األبحــاث التركية في
معهد واشنطن.
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التعليم تفتتح
األقسام الداخلية
لطلبة جامعة الكوفة

أحدث إحصائية لخسائر األيزيديين بعد اجتياح داعش لقضاء سنجار

أكثر من  3آالف مختطف ومثلهم من الناجين
و نحو  2700طفل يتيم

بغداد ـ الصباح الجديد:
افتتح وزير التعليم العالــي والبحث العلمي
عبد الرزاق العيســى ،امس االحــد ،اجملموعة
اخلاصة باالقســام الداخليــة لطلبة جامعة
الكوفة في محافظة النجف ،مشــيرا الى ان
هذه االقسام ستوفر اكثر من  600مليون دينار
ســنويا ً كانت تنفق على اســتئجار املساكن
للطلبة.
وقال العيســى بحســب بيان صحفي تلقت
"الصبــاح اجلديــد" نســخة منــه ،ان "وزارة
التعليم العالي وفــرت ملياري دينار للجامعة
الستكمال املشاريع التي كانت متوقفة".
واضــاف أن "هذه االجراءات حتولت الى واقع في
ضوء قــرار ( )340جمللس الــوزراء الذي أتاح اجناز
املشاريع االســتراتيجية التي ميكن أن تسهم
في حتسني البنى التحتية للجامعات".
وأشــار العيسى الى أن "اســتكمال مشاريع
األقســام الداخلية ســيجنب اجلامعة انفاق
أكثر من  600مليون دينار سنويا ً على استئجار
السكن ألكثر من  600طالب".
وتابع ان " وزارتنا تعمــل باجتاه خدمة التعليم
في العراق وتطوير زواياه من حيث اتساع اجملال
اجلغرافي الذي تغطيه مؤسســاتنا اجلامعية
واحلفاظ على مقومــات البيئة املالئمة إلجناح
العملية التعليمية".
من جانبه ،قال رئيس جامعة الكوفة محسن
الظاملــي ،إن "جامعة الكوفــة كانت وما تزال
حريصة على إحراز اإلجنازات انطالقا من الشعور
باملسؤولية وتنفيذا الستراتيجية العمل التي
وضعتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
الســاعية الى جعل مؤسساتنا اجلامعية في
كل محافظات العراق عنوانا للجدارة والتميز".

نينوى ـ خدر خالت:
كشف مدير عام شــؤون االيزيديني
فــي حكومة اقليم كردســتان عن
احدث احصائية خلســائر االيزيديني
بعد اجتياح تنظيم داعش االرهابي
ملعقلهــم الرئيــس مبركــز قضاء
سنجار.
وقــال خيــري بوزاني ،في بيــان ورد
ملراســل «الصباح اجلديد» وفق اخر
إحصائيات املديرية العامة لشــؤون
االيزيديــة فــي وزارة أوقاف حكومة
إقليم كردســتان ،كنتائــج جلرائم
بشــعة اقترفهــا ارهابيــو تنظيم
الدولة االسالمية في العراق والشام
(داعش) بحــق االيزيديني  ،منذ -8-3
 ،2014هــي كالتالــي ،علما ان هذه
اإلحصائيــات معتمــدة لــدى األمم
املتحدة.
واضاف ان عدد االيزيديني في العراق
كان يبلــغ نحو  550,000نســمة ،و
عدد النازحني مــن جراء غزوة داعش
نحو  360,000نازح ،عدد الشــهداء
في االيــام االولى مــن الغزوة 1293
شهيد.
وبحسب بوزاني فان عدد االيتام التي
افرزتها الغزوة كما يلي :االيتام من
االب  1759طفال يتيمــا ،االيتام من
االم  407اطفال يتامــى ،االيتام من
الوالديــن  359طفال ،االطفال الذين
والداهم بيد داعش حلد االن يبلغ 220
طفال ،واجملمــوع الكلي لاليتام 2745
طفال.
وتابــع ان عــدد املقابــر اجلماعيــة
املكتشــفة في ســنجار حتى االن
 68مقبــرة جماعيــة ،إضافــة الى
العشرات من مواقع املقابر الفردية،
فيمــا يبلغ عــدد املــزارات واملراقد
الدينيــة املفجرة من قبل داعش 68
مزارا.
ونــوه الى ان «عــدد االيزيديني الذين
هاجروا الى خــارج البلد يقدر بنحو
( )100.000مواطن ايزيدي.
وبخصوص عدد اخملتطفني والناجني،

بلغ أعداد الناجيات
والناجين من قبضة
إرهابيي داعش
كاالتي ،المجموع
الكلي  3300 :ناجي،
منهم  1150من
النساء ،و  337من
الرجال .أما الناجيات
من األطفال اإلناث
فبلغ  946طفلة ،وعدد
الناجين من األطفال
الذكور هو  867طفال

نازحون ايزيديون عائدون الى مناطقهم في سنجار
افاد بوزاني بان «عدد اخملتطفني 6417
ايزيديا ،بواقــع  3548مختفظة من
االناث ،و  2869من الذكور.
فيما بلغ أعــداد الناجيات والناجني
من قبضة ارهابيــي داعش كاالتي،
اجملموع الكلــي  3300 :ناجي ،منهم
 1150من النساء ،و  337من الرجال.
امــا الناجيات من األطفــال اإلناث
فبلــغ  946طفلة ،وعدد الناجني من
األطفال الذكور هو  867طفال.
بينما يبلغ عدد الباقني بيد عصابات
داعش  3117ايزيديا بواقع  1452من

االنــاث ،و  1665من الذكــور ،وهذا
بحسب اخر احصائية في الثالث من
حزيران اجلاري.
ويشار الى اغلب الناجني والناجيات
من االيزيديــن يتــم تهريبهم من
معتقالت او مناطق ســكنية كانت
او ما زالت تخضع لســيطرة داعش
االرهابــي ،عبر شــبكة معقدة من
املهربــن ،ويتكفل مكتب الســيد
رئيــس وزراء اقليــم كردســتان،
نيجيرفــان بارزاني بدفــع تكاليف
تهريبهم واعادتهم لذويهم.

وكان تنظيــم داعــش االرهابي قد
اجتاح قضاء سنجار ( 124كلم غرب
املوصل) في الثالث من آب /اغسطس
عام  2014وارتكب جرائم بشعة ضد
االيزيديني من قتل وخطف وســبي،
وعرض املئات من الفتيات االيزيديات
للبيع باسواق للنخاسة في مناطق
ســيطرته حينها فــي بعص املدن
العراقية والسورية.
ويقــول مراقبــون ،ان تنظيم داعش
االرهابي ،قــام بتطبيق خطة قدمية
وضعهــا مــا كان يســمى تنظيم

القاعــدة (التوحيــد واجلهــاد) عام
 ،2006وكانت تسمى (حملة تطهير
االعشاش) ومبقتضاها اراد االرهابيون
افراغ مناطق شاسعة من محافظة
نينــوى مــن املكونــات الدينيــة
واملذهبية ،كااليزيديني واملسيحيني،
والشــيعة (مــن الشــبك والعرب
والكرد والتركمان) ،على اعتبار انه ال
ميكن الثقة بهم وال تأمني جانبهم،
لكن تنظيم القاعدة تعرض لضربات
موجعــة جعلته يغــض النظر عن
تطبيقها ،لكن تنظيم داعش نفذها

فور بدء توسعه في صيف .2014
وبالرغــم مــن حتريــر ســنجار في
منتصــف كانــون االول  2015على
يد قــوات البيشــمركة وباســناد
من طيــران التحالــف الدولي ،فان
اغلــب ســكانه يرفضــون العودة،
الســباب عديدة ،ياتي في مقدمتها
الشــعور بعدم الثقة جتــاه الوضع
االمني ،وغياب شــبه تام للخدمات
االساسية ،فضال عن تواجد اكثر من
فصيل وقوى عســكرية ولكل منها
مناطق نفوذها.

ّ
الحكومة :ضوابط إجازة السنوات الخمس بالراتب تبيح العمل في القطاع الخاص
بغداد ـ الصباح الجديد:
ذكرت األمانة العامة جمللــس الوزراء،
أن احلكومــة أعلنــت عــن ضوابط
إجازة اخلمس ســنوات بكامل الراتب
االسمي.
وبحســب وثيقة صادرة عــن األمني
العام جمللــس الوزراء وكالــة ،مهدي

العــاق ،فأنه يحق للموظف أن ميارس
في أثنــاء متتعه باإلجــازة العمل في
ّ
القطــاع اخلاص اســتثناء من قانون
انضبــاط موظفي الدولــة والقطاع
العام رقم  14لعام  1991املعدل ،وفي
حال وجود متعلقــات بذمة املوظف
للمصارف أو الدائرة املالية يلزم تقدمي

كفيل ضامن لتســديد ما بذمته من
استقطاعات.
وأوضحت "ال حتتســب الشهادة التي
يحصــل عليها املوظف خــال مدة
متتعه بإجازة اخلمس سنوات ألغراض
العالوة والترفيع والتقاعد".
اجلدير بالذكر ان مجلس النواب صوت

في جلسة له بشهر آذار املاضي ،على
املادة  33مــن قانون املوازنــة العامة
واخلاصة مبنــح املوظفني اجازة خلمس
سنوات.
وكان مجلس الــوزراء  ،اعلن في وقت
سابق مشــروع قانون "منح املوظف
إجازة اعتيادية طويلة ومعاجلة أوضاع

املتعاقديــن " وارســله الى مجلس
النواب.
وقال اجمللس ان مشــروع القانون ينص
على منح الوزير اخملتص او رئيس اجلهة
غير املرتبطة بــوزارة او احملافظ او من
يخوله منح كل من أكمل مدة خمس
سنوات فعلية بالوظيفة إجازة براتب

اســمي ملدة خمس ســنوات ،وتكون
بــدون راتب ملا زاد عن خمس ســنوات
فأكثر ،وحتتسب ألغراض التقاعد على
ان تدفع التوقيفات التقاعدية كاملة
خالل مدة متتعه باإلجازة ،وتستحصل
موافقــة رئيس مجلس الوزراء إذا كان
املوظف بدرجة مدير عام فما فوق.

تتمات ص1
تنامي السخط الشعبي ضد
تركيا وإيران واللجنة العليا
ألزمة املياه في حالة طوارئ
واشــار الى ان "االمر يحتاج الى
حفر آبار ارتوازية كما بدأ اقليم
كردســتان العمل على حفرها
باعتبار ان اراضي تركيا مرتفعة
بخالف العراق".
واضاف ان "خــزن املياه – أي في
تركيا  -يجعلها تنســاب بقوة
جتاه العــراق وفي حال حفر تلك
االبــار يتدفق املــاء تلقائيا الى
ارتفاع ستة امتار تقريبا".
وكانــت ادارة محافظــة نينوى
حــذرت ،فــي وقت ســابق ،من
انخفــاض منســوب املياه في
النهر وطالبت احلكومة االحتادية
بالتدخل في هذا امللف.
ومن جانبها اوردت أمانة بغداد،

تقرير

ان جميع مشاريع املاء الصافي
التابعة لألمانة تعمل بشــكل
جيــد مبينــة ان شــحة املياه
التي تشــهدها بعض مناطق
العاصمة بغداد ،سببها التجاوز
على اخلطوط والشبكات.
وأكــدت أمينــة بغــداد ،ذكرى
علوش ،في بيان تلقت "الصباح
اجلديد" نسخة منه ،ان "جميع
مشاريع امانة بغداد إلنتاج املاء
الصافــي تعمل بشــكل جيد
وهناك تعاون مع وزارة الكهرباء
الستثنائها من القطع املبرمج".
وأضافت ان "شــحة املياه التي
حتصــل فــي بعــض املناطق
ســببها التجاوز على اخلطوط
والشــبكات وان مالكات امانة
بغــداد تنفذ حمــات مكثفة
الزالتهــا وايضــا ازالــة مواقع

غسل السيارات غير املرخصة".
ولفتت علوش الى ان "مستوى
امليــاه في نهر دجلة ســيكون
ضمــن املســموح لدميومــة
مشــاريع تنقية املياه وجتهيزها
للمواطنني وامانة بغداد حترص
على تقدمي نوعيــة مياه جيدة
كما دعت املواطنني الى ترشيد
اســتهالك املاء الصافي سيما
خالل فصل الصيف".
وعلى صعيد متصل ،اكد نائب
رئيس مجلــس النــواب همام
حمودي ،مســاء امس االحد ،أن
اجمللس الذي كان دعا امس األول
الى جلســة اســتثنائية بهذا
الشــأن ،اتخذ توصيات بشــأن
أزمــة املياه مــن ابرزهــا اعالن
طوارئ للجنة احلكومية العليا.
وقــال املكتب االعالمــي لنائب

رئيــس البرملان فــي بيان تلقت
الصباح اجلديد ،نسخة منه ،إن
"البرملان يأخذ بتوصيات حمودي
بشــأن أزمة املياه ومــن ابرزها
اعالن حالــة طــوارىء للجنة
احلكوميــة العليــا املشــكلة
لألزمة".
واضاف البيان أن "حموي طالب
احلكومــة ان تكــون اللجنــة
العليا امل ُ ّ
شكلة الزمة املياه في
حالة طــوارىء مســتمرة حلني
إنهاء األزمة متاما في كل أنحاء
العراق ،فيما أكد على تشكيل
قــوة أمنيــة بإســناد قضائي
لوضع حد للتجاوزات املائية في
احملافظــات ومبا يحقــق التوزيع
العادل للجميع".
ونقــل املكتب عن حمودي قوله
أن "البرملان العراقي سيرســل

رســالة عاجلة لنظيره التركي
يدعوه لتأجيل ملء سد اليسو
لثالثة أشــهر ،وتشــكيل وفد
تفاوضــي برملانــي وزاري لزيارة
تركيا واالتفاق على ذات املوضوع،
اضافــة لتفعيل جلنة الصداقة
البرملانية العراقيــة  -التركية
وعلى اعلى املستويات".
ودعا حمودي الوقفني الشيعي
والسني ورجال الدين الى "ابراز
مشــكلة امليــاه فــي خطبة
اجلمعة املقبلة ومطالبة اجلارة
تركيــا حلــل األزمــة" ،مطالبا
هيئــة االســتثمار بـ"دعــوة
الشركات لفتح مشاريع خاصة
بتحليــة امليــاه واســتقطاع
مبالغ من الشــركات النفطية
العاملة بالعراق لتأسيس هذه
املشاريع".

التربية تنفي صلتها
بمرشحات للثالث
المتوسط
بغداد ـ الصباح الجديد:
نفت وزارة التربية وجود صلة لها باملواقع التي
تبث مرشحات وزارية ملرحلة الثالث املتوسط.
وقالت مديــرة العالقــات واالعــام بالوزارة
زينب طــارق االحمد في تصريــح صحفي ان
"الوزارة ليست لها اي صلة مبواقع الكترونية
على شــبكات التواصل االجتماعي اخملتلفة
والتطبيقات الهاتفية تبث مرشــحات وزارية
ملرحلة الثالث املتوسط".
وأضافــت ان "تلــك املواقع توهــم الطلبة
مبرشــحات وزارية غير موجودة ضمن ســياق
االسئلة التي ســيؤديها الطلبة لبقية املواد
الدراســية" داعيــة الطلبة الــى "متابعة
الفضائيــة التربويــة ملراجعة مــواد املنهاج
االمتحاني لتحقيق نسب جناح عالية".
في غضــون ذلك شــكا طلبة مــن مرحلة
الثالث املتوســط ،من صعوبة اسئلة مادتي
الرياضيات واالنكليزي.

الرافدين يطلق قروضًا
للموظفين إلكترونيًا

بغداد ـ الصباح الجديد:

الصدر ميهل احلكومة أياما
للنظر في مسألة املاء
والكهرباء
وختــم تغريدته بالقــول " لذا
نعطــي احلكومة فرصة بضعة
ايام للنظــر في مســألة املاء
والكهرباء ،واال فافسحوا اجملال
لنــا للعمل مــن اجــل ارجاع
حقوقنا وهيهات منا الذلة".
احلكيم يطالب بإلزام
دول اجلوار بقانون الدول
املتشاطئة
ودعا السيد احلكيم إلى اإلسراع
في وضع خطة عاجلة ورصينة
إلنشاء السدود واخلزانات املائية
على نهري دجلة والفرات لتالفي
األخطار احملدقة مستقبال.

اعلن مصــرف الرافدين ،امــس االحد ،اطالق
القــروض ملوظفي دوائــر الدولة عــن طريق
البطاقة االلكترونية.
وقــال املكتــب االعالمي للمصــرف في بيان
تلقــت "الصباح اجلديد" نســخة منه “ قام
املصرف باطالق القروض جلميع موظفي دوائر
الدولة املوطنة رواتبهم لدى مصرف الرافدين
ومن حاملي البطاقة االلكترونية الصادرة من
مصرف الرافدين حصرا”.
وأشار إلى أنه “بإمكان املوظف معرفة شموله
بالقرض من خالل الدخــول على الرابط اآلتي
 qicard.net/plsواشــار الى ان منح القروض
يكون حســب راتب املوظف واستحقاقه وقد
تكون مابني خمسة وعشرة ماليني دينار”.
جدير بالذكر ان مصرفي الرافدين والرشــيد
يقدمــان مجموعــة متنوعة مــن القروض
طويلة االجل للموظفني والصيادلة واالطباء
واملتقاعدين وقروض اخرى للعقار.

عمليات نينوى تقتل  5إرهابيين وتعتقل مدير االتصاالت في داعش
بعد عمليات دهم وتفتيش واسعة جنوبي المحافظة

بغداد  -أسامة نجاح:
أعلنــت قيــادة عمليات نينــوى يوم،
أمس االحد  ،قتلها خمســة إرهابيني
بعد قيامها بعمليــات دهم وتفتيش
واســعة لبعض مخيمــات النازحني
جنوب املدينــة مركز محافظة نينوى
 ،اســفرت ايضــا ً عن إلقــاء القبض
على مســؤول االتصاالت في داعش ،
فيما أشــار قائممقام املوصل إلى أن
 ،القوات األمنيــة قضت على تنظيم
داعش نهائيا إال انه ما زال هناك تخوف
دائــم من ظهور جديــد خلاليا إرهابية
نائمة في احملافظة .
ويقول مدير إعالم قيادة عمليات نينوى
العميــد فــراس اجلبوري فــي حديث
خاص لصحيفــة ‘‘الصبــاح اجلديد‘‘
أن" قوة أمنية مشــتركة من اجليش
والشــرطة احمللية في احملافظة وبنا ًء
على معلومات اســتخباراتية دقيقة
داهمــت مخيمات للنازحــن جنوب

املوصــل وقتلت  5من اإلرهابيني الذين
كانوا يتواجــدون بــن النازحني بعد
محاولتهم الهرب من القوات األمنية
 ،مشيرا إلى إن" القوات ألقت القبض
علــى آخرين وفق املــادة  4إرهاب بعد
تنفيذ عملية تفتيــش دقيقة جلميع
األشخاص املقيمني في اخمليمات".
وأضــاف أن "القوات األمنيــة ألقت
القبض على املدعو (محمد ســعيد)
والذي كان يشــغل منصب ما يسمى
مسؤول االتصاالت في صفوف داعش
خالل احتالله ملدينة املوصل".
وأوضــح اجلبــوري أن "اإلرهابــي كان
مالحقا ً خالل الفترة السابقة وبفضل
معلومــات اســتخبارية وبعــد توفر
شــهود عيان واألدلة امللموسة القي
القبض عليه بداللة أهل املدينة بعد
ان كان متخفيــا بــن النازحني طيلة
الفترة املاضية مبستمســكات ووثائق
ثبوتية مزورة له ولعائلته "
وبني ان" القوات األمنية أجنزت املهمة
وســلمت اإلرهابيني إلــى جهاز األمن
الوطنــي للتحقيق معهــم واإلفادة

من املعلومات التي ســوف يقدموها
للتعامل معها مبا يعزز أمن واستقرار
املنطقة والبحث عــن اخلاليا النائمة

التي تسبب القلق لألهالي ولألجهزة
األمنية".
وكشف مدير إعالم قيادة العمليات أن

"القوات األمنية سوف تنفذ في األيام
املقبلــة حملة أمنية واســعة داخل
مخيمــات النازحني جنــوب املوصل

وشــرقها بهدف القبض على بعض
املطلوبني للقضاء بتهم إرهابية".
ومــن جانبه أكــد قائممقــام قضاء
املوصل ،زهيــر األعرجي يوم  ،األول من
أمس السبت ،أنه بالرغم من القضاء
علــى تنظيــم داعش ،مــا زال هناك
تخــوف دائم من ظهــور جديد خلاليا
إرهابية نائمة.
ويقول االعرجــي لصحيفة ‘‘الصباح
اجلديــد‘‘ أن "موضــوع داعــش ليس
نهائيا وال ســهال" ،مضيفا أن "هناك
العديــد مــن اخلاليا النائمــة وهناك
جهد استخباراتي كبير تبذله الدوائر
االســتخباراتية للقضــاء على هذه
اخلاليا وعلى زعامات حتاول إعادة إحياء
خاليا نائمة.
وأوضــح األعرجي " القي القبض منذ
أســبوعني على خاليا إرهابية اعترفت
بأنها أعيد تنظيمهــا وأنها تخطط
لعمليات إرهابية جديدة.
وفي ســياق متصل،اوضــح األعرجي
" بالرغم من حتريــر مدينة املوصل إال
أن شــبح اخلاليا النائمة ما زال يطارد

بعض املواطنني ويشعرهم بالتخوف
من العودة إلى مناطقهم  ،مشــددا
على "ضــرورة عمل مســح ميداني
ودخول دوائر الدولة إلى املناطق لتوفير
خدمــات ميــاه وكهرباء لتشــجيع
املواطنني على العودة إلى بيوتهم".
وتالحق القوات العراقية املشتبه في
صلتهم بـ"داعــش" ،واعتقلت اآلالف
منهــم ،منــذ اســتعادة املوصل من
التنظيم ،صيف 2017.
وبعد  3ســنوات ،وبدعم من التحالف
الدولي بقيادة الواليات املتحدة ،أعلن
العراق في ديسمبر/كانون األول املاضي
اســتعادة كامل أراضيــه من قبضة
داعش ،الذي كان يســيطر على ثلث
مساحة البالد.
وما يزال تنظيم داعش يحتفظ بخاليا
نائمــة متوزعة في أرجــاء البالد ،وبدأ
يعود تدريجيا ً ألسلوبه القدمي في شن
هجمات خاطفة علــى طريقة حرب
العصابات التي كان يتبعها قبل عام
.2014

4

محليات

االثنني  4حزيران  2018العدد ()3951
)Mon. 4 Jun. 2018 issue (3951

إنجاز صيانة الشبكة
الكهربائية في عدد
من مناطق نينوى

نينوى  -الصباح الجديد:
اجنزت املالكات الهندســية و الفنيــة في مديرية
توزيع كهرباء نينوى التابعة للمديرية العامة لتوزيع
كهرباء الشــمال اعمــال معاجلــة االعطاب على
املغذيات واعادة محطة النمرود الثانوية الى العمل.
وقال املتحــدث الرســمي باســم وزارة الكهرباء
الدكتور مصعب ســري املدرس ان االعمال تضمنت
فحــص القابلــو ملعاجلــة االعطــاب احلاصلة في
احملطات واملغذيات ,الى جانب اصالح مصدر محطة
النمرود جهد 33ك.ف بجوين وسطي وجوين نهائي
حجم  150×3ملــم جهد 33ك.ف واعادتها للعمل,
اضافــة الى اصــاح مغذي حملولة فــي محطة ابو
ماريا واستبدال الفيوزات التالفة للمحولة ,كذلك
صيانة مغذي 33ك.ف الــذي يغذي محطة كهرباء
ربيعة وبطول 35كم بعده تعرضه الى عطب .

ديالى تخلو من

الملوثات اإلشعاعية
ديالى  -الصباح الجديد:
اعلنت دائرة بيئــة محافظة ديالى امس االحد ان
احملافظــة خالية من اي ملوثات اشــعاعية ،فيما
اشــارت الى ان االعالن جاء بعد مجهود اســتمر
عدة اعوام.
وقــال مديــر بيئة ديالــى عبداهلل الشــمري ان
مــاكات بيئة ديالــى زارت مئــات املناطق خالل
االعوام املاضية واجــرت عمليات فحص مكثفة
باستعمال اجهزة متطورة للبحث عن اي ملوثات
اشــعاعية» ،مضيفا  ،ان «نتائج الفحص اثمرت
عن خلــو ديالى متاما من اي ملوثات اشــعاعية»،
الفتــا الى ان « مالكات البيئــة عملت في ظروف
صعبة ومناطق معقــدة وصعبة للغاية وجنحت
في اداء املهام املوكلة اليها».
واشــار الشــمري الى ان «اعالن ديالى خالية من
االشــعاعات رســالة اطمئنان لالهالي في ظل
بــروز شــائعات خالل الســنوات املاضيــة تفيد
بوجود ملوثات في مناطق عدة اسهمت في زيادة
االمراض واالوبئة» .

استغاثة
أمام انظار رئيس الوزراء واألمانة العامة
م  /مظلوميــة إضافة خدمــة املوظفني من ذوي
الشهداء
متتع العديد من اقراننا من الســجناء املفصولني
السياســيني وذوي الشــهداء مــن املوظفني في
دوائــر الدولة بعــد 2003مبميــزات إضافة خدمة
الفصل السياســي وحتسنت درجاتهم الوظيفية
ورواتبهم بعد ان احتســبت لهم اخلدمة ألغراض
الترقيــة والترفيع والتقاعد لكن الفائدة اقتصرت
على من حصلوا على وظائف دوائر الدولة في حني
حرم االخرون من التمتع بهذه امليزة بســبب عدم
متكنهم مــن احلصول على تعيينــات بالرغم من
تقدميهم عشرات الطلبات لكن من دون فائدة .
بعــد جهد جهيــد افرجها اهلل علينــا نحن ذوي
الشــهداء وحصل عدد منا على تعيني في الدوائر
احلكومية لكن لألســف حرمنا مــن إضافة مدة
الفصل السياسي الذي حصل عليه اقراننا بسبب
نفاذ مدة التسجيل والتقدمي على ترويج املعامالت
ومت حل اللجان املشــكلة للنظر في هذه الطلبات
بحلول 2016/12/31
الســادة املســؤولون الكرام :قبــل التاريخ أعاله
واغالق التقدمي على إضافة مدة الفصل السياسي
لم يكن العديد من ذوي الشــهداء حاصلني على
وظائــف حكومية وبالتالي لــم يكن من حقهم
التقدمي الضافة تلك املــدة أصال كخدمة ألغراض
الترقيــة والتقاعــد كونهم غيــر موظفني أصال
وبعد ان مت تعيينهم بشــق االنفس فوجئوا بعدم
حقهم في احتساب مدة الفصل السياسي اسوة
باقرانهم
لذلك نرجو النظر بطلبنا في اســتئناف فتح باب
ترويج معامالت احتساب مدة الفصل السياسي
وال ســيما هناك العشــرات او املئات من الذين مت
تعيينهم مؤخرا بعد غلق باب احتســاب اخلدمة
السياسية
لفيف من ذوي الشهداء
عنهم صفاء اسعد عمران

خالل كلمته أمام الدورة ( )107لمؤتمر العمل الدولي

ّ
السوداني :العراق نفذ برامج لتدعيم األمن واالستقرار المجتمعي
متابعة الصباح الجديد:

اكــد رئيس وفد العــراق للدورة
( )107ملؤمتــر العمــل الدولــي
املنعقــدة فــي جنيــف وزيــر
العمل املهندس محمد شــياع
الســوداني ان العــراق نفــذ
السياسات والبرامج التنموية
فــي مجاالت مكافحــة الفقر
والبطالــة والعنف والتهميش
واالعاقة النفسية والتي تندرج
ضمن خطة التنميــة (-2018
 )2022التــي تركز على ارســاء
اســس احلوكمــة الرشــيدة
وحتقيق االصالح االقتصادي .
واوضــح وزيــر العمــل خالل
كلمته التــي القاها في حفل
افتتــاح املؤمتــر ان تنفيذ تلك
السياسات اسهمت في تعزيز
قدرات قواتنا املســلحة وابطال
احلشــد الشــعبي والقــوات
الســاندة االخرى فــي القضاء
على عصابــات داعش االرهابية
وفلولهــا اجملرمة وايضا القضاء
على البؤر االرهابية واالجرامية
في العراق.
واضاف السوداني ان احلاجة في
العراق قائمة الى برنامج العمل
الالئق وتعزيز سبل التعاون من
اجل اعادة تأهيل املناطق احملررة
وايضــا تعزيز قابلية الشــباب
للحصــول على فــرص العمل
الالئقــة وكذلك احلاجــة الى
معاجلــة عمل االطفــال وزيادة
قابلية مشاركة املرأة في العمل
وتعزيز االقتصاد  ،مشــيرا الى
اهمية دعم البرنامج احلكومي
لالستثمار مبا يتناسب ومرحلة
مابعد الصــراع وتعزيز الصمود
لضمــان عدم عــودة حاضنات
االرهاب لتلك املناطق.
واوضح وزيــر العمل ان حكومة
العــراق ممثلــة بــوزارة العمل
والشــؤون االجتماعية صممت
برامج لالمان االجتماعي تعمل
على تدعيم االمن واالســتقرار

الحاجة في العراق
قائمة الى برنامج
العمل الالئق وتعزيز
سبل التعاون من
أجل إعادة تأهيل
المناطق المحررة
وتعزيز قابلية الشباب
للحصول على فرص
العمل الالئقة

السوداني خالل كلمته في مؤمتر العمل الدولي

اجملتمعــي واهــم فقراته تأمني
االعانة االجتماعية لـ( )5ماليني
مواطــن وكذلك اطلقت الوزارة
البرنامــج التجريبــي لالعانات
املشــروطة بالصحة والتعليم
فــي مناطق مختــارة بالتعاون
مع الشــركاء احملليني والدوليني
للتشــجيع على االستمرار في
التعليم واالنخراط في البرامج
الصحيــة وكذلك االســتعداد
لتنفيذ املشروع الطارىء واخلاص
بتدعيم الصمود فــي املناطق
احملــررة بالتعــاون مــع البنك
الدولي واملتضمن منح القروض
الصغيــرة والتاهيل النفســي
العادة دمج االفراد باجملتمع بعد
صدمة داعش وايضا العمل على
برنامــج للتخفيف مــن الفقر

وبذل اجلهــد الصــاح النظام
التقاعدي والضمان االجتماعي
لرفع وتوسيع الشمول بالضمان
االجتماعي.
وطالب السوداني املؤمتر بضرورة
تفعيــل تعاون عمــل املنظمة
بصورة اكبر مع العراق من اجل
تصميــم برنامج وطني للعمل
الالئق واجراء مســح لســوق
العمل العراقــي الى جانب بناء
قدرات الشــركاء االجتماعيني
لضرورة االمتثال الحكام اتفاقية
العمل الدولية رقم ( )87لسنة
 1948التي صادق عليها العراق
عام  .2018هــذا وتناقش الدورة
( )107ملؤمتر العمل الدولي التي
تستمر لغاية الثامن من حزيران
اجلاري التعاون اإلمنائي للمنظمة

«مناهضة التعصب الديني» في ندوة
حوارية للمركز العراقي للتنمية اإلعالمية
اعالم المركز
نظــم املركــز العراقــي للتنمية
االعالمية بالتعــاون مع منظمة (
عمار ) اخليرية الدولية ندوة حوارية
موســعة حــول آليــة التعايش
الســلمي ونبذ اخلطاب املتطرف
الذي يحث علــى الكراهية وعدم
استيعاب االخر .
واقيمت الندوة بأمسية رمضانية
وســط حضــور متميــز تقدمته
النائبة البريطانية اميا نكلســون
املعروفة مبواقفها العاملية الكبيرة
لنصرة الشــعوب واالمن العاملي ،
اضافة الى رؤســاء حترير الصحف
احمللية واملراكز والــوكاالت اخلبرية
وعدد من الناشــطني فــي ميدان
احلقــوق املدنيــة ورجــال الديــن
والوجهاء .
وقــدم ألعمــال النــدوة الدكتور
عدنــان الســراج باإلشــارة الى
اهميــة موضوعــة النــدوة التي
تالمس حاجات الشــعب العراقي
االساســية فــي العيــش الكرمي
واحترام الــراي االخر دون ان نضمر
العداء الي خطاب اعالمي على ان
اليكون ســببا في حتريك مشاعر
اجلماهيــر فــي االجتاه الســلبي ،
مبيننــا اننــا اليوم منلــك جميع
املقومات املثالية لتحقيق غاياتنا

في سياق إصالح منظومة األمم
املتحدة وكذلك تطبيق معايير
العمل الدولية وايضا مناقشة
وضع حقوق العمــال في بلدان
العالم وتناقش مســحا ً عاما ً
أجري علــى معايير وقت العمل
مبا يعكس خبرة الدول األعضاء
على صعيد متصل اشــاد مدير
عــام منظمة العمــل الدولية
غاي رايدر بتصديق العراق على
اتفاقية العمل الدولية رقم ()87
لسنة  1948برغم ما تعرض له
العراق من ظروف صعبة ،عادا ان
احلدث مهم للعراق واملنظمة .
واكد مدير عــام املنظمة خالل
توقيع محضر ايــداع االتفاقية
فــي املنظمــة مع رئيــس وفد
العراق املشارك في اعمال الدورة

التنمية تدعم الشباب الخريجين
لتعزيز الصناعة الوطنية
بغداد  -الصباح الجديد:
اعلنت املديريــة العامــة للتنمية
الصناعية التابعــة لوزارة الصناعة
واملعــادن عــن دعمهــا للشــباب
اخلريجــن الذين لديهم مشــاريع
تهــدف الى تفعيــل دور الشــباب
وتوظيف قدراتهم في مجال القطاع
الصناعي.
وقال املهندس ســام سعيد احمد
مدير عــام املديرية انه من خالل اميان
املديرية العامــة للتنمية الصناعية
بطاقة الشباب ورؤيتها التي تتضمن
خلق فرص عمل لهــم للتعبير عن

في العيش الكرمي وبصورة خاصة
بعد النصر الذي حققناه على قوى
الرذيلة واالرهاب الداعشي .
مــن جهتهــا بينــت النائبــة
نيكلســون ان العراق اليوم ميتلك
فرصــة مثاليــة بعــد جناحه في
جميــع االختبارات التــي ارادت ان
متزق وحدته وان الهدف االســمى
امام انظار هذا الشــعب العظيم
هــو العيش ســويا بألفة ومحبة
جتســد العمق احلضاري والتاريخ
الزاهر لهذا البلد .
وثمــن احلضــور مــن رجــال دين
ومثقفني علــى اهمية موضوعة
النــدوة وتناولها هــذه القضية

احلساســة التــي تعــد الركيزة
االساسية في بناء دولة مستقرة
امنه بعيدة كل البعد عن اسباب
اثارة النعــرات واالحقــاد  ،وعلى
هامــش النــدوة كــرم عــدد من
الشخصيات واالســاتذة لدورهم
الفعــال فــي التصــدي للعنف
الديني والقومي والفكري.
واختتمــت الندوة ببحث للدكتور
حســن عــاوي خلص فيــه عددا
من املعاجلــات اجملتمعية التي من
شــأنها القضــاء علــى التطرف
والتعصــب والتــي مــن املمكن
تطبيقهــا على شــتى شــرائح
اجملتمع العراقي بجميع املناطق .

( )107للمنظمــة املنعقدة في
جنيــف وزير العمــل املهندس
محمد شياع الســوداني على
التعاون املشــترك بــن العراق
ومنظمــة العمــل الدوليــة
سيكون له االثر البالغ في تعزيز
حقوق العمال العراقيني.
من جانبــه اكد رئيــس الوفد
العراقــي املهنــدس محمــد
شياع الســوداني ان التصديق
على هــذه االتفاقية ميثل حدثا
مهمــا للعراق برغــم الظروف
االقتصادية الصعبة التي مرت
على البالد خالل الفترة املاضية
 ،مشــيرا الى ان االتفاقية متثل
مكســبا كبيرا حلقوق االنسان
بشــكل عام وللعمال بشكل
خاص ،مضيفا ان التصديق على

االتفاقية البــد ان يكون مصدر
الهام للعمال واصحاب العمل
واالجيال املقبلة .
يذكر ان وزيــر العمل املهندس
محمد شياع الســوداني رأس
وفــد العراق الى اعمــال الدورة
( )107ملؤمتر العمل الدولي التي
اســتعرضت التعــاون اإلمنائي
للمنظمــة في ســياق إصالح
منظومــة األمم املتحدة وكذلك
تطبيق معاييــر العمل الدولية
وايضا مناقشــة وضــع حقوق
العمال في بلدان العالم وتناقش
مسحا ً عاما ً أجري على معايير
وقــت العمل مبــا يعكس خبرة
الدول األعضاء .هذا وتســتمر
اعمال الــدورة في جنيف لغاية
الثامن من حزيران اجلاري.

ذواتهم وباطار جاذب وموجه لتعزيز
صناعة البلد وخلق حالة من التفاعل
والشــراكة للنهــوض بالصناعــة
الوطنية ,لــذا احتضنــت املديرية
اخلريجــة رقية من احــدى جامعات
محافظــة املثنى ضمــن مبادرتها
وقدمت لها جميع التســهيالت من
خالل تسجيل مشروع الصابون لدى
املديرية بعــد اخملاطبات الرســمية
وجهود التنمية قدمت لها وبالتعاون
مع اجلهات ذات العالقة بناية فارغة
في معمل اسمنت السماوة لتكون
مكان ملشروعها الصناعي,

وبني املديــر العام ان املشــروع اثمر
بانتــاج ( )500صابونة يوميا ســمي
باسمها( صابون رقية) بشتى االنواع
للغسول او التجميل ومبواد بسيطة
من زيت الزيتون واالعشاب الطبيعية
باشــكال وقوالــب جذابــة جعلت
الطلــب يتزايد عليه في االســواق
لتتواصل مع الوكالء واصحاب احملال
في محافظتهــا واحملافظات االخرى
لتثبت جناحها من خالل تقدمي امنوذج
مشرف جملموعة متكاملة اكتسبت
خطة جناح بدأت من الفكرة وسرعة
التنفيذ والتخطيط السليم.

زيادة حصة المولدات من زيت
الغاز «الكاز» خالل حزيران

بغداد  -الصباح الجديد:
اعلنــت وزارة النفط زيــادة كميات
زيت الغــاز (الكاز) املقــرر جتهيزها
للمولدات الســكنية الــى  20لترا
لكل  KVAخالل شهر حزيران اجلاري.
وقالــت وزارة النفــط فــي بيان
صحفي تلقت «الصبــاح اجلديد»
نســخة منه ،إنه «نظــرا ً الرتفاع

درجــات احلــرارة فــي هــذه االيام
الرمضانية املباركــة ولرفع الثقل
عن كاهل املواطنني ،قررت شــركة
توزيع املنتجات النفطية ،وبتوجيه
من قبــل مدير عام شــركة توزيع
املنتجات النفطية كاظم مســير،
زيادة كمية منتــج زيت الغاز املقرر
جتهيزه للمولدات السكنية الى 20

لترا لكل  KVAوبالســعر املدعوم
خالل شهر حزيران على أن يصاحبها
زيادة ساعات تشغيل املولدات».
يذكــر أن وزارة النفــط تعلن ،في
كل شــهر رمضان اشــهر موسم
الصيف ،عن زيــادة حصة املولدات
األهلية من الــكاز ،مقابل مطالبة
اصحاب .

تقرير

التربية ُتصدر ضوابط التسريع للعام الدراسي 2018 - 2017
بغداد  -الصباح الجديد:
اصدرت وزارة التربية الضوابط اخلاصة
بالطلبة والتالميذ الراغبني بالتســريع
للعام الدراســي  ، 2018 2017-مبين ٍة
أنها تنــدرج ضمن التوجيهات الصادرة
من قبل وزيــر التربية الرامية للحفاظ
على مستقبل تالميذنا وطالبنا األعزاء .
وذكر بيان أورد ُه املكتب اإلعالمي للوزير
ان ضوابط اعمار املتقدمني املشمولني
بنظام التســريع لهــذا العام هم من
مواليــد (  2007ولغايــة )2008/1/31
بالنســبة لتالميــذ الصــف اخلامس
االبتدائــي ومواليــد (  2004ولغايــة
 ) 2005/1/31بالنســبة لطلبة الثاني
املتوســط ومواليــد (  2000ولغايــة
 )2001/1/31بالنســبة لطلبة الصف
اخلامــس علمــي ويجــب ان ال يكون
التلميذ او الطالب راســبا ً او مكمالً او
تاركا ً للدراســة مهما تكن االســباب

في املراحل الدراسية السابقة على ان
يعزز ذلك بتأييد من ادارات املدارس التي
درس فيهــا  .واضاف البيان ان اختبارات
التسريع تشــمل طلبة الصفوف التي
تســبق املرحلة الوزاريــة وهم تالميذ
الصف اخلامس االبتدائي وطلبة الثاني
املتوسط واخلامس االعدادي وفي حالة
اجتيازهم االختبارات الكاملة ويعبرون
صفوف املراحــل املنتهية يكون مؤهالً
للــدوام في الصــف االول املتوســط
بالنســبة لتالميذ اخلامــس االبتدائي
وفي الصف الرابع االعدادي بالنســبة
للطلبة املسرعني من الثاني املتوسط
وفي الكليات بالنسبة لطلبة اخلامس
االعدادي .
وأوضــح البيان أن الضوابط تنص على
أن معدالت املتقدمــن يجب ان ال تقل
عــن  97%للدرجــات النهائية لتالميذ
اخلامس االبتدائي وهو الناجت احلاصل عن
جمع درجات الســعي السنوي ودرجة
االمتحان النهائي مقســوما ً على (، )2

اما بالنســبة لطلبة الثاني املتوسط
يجب ان ال يقل معــدل نهاية الكورس
االول ونهايــة الكورس الثانــي وللدور
االول لنهاية كل كورس فقط كالً على
انفراد عــن  97%كمعــدل عام وليس
لكل درس في الدروس التي ميتحن فيها
الطالــب االمتحانــات التحريرية عدا
(التربية الرياضية والفنية والنشــيد)
 ،اما بالنســبة ملعــدل طلبة الصف
اخلامــس االعدادي العلمــي (االحيائي
والتطبيقــي) فهــي ان ال يقل معدل
نهاية الكــورس االول ونهاية الكورس
الثاني وللدور االول فقط كالً على انفراد
عــن ( )95%في كل درس مــن الدروس
التي يؤدي فيها الطالب االمتحان لكال
الكورسني .
واكد البيان تزويــد التلميذ أو الطالب
الراغب بالتســريع بكتــاب تأييد من
قبل أدارة املدرســة يتضمــن الدرجات
النهائية في الدروس بالنسبة للمرحلة
االبتدائيــة  ،ودرجات نهايــة الكورس

األول والثاني بالنســبة للصف الثاني
متوســط والصف اخلامس العلمي ،
مشــيرا ً الى ان التقدمي يبدأ بعد اعالن
نتائج امتحانات الــدور االول النهائية
وملدة  10ايام فقط بالنســبة لتالميذ
الصف اخلامس االبتدائــي  ،اما موعد
التقــدمي بالنســبة لطلبــة الثانــي
املتوسط واخلامس االعدادي فيبدأ بعد
اعــان نتائج الكــورس الثاني وملدة 10
ايام أيضا ً ،
وأضاف البيــان ان التلميــذ والطالب
الراغب بالتســريع يخضــع الختبارات
القــدرات العقليــة واالختبــارات
التحصيلية التي جتريها جلنة التسريع
في املديرية العامة للتقومي واالمتحانات
ويكــون االمتحــان التحصيلــي من
مناهجهم حصرا ً وبدرجة قطع ال تقل
عن  ، 75%لكي يحق للتالميذ والطلبة
االعتراض على النتائج خالل اسبوع من
تاريخ اعالنها وعن طريــق مديرياتهم
العامة .
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الدكتور عبد اللطيف رشيد :استحصال المناصب ليس
بأهمية اتفاق الكرد على برنامج سياسي موحد
حاوره  -عباس كاريزي:
جتــده ملمــا ً بــكل االمــور
ودائــم احلــرص علــى اتبــاع
اجلوانــب العمليــة والعلمية
فــي التعاطي مع الشــؤون
السياســية واالدارية واحلزبية،
من ال يعرفه عــن قرب يعتقد
بانه رجل عملي جاف يصعب
التعامل معه ،اال ان تشــعب
اهتماماته سياســيا وعلميا
واداريا وثقافيا وفنيا ً يفند هذا
التصور.
الدكتور عبــد اللطيف جمال
رشــيد السياســي الكــردي
اخملضــرم ووزير املــوارد املائية
الســابق واملستشــار االقدم
لرئيــس اجلمهورية ،اتســم
بصراحتــه املعهودة ووضوحه
وعمــق اجاباتــه ،وهــو يضع
النقــاط علــى احلــروف ،في
لقــاء اجرتــه معــه الصباح
اجلديــد ،بعــد ان زارتــه في
مكتبه مبحافظة السليمانية
وسألته عن كثير من القضايا
واملواضيع االنية حول االقليم
والعراق بنحو عام ،ومستقبل
العالقــة بــن بغــداد واربيل،
والنتائج التي افرزتها انتخابات
مجلس النواب العراقي:
* مبناســبة الذكــرى الـــ43
لتأســيس االحتــاد الوطنــي
الكردســتاني التــي تصادف
االول مــن حزيــران مــن كل
عــام ،هل تعتقد بــان االحتاد
بإمكانه عقد مؤمتــره العام
قريباً في ظل التنافر املوجود
بني بعض من قياداته البارزة.
 انا اود بداية ان اوضح الظروفوالعوامل التي رافقت تأسيس
االحتاد الوطني الكردســتاني
في حزيران عــام  ،1975ألنني
عاصرت هذه الفتــرة وجميع
املراحل التــي اعقبت اتفاقية
اجلزائر ســيئة الصيــت ،التي
كانت اكبــر مؤامرة حتاك ضد
الثــورة واحلركــة التحريريــة
الكردية ،لقد بذل الرئيس مام
جالل جهــودا مضنيــة لبناء
حزب وحركــة عصرية حديثة
عقــب النكســة والتي مرت
بها احلركة التحريرية الكردية
وكان يجوب املدن ودول العالم
لتقــدمي افــكار ورؤى جديدة
للعالم ولشــعب كردســتان
وتأسيس منظمة وحزب ميثل
تطلعاتهم ،ويسهم في ملء
الفراغ الــذي خلفه اعالن بيان
اذار عــام  1975الــذي خلــف
احباطا وانتكاسة لدى شعب
كردستان.
ان تأسيس االحتاد الوطني كان
مهمــا جدا فــي حينها النه،
ً
حتديــا للحكومــات
اوال ً كان
واالنظمة التــي كانت حتكم
املنطقــة حــن ذاك ،ثانيــا ً
منــح امــا ً جديدا لشــعب
كردستان بأن ثورته ستستمر
الســتحصال احلقــوق التي
ناضــل مــن اجلهــا وقــدم
تضحيات جسام في سبيلها،
ثالثــا ً ان تأســيس االحتــاد
الوطني الكردســتاني ،اعطى
فرصة جديــدة للكرد واحلركة
الكردية للمطالبة بحقوقهم
في احملافل الدوليــة والتعبير
عن الظلم واالســتبداد الذي
تعرضوا له على ايدي االنظمة
الدكتاتوريــة ،واالعالن عن ان
احلركــة التحرريــة الكرديــة
لم تفشــل وهي مســتمرة
وستبقى.
وبهذا املناســبة احب ان اهنئ
شــعب كردســتان والعــراق
واملنطقة ،متمنيا ان نســتمر
على النهــج واملبادئ والبرامج
التي رســخها االحتاد وامينه
العام مام جالل ،خالل سنوات
نضاله منذ تأسيسه وحلد االن،
وان يستمر شــعب كردستان
على تلك املبادئ والقيم.
امــا فــي مــا يخــص املؤمتر
العــام ،فانني اعتقد بان اجراء
بعض التعديــات والتغييرات
في بعــض مســؤولي املراكز
واملكاتب ،ال ميكن ان تكون بديال ً
عن ضــرورة اجــراء مؤمتر عام
موســع ،والذي يجب ان يعقد
في اقرب فرصة ممكنة.
* حــول االوضــاع الداخلية
لالحتاد الوطني ،اال تعتقد بان
وفاة الرئيس مام جالل وبعده
سكرتير اجمللس املركزي عادل
مــراد ،يتطلب االســراع في
اعادة ترتيب صفــوف االحتاد

وتفادي حصول انشــقاقات
جديدة على غرار خروج برهم
صالح.
وفاة الرئيس مام جالل وابتعاده
عن الساحة السياسية ،كانت
كارثة بــكل ما تعنيه الكلمة
من معنى
 ان وفــاة الرئيــس مــامجــال وابتعاده عن الســاحة
السياســية ،مــع االســف
الشــديد ،كانــت كارثة بكل
ما تعنيــه الكلمة من معنى،
وخســارة كبيــرة بالنســبة
لالحتاد والكرد والعراق املنطقة،
الن الرئيس مام جالل كان رمزا ً
وطنيا في كل املنطقة وليس
العراق فحســب ،وان خسارته
في هذا التوقيت احدثت فراغا
كبيرا ال ميكن ملؤه بســهولة،
اضافــة الــى ذلك فــان وفاة
املنســق العام حلركة التغيير
نوشــيروان مصطفــى كانت
ايضا خسارة كبيرة ،النه فضال ً
عــن كونــه قياديا سياســيا ً
وبيشــمركة بارز فــي احلركة
التحررية الكردية ،منذ نعومة
اظفــاره ،فلقــد كان الراحل
كاتبــا مقتــدرا ذا امكانيــة
غير محدودة ملمــا ً بالقضايا
التاريخية ،والسياســية ،على
مستوى العراق واملنطقة ،كما
ان خسارة العضو املؤسس في
االحتاد الوطني سكرتير اجمللس
املركــزي عادل مــراد ،في هذا
التوقيت احلرج كانت خســارة
فادحة ،ايضا لقد تعرفت على
عادل مــراد في ســبعينيات
القرن املاضــي عندما التقيته
ألول مرة في مدينة مانشستر
في بريطانيا ،عندما كان يعمل
في احتاد طلبة كردستان وكان
لي مسؤولية في هذا التنظيم
باخلارج ،لقد كان مراد شخصا
نزيهــا وطنيا مدافعــا صلبا
عن قضايا شــعبه وكنا على
تواصــل تام منــذ ذلك الوقت
ولغاية وفاته.
نحن فــي العــراق نعاني من
مشكالت مصطنعة من قبل
السياســيني أنفسهم ،وهي
ليســت مرتبطة بالتدخالت
اخلارجية
علينــا نحــن االن النظر الى
املتغيرات االخيرة واعادة النظر
بجديــة في سياســة االحتاد
الوطنــي جتاه العــراق وعالقة
املركز باالقليم ،وعالقة االحتاد
مع القوى واالحزاب السياسية
الكردســتانية واملنطقة ،وان
تكــون اهدافنــا واضحة جتاه
هــذه القضايــا وغيرها ،نحن
االن فــي العــراق نعانــي من
مشــكالت مصطنعــة من
قبل السياســيني انفسهم،
الن العراق بلد غنــي بالكثير
مــن الثروات ولــه تأريخ عريق
وامكانات بشــرية هائلة ،مع
االسف الفســاد وسوء االدارة
كانتا السبب وراء االزمات التي
يعاني منها البلد وهي ليست
مرتبطة بتدخــات دول اجلوار
وغيرها مــن دول العالم كما
يصوره البعض بقــدر ما هي
وليدة السياســيني انفسهم،
الن املشــكالت فــي العــراق
ليســت عصيــة علــى احلل،
وبامكان احلوار البناء واالبتعاد
عــن املصالــح الشــخصية
واحلزبيــة والقبليــة العائلية
معاجلة املشكالت التي تواجه
البالد.
وحلل هذه املشكالت واالزمات
التي تواجــه البلد لدي الكثير
من األفــكار والبرامــج التي
ارغــب فــي طرحهــا ،حيث
تكمــن النقطــة االولى في
معاجلــة املشــكلة االمنية
وضمان االمن واالستقرار وبناء
منظومة امنيــة حديثة ،وان
تكون قوات البيشمركة ضمن
منظومــة االمن فــي العراق،
يليهــا معاجلــة املشــكالت
االقتصاديــة وخصوصــا بني
االقليم واملركز ،وتشريع قانون
النفط والغاز الذي ســيضمن
معاجلة املشــكالت ليس بني
االقليــم واملركــز فحســب
وامنا بــن احلكومــة املركزية
وبقيــة مناطــق البــاد ،وان
نعمــل مجتمعني على ضمان
الشفافية وابراز دور املؤسسات
العراقية والكردســتانية ،الن
البلــد ال ميكــن ان يتقدم من
دون وجود مؤسســات حقيقة
فاعلــة ،الن اغلــب القرارات
التــي تصــدر االن ،اذا كانــت

موحد
 حلــد االن ال يوجــد اي اتفاقفعلــي بــن االحتــاد واحلزب
الدميقراطــي ،برغــم وجــود
بعــض االجتماعــات الثنائية
االولية ،انا اعتقد بان السعي
وراء اســتحصال املناصب غير
مهم بقدر اهمية االتفاق على
برنامج ونهج موحد ،وانا اؤكد
علــى ذلك وســوف اعمل من
اجل حتقيقه.
الننــي ال اعتقد بان اي طرف او
حزب سياســي كردي يختلف
على ضــرورة ضمــان ميزانية
االقليم مــن املوازنة االحتادية،
او ان يكــون برملان االقليم قويا
وفاعــاً ،وان وجود االعتراضات
على نتائــج االنتخابات ،ليس
عائقا امام حتقيق وحدة الصف
واملوقــف الكــردي ،وتفاهــم
االطــراف السياســية على
القضايا االساســية والنهج
السياســي وما يخص الكرد
في العراق.

الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد السياسي الكردي
المخضرم ووزير الموارد المائية السابق والمستشار
االقدم لرئيس الجمهورية ،اتسم بصراحته المعهودة
ووضوحه وعمق اجاباته ،وهو يضع النقاط على الحروف،
في لقاء اجرته معه الصباح الجديد ،بعد ان زارته في
مكتبه بمحافظة السليمانية وسألته عن كثير من القضايا
والمواضيع االنية حول االقليم والعراق بنحو عام،
ومستقبل العالقة بين بغداد واربيل ،والنتائج التي افرزتها
انتخابات مجلس النواب العراقي
في االقليــم او املركز ،توظف
لصالــح اشــخاص او جهات
بحد ذاتها.
احلديــث عــن وجــود تدخل
وامــاءات خارجيــة صحيح،
اال اننــا نحن مــن يتيح اجملال
امام تلك التدخــات ،الن كل
دولة لها مصاحلهــا اخلاصة،
وهذا امــر طبيعي وبديهي ،انا
اعتقد بان تلك الــدول ترغب
بان يكون العراق دولة مقتدرة
ذات ســيادة ،لدينا الكثير من
املشــكالت ،مصانعنا اغلبها
مغلقة والصناعــة النفطية
غير موجودة في البالد ،الواقع
الزراعي دون مستوى الطموح،
ومــا زلنــا نســتورد اغلــب
احتياجاتنــا من دول اجلوار ،لذا
اعتقد بــان هذه النقاط يجب
ان تكــون في مقدمة ســلم
اولويــات اي حكومــة تقــود
العــراق في املرحلــة املقبلة،
كــي نتمكــن مــن حتســن
الواقع االقتصادي ونرتقي الى
مصاف الــدول املتقدمة اداريا
واقتصاديا..
* في ظل احلديث واجلدل الدائر
بشأن حصول تزوير وخروقات
في انتخابات النواب العراقي
فــي الســليمانية وكركوك
وجتاهل اربيــل ودهوك ،كيف
تقيــم ذلك وهــل تعتقد بان
تزويرا وخروقات كثيرة رافقت
االنتخابات.
 ال اعتقد بان هناك انتخاباتال ترافقها اعتراضات وشكاوى
حول حصول تزوير وتالعب ،انا
شخصيا لم اشهد حصول اي

تزوير او تالعب رافق االنتخابات،
وان الشكاوى اذا كانت موجود
فــي الســليمانية وكركوك
فانهــا كذلــك موجــودة في
اربيل ودهــوك ،اال انني ال اضع
نفســي في موضــع احلاكم
الذي يطلــق االحكام حول ما
رافق االنتخابات من اعتراضات
وشــكاوى ،واضع املســؤولية
على عاتق املفوضية ،التي لها
احلق في البت في الشــكاوى
واالعتراضــات املقدمــة والرد
عليها واتخاذ املطلوب بحقها
وفقا للقوانني.
* كيف تلخص لنــا مطالب
الكــرد للتفاوض مــع القوى
واالحــزاب العراقيــة علــى
تشكيل احلكومة املقبلة.
على الكتل الكردية ،تشكيل
حتالف موحد يراعي من خاللها
املصلحــة القومية واملصالح
العامة لشعب كردستان
 مع االســف لــو نظرنا الىالشــعارات التي تبنتها اغلب
القوى واالحزاب السياســية
والقوائــم والتحالفــات التي
شاركت في االنتخابات ،فاننا
جندها مع االســف تفتقر الى
البرامــج واخلطــط العملية،
وهــي اكتفت بتقــدمي بعض
الوعود التي تكون في كثير من
االحيان بعيدة عــن التطبيق
علــى ارض الواقع ،برغم وجود
بعض البرامــج الصادقة ،اال
اننــي ال اعتقد بــان هناك اي
طرف الزم نفسه جتاه املواطنني
ببرامــج مدروســة حقيقية،
وكانــت اغلــب القضايــا

والبرامج التي تبنتها القوائم
االنتخابية تتمحور حول بعض
السياقات والتوجهات العامة.
اذا ما امعنا النظر في النتائج
التي متخضت عنها االنتخابات
جنــد ان الكتلــة الكرديــة
مجتمعة تعد اكبر كتلة اذا ما
كانت موحدة ،برأيي على هذه
القوى ،ان تشكل حتالفا ً موحدا ً
يراعي من خاللهــا املصلحة
القوميــة واملصالــح العامة
لشــعب كردســتان ،والعمل
املشترك الستحصال احلقوق
وتطلعات شــعب كردستان،
من تنفيذ املادة  140وتشــريع
قانون النفــط والغاز ،وضمان
ميزانيــة مناســبة لالقليم
وتوحيــد صفــوف اجليش عبر
اشــراك قوات البيشــمركة،
ومعاجلة ازمــة تصدير النفط
وصالحيات حكومــة االقليم
وضمــان كيان االقليــم اداريا
وسياســياً ،ومن هذا املنطلق
كان الرئيس مــام جالل يؤكد
دائما على ضرورة التمسك مبا
حتقق للكرد في العراق والبناء
عليه من دون تشــدد وتعصب
قومي ،اال انه ومع االسف بعد
ابتعاد الرئيــس مام جالل عن
الســاحة السياسية خلطت
االدارة الكردية بني كثير االمور،
بدأتهــا ببيــع النفــط بنحو
مســتقل عن بغــداد ،فضال ً
عن اجــراء االســتفتاء الذي
خلف نتائج ســلبية تراجعت
في ظلها العالقــة وتعمقت
مشكالت االقليم السياسية
واالقتصادية ،وانــا ال ادعو الى
ان يكــون للكــرد متثيل حزبي

واحد الن تعدد االحزاب والرؤى
امر صحي ،اال انــه يجب ان ال
يكون ذلك التعدد على اساس
املصالح العامة للكرد.
* اال تعتقــد بان حتقيق وحدة
الصف والبيت الكردي صعب
في ظل التشرذم الذي يعتري
املشــهد السياســي فــي
االقليم.
 بالعكس انا اعتقد ذلك ،الننااذا ما وضعنا املصلحة العامة
واملصالــح القوميــة نصــب
اعيننا ،فانــه بامكان االطراف
السياسية الكردستانية جتاوز
خالفاتها ،واالتفاق على برنامج
سياسي واستراتيجية موحدة
جتــاه تعاملها مــع بغداد ،الن
وجــود اعتراضات مــن القوى
السياسية داخل االقليم على
نتائج االنتخابات امر طبيعي،
يحصــل في اميــركا وغيرها
من الدول املتقدمــة ايضاً ،اال
ان ذلــك يجــب ان ال ينعكس
ويؤثر علــى املطالبة باملصالح
العامة للكــرد في العراق ،الن
كافة االطراف ستخســر من
الذهاب منفردة مــن دون رؤى
وتصورات موحدة الى بغداد.
* هل توصل احلزب الدميقراطي
واالحتاد الوطني الى اي تفاهم
او اتفــاق حــول اليــة توزيع
املناصب التي ستؤول للكرد
فــي العمليــة السياســية
واحلكومة املقبلة بالعراق.
الســعي وراء اســتحصال
املناصب غير مهم بقدر اهمية
االتفــاق على برنامــج ونهج

* املتحــدث باســم االحتــاد
الوطني جدد في مناســبات
عدة متســك االحتــاد مبنصب
رئيــس اجلمهورية في العراق
االحتــادي ،بينمــا يقــال ان
احلــزب الدميقراطــي وضــع
بعــض الشــروط باملقابــل
لقــاء حصــول االحتــاد على
هذا املنصــب ،منها حصوله
مجددا على منصبي رئاســة
االقليم وحكومته.
 هذا التفاهــم كان موجوداســابقا ،اال انه وفقا للدستور
ال يوجد شيء من هذا القبيل
الذي يفــرض ان يكون منصب
رئيس اجلمهورية لدى الكرد او
رئيس البرملان للسنة او رئاسة
مجلس الوزراء لدى الشيعة،
انــا افضل ان يتــم توزيع هذه
املناصــب وفقــا للكفــاءة
واالختصــاص بعيــدا عــن
احملاصصة ،وان يتفق الطرفان
على برنامج ونهج سياســي
موحد ،بدال مــن االتفاق على
توزيــع وتبــادل املناصــب في
بغداد.

االن من الناحية االمنية متكنا
من حتقيــق تقــدم كبير في
بغداد واغلــب مناطق العراق،
وهو مكسب مهم للعراق في
حربه على االرهــاب واحلد من
نشــاطه ،ثانيا ً الفساد وتردي
الواقع اخلدمي وســوء االدارة،
واعتقد بان االدارة امر غاية في
االهمية ،الننــا اذا كنا اغنياء
وكانت ادارتنا لشؤوننا سيئة
فاننا ســنبقى فقراء ،واذا ما
كنا فقراء وكانــت لدينا ادارة
رشيدة فان ذلك سيضمن لنا
النهوض بالواقــع االقتصادي،
وحتقيق العدالــة االجتماعية
واملساواة بني افراد اجملتمع دون
متييز.
وهناك نقطة اخــرى ايجابية
اود ان اعــرج عليها وهي وجود
صحافــة واعــام حــر ،الذي
اعتقد بانه ســاح ذو حدين،
فبينمــا جنــد هناك وســائل
اعــام مهنيــة تســهم في
بنــاء املرتكــزات الدميقراطية
في البلد ،جند بعض وســائل
االعالم تقوم بزرع بذور الفتنة
والشقاق والتفرقة ،والنقطة
االهــم واالكثــر ايجابية هي
متسكنا باملبادئ الدميقراطية،
والذي يتمثل باجراء االنتخابات
فــي مواعيدها احملــددة وهو
مكســب كبيــر بحــد ذاته،
الن عــدم تأجيــل االنتخابات
واجرائها في مواعيدها احملددة
مينع حصول االستبداد والتفرد.

*مــا هي اهــم مطالب الكرد
فــي احلكومــة املقبلة ،وهل
تعتقــد بــان هنــاك رغبــة
من قبــل االطــراف العراقية
بتنفيذ تلك املطالب ،والى اي
حــد كان الكرد مقصرين في
املطالبة بحقوقهم.
اذا مــا ابتعدنا عــن املصالح
والشــخصية،
احلزبيــة
سنتمكن من معاجلة خالفاتنا
مع بغداد
 انا اعتقد بان الطرفني مقصرانفي هــذا اجلانب ،االقليم واملركز
على حــد ســواء ،الن االقليم
يــول االهتمــام املطلوب
لــم
ِ
بجوالت مفاوضاته الســابقة
* هــل تؤيــد طرح مســألة مــع احلكومــة االحتاديــة ،النه
تشــكيل حكومة االغلبية لم يرسل األشــخاص املعنيني
السياسية في الوقت الراهن ،والوفود اخملتصة مبعاجلة امللفات
وهــل تعتقد بان هــذا اخليار العالقة ،دائما كانوا يرســلون
اخملرج املناســب للبــاد من سياســيني او ثالثــة ويعلنون
التوصل الــى نتائج ،لنجد بعد
ازمة التوافقية واحملاصصة.
حكومة األغلبية السياسية ذلك بان شــيئا لم يتحقق وان
طرح جيد ،اال انه ما زال سابقا ً املشكالت تراوح في مكانها ،انا
ال اعتقد بان اي من املشــكالت
ألوانه
 هذا الطرح في بعض جوانبه بني بغداد واربيــل عصية علىاجراء جيــد ،ان تكــون لدينا احلل ،اذا مــا كان لدينــا كتلة
حكومــة اكثرية سياســية برملانية موحدة فــي بغداد ،وان
ويكون باملقابل هناك معارضة تكون الوفود التي نرســلها الى
فاعلة لها في مجلس النواب ،بغداد من االشــخاص اخملتصني
اال اننا في العراق االن مازال هذا املهنيني واالكفــاء ،ان ننأى عن
الطرح ســابقا ً الوانه ومبكرا ً املصالح احلزبية والشــخصية
قليالً ،وان بقــاء مبدأ التوافق والعائليــة ،كــي نتمكن من ان
ضروري فــي الوقــت الراهن ،نحقق مبتغانا ونعالج خالفاتنا
ويجــب ان ندرك بان املشــهد مع بغداد.
السياسي يتغير شيئا فشيئا
في البالد ،كان ســابقا ً هناك * هــل هناك فرق بــن املالكي
ثالث كتل اساســية ،شيعية والعبادي جتاه الكرد ومطالبهم
ســنية وكردية ،امــا االن فان في العراق.
هذا التوزيع لــم يعد موجودا - ،املســألة ليســت مرتبطــة
جند التحالف الشيعي لم يعد باملالكــي او العبــادي القضية
موحدا وان القوى السياســية مرتبطة مبا نريــده نحن ككرد،
الشــيعية كمــا شــهدنا ومــدى اســتعدادنا ملعاجلــة
شاركت في االنتخابات بقوائم مشكالتنا مع بغداد.
متعددة ،كما ان الســنة ايضا
توزعوا على عــدد من القوائم * طرح اســمك ضمــن قائمة
وكذلك الكرد ،وهو امر صحي لتولــي منصــب رئيــس
سيضمن اخلروج من احملاصصة اجلمهورية ،هل لك ان تؤكد او
والتخندق الطائفي والقومي ،تنفي لنا ذلك.
الذي كان ســائدا في العراق ،اذا مــا مت اختياري لتولي منصب
ويجــب ان ال نســتغرب اذا ما رئيس اجلمهورية ،فانا اتشــرف
حصل كــردي علــى منصب بهذا التكليف ،وســوف اعمل
رئيــس الــوزراء وملــاذا نكون علــى حتقيــق الكثيــر ،عبــر
عراقيني في بعض االمور ومنتنع التنسيق والتعاون مع االطراف
السياسية
عن ذلك في قضايا أخرى؟.
نعم لقــد مت مفاحتتي في ذلك
* هــل تعتقد بان تشــكيل املوضــوع من قبــل العديد من
احلكومة العراقية سيتأخر ،االشخاص واجلهات السياسية،
في ظــل التنافر والتباعد بني وانا اتشــرف بهذا التكليف ،اذا
القوى واالطراف السياسية .ما مت اختياري لتولي هذا املنصب
النقطة األهم وااليجابية هي ألنني اعتقد بانني سوف امتكن
متسكنا باملبادئ الدميقراطية ،من تقدمي الكثير ،بحكم جتاربي
والذي يتمثل بإجراء االنتخابات وخبرتــي فــي الــوزارة وعملي
فــي مواعيدها احملــددة وهو كمستشــار لرئيس اجلمهورية
خالل املرحلة السابقة ،وسوف
مكسب كبير بحد ذاته
 امتنــى ان ال يتأخر تشــكيل اضع لنفســي جدوال وبرنامجا ًاحلكومــة املقبلة كما حصل واضحا ً عبر التفاهم مع جميع
في السابق ،اال انني اود ان اركز االطــراف ،واذا لــم امتكــن من
على عدد من االمور االيجابية تنفيذه سوف اعتذر واتخلى عن
التي حتققــت مؤخرا وهي اننا املنصب من دون تردد.
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الملك يتدخل لصالح المواطن

النمسا تدعو إلى رفع
العقوبات عن روسيا

الصباح الجديد ـ وكاالت :
دعا نائب مستشــار النمسا ،هاينز-كريستيان
ستراتش ،االحتاد األوروبي إلى رفع العقوبات عن
روســيا ،وإعادة النظر فــي املوقف األوروبي من
موسكو.
وقــال ســتراتش فــي حــوار مــع صحيفة
«أوســتريش»« :ســيكون من األفضل أن يعيد
االحتاد األوروبي النظر (في املوقف من روســيا)
ألن العقوبــات أحلقت ضررا باقتصاد النمســا
بالدرجة األولى» ،مضيفا «حذرت باستمرار من
أنه يجب أال ندفع روسيا إلى أحضان الصني».
وشــدد نائب مستشار النمسا على أن «الوقت
قد حان لوقف هــذه العقوبات املؤملة ،وتطبيع
العالقات السياسية واالقتصادية مع روسيا».
وتنادي أصوات في االحتــاد األوروبي بضرورة رفع
العقوبات االقتصادية املفروضة على روســيا،
نظرا ألنها أحلقت ضررا بالشركات وباقتصادات
الدول األوروبية.
وكانت النائب فــي البرملان األملانــي عن حزب
اليسار ،سارا فاكنكنيخت ،قد دعت إلى إنهاء
ما وصفته بالفتــرة اجلليدية في العالقات مع
روسيا .وأشارت إلى أن العقوبات املفروضة على
موسكو تؤثر بشكل أساسي على الشركات
األوروبية.
وفي غضــون ذلك يعتــزم حلف الناتــو زيادة
استعداده حتســبا لـ هجوم من جانب روسيا»،
بإنشــاء قوة تدخل احتياطية ،يبلــغ قوامها
 30ألف جندي ،حســبما نقلــت صحيفة «دي
فيلت» ،عن دبلوماســيني رفيعي املستوى من
احللف.
وتفيــد التقاريــر بأنه ســتوضع بتصرف قوة
التدخــل االحتياطية ،بضع مئات من الطائرات
املقاتلة والســفن ،وسيتم إنشــاء هذه ،القوة
لتضاف إلى الوحدات احلالية لقوات الرد السريع
التابعــة للناتو ( ،)NRFوالتي يبلغ عددها حاليا
حوالي  20ألــف جندي .وأن الفتــرة املطلوبة
لوضعها في وضع اســتنفار قتالي هي ثالثون
يوما.
وكشــفت الصحيفة ،أن الواليات املتحدة هي
التي اقترحت مبادرة إنشاء هذه القوة اجلديدة،
وأن أملانيا سوف تلعب الدور القيادي فيها.
ووفقا لـ»دي فيلت» األملانية ،سيبحث وزراء دفاع
دول الناتو هذه اخلطة في اجتماع يعقدونه في
بروكسل ،في منتصف يوليو املقبل.
ويالحظ أيضــا أن الناتو يريد حتســن «حتركه
العســكري» من أجل نقل املعــدات الثقيلة
بشكل أسرع ،وال ســيما الدبابات ،إلى نقطة
االنتشــار .وســيتطلب ذلك حتســن البنية
األساســية للطرق واملرافق ،فضــاً عن إزالة
احلواجز اإلدارية واإلســراع في اتخــاذ القرارات
السياسية.

مشروع قانون ضريبة الدخل يسبب غليانا شعبيا في االردن
متابعة ـ الصباح الجديد:
تواصلــت االحتجاجــات في عمان
وعدد من املدن األردنية امس االحد
ضد مشــروع قانون ضريبة الدخل
وسياســة رفع األسعار ،وذلك بعد
ساعات من فشــل لقاء بني ممثلي
النقابــات املهنية ورئيــس الوزراء
هانــي امللقي ،بحســب مــا أفاد
مراسلو وكالة «فرانس برس».
وجتمع نحو ثالثة آالف شخص قرب
مبنى رئاسة الوزراء في الدوار الرابع
وسط عمان امس االحد ،على رغم
االجراءات األمنية املشــددة .ورددوا
هتافات «يلــي قاعد على الرصيف
بكرا تشــحد الرغيف» ،و»شــعب
االردن يا جبار رفعوا عليك االسعار»،
و»هــذا االردن اردنــا وامللقي يرحل
عنا» ،في إشارة إلى رئيس الوزراء.
وشــهدت مدن الزرقــاء والبلقاء
(شــرق) والطفيلة ومعان والكرك
(جنوب) واملفرق اربد وجرش (شمال)
ايضا احتجاجات شارك فيها املئات.
ودعا رئيس مجلس األعيان فيصل
الفايز اجمللس إلى «اجتماع تشاوري»
ظهر امس األحد.
وكان العاهــل األردنــي امللك عبد
اهلل الثاني دعا امس االول السبت
احلكومة ومجلس األمة (بشــقيه
مجلس النواب ومجلــس األعيان)
إلــى «قيــادة حوار وطني شــامل
وعقالني حول مشروع قانون ضريبة
الدخل».
وقال امللك خالل ترؤســه اجتماعا ً
جمللــس السياســات الوطني الذي
يضم مســؤولني حاليني وسابقني
انــه «ليس من العــدل أن يتحمل
املواطن وحده تداعيات اإلصالحات
املالية».
وبعــد االجتماع الــذي عقد امس
االول الســبت بني ممثلي النقابات
املهنية ورئيس الــوزراء ،قال امللقي
في مؤمتر صحافي مشترك« :أنهينا
اجلولــة األولــى وسنســتمر في
جوالت مقبلة إلى أن تنعقد الدورة
االستثنائية» جمللس النواب التي قد
تتم الدعوة إليها بعد شهرين.

قال الملك خالل
اجتماع ًا لمجلس
السياسات
الوطني انه
«ليس من
العدل أن يتحمل
المواطن
وحده تداعيات
اإلصالحات
المالية

احتجاجات االردن
واضاف« :أؤكد للجميع أن إرســال
قانون ضريبــة الدخل إلى مجلس
النــواب ال يعنــي أن يوافــق عليه
مجلــس النــواب ،فاجمللس ســيد
نفسه ويســتطيع اتخاذ اكثر من
إجراء في القوانني املعروضة عليه».
وفــي غضــون ذلك اتســع احلراك
الشعبي في األردن ،ليشمل مناطق
واســعة مــن اململكة شــهدت
تظاهرات حاشدة طالبت بإسقاط
حكومة هاني امللقي احتجاجا ً على
قانون ضريبة الدخل املعدل ،وذلك
مســاع واتصاالت بني
بالتوازي مع
ٍ
النقابات ورئيس احلكومة من أجل
احتواء األزمة.

ماتيس اتهم الصين بـ "الترهيب"

بكين تدافع عن «حق سيادي لنشر أسلحتها»
الصباح الجديد ـ وكاالت:
تبحث الواليــات املتحدة تكثيف
الدوريــات البحرية في بحر الصني
اجلنوبــي فــي مســعى لتحدي
الوجود العســكري املتزايد لبكني
في املمر املائي ،وهو ما قد يؤدي إلى
زيادة اخملاطر في واحــدة من أكثر
مناطق العالم اضطراباً.
وقــال مســؤوالن أميركيــان
وديبلوماسيون غربيون وآسيويون
مطلعون إن وزارة الدفاع األميركية
(البنتاغون) تفكر مليا ً في تدشني
برنامج يدعم ما يسمى عمليات
"حريــة املالحــة" بالقــرب مــن
منشــآت صينية علــى مناطق
شعاب مرجانية متنازع عليها.
ورفــض املســؤولون حتديد موعد
اتخاذ قرار نهائي بهذا الشأن .ورمبا
تتضمن تلك التحركات تســيير
دوريات ملســافات أطــول وبأعداد
أكبر من السفن وعمليات مراقبة
على مســافات أقرب للمنشــآت
الصينيــة فــي املنطقــة والتي
تشــمل حاليا ً معدات تشــويش
إلكترونيــة ورادارات عســكرية
متقدمة.
وقال الديبلوماسيون إن املسؤولني
األميركيــن حضــوا دوال ً حليفة
وشــريكة لواشــنطن على زيادة
نشــر قطعها البحريــة في هذا
املمــر التجاري احليــوي تزامنا ً مع
تعزيز الصني لقدراتها العسكرية
على جزر باراسيل وسبراتلي.
وال يعلق البنتاغون على عملياته
املستقبلية ،لكن الناطق باسمه
اللفتنانت كولونيل كريســتوفر
لوغان قال "ســنواصل العمل مع
أصدقائنــا وشــركائنا وحلفائنا
لضمــان احلريــة واالنفتــاح في
احمليطني الهندي والهادئ".
ويبــدو أن البنتاغون بــدأ بالفعل
في اتبــاع منهج أكثــر صرامة،
إذ أبحــرت دوريــة من ســفينتني
حربيتــن أميركيتني قرب جزر في
بحر الصــن اجلنوبي تقول الصني
إن لها السيادة عليها.
وعلى رغــم أن هذه العملية جرى
التخطيط لها قبل ذلك بشــهور
وأن مثــل هذه العمليــات صارت
روتينية إال أنه من املعتقد أن هذه
كانت املرة الولــى التي يتم فيها
اســتخدام ســفينتني حربيتني
أميركيتني فــي عمليــة "حرية
املالحة" في بحر الصني اجلنوبي.
والحقــا ً ســحب البنتاغون دعوة
كان وجهها إلى القوات الصينية
للمشــاركة في تدريبات شاركت
بها دول عدة قبالة هاواي.
وفي غضون ذلك اتهم وزير الدفاع

شؤون عربية ودولية

قوات بحرية تابعة للجيش الصيني
األميركي جيمس ماتيس بكني بـ
"ترهيب" الــدول اجملاورة ،من خالل
نشرها منظومات دفاعية متطورة
في جزر اصطناعية في بحر الصني
اجلنوبي املتنــازع عليه ،محذرا ً من
أن واشــنطن "ستنافس بقوة" إن
اقتضت احلاجة .لكن بكني دافعت
عن "حق سيادي وقانوني في نشر
جيشــها وأســلحتها" في أراض
تعتبر أنها تابعة لها.
وكان ســاح اجل ّو الصيني أرسل
الشــهر املاضي قاذفــات إلى جزر
وتكوينات مرجانية متنازع عليها
في البحر ،في إطار تدريبات ،ما أثار
مخاوف لدى فيتنام والفيليبني.
وقــال ماتيــس إن بكني نشــرت
أســلحة ،بينها بطاريات صواريخ
مضــادة للســفن والطائــرات
وصواريخ أرض-جو ،وكذلك أنظمة
تشــويش إلكترونيــة ،على جزر
اصطناعيــة في البحــر اجلنوبي،
ش ّيدت عليها منشآت عسكرية.
وأضــاف أن الصني نشــرت أيضا ً
قاذفــات على جزيــرة "وودي" في
أرخبيل "باراسيل".
وأضاف فــي خطاب ألقــاه أمام
منتــدى "حــوار شــانغريال" في
ســنغافورة" :إن نشــر هــذه
األســلحة مرتبــط في شــكل
مباشر باالســتخدام العسكري،
ألغراض الترهيــب واإلكراه ،على
رغــم مزاعم الصــن التي تقول
العكس".
وشــن ماتيس الذي سيزور بكني
ّ
هذا الشهر ،هجوما ً على الرئيس
الصيني شي جينبينغ ،معتبرا ً أن
لم يلتزم وعــدا ً قطعه في البيت
األبيض عام  ،2015بأال تعســكر
بكني جزيرة "وودي".
وتابــع" :سياســة الصــن في
البحــر اجلنوبي تتناقض بشــدة
مع االنفتــاح الذي تســتند إليه
استراتيجيتنا ،وتثير تساؤالت في

شأن أهدافها األشمل .ستواصل
الواليــات املتحدة الســعي إلى
عالقة بنّاءة مع الصنيّ ،
تركز على
حتقيق نتائج ،وســيكون التعاون
قدر اإلمكان هو الهدف وسننافس
بقوة عندما يجب علينا ذلك .ونق ّر
طبعا ً بأن للصني دورا ً في أي نظام
مستدام في املنطقة".
وشــدد ماتيس على أن واشنطن
تؤ ّيد حالً سلميا ً للنزاعات "وجتارة
واستثمارات حرة وعادلة ومتبادلة"
والتزام القواعد واملعايير الدولية.
ووصــف ســحب "البنتاغــون"
األســبوع املاضي دعوة إلى الصني
للمشــاركة في منــاورات بحرية
في احمليط الهادئ ،بأنه "ر ّد أولي"،
وتابع" :هنــاك عواقب أكبر بكثير
مســتقبالً ،عندما تفقــد الدول
الوئام مع جيرانهــا» .وأضاف في
إشــارة إلى الصينيني" :يعتقدون
بــأن تراكم الديــون الهائلة على
جيرانهــم وإزالــة حريــة العمل
السياســي نوعا ً ما ،هما الطريق
للحــوار معهم .فــي نهاية األمر
هذه األمور ال تثمر".
في املقابل ع ّلق اجلنــرال هي لي،
نائــب رئيــس أكادمييــة العلوم
العســكرية التابعــة للجيــش
الصينــي ،مؤكدا ً أن اجلــزر أراض
صينية ،ورافضا ً "قبول تصريحات
غيــر مســؤولة صادرة عــن دول
أخرى".
وأضاف" :لدى الصني حق ســيادي
وقانونــي فــي نشــر جيشــها
وأســلحتها هناك .نعتبر محاولة
أي دولة أخرى إثارة بلبلة حول األمر،
تدخالً فــي شــؤوننا الداخلية".
وشــدد علــى أن هدف بــاده هو
"الدفاع" ،محذرا ً من أنها ستتخذ
"إجراءات صارمة" إذا أرسلت دول
أخرى سفنا ً ومقاتالت إلى مناطق
قريبة من اجلزر التي تعتبرها بكني
تابعة لها في البحر اجلنوبي.

ولم تنجح احملادثات بــن النقابات
واحلكومــة فــي تبديــد األزمــة
املتفاقمــة فــي الشــارع ،بعدما
متســك كل طرف مبوقفه ،في حني
بقي الباب مواربا ً أمام تسوية بعد
أن اتفق اجلانبان على عقد اجتماع
آخر.
وشــهدت مناطــق واســعة من
اململكة أمس تظاهرات حاشــدة
طالبت بإســقاط حكومة امللقي،
فيما تنادى أكثر من  ٨٠نائبا ً لتوقيع
مذكرة تلتزم رد قانون الضريبة في
حال انعقدت الدورة االســتثنائية
جمللس األمة وعلــى جدول أعمالها
مشروع القانون املعدل.

وأغلقت املســيرات واالحتجاجات
التــي بدأت بعــد صــاة التراويح
أمس االول السبت ،شوارع رئيسة
في العاصمة عمــان وفي عدد من
محافظــات اململكــة ،فيما أغلق
محتجون الطريق الدولي من جهة
شمال اململكة ،كما فعل عدد من
احملتجني في محافظات جنوبية.
وأمــام ضغــط احلشــود ،فتحت
األجهــزة األمنيــة حتويــات
فرعيــة لتتجاوز أزمــة االحتكاك
باملعتصمني ،الذيــن بادر بعضهم
فــي عمــان وبعــض احملافظــات،
إلى قطــع الطرق بإحــراق إطارات
واستخدام مركباتهم .وفي عمان،

امتدت املسيرات للتجمع على طول
الطريق بني الــدوار الثالث والرابع
واخلامــس ،وهي الطرق الرئيســة
املؤدية إلى دار رئاسة الوزراء.
وفــي إطار املســاعي للتوصل إلى
تســوية ،اجتمع مجلــس النقباء
معلنا ً اســتمراره في رفض قانون
ضريبة الدخــل ،ومطالبا ً احلكومة
بسحبه من البرملان .كما رفض في
الوقت نفســه حتميله مسؤولية
االحتجاجــات في الشــارع ،وأعلن
رئيــس مجلــس النقبــاء لدورته
احلاليــة ،نقيب األطبــاء الدكتور
علي العبــوس أن االحتجاجات ،وإن
تزامنت مع إضراب النقابات ،فإنها

رفعت شعارات رفض نهج احلكومة
االقتصادي بكليتــه ،وليس جزئية
قانون ضريبة الدخل.
وفــي اللقاء الذي دعــا إليه رئيس
مجلس النواب عاطــف الطراونة،
وجمع رئيــس احلكومــة بأعضاء
مجلــس النقبــاء ،رفــض امللقي
سحب قانون ضريبة الدخل ،فيما
تشــددت النقابات في مطالبتها
بســحب القانــون حتــت طائلــة
املضــي بإجراءاتهــا االحتجاجية
التــي علقتها احتراما ً لوســاطة
رئيس مجلس النواب ،وذلك قبل أن
يتدخل الطراونة مطالبا ً الطرفني
مبواصلة احلوار.
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مصر :الصادرات ترتفع

«الكهرباء» % 65 :حجم الضائعات من كميات اإلنتاج
بغداد ـ الصباح الجديد:
اكــد وزيــر الكهربــاء قاســم
محمد الفهــداوي ,أمس االحد،
ان املســؤولية مشــتركة وعلى
اجلميع العمل السناد منظومة
الكهربــاء الوطنيــة ،مبينا ً ان
حجم الضائعــات جتاوز  65%من
كميات اإلنتاج.
وقال الفهداوي في بيان صحافي،
ان «علــى وزارة النفــط تنفيذ
توجيهات رئيس الــوزراء اخلاصة
بزيادة حصــة وزارة الكهرباء من
مــادة الكازويل مــن  1000متر
مكعب يوميــا ً الــى  3000متر
مكعــب ،لتشــغيل الوحــدات
التوليديــة املتوقفــة ,بســبب
شــحة الوقود والتــي كان من
املؤمل جتهيزنا بهــذه الكميات
منذ اخلميــس املاضي ,فضال عن
إســعاف املنظومة وجتهيز الغاز
املصاحــب ،إذ إن كمية الطاقة
املفقودة نتيجة شــحة الوقود
وانخفــاض ضغط الغــاز بلغت
( )1045ميغــاواط ،وفــي حــال
جتهيزنا بهذه الكميات سيكون
تأثيرهــا ايجابيا ً على ســاعات
التجهيز».
واضــاف أن «الــوزارة تعاني من
اإلفراط في اســتهالك الطاقة
الكهربائية وخاصة بعد تخفيض
تســعيرة أجور االستهالك ,إلى
جانب وقــوف مجالس احملافظات
بالضــد مــن مشــروع اخلدمة
واجلباية ،ووضــع العراقيل إمام
تنفيذه ،والذي من أساسيات هذا
املشــروع إنهاء الضائعات التي
جتاوزت ( )65%من كميات اإلنتاج
وبالتالــي لم يتم ذلك بســبب
مواقف هــذه اجملالــس» ،مبينا ً
أن «إنتــاج منظومــة الكهرباء
الوطنيــة يتزايد يومــا ً بعد أخر،
وقــد جتاوزنا حجــم اإلنتاج عن
العام املاضي بكثير».
في الســياق ،أوضــح الفهداوي
أســباب انخفاض جتهيز الطاقة

على وزارة النفط
تنفيذ توجيهات رئيس
الوزراء الخاصة بزيادة
حصة وزارة الكهرباء
من مادة الكازويل من
 1000متر مكعب يومي ًا
الى  3000متر مكعب،
لتشغيل الوحدات التوليدية
المتوقفة ,بسبب شحة
الوقود والتي كان من
المؤمل تجهيزنا بهذه
الكميات منذ الخميس
الماضي

البطالة إلى % 18.4

من قبل املواطنني جــراء إصدار
مجلــس الــوزراء قــرارا ً يقضي
بتخفيــض أســعار تعرفة أجور
الكهرباء.
مؤكــداً ،أن «األزمة ســتنتهي
بدخول وحــدات توليدية جديدة
خــال هــذا الشــهر ،وبنحــو
تدريجــي ،والتي تأخــر برنامج
صيانتها بســبب عــدم إطالق
املبالــغ اخملصصة لذلــك ،فضالً
عن ،عــدم جتهيــز وزارة النفط
لوقود الكازاويل الــذي في حال
جتهيزه سيشغل وحدات توليدية
متوقفة حالياً».
عد «ارتفــاع درجات احلرارة
كما ّ
السريع ،أمرا ً أدى إلى زيادة الطلب،
وبالتالــي زيادة االســتهالك ،ما

ثالث أفضل موقع لالستثمار في الذكاء االصطناعي

دبي ..األولى عالميًا بإسهام االستثمار
األجنبي في نقل التكنولوجيا

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أكد حمــدان بن محمد بن راشــد
آل مكتــوم ،ولي عهــد دبي ،رئيس
اجمللس التنفيــذي ،أن زيادة تدفقات
االســتثمار األجنبي املباشــر إلى
دبــي ،ومواصلة صدارتهــا العاملية
بني أفضل املدن اجلاذبة لالســتثمار
األجنبــي فــي العــام  ،2017يعبر
بوضــوح عن مــدي ثقــة مجتمع
االستثمار العاملي في بيئة األعمال
في إمارة دبي ودولة اإلمارات العربية
املتحدة.
وأشــار إلى أن الرؤية املســتقبلية
جعلت من دبــي وجهة عاملية رائدة
في جذب االستثمارات املتخصصة
فــي مجــاالت التكنولوجيــا
املتقدمة مثــل الذكاء االصطناعي
ّ
يشــكل إضافة
والروبوتكــس ما
نوعيــة مهمــة حملفظــة دبــي
ويرسخ مكانتها في
االســتثماريةّ ،
طليعة املــدن املعنية بتعزيز دعائم
اقتصاد املســتقبل واستشــراف
افاقه.
جــاء ذلك مبناســبة إطــاق تقرير
"مرصــد دبي لالســتثمار األجنبي
املباشــر" الســنوي الصــادر عن
مؤسســة دبي لتنمية االستثمار،
إحدى مؤسســات اقتصادية دبي،
متضمنا ً نتائــج واجتاهات تدفقات
االســتثمار األجنبي املباشر ،فضالً
عن رصد تصنيف إمارة دبي العاملي
ّ
وســلط
لعام  2017في هذا اجملال.
التقرير الضــوء على إجنــاز جديد
إلمــارة دبي في مجال االســتثمار،
إذ ح ّلت فــي املرتبة األولــى عامليا ً
في مساهمة االســتثمار األجنبي
املباشــر فــي نقــل التكنولوجيا،
والثالثــة عامليا ً فــي قائمة أفضل
 25موقع لالســتثمار فــي الذكاء
االصطناعــي والروبوتكــس ،بعد
ســنغافورة وشــنغهاي ،بحسب
تقرير مؤشــر فايننشــال تاميز "إف
دي آي بنشــمارك" الــذي يحــدد
أفضل مواقع االســتثمار األجنبي
املباشر العاملية عن طريق املقارنات
املرجعيــة ،مــع تأكيــد التقرير أن
دبــي تتمتــع بأعلى مســتوى من
التخصص في االســتثمار األجنبي
املباشر في املكونات التكنولوجية
في مختلف قطاعات األعمال.
ويؤكــد جــذب االســتثمارات
الســتراتيجية ذات املك ّون املعرفي
والتكنولوجــي جنــاح اإلمــارة في
تهيئــة بيئــة األعمال املناســبة
لنمــاذج األعمــال اجلديــدة التي
تعتمد على التكنولوجيا واالبتكار
كمميزات تنافسية؛ وذلك كنتيجة
للخدمات املتطورة والتســهيالت

املقدمة للمستثمرين ورواد األعمال
ما يعــزز دور دبي في ريــادة حتوالت
املســتقبل وتســريع تبني تقنيات
الثورة الصناعية الرابعة و"البلوك
تشــن" والــذكاء االصطناعــي
لرفع تنافســية وكفــاءة مختلف
القطاعــات اإلنتاجيــة واخلدمية
باإلمارة.
وتشــير بيانات تقريــر "مرصد دبي
لالستثمار األجنبي املباشر" للعام
 ،2017الى أن نســبة االستثمار في
قطاع البحــوث والتطويــر بلغت
نحو  3.5%من أجمالي مشــروعات
االستثمار األجنبي املباشر ،كذلك
بلغت نسبة املشروعات متوسطة
وعالية التقنيــة أكثر من  60%من
إجمالي املشــروعات االستثمارية،
واســتحوذت تلك املشروعات على
نحــو  22%مــن إجمالــي تدفقات
رأس املال ،وذلك بحسب التصنيف
املعتمــد عامليا ً من قبــل منظمة
التنمية والتعاون االقتصادي.
ويســلط تقريــر "مرصــد دبــي
لالستثمار األجنبي"  2017الضوء
على تصنيف إمــارة دبي العاملي إذ
واصلــت دبي صدارتهــا بني أفضل
املدن اجلاذبة لالســتثمار األجنبي،
واحتلت املرتبة الرابعــة عامليا ً في
عــدد املشــروعات االســتثمارية
اجلديدة ،واملرتبة اخلامسة عامليا ً في
عدد مشــروعات إعادة االستثمار،
والعاشــرة عامليا ً في تدفقات رأس
مــال املشــروعات االســتثمارية
اجلديــدة ،وذلك بحســب مؤشــر
فايننشال تاميز "إف دي آي ماركتس"،
الذي يســجل بيانات تدفقات رأس
املال ومشروعات االستثمار األجنبي
املباشر اجلديدة حول العالم.
ويعكس حفــاظ إمــارة دبي على
صدارتهــا بني أفضل املــدن اجلاذبة
لالســتثمار األجنبــي ،املزايــا
الســتراتيجية لالســتثمار فــي
دبــي كمدينة املســتقبل الذكية
واملســتدامة وكبوابة للتوسع في
األســواق اإلقليمية وكمركز عاملي
لألعمال.
أكــدت بيانات تقريــر "مرصد دبي
لالســتثمار األجنبي املباشر" لعام
 2017استدامة تدفقات االستثمار
األجنبي املباشر إلى إمارة دبي بحيث
بلغت نحو  27.3مليار درهم ،توزعت
على  367مشروعاً ،كذلك ارتفعت
تدفقات االستثمار األجنبي املباشر
إلى دبي بنســبة  7.1%مقارنة بعام
 ،2016وزاد عدد املشــروعات بنسبة
 50%مقارنة مــع  ،2016وذلك على
وفق بيانات "مرصد دبي لالستثمار
األجنبي املباشــر" التحليلية التي

القاهرة ـ رويترز:
قالــت وزارة التجارة والصناعــة املصرية في بيان
أمس األحد إن صادرات البالد زادت بنسبة  16باملئة
خالل أول أربعة اشــهر من هــذا العام إلى 8.644
مليار دوالر.
ولم يشــر البيان إلى حجم الواردات أو العجز في
امليزان التجاري ،في حــن حتدث عن منو في حجم
التجارة اخلارجية بنسبة  12باملئة.
ولم يتسن لرويترز االتصال بالوزارة للحصول على
تعقيب.

األردن :تراجع معدل

وزير الكهرباء في مؤمتر صحفي

الكهربائيــة فــي العاصمــة
واحملافظــات ،وذلك خــال مؤمتر
صحافي مشترك لوزراء الكهرباء
واملوارد املائية واإلعمار واالسكان،
مبشاركة أمينة بغداد.
وعــزا الفهــداوي أســباب
انخفاض ساعات جتهيز الطاقة
الكهربائية في العاصمة بغداد
واحملافظات ،إلى «االرتفاع الكبير
فــي األســتهالك بالرغــم من
زيــادة إنتاج الــوزارة من الطاقة
الكهربائيــة بواقــع ()١٣٠٠
ميغاواط عن العام املاضي» ،الفتا ً
إلــى تأثر املناطق التي شــملت
بعقود اخلدمة واجلباية بالقطع.
وقــال إن الوزارة الحظــت تزايد
اســتهالك الطاقة الكهربائية

 % 16في  4أشهر

تشــمل املشروعات االســتثمارية
اجلديدة ومشروعات إعادة االستثمار
إلــى جانــب مشــروعات االندماج
واالستحواذ واملشروعات املشتركة
وغيرها من أنواع االستثمار اجلديدة.
وتعكس اســتدامة ومنــو معدالت
تدفــق االســتثمارات األجنبية إلى
إمارة دبــي في الســنوات األخيرة،
ثقة املستثمرين في خطط اإلمارة
الستراتيجية التي جنحت في خلق
فرص اســتثمارية جديــدة ونوعية
في مختلف القطاعات االقتصادية
الرئيسة والناشئة ،برغم التحديات
االقتصادية العاملية واإلقليمية ،مبا
يعزز من مكانة دبي كوجهة عاملية
مفضلة لالستثمار.
وعكــس التقرير اســتدامة جذب
االســتثمارات الســتراتيجية من
الدول الصناعيــة الكبرى إذ بلغت
نســبة املشروعات الســتراتيجية
التي يتجاوز رأســمالها  50مليون
دوالر نحــو  54%مــن إجمالــي
االســتثمارية،
املشــروعات
واســتحوذت تلك املشروعات على
أكثر مــن  93%من إجمالي تدفقات
رأس املال.
وتصدرت الواليات املتحدة والنمسا
وفرنسا واململكة املتحدة واململكة
العربيــة الســعودية قائمــة دول
املصــدر لرؤوس أموال مشــروعات
االستثمار األجنبي املباشر ،كذلك
تصدرت الواليات املتحدة دول املصدر
ّ
للمشروعات االســتثمارية وتلتها
اململكــة املتحدة وفرنســا والهند
وأملانيــا ،مبا يؤكد جناح إمارة دبي في
تسهيل ممارسة األعمال من اإلمارة
خلدمة سوق واسع ،ميتد عبر منطقة
الشرق األوســط وإفريقيا وجنوب
آســيا ،ويكرس مكانتهــا كبوابة
للتوســع في األســواق اإلقليمية
ّ
والعاملية ويبرز دورها كمحور رئيس
في االقتصاد العاملي.
وتشــير بيانات التقرير إلــى زيادة
أعداد الشركات الناشئة التي تتخذ
من إمارة دبي مقــرا ً لعملياتها مبا
يؤكد على جناح دبي في تطوير بيئة
حاضنــة ومحفزة لالبتــكار وريادة
األعمال .وفــي إطار تعزيــز البيئة
الداعمة للشــركات الناشــئة في
القطاعات التقنية احلديثة في إطار
توسعها اإلقليمي والعاملي ،تنظم
مؤسســة دبي لتنمية االستثمار
"أسبوع دبي لالستثمار" ،الذي يقام
برعاية الشــيخ حمدان بن محمد
بن راشد آل مكتوم ،ولي عهد دبي،
خالل الفترة من  7إلى  11تشــرين
األول من العام اجلاري ،حتت شــعار
"االستثمار في حتوالت املستقبل".

يتطلــب من املواطنني ترشــيد
االستهالك قدر املستطاع».
مشــددا ً على أن الوزارة ستتخذ
إجراءات عقابية بحق منتسبيها
الذيــن يتالعبــون بعملية توزيع
الطاقة الكهربائية بني املناطق.
جتــدر االشــارة الــى ان أربــع
ســاعات فقط هي حصة بعض
محافظــات العراق من الكهرباء
في اليوم الواحد جراء أالزمة في
تزويد هذه اخلدمــة للمواطنني،
ومــا زاد من التعقيــد ،التوقيت
الذي جمع بني احلر وصيام رمضان
حسب ما يقول ناشطون.
ويلجــأ العراقيون منذ ســنوات
إلــى بدائــل للحصــول علــى
الطاقــة الكهربائية ،كاملولدات

الكهربائية املنزلية الصغيرة ،أو
املولدات األهلية التي تزود األحياء
السكنية بالطاقة.
وكان اهالــي كربــاء خرجــوا
للشــوارع غاضبني فــي  23ايار
املاضــي ،وبلــغ بهــم األمر أن
حاولــوا اقتحام منــزل احملافظ
عقيل الطريحــي ورمي القوات
األمنية املســؤولة عــن حماية
البيت باحلجارة ،بعد ان كانوا قد
اشتبكوا مع القوات االمنية قرب
مبنــى احملافظة عندمــا حاولوا
اقتحامه.
وفي محاولة المتصاص الغضب،
قرر وزيــر الكهربــاء الفهداوي
إعفــاء مدير كهربــاء محافظة
كربالء من منصبه ،في حني قررت

احلكومــة احمللية زيادة تشــغيل
مولدات الطاقة األهلية ساعتني
إضافتني يوميا لتصبح  15ساعة
يوميا.
وقــال املتحــدث باســم وزارة
الكهربــاء مصعب املــدرس ،إن
“األزمة ستنتهي بحلول األسبوع
املقبل عندمــا يتم إضافة 2000
ميغاواط إلى شــبكة الكهرباء
الوطنية”.
وأضــاف املــدرس فــي تصريح
صحافي ،أن “املدة القليلة املقبلة
ستشــهد أيضا دخــول وحدات
توليديــة جديدة ســترفع إنتاج
الطاقة الكهربائية في البالد إلى
 17500ميغــاواط ،وهو رقم غير
مسبوق في تاريخ العراق”.

عمان ـ رويترز:
قال األردن أمس األحد إن معدل البطالة انخفض
بنحــو طفيف فــي الربع األول من العــام احلالي
إلــى  18.4باملئة مقارنة مــع  18.5باملئة في الربع
السابق.
وباملقارنة كان معدل البطالة للربع األول من 2017
يبلغ  18.2باملئة بحســب بيانات دائرة اإلحصاءات
العامة األردنية.
ويشــكك اقتصاديون في األرقام الرسمية ملعدل
البطالة ويقولون إنها غير واقعية.
ودخل مجلس النــواب األردني ،في األول من أمس،
على خط املواجهة ،بشأن قانون الضرائب اجلديد،
وانضم إلى النقابات املهنيــة الرافضة للقانون،
باعتبــاره «غير صالح وال يلبي مطالب وطموحات
الشعب األردني وال يســاعد على تهدئة الشارع»
الذي قــام باحتجاجات منذ يــوم األربعاء املاضي
إللغائه.

ارتفاع طفيف لمؤشر
«األوراق المالية»

بغداد ـ الصباح الجديد:
أغلق املؤشــر العام لســوق العراق لألوراق املالية
تعامــات أمس األحد ،أولى جلســات األســبوع،
على ارتفاع هامشي نسبته  ،0.03%عند مستوى
 593.98نقطة ،رابحا ً  0.2نقطة ،مقارنة مبستوى
إغالق يوم اخلميس.
ودعــم أداء البورصة صعود  10أســهم ،تقدمها
سد املوصل السياحية  ،9.9%تاله تصنيع وتسويق
التمور  ،4.17%ومصرف االستثمار  ،2.44%والكندي
للقاحات  2.37%واملصرف التجاري بـ.2.33%
فــي املقابــل ،تراجع  7أســهم ،تصدرهــا النور
للتحويل املالي بنســبة  ،20%تــاه مصرف بابل
 ،9.09%واملصرف املتحد  ،5.56%وفندق بابل 4.76%
وفندق بغداد .4.55%
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كاريكاتير

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

قضاء العطلة في سنغافورة
ايمان عبدالملك

عضالية مرض

األمة...الى أين؟!

عن موقع «كارتون سياسي»

يعرف مرض العضال بأنه مرض خطير،مزمن وفادح يصيب
اجلسد الضعيف ويخلق تشوهات تصيب اخلاليا املتواجدة
في هياكل العضالت املســؤولة لتشــله عن احلركة ،هو
اختــال يصيب النواة املركزية املوجودة في اخلاليا،يســبب
تغييــرا في وجودهــا الطبيعي ومتركزها في الوســط مما
يحدث اصابة مباشــرة  ،هو من أكثر األمراض خطورة على
احلياة حيث يصاب املريض باالكتئاب نتيجة الضعف وشلل
فــي احلركة مما يجعلــه غير قادر على حتمــل أي ضغط او
نشــاط  ،هنا يبدأ الســؤال :هل اصاب هذا املرض شعوبنا
العربية كافة ،وجعلها ضعيفة ومشلولة احلركة غير قادرة
على ابداء رأيها او املواجهــة ،منتظرة النهاية .فهناك من
يســيطر على أفكاره الوهم واملرض ،يجعله مشلوال ً وغير
قادر على احلركة ومن الصعب أن يتحســس جمال الدنيا ،
يفقد من بعدها نعمة العافية ويتحول إلى عاجز ضعيف
اإلرادة في كل شــؤون احلياة ،محبط واخلوف يسيطر على
تصرفاته ،املرض ينهش جســده العليــل ويجعله يعيش
داخــل دوامة من الصعــب اخلروج منهــا .كل االمراض تد
مصدرا لأللم واملعاناة النفســية واجلســدية ،تؤثرســلبا
على األفــراد وتؤدي إلى ضعف وقهر وموت،االمر الذي يدعو
للقلق اذا لم نتفاداه خاصة عندما يكون مستشــريا ً داخل
مجتمعاتنا ويهددها باخلطر ،لذلك من املستحســن اتباع
خطــوات جدية لبنــاء مجتمعات ســليمة متعافية من
خالل االنتماء ثقافة التغيير واالصالح الذي يعطينا الدعم
والنهوض من املســتنقع الذي يغرقنا جميعا وهذا العمل
يكــون جماعيا وليــس فرديا  .اذا القينــا النظر على واقع
مجتمعنا جند أنه يعانــي جملة من األمراض والتناقضات،
هناك نفاق اجتماعي واستبداد بعيد عن التداول واملساواة.
الفاســدون يتشدقون بالنزاهة والشــرف ويعطون الناس
دروســا في الطهارة والضمير ،واحلاكم الظالم يســتبد
بالشــعب ليرضخ ،فســاد مستشــري في املؤسسات ،
اســتهتار االغنياء في نواد للقمار واوكار اخملدرات واحملرمات،
بينمــا جند العمال يســعون للحصول علــى لقمة عيش
شــريفة ،وآفراد يتمسكون بالقيم االنســانية ،انه حقا»
وضــع مزري لبلدان تتخبط وســط الفوضى  .اجملتمع يتأثر
بنشــاط أفــراده ســلبا كان أم إيجابا ،واذا مــرض اجملتمع
تنتقل العدوى ويصاب اجلميع ليصبح البلد عليالً ،فهناك
معتقدات خاطئة تسيطر على أفكار البعض وضغوطات
حياتيــة واقتصاديــة جتنــب البعض املشــاركة ،عدا عن
املغريات التي تؤثر على عقليــة األفراد وجتعلهم ينجرفون
مع التيار،وعالقات خاطئة بني الناس جتعلهم أسرى الغيرة
والتنافس ،لتســتبدل السلوكيات وتصاب باملرض وتصبح
مضللة تشكل كوابح ثقافية معقدة يصعب حلها  .نحن
بحاجة ماســة إلى ضبط األمور واصالحها ،تطهير اجملتمع
من الفساد ،النهضة بالبالد وحتريك احلركة االقتصادية،من
خــال تغيير االفكار املريضة  ،تغييــر منط احلياة بعيدا عن
التقليد املزيف واملظاهر اخلداعة .السعي العطاء املثقفني
واملتخصصني ادوارا كل حســب اختصاصه وفي مجاله ،
فهناك العديد من املتعلمني اخمللصني واهل احملابر من كتاب
وعلماء منفتحــن فلنترك لهم مجــال التغيير والعمل
اجلدي حلياة افضــل وانقاذ مجتمعاتنا من الغرق بالفوضى
واالمــراض املســتعصية،وليبدأ كل فرد باصالح نفســه
ومعاجلتها ،فكلنــا بحاجة للنصيحة والقيادة الصحيحة
وإشاعة اخلير ،كفانا فسادا وتشرذما وتفرقة ودعونا نصلح
امورنا ونسأل اهلل أن تشفى مجتمعاتنا من أمراضها.

حرية القاضي في التعبير عن رأيه بين اإلباحة والتقييد

القاضي ناصر عمران
قاض عراقي
ٍ

PROJECT

SYNDICATE

كريستوفر هيل
مساعد وزيرة
الخارجية األميركية
السابق لشرق آسيا

تشــكل حريــة التعبير عــن الرأي
مفصليــة ذاتيــة مهمة لــم تأت
اعتباطا باملنة واملنح وإمنا كانت قرينة
املوقــف واالميان اضطرت البشــري ًة
الى تقــدمي قرابــن كبيــرة وكثيرة
للحصول عليها وممارستها والسعي
لدميومة وجودها من خالل حتصينها
باإللزام القانوني عبــر النص عليها
في القوانــن والدســاتير الداخلية
واملواثيــق واالتفاقيــات واملعاهدات
الدولية كخطوات مستقبلية باجتاه
االمام حيث تتحقق االنسانية.
فاإلنســانية وان كانت هي النقص
كمــا يراها الثائر (نيلســون مانديال
) لكنهــا احلريــة واذا كانــت احلرية
هــي نســخية العدالــة فالعدالة
هي احلقيقة املتحركة حســب رؤية
(جوزيــف جوبيــر) واذا كان هنــاك
مــن جتســيد موضوعــي للعدالة
وتطبيقها فــان القاضي العادل هو
صورتها والناطق الرسمي لها ،لكنه
يظل في الكثير منه ضمن املساحة
الشــخصية التي ترتبــط بالراهن

واليومــي وتخضع للــرؤى الفردية
واالمزجة النفســية ،وباخلالصة هو
نتاج اجتماعي لبيئة لها خصائصها
وصفاتهــا وهو كائــن يدخل ضمن
التأثر والتأثيــر فيها وهذه املنظومة
االجتماعية متنحه احلق بان يكون له
رأي بل ان ما يبديه بحســب املميزات
التــي يتمتع بها يقتــرب من االلزام
والتسليم من قبل اآلخر.
والســؤال الذي يطرح نفســه في
مناخــات احلرية والتعبيــر عن الرأي
ما مدى حرية القاضــي في التعبير
عن رأيه الشــخصي بشتى مجاالت
احلياة مسلمني بان الرأي الشخصي
للقاضي مبناســبة النــزاع املعروض
امامــه ال يعول عليه عنــد إصداره
للقرار القضائي وكذلك الرأي املسبق
الذي يبديه في النــزاع قبل ان يكون
متصديا له الن بنــاء قراره القضائي
على العلم الشــخصي وإبداء الرأي
املسبق املعروف لدى اآلخرين ومنهم
أطــراف النزاع يجــرح العدالة التي
يتمتــع بها وهو امــر مت النص عليه

إلزاما في قانون اإلثبــات واملرافعات
املدنية..؟ لكننا نقصــد الرأي الذي
يبديــه القاضي في مجــاالت احلياة
اخملتلفــة كأحد افــراد اجملتمع ،فهل
يتمتع باإلباحة املطلقة في التعبير
اللهــم إال في حدود حريــة اآلخرين
والتجــاوز علــى حقوقهــم املثبتة
دستوريا وقانونيا ً ام ال..؟
لقــد ضمنــت املواثيــق واللوائــح
القانونيــة الدوليــة للقاضي احلرية
في التعبيــر عن رأيــه لكنها حرية
مقيدة فقــد نص اإلعــان العاملي
حلقوق اإلنســان في الفصل الثامن
منه على أنه يحق ألعضاء السلطة
القضائية ،شــأنهم في ذلك شــأن
املواطنــن اآلخرين ،التمتــع بحرية
التعبيــر واالعتقــاد واالنتســاب
والتجمــع ،شــريطة أن يتصــرف
القضاة دائما ً في ممارســتهم لهذه
احلقــوق على نحــو يحافــظ على
هيبة ووقار مناصبهــم وعلى نزاهة
واستقالل السلطة القضائية ،ولم
يخرج امليثاق األوروبي املتعلق بالنظام

األساسي للقضاة الذي مت إقراره من
طرف مجلس أوروبــا على ذلك ،فقد
نص على وجــوب امتناع القضاة عن
أي فعل أو سلوك أو تعبير من شأنه
أن يؤثــر على الثقة فــي حيادهم أو
اســتقاللهم ،أما مبــادئ (مجلس
بيرغ) بشــأن اســتقالل الســلطة
القضائيــة الدوليــة ،فقــد اكد أن
القضــاة يتمتعون بحريــة التعبير
وتكويــن الرابطــات أثنــاء توليهم
منصب القضاء بطريقة ال تتعارض
مع مهامهم الوظيفيــة أوقد تنال
من حياد ونزاهة القضاء ،وأنه يتعني
عليهــم أن يكونــوا متحفظني في
التعليق على االحكام أو أي مشاريع
أو مقترحات أو موضوع متنازع عليه،
ويتخــذون مســلكا يحفــظ هيبة
منصبهم ونزاهة واستقالل القضاء.
أمــا وثيقة مبــادئ بنغالور بشــأن
السلوك القضائي ،فقد نصت على
أن للقاضــي كأي مواطــن اعتيادي
احلق فــي حرية التعبير مبا ال يتعارض
مــع أحــكام القانون ومــع واجباته

الوظيفيــة وبطريقــة يحافظ بها
على هيبة الوظيفة ونزاهة القضاء
فال يجوز للقضاة اإلدالء بتصريحات
سياســية أو املشاركة في تظاهرات
من هذا النوع وال يجوز أيضا للقضاة
التشــكيك فــي نزاهة الســلطة
القضائية واستقالليتها كما أصدر
اجمللــس األعلى للقضاء الفرنســي
ســنة  2010ميثاقا يتعلــق مبدونة
الســلوك القضائي تضمن التأكيد
على االلتزامــات األخالقية للقضاة،
جاء فيــه( ،أن القاضي ملزم باحلفاظ
على صورة العدالة ويجب عليه دائما،
أن يعطي املثال والقدوة على االحتراز،
أثناء ممارسته حلقه في التعبير ،وذلك
من أجل عــدم تعريض نزاهة وصورة
العدالة ومصداقيتها للثقة العامة،
ومينع عليــه أيضا انتقــاد األحكام
والقــرارات التــي يصدرهــا زمالؤه،
كما يتعــن عليه اســتحضار هذه
الضوابط وااللتزامــات أثناء إصداره
ملذكراته اخلاصة مبساره املهني ،ومنع
امليثاق على القضاة إبداء أي مظاهر

عدائيــة ضــد احلكومــة ،أو القيام
بتصرفــات ذات طبيعة سياســية
تتعارض مع واجب التحفظ املفروض
عليهم ،لكنه مــن جهة أخرى ،نص
علــى أن واجب التحفظ ال يشــمل
منــع القضاة مــن املشــاركة في
إعــداد النصــوص القانونية وحتليل
مقتضياتهــا بــكل حريــة .فحرية
التعبيــر اخلاصة بالقضاة ليســت
مطلقة ،وأنه إذا كان للقاضي احلرية
الكاملــة إلبــداء رأيه ،فإنــه يتعني
عليه دائما أن يستحضر مبدأ احلياد،
وأن يكــون حــذرا أثنــاء التعبير عن
رأيه بشــكل ال يظهــر موقفه من
القضايــا التي تكون محل نزاع ،كما
يتعــن أن يتحلى بواجــب التحفظ
في تعامله مع وسائل اإلعالم ،ومينع
عليــه التعليق على قراراته حتى ولو
مت انتقادهــا من طــرف الصحافة أو
مت إلغاؤها من طــرف احملكمة األعلى
درجة.
ولم يكن الدستور العراقي بعيدا عن
رؤى املفاهيــم واملواثيق الدولية فقد

نص في باب احلقوق واحلريات الفصل
األول (احلقــوق) وفــي الفــرع األول
احلقوق املدنية والسياســية -املادة( )14التي نصت علــى ان (العراقيني
متســاوون امام القانــون دون متييز
بسبب اجلنس او العرق او القومية او
االصل او اللــون او الدين او املذهب او
املعتقد او الرأي او الوضع االقتصادي
او االجتماعي ) وان لكل فرد احلق في
احلياة واالمن واحلرية وال يجوز احلرمان
منهــا او تقييدها اال وفقا للقانون او
بناء على قرار جهة قضائية مختصة
بحسب املادة ( )15من الدستور ولكل
فرد احلق في اخلصوصية الشخصية
مبــا ال يتنافى مــع حقــوق االخرين
واآلداب العامة كما جاء في املادة ()17
ايضا ً ،وفي بــاب احلريات في الفصل
الثاني اعتبــرت املادة ( /37اوال ً/أ ) من
الدســتور(حرية االنســان وكرامته
مصونــه ) وفي املــادة ( )38تكفلت
الدولــة مبــا ال يخل بالنظــام العام
واآلداب حريــة التعبير عن الرأي بكل
الوسائل.

أفعال كوريا الشمالية أم أقوال الواليات المتحدة؟
بدا أن القمة املزمعة في ســنغافورة بني
الرئيس االميركي دونالــد ترامب والزعيم
الكوري الشــمالي كيم جونغ أون معلقة
بخيوط واهية .ما تزال احملادثات جارية ،لكن
الكوريني الشماليني عبروا عن أفكار أخرى،
وذلك بســبب تصريحات إدارة ترامب التي
تشــير إلى أنه من املتوقع أن تصبح كوريا
الشــمالية خالية من األســلحة النووية
مقابل وعــد الواليات املتحــدة بتخفيف
العقوبات.
وعــاوة علــى ذلــك ،يشــعر الكوريون
الشــماليون بالقلق أيضا ً إزاء التعليقات
التي أدلى بها جون بولتون ،مستشار األمن
القومي لدى ترامب ،وهــو عدو قدمي  -لم
يعجز أبدا عن اٍهانة اآلخرين  -أطلق عليه
الشمال في السابق اسم «حثالة بشرية».
في األســابيع األخيرة ،أشار بولتون اٍلى أن
احملادثات مع كوريا الشمالية ميكن أن تتبع
ما يســميه ب «منوذج ليبيا»  -وهو اختزال
سهل لبلد يتخلى ببساطة عن برنامجه

النووي مبقابل بسيط.
وعلــى عكس روايــة بولتــون الكرتونية،
كان الزعيــم الليبــي الســابق معمــر
القذافــي يتفاوض بهدوء مــع األوروبيني
والواليات املتحدة لســنوات قبل التخلي
عن أســلحته النووية في عام  ،2003وقد
تلقى التزامــات أمنية ومســاعدات في
املقابل .لكن املشــكلة األكبر في رسالة
بولتون ،بالنســبة لبقيــة العالم ،تكمن
في إشارة «منوذج ليبيا» إلى احلملة اجلوية
حللف شمال األطلســي عام  ،2011والتي
ســمحت للمتمردين باإلطاحــة بنظام
القذافي .انتهى تدخل حلف الناتو مبقتل
القذافــي والتمثيــل بجثته في شــوارع
مدينة ســرت الليبية بينما كان العالم -
والسيما الكوريون الشماليون  -يشاهدون.
أيا كان مقصد بولتون من رســالته ،فقد
نحى ترامب تصريحاتــه جانباً ،وأكد على
أنه لن يتم األخــذ « ‹بالنموذج الليبي› مع
كوريا الشــمالية» .ومع ذلك ،يبقى أن نرى

ما الــذي يفكر به ترامب بالفعل بشــأن
القمة .فقد انتقد أســافه بشدة عندما
عرضوا تخفيف عقوبات كوريا الشمالية
في املاضــي .واســتبعد بحكمة خفض
القــوات االميركيــة في كوريــا اجلنوبية
كبــادرة مؤقتــة .لكن الســؤال املطروح
اآلن :كيــف يعتزم ترامب إقناع نظام كيم
بالتخلي عــن هويته األساســية كدولة
نووية؟
فــي الواقــع ،كانــت أحــد التكتيكات
التفاوضية إلدارة ترامب تكمن في عروض
الصداقــة والكلمات الدافئــة ،والتي لم
يسبق للمســؤولني األميركيني توجيهها
إلى زعماء كوريا الشمالية.
ً
ممثــا إلدارة جورج دبليو بوش
كنت
عندما ُ
في احملادثات السداســية فــي عام ،2005
قمت بكتابة تعليمات بعدم املشاركة في
ُ
أي عشاء أو ارتباطات اجتماعية أخرى مع
الكوريني الشماليني ،أو حتى رفع كوب في
أي نخب يتضمن ممثلني لكوريا الشمالية.

كان من املقرر إجراء تفاعالت مع املسؤولني
الكوريني الشــماليني بحضــور املرافقني
الصينيــن .وقد مت التخلي عن سياســة
التفاهــة القســرية هذه خــال اجلوالت
الالحقة من تلك احملادثات ،ومن اجليد أن نرى
أن وزير الدولة مايك بومبيو لم يحييها في
لقاءاته مع الكوريني الشماليني حتى اآلن.
وفي القمة املقبلــة ،من املرجح أن ترفض
إدارة ترامــب احتمال التوصــل إلى اتفاق
ســام إلنهاء احلرب الكورية 1953-1950
واالعتراف بالدولة الكورية الشمالية .هذا
اخملطط ليس جديــدا .فقد جاء في البيان
املشترك الصادر في أيلول  /سبتمبر 2005
عن احملادثات السداســية أن «األطراف ذات
الصلة املباشرة [ليس روســيا أو اليابان]
ســتتفاوض بشأن نظام ســام دائم في
شبه اجلزيرة الكورية» ،وأن كوريا الشمالية
والواليات املتحدة ســتعمالن معا «على
احترام ســيادة بعضهم البعض ،والعيش
ســوية بســام ،واتخاذ خطوات لتطبيع

عالقاتهم».
في ذلــك الوقت ،اقترحــت الصني  -التي
تشــير إلى جتربتها اخلاصة مــع الواليات
املتحدة  -أن تقوم كل من الواليات املتحدة
وكوريا الشمالية بفتح مكتب دبلوماسي
فــي عاصمة األخــرى .وبينما اســتغرق
حصلت على إذن من
األمر بعض الوقــت،
ُ
إدارة بــوش بتقدمي هذا العــرض للكوريني
الشماليني .وقد أجابوا بسرعة شديدة بـ
«ال ،شكرا ً لكم» .وباملثل ،لم يكن هناك أي
اهتمام لعقد اتفاقية السالم .وكما الحظ
أحد أعضاء وفدنا املشــترك بني الوكاالت،
«يبدو أنهم مهتمون باألشياء حتى يتبني
عكس ذلك».
بالطبــع ،نحــن نعرف ما الــذي يهتم به
الكوريــون الشــماليون حقــا .ونتيجة
للعقوبات ،كان النظام بحاجة ماسة إلى
وقود ثقيل ألغــراض التدفئة .وقد وافقت
الواليات املتحدة وأطراف أخرى في احملادثات
على تســليم شــحنات الوقــود مقابل

خطــوات تدريجيــة نحو نزع األســلحة
النووية ،مبا في ذلك تعطيل املفاعل النووي
في يونغبيون .باللغة الدبلوماســية في
ذلك الوقت ،متت اإلشارة إلى ذلك على أنه
«عمل مقابل عمل».
وأخيرا ،انهارت العملية السداسية برمتها
بشــأن مســألة التحقــق ،عندما رفض
الشمال منح املفتشني إمكانية الوصول
إلــى مواقع لم تكن مدرجــة في إعالنها
الســابق للمنشــآت النووية .مع اقتراب
القمة ،سيحتاج ترامب ومستشاروه إلى
حتديد مــا إذا كان الكوريون الشــماليون
ينظرون إلى مســألة التحقــق بطريقة
مختلفــة عما كانوا يفعلون قبل عشــر
سنوات.
إذا متكن ترامــب من التوصــل إلى اتفاق
على أساس «العمل مقابل الكالم» ،فإنه
ســيبرهن فعالً على «فن الصفقة» .لكن
يبقى الســؤال املطروح هو :هل الكوريون
الشماليون جادون في ذلك؟
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ثقافة

دراسة

(ساجدة البركان)
و(امبراطورية الثعابين)
علوان السلمان
الســرد الروائي..بنــاء تركيبي..معمــاري..
وتشــكيل هندســي يحققه املنتــج بوعي
ذاتــي ومجتمعــي يتماهى فيه النفســي
ـ الســايكولوجي (الذاتــي) و االجتماعــي ـ
الواقعي(املوضوعي) ..عبر جماع من خطابات
تكوينية يتشك كل خطاب من بنية واسلوب
لتحقيــق وظيفة االنتفاع بنبشــه للخزانة
الفكرية للمســتهلك(املتلقي) باستنطاقه
ملا خلف االلفاظ واملشاهد السردية من جهة
وامتاعية جمالية من جهة اخرى.
وبتحليل عوالــم النص الروائي (امبراطورية
الثعابني) التي تنتمــي الى الواقعية النقدية
التــي حتيــل لغتها الــى عوالــم املوجودات
(االنســان/االفكار/البنية الزمانية/البنيــة
املكانيــة ).بــكل جتلياتهــا وانعكاســاتها
وتداخالتها..والتي اسهمت دار متوز في نشرها
وانتشــارها ..2018/كونها تقوم على تقنيات
فنية وبنائية باعتماد الذات اآلخر بؤرة سردية
تتجمع حولها خيوط الســرد من جهة ومن
جهــة اخرى اتخاذها الســرد الســيري الذي
يعتمد حتوالت الذات من الداخل وردود افعالها
جتاه الواقــع والوجود احلياتي فتكشــف عن
كنه الوجود االنســاني الذي يتشــكل بفعل
تأثيــر املتغيــرات االجتماعية والسياســية
واالقتصادية على وعي الفرد واستجابته لها
باعتباره جوهــر الوجود الكونــي ..ابتداء من
العنوان العالمة السيميائية الدالة وااليقونة
الكاشفة عن املنت النصي..اضافة الى النص
االهدائي املوازي لساجدة بطلته( الى ..ساجدة
البركان..زارتني فــي احللم..نفضت ثيابها بني
يدي..وهاجرت عارية نحو الشمس) ص..5
(بدأ هاجس االعتراف يأخذني الى ما يريد وانا
ال املك من عدة املقاومة غير االستسالم له..
ملاذا ال أقر امام اجلميع بأن رغبتي وراء االعتراف
كانت السبب في كل ذلك؟ وهي رغبة ماجنة
منت وترعرعــت بداخلي عند دخولي الى عالم
اجملون..مــاذا يقول زبائني الذيــن اعتادوا على
اراقــة رجولتهم على جســدي بأن اســمي
احلقيقي ليــس روال وال فيفان وال همســات
او ســوزان او غيرها من االســماء املستعارة
التــي كانت تخرج من شــفاه ملتوية خدرها
السكر وأطاح بها الشــبق الذي كان يهيمن

على احاسيســهم...معلقة انــا بني صنارة
الرغبة فــي االعتراف وبني مصيــدة اخلوف
مــن الفضيحة..بــن االختبــاء وراء العيب
املغشوش داخل املســتنقع وبني اخلروج الى
عالم مشــمس أتوضأ بســناه واســتحم
بشعاعه )..ص 9ـ ص..10
فالســارد يقتنص التعابير املشحونة دالليا
بااليحــاءات لتبئير املشــاهد التي نســج
عواملهــا الــراوي السارد(ســاجدة البركان)
الناقلــة الحــداث وســلوكيات مجتمعية
منهارة نفســيا واخالقيا..اضافة الى سعيه
في خطابه التمســك بالبطل االشــكالي

بتحليل عوالم النص الروائي
(امبراطورية الثعابين) التي
تنتمي الى الواقعية النقدية
التي تحيل لغتها الى عوالم
الموجودات (االنسان/
االفكار /البنية الزمانية /البنية
المكانية ).بكل تجلياتها
وانعكاساتها وتداخالتها..
والتي اسهمت دار تموز في
نشرها وانتشارها..2018 /
كونها تقوم على تقنيات
فنية وبنائية باعتماد الذات
اآلخر بؤرة سردية تتجمع
حولها خيوط السرد

مــع تقطيــع ســردي متواصل..ومفارقــة
زمنية شــاهدة بني زمني اخلطاب واحلكاية..
مــع اعتماد الشــخصية احملوريــة وتقانتي
االسترجاع واالســتباق بلغة تتميز بقدرتها
االيحائية عبر التكثيــف وااليجاز مما اضفى
علــى النــص شــاعرية مســتفزة لذاكرة
املســتهلك(املتلقي)..فضال عن نزوع اخلطاب
الســردي الى ان يكون خطابا اســتقطابيا
احادي الصوت..
(منذ اللحظة التي حتركت فيها الطائرة وانا
مســكونة باخلوف..ال اعرف نوعه بالضبط..
أحسست باالمتعاض في بداية االمر بعدها
تراكمت السحب على نفسي..كنت أحبس
نظراتي عــن وجوه املســافرين ويزداد خوفي
كلمــا التقــت عينــاي بعيني احــد..وكان
الدكتــور ســميع الســامون يجلس جنبي
وقد حشر جســده ببذلة ذات لون احمر قان
وقميص اصفر وربطة عنق حمراء مخططة
باللون االســود..القيت نظرة ســريعة عليه
فوجدت نظراته متوجة باالنتصار..كان رصينا
في جلســته..رمبا هو اآلخر يعاني من اخلوف
رغم الهــدوء الظاهري الذي هو فيه..وعندما
حلقــت الطائــرة عاليا ط ّير لي ابتســامة
ســريعة واسند راســه الى اخللف واغمض
عينيه وبقيت وحدي اعاني من هواجس بدأت
تأخــذ بخناقي..كانت املرة االولى التي اعاتب
فيها جنانا مبرارة فلوال انسياقي وراء رغباتها
ما كنت فــي املأزق الذي انا فيه اآلن..لم يكن
خوفا مبعنــى اخلوف الشــائع..هو مزيج من
خوف وصدمة وانتباه ويقظة)..ص..75
فالنص يكشــف عن صــراع الذات املأزومة
وتداعياتها نفســيا وســلوكيا نتيجة االخر
(الذي هو اجلحيم) على حــد تعبير جان بول
ســارتر ..اذ ان ازمتها داخليــة قابعة في قاع
الروح..وهي تتشــكل من عاملــن مختلفني
ومؤطرين بوحــدة موضوعية:اولهما ظاهر
ينحصر في صورة ســاجدة املتفوقة دراسيا
واحملافظــة مجتمعيا..وثانيهمــا مضمرا..
ســاجدة التي متارس البغاء ســرا مستغلة
انوثتهــا لتحقيــق مآربها املادية وكشــف
املســتور واملســكوت عنه بتوظيف القناع
االسمي(روال/فيفيان/ســوزان )..وكلهــن
ساجدة الذات التي تشــكل الهامش واملنت
مجتمعيا وهي ال تعرف السكون واالستقرار
بعد ان وضعتها (جنان) في الشباك..وجرتها

لالحتيــال على الواقع وموجوداته وممارســة
الدعــارة فــي بيــوت املتنفذيــن اقتصاديا
وسياسيا(طارق/سليم/ســميع الســامون)
والذين تتغير اســماءهم بني الفينة والفينة
وفقــا ملصاحلهــم املاديــة كمــا في(طارق
العاشــق=طارق االغا)و(سليم= راشد االزعر)
و(ســميع الســامون= االســتاذ غالب)..من
اجل الثأر لكرامتهــا بخط تصاعدي ينتهي
بصوفيتهــا بعد التعميد مبــاء البحر..وهذا
يجرنا الى عالم رابعــة العدوية والتصوف..
فضــا عن توظيف اليــؤرة املكانية(املغلقة
واملفتوحة) المبراطورية الثعابني التي تعرف
كيف تنهش اجساد االناث مقابل اوراق نقدية
خضراء..فهناك مؤسسة(الزعفران اخليرية)

و(فندق برج احلريــر) التي جتمع الثعابني التي
يكشــف عنها الراوي السارد(ساجدة)بطلة
الرواية..
(االشــخاص الذين يصعدون املنصة اللقاء
كلماتهم مبناســبة احتفال املؤسسة هم
انفســهم الذين تعرفت عليهــم من قبل
باســماء اخــرى.. )..ادرت وجهي الــى امرأة
متصابية كانت جتلس الى جواري..ســألتها
بلهفة:من هذا املتكلم؟
ـ ابتســمت ســاخرة وهي تهمــس لي:انه
الدكتور ســميع الســامون ..الشــخصية
الالمعة املعروفــة ..أدرت وجهي نحو املنصة
وصــوت املتصابية يالحقني :وهو املؤســس
واملمــول لهذا املشــروع االخالقــي واخليري

العريق)..ص..49
(أديــر وجهــي نحــو املتصابية..اســألها
بلهفة:من هذا املتكلم؟
ـ انــه الدكتــور راشــد االزعــر امني ســر
املؤسســة..ادرت وجهي نحو املنصة وصوت
املتصابيــة يالحقني..هو عقل املؤسســة
وضميرها..يشــهد القاصــي والداني بنبله
وتقواه )..ص..50
(يطل وجــه اكرم املطري مــن جديد ليقدم
لنا االســتاذ الفاضــل طــارق االغا..طارت
نظراتي لتصيد االســتاذ االغــا فاصطادت
بدال عنه طارق العاشــق.وهو يخرج كلمته
من جيبه..وعندما حتدث أســرعت الى املراة
العجوز املتصابية اســألها بلهفة:من هذا
املتكلم؟ابتســمت ســاخرة وهــي تهمس
لي:انه االســتاذ طارق االغا الــذراع اليمنى
للدكتور ســميع السامون..ســليل احلسب
والنســب..ادرت وجهي نحــو املنصة وصوت
املتصابية يالحقني:اجلميع يحلف برأســه..
فهو مثال االستقامة والشرف..
يااااااااه..يبدو ان الدنيا فقدت طعمها ولونها
وشــكلها واصبحــت اكثر عهــرا من عهر
الدكتور السامون )..ص..52
فالسرد يتأرجح ما بني السيرة واحلكي لتعزيز
موقف (الســارد الراوي)الذي يشــكل محور
السرد(ساجدة)..بتوظيف السارد للجزئيات
من اليومي املأزوم بشــخوصه ويســجلها
باسلوبية ادهاشــية وحبكة سردية اهتمت
بتسلســل االحداث وتفجيرها نفسيا وهي
تعري الواقع االجتماعــي واالخالقي املنافق
بكل مكوناته..
وبذلك قدم الســارد نصا يقوم على حبكة
درامية ووحــدة موضوعية متنامية االحداث
تصاعديا..مع اكتظاظه باالنصهارات املعقدة
لالنســان الذي يتحول طوال سيرته احلياتية
متجاوزا محدداته وكل ما يعيقه..فيكشف
عــن ظهور مجــازي الســئلة الذات..فتميز
بعمق رؤيته املســتجلية لالبعاد االنسانية
بتوظيــف ضميراملتكلم الــذي منح الراوي
السارد امكانية البوح بتداعيات املاضي عبر
تقانة التذكر واالســترجاع لنسج حكايته
بشــكل يتماهى و النفســي ـ الســلوكي
(الســايكولوجي) و االجتماعــي ـ الواقعي
(السوســيولوجي)..مبصاحبة الشخصية
وليس مبحاكاتها..

اصدار

االغتراب في الجسد ..جديد الدكتور علي العلوي
صدر للباحــث املغربي الدكتور علــي العلوي
كتاب جديد بعنوان "االغتراب في اجلسد ،قراءة
في شعر أبي العالء املعري"( 255صفحة) ضمن
سلسلة منشورات مؤسسة سلمى الثقافية
بتطوان ،عدد .130
وقد جاء هذا الكتاب موزعا على مقدمة وخامتة
ص الفصــل األول باحلديث
وأربعة فصــول .خُ ّ
عن احليــاة السياســية واحليــاة االجتماعية

واالقتصادية واحليــاة الثقافية والفكرية في
عصر أبــي العالء املعري .أمــا الفصل الثاني
الذي جاء بعنوان "اجلســد ســجن مدنس"
فقد تطــرق فيه الباحث إلــى الكيفية التي
يذكر بها أبو العالء املعري بأصل اإلنســان من
أجل حتقير اجلسد ،ووصفه بصفات من قبيل
النجاســة واخلبث ونحو ذلك ،كما وقف عند
بعض الوقائع واألحداث التي مر بها أبو العالء
املعري ،والتي قد تكون سببا في تشكيل هذه

النظرة الســلبية إلى اجلســد .وأما الفصل
الثالث الذي عنوانه "النفس شريرة مستلبة
والروح علوية لطيفة" فتضمن مبحثني هما:
"النفس شــريرة مســتلبة" ،و"الروح علوية
لطيفة"؛ ومت توزيــع كل مبحث على محاور.
ص باحلديث عن احلل
وأما الفصل األخيــر فخُ ّ
الذي رأى فيــه أبو العالء املعــري خالصا من
االغتراب في اجلسد ،والذي يتمثل في انفصال
الروح عن اجلســد؛ أي املوت .هكــذا جاء هذا

الفصــل بعنوان "انفصال الروح عن اجلســد
هو اخلالص" ،وتضمــن مبحثني هما" :متجيد
املوت" ،و"رأي املعري في التناسخ وفي البعث".
ولقــد وظــف الباحــث املنهج النفســي

في تســليط الضيــاء على بعــض القضايا
املوضوعية والذاتية التــي طرحها أبو العالء
املعري في شــعره؛ مبعنى آخر حــاول اإلفادة
من بعض املفاهيــم املنتمية إلى حقل علم
النفس لتفســير بعــض اآلراء املطروحة في
شعر الشــاعر ،ولفهم شخصيته ما أمكن،
طاملا أن االغتراب هو أكثــر التصاقا بالنفس
البشرية من شيء آخر.
وفــي كثير مــن األحيــان ،كان الباحث علي

العلوي يتعاطى مع املرجعيــات التي يحفل
بها بعض الشعر املدرج في هذا الكتاب سواء
أكانت مرجعيات فلســفية أم دينية .واملعنى
املراد باملرجعية هو ثقافة الشــاعر ومعرفته،
التي اكتســبها من دراســاته وقراءاته ومن
خبراته أيضا ،والتي ترد في شعره إما تصريحا
وإما تلميحــا .وما يحــدد قيمــة املرجعية
وأشــكال حضورها فــي النصــوص األدبية
عموما ،هي ثقافة القارئ واطالعه.

قراءة

ً
ٌ
دروس من تشيخوف
مثقفا:
أن تكون
محمد مهدي عيسى
ذاهــب ومعي فكــرة ط ّيبــة جديدة:
«أنــا
ٌ
ُ
أبســط ،وأكث ُر فه ًمــا،
أ ّن العظماء
وأقرب
ُ
بأرواحهم ،من ّ
كل هؤالء احلقراء الذين نعيش
َ
بينهم .ودا ًعا! لن
أنســاك أب ًدا» (مدرِّس في
الروسي ،مخاط ًبا تشيخوف).
الريف
ّ
احلزينة،
الرقيقة
الســخرية
هذه
«في
حتس
ّ
الرهيف
بالتشــاؤم
لشــخص يعرف قيم َة
ٍ
الكلمة وقيم َة األحالم» (مكسيم غوركي،
واص ًفا حديثَ تشيخوف)
إحدى أســوأ الظواهر التي
عرفت طريقها
ْ
إلينــا ذلك
التهشــيم الذي أصــاب صور َة
ُ
نعت أحد ِهــم بـ»املثقف»
املثقّ ــف ،إذ صار ُ
نعتًا ينوس بني املدح والذ ّم! لقد
بدلت
اســت
ُ
ْ
بســ ّلة دالالت كلمــة «املثقــف»
وقيمــه
ِ
األخالق ّيــة النبيلة ــــ مضا ًفا إليها املهار ُة
واملعرف ُة العلم ّيــة والفن ّيــة واألدب ّية ــــ
ســ ّل ٌة أخرى على رأسها التحذلقُ والتك ّل ُ
ف
ً
استغالل ســلبيًّا .وملّا
واســتغال ُل املعارف
وجها من وجوه السلطة التي
كانت املعرفة ً
قليل بحيازتها ،فإنّها لن
َفر
ٍ
ال يُســمح ّإل لن ٍ
تكون فــي حالة جت ّردها من القيم األخالق ّية
ّإل آل ًة للسيطرة والتك ّبر والتك ّلف ،ووسيل ًة
أي
لكســب املزيد من املنافع الذات ّيــة من ّ
طريق أتى.
ٍ
ال شــيء أدعى إلى غرق املثقــف في وحل
التفاهة من تقهقره عن ممارســة الشــغل
الثقافــي املدفوع بالواجــب
األخالقي .هذا
ّ
ّ
ما ع ّلمنا إ ّياه أنطون تشــيخوف في دروس
حياته الشــخص ّية وحياتــه األدب ّية .فقد
أرانا كيف نتر ّدى جميعنا في تفاهة العيش
لواقع َم
حني نستســلم
صوغ ســل ًفا ،فال
ٍ
ٍ
األحــداث
ســياق
بدافع من
ُنــ ّرب تغييــرَ
ٍ
األخالقي
حســنا
واجلمالي .لقــد كان هذا
ّ
ّ
ّ
املأز ُق الذي أصيب به امله َّمشــون واملثقفون

(على الســواء) هو ما يثيــره طوال حياته؛
فهم مستســلمون ألقدارهم ،غارقون في
ألجواء بليد ٍة
نزواتهم الذات ّية ،وراضخــون
ٍ
تُلْقي بثقلها على ّ
كل حياتهم .ولهذا فإ ّن
أبطاله مج ّردُ أناس عاديــنّ ،ربا ألنهم لم
ً
«أبطال ».وهم،
يج ّربــوا ّإل نادرًا أن يكونــوا
َ
معارف كثيرة،
على الرغم ممّا لديهم مــن
محرومــون االنتفا َع بهــا لتغيير حياتهم
البائسة.
ُ
بطــل روايته ،حكاية مم ّلة ،نيقوالي
فها هو
ســتيبانوفتش ،املستشارُ الس ّر ّي واألستاذ
اجلامعي املرموق ،واملعــروف بلقب «احلاجز
ّ
األيقونــي» لكثر ِة ما يَحمله من أوســمة،
ّ

ال شيء أدعى إلى غرق
المثقف في وحل التفاهة
من تقهقره عن ممارسة
الشغل الثقافيّ المدفوع
بالواجب األخالقيّ .هذا
ما ع ّلمنا إيّاه أنطون
تشيخوف في دروس حياته
الشخصيّة وحياته األدبيّة.

يعاني رهب َة املوت القريب ،والمباال َة عائلته
مبرضه وشــيخوختهّ .إل أ ّن املوت األعظم
املعنوي.
الذي كان يخ ّيم عليه إنّ ا هو موتُه
ّ
تأثير محدو ٍد
فهو ،على ثقافته وشهرته ،ذو
ٍ
فــي نطاق عائلته ورفاقــه ،وهو ليس أكث َر
من أســتاذ ّ
يتلذذ برسوب تالمذته ،ويعيش
في
عالم محدود األفق ،يَشــغله مثقفون
ٍ
يَعكســون بدق ٍة حال َة املثقفني الروس في
نهاية القرن التاسع عشر ،في
خضم اليأس
ّ
الذي أصابهم بعد فشل ثورة الشعبيني)1(،
والتشدي ِد على قنوات الرأي.
أما النموذج الثاني الذي ذكره تشــيخوف
ّ
فهــو
منحوت على صــورة بعض املثقفني
ٌ
الذين ير ّددون
العبــارات اجلاهزة من غير أن
ِ
تكون لهم أ ّي ُة مســاهم ٍة جديــدة .وهذا
النموذج مي ّثله بيوتر اجناتيفتش ،مســاع ُد
نيقــوالي ســتيبانوفتش في التشــريح؛
فهو «كنز» من حيــث قراءته ضمن مجال
اختصاصه ،لكنّه ليــس أكثرَ من «حصان
ج ّر» في ما هو خارج هذا اجملال.
كذلــك نلتقــي فــي الرواية شــخص ّي ًة
هامشــ ّي ًة لكنّها الفتة ،وهي شــخص ّية
الكسندر أدولفوفتش جنيكر ،املغرم بابنة
نيقوالي ســتيبانوفتش .وهــو مي ّثل حالة
ْ
لنقل إ ّن
املثقفــن العدميــي املوهبــة ،أو
عالقات
موهبتهم الوحيدة تكمن في إقامة
ٍ
وثيقــة مع املشــاهير وفــي تر ّددهم على
احلفالت .وقد ع َّبر نيقوالي ســتيبانوفتش
عن هــذه احلالة بدقة حني قال« :يبدو أنّه ال
فن يخلو من وجود
يوجــد في الدنيا ِعلم أو ّ
أجسام غريبة مثل جنيكر هذا».
***

املثالــي الــذي كان تشــيخوف يعتقد أ ّن
ّ
علــى املثقف مت ُثلَّه .فلقد آمن تشــيخوف
بأ ّن علــى املثقف أن يكون لصيقًا بالهموم
اليوم ّية
لعامة الشــعب ،وأن ميارس واج َبه
ّ
وأن
شــعبه،
جتاه
اإلنساني
يواظب على ما
َ
ّ
يشبه الرياض َة الروح ّية من أجل التخ ّلص
من الغرور والكــذب والنزق والتك ّلف .ولقد
وضع تصــ ّورًا عن املَلَــكات التي جتب على
امل َّثقف تنميتُها ،وذلك في رســال ٍة بعثها
إلى شــقيقه األكبر ،الفنّان
التشــكيلي
ّ
املوهوب ،نيقوالي تشــيخوف ،وهي أشبه
أخالقي كامل.
ببرنامج
ّ
دائم
فبعد توجيهه اللو َم إلى أخيه لكونه َ
التب ّرم من أ ّن أح ًدا ال يفهمه؛ وبعد أن أظهر
له
سبب مشاكله املتم ّث َل في إخفاقه في
َ
َ
حتصيل الثقافة؛ أوضح له
الشــروط التي
يجب أن يستوف َيها املثقفون ،ومنها:
ّ
«هــم دائ ًمــا ودودون ،دمثــون،
مهذبــون،
َ
و ُمستعدون للعطاء...؛ إنهم يَسهرون
الليل
شخص ما،
ملساعدة
ولدفع نفقات اإلخوة
ٍ
ِ
في اجلامعة...؛ إنهم مخلصون ،ويخشــ ْون
الكذب كما تُخشى النار؛ ال يعانون اخلُ َيالء
َ
الس ّكير...؛
والغرورَ ،وال يأنفون من مصافحة ِّ
إذا كانت لديهم موهب ٌة فإنّهم يحترمونها،
ويضحون في ســبيلها بالراحة والنســاء
ّ
واخلمر واخلُيالء».
لكــ ْن ،مــاذا علــى املثقــف أن يعر َفه أو
َ
يحفظــه؟ يع ّلق تشــيخوف مجي ًبا أخاه:
«لكــي تكون مثق ًفا ،وال تكــو َن في مرتب ٍة
أدنى من احمليطني بك ،ال يكفي أن تقرأ أوراق
منولوجا من فاوست».
بيكويك ،وحتفظ
ً
***

إ ّن املثقّ فــن من أبطال هــذه الرواية (التي
عادي،
وصفها توماس مان بأنّها «شيء غير
ّ
شــيء ســاحر لن جتد له مثيــ ًا في األدب
كلــه») هم علــى النقيض مــن النموذج

هذه األخال ُق الرقيقة التي كان تشــيخوف
َّ
تتجل في
يقدر وجودَهــا في املثقف لــم
ّ
حياته الشخص ّية فحسب ،بل كذلك في
روح البساطة
أدبه .ففي هذا األدب تسطع ُ

اجلمهور َ الذي يقرأك».
أما بشــأن اجلوائــز واملناصــب فلم يكن
تشــيخوف ،شــأن بطل روايته قــادة آنا،
مهووسا بها .فقد سارع إلى االستغناء عن
ً
منصب
فخري في أكادمي ّية سان بطرسبرغ
ّ
ٍ
للعلوم حني اســتُبعد عنه صديقُه الواعد
مكســيم غوركي بســبب مشــاركاته
القيصري.
السياس ّية املعارضة للحكم
ّ

ّ
شــكلتا جوهرَ دعوته إلى
والعفو ّية اللتني
عالم جدي ٍد بعيــ ٍد عن الزيف والنفاق.
بناء
ٍ
فــأدب تشــيخوف يتّخذ من امله َّمشــن
ّ
والفلح)
(كاحلوذي والبــ ّواب
واملســحوقني
ّ
موضو ًعا له؛ ذلك أل ّن على األدب أن يشــابه
حقيقة احلياة.
***
أما حياته ،فقد كانت هي األخرى تكشــف
إنسان عاش الثقاف َة ،كما يفهمها،
عن روح
ٍ
قبل أن يعيــش منها .فقد كان دم ًثا ،ط ّي ًبا،
يعطف على بســطاء الناس ،الذين قابلوه
بحب كبير .وكثيرًا ما كان يراسل
أيضا
هم ً
ّ
النصائح ،غي َر
كتّابًا ناشئني ،ويُسدي إليهم
َ
ّ
ــع عن حترير بعــض قصصهم ،أو عن
مترف ٍ
بشــكل مريح.
للكتابة
بيته
إلى
دعوتهم
ٍ
وكان كثيــرًا ما ينصحهم بــأن يختلطوا
قصصهم مع ِّبر ًة عن أوضاع
بالناس لتكون
ُ
الشعب .فقد كتب إلى صديقه مكسيم
غوركــي مــ ّرةً ،داع ًيــا إياه إلى أن يســافر
«عامني أو ثالثة ،سيرًا على األقدام ،أو راك ًبا
َ
قرب
فــي الدرجة الثالثة ،كــي
تالحظ عن ٍ

***
لقد ّ
ظل تشيخوف ،طوال حياته القصيرة،
َ
ملتز ًما
الشــروط التي ب ّينها في رســالته
ألخيــه ،والتي رأى أ ّن حتقُقهــا
واجب على
ٌ
ّ
كل مثقّ ف .كان بإمكانه إيها ُم نفسه بأن
ُ
املثقَف هو ذلك
الرجل الذي يستطيع ارجتا َل
عبارات بليغة ،أو
التحدثَ بأمورٍ ال يفقهها
ّ
ٍ
البســطا ُء ،أو ال يف ِّوت مؤمترًا أو لقا ًء .وكان،
مبا ميلك من
خيال ّجــم ،قادرًا على اجللوس
ٍ
ً
طويل ل َيكتب عن البؤســاء
خلف مكتبه
الس ّ
ــكيرَ من
مج َد ّ
من دون أي يراهم ،أو ل ُي ّ
دون أن يصافحه .لكنه لم يفعل .بل قصد
املوت قص ًدا حني ذهب إلى جزيرة «ساخلني»
َ
للكتابة عن املنفيــن واملع َّذبني عن كثب.
كأ ّن قدر َ هذه الصفوة من املثقفني أن ميوتوا
سري ًعا.
لكن ما يتغ ّلب على سرعة موت األديب إنّ ا
ّ
هو خلودُ أدَبه.
بيروت
()1أســس الشــعبويون الــروس حركــة
ْ
ثوريّة دميقراطيّة
طالبــت بإلغاء النظام
القيصــري وتوزيع األراضي على ّ
الفلحني
واحل ّد من ســلطة رجال الشرطة وفساد
ّ
الثوري
املوظفــن .وقد جلأوا الى العنــف
فيمــا بعــدّ ،
ونفذوا عــددًا مــن احملاوالت
الغتيال القيصر الكسندر الثاني.

كتب

11

االثنني  4حزيران  2018العدد ()3951
)Mon. 4 Jun. 2018 issue (3951

الحلقة 58

نحو عراق جديد

سبعون عامًا من البناء واإلعمار
هشام المدفعي

اعتادت الصباح الجديد  ،انطالقًا من مبادئ أخالقيات المهنة أن تولي اهتمامًا كبيرًا لرموز العراق ورواده في مجاالت المعرفة والفكر واإلبداع
 ،وممن أسهم في إغناء مسيرة العراق من خالل المنجز الوطني الذي ترك بصماته عبر سفر التاريخ  ،لتكون شاهداً على حجم العطاء الثري
واالنتمائية العراقية .
واستعرضنا في أعداد سابقة العديد من الكتب والمذكرات التي تناولت شتى صنوف المعرفة والتخصص وفي مجاالت متنوعة  ،بهدف أن
نسهم في إيصال ما تحمله من أفكار ورؤى  ،نعتقد أن فيها الكثير مما يمكن أن يحقق إضافات في إغناء المسيرة اإلنمائية للتجربة العراقية
الجديدة .
وبناء على ذلك تبدأ الصباح الجديد بنشر فصول من كتاب المهندس المعماري الرائد هشام المدفعي  ،تقديرًا واعتزازًا بهذا الجهد التوثيقي
ً
والعلمي في مجال الفن المعماري  ،والذي شكل إضافة مهمة في مجال الهندسة العمرانية والبنائية وما يحيط بهما في تأريخ العراق .
الكتاب يقع في ( )670صفحة من القطع الكبير ،صدر حديثًا عن مطابع دار األديب في عمان-األردن ،وموثق بعشرات الصور التأريخية.
االنفتاح على أعمال أوسع
بــدأت محافظات العــراق تعمل على
تنفيذ مشاريعها مبوجب برنامج تنمية
االقاليم الــذي انطلق اواخر عام 2005
بقرار من االمانــة العامة جمللس الوزراء
وهو البرنامج الــذي يخصص مبوجبه
جزء من واردات النفــط الى احملافظات
في ضوء نفــوس احملافظــة وضوابط
تنموية اخرى  ،والتــي تخول مجالس
احملافظات بالتعاقد مع االستشــاريني
أو املقاولــن لتنفيــذ مشــاريع
احملافظــات  ،ولذا بدأت بعــض الدوائر
التخطيطية فــي احملافظات االتصال
بنا كاستشاريني طالبني االشتراك في
مناقصات وضع التصاميم االساسية
ملدن في محافظاتهــم  .تباينت اآلراء
في مكتبنا حــول كفــاءة وامكانية
احملافظــات فنيــا ً من توجيــه أعمال
املشاريع والعقود مقارنة مع مستويات
العمل في التخطيــط العمراني في
وزارة البلديات ...وهل لدى مهندســي
احملافظات خبــرة تخطيطية للتعاون
معنا الجناز اعمالهم ؟
خالل تلك الفترة ضقت ذرعا بشركائي
االيطاليني في صعوبات ترجمة التقارير
الى اللغة العربيــة التي تطلبها دوائر
الدولة  ،وان كان شــركاؤنا يتعاملون
معنا بكل رفق ومهنية عالية واداؤهم
جيــد علميا ومهنيا وقضينا شــهورا
واعوامــا ً متعاونــن ومتكاتفــن في
تنفيــذ اعمالنــا  ،إال ان العديــد من
مهندسيهم اجليدين باختصاصاتهم
وابداعاتهم الهندســية  ،لم يعتادوا
على الكتابة باللغة االجنليزية بطالقة
وبشكل مفهوم والعديد من تقاريرهم
تكتب باللغة االجنليزية باسلوب ولغة
ايطالية  ،مما أتعب العديد من املترجمني
العراقيــن الذيــن هم قليلــو اخلبرة
باالصل وقليلــو الكفــاءة بالترجمة
الهندســية  ،مما اتعبنــي كثيرا كما
ارهقتني شــخصيا الترجمة املهنية
لتقاريــر مشــروع التجديــد احلضري
ملدينة املوصل القدمية لوضع النصوص
األخيرة مبســتوى عربي جيد  ،كل ذلك
دفعنــي مره اخرى الــى التفكير جديا ً
في ايجاد شريك اوربي اجنليزي للعمل
معي على املشاريع املستقبلية .
وفــي الســنوات  2009وحتــى 2012
وللتعــارف اجليد بــن مكاتبنا  ،وتعود
كالنــا علــى اآلخــر رغــم صعوبات
الترجمــة  ،وجــدت نفســي مجبرا ،
ومبوافقة املسؤول األقدم عن تخطيط
املدن االســتاذ علي نــوري املتخصص
بهذه املشــاريع والسيد أحمد اجلبوري
مســؤول احلســابات وادارة دار العمارة
 ،ان ابقــي على اتفاقي مع شــركائي
االيطاليــن (  ) SGIوباالتفــاق معهم
ملنافســة اآلخرين  .وقعنا عــددا ً آخر
من عقود حتديث التصاميم األســاس
للمدن نتيجة التنافس وباشرنا سوية
بالعمل في املشاريع التالية :
 .1بتأريخ متوز  2010باشرنا بالتصاميم
األســاس ملدينة اخلالص في محافظة
ديالى
 .2بتأريخ متــوز  2011باشــرنا كذلك
بالتصاميم األســاس ملدينتي الشيخ
سعد والزبيدية في محافظة واسط .
 .3بتأريــخ نيســان  2012باشــرنا
بالتصاميم األساس ملدن (الشحيمية
وواســط واملوفقيــة ) فــي محافظة
واسط.
 .4فــي الشــهر االول من عــام 2010
باشــرنا بالتصاميم ملدينتي الســدة
واحملاويل في محافظة بابل.
يالحظ ان جميع املدن هي في وســط
العراق أي في محافظات بابل وواسط
وديالــى  .هذه احلقيقــة أبقت العديد
من مهندســينا املساحني ومهندسي
اخلدمــات ومخططي املــدن يتنقلون
فــي محافظــات الوســط بصــورة
مســتمرة .كما أبقت تلك املشــاريع
عالقة مهندسينا ومهندسي شركائنا
في ايطاليا  ،نشــطة ومســتمرة مع
مهندسي تلك املدن ودوائر التخطيط
العمراني للمحافظات .
كانــت شــروط العقــود واملواصفات
لتحديث التصاميم األســاس للمدن
مشــابهة ملواصفــات مدن القســم
واملســيب التــي وضعتهــا مديــرة
التخطيط العمراني في وزارة البلديات
اال انــه كان علينــا القيــام بنفــس
متطلبات املســوح وجمــع املعلومات
وتكويــن قاعدة البيانــات لكل مدينة
أي ثمانــي مدن والعمل مع شــركائنا

هشام املدفعي مع مدير الناحية

في جلسة تذكارية على سطح بناية شركة  SGIفي بادوفا – ايطاليا

اعضاء مجلس قضاء املسيب ينتظرون النقاش على اعتراضات ممثلي ناحية سدة الهندية

احدى خبيرات SGI

استاذ علي نوري يشرح اجلوانب التخطيطية والتصميمية

اعضاء بلدية مدينة واسط في اجتماع لشرح تفاصيل توسيع املدينة

في ايطاليا على حتضير اخلرائط اجلوية
للمدن والعمل علــى نظم املعلومات
اجلغرافية لكل املدن وتهيئة ثالثة بدائل
لكل مدينــة ألختيــار األفضل منها
وبحــث كل مقترح مــع مجلس ادارة
تلك املدينة ومديــر ناحيتها  .من ذلك
كان علينا أن نتعامل مع ستة مجالس
جديدة لهذة املدن وستة مدراء ناحية
او قائممقــام وثالثة مــدراء تخطيط
عمراني واحلصول على مصادقات تلك
اجملالــس التي يحتــوي كل منها على
ثمانية اعضاء .
ورغــم االنفجارات اليوميــة بالقنابل
القتالــة في مناطق بغــداد اخملتلفة ،
وقطع الطرق واعطاء عطل رســمية
لتعطيــل كل دوائر الدولــة واملكاتب
األهلية في معظم األحيان عن العمل
اثناء الزيارات الدينية وغيرها التي تزايد
عددها خالل الســنة الى درجة كبيرة ،
وهذا ما كان علينــا أن نلتزم به أدبيا ،
كان مهندســونا والعاملــون باملكتب
مواظبني على الــدوام اليومي  ،إال اننا
كنا نتدارس بيننا مواقــع االنفجارات
واالعتداءات علــى املواطنني ونتجنب
تلك املناطق املكتظة بالســكان قدر
االمــكان  .كان مكتبنــا دار العمــارة
ومكاتــب شــركائنا فــي ايطاليــا
وشركائهم هناك كلها تعمل كخلية
نحل خــال الفترة تلــك وطيلة ايام

عبد املهدي.
باالضافة الى مهنسي املساحة بقيادة
املهنــدس رعد شــاكر وفرق املســح
ومهندســيها ومهندســي ال ( ) GIS
بقيادة الدكتور عدي ومن مهندســي
شــركائنا االيطاليني اشترك عشرات
مــن اخلبــراء واملهندســن فــي كل
االختصاصات .
خالل هذه الفترة من الزمن كان علينا
ان نهيــئ ( )4أربعــة تقارير حســب
متطلبــات العقــد باللغــة العربية
وترجمتها الى ( )4أربعة تقارير باللغة
االجنليزيــة  .لكل مدينة اي تهيئة ()24
اربعة وعشــرين تقريرا ً للمدن الستة
وتدرس وتعــدل وكان علينا أن نناقش
ونبحث الدراسات والتصاميم جميعها
وعقد نــدوات تعريفية في مراكز املدن
املقترحة مع املهندسني اخملتصني لرب
العمل في العراق كلما كان ذلك ضروريا
وتناقش وتبحث الدراسات والتصاميم
مرتني في ايطاليا لكل مدينة ويحضر
ممثلــون من مجالس املــدن أو بلدياتها
 .قمنا كذلــك بزيــارات وعقدنا ( )12
اجتماعا ً استشاريا ً في مقر شركائنا
في ايطاليا الجراء املناقشات املطلوبة
واصطحبنــا ما اليقل عن (  ) 60عضوا ً
من اعضــاء اجملالــس او املهندســن
املتخصصني ملناقشة واقرار الدراسات
والتصاميم املقترحة.
املكاتب االستشــارية ليست مكاتب
ســياحة وســفر  ،إال اننا كنا مجبرين
مبوجب العقود ان ننظم تلك السفرات
الدراســية والتعريفية والتخطيطية
وكنــت أكلــف االســتاذ علــي نوري
وأكــون معه أحيانــا ملرافقة اجملموعة
االستشــارية من رب العمل بصفتهم
مــدراء او مختصني  ،ويقوم شــريكنا
فــي ايطاليــا بتنظــم مناهج عرض
الدراســات ومناقشــاتها مع جميع
حجــوزات الفنــادق ووســائل النقل
والتنقل والزيارات الدراسية التعريفية
أوالســياحية واللقائــات املهنية مع
اخملتصــن االيطاليــن لتبــادل اخلبر
واالطالع على املدن االيطالية و تقدمها
.
تقدم تقارير املراحل الى رب العمل وتقرأ
وتعدل ان تطلب ذلك  ،لتقدم مرة اخرى
باسم التقرير املعدل للمرحلة « لكل
مرحلة ولكل مدينة  .خالل تلك املراحل
للمشاريع املذكورة قدمنا أكثر من ( 48
) مجلدا ً كتقرير لستة مدن في خمس
مراحــل عمل لــكل مدينــة وباللغة
العربية ومياثلهــا باالجنليزية مع اعداد
كثيرة مــن اخلرائــط واخملططات لكل
مدينــة  .وبعد اقــرار املقترحات يعلن

موجهه جتاه املنفعة اخلاصة أو املنفعة
العامة  ،يبقى ذلك موضع أمانة والتزام
اخملتص بالقيم املهنيــة والوظيفية .
استغرقت بعض هذه التعديالت على
اخملططات اشهرا ً أحيانا وسنني قبل أن
يغلق املشروع .
أحيانــا واجهتنا بعــض االعتراضات
غير املقبولة تخطيطيــا وكان علينا
كشــركاء في بغداد وايطاليا بحثها و
معاجلتها لصالح املدينة ومنها :
ادخال محمية في تخطيط املدنية :
تقــدم احد أعضــاء مجلــس قضاء
احملاويل (د.عامر ســلمان) وهو اســتاذ
جامعي بطلب ادخال محمية طبيعية
مساحتها عدة كيلومترات مربعة ومبا
يقارب عشــر مســاحة املدينة ضمن
تخطيــط مدينــة احملاويــل  .وبحكم
موقعه في مجلس قضاء احملاويل رفض
تصديق التصاميم مالم تتم املوافقة
على ادخــال احملمية ضمــن تخطيط
املدينة  .تكونت لدينــا قناعة بأن هذا
الطلب قد يكــون مدفوعا ً باجتاه فائدة
شــخصية  .وال توجد حاجة أو ضرورة
تخطيطية لفائدة املدينة بوجود هذه
احملميــة الطبيعية داخــل التصميم
األســاس للمدينة  .أصر هذا املواطن
وعطــل املصادقــة علــى التصاميم
ألشــهر حتى تدخــل وزيــر البلديات
وحسم املوضوع باهمال طلب املواطن.

االسبوع .
زياراتي الى ايطاليا لتدارس املشــاريع
تكررت لكل مشروع تقريبا  ،وازداد عدد
مهندســينا ومخططينا واملساحني
العاملني معنا ومهندســي ال ( ) GIS
وازدادت ساعات العمل وكثرت التقارير
املطلوب إجنازها والتــي تكتب باللغة
االجنليزية اوال وتترجم الى اللغة العربية
ومن ثم تقدم بكل لغة على حدة  .....أي
كل تقرير يكتب بلغتني العربية حيث
يقراها رب العمــل  ،وباالجنليزية حيث
يقرأها شــريكنا االوربي أومن يرغب .
حتتوي التقارير على كل الدراسات التي
يعمل عليها مختصونــا لكل مدينة
من اجلوانــب االقتصادية واالجتماعية
والزراعيــة وأعمال املســوح امليدانية
واملقترحــات التخطيطية واملعلومات
اجلغرافية والصور لتدخل في منظومة
املعلومــات اجلغرافيــة لــكل مدينة
ومركزها واحيائهــا واالبنية احلكومية
واملدارس واملستشفيات .،
من املهندسني واخملططني الذين عملوا
معنا على تلك املشــاريع كمساعدين
الــى االســتاذ علــي نــوري كل من
مصطفى عبد اجمليد الشمري معماري
ومخطــط  ,آزاد جرجيــس معماري و
مياســة الراوي معماريــة ومخططة
مدن  ،و شمس عامر مهندسة مدنية
وفيصل ســالم وعلياء اسعد وأشرف

يالحظ ان جميع المدن هي في وسط
العراق أي في محافظات بابل وواسط
وديالى  .هذه الحقيقة أبقت العديد
من مهندسينا المساحين ومهندسي
الخدمات ومخططي المدن يتنقلون في
محافظات الوسط بصورة مستمرة .كما
أبقت تلك المشاريع عالقة مهندسينا
ومهندسي شركائنا في ايطاليا  ،نشطة
ومستمرة مع مهندسي تلك المدن
ودوائر التخطيط العمراني للمحافظات

التصميم األساس لسكان املدينة ملدة
شــهرين مبوجب القانــون حيث يقدم
املواطنون في كل مدينة ما يعترضون
علية مــن مقترحات تصميمية  .جتمع
املقترحات ونقوم بتعديل التصميم ان
كانت املقترحات إيجابية وبعدها يطبع
التقرير النهائي للتصميم األســاس
واخلارطة النهائية كيما يصادق عليها
مجلس املدينة واحملافــظ والوزير  .لقد
كانت حقا عمليــات مكثفة وعديدة
على مدى ســنوات إال أنها زادتنا خبرة
وعزمية في الدخول باعمال اكبر.
أجنزنا خالل هذه الســنوات التصاميم
األساس للمدن املتعاقد عليها وقدمت
خرائطهــا النهائية ولم يصادق عليها
نهائيــا ألن فترة الشــهرين اخملصصة
لالعــان غيــر داخلــة ضمــن املدة
التعاقديــة  ،لذا تتــم املصادقة على
قبول الدراســات واملقترحات بشــكل
نهائي واجناز العمل عدا املصادقة على
خارطــة التصميــم النهائية للمدن ،
حيث نكلف بالقيام بالعمل مرة اخرى
علــى ادخال التعديــات املطلوبة من
قبل املواطنني على اخلارطة النهائية ان
كانت منطقية ومقبولة وادخال جميع
ما يطلبه املســؤولون مــن متطلبات
تخطيطية و تعديالت على اخملططات
القدمية لتحديثها وفــق متطلباتهم
 .آل نــدري هل هــذه املتطلبات األخيرة

من المهندسين والمخططين الذين
عملوا معنا على تلك المشاريع
كمساعدين الى االستاذ علي نوري كل
من مصطفى عبد المجيد الشمري
معماري ومخطط  ,آزاد جرجيس
معماري و مياسة الراوي معمارية
ومخططة مدن  ،و شمس عامر
مهندسة مدنية وفيصل سالم وعلياء
اسعد وأشرف عبد المهدي

مزارع كبيرة مؤجرة فــي املدينة :بعد
اكمال تخطيط مدينة الشــحيمية
وموافقــة مديــر البلديــة ودائــرة
التخطيــط العمرانــي في واســط
واجمللس احمللي على التصميم االساس
احملدث واعــان التصاميم للمواطنني ,
ّ
وفي مرحلة تسلم مالحظات املواطنني
اعترض عدد من املواطنني املزارعني من
اصحاب العقود الزراعية مبينني انهم
ميثلون عشرات العقود (االراضي املؤجرة
من قبل الدولة للمزارعني) وان توســع
تصميم املدينــة بالتخطيط املقترح
يغطي معظم أراضيهم الزراعية وهذا
يؤثر على دخول عوائلهم ومستقبلها ،
وهم يحتجون وال يطالبون باالبتعاد عن
االراض واســتغالل غيرها  .بينما
تلك
ٍ
كان جميع املسؤولني ومجلس البلدية
قد وافقــوا على التخطيط املقدم غير
مبالني بالعقــود الزراعية  .أن معظم
اراضي العــراق بني نهري دجلة والفرات
هي أراضي زراعية مؤجرة الى الفالحني
املســتثمرين وينتجون كميات كبيرة
من االنتاج الزراعــي  .وبعد لقاء اولئك
املزارعني مــن قبل البلديــة ومديرية
تخطيط واســط وبحضورنا والتداول
معهــم وتوضيح أهــداف التخطيط
واملديات الزمنية املطلوبة للتوســع ،
أمكن االتفاق على تقليص مســاحة
األرض املعتــرض عليها من التخطيط
بغية مساعدتهم ولصالح املدينة  .إال
اننا وجدنا كاستشاريني مراعاة وجوب
اعادة تخطيط نحو 30%من مســاحة
املدينة واملقترحة واعــادة النظر فيها
مجددا مما يتطلب جهدا ً ووقتا ً اضافيا ً
.وكان علينــا قبول اجنــاز كل ذلك مرة
اخرى بدون مقابل .
التخطيط اخلاطئ ملدينة واسط :
بعــد اكمــال التصاميــم االســاس
وتســقيط املقترحات اجلديــدة على
مخطط واقع حــال املدينة لم نتمكن
من مطابقة املقترحــات وواقع احلال ,
الن انشــاء بعض الدور والشوارع تنفذ
وفــق التخطيط واالفرازات الســابقة
ومت تخطيطهــا وتســقيطها علــى
االرض بشكل ســريع وينحرف بشكل
ملحوظ و اليطابــق اخلرائط املصادقة
وال يطابق اخلرائط والصور الفضائية .
لم تكن هذه احلقيقة واضحه مسبقا
ولم يشــار في بنود العقد ما يشــير
ملعاجلــة اخطاء مثل هــذه تعاقدياً .و
ما كان علينا اال ان نكلف مســاحينا
ومهندســينا ان يجتمعــوا في مقر
الناحيــة وحتديــد االختــاف وتعديل
املقترحــات وتســقيطها مــره اخرى
بشكل يقارب الواقع ويرفع مسؤولية
االخطــاء التخطيطية عــن موظفي
التخطيــط واملســح فــي الناحية .
اســتغرقت هذه العملية عــددا ً من
االســابيع وكلــف اضافيــة لوضع
اخملططات بشكل مقبول .
قائممقام اخلالص يطلب زيارة
خاصة لالستراحة واالستجمام:
بعد عرض البدائل التصميمية ملدينة
اخلالص بشكل خاص على القائممقام
 ،طلب امهاله عــددا ً من األيام قبل أن
يقرر أيــا ً من البدائل يختــار العتماده
في اعمــال املرحلة النهائيــة  ،وقبل
اتخاذ القرار املناســب بذلــك  ،طلب
القائممقام وأعرب بشكل غير رسمي
عن رغبته في زيارة مدينة السليمانية
في ذلك الصيف وملــدة  4أيام وأن يتم
حجز غرف للخبراء واملستشــارين في
فنادق املدينــة مع احلمايات املرافقة له
واعتبــار ان االجتماع والدراســات تتم
في السليمانية  .أحرجنا ذلك الطلب
وبعد التشــاور مع شــركائنا  ،اتفقنا
وان لم يكن امــرا ً تعاقديا ً  ،على تلبية
الطلــب كظرف قاهر  ،على أن ال نكون
مســؤولني عن احلمايات واســلحتها
عنــد الدخول الى منطقة كردســتان
 .فوجئنا فــي نفس الوقــت باألخبار
احمللية من صدور أمر رســمي من رئيس
اجلمهوريــة بالقاء القبــض وتوقيف
قائممقام اخلالص ألسباب ال نعرفها ،
إال اننا فوجئنا أكثر عند علمنا بأن أمر
الرئيس له شــأن آخر في تلك املنطقة
( ال تؤخذ بنظر االعتبــار كامور جدية
) وان محافظ ديالى قد أمر باســتمرار
املشــروع والغاء موضــوع االيفاد الى
السليمانية .هكذا كانت بعض ظروف
العمل تستمر في املشاريع أحيانا في
تلك السنوات الصعبة .
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ملون

خطر جديد تسببه سموم الشواء

انتشار ظاهرة شي األسماك داخل المناطق السكنية
انتشــرت فــي اآلونــة األخيرة
العديــد من احملال والبســطات
املتخصصة في بيع (الســمك
املسقوف) في مناطق سكنية،
عرفــت بانخفــاض مســتوى
مدخــوالت ســكانها ،بعد ان
سبقها ظهور (شوايات الدجاج)
على االرصفة وكذلك انتشــار
(بسطات) الكباب املشوي.
التنــوع في طبيعــة احملال التي
تقدم سلعها وخدماتها للناس
يعكس مجموعــة من احلقائق،
أولها قلة فــرص العمل وزيادة
عدد العاطلني ،إضافة الى اخلوف
املتواصل جراء اســتمرار اعمال
العنف في الســنوات السابقة
ومــا يترتــب عليه مــن امتناع
الناس عن الوصول الى االسواق
التجارية مما شجع اصحاب املهن
واحلــرف على تقــدمي خدماتهم
وسلعهم في مناطق سكناهم،
وجناح هذه املشــاريع البسيطة
وتوسعها في اغلب االحياء في
بغــداد ،لكن ال يــدرك البعض
اخملاطــر الصحية التــي يجب
االلتفات اليها ،فضال ً عن الضرر
الذي تسببه للبيئة.
وزارة الصحــة والبيئــة حذرت
من انتشار شــوايات األسماك
بصورة عشوائية داخل املناطق

« قانون عمر» دراما جادة في شهر رمضان
أكد الفنــان حمادة هالل أن مسلســله الذي يعرض
خالل شهر رمضان « قانون عمر» يقدم للجمهور دراما
حقيقية خالل الشهر املبارك.
وقال هالل :اتشــرف أن يكون هذا العمل في شوطي
التمثيلي ،فهذا العمل من نوعية األعمال اجلادة التي
تقــدم دراما حقيقيــة للمشــاهد ،ويتطلب موهبة
جديدة ،ولذلك سعيد للغاية بردود افعال اجلمهور.
وعن املنافســة خالل شهر رمضان ،قال :املنافسة امر
طبيعــي والنجاح لن يكون فــي النهاية لعمل واحد
فقط.
«قانــون عمر» بطولــة «حمادة هالل واميــان العاصي
وايهاب فهمي وســناء شافع ،تأليف فداء الشندويلي
وإخراج محمد شفيق «.

مــن جانب آخر توصــل باحثون
من الصني إلى أن السموم التي
حتملها انبعاثــات الدخان عند
شواء اللحوم واألطعمة األخرى
على الفحم تخترق اجلسم أكثر
عن طريق اجللد مقارنة بـالرئتني.

بغداد  -زينب الحسني:

ويحظــى شــواء األطعمــة أو
(الباربيكيــو) بشــعبية كبيرة
خالل أشــهر الصيف واعتدال
الطقــس ،وكانــت دراســات
ســابقة قد ّ
حذرت من أن كثرة
تنــاول األطعمة املشــوية يزيد
من وصول الســموم املسرطنة
إلى اجلســم عن طريــق اجلهاز
الهضمي.
وبحســب الدراســة :تتساوى
خطورة تعــ ّرض اجللــد لدخان
الشــواء مع استنشــاقه ومع
تناول أجــزاء محترقة تقريبا ً من
األطعمة ،فاجللد يســمح مبرور
هذه املواد املسرطنة بكثرة.
وأجريــت التجارب فــي جامعة
جينان الصينية ،ومت أخذ عينات
من بول  20مشاركا ً في التجربة
قبل تعرضهم لدخان الشــواء،
وبعد التع ّرض للدخان عن طريق
اجللد بـ  17ساعة ،ثم  35ساعة.
وأظهرت النتائــج اختراق املواد
الســامة فــي دخان الشــواء
للجلــد ،ووصولها إلــى البول
مبعــدل أكبر مــن وصولها عن
طريق االستنشاق.

شي األسماك في بغداد

واألحياء الســكنية مما تسببه
من مشكالت بيئية وصحية.
وقــال مدير عام دائــرة التوعية
واالعــام البيئــي اميــر علي
احلســون في بيان اطلعت عليه
« الصبــاح اجلديــد « ،ان ظاهرة
انتشار شــوي األسماك بصورة
عشــوائية تهدد الواقع البيئي

والصحي ،مشيرًا الى ان الوزارة
وجهت بتشكيل مفارز ملتابعة
ومنع احتطاب االشجار املعمرة
حلمايــة الغطــاء النباتــي من
عمليات القطع اجلائر «.
وأضاف ،ان « استنشــاق الدخان
الناجت عن احتراق احلطب يسبب
مشكالت بيئية صحية للعديد

من األمــراض نتيجــة الحتواء
الدخان الناجت من عملية االحتراق
علــى الغازات الســامة ومنها
أول أكســيد الكربون ،موضحا ً
أن خطــورة احتطاب األشــجار
املعمرة واملثمرة واســتعمالها
في الشواء بدل الفحم «.
واكدت الــوزارة ومن خالل قانون

حماية وحتســن البيئة رقم ٢٧
لسنة  ٢٠٠٩املادة ١٨من الفصل
الرابــع على منع قطع اشــجار
الغابات واالشــجار املعمرة في
املناطــق العامــة داخــل املدن
والتــي يصل عمرهــا  ٣٠ثالثني
سنة فأكثر اال بعد استحصال
موافقة اجلهات املعنية.

«رحيم» استكمال لنجاح «ظل الرئيس»
أعرب الفنان ياسر جالل عن سعادته بنجاح مسلسل
«رحيــم» الذي يعد ثاني بطوالتــه املطلقة ومن أقوى
مسلسالت موسم دراما رمضان .2018
جالل قــال فــي تصريحــات إعالمية« :رحيــم» هو
اســتكمال جناح « ظل الرئيس» وحتى اآلن املسلسل
يحقق ردود أفعال أدهشــتني كثيرا ً وأمتنى أن تستمر
حتى النهاية.
ووجه ياســر الشكر لكل من ســاندوه على الظهور
بهذا املستوي وقال :أمتنى أن يكون املقبل أفضل.
«رحيم» بطولة ياســر جالل ومحمد رياض وحســن
حســني ونور ،تأليف محمد اســماعيل امني ،إخراج
محمد سالمة.
اإلسالموفوبيا ..قضية هاني سالمة
في فوق السحاب
إميانا ً منه بأن الفن ترجمة حلياتنا ،والقوة الناعمة التي
ملس الفنان هاني
حتارب ما ال تقدر عليه القوة الصلبةّ ،
ســامة حجم املعاناة التي تواجه املسلمني في بالد
الغرب ،فيما يعرف بـ»اإلســاموفوبيا» فقرر أن تكون
قضيته في مسلســله اجلديد «فوق السحاب» الذي
ينافس به في السباق الرمضاني.
ومن خالل األحداث ،أبرز املسلسل أن «اإلسالموفوبيا»
ليســت دينية عقائدية ،بل هي سياســية عنصرية
محضة هدفها فرض الهيمنــة الغربية ،موثقا ً ذلك
باألمثلة املأخوذة عن قصص واقعية ،كما اســتعرض
قضية مقتل شــهيدة احلجاب مروة الشربينى ،والتي
قتلت في حادث موجع في عام  2009في أملانيا ،ووقتها
حدثت ضجة كبيرة ،ليحال اجلانى البالغ من العمر 32
عا ًما ،وتندلع تظاهرات في أثناء تشييع جنازتها شارك
فيها مئات املصريني والعرب املســلمني أمام مجلس
البلدية بأملانيا ،وقد ظهرت هذه القضية في احللقة الـ
 12من املسلسل ،بعد قتل الشخصية التي جتسدها
الفنانة هبة عبد الغني ،والتي من املفترض أنها ضمن
أحداث املسلســل تقيم مبدينة بودابست بدولة اجملر،
وهناك تلتزم بحجابها وتعاليم الدين اإلســامي ،وهو
ما جعلها تواجه مشكالت مستمرة هناك مع بعض
األشخاص املتطرفني  ،ضد اإلسالم واحلجاب.

بقرة مهددة باإلعدام لدخولها غير الشرعي االتحاد األوروبي
متابعة الصباح الجديد:
تنتظر البقرة احلامل املسماة بنكا
مصيرها البائس فــي بلغاريا ،ألن
عقوبتها على عبورها غير الشرعي
للحدود مع صربيــا ،وتركها االحتاد
األوروبي إلى دولــة غير عضو فيه
ميكن أن تصل إلى حد القتل.
وكتبــت صحيفــة اإلندبندنــت
البريطانية  ،أنــه ُحكم على هذه
البقرة احلامل باملوت بعد أن جتولت
خارج حدود االحتاد األوروبي ،وخرجت

فن

من حدوده من دون وثائق رســمية
ومن دون إذن رسمي.
وكانت بنــكا ،التي مــن املقرر أن
تلد في غضون ثالثة أســابيع ،قد
ابتعدت عــن قطيعها بالقرب من
قرية كوبلوفتسي البلغارية وعبرت
خلسة احلدود إلى صربيا ،وهي دولة
غير تابعة لالحتاد األوروبي.
وعادت البقرة إلــى مالكها إيفان
هاراالمبييــف ،وقــال األطبــاء
البيطريــون الصربيون إنها بصحة

جيدة .لكن املســؤولني البلغاريني
قالوا ،إنه يجب إهمال البقرة وإراقة
دمها بسبب قواعد االحتاد األوروبي
الصارمة ،حســب ما أوردته وكالة
«فرانس برس الفرنسية» .
وقال اخلبيــر البيطــري ،ليوبومير
ليوبوميروف ،للوكالــة« :ليس لنا
أن نقرر» .وأضاف« :نحن ننفذ فقط
األوامــر والقواعد التــي تأتي من
بروكسل».
ووفقا ً للقواعــد ،ال ميكن للكائنات

احلية مغادرة االحتاد األوروبي ،وجتاوز
اجلمــارك ،إضافة إلــى ذلك ،يجب
أن متتلك جميع احليوانات شــهادة
صحية بيطرية وفقا ملعايير االحتاد
األوروبي.
ويفاجأ صاحب بنكا أن بقرته التي
عبرت احلدود مــن دون أن يالحظها
أحد ســتنال عقابا ً ال تســتحقه،
ويشــير إلى أن البقرة جلبت معها
عند عودتها من «ســياحتها» في
صربيا ،شــهادة حجــر صحي من

مديحة يسرى  80عامًا من العطاء

رحيل سمراء النيل أكبر معجزة في تاريخ السينما
ما يــزال كثيرون يتناولون رحيل ســمراء
النيل وأيقونة الســينما املصرية مديحة
يســرى مســاء الثالثاء املاضي عن عمر
يناهــز الـ  97عا ًما بعد صــراع طويل مع
املرض ،رحلت أكثر الفنانات عطا ًء ،ولم ال
وقد ضربت الرقم القياســي في التواجد
على الساحة الفنية ألكثر من « »75عا ًما،
عاصرت العمالقــة وجنوم وجنمات العصر
الذهبي للسينما.
ومنذ أوائــل وأربعينيات القــرن املاضي،
تعــد الفنانة الراحلة مــن أكثر الفنانات
املعمرات في تاريخ السينما ولم تصل أي
فنانة راحلة لهذا العمر الطويل من قبل،
وكانت بالفعــل حالة منفردة في العطاء
والتميز.
بدأت رحلتها الفنيــة الطويلة بالوقوف
أمام موسيقار األجيال الراحل محمد عبد
الوهاب في فيلــم ممنوع احلب  1940حيث
اكتشفها اخملرج محمد كرمي.
وكانــت بدايتها احلقيقيــة أمام العمالق
يوسف وهبي حينما شاركته في بطولة
ثالثة أفالم :في بداية االربعينيات في «ابن
احلداد» و«رجل ال ينام» و«شــهر العسل»
وأصبحــت مديحة يســري مــن جنمات
الســينما وقامت في تلك الفترة ببطولة
العديد من األفالم منها« :رجل املستقبل»
و«غرام بدوية» و«النائب العام» و«شــهر

العسل» و«أرض الليل» و«قبلة في لبنان»
و«حتيا الســتات» واعتبــارًا من عام 1950
ونضجا ،وقدمت دورًا
أصبحت أكثــر تألقًا
ً
مميزًا فــي فيلم «األفوكاتــو مديحة» مع
يوسف وهبي
تألقــت فــي أفــام «ياســمني» و«أمير
االنتقــام» .وبعد زواجها من املوســيقار
محمد فوزي قدمت معــه مجموعة من
أروع األفالم الغنائية واالستعراضية وغلب
علــى بعضها الشــكل الكوميدى منها
«بنات حواء» و«من أين لك هذا» و«فاطمة
وماريكا وراشــيل» وال ننسى فيلم «حلن
اخللود» مع فريد األطرش  1951و«املؤامرة»
مع يحيى شاهني .
كمــا قدمــت مجموعــة مــن األفالم
الرومانسية مع الراحل عماد حمدي «:إني
راحلة» و«حياة أو مــوت» و«أرض األحالم»
و«وفاء لألبد» و «قلــب يحترق» و«من غير
وداع» و«أقــوى مــن احلــب»  ،و مع بداية
الستينيات وكان عمرها لم يتجاوز الـ40
عا ًما اجتهت ألدوار مختلفة دور األم أو املرأة
الناضجة وتألقت بشــدة في جتسيد دور
األم فــي فيلم «اخلطايا» مــع عبداحلليم
وأيضا في
حافظ وعماد حمدي عام 1962
ً
فيلم «الساحرة الصغيرة» ودور مختلف
متا ًما في فيلم «اعتراف» مع فاتن حمامة
وصالح منصور و«سالســل من حرير» مع
عماد حمدي ومحرم فؤاد و«خطيب ماما»

مديحة يسرى

دوائر خدمية

هواتف تهمك

الحريق:

115 104

األنواء الجوية:

7788927

و«النصف اآلخر» و«العريس يصل غ ًدا».
وفى حقبة السبعينيات قدمت مجموعة
مــن األفالم املميــزة منها «احلــب احملرم»
و«ليلة وذكريات» و«خائفة من شــيء ما»
و«خللي بالك من جيرانك» حيث جسدت
أدوار األم مع اختالف في كل شخصية.
وفى حقبــة الثمانينيات تألقت في أفالم
«ال تســألني من أنــا» مع شــادية ومن
يطفــئ النار» مــع فريد شــوقي ووليد
توفيق و«أيوب» مع عمر الشريف و«إنهم
يســرقون عمري» مع محمــود املليجي
و«العرافــة» و«األقويــاء» و«الصبــر في
املالحات» مع نبيلة عبيد وســعيد صالح
و«اخلادمة» و«مع حتياتي ألستاذي العزيز».
ومــن أبــرز أفالمها فــي التســعينيات
«اإلرهابي» مع عادل إمام وصالح ذوالفقار.
وفى عالم الدراما التليفزيونية شــاركت
في بطولــة العديــد من املسلســات
الناجحة نذكر منهــا دور «خديجة هامن»
في «هــوامن جاردن ســيتى» و«الباقى من
الزمن» و«ساعة لؤلؤ وأصداف» و«االنسان
واجملهول» و«صبــاح الورد» و«يحيا العدل»
وجســدت شــخصية صفية زغلول في
مسلسل «طائر في العنق».
تبقى الراحلة الكبيرة مديحة يسرى رمزًا
كبيرًا في تاريخ السينما العربية عطاؤها
الفني جتــاوز الـــ« »75عا ًمــا  ،وهي من
الفنانات القليالت على مســتوى العالم
الالتي اســتمر عطاؤهن ملا يقارب ثمانية
عقود.
شــاء القدر للراحلة أن تعيش وتعمل في
عصــر العمالقة في التمثيــل واالخراج
والغنــاء وكانت بحق شــاهدة على هذا
العصــر وامتد بهــا العمــر لتعيش في
العصر الرديء في جميــع اجملاالت الفنية
لكنها بقيت فنانة أصيلة تنتمي جليل ال
يعوض.
من أســعده احلظ باجللــوس أو التحدث
معها يكتشــف شــخصية نــادرة في
االحتــرام والتقدير واحتــرام اآلخر كانت
بحق هامن.
وكان لديهــا وفاء عميــق للزمن اجلميل
وحاولت قدر استطاعتها ان تعلم األجيال
معنى الفن احلقيقي.
دائمــا في عيون
لتبقى
لــم تتنازل أبــ ًدا
ً
املشاهدين فنانة محترمة مبعنى الكلمة،
رحم اهلل ســمراء النيل مديحة يســرى،
أحد العناقيد الذهبية في تاريخ السينما
العربية.

المستشفيات واألماكن الطبية
النعمــان
الكاظمية
اليرموك

4222074
5222111
5429120

العلوية
الكرخ للوالدة
ابن البلدي

األطباء البيطريني الصربيني ،تفيد
أنها بصحة جيدة متامــا ً وبكامل
قواها العقلية والبدنية.
وتشــير املبــادئ التوجيهيــة
للمفوضية األوروبية إلى أنه يجب
تقدمي األبقار عنــد نقاط التفتيش
احلدودية مع وثائق تثبت صحتها.
وتنص القواعد حرفيا ً على ما يلي:
«يجب أن تصاحــب احليوانات التي
هي في طريقها إلى االحتاد األوروبي
شــهادة صحيــة يتــم تقدميها

عنــد الدخول إلى االحتــاد األوروبي
فــي مركز فحص احلــدود األوروبي
املعتمد».
ويأمــل مالــك البقرة فــي إنقاذ
حياتهــا وجــذب انتبــاه اجلمهور،
لذلك بدأ موقــع  change.orgفي
جمــع التواقيع مبوجــب عريضة
تدعو ســلطات االحتاد األوروبي إلى
اســتثناء هذه البقرة البائسة من
قواعده الصارمة ،ومت جمع أقل من
 4500توقيعا حتى اآلن.

كلمات متقاطعة

أفقي

عامودي

.1أقسى املواد في الطبيعة  oيرق ويتقبل
التغيير
.2أرق أنواع احلرير  oفي أقدام اخليل
.3أعلنــت للمأل  oخيــرات يهبها اخلالق
خمللوقه ويزيدها
 .4ليث (معكوسة)  oثلثا واد
 .5نعمل عمال ونداوم على عمله  oعكس
 .6بقايا زائدة في آخر الطعام  oمن أطراف
االنسان
 .7ثلثا جاد  oرمز الكبريت في الكيمياء o
تقوى ومراقبة احكام الدين
 .8تقال للموافقة  oاسناد  oدافع وحمى
 .9أميرة ويلز الراحلة  oما يعتليه امللك
 .10من مشــتقات احلليب (معكوسة) o
واضع نظرية التطور

 .1في الفم  oنوع صغير من اجلراد
 .2قارب مبحرك  oمن أوزان الشعر
 .3معلمات  oغفا (معكوسة)
 .4العودة عن رأي خاطئ
 .5من صفــات النظم الدكتاتورية
والعنصرية واحملتلة
 .6ود شديد
 .7عنصر مشع
 .8وزن (معكوســة)  oمــن جواهر
البحر  oثلثا عون
 .9يجتمــع للمناقشــة لتحقيق
أكبر كسب  oحديث وفيه سمات
االعصر
 .10نزوره ونتردد عليه  oأعلن صدور
أو االنتهاء من عمل شيء جديد

7191218
2512288
8212061

لالبالغ عن الجريمة

07901737723
07901737727
07901737726
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أضواء على منتخبات مونديال روسيا 2018

ألمانيا للحفاظ على اللقب ..وجوهرة توتنهام سالح كوريا الجنوبية
العواصم ـ وكاالت:
يســعى املنتخب األملانــي ،إلى
الدفاع عن لقبه ،عندما يخوض
نهائيات كأس العالم ،بداية من
الشــهر املقبل في روســيا ،في
ظل امتالكه ،تشــكيلة رائعة،
حتت قيادة املدرب يواكيم لوف.
وحافظ لــوف ،في تشــكيلته
املســتدعاة خلــوض مونديــال
روســيا ،على عناصــره القدمية
التي قادته للفوز بلقب مونديال
البرازيــل ،أمثــال تونــي كروس
ومســعود أوزيــل ومانويل نوير
وتوماس مولــر ،بجانب توليفة
من الشباب ،على رأسهم ،ليروي
ســاني ،جنم مانشستر سيتي،
وتيمو فيرنر ،مهاجم اليبزيج.
التقرر التالي ،نسلط الضوء فيه
علــى املنتخبني األملاني والكوري
اجلنوبــي :يتصــدر املنتخــب
األملاني ،تصنيــف االحتاد الدولي
لكرة القدم ،في ظل املســتوى
الثابــت للفريــق ،كمــا تقدر
القيمة التسويقية للماكينات،
بإجمالــي  920مليــون جنيــه
إسترليني.
وأوقعت قرعة املونديال ،منتخب
أملانيا ،في اجملموعة السادســة،
رفقة منتخبات السويد وكوريا
اجلنوبية واملكسيك.
وميلــك املنتخــب األملانــي ،في
رصيــده من اإلجنــازات 4 ،ألقاب
مونديالية ،و 3ألقاب يورو ،ولقب
وحيد في كأس القارات.
تولى يواكيم لوف ،منصب املدير
الفنــي للماكينــات ،في ،2006
وعقده مســتمر حتــى حزيران
 ،2020وهــو من أكثــر املدربني
ً
حفاظــا على مركــزه ،في قارة
أوروبا.
ومنــذ قدوم لوف إلــى املنتخب
األملاني ،أصبح منتخــب أملانيا،
يتمتــع بقــدرات عاليــة وأداء
منضبــط وفني جميــل ،على
أرضية امللعب ،مما ســاعده على
حصد لقب مونديال  ،2014على

العبو أملانيا ولوف يحملون كأس العالم 2014
حساب املنتخب األرجنتيني.
وخــاض املنتخــب األملاني160 ،
مبــاراة ،حتت قيادة لــوف ،بواقع
ً
تعادل ،و24
 107انتصــارات ،و29
هزمية.
متوســط ميــدان فريــق ريال
مدريد ،تونــي كروس ،هو القلب
النابــض والعقــل املدبــر في
صفوف املنتخــب األملاني ،الذي
جعل يواكيم لــوف ،يصرح في
أكثر من مناســبة ،بأنه أفضل
العب في العالم.
ويعد كروس ،مهندس الهجمات
في املنتخب األملاني ،ويســهل
األمور علــى الفريق ،خاصة مع
وجود سامي خضيرة بجواره.
كما يبرز مسعود أوزيل ،وهو من

الركائــز األساســية للمنتخب
األملاني ،ألنــه يتمتع برؤية رائعة
للملعب ،أما احلارس مانويل نوير،
الــذي تعافى مــن اإلصابة ،يعد
صمام األمان للفريق.
وميلــك املنتخــب األملانــي ،بني
صفوفه ،موهبتني رائعتني ،وهما
ليروي ساني وجوشوا كيميتش،
ومن املؤكد أنهما سيلعبان دورًا
كبيرًا في مونديال روسيا.
ومــن املتوقــع أن يدفــع لوف،
بســاني ،بجوار الثنائي توماس
مولــر ومســعود أوزيــل ،حتت
املهاجــم تيمــو فيرنــر ،أمــا
كيميتش ،هو املنقذ للمنتخب
األملاني في اجلبهة اليمنى ،بعد
اعتزال فيليب الم.

«شباب القوى» يصل طوكيو
تحضيرا لمنافسات آسيا
بغداد ـ الصباح الجديد:
وصل وفد منتخب شباب العراق
أللعاب القوى ،مساء أمس ،إلى
مدينة جيفو اليابانية ،بعد رحلة
استمرت  26ســاعة من بغداد
مرورا مبطاري دبي وطوكيو.
ويســتعد املنتخــب العراقــي
للشباب ،للمشاركة في بطولة
آسيا التي ســتقام في السابع
من شــهر حزيران اجلــاري ،بوفد
يضم  8العبني ،والعبة واحدة.

وقــال رئيــس االحتــاد العراقي
أللعاب القــوى ،الدكتور طالب
فيصل ،في تصريحــات خاصة
ل" :وصلنــا إلى مدينــة جيفو
اليابانيــة بعــد رحلــة طويلة،
وســيكون هناك وحدة تدريبية
ترويحيــة لتخفيــف اجلهد عن
الالعبني الذين أرهقهم الســفر
الطويل".
وأوضــح ،أن الوصــول قبل وقت
مبكر من انطالق البطولة مهم

جــدا ،ليتعــود الالعبــون على
األجواء في اليابان ،مشــيرا إلى
أنه مبثابة معسكر قصير يسبق
املشاركة في بطولة آسيا.
وأشــار إلى أن املنتخب العراقي،
استعد للبطولة مبعسكر سابق
في كربالء ،الفتا إلى أنهم يأملون
في أن يُوفق الالعبون في حتقيق
نتائج طيبة ،واحلصول على أكثر
من بطاقة تأهل لبطولة العالم
التي ستقام في فنلندا.

مودريتش من الجئ صغير الى نجم كبير
زغرب ـ وكاالت:
كان الطريق املؤدي الى ريال مدريد
شائكا بالنسبة الى الكرواتي لوكا
مودريتش ،حيــث بدأ في مكان لم
يعد سوى أطالل لبيت محروق في
قرية مودريتشــي التي دُمرت خالل
حرب االستقالل.
تقــع هــذه القرية على ســفح
جبال فيليبيت املطلة على البحر
االدرياتيكــي ،وقــد كان مودريتش
يقطــن في املنــزل الصيفي جلده
وهو اآلخر يدعى لــوكا مودريتش،
وقتل من قبل القوات الصربية في
االشهر االولى للنزاع ()1995-1991
الذي حصد قرابــة  20الف قتيل..
وال تزال لوحة تذكر بذلك في تلك
املنطقة وتقول «خطر!ألغام!».
كان لوكا مودريتش في العاشــرة
من عمره عندمــا هرب مع عائلته
الــى مدينة زادار الســاحلية التي
تقع على بعــد  40كيلومترا .هنا،
وســط ضجيــج القنابــل التي
تتســاقط على هذا املرفأ ،تفتقت
موهبة أحــد أبرز املواهب املعاصرة
في القارة االوروبية الذي أصبح في
ما بعد قائدا ملنتخب كرواتيا.
ويتذكر يوســيب بايلــو الذي كان
مدربا لفريق ان كاي زادار «كنت قد
سمعت عن شاب صغير نشيط ال
يتوقف عن مداعبة الكرة حتى في
أروقة احد الفنادق وينام معها».
باتت موهبة هذا الصبي واضحة،
ويضيف املــدرب البالــغ  74عاما
حاليــا «كان مثــاال لالعبي جيله،
قائدا محبوبــا .كان االطفال يرون
فيه في تلك الفترة ما نراه اليوم».
ويــرى ماريــان بوليــات صديــق
مورديتش ان موهبــة االخير برزت
وســط أجواء مخيفــة ..ويتذكر
«تساقطت القذائف حولنا مليون
مرة ونحن في طريقنا الى التدريب،
كنا نهرع الى املالجئ».
ويعتبــر بوليــات ( 36عامــا) وهو
العب محترف سابق ايضا ،ان هذه
الظــروف التي خبرهــا مودريتش
كانت «أحد العوامل التي ساهمت

مودريتش
في ان يكــون اليوم أحد ابرز العبي
كرة القدم في العالم».
ويعرف عــن زادار الذي يلعب حاليا
في دوري الدرجة الثالثة في كرواتيا
بانه نــاد اختصاصي فــي تكوين
الالعبني .اما ابرز الذين تخرجوا من
صفوفه فهم يوســيب سكوبالر
الهــداف االســطوري في صفوف
مرســيليا الفرنســي ،والدوليان
احلاليان شــيمي فرسالكو ودانيال
سوباشيتش.
ولكــن وبنظــر مشــجعي زادار،
ملودريتــش مكانــة مختلفة على
رغم انه لم يدافع اطالقا عن ألوان
الفريق ،فقد التحــق بنادي دينامو
زغــرب عندما كان في اخلامســة
عشــرة من عمره .ويقول املشجع
ســافكو ســتركالي ( 66عاما)
«بالنســبة الى زادار ،مودريتش هو
من آلهة كرة القدم».
لكن شــعبيته اجلارفــة تلطخت
بســبب التهمــة املوجهــة اليه
باإلدالء بشــهادة زور امام القضاء،
في فضيحة فساد تهز كرة القدم
الكرواتية.
واتهام القضــاء الكرواتي له اآلن
مرتبط بتوقيــع اول عقد احترافي
مــع دينامــو زغــرب فــي 2004
يحدد شــروط انتقاله مستقبال.
استدعي مودريتش في  13حزيران
املاضي من قبل القضاء في مدينة

اوســييك لــادالء بشــهادته في
قضية زدرافكو ماميتش ( 57عاما)
الرجــل القوي واملثيــر للجدل في
كرة القدم الكرواتية الذي يشتبه
بقيامه بعمليات اختالس عدة.
ويشــك القضــاء الكرواتي في ان
الرئيس السابق لنادي دينامو زغرب
اختلس مــع شــركاء مفترضني
نحو  15,6مليون يورو ال سيما في
صفقات انتقال مشبوهة ،في حني
انه لــم يقر امام الضرائب اال مببلغ
 1.6مليون يورو.
لكن مودريتش محا كل ذلك خالل
مباراة واحدة عندما فرض نفســه
جنما ملباراة منتخبــه ضد اليونان
املؤهلــة الــى نهائيــات مونديال
روسيا ليقوده الى فوز عريض ذهابا
 1-4بتسجيله أحد اهداف منتخب
بالده.
وأمــل ســتركالي بأال تؤثــر هذه
الفضيحــة علــى أداء «األميــر
الصغيــر» ،وهــو أحــد ألقــاب
مودريتــش ،بقوله «هو شــخص
حساس».
ويضيف ســفيتكو كوســتيتش
املسؤول احلالي في نادي زادار والذي
يعــرف مودريتش منــذ طفولته
«هو شــخص يعرف ماذا يريد ،وقد
علمته احلياة هذا االمر ،لقد عاش
امورا أســوأ بكثير من هذا عندما
كان طفال».

لم يســتدع يواكيم لوف ،مدرب
املنتخــب األملاني ،بطل مونديال
 ،2014ماريــو جوتــزه ،صاحب
الهــدف القاتــل فــي شــباك
األرجنتني ،خالل املباراة النهائية،
بسبب قلة مشاركته مع فريقه
بوروسيا دورمتوند.
كمــا ،وقــع املنتخــب الكوري
اجلنوبــي فــي مجموعة صعبة
بنهائيــات كأس العالــم التي
تنطلق الشــهر اجلاري بروسيا،
حيث يلعــب برفقــة املنتخب
األملاني واملكسيكي والسويدي،
لكنــه يأمل في الفــوز ببطاقة
العبــور نحو دور الـــ 16بفضل
بعــض العناصــر املميــزة في
تشــكيلته وعلى رأسها سون

هوجن مني ،جنم توتنهام هوتسبير.
املنتخــب الكــوري اجلنوبــي ال
ميلك أســماء رنانة مثــل أملانيا
واملكســيك أو تنظيــم دفاعي
قــوي مثل املنتخب الســويدي،
لكنه ميلــك عناصر متقاربة في
أســلوب اللعب ومدرب طموح
يريد صناعة اجملد ،وتلك العوامل
التي يرتكــز عليها في مونديال
روسيا.
تقــدر القيمــة التســويقية
للمنتخــب الكــوري اجلنوبــي
بـــ 84.38مليون يــورو ،كما أنه
يحتل املرتبة الـ 61عامليا في آخر
تصنيف صدر من االحتاد الدولي
لكرة القدم «فيفا».
وميلك املنتخــب الكوري اجلنوبي

 11العبا محترفا في تشكيلته
احلالية مبتوســط أعمــار وصل
لـ 27.8ســنة ،وتعد أبرز إجنازاته
الفوز بأمم آســيا مرتــن 1956
و.1960
وســيلتقي املنتخــب الكوري
اجلنوبي فــي افتتــاح مونديال
روسيا ،مع السويد يوم  18حزيران
اجلاري ،ثم يواجه املكســيك في
يــوم  ،23وأخيرا يلعب مع أبطال
العالم املنتخــب األملاني في 27
من الشهر ذاته.
يشــرف شــن تاي يوجن صاحب
الـ 48عاما على تدريب املنتخب
الكوري اجلنوبــي منذ متوز 2017
بعقد ميتد إلى آب  ،2018ويفضل
االعتماد علــى طريقة لعب «-4
.»2-4
وخالل  15مباراة لصاحب الـ48
عاما مع املنتخب الكوري ،حقق
الفــوز فــي  5مباريــات وتعادل
وخسر مثلهم.
دون شك ،الرجل األول في صفوف
املنتخب الكوري اجلنوبي ،جوهرة
فريق توتنهام اإلجنليزي ،ســون
هيوجن مني سيكون محط أنظار
اجلميع في مونديال روسيا.
صاحب الـ 25عاما يعتبر الركيزة
األساسية في املنتخب الكوري،
بفضــل مســتواه الرائــع مع
السبيرز في الفترة املاضية.
بجانب ســون ،هناك كي سوجن
يوجن ،متوســط ميدان سوانزي
ســيتي الذي ميلك خبرات كبيرة
مــع املنتخب بـ 99مبــاراة ،وله
تأثير كبير مع املنتخب.
هواجن تشان هو الوجه الساطع
في صفــوف املنتخــب الكوري
اجلنوبــي بعد أن قدم مســتوى
رائعا مع ســالزبورج النمساوي
في الفترة املاضية.
وسجل تشان  13هد ًفا وصنع 4
أخرى في  37مباراة مع سالزبورج
خالل املوســم املنصرم ،وهو ما
يجعله من العناصر املهمة في
صفوف املنتخب الكوري بجانب
ســون هيوجن مني خالل مونديال
روسيا.

مباراة واحدة في ختام
الجولة  29للممتاز

بغداد ـ الصباح الجديد:
تختتــم مباريات اجلولة  29لــدوري الكرة املمتاز
اليوم االثنني باقامة املباراة الوحيدة املتبقية التي
جتمع فريقي الطلبة واحلدود على ملعب الشعب
الدولي في الساعة العاشــرة ليالً ،وميتلك فريق
احلدود في رصيــده  33نقطة في املركز  ،12فيما
للطلبة  30نقطة في املركز .13
واســفرت مبــارات امس عــن فــوز اجلوية على
نفط اجلنوب بثالثية نظيفــة وامانة بغداد على
الديوانية بهدف والســماوة علــى زاخو بهدفني
لهــدف والكهرباء على الصناعــات الكهربائية
بهدفني لهدف والنفط على كربالء بثالثة اهداف
مقابل هدف واحد.

«الكابادي» تقيم دورة
تدريبية وتحكيمية

بغداد ـ فالح خابط*
تقيم جلنــة الكابادي وبالتعاون مــع االحتاد العربي
للعبــة دورة حتكيمية وتدريبية مبشــاركة عدد من
الدول العربية وذلك علــى أرض اجملمع الرياضي في
وزارة الشباب والرياضة .
وقال حميد نعمه احلمداني آمني سر جلنة الكابادي
ورئيــس االحتاد العربي للعبــة أن إقامة هذه الدورة
هي إيصال رسالة حب وسالم جلميع الدول العربية
أن بغداد مازالت بخير بهمــه أبطالها الغيارى في
القوات األمنية واحلشد الشعبي .وأضاف احلمداني
ان الدورة ســتقام ملــدة ثالثة أيــام وبدعم ورعاية
وزير الشــباب والرياضة للمدة من  30_ 28حزيران
اجلاري والهدف منها هو التعرف على قانون اللعبة
واساســياتها بعد انضمام عدد من الدول العربية
لالحتاد العربي.
واشــار إلى أن عــدد كبير مــن املدربــن واحلكام
العراقيني والعرب سيشتركون في هذه الدورة حيث
تأكد حضور عدد من املدربني واحلكام من دول املغرب
ومصر وسوريا ولبنان وفلسطني واألردن وهناك عدد
من املشــاركني دول عربية مختلفة سيشــاركون
في الدورة  .مبينا أن الدورة ســتكون بأشراف اخلبير
اإليراني قاســم منصوري واملدرب الهندي (سودار)
فضال عن عدد مــن احملاضرين العراقيني في اللعبة
 .يذكــر أن العــراق حقق الكثير مــن األلقاب على
املستوى القاري والعاملي في اللعبة.
* املنسق اإلعالمي للجنة الكابادي

فريال حسين

صحيفة يومية سياسية مستقلة
رئيس التحرير

اسمــاعيــل زايــر
ALJADEED

عن العنف

البصرة  -سعدي السند:
تواجد املئات من أهالي البصرة وفي
وقت مبكر مســاء امس األول على
متنزه البصرة العائلي ،ليعايشــوا
فعاليات (بازار كركيعان) في سنته
الثالثــة ،والذي انطلق مبشــاركة
شــركات ومكاتب ومحال منوعة
من البصرة واحملافظات.
ووصلت البصرة شركات من البلدان
عدة  ،تضمنــت عدة فعاليات بكل
زاوية من املتنزه الذي اكتظ بالزوار.
نظم الفعاليــة زياد العذاري رئيس
مؤسســة نون للثقافــة والفنون،
وسالم العيداني مدير عام مؤسسة
الســراج فــي البصرة ،وأكــدا لـ
(الصباح اجلديد)  :كما تشــاهدون
ان أهالــي البصرة قــد توافدوا وبال
انقطاع على هذا املكان ،ليعيشوا
مع أخــوة لهم جاؤوا ليســهموا
بفرحهــم وهــم ميثلون شــركات
ومكاتب مــن عمــوم محافظات
العراق ومن خارجه ،اكراما للبصرة
وأهلهــا ،ومن بلدان مجــاورة ،ومن
باكســتان أيضا ،وهاهي بشــائر
الفرح مرتسمة على الوجوه.
وتابعا :تعرض الشــركات واملكاتب
منتجاتها وهي مــن صنع محلي،
إضافة الــى املســتورد ،مع عرض
نتاجــات فنيــة وجتاريــة وثقافية
وفنون تشكيلية ،وأعمال يدوية ،اذ
ان البازار يهــدف الى طرح املواهب
الشــابة امام اجلميــع .الفعاليات
ستســتمر لثالثة ايــام ،وتتضمن
عروضــا ً فنية ولوحــات فلكلورية
لفرق شعبية من البصرة.

الصباح الجديد  -وكاالت:
عثــر باحثــون ،مؤخرا ،علــى علبة
شــوكوالتة يعود عمرهــا إلى 103
أعوام ،وأشياء شخصية أخرى جلندي
بريطاني خدم في فرنسا خالل احلرب
العاملية األولى.
ولم يأكل اجلندي ريتشــارد بوليمور
سوى قطعة واحدة من أصل عشرة

بازار كركيعان

وفي جولة ببازار كركيعان شاهدنا
الفرح باملشــاركة مرســوما على
كل الوجــوه ،اثنــاء لقاءاتنا بعدد
ممن عرضوا نتاجهم وجتشموا عناء
الســفر مــن محافظــات بعيدة،
ليكونوا بني أهلهم في البصرة.
املشــرفة على اجملموعة املوصلية
التــي حضرت من مدينــة املوصل
احلدباء الــى البصــرة (مجموعة
جواهر مبدعة) السيدة أم رند ،أكدت

فــي علبــة الشــكوالتة ،كما
لم تنقص مــن علبة أخرى
معه ســوى ثالث سجائر،
والســبب في هــذا أن
بوليمور لم يكن مدخنا،
وال ممــن تعجبهــم
الشوكوالتة.
ويقول خبــراء إن

اخلاصة بالســرية التامــة ،لكون
املوضوع يعنيها وحدها ،وال يشمل
شهرتهـــا كفنانـــة وعالقتهـا
بجمهـورهـا.
وب ّينت املصــادر أن كرم مازالت
تعيــش قصــة احلــب
التــي تناولتهــا في
إحــدى املقابــات
التلفزيونيــة ،ولم
تنفصــل عــن
حبيبهــا الذي
قيل أنه مغترب
لبنانــي في
أميركا.

مسلسل كويتي يثير
حفيظة السودانيين
بني التعليقات مــا كتبته احداهن:
" مــن التفاهة مبــكان ان تتحول
الكوميديا الى وســيلة للتهكم
على البشر ،ألننا باختصار نفتقر
الى الفكــرة واالبداع كي نخلق
كوميديــا هادفــة وحقيقية
حتترم املشــاهد بكل مكان.
اهانة النــاس والضحك على
لونهم او شكلهم او طريقة
كالمهــم افالس بــكل ما
حتمله من معنى ..حسافه
يالكويت".

مسابقة لإلسرع باألكل
الصباح الجديد  -وكاالت:
احتقــل في جميــع أنحــاء الواليات
املتحــدة ،باليــوم الوطنــي حللــوى
الدونات ،لكن االحتفــال في هوليوود
اكتســب طابعا مختلفــا من خالل
املنافســة على التهــام أكبر عدد من
قطع احللوى .وكان هدف املتنافســن
حتطيــم الرقــم القياســي العاملي
الســابق ،وهو التهام  55قطعة دونات
في ثماني دقائق املســجل باسم جوي
تشســتنت ،الذي غاب عن مســابقة
العام احلالي.وفاز باملسابقة هذا العام
ماثيو ســتوني ولكنه لم يتناول سوي

متكن النجــم العاملي إد
شــيران من الفوز باثنتني
من جوائز أيفــور نوفيلو
املوســيقية البريطانية
املرموقــة فــي دورتهــا
الثالثــة والســتني من
بينهمــا جائــزة أفضل
كاتب أغاني لعام .2018
كمــا كرمــت األكادميية
شــيران علــى أغنيتــه
الناجحة (شيب أوف يو)
التي شــارك فــي كتابة
كلماتها ،وفــازت بجائزة
األغنية التــي مت تقدميها
أكبر عدد من املرات.
يذكر أن شــيران كان قد
فاز بجائــزة أيفور نوفيلو

انها ومن حضر معها متشــوقون
جدا لزيارة البصرة الفيحاء ،وأنهم
ســعداء جدا بهذه األجواء املفرحة
التي يشاهدونها في متنزه البصرة
العائلي ،وســعداء باملشاركة ،وقد
ســجلوا شكرهم للســيدين زياد
العذاري وسالم العيداني املشرفني
علــى البازار ،ولكل مــن صنع هذا
الفرح في البصرة العزيزة.
من جانبه قــال مدير قصر الثقافة

في البصــرة التابع لدائرة العالقات
الثقافيــة العامة بــوزارة الثقافة
عبداحلــق املظفــر :نحن ســعداء
باحلضور ،وســعداء بهذا الكرنفال،
وســعداء جدا مبن حضر من داخل
العراق ومــن خارجه للمشــاركة
في هذا البــازار الكبير ،الذي يؤكد
للجميــع ان البصرة ســتظل ابدا
مدينة حتتضن كل بشــائر الثقافة
واخلير والفرح.

شوكوالتة من الحرب العالمية األولى

تعلم هي بتلك اخلطوة األسرية .
وأضافــت املصادر فــي تصريحات
خاصة إلــى احد املواقــع الفنية،
أن كرم ســتدخل القفص ،لكنها
لم حتــدد بعد التوقيــت احلقيقي
الذي ستكسر من خالله العزوبية
التي متســكت بها لسنوات ،و من
املفترض ان تتبلور صــورة االرتباط
الرســمي فــي املرحلــة املقبلة،
خصوصا ً أن الفنانــة كانت متر في
فترة حــداد على وفاة شــقيقها
نقوال كرم ،ولم يكــن من الوارد أن
حتتفل بــأي ارتباط رســمي ،و هي
باملقابل تصــر على إحاطة أخبارها

الصباح الجديد  -وكاالت:
أثــار املسلســل الكويتي "بلوك غشــمرة"
حفيظة السودانيني ،ما دفعهم للهجوم على
العمل وانتقاده بشــدة عبر مواقع التواصل
االجتماعــي .ويعرض املسلســل على قناة
الكويت األولى ،وقد أغضــب عددا كبيرا من
الســودانيني بعد عرض حلقة عدت مسيئة
لهــم ،اذ تصورهم على أنهــم "غير قادرين
على الكالم ومييلون للنوم والكسل" ،وفقا ملا
ذكرته صحيفة "الصيحة السودانية".
وقد تداوله نشــطاء على مواقع التواصل
وقاموا بانتقاد العمل كل بطريقته وكان من

إد شيران

 48قطعــة من حلــوى الدونات،
وتعلل مبشــكالت تعرض لها في
الليلة الســابقة على املسابقة
قائــا" :عانيت من نزف في األنف
والهواء كان جافا فــي غرفتي..
بذلت قصارى جهدي" .وفي حني
بدت السعادة بالفوز على وجه
ســتوني ،بدا األلم على وجوه
بقية املتســابقني بعد نهاية
املنافســة ،وعلى األرجح لن
يلمســوا حلــوى الدونات
مــرة أخرى حتــى موعد
مسابقة العام املقبل.

ألفضل كاتب أغاني عام
.2015
شيران املولود عام 1991
حقق جناحــا ً كبيرا ً برغم
سنه الصغير ،وقد دخل
سابقا ً شــركة إحصاء
ملكيــة فــي بريطانيا
ضمــن الئحــة أكثــر
األشــخاص تأثيــرا في

ريهانا

نجوى كرم تذهب صوب القفص الذهبي
الصباح الجديد  -وكاالت:
كشــفت مصادر خاصة أن الفنانة
اللبنانيــة جنــوى كرم ،لــم تدخل
إلى القفــص الذهبــي بعد ،وهي
مازالــت على حالهــا" ،أي عزباء"،
برغم أنها سبق وأعلنت عن قصة
حب تعيشــها قبل مدة ،وأشارت
املصادر إلــى أن األخبار التي صدرت
حول موضوع االرتباط الرســمي ال
متت إلــى احلقيقة بصلة ،و حتى أن
بعض الذين نشروا اخلبر لم يكلفوا
انفســهم عنــاء ســؤال صاحبة
الشــأن ،التــي نفت و اســتغربت
اإلصرار على "تزويجها " من دون أن

أخبــارهــــــــــم

البصرة تحتضن محافظات
العراق في بازار كركيعان

األسري أحدثكم
العنــف املنزلي أو العنف األســري أو عنف
الشــريك ،كما في الغــرب ،قضية معقدة
تعصــف بجميع أنــواع النــاس ،وفي كل
اجملتمعات اإلنسانية.
ويشــير التعريــف احملــدد إلــى منــط من
السلوكيات يســتخدمه شخص (املعتدي)
للســيطرة على شــخص آخــر (املعتدى
عليه) .وميكن ألعمال العنف أن تتخذ شكل
العنف البدنــي والترهيب والتهديد واإليذاء
االقتصادي والعاطفي.
وعندما نفكر في ما يعنــي العنف املنزلي
نكــون غالبا ً أمــام صورة امرأة هشــة في
عالقة مع رجل عدواني ،وهي صورة صحيحة
وواقعية ،مع اســتثناءات قليلة تكون فيها
املرأة هي املعتدية.
وعدا العوامل النفسية والرغبة في سيطرة
الرجل على املرأة ،ثمة عوامل عديدة تسهم
في العنــف املنزلي من أبرزهــا ضغوطات
احليــاة ،واملتاعب الشــخصية كاإلحباط أو
اإلجهاد في العمل ،إضافة إلى الضغوطات
املالية إزاء املطالب واحلاجات ،دون أن ننســى
عامل الشــعور بعدم الرضا عــن العالقة
الزوجية خصوصا ً حــن تبلغ مرحلة الرتابة
والروتني.
ويفيد "مسح صحة األسرة العراقية للمدة
 "2016 2007أن واحــدة من كل  5نســاءعراقيــات تتعــرض للعنف األســري ،فيما
توصلت دراسة لوزارة التخطيط صدرت عام
 2012الى أن  36باملئة على األقل من النساء
املتزوجــات أبلغــن بالتعرض لشــكل من
أشكال األذى النفســي من األزواج ،وأبلغت
 23باملئة بالتعرض إلساءات لفظية ،وأبلغت
 6باملئة بالتعــرض للعنف البدني ،و 9باملئة
للعنف اجلنسي.
وهــذه األرقام غيض من فيــض ،إذ ال تتوفر
معلومــات حديثــة ودقيقة عمــا يحدث
داخل البيــوت ،غير أن التقارير التي تصدرها
منظمات حقوق املرأة تكشف عن معدالت
عالية للعنف األســري تطال حتى االطفال
من قبل أحد االبوين ،األمر الذي يولد مخاوف
حقيقية من تفاقم املشكلة في ظل غياب
القوانني الرادعة.
ولألسف ،تلعب ثقافتنا احملافظة واخلاضعة
العتبارات دينية واجتماعية دورا ً ســلبيا ً إزاء
مشــكلة العنف األسري ألنها ثقافة تؤمن
باحلكمة القائلة" :اذا ابتليتم فاســتتروا"،
فهي مترددة في نشــر قضايا العنف التي
حتــدث داخل اجملتمــع لتبقي علــى النظرة
املثالية لألســرة العراقيــة ،لذلك ال تخرج
الكثيــر من هذه القضايا إلــى الرأي العام،
وحتى لــو خرجت فهي ال حتظــى بالفهم
الكامل أو املناقشة اجلادة.

ASSABAH

االثنني  4حزيران  2018العدد (Mon. 4 Jun . 2018 issue (3951

ا لشــو كو ال تة
تســتطيع
الصمــود
لو قــت
طويــل
مــن
دون أن

تشكل خطرا على الصحة ،لكنها
قد تفقد شكلها ومذاقها األصليني.
وغادر بوليمور اخلدمة العســكرية
ســنة  1919ثم عاد إلــى بريطانيا
حيث جرت ترقيته إلى رتبة رقيب.
ومن املرتقب أن يجــري عرض علب
اجلنــدي الراحل فــي مــزاد علني
لألغراض القدمية.

حالــة مــن الصدمــة
يعيشــها محبو املغنية
العامليــة ريهانــا بعــد
حديث الكثير من التقارير
اإلعالمية األميركية عن
انفصالها عــن حبيبها
املليونير السعودي حسن
جميل.
وبحســب مجلة ELLE
بنســختها العامليــة
التــي نقلت عــن موقع
MediaTakeOut News
قولــه ان عالقــة ريهانا
بجميل انتهت بعد نحو
الســنة ،ونقل املوقع عن

مصادر ريهانا قولهم إن
األخيــرة "حطمت قلبه
فهــذا ما جتيده ،كســر
قلــوب الرجــال ،وهــي
ســئمت منه متاما ً كما
يحدث فــي عالقاتها مع
جميع الرجال".

عمرو دياب
شــاركت ابنــة الفنان
املصري عمــرو دياب جنا
ديــاب متابعيهــا صورة
جتمعهــا بوالدها ،وذلك
من خالل نشــرها على
إحدى صفحاتها اخلاصة
عبــر مواقــع التواصل
االجتماعــي .وهــي من
املــ ّرات القليلــة التــي
تنشر جنا صور جتمعها
بوالدهــا الفنان املصري
دياب .
وقــد مت التقــاط هــذه
الصورة في حفل تخ ّرج

شقيقها عبد اهلل .األمر
ا ّلذي دفع باملتابعني إلى
إبــداء إعجابهــم بابنة
ديــاب ،طارحــن عليه
ســؤال ما إذا كان يخاف
من احلسد عليها.

شموع مبتكرة لرمضان
الصباح الجديد  -وكاالت:
كشفت مصممة الشموع شيماء إسماعيل،
عــن تصميمهــا مجموعة من الشــموع
احتفاال بشهر رمضان الكرمي ،وقالت" :بدأ
تصميمــي للشــموع منذ ثالثــة أعوام،
وألنني كنت أنتظــر الوظيفة واعاني من
وقــت فراغ ،فوجدت أنه مــن األفضل أن
أشــغل وقتي ،وبدأت أجته إلــى مواقع
وصفحــات تصميم الشــموع بشــتى
أشكاله وأنواعه".
وأضافت شيماء إسماعيل" :كانت تلفت
انتباهي جدا الشموع غير املألوفة واخملتلفة
وغيــر التقليدية ،وكان يثيــر فضولي دائما
كيفية تصميم هذه النوعية من الشموع
وتلــك هي البدايــة .بدأ مشــروعي يكبر
شيئا فشيئا ،عن طريق االطالع على كل
ما يخص الشــمع ،وأشــاهد فيديوهات
أجنبية ،واســتطعت التوصل الى أسرار
كثيرة عن الشمع".
وأوضحت" :بدأت بتجربة استعمال أدوات
بســيطة مثل قوالب الكــب كيك ،وبدأ
الكل يُشــيد بتصميماتي ،حتى أقنعني
من حولي أن أحــول هوايتي إلى وظيفة،
وأعرض شــغلي على مواقــع التواصل

االجتماعي.
وب ّينــت أنّها صممــت العديد من الشــموع
املفرغة ،واملكتوب عليها بالتفريغ رمضان كرمي،
أو مبارك عليكم الشــهر ،وهناك من الشموع
التي صممتها بالطباعة ،وطبعت عليها صورة
النجمة شــريهان في فوازير رمضان والتي تعد
أيقونة رمضانية مميزة ،وأخرى طبعت عليها بائع
الفول ،وكتبت عليها الراعي الرسمي للسحور.

أغلى سيارة في العالم
فيراري موديل 1963
الصباح الجديد  -وكاالت:
بيعت ســيارة فيراري كالســيكية
"قدميــة" مقابل مبلــغ  70مليون
دوالر أميركــي ،لتصبــح أغلــى
السيارات في العالم.
وذكــرت صحيفــة "التلغراف"
البريطانية ،السبت ،أن السيارة
من طراز "فيــراري  250جي تو
أو" ،مصنوعــة عــام ،1963
ويطلق على السيارة القدمية
اسم "الكأس املقدس".
وكانــت الســيارة املباعــة
فــازت فــي ســباق طواف
فرنســا عام  ،1964أحد
أكثر السباقات شهرة
وعراقة في العالم.
املــؤرخ
وقــال
املتخصــص في
شؤون سيارات
فيــر ا ر ي ،
ما ر ســيل
ماسيني ،إن

رجل أعمال أميركي ،اشــترى السيارة من دون أن
يكشف عن هويته.
وتوقع املؤرخ أن الســيارة ستباع خالل السنوات
اخلمس املقبلة بثمن يصل إلى  100مليون دوالر.
وميكن عزو الثمن الباهظ للسيارة ،لكونها نادرة
للغاية ،إذ لم تنتج فراري ســوى  36نسخة منها
بني عامي .1964-1962
وقال ماســيني إن النســخة املباعة من أفضل
ثالثة أو أربعة من الطراز النادر.

