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المسحراتي: بين األمس واليوم

بغداد - وعد الشمري:
أكــد حتالــف القــوى العراقية، 
رئيس  لبقاء  دعمه  األربعاء،  أمس 
العبادي  حيــدر  الــوزراء  مجلس 
في منصبــه والية ثانيــة كونه 
وفيما  النطاق،  واسع  قبوالً  يلقى 
تقدمي  إلى  الكرديــة  األحزاب  دعا 
مرشحها لرئاسة اجلمهورية، أفاد 
بــأن أغلب االتفاقــات بني الكتل 
وصلــت إلــى مرحلــة "التوقيع 

النهائي".
التحالف  فــي  القيــادي  وقــال 
محمــد الكربولي في حديث إلى 
"الصبــاح اجلديــد"، إن "ائتالفنا 
يضم قوائم شــتى اشتركت في 
االنتخابات شكلت في بداية األمر 
قائمة العــراق هويتنا بعد أن نزل 
مرشــحينا في محافظات بغداد 
واألنبار  وديالى  ونينــوى  وكركوك 
وصالح الدين، وقــد حصلنا على 

18 مقعداً".
واضــاف الكربولــي أن "قائمتنا 
حتالفت في بدايــة االمر مع نواب 
مســتقلني من املكون الســني 
واصبح قوامهــا 22 مقعدا، ومن 
ثــم دخلت في ائتــالف مع حزب 
اجلماهير الوطني وشكلنا حتالف 
القــوى العراقية املكــون من 30 

نائباً فائزاً في االنتخابات".
"الســاحة  ان  إلــى  وأشــار 
فريقني،  وجود  تشهد  السياسية 
االول بزعامة تيار سائرون واالقرب 
منــه همــا ائتالف النصــر وتيار 
احلكمة، ومن الثاني بزعامة كتلة 

ائتالف  وقريبني منها وهم  الفتح 
دولة القانون وكتل صغيرة".

ولفت الكربولي إلــى أن "حتالف 
رئيس  يدعــم  العراقية  القــوى 
واملتحالفني  العبادي  الوزراء حيدر 

معــه، لتولي املنصــب في والية 
ثانية، كونه يلقى قبوالً لدى شتى 
الكتل السياسة، فال يوجد هناك 

مرشح اكثر حظوظا منه".
وحتــدث القيــادي فــي القــوى 

العراقية عن "تغيير شامل حصل 
في العملية السياسية من خالل 
فشــل أكثر مــن ثلثــي اعضاء 

مجلس النواب في االنتخابات".
وأكــد ان "منهاج عملنا في دعم 

احلكومــة املقبلــة يقــوم على 
ثالث ركائــز االولى توفير اخلدمات 
والثانية توفير االمن والثالثة دعم 

االستثمار".
تتمة ص3

تحالف القوى يدعم العبادي لوالية ثانية 
ويدعو الكرد لحسم منصب رئيس الجمهورية

رئيس الوزراء حيدر العبادي

بغداد - أسامة نجاح:
أكد املستشار اإلعالمي لرئيس 
أمس،  يــوم  الــوزراء  مجلــس 
األربعاء، أن اجمللس الوزاري لألمن 
إجراءات  عــدة  اتخذ  الوطنــي 
ملواجهة أزمة شــحة املياه في 
الصعيدين  علــى  دجلــة  نهر 
أشار  وفيما  واخلارجي،  الداخلي 
الــى نصب مضخــات عمالقة 
لتحويل  الثرثــار  بحيــرة  على 
نهــر دجلة،  الــى مجرى  املياه 
كشــف عن اتخاذ إجراءات ملنع 
املائية  احلصص  على  التجاوزات 

من قبل بعض احملافظات.
اإلعالمي  املستشــار  ويقــول 
الشمري  أحسان  الوزراء  لرئيس 
في حديــث خــاص لصحيفة 

‘‘الصبــاح اجلديــد‘‘ أن" اجمللس 
الــوزاري لألمــن الوطني اتخذ 
فــي جلســته يــوم الثالثــاء 
لتطويق  إجــراءات  املاضي عدة 
شحة املياه في نهر دجلة على 
املتمثلة  الداخلــي  الصعيــد 
بترشــيد االســتهالك وتوعية 
اســتخدام  بكيفية  املواطــن 
املياه خالل  قليلة مــن  كميات 
الفترة املقبلــة فضال عن منع 
املائية  احلصص  على  التجاوزات 

ما بني احملافظات.
وأوضــح الشــمري " مــن أبرز 
اتخذها مجلس  التي  اإلجراءات 
جلســته  خالل  الوطني  األمن 
مياه  السابقة، نصب مضخات 
الثرثار  بحيــرة  علــى  عمالقة 

لتحويــل املياه منها الى مجرى 
نهر دجلــة باإلضافة الى بعض 
اإلجراءات املتعلقة باســتخدام 
والتكنولوجي  األمثل  األسلوب 

في مسألة الري .
وبــني املستشــار اإلعالمي أن" 
اتخذها مجلس  التي  اإلجراءات 
األمــن الوطني على املســتوى 
العراق  بتوجــه  متثلت  اخلارجي 
للدخــول بحــوارات وحتــركات 
دبلوماسية مع تركيا من جانب 
لزيادة نسب املياه التي متر منها 
الى العراق  ومع وإيران من جانب 
آخر ال ســيما بعــد ان قطعت 
األنهار  روافــد  بعض  أيضا  هي 

العراقية.
تتمة ص3

وكاالت ـ الصباح الجديد:
أعلن األمني العام حللف شــمال 
ينــس  "الناتــو"  األطلســي 
ســتولتنبرغ، أن وزراء دفاع احللف 
يبحثــون في اجتماعهــم اليوم 
اخلميس إرسال مهمة جديدة إلى 

العراق.
وقــال ســتولتنبرغ، فــي مؤمتر 
صحفــي، إن "وزراء دفــاع احللف 
ســيبحثون اإلرهاب في املنطقة 
وإرسال مهمة جديدة إلى العراق 

غــدا"، مؤكــدا "عندمــا تكون 
املنطقة آمنــة من اإلرهاب نكون 

نحن هنا في أمان أيضا".
وأضاف األمــني العام للحلف، أن 
الناتو يجتمعون ألول  دفاع  "وزراء 
مرة في هــذا املبنى اجلديد اليوم 
وغداً اجلمعة، قبل القمة في متوز 
امتالكنا  حول  للتشــاور  املقبل، 
أســاليب الدفاع الصحيحة في 

األماكن الصحيحة".
وتابع: "ليس للتشاور حول إيجاد 

دفاعات جديــدة، ولكن للتجديد 
والتأكيد على الدفاعات املوجودة 

أصال".
وقــال دبلوماســيون غربيون في 
وقت ســابق ان الواليات املتحدة 
جددت الضغــوط على حلفائها 
شــمال  حلف  فــى  االوروبيــني 
االطلســي القامة مهمة طويلة 
املــدى للتدريب وتقدمي املشــورة 
في العراق، مما اثــار قضية مثيرة 

لالنقسام.

بغداد ـ الصباح الجديد:
كشــف مصدر قضائــي مطلع، 
امــس االربعاء، عــن صدور حكم 
جديد باحلبس ملدة ثالث ســنوات 
بحــق رئيس مجلــس محافظة 

البصرة السابق صباح البزوني.
صحفي  تصريح  في  املصدر  وقال 
ان "محكمــة جنايــات الرصافة 
اصدرت  النزاهة،  بقضايا  اخملتصة 
رئيــس  بحــق  جديــداً  حكمــاً 
صباح  البصرة  محافظة  مجلس 

 3 البزوني، باحلبس الشــديد ملدة 
ســنوات وفق املادة 340 من قانون 

العقوبات".
يشــار إلــى أن رئيــس مجلــس 
البزوني،  صباح  البصرة  محافظة 
اعتقل فــي 5 متــوز 2017، بتهم 
هدر املال العام واستغالل املنصب 
والرشــوة، وحتديد نســبة %1 من 
ايــرادات املوانئ جمللــس محافظة 

البصرة خالفاً للقانون.
وفي 13 أيلــول 2017 صدر حكم 

مجلس  رئيــس  بحــق  وجاهــي 
البصرة صباح حســن  محافظة 
باحلبس  يقضي  البزونــي  محمد 
الشديد ملدة ثالث سنوات استناداً 

إلى أحكام املادة 319 عقوبات.
وكان مجلــس القضاء األعلى قرر 
في 30 آب 2017، نقل قضية رئيس 
صباح  البصرة  محافظة  مجلس 
البزوني إلى بغداد، مشــيراً الى ان 
بحيادية  تشكيكه  بعد  جاء  ذلك 

القضاء في احملافظة.

بغداد ـ الصباح الجديد:
حتديد  على  الوزراء،  وافق مجلس 
الرابعة  الرخصــة  إطالق  موعد 

لشبكات الهاتف النقال.
وقــرر اجمللــس تشــكيل جلنــة 
املالية  وزير  الوزراء  رئيس  برئاسة 
وعضوية  العبــادي  حيدر  وكالة 
هيئة اإلعــالم واالتصاالت ووزارة 
االتصاالت ووزارة التعليم العالي 
وديوان الرقابة املالية، إلدارة ملف 
شــفافية  لضمان  العلني  املزاد 

اختيار  الى  والتوصــل  اإلجراءات 
املنافس الكفوء.

وسبق لهيئة اإلعالم واالتصاالت، 
اخلطــوات  فــي  املباشــرة 
االســتراتيجية لتنفيــذ هــذه 

املهمة.
الهيئة  و كجزء من مســؤولية 
قطــاع  بخدمــات  االرتقــاء 
االتصــاالت واملعلوماتيــة فــي 
التعاقد  العراق فقد ســبق لها 
مــع احــد الشــركات العاملية 

 )PWC ( االربعــة الكبرى وهــي
العراقي  للســوق  دراسة  لوضع 
وكيفية حتســني اخلدمات وزيادة 
املنافسة  وزيادة  التغلغل  نسبة 
مبا يعود على املستهلك باملنفعة 
االتصاالت  جــودة  حيــث  مــن 
واالســعار من جانــب اخر خلق 
فرص اســتثمارية جديدة وزيادة 

فرص العمل.
قــد  االتصــاالت  وزارة  وكانــت 
أعلنت حاجة العراق الى تشغيل 

الرخصة الرابعة للهاتف النقال.
وذكر بيان سابق للوزارة نشر في 
االتصاالت  “وزير  ان  ســابق  وقت 
حســن كاظم الراشد أكد خالل 
لقائه في مقر الوزارة بوفد ملمثلي 
شركات كويتية ضم وكيل وزارة 
الســابق  الكويتية  املواصــالت 
حميد جبيل القطــان ان العراق 
ســيكون بحاجة الى تشــغيل 
النقال  الرابعة للهاتف  الرخصة 

في الوقت احلالي”.

مجلس الوزراء يوافق على موعد مزاد
الرخصة الرابعة للهاتف النقال وتشغيلها

نصب مضخات عمالقة على بحيرة الثرثار 
لتحويل المياه الى نهر دجلة

"الناتو" يبحث اليوم
مهمة جديدة في العراق

حكم جديد بحبس رئيس مجلس
محافظة البصرة السابق 3 سنوات

تركيا وإيران.. المياه كسالح
سياسي واقتصادي

الواليات المتحدة تطالب إيران
بالوقف الكامل ألنشطتها النووية  26

وصول أغلب االتفاقات بين الكتل إلى مرحلة "التوقيع"

a

وكاالت ـ الصباح الجديد:

دافعــت إدارة الرئيــس األميركي 
التي  ترامب عن سياستها  دونالد 
تقضي بفصــل أطفال املهاجرين 
غير الشــرعيني عن عائالتهم في 
وقت طالبــت األمم املتحدة بوقف 
ما وصفتــه بـ"االنتهاك اخلطير" 

حلقوق األطفال.
لكــن ترامب الــذي أمــر دوريات 
مراقبة احلدود قبل شهر بتطبيق 
سياســة الفصل لردع مهاجرين 
آخريــن من عبــور احلــدود، ألقى 
وسط  الدميوقراطيني  على  باللوم 
وعلى  محليــا  االنتقادات  تزايــد 

الصعيد الدولي.
وقــال عبــر "تويتــر" إن "فصل 
احلــدود مــرده  العائــالت عنــد 
التشريعات الســيئة التي مررها 
الدميوقراطيــون. ويجــب تغييــر 

قوانــني األمن على احلــدود لكن 
الدميوقراطيني غير منضبطني".

مــن جهتــه، أكــد وزيــر العدل 

جيف سيشــنز أن سياسة "عدم 
لردع  وضرورية  قانونية  التساهل" 
آالف العائــالت التــي تعبر احلدود 

وتطلب اللجوء كل شهر.
ايصال  اإلذاعــة "علينا  وقال عبر 
ســنالحقكم  الرســالة.  هــذه 

أتيتم بطريقة  قضائيا في حــال 
غير شرعية. وإذا أحضرمت األطفال 

فسنالحقكم قانونيا كذلك".
وأضــاف "إذا لم يشــأ الناس أن 
يفصلوا عــن أطفالهم فعليهم 

أال يحضروهم معهم".
حثت  بعدما  تصريحاتــه  وجاءت 
األمم املتحدة واشــنطن على وقف 

هذه السياسة "فورا".
وقالــت املتحدثة باســم مكتب 
األمم املتحدة حلقوق اإلنسان رافينا 
الواليات  إن "علــى  شمدســاني 
املتحــدة أن توقــف فــوراً هــذه 
العائالت  إن فصــل  املمارســات. 
االعتباطي  التدخــل  إلــى  يرقى 
واخملالف للقانون في حياة األســر، 
ويعــد انتهــاكاً خطيــراً حلقوق 

الطفل".
وأضافــت أن اللجوء إلى ســجن 
املهاجرين وتفريق العائالت كإجراء 
رادع يتعارض مــع معايير ومبادئ 

حقوق اإلنسان.

وأكدت أن "االعتقال لم يكن يوماً 
وميثل على  الطفــل  في صالــح 

الدوام انتهاكا حلقوقه".
بدورها، ردت مندوبة واشنطن لدى 
بالقول  هايلي  نيكي  املتحدة  األمم 
إن الهيئــة الدوليــة "تكشــف 
عــن نفاقها عبر انتقــاد الواليات 
املتحدة في وقت تتجاهل سجالت 
حقوق اإلنســان املستهجنة لدى 
أعضاء في مجلسها حلقوق  عدة 

اإلنسان".
وقالت "نحــن دولة ذات ســيادة 
كذلك ولدينا قوانني حتدد الطريقة 
األمثــل التي ميكننــا من خاللها 

ضبط حدودنا وحماية شعبنا".
ومنذ تشــرين األول/اكتوبر، فصل 
األميركيون مئات  احلدود  مسؤولو 
األطفال من أهاليهم بعدما عبروا 
احلدود، قبل أن يعيدوا لم شــمل 
بعد  يبــدو  ما  علــى  معظمهم 

بضعة أسابيع.
تتمة ص3

تقريـر

إدارة ترامب تواصل فصل األطفال المهاجرين عن عائالتهم وسط تنديد أممي
أميركا تشّرع ما يرقى الى انتهاك القانون الدولي

تظاهرات مناهضة للفصل

تقرير

بغداد ـ الصباح الجديد:
أكد األمني العــام جمللس الوزراء 
الدكتــور مهدي العــالق أمس 
العمل  فرص  خلــق  ان  االربعاء، 
وتقليــل نســب البطالــة أبرز 

حتديات الوضع الراهن.
وذكر بيان لألمانة العامة جمللس 
الوزراء تلقــت "الصباح اجلديد" 
نســخة منه أن ” العالق وخالل 
لقائه رئيس منطقــة اوفيرن –

وسفير  فوكية  لورون  رون-اليس 
اجلمهوريــة الفرنســية لــدى 
العراق بورنو أوبيير اشــار الى ان 
” خلق فرص العمل بعد القضاء 
علــى داعش االرهابــي يعد من 
أولويــات احلكومــة في  اهــم 

املرحلة القادمة”.
“اجلانــب  أن  البيــان  واوضــح 
الفرنسي اعرب عن رغبة شركات 
تنفيــذ مجموعة من  بالده في 
والستراتيجية  املهمة  املشاريع 
التحتية في  البنى  اعمار  إلعادة 
في  باألخص  املتضــررة  املناطق 
قطاعــي التعليم واالســكان، 
وإعادة  لألقليــات  املدارس  وبناء 

تأهيل جامعة املوصل”.
مبينا أن ” الوفد قدم مشــاريع 
قطاعات  بدعم  تســهم  أخرى 
واملــاء  والكهربــاء  الصناعــة 
والنقل والزراعة واالســكان في 
املناطــق املتضــررة واحملافظات 

اجلنوبية “.

أمانة الوزراء: خلق فرص العمل 
أبرز تحديات الوضع الراهن

بغداد ـ الصباح الجديد:
كشــف مصــدر في شــرطة 
نينــوى، عن نقــل 150 عنصرا 
من عصابات داعــش إلى بغداد 
الصادرة  اإلعدام  أحكام  لتنفيذ 

بحقهم.

وذكــر املصــدر فــي تصريــح 
صحفي إن "شــرطة تسفيرات 
املوصــل، وبحماية قــوة أمنية 
خاصة، قامت بنقل 150 داعشياً 
حكموا باإلعدام من املوصل إلى 

بغداد".

"احملكومني  أن  املصــدر  وأضاف 
كانوا قــد اعترفوا أمام القضاء 
إرهابية  جرائم  في  مبشاركتهم 
ضد العراقيــني، واالنضمام إلى 
داعش وقتل وسلب املدنيني في 

السنوات املاضية".

وبــنّي أن "الهدف مــن نقلهم، 
تنفيذ أحكام اإلعدام بحقهم،" 
مشيراً إلى أن "جميع اإلرهابيني 
أو  أجانب  وليس فيهم  عراقيون 

عرب".
العراقية في  احملاكــم  وأصدرت 

األشهر األخيرة أحكاماً باإلعدام 
بينهم  أشــخاص،   309 علــى 
حوالى مئة أجنبي، وعلى آخرين 
بالسجن املؤبد، بسبب االنتماء 

إلى تنظيم "داعش".
تتمة ص3

نقل 150 داعشيًا من الموصل الى بغداد لتنفيذ حكم اإلعدام بهم

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنــت وزارة العمل والشــؤون 
االجتماعيــة، أمــس األربعــاء، 
2261 قرضا منذ مطلع  صرفها 
العــام 2018 ضمــن عمل دائرة 

التشغيل والقروض.
وقال املتحدث بأسم الوزارة عمار 
منعم فــي بيان تلقت "الصباح 
اجلديــد" نســخة منــه، "من 
خالل دائرة التدريب والتشــغيل 
صرفت الــوزارة مبالــغ )2261) 
قرضا توزعــت وفق الفئات التي 
تعتمدها الوزارة بقروض صندوق 
للدخل  املــدرة  املشــاريع  دعم 

الصناعية  اخلدمــات  وقــروض 
فضال عن القروض اخلاصة بفئة 

التأهيل اجملتمعي".
التدريــب  "دائــرة  ان  واضــاف 
والتشغيل صرفت )2236( قرضا 
ضمن فئة صندوق دعم املشاريع 
الصغيرة املدرة للدخل فيما بلغ 
ثمانية  الصناعية  القروض  عدد 
فئة  ضمــن  والقروض  قــروض 
التاهيــل اجملتمعــي )17( قرضا 
التي  القروض  مجمــوع  ليكون 
منــذ مطلع  الدائرة  منحتهــا 
العــام 2018 ولغاية 2018/4/30 

(2261( قرضا".

تصرف  "الــوزارة  ان  منعم  وبني 
لدعم  امليســرة  القروض  مبالغ 
املشاريع الصغيرة املدرة للدخل 
املسجلني  العمل  عن  للباحثني 
الذين  بياناتهــا  قاعــدة  ضمن 
تتراوح فئاتهم العمرية من )18-
45( ســنة لتمكنهم من انشاء 
مشــاريع صغيرة ومتوســطة 
ان "مبلغ القرض من  الى  "الفتا 

(5-20( مليون دينار".
املبلــغ يجري حتديده  وتابع ان " 
حسب طبيعة املشروع في حني 
تســهم القروض لفئة التأهيل 
اجملتمعي بدمج املعاقني والفئات 

املهمشــة في اجملتمع من خالل 
اشراكهم في احلياة االقتصادية 
اقامة  طريق  عــن  واالجتماعية 
للدخل  مشــاريع فردية مــدرة 
لفئــات )الســجينات املطلــق 
املعيالت  والنســاء  ســراحهن، 
شــديدي  وزوجات  لعوائلهــن، 
العوق واملعاقني في سن العمل( 
على  والقادرين  الراغبــني  مــن 
العمل ضمن الفئة العمرية من 
20 – 60 ســنة مع االشارة الى 
ان احلد االعلــى ملبلغ القرض ال 

يتجاوز الثالثة ماليني دينار".
تفصيالت ص4

العمل أقرضت 2261 مستفيدا منذ مطلع العام الحالي

جهات سياسية حاولت التصعيد بعيدا عن الحلول الدبلوماسية

رمضان في العراق بين العبادة والتراويح والتنوع والمرح

مدفع رمضان في الذاكرة البغدادية

رمضان واجواءه في العوينة والقشل والصدرية



د. أسعد كاظم شبيب*

في ظل غياب إتفاقيــة أو معاهدة ما 
بني العرب )العراق وســوريا( من جانب، 
ثاني ســتظل  وإيران من جانب  وتركيا 
هاتــني الدولتني بني احلــني واحلني اآلخر 
تســتخدم املياه كســاح سياســي 
واقتصادي ضد العراق وسوريا، والسبب 
في ذلك أن اجلانب التركي )دولة املنبع(، 
يُعد نهر دجلــة والفرات نهران محليان 
وال تسري عليهما أحكام النهر الدولي 
بالرغم من أن قواعد القانون الدولي ال 
توافق على ما يذهب إليه األتراك، وكل 
ما متوفر من تعاون جزئــي بني العراق 
وتركيا ال يعد عن كونه تفاهم بروتكولي 
يعود إلــى عام ١٩٨٧ والذي مبوجبه يتم 
قســمة مياه نهر الفرات بنسبة )58% 
للعــراق( و)٤٢% لســوريا(، وهذا يعادل 
نحو بـ)9 مليارات( متر مكعب ســنويا 
للعراق في الظروف االعتيادية، في حني 
أن إحتياجــات العراق تقدر بـ)15 مليار( 
متر مكعب ســنويا. واملسألة متقاربة 
كذلك مع اجلانب اإليراني، حيث تتحكم 
في الروافد املتفرعة من نهر دجلة بأجتاه 
العراق وكلما تصاعدت حدة الصراعات 
السياسية في منطقة الشرق األوسط 

والعراق بشــكل خــاص تعود  عموما 
املياه  وإيران بأســتخدام  تركيا  اجلارتني 
واقتصادية،  سياسية  أهداف  لتحقيق 
فعلى مســتوى مأرب تركيا، تســعى 
اجلــارة الشــمالية للعراق في ســياق 
ذلك إلــى حتقيق أهداف تعــود بالنفع 
وصعود  الداخلي  اقتصادها  تطوير  إلى 
نفوذها اإلقليمــي، فهي تدرك في ظل 
هذه األجــواء املضطربــة أن التحكم 
باملياه جتاه الدولة العراقية التي تعتمد 
على نهري دجله والفرات بنسبة )98%( 
سيجعل هذا البلد يدرك أن تركيا تريد 

من جراء ذلك حتقيق مايلي:
-1 إشــراك تركيــا وعلى املســتويني 
القريــب والبعيد في أي حــوار يخص 
مســألة كركوك ومناطــق أخرى من 

شمال العراق.
-2 تهدف تركيا بالضغط على احلكومة 
العراقية للسماح لها بدخول األراضي 
العراقية بهــدف محاربة حزب العمال 

التركي.
-3 مبادلة برميل ماء ببرميل نفط، وهذا 
ما أشــار إليه حسن اجلنابي وزير املوارد 
املائية في العراق من أمكانية أن يكون 
هناك تعاون ثنائي يقضي بتبادل النفط 

العراقي باملاء التركي.
-4 أن يساند العراق وجهة نظر األتراك 

اليونان في  التركي مــع  الصــراع  في 
القضية القبرصية.

-5 دعم املساعي التركية في جهودها 
باإلنضمام إلى اإلحتاد األوروبي.

-6 ســعي تركيا إلــى إحيــاء النزعة 
العثمانية بطريقة براغماتية حديثة أو 
ما بات يعرف بـ)العثمنة اجلديدة(، حيث 
تســتثمر تركيا الوسائل الناعمة ورمبا 

السياسية  الهيمنة  اخلشنة في  حتى 
واالقتصاديــة ولعــب دور القائــد في 
األوســط وشــمال  الشــرق  منطقة 

أفريقيا.
  أما فيمــا يخص اجلانب اإليراني فأنها 
أيضــا توظف كل مصادرها البشــرية 
واملائيــة  واالقتصاديــة  والسياســية 
ناعمة وخشــنة في مناطق  كوسائل 

أخرى ممكن أن تقلل هذه الوســائل من 
ودول  األميركية  الضغوطــات  حجــم 
إقليميــة منافســة ومنزعجة من دور 
العربيــة، من هنا  إيران فــي املنطقة 
ورمبا  امليــاه  لورقة  إســتخدامها  تأتي 
الكهربــاء في هذا الظــرف بعد إعان 
نتائــج االنتخابات النيابية حتى حتافظ 
علــى نفوذها وتفتح نوافــذ تقلل من 

خالها العقوبات االقتصادية املفروضة 
عليهــا من قبل الواليــات املتحدة عبر 
توليــد املزيد من الطاقــة الكهربائية 
الزراعية  للمســاحات  أكبر  واستثمار 
في إيــران، وهذا بالتأكيــد يكون على 
حساب حصة العراق من الروافد املائية 
في مناطق من إقليم ُكردستان، وديالى، 
ومدن جنوب العراق. من جانب آخر وفي 
املياه كمصــدر وطني  ظل اســتثمار 
من قبل الدولتني املشــار إليهما يوازي 
مصدر النفط، والغاز، واملوارد الطبيعية 
األخــرى يغيب عــن اجلانــب العراقي 
وتغيب  املياه  نقــص  لتعويض  البدائل 
اجليوسياسية  العوامل  توظيف  معها 
واجليوجغرافية واملسألة الُكردية )حزب 
العمــال الُكردســتاني( وعاقة تركيا 
املتوترة مع بعــض دول اإلحتاد األوروبي، 
إنطاقــا من املبــدأ الــذي تعامل به 
الرئيس األميركي األســبق روزفلت مع 
خصــوم الواليات املتحــدة األميركية 
وبيدك عصاً  عندما قال: »حتدث بهدوء 
غليظة«. الســيما وأن اجلانب الرسمي 
فــي العــراق يحظى بدعــم دولي من 
الواليات املتحــدة وحلفائها منذ العام 
2003، يوازي ذلك عمــل عراقي محلي 
نوعي وغير تقليــدي، لكن ما ياحظه 
العراق لم يســتفاد من  أن  املراقبــون 

عوامــل قوته في إنهــاء أزمة املياه مع 
دول املنبع فحســب وإمنا لم يعمل وال 
ســداً واحداً بعد عــام 2003 وأكتفى 
فــي ظل فوضاه السياســية واألمنية 
بالســدود التي أنشــأت في السنوات 
السابقة بدءاً من عام 1959 وحتى عام 
2002 إلــى جانب غياب إســتراتيجية 
للسياســة املائية توفــر اخلزين املائي 
كتوفير اخلزانات املائية العماقة مثلما 
تفعــل اآلن تركيــا في خــزن املياه في 
)سد اليسو(، وألنها دولة املنبع فقد أثر 
بصورة مأساوية على العراق، فضا عن 
غياب ثقافة ترشيد املياه عند املواطنني 
الوطنية  اإلرادة  وإنعــدام  العراقيــني، 
الرســمية في إســتخدام الوســائل 
الناعمــة للضغط على اجلانب التركي 
واإليراني كاملقاطعة االقتصادية لتركيا 
وإيــران، والعمل على تشــجيع البيئة 
االقتصادية للمنتــوج احمللي، واإلعتماد 
الكلي عليه ذاتيا، فكيف يتحقق ذلك 
والطبقة السياسية عملت على تدمير 
كل املنشــآت الصناعية والزراعية، مما 

جعل العراقيون رهينة بيد دول اجلوار.

للدراســات  املســتقبل  مركــز   *
االستراتيجية .

السليمانية ـ عباس كاريزي:

املعارضة  التغيير  حركــة  اعلنت 
في اقليم كردســتان عــن اعتبار 
االحتاد  مــع  السياســي  اتفاقها 
الوطني الكردستاني الغياً عملياً، 
عــادة تنصل االحتــاد الوطني من 
تنفيذ بنــود االتفــاق،  واخلروقات 
والتزويــر الــذي رافــق انتخابات 
في  العراقــي  النــواب  مجلــس 
االقليم السبب وراء موقفها هذا.

التغيير عدنان  القيادي في حركة 
عثمان قال فــي تصريح للصباح 
اجلديــد، ان االتفاق مــن الناحية 
الرسمية ما زال باقياً، اال ان الهيئة 
قررت  التغيير  حركة  في  القيادية 
الناحية  االتفاق، وهــو من  جتميد 
العملية يعــد الغياً، نظرا الخال 
االحتاد مبــا يقع علــى عاتقه من 

مسؤولية مبوجب االتفاق.
واضــاف عثمان في معــرض رده 
عن ســؤال عــن مدى اســتعداد 
احلركــة للدخــول في حــوار مع 
االحتــاد الوطنــي لتوحيد املوقف 
الكردي جتاه مشــاركة الكرد في 
بغــداد، ان حركــة التغييــر غير 
مســتعدة للدخــول مــع االحتاد 
الوطنــي والدميقراطــي فــي اي 
اتفــاق او تفاهم ثنائي، وان موقف 
اســتعداد  مبدى  مرهــون  احلركة 
االحتــاد لاعتراف بحصــول جتاوز 
االنتخابــات بحق  وخروقــات في 
حركــة التغيير وغيرها من احزاب 
املعارضــة، واعادة االصــوات الى 
مستحقيها، مبيناً ان عدم التزام 
االحتاد الوطني واحلزب الدميقراطي 
باجراء انتخابات نزيهة في االقليم 
مستقبل  الى  باملنطقة  سيتجه 

خطر.
وتابــع عثمان، ان حركــة التغيير 
واللجنة  تنتظر مــن املفوضيــة 
املشــكلة  القانونية  احلكوميــة 
والطعون،  الشــكاوى  في  للنظر 
النظــر بجديــة في االدلــة التي 
حصول  حول  بالدامغــة  وصفها 
تزويــر وخروقــات واســعة فــي 
انتخابات مجلس النواب باالقليم، 
مشــيرا الــى ان موقــف احلركة 
رافق  الذي  الكبير  التزوير  وبحكم 
االنتخابات تطالب باعادة عد وفرز 
واعادة  يدويــاً  االنتخابات  نتائــج 

اجــراء جزئي او كلــي لانتخابات 
بــكل  النظــر  واعــادة  مبرتهــا، 
االجراءات التي اتخذتها املفوضية 
والنتائج االولية التي اعلنت عنها 

املفوضية.
مشيرا الى ان كل املؤشرات كانت 
تشــير الى حصول حركة التغيير 
على غالبية االصوات في محافظة 
السليمانية، في اقل تقدير برغم 
املشــاركة املتدنيــة للمواطنني، 
و«كنا نتوقع ان نحصل على نتائج 
جيدة متهد حلصولنا على عشــرة 
مقاعد في الســليمانية«، واردف 
هــذا ال ينفي وجــود تزوير ممنهج 
حصل بني االحتاد والدميقراطي في 

اربيل ودهوك واملوصل ايضاً.
وحــول امكانية تشــكيل حتالف 

ثنائــي بــني احلــزب الدميقراطي 
للمشــاركة  الوطنــي  واالحتــاد 
تشــكيل  في حوارات  منفرديــن 
احلكومة ببغداد في حال استمرار 
باب  بإغــاق  املعارضــة  احــزاب 
احلوار والتفاهــم، قال عثمان،« ان 
العاقات بــني االحتاد والدميقراطي 
زالت استراتيجية على  كانت وما 
االقليم  وان حكومة  طول اخلــط 
ما زالت قائمة نظرا لبقاء احلزبني 
علــى مشــاركتهم عليها برغم 
وان مقاطعة  االخرين،  انســحاب 
االحزاب  التغييــر وغيرهــا مــن 
للحزبني ال يؤثر على نوع وشــكل 
بالتفرد  العاقــة ورغبة احلزبــني 
بالسلطة والعاقات مع املركز.            
الكردستاني  الوطني  االحتاد  وكان 

وحركة التغيير قــد وقعا في 17 
من ايار عام 2015 اتفاقا سياسيا 
شــاما، بحضور امني عام االحتاد 
الوطني الرئيس مام جال واملنسق 
نوشــيروان  التغيير  حلركة  العام 
مصطفى، تضمن 25 بندا لتطبيع 
املناصب  تــداول  وضمان  االوضاع 
االداريــة مبحافظة الســليمانية 

عرف فيما بعد باتفاقية دباشان. 
بدوره قال رئيس احلزب الدميقراطي 
مسعود بارزاني،« ان مصير العراق 
واحد  بعدم سيطرة طرف  مرهون 
على القرار، فيما أكد على ضرورة 
االلتزام بثاثة مبادئ حلل اخلافات 

بني اربيل وبغداد.
وكتــب بارزاني في حســابه على 
موقــع تويتــر » بعــد انتخابات 

في  العراقــي  النــواب  مجلــس 
12 مايــو 2018، ظهــر عــدد من 
االنتخابــات  حــول  املاحظــات 
وإمكانيــة  الاحقــة  والنتائــج 
احلصول على فرصة جديدة ميكن 

من خالها حل القضايا«.
واضــاف »ولذلك فمــن الضروري 
على  التركيز  يكــون  أن  للغايــة 
مبــادئ الشــراكة وتوافــق اآلراء 
املراحل  في  كمــا  وليس  والتوازن 
السابقة حيث يحدد أحد األطراف 

مصير بلد بأكمله«.
وتابع بارزاني »وفقــا لهذه املبادئ 
الثاثة إننا نحاول بجدية التوصل 
ويحدونا   ، مشــتركة  أرضية  إلى 
أمل صــادق في أن يــؤدي االلتزام 
بتلك املبادئ إلى حل القضايا بني 

أربيل وبغداد والقضايا السياسية 
األخرى في العراق«.

من جانبه قال ممثــل االمني العام 
يان  العــراق  فــي  املتحدة  لــامم 
األطــراف  أن غالبيــة  كوبيــش، 
السياســية تدرك أن احلفاظ على 
املســتقبل والفيدرالية ومصالح 
إقليم كردســتان وشعبه، يكمن 
في املشــاركة املباشرة في برملان 
بغداد وفي حكومة بغداد، مشيرا 
الى ان ذلك هو الطريق الصحيح، 
وهذا هو الذي دفــع الكثيرين في 
إقليم كردســتان للذهاب واإلدالء 
جاء  الذي  اليأس  برغم  بأصواتهم 
بعد االستفتاء، فهم يعلمون بأن 
الطريق إلى مستقبل جيد يتمثل 

في العمل اجليد مع بغداد.

بغداد ـ الصباح الجديد:
حلقوق  العليــا  املفوضية  عضــو  دعا 
اإلنســان علــي البياتي، الــى ضرورة 
وتســهيل  الصحفية  احلريات  احترام 
مهمة الصحفيني في احلصول واقتناء 
املعلومة مبا يسهل أداء دورهم اإلعامي 

في هذه املرحلة املهمة.
وأكد عضو املفوضيــة في بيان تلقت 
»الصبــاح اجلديــد« نســخة منه، ان 
والصحفية، وحرية  االعامية  »احلريات 
بالدســتور  مكفولة  والــرأي  التعبير 
حق  ومن  العالــم  ودســاتير  العراقي 
الصحفــي احلصــول علــى املعلومة 

واالحتفاظ مبصادر اخباره«.
واضــاف، ان »املادة السادســة أوال من 
قانون حماية الصحفيني نصت على أن 
الصحفي له حق اإلطاع على التقارير 
واملعلومات والبيانات الرســمية وعلى 
اجلهــة املعنيــة متكينه مــن اإلطاع 
عليها واإلســتفادة منهــا ما لم يكن 
إفشاؤها يشــكل ضرراً بالنظام العام 

ويخالف أحكام القانون«.
وأوضح البياتــي، ان »املادة الثامنة من 
قانون حماية الصحفيني أشارت الى أنه 
)ال يجوز مساءلة الصحفي عما يبديه 
من رأي أو نشـر معلومات صحفية وأن 

ال يكون ذلك ســبباً لإلضرار به ما لم 
يكن فعله مخالفاً للقانون«.

القضائية  األجهــزة  البياتي  وناشــد 
األعلى  القضــاء  مبجلــس  متمثلــة 
بإيقاف اجراءات إصدار مذكرات القبض 
والتحــري بحق عدد مــن الصحفيني 
واإلعاميــني التي صــدرت خال األيام 

املاضية دون وجه حق.
وطالــب عضــو املفوضيــة إيقــاف 
اإلجراءات التي اتخذت بحق الصحفي 
محكمة  قبــل  من  الكعبي  حســام 
النجف األشــرف وتضييق اخلناق عليه 
من قبــل املؤسســات القانونية التي 

يقع عليها واجب مســاندة السلطة 
الرابعة فــي عملهــا امليداني املهني 
ألنه حق إنســاني وأداة لتعزيز أســس 
اجملتمعات  وفي  الباد  في  للدميقراطية 

احلرة.
مبينــاً أن االنتهاكات التي يتعرض لها 
الصحفيون من قبل بعض املســؤولني 
أو حماياتهم الشــخصية او األجهزة 
االمنية يعــد إنتهاكا صريحــاً ملبادئ 

اإلعان العاملي حلقوق اإلنسان.
وحــث البياتي املؤسســات احلكومية 
مبختلف توجهاتهــا على احلفاظ على 
حقوق الصحفيني وتسهيل مهامهم.

بغداد ـ الصباح الجديد:
وجه وزير الكهرباء، قاســم محمد 
الفهداوي، امــس االربعاء، بتقليص 
آمــاد اجناز خطــوط نقــل الطاقة 
التحويلية  واحملطــات  الكهربائيــة 

اجلديدة.
بيان  الفهداوي فــي  وذكر مكتــب 
نســخة  اجلديد«  »الصباح  تلقــت 
منــه، ان »وزيــر الكهرباء، قاســم 
محمد الفهــداوي، وجه امس، اثناء 
املتقدم  املاك  مع  اليومي  اجتماعه 
للوزارة بتقليــص آماد اجناز خطوط 
الكهربائية واحملطات  الطاقــة  نقل 

التحويلية اجلديدة«.
وشــدد الفهداوي بحســب البيان، 
على ان »يكــون موعد اجناز عدد من 
اخلطوط املهمــة املغذية للعاصمة 
بغــداد، فضاً عن محطة شــمال 
غربي بغــداد التحويلية )٤٠٠ ك.ف( 
اجلاري  الشهر  منتصف  اعلى  كحد 
مــن اجل ادخــال طاقــات توليدية 

جديدة الى العاصمة بغداد«.
واكد على »متابعة موضوع انخفاض 
ضغط الغاز املصاحب اجملهز من قبل 
وزارة النفط الى محطاتنا التوليدية 
والذي يؤثر على انتاجيتها، ومعاجلة 

هــذه احلالــة واتخــاذ االجــراءات 
واخلطوات مبا يحقق استمرارية عمل 

الوحدات التوليدية«.
بـ«تبليغ شــركات  الفهداوي  واوعز 
املنفــذة لعقود  القطــاع اخلــاص 
ابناء  اخلدمة واجلباية علــى تثقيف 
املناطــق ضمن الرقعــة اجلغرافية 
لقاطع مسؤوليات عقودهم بضرورة 
خفــض االحمــال وعدم االســراف 
الكهربائية  الطاقــة  باســتهاك 
وجتاوز الهدر من اجل عودة التجهيز 
املســتمر ملدة )٢٤( ساعة يومياً في 

مناطقهم«.

مفوضية حقوق االنسان: مالحقة الصحفيين انتهاك 
لمبادئ اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان

الكهرباء تقلص فترة انجاز بناء خطوط 
نقل الطاقة والمحطات التحويلية

شؤون عراقية2
الخروقات التي رافقت االنتخابات كانت قشة قصمت ظهر البعير

حركة التغيير تعّد اتفاقها السياسي
مع االتحاد الوطني الغيًا عمليًا

د. علي شمخي 

تتفاعــل تداعيــات اخلروقات واالنتهــاكات التي 
صاحبــت العمليــة االنتخابيــة االخيــرة فــي 
العــراق وتهدد نزاهة االنتخابات عامة  وســمعة 
الدميقراطيــة كحق دســتوري يتيحه الدســتور 
للعراقيني مرشــحني وناخبني ولرمبا شكلت هذه 
الدورة االنتخابية نكســة كبيرة متثلت بالضعف 
الكبير الذي ظهرت فيه املفوضية العليا املستقلة 
الداخلية  بالتدخــات  لانتخابــات وســماحها 
واخلارجيــة وتوجيه االتهامــات لبعض املوظفني 
الكبار فيها مبمارســة الفساد والتهاون والتاعب 
بالنتائــج النهائية لعمليــات التصويت واذا كان 
من الطبيعي ان تشهد العمليات االنتخابية في 
كل دول العالم بعض االخطــاء واالخفاقات فان 
ماحصل في العراق يرقى في احلقيقة الى مستوى 
اخليانة في اداء االمانــة خاصة فيما يتعلق بعدم 
فحص اجهزة العد االلكتروني اجلديدة حســبما 
نص العقــد الفني اخلاص الذي ابرم مع املفوضية 
وكشــف مبا اليقبــل اللبــس والتأويــل ضعف 
االجراءات واالســتعدادات الهم حدث سياســي 
حترص الدول االخرى على تأمني السامة القانونية 
واالمنية في تفاصيله وحسنا فعل مجلس الوزراء 
بتشــكيل جلنة عليا لدراســة ومتابعة ماحصل 
بالفعل مــن انتهــاكات وخروقات اخــذت على 
عاتقها التحقيق فــي كل االتهامات وما ادلى به 
بعض اعضــاء مجلس النواب من افادات واالطاع 
علــى بعض التقاريــر للمنظمــات ومجموعات 
الرصد التي اخذت على عاتقها مراقبة االنتخابات 
وحتري الشفافية والنزاهة فيها ومن املهم جدا ان 
تأخذ اقتراحات واجــراءات اللجنة العليا طريقها 
الــى التنفيذ مــع االعان عــن مصادقة مجلس 
الوزراء على القرارات التي اصدرتها وفي مقدمتها 
الغــاء نتائج التصويــت في املراكــز االنتخابية 
خارج العراق واعادة فرز االصوات بنســبة %5 في 
كل املراكــز االنتخابية في احملافظــات العراقية 
واملاحقــة القانونية للمتورطني بالتاعب بنتائج 
االنتخابــات ومنع كبار املوظفني فــي املفوضية 
من الســفر حلني اكتمال التحقيقات كما انه من 
املهم ايضا ان تكتسب كل هذه االجراءات الصفة 
القانونية مبــا اليتعارض مع الدســتور والقوانني 
النافذة اخلاصة بعمل املفوضية العليا املستقلة 
لانتخابــات وان التتقاطع مع االجراءات والقرارات 
التشريعية التي ينوي مجلس النواب اتخاذها من 
اجل تعديل قانون االنتخابات وفي كل هذه االجواء 
وهذاالترقب والقلق يتطلع العراقيون الى ان تكون 
السلطة التنفيذية مبســتوى التحديات وحتسم 
هذا امللف بســرعة مبا مينع تطور االمور وخروجها 
عن الســيطرة انطاقا من مســؤولية احلكومة 
احلالية التي اناط بها الدستور مهمة تأمني اجراء 
االنتخابات التشــريعية وتشــكيل مجلس نواب 

جديد وحكومة جديدة . 

الحسم مطلوب !

تقـرير

تركيا وإيران.. المياه كسالح سياسي واقتصادي

اجتماع سابق حلركة التغيير )أرشيف(

كان االتحاد الوطني 
الكردستاني وحركة 
التغيير قد وقعا في 
17 من ايار عام 2015 
اتفاقا سياسيا شامال، 
بحضور امين عام االتحاد 
الوطني الرئيس مام 
جالل والمنسق العام 
لحركة التغيير نوشيروان 
مصطفى، تضمن 25 
بندا لتطبيع االوضاع 
وضمان تداول المناصب 
االدارية بمحافظة 
السليمانية عرف فيما بعد 
باتفاقية دباشان. 
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بغداد ـ الصباح الجديد:
بحث األمني العام جمللس الوزراء مهدي العالق 
مع ســفير جمهورية التشــيك فــي العراق 
يان فيجيتــال، عدة ملفات تتعلق مبشــاريع 
االســتثمار واإلعمار في العراق وسبل إسهام 
اجلمهوريــة التشــيكية في هــذه العملية 

مستقبالً.
ونقل بيان ألمانة مجلس الوزراء قول فيجيتال 
بيئة  للعــراق  املقبلة ســتوفر  “املرحلــة  ان 
استثمارية مؤاتيه وفريدة في الشرق األوسط، 
مشيراً استمرار دعم بالده لفتح افاق التعاون 
في مجــاالت )الصناعة والنقل والبناء واالمن 
والدفــاع(” مبينا “رغبة بالده زيادة عدد القوات 
التشــيكية في العــراق واالســهام بتدريب 
القوات املسلحة العراقية والشرطة من قبل 

اخلبراء التشيكيني”.
ان “اجلانبني ناقشــا حزمة  البيــان  واضــاف 
التــي تؤمن عمل الشــركات  التســهيالت 
األجنبية في العراق بشــكل عام والتشيكية 
بشــكل خاص كالضرائب وتأشيرات الدخول 
واتفاقيــات احلمايــة وذلك في ضــوء حزمة 
التسهيالت االخيرة املقدمة من قبل احلكومة 

العراقية لعمل املستثمرين في العراق”.

متابعة الصباح الجديد:
 أظهر تقرير دولــي ألحدث تصنيف لعام 2018 
بشــأن مؤشر الســعادة في العالم، أن العراق 
احتــل املرتبة 160 عامليا من أصــل 163 بلدا مت 

إدراجها في القائمة.
 وبحســب التقريــر اخلاص ملعهــد "االقتصاد 
والســالم الدولي"، والذي أعد من قبل عدد من 
اخلبراء املستقلني ملؤشــر السعادة في العالم 
خالل عام 2018، فقد اعتمــد التقرير على 23 
مؤشــرا نوعيا وكميا من خالل استخدام ثالثة 
مجاالت موضوعية شــملت مستوى السالمة 
واألمــن االجتماعــي ومدى الصــراع الداخلي 

والدولي اجلاري ودرجة العسكرة.
 وذكر التقرير ان "أيســلندا تعد من أكثر الدول 
ســلما في العالم، وهو موقع ظلت حتتله منذ 
عام 2008، تليها نيوزيلندا والنمســا والبرتغال 
والدمنارك باملراكز اخلمسة األولى األكثر سلمية، 
فيما بقيت ســوريا من أقل البلدان سلما في 
العالم لتحتل املرتبة 163، وهو موقع احتفظت 
به طيلة السنوات اخلمس املاضية تسبقها كل 
من أفغانســتان باملرتبة 162 وجنوب السودان 
باملرتبــة 161 والعراق باملرتبــة 160 والصومال 

باملرتبة 159".

نينوى ـ الصباح الجديد:
نفــى قائممقام قضاء ســنجار فــي نينوى 
بالوكالة فهد حامد، أمس األربعاء، تواجد أي 
قّوات أميركية وســط القضاء، في حني أشار 
الى ان االنتشــار قرب احلدود السورية بسبب 

تواجد عناصر "داعش" قربها.
وقال حامد في تصريــح صحفي ان "احلديث 
عن تواجد قوات اميركية في ســنجار عار عن 
الصحة"، مبينــا ان "اجليش العراقي هو الذي 

يتواجد في القضاء".
ان قــوة مــن  ان "احلقيقــة هــو  واضــاف 
املستشــارين العاملني ضمن قوات التحالف 
الدولي جاءوا برفقة قــوة تابعة لوزارة الدفاع 
من الفرقة التاســعة اللواء املدرع ٣٧، الجراء 
كشــف موقعي على الشــريط احلدودي بني 
العراق وســوريا"، مشيرا الى ان "هذه القوات 
اســتقرت منذ اربعة ايام قــرب قرية ام ذيبان 
التابعة لناحية البعاج على الشريط احلدودي 

وتعمل على تقييم االوضاع فيها".
وتابــع ان " تنظيــم داعــش االرهابــي ازال 
متواجداً، وان االنتشــار قرب احلدود مع سوريا، 
هو لهذا الســبب كونه يشــكل خطرًا على 
احلدود العراقية ويجب القضاء عليهم بصورة 
كاملة"، مؤكداً "ال قواعد عسكرية اميركية 

في سنجار وال في محطيه".

العراق والتشيك 
يبحثان مشاريع 

االستثمار واإلعمار

العراق يتذيل قائمة 
الدول األقل سعادة في 

العالم

قائممقام سنجار ينفي 
وجود قّوات أميركية 
في القضاء ومحيطه

حتالف القوى يدعم العبادي 
لوالية ثانية ويدعو الكرد حلسم 

منصب رئيس اجلمهورية
"اســتمرار  الكربولــي  وينتقــد 
مجلس النواب في سعيه لتغيير 
مالمح االنتخابات باي طريقة في 
جلســات تنطوي على مخالفات 
دســتورية كون اخلاســرين ينوون 
تشــريع قوانــني خــارج الفصل 
التشــريعي اضافــة إلــى جعل 
جلسة استثنائية مفتوحة اجراء 

غير قانوني".
ونــّوه إلــى أن "النــواب الذيــن 
العليــا  املفوضيــة  يهاجمــون 
املســتقلة لالنتخابــات هم من 
صوتوا على اعضائها احلاليني وهم 

من شرعوا قانون االنتخابات".
وأعرب القيــادي في حتالف القوى 
الكتلة  بأن "موضوع  اعتقاده  عن 
التي ستتولى تقدمي مرشح رئاسة 
الوزراء ورئاســة مجلــس النواب 
بانتظار  اليوم  ونحن  قد حســم، 
االحزاب الكردية التي عليها تقدمي 

مرشح رئاسة اجلمهورية".
وأورد أن "الكتلــة األكثــر عــدداً 
املسؤولة عن تشــكيل احلكومة 
سيعلن عنها قريباً وتضم قوائم 
الشــعب  مــن شــتى مكونات 
معارضة  لدينا  لتكــون  العراقي، 

قوية من جميع املكونات أيضاً".
أن  القــول  الكربولــي  وأكمــل 

"تفاهمات الكتل السياســة قد 
وصلــت مراحلهــا األخيــرة ولم 
الرسمي  التوقيع  سوى  لها  يتبق 
يتفاجــأ اجلميع  وحينها ســوف 
بأن كتالً كانت متصدرة املشــهد 
املاضية ســوف  للمدة  التنفيذي 

تتحول إلى املعارضة".
اآلخر في  القيادي  من جانبه، ذكر 
حتالف القوى محمد احللبوســي 
إن "االئتــالف أطلــق يديه جلميع 
من  الفاعلة  السياســية  القوى 
أجــل إحداث تغيير في املشــهد 

السياسي".
وتابع احللبوســي في تصريح إلى 
"الصبــاح اجلديــد"، أن "الكتلة 
للحــوار  مســتعدة  اجلديــدة 
والتفاهــم مــن أجل تشــكيل 
حكومــة اغلبيــة تأخــذ املعيار 

الوطني منهاجاً لها".
واستطرد أن "اعادة اعمار ما خلفه 
االرهاب في محافظاتنا ســيكون 
في اولوليــة عملنا ومنهاجنا في 
النيابية  التباحث بشــأن الكتلة 

االكثر عدداً".
وشدد احللبوســي على ان "تقوم 
اســاس  على  املقبلة  احلكومــة 
بني  التفريــق  وعــدم  املواطنــة 
العراقيني وكذلك االهتمام بامللف 
البالد إلى وضعها  اخلارجي واعادة 

السابق".
يشــار إلــى أن حتالــف القــوى 

العراقيــة يعــد مــن القوائــم 
االنتخابيــة الســنية الفائزة في 
االنتخابات، والتي ال تبدو معترضة 
على النتائج بخالف الكتل االخرى 
مثل قائمة القــرار احلاصلة على 

14 مقعداً.

نقل 150 داعشياً من املوصل 
الى بغداد لتنفيذ حكم اإلعدام 

بهم
وصــدرت هــذه األحــكام عــن 
بقضايا  مختصتــنيْ  محكمتنْي 
اإلرهاب، واحدة في قضاء تلكيف 
القريــب مــن مدينــة املوصــل 
التي  "اخلالفة"  دولــة  "عاصمة" 
أعلنهــا "داعش"« شــمال غربي 
العــراق، والثانية فــي بغداد في 
تولت  مركزية  جنائيــة  محكمة 

محاكمة أجانب، بينهم نساء.

نصب مضخات عمالقة على 
بحيرة الثرثار لتحويل املياه الى 

نهر دجلة
منوها ان" األيام املقبلة ستشهد 
املياه  فــي ملف  تقدما ملحوظا 
السياســي  التصعيد  عن  بعيدا 
وســتنتهي هذه األزمــة في ظل 
التــي  واإلجــراءات  التفاهمــات 
اتخذتها احلكومة من خالل اجمللس 

الوزاري لألمن الوطني" .
اليســو  ســد  ان  أن"  وأضــاف   

الطاقة  لتوليد  إنشاؤه  مت  التركي 
الكهربائيــة ولكن هــذا األمر ال 
تدفق  تركيا ســتمنع  أن  يعنــي 
امليــاه الى العراق وذلــك لكونها 
اســتحقاقات مائية فضال عن أن 
تركيا ال تريد خســارة العراق ألنه 
جارة  ودولة  قوي  اقتصادي  شريك 
هنالك  لذلــك  لتركيا،  ومهمــة 
الكثير من احملــددات واملعايير هي 
التي حتكم الوضع احلالي، الفتا الى 
ان " هنالك جهات سياسية حتاول 
ان تقتنــص أزمة امليــاه لتخلط 
األوراق وحتــاول ان تخلق تصعيداً 

بعيدا عن احللول الدبلوماسية ".
العراقي،  الــوزراء  رئيــس  وقــال 
حيــدر العبادي، الثالثــاء املاضي، 
إجراءات  ســتتخذ  احلكومــة  إن 
وخططا ســليمة لتأمــني املوارد 
املائيــة على الصعيــد الداخلي 
واخلارجــي، وأن املوضوع لم يصل 
حد األزمة ألن شــحة املياه قدمية 

وليست جديدة.
العبــادي فــي مؤمتره  وأضــاف   
بغداد  في  األســبوعي  الصحفي 
‘‘الصبــاح  صحيفــة  وتابعتــه 
متوافرة  الشرب  "مياه  أن  اجلديد‘‘ 
لتوفير  خطط  ولدينا  للمواطنني، 
للزراعة الصيفية، وال يوجد  املياه 

قلق من هذه الناحية".
 وأوضــح أن "احلكومة متواصلة 
دبلوماسيا مع تركيا وإيران، ألنهما 

ميتلكان ســدودا على طول األنهر 
الواصلة للعــراق، حتى ال يحدث 
ضــرر علــى البلــد، وأن املوضوع 
خضــع حلوارات طويلــة واجلانبان 

وعدانا باحترام حصتنا املائية".

إدارة ترامب تواصل فصل 
األطفال املهاجرين عن 

عائالتهم وسط تنديد أممي
لكــن لم يتضح مــا الذي حصل 
منذ اإلعالن مطلــع أيار/مايو بأنه 
األشخاص  جميع  احتجاز  سيتم 
الذيــن عبروا احلدود بشــكل غير 
اللجوء  طالبــي  وحتى  شــرعي 
اتهامات جنائية  منهم وتوجيــه 
األميركية  اإلدارة  وتفيــد  لهــم. 
أن تشــديد السياســة ضــروري 
الشــرعية  غير  الهجــرة  لوقف 
فــي ظــل تدفــق املهاجرين من 
أميركا الوسطى هربا من العنف 
حتديدا من الســلفادور وغواتيماال 

وهندوراس.
وقــال سيشــنز "ال ميكــن منح 
يحضرون  ألشــخاص  احلصانــة 
وبشــكل  بتهور  األطفال  معهم 

غير مناسب وغير قانوني".
وأكــد أن "ال مطالب مشــروعة 
على اإلطــالق لدى العديد منهم. 
لرغبتهم في  يأتون فقــط  إنهم 
جني مزيد من األموال أو لســبب 
اقتصادي آخر. نحتاج لضبط هذه 

احلدود".
يشيرون  والناشطني  النواب  لكن 
جتاوزت  الفصل  سياســة  إن  إلى 

احلد.
وقال الســناتور جيــف ميركلي 
الحتجــاز  منشــآت  زار  الــذي 
املهاجرين األســبوع املاضي إن ما 
يحدث تسبب بـ"صدمة نفسية" 

لألطفال.
وقــال إن األطفــال يوضعون في 
وحدات تشــبه "أقفاص الكالب" 
وال يــزودون إال "ببطانيات طوارئ" 

حلمايتهم.
وقــال للصحافيــني "ال حاجــة 
ريثما  أهاليهــم  لفصلهم عــن 
حق  علــى  احلصــول  ينتظــرون 
اللجوء. هذه ليســت سياســة 
عدم تســاهل بل سياســة عدم 

إنسانية".
لكن سيشــنز قال إن السياسة 
اتخــذ مبوجبها  التــي  اجلديــدة 
تقتضي  احلــدود  عابري  توقيــف 

فصل العائالت.
وأكــد أن "القانــون يلزمنا بوضع 
األطفال في منشأة منفصلة عن 

تلك اخملصصة للبالغني".
وأضــاف "إن فصــل األطفال عن 
أهاليهــم أمر صعــب دائما بكل 
تأكيد. لكنه يحصل لألسف كل 
يوم عندما يدخل الناس السجون 

في أميركا".

تتمات ص1

بغداد – هجوم مسلح 
ذكــر مصــدر امني في الشــرطة 
ان حارس  األربعــاء،  امس  العراقية 
مسجد اصيب جراء هجوم مسلح 

شرقي العاصمة بغداد.
"مســلحني  إن  املصــدر  وقــال 
أسحلتهم  نيران  فتحوا  مجهولني 
في  حارس مســجد  باجتاه  الكامتة 
حي أور، ما أسفر عن إصابته بجروح 
خطيرة" ، مضيفــا أن "قوة أمنية 
طوقت مــكان احلــادث، فيما نقل 
اجلريح إلى أقرب مستشفى لتلقي 

العالج". 

ديالى – عملية عسكرية 
أعلــن قائد عمليــات ديالى الفريق 
الركن مزهــر العزاوي امس االربعاء، 
لتعقب  انطالق عملية عســكرية 
خاليا تنظيم "داعــش" في حوض 

حمرين شمال شرقي احملافظة.
وقــال الفريــق الركن العــزاوي إن 
مدعومة  مشــتركة  امنية  "قوات 
بطيران اجليــش انطلقت فجر يوم 
امس من ثالثة محــاور في عملية 
عسكرية في حوض حمرين، )75كم 
شمال شرق ب عقوبة(، لتعقب خاليا 
داعــش"، مضيفــا ان "العمليــة 
تأتــي في اطار اســتراتيجية قيادة 
العمليــات في انهاء اي انشــطة 
للخاليا النائمة وتأمني املناطق بعد 

متشيطها بشكل كامل".

كركوك – اشتباك مسلح 
افــاد مصــدر امني في الشــرطة 
كركوك  محافظــة  في  االحتاديــة 
امس األربعــاء، بإصابة أحد عناصر 
تنظيم "داعش" باشــتباك مع قوة 
أمنية جنــوب غربي احملافظة، فيما 
أشــار إلى إلقاء القبض على ثالثة 

مسلحني في احملافظة.
وقال املصدر االمني " بعد معلومات 
عــن وجــود 4 من عناصــر تنظيم 
"داعش" االرهابي في قرية البستنة 
في قضــاء احلويجة )55 كم جنوب 
غربي كركوك(، داخــل دار متروكة، 
باالشــتباك  امنية  مفــرزة  قامت 
مــع اإلرهابيني"، وقــد اصيب احد 
الذ  فيما  بليغــة،  اصابة  االرهابيني 
املفرزة على  بالفرار، وعثرت  اآلخرون 
نفق داخل الدار طوله 100متر يتجه 
إلى بستان ســلكه االرهابيون في 

الهرب".

بابل – اعتقال مطلوبني 
افــواج طوارئ  اعلن مدير شــؤون 
شرطة محافظة بابل امس االربعاء 
متكن قواتهــا من القبض على عدد 
من املتهمــني واملطلوبــني بينهم 
متهمــني بقضايا اإلرهــاب ، فضال 

عن العثور على مســدس ورمانات 
يدويــة مخبــأة داخــل عجلة في 
إحدى ســيطراتها االمنية شمالي 

احملافظة. 
وقال مدير شــؤون االفواج العميد 
فوج  "مفــارز  ان  الزركاني  عبــاس 
بابل الرابع ضمن الســيطرة الـ 77 
مدخــل احملافظة احملور الشــمالي 
احملــاذي للعاصمــة بغــداد  القت  
القبــض على عنصــر متهم على 
بالتعاون  إرهاب خطيرة  وفق قضايا 
الوطني  واألمن  االســتخبارات  مع 
أثناء  في  التســلل  محاولته  خالل 
التدقيــق في احلواســيب االمنية" 
املتهمني  احالة جميــع  مؤكــدا   ،
اجلهات  الــى  املضبوطــة  واملــواد 
اخملتصة إلكمال االجراءات القانونية 

بحقهم . 

صالح الدين – عملية عسكرية 

في شــرطة  امني  اكــد مصــدر 
محافطة صالح الدين امس االربعاء 
وعمليات  الشعبي  احلشد  قوات  ان 
ســامراء متكنت بعملية عسكرية 
من قتل 13 ارهابيــا وتدمير خمس 
مضافــات لعصابــات داعش غربي 

مدينة سامراء.
وذكر املصدر ان " لواء 313 حشــد 
متكنت  ســامراء  وعمليات  شعبي 
من قتل ثالثة عشر داعشياً وتدمير 
خمــس مضافــات خــالل عملية 
"بدر الكبرى" التــي انطلقت فجر 
الثالثــاء فــي مناطــق ذراع دجلة 
ومناطــق تقســيم الثرثــار وألبو 
غربي  واحلديدي  والصبيحات  جروب 

سامراء"

االنبار – مقتل انتحاري 
محافظة  عمليــات  قيــادة  افادت 
انتحاري  مبقتل  االربعاء  امس  االنبار 

يرتدي حزاما ناســفا جنوبي مدينة 
الرمادي.

اللواء الركن  وقال قائد العمليــات 
محمود الفالحــي ان "فوج طوارئ 
الثامن شرطة األنبار متكن من قتل 
انتحاري من تنظيــم داعش يرتدي 
حزاماً ناســفاً في منطقة الطاش 
األولــى جنوب الرمــادي" ، مضيفا 
ان "ذلــك جاء بنــاء على معلومات 

استخبارية دقيقة". 

ذي قار – تفجير 
أعلن مصدر امني في قيادة شرطة 
محافظــة ذي قــار امــس االربعاء 
تفجير مسيطر عليه ملبارز جرمية 
مبنطقة اخلميسية جنوبي احملافظة.
أن "قســم مكافحة  املصدر  وذكر 
املتفجــرات، قــام ظهر يــوم امس 
ملبارز جرمية  بتفجير مسيطر عليه 
مســتحصلة من عمليــات أمنية 

بوقت ســابق، وذلك فــي منطقة 
اخلميســية بقضاء سوق الشيوخ 

جنوب احملافظة".

نينوى – اعتقال مطلوبني 
وزارة  باســم  املتحــدث  كشــف 
الداخليــة امس االربعاء اعتقال 20 
عنصرا مــن "داعش" فــي اجلانب 

االمين ملدينة املوصل.
وقــال املتحدث اللواء ســعد معن 
ان "قيادة شــرطة نينوى وبناًء على 
معلومات إستخبارية دقيقة قامت 
بحملة لتنفيذ اوامر القبض أسفرت 
عن القاء القبض على ) ٢٠ ( عنصرا 
من مجرمي داعش" ، مضيفا ا "من 
بني هــؤالء عناصر كانوا يعملون مبا 
تسمى باألمنية واحلسبة لداعش"، 
كمــا القــي القبــض عليهم في 
واخلامسة  األولى  الهرمات  منطقة 

في اجلانب األمين ملدينة املوصل".

إصابة حارس مسجد بهجوم بحي اور شرقي بغداد * انطالق عملية تعقب إرهابيين في حمرين شرقي ديالى
مقتل 13 إرهابيا وتدمير 5 مضافات غربي سامراء * مقتل انتحاري يرتدي حزاما ناسفا جنوبي الرمادي

الملف األمني

أربيل ـ خدر خالت:

مبشــاركة نحــو 20 صحفيا من 
أولى  أقيمــت  نينوى،  محافظــة 
الورشــات التدريبيــة فــي فنون 
الصحافــة االســتقصائية فــي 
مركز الشــرق األوســط للبحوث 
)ميري( في أربيل، بدعم من سفارة 
الواليــات املتحــدة األميركية في 
العــراق، إذ من املؤمل إقامة ثماني 
ورش أخــرى تشــمل أكبــر عدد 
العراقيني  الصحفيــني  من  ممكن 
ومن شــتى االنتمــاءات القومية 

والدينية.
الدين مدير  الدكتــور دالور عــالء 
مركز الشــرق األوســط للبحوث 
قال لـــ "الصبــاح اجلديــد" عن 
األهداف والغايــات من إقامة هذه 
الورشــة التدريبية أنه "نحن نريد 
وتأهيل  تدريــب  التشــجيع على 
الصحافــة  علــى  الصحفيــني 
االستقصائية، نظرا ألهميتها في 
تقصي احلقائق وإيصال املعلومات 
للمواطنني،  ومتوازن  أدق  بشــكل 
ألن الصحفيني مبنزلة جســر بني 
التي  اجملتمعات  مــع  القرار  صناع 

تتأثر بهذه القرارات".
واضــاف "يهمنا جدا ان نســهم 
ببناء هذه اجلســور ونشجع على 
العراقية  الصحافــة  مســاعدة 
لتشجيع احلكم الرشيد لصياغة 
القرار الصحيح للحكم الرشيد".

امــا عــن "الهــدف مــن اختيار 
للمشــاركة  الصحفيني  هــؤالء 
بهــذه الورشــة التدريبيــة، افاد 
ورشــات   9 "ســنجري  بالقــول 
شــتى  من  للصحفيــني  عمــل 
ومن شــمال  كردســتان  انحــاء 
العــراق، النخبة احلاضرة اليوم من 
الصحفيــني كانت ألبناء املكونات 
الذين  خصوصا  والعرقية  الدينية 
في محافظة نينوى الذين لم تتح 
لهم فرص جيدة سابقا لالنخراط 
في هكذا ورش تدريبية، ونحن احتنا 
هذه الفرصة للقــاء بهم وتطوير 
قابلياتهــم فــي اعــداد التقارير 

الصحافة  فــن  ضمن  الصحفية 
االستقصائية".

فــي  املشــاركون  الصحفيــون 
هذه الورشــة التدريبيــة تنوعت 
انتماءاتهــم املهنيــة، بني العمل 
في الفضائيات، االذاعة، الصحافة 

الورقية، ووكاالت االنباء.
السيد  مشاركة  الدورة  وتضمنت 
طــارق جوهر، املتحدث الرســمي 
اقليم كردستان  رئاســة  باســم 
للصحفيني  والذي حتــدث  العراق، 
املشاركني لنحو ساعة كاملة عن 
االقليم  في  الصحفيــة  التجربة 
الشأن،  بهذا  اخلاصة  والتشريعات 
كما تطــرق الى خلفيــات اصدار 
في  الصحفــي  العمــل  قانــون 

االقليم عام 2007، والذي عّده اجنازا 
جيدا للصحفيني وحلكومة وبرملان 
القانون  ان هــذا  االقليــم، مبينا 
بقبول  حظــي  انه  مــن  وبالرغم 
االسرة الصحفية في حينها، لكن 
ينبغي ان يتم اعادة النظر فيه كي 
يتالءم مع التغيرات التي طرأت على 
اجملتمــع او على الفنون الصحفية 
مســألة  خاصة  فنونها  بشــتى 
االنتشار الواســع ملواقع التواصل 
االجتماعي، كما كشــف عن انه 
حلد اليوم ال توجد صفحة رسمية 
لرئاسة برملان اقليم كردستان في 
يكتفون حاليا  وانهم  فيســبوك، 
بالصفحة الرسمية على االنترنت، 
كمــا اجــاب علــى العديــد من 

االســئلة واملداخالت التي طرحها 
الصحفيون املشاركون بالورشة.

وخالل اعمال الورشة، مت استضافة 
شــمو،  دخيل  العراقي  الصحفي 
املغتــرب فــي اميركا منــذ نحو 
عبر  وحتدث  الســنني،  من  عقدين 
"ســكايب" عن جتربته الصحفية 
في اميــركا، كما تطــرق ألهمية 
العمــل الصحفــي فــي العالم 
املعاصر، مشيرا الى ان اللغط حول 
الدور الروســي احملتمل في التأثير 
على االنتخابات االميركية االخيرة 
يقــف خلفهــا تقريــر صحفي، 
كما اجاب على عدد من االســئلة 
الصحفيني  قبــل  من  واملداخالت 

املشاركني بالورشة.

اما املــدرب الدولــي خضر دوملي 
قال لـ "الصبــاح اجلديد" ان "هذه 
الورشــة التدريبية اشتملت على 
محاضرات عدة كانت تهدف لرفع 
للصحفيني  الصحفية  القابليات 
امكانياتهم  وتطوير  املشــاركني 
حتصل  التي  املتغيــرات  وفق  على 
دائما في شتى الفنون الصحفية، 
االســتقصائية  الصحافــة  والن 
باتت متثل فنا بحد ذاتها، فان اجناز 
االستقصائية  الصحفية  التقارير 
يتطلب مهارات البد من توفرها في 
الصحفي الذي يــروم اعداد هكذا 

تقارير".
الصحفيون  تلقــاه  مــا  وحــول 
املشــاركون، افــاد دوملــي بــان 

علــى  اشــتملت  "احملاضــرات 
محاضــرة فــي اســس العمــل 
الصحفيني  مسؤولية  الصحفي، 
اخلبرية،  املواضيــع  اختيــار  فــي 
احلقائق  تقصــي  تقاريــر  إعــداد 
احلديثة،  الصحفيــة  واملتابعــات 
احلــوار الصحفــي،  احلصول على 
املعلومات وتداولها، ومت مناقشــة 
واعطاء  النقــاط  هــذه  تفاصيل 

امثلة وجتارب حولها".
عادا ان "وجود صحفيني محترفني 
في الورشة ومن شتى املؤسسات 
االعالميــة في نينوى، ســواء من 
الصحافــة املكتوبــة او املرئيــة 
اخرى  فوائد  اعطى  واملســموعة، 

لهذه الورشة التدريبية".

مدير مركز الشرق 
األوسط: نحن نريد 
التشجيع على تدريب 
وتأهيل الصحفيين على 
الصحافة االستقصائية، 
نظرا ألهميتها في 
تقصي الحقائق 
وإيصال المعلومات 
بشكل أدق ومتوازن 
للمواطنين، ألن 
الصحفيين بمنزلة جسر 
بين صناع القرار مع 
المجتمعات التي تتأثر 
بهذه القرارات

إقامة 9 ورش تدريبية للصحفيين العراقيين
في فنون الصحافة االستقصائية في أربيل

بدعم من سفارة الواليات المتحدة األميركية في العراق
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محليات 4

البصرة - سعدي السند:

بدأت الشــركة العامــة ملوانئ 
العراق بعملية تنظيم عمل جلان 
والتعاون  بالتنســيق  املشتريات 
مــع القطاع اخلــاص ولتنظيم 
عمــل اجملهزين وتوفيــر العدالة 
خالل   من  بينهــم  التنافس  في 
تنظيم  عمل  برنامج  استحداث 
طلبات الشــراء احمللية من خالل 

رابط الكتروني لهذا الغرض.
وللتعــرف على املزيــد عن هذا 
الكابنت ســالم  قال  البرنامــج 
جبار حســن معــاون مدير عام 
شركة موانئ العراق لـ«الصباح 

اجلديد«:
فــي ضوء توجيــه وزيــر النقل 
الكابــنت كاظم فنجان احلمامي 
في احلــد من الفســاد واحلفاظ 
علــى املــال العــام وتعظيــم 
جلان  عمــل  وتنظيم  الــواردات 
والتعاون  بالتنســيق  املشتريات 
مــع القطاع اخلــاص ولتنظيم 
عمــل اجملهزين وتوفيــر العدالة 
استحدثت  بينهم  التنافس  في 
العراق  ملوانئ  العامة  الشــركة 
برنامــج عمل تنظيــم طلبات 
الشــراء احمللية من خــالل رابط 
الكتروني لهــذا الغرض واعلنت 
طريقة عمل جتهيز املواد وتنظيم 

العمل. 
وأضاف معاون مدير الشركة اميانا 
منا بالدور الذي تلعبه املشتريات 
احملليــة في شــركتنا في تأمن 
املســتلزمات التي من شــأنها 
ضمان اســتمرار العمل وحتقيق 
املوانئ  ايرادات  يعزز  الذي  االنتاج 
العراقية ولتذليل الصعاب التي 
تواجه عمل جلان املشتريات وحل 
االشكاالت التي تضع منتسبينا 
للجهات  وعرضة  اتهــام  محط 
القانونية  واحملاســبة  الرقابيــة 
اضافة الــى أهمية احلفاظ على 
املال العام وكذلــك منع التأثير 
السلبي على مبالغ نقاط احلوافز 
واالربــاح وبقيــة املســتحقات 
املالية للموظــف الكادح والذي 
يتطلب منا كأدارة عليا تأمينها 

من دون اي سبب يؤدي لتقليلها، 
زيادة تلك  فالواجب يحتم علينا 
املستحقات وباملبالغ التي نطمح 
ان يغير من حالتهم املعيشــية، 
الفقرة )سابعا(  ان  اضافة لذلك 
تعليمات  من  الثانيــة  املادة  من 
 2018 لعــام  االحتادية  املوازنــة 
التــي اوجبت ضغــط النفقات 
وان يكون  وترشيدها  واحلد منها 
التدبير  احلكومية  االدارات  هدف 
الداخلية  الرقابة  دور  ولتفعيــل 
ممثلًة في قسم التدقيق والرقابة 
العامة  الشــركة  في  الداخلية 
ملوانــئ العــراق وبالتعــاون مع 
املالي  التجاري والقسم  القسم 
واملتابعة  والتخطيط  والقانوني 
وبقية اقســام وموانئ شركتنا، 
وعلى ضوء ذلك نطرح برنامجنا 
جدار  مع  الشأن  بهذا  التطويري 
حمايــة كاف نرغب في تطبيقه 

بشــكل دقيق ليحقق ما اشرنا 
اليه باذن اهلل تعالى والذي نهيب 
بجميــع اجملهزين االلتــزام التام 
واآللية  والســياقات  بالضوابط 
اجلديدة وخلق روح التنافس الذي 
والتي  اجلميــع  طمــوح  يحقق 
عرض  شاشــة  ألجلها  وضعت 
ذكية في اســتعالمات الشركة 
مــع صنــدوق ايــداع طلبــات 
الشــراء من مبلغ مليوني دينار 
100 مليون حتت اشــراف  لغاية 
اللجنــة التنظيمية والتأهيلية 
شكلت  التي  الشــراء  لطلبات 
االيداع  الغرض مع صندوق  لهذا 
من  املقدمة  الطلبــات  جملموعة 
قبــل اجملهزين ويســمح بدخول 
محدده  فتحــة  عبر  الطلبــات 
ويفتح بحضــور جميع االطراف 
املعنية عند الوقت احملدد باإلعالن 
لــكل مادة وطلبيــة التي يجب 

ان تكون مصحوبة باالســتمارة 
ملء  يتوجب  التــي  االلكترونية 
هذه األســتمارة عند كل شراء 
)ادمن(  ضمن  للمنافسة  وتقدمي 
مخصــص لهذا الغــرض وفتح 
الشــركة حتت  موقع  في  نافذة 
عنوان الطلبــات احمللية تتضمن 
بشراء  اخلاصة  املعلومات  جميع 
املــادة ومواصفاتها في ملف بي 
يســهل  للتحميل  قابل  أف  دي 
علــى اجملهزيــن ســحبه ورفع 
الطلبــات في ضوئــه واخلاصة 

بشراء املادة ومواصفاتها.
تنظيم العمل للنهوض واالرتقاء 

بأعمال شركتنا
واشــار معاون املديــر العام الى 
املاضي  األسبوع  التقينا في  اننا 
مدير القسم املالي في الشركة 
روحي عزيز ومســؤولي الشعب 
الوحدات  ومسؤولي  ومعاونيهم 

املهمة  األمور  االجتمــاع  وتناول 
التي لها عالقة بعمل الشــركة 
واحلرص على املال العام من جهة 
والتعامالت  االجراءات  وتسهيل 
مع الزبائن ومســتعملي املوانئ 
وموظفــي الشــركة من جهة 
اخــرى وتنظيم العمل للنهوض 
وناقشــنا  بشــركتنا  واالرتقاء 
إجراءات صرف الرواتب للموظفن 
ألول مــرة في تاريــخ املوانئ عن 
طريق البطاقة الذكية ) املاستر 
كارد( ودراســتها بشــكل دقيق 
املالية  األجراءات  دراسة  وكذلك 
واألرصــدة للنصــف الثاني من 
التقليل  وكيفية  الســنة  هذه 
من الصرف واإليعاز الى قســم 
املوازنــة  لوضــع  التخطيــط 
واأليعاز  وحتضيرها  التخطيطية 
الشــركة  أقســام  بقية  الــى 
جميــع  لكتابــة  وموانئهــا 

أحتياجاتهم للســنة املقبلة  ، 
ووضعــت آلية في األســتعداد 
ألجوبة ديوان الرقابة املالية وعدم 
تأخيرها وترشــيح كل شــعبة 
أحد محاسبيها  ليكون مسؤوآل 
التي تخص  األجوبــة  اعداد  عن 

شعبته .
واوضــح معــاون املديــر العام 
ان االجتمــاع اكد علــى العمل 
بنظام اخملازن األلكترونية وتدريب 
به  للتعامل  عليــه  احملاســبن 
وغير  حاســباتهم  في  وتوثيقه 
ذلك من اإلجراءات  التي ستحقق 
هذه االلية منافع مالية للشركة 
واختيار امثل للمواد بعد أن ثبت 
جناحها بتطبيــق املرحلة األولى 
منه ونحن االن بانطالق البرنامج 
الى  يؤســس  الــذي  النهائــي 
العمل  والشفافية في  التنافس 

ويحد من التالعب باملال العام. 

للحفاظ على المال العام وتعظيم الواردات 

الموانئ العراقية تطبق برنامج عمل إلكتروني لتنظيم طلبات الشراء المحلية

استحدثت الشركة 
العامة لموانئ العراق 

برنامج تنظيم طلبات 
الشراء المحلية من 

خالل رابط إلكتروني 
لهذا الغرض وأعلنت 
طريقة عمل تجهيز 
المواد وتنظيم العمل

جانب من لقاء معاون مدير عام املوانئ مع مالكات الشركة ملناقشة البرنامج
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بحث تطوير 
الصناعات الغذائية 
مع شركة أسترالية

بغداد - الصباح الجديد:
اعلنت الشــركة العامة لتجارة املواد الغذائية 
عن بحثها ســبل تطوير افاق التعاون املشترك 
الشــركة  في  املتاحة  األســتثمارية  والفرص 
اضافة الى مجاالت تطوير الصناعت الغذائية .
واوضح مدير عام الشــركة املهندس قاســم 
حمود انه جــرى خالل اللقــاء التعريف مبهام 
ونشاط الشركة األســتيرادي إضافة الى طرح 
التي تسعى الشركة من  الفرص اإلستثمارية 
خالل تطوير عملها ومبا يتناســب مع مهامها 
على وفق برامج وخطط مستقبلية مدروسة .

من جانبه أكد وفد الشركة استعدادهم لفتح 
افاق للتعاون املشــترك في االستثمار وتطوير 
وتاهيل الصناعات الغذائية ومبا يخدم املصالح 

املشتركة لكال اجلانبن .
وفي ســياق اخر اشار قاسم الى استمرار فروع 
ومراكز البيــع في بغــداد واحملافظات بتجهيز 
الــوكالء باحلصص املقــررة من مواد الســكر 

والزيت واملتزامنة مع شهر رمضان املبارك.    

27 الجاري ..الدورة الثالثة 
لمعرض تكنولوجيا 

المعلومات واالتصاالت 

قريبا .. افتتاح 
ثانوية للمتميزين 

في قضاء الحمدانية 

بغداد - الصباح الجديد:
العراقية  للمعــارض  العامة  الشــركة  اعلنت 
واخلدمــات التجارية العراقية فــي وزارة التجارة 
عن احتضانها للدورة الثالثة ملعرض تكنولوجيا 
املعلومــات واالتصــاال ت )GTX-I ( وللفترة من 
27 من الشــهر اجلاري لغاية االول من شهر متوز 

املقبل . 
وقال مدير عام الشركة املهندس هاشم محمد 
حامت أن شــركة ارض االعمال لتنظيم املعارض 
الدولية ، ســتنظم معرض ومؤمتــر تكنولوجيا 
املعلومات واالتصــاالت )GTX-I ( بدورته الثالثًة 

وعلى ارض معرض بغداد الدولي. 
ولفت املدير العام الى أن املعرض يُعّد منبراً قوياً 
لنمو االعمــال التجارية وملتقــى مهماً جلميع 
املتخصصــن واملهتمــن مبجــال التكنولوجيا 
واملعلوماتيــة من وزارات ومؤسســات حكومية 

وشركات عامة محلية وعاملية ،
موضحــا أن املعــرض الــذي يعــد االكبــر في 
العراق ســيجمع مجموعة من اهم شــركات 
التكنولوجيا واالتصــاالت واحللول البرمجية في 
العراق واملنطقة ، عادا املشاركة فيه مفيدة لكل 
من يرغب مبواكبة آخــر التطورات التكنولوجية 
وســيكون فرصة مهمة للراغبن باالطالع على 
الرؤى واالفكار واملشــورات في مجال االتصاالتية 
واملعلوماتيــة ، اضافــة الى ان املعــرض يدعم 
الطالب وأصحاب املشــاريع ويتيــح لهم عرض 
والشركات مما  أمام احلكومة  مشاريعهم مجاناً 
يســهم في رفع الكفاءة العلمية في البالد ومنو 

روح االبداع واالبتكار.

بغداد - الصباح الجديد:
بحــث وفد مــن وزارة التربية مع املســؤولن في 
املديريــة العامة لتربية نينوى ســير الدراســة 
في مدارس املتميزين فيهــا ، وكذلك اجرى مدير 
التعليم الثانوي زيارة لثانوية املتميزين واملتميزات 

، مؤكدا ان الدراسة فيها تسير بشكل جيد  .
وأوضح املكتب اإلعالمي للوزيــر أن الوفد الوزاري 
اجرى زيارة ميدانية ملوقــع للمتميزين واملتميزات 
في قضاء احلمدانية مــن اجل منح موافقة على 
افتتاحها بعد تهيئة البناية املدرســية واخملتبرات 
العلمية لهــا وهي تتكون من 18 صفاً دراســياً 
، مؤكداً ان الثانوية ســتكون جاهزة الســتقبال 
الطلبة للدراســة فيها للعام الدراســي 2018 - 

. 2019
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بغداد - الصباح الجديد:

اعلنــت الشــركة العامــة لتجارة 
احلبوب في وزارة التجــارة ان كميات 
احلنطــة احملليــة املســوقة خملازنها 
و474  املليون  احلالي جتاوزت  للموسم 

الف طن.
واوضح مديــر عام الشــركة نعيم 
املكصوصــي ان العمــل اليومي في 
املواقــع كافة متواصــل على جميع 
من  احمللية  احلنطــة  بتســلم  احملاور 
الفالحن اضافة الى تســلم احلنطة 
املستوردة من ام قصر وجتهيز املطاحن 
وكذلك  املقــررة  احلنطة  بخلطــات 

جتهيز وكالء التموين مبادة الرز .
املستحقات  وزعت  اخر  وفي ســياق 
املالية للمسوقن واملزارعن للموسم 
احلالــي واشــار املكصوصــي الــى 
اســتمرار الفروع باحتســاب وصرف 
املتســلمة من قبل  احلنطــة  اقيام 
الفالحن واملسوقن وحسب اسبقية 

التســويق ، بعد حتويــل مبلغ )١٩٤( 
للفروع  ثانيــة  دينــار كدفعة  مليار 

والسايلوات عبر وحداتها احلسابية .
واضاف املدير العــام الى انه من اجل 
نقل  عملية  ومواصلــة  الســيطرة 
احلنطــة املســتوردة من املينــاء او 
مناقلــة احلنطة احمللية مــن املواقع 
شكلت غرفة عمليات ملتابعة حركة 
اوقات  الشركة ملتابعة  اسطول نقل 
الوصول والنفاض والزام املواقع كافة 
بتقدمي موقف مبيت تلك الشاحنات 
التوجيه  الى  اضافــة  نوعها  وحتديد 
بضرورة االسراع بتفريغها وتوجيهها 
ملواقع العمل ، مشــيرا الى ان مواقع 
تسلمها  تواصل  الشركة  وسايلوات 
احلنطة املســتوردة الوارده للبالد عبر 
ميناء ام قصر جنوب البالد وحســب 
الكميــات املقررة علــى وفق اخلطة 

التسويقية .
وتابع املكصوصــي ان الكميات التي 
تسلمها  ســايلو كربالء من احلنطة 
)638/1053(طنا  االميركيــة كانــت 

وفرع االنبار تســلم ) 7 ( شــاحنات 
محملة بحدود )٣٠٠( طن من احلنطة 
االســتراليه فيما تســلم ســايلو 
الدورة )٢٠ ( شاحنة محملة بكمية 
)٨٥٣،٢٠٠( طنا من احلنطة االسترالية 
وبعد اخذ العينات من تلك الكميات 
وفحصها في وحدات اخملتبر في تلك 
الفروع مت تفريغها في مخازن السايلو 

من املسقفات والساحات .
على صعيد متصل اعلنت الشــركة 
العامــة لتصنيع احلبوب فــي وزارة 
التجارة عن االنتهاء مــن توزيع مادة 
الطحن الصفر حلصة شهر رمضان 
في محافظات الســليمانية ونينوى 

والديوانية .
وقال مدير عام الشركة املهندس طه 
ياســن ان فروع الشــركة اجنزت في 
تلك احملافظات توزيع الطحن الصفر 
املذكورة بنســبة  % 100 ، مشيرا الى 
جرد املطاحــن املكلفة بانتاج احلصة 
بتجهيزها  واملباشــرة  الرمضانيــة 
باحلبــوب اخملصصــة لطحن احلصة 

التموينية املقررة كذلك ، اذ شــملت 
عمليــة اجلرد مطاحن ســرجنار في 
الســليمانية ومحســن النوري في 

نينوى والفتح القريب في الديوانية .
ولفــت املدير العام الى جتاوز نســبة 
جتهيــز الطحن الصفر فــي عموم 
البالد الى  % 90 حيث انهت اغلب فروع 
الشــركة في احملافظات انتاج وتوزيع 

احلصة الرمضانية.
وفي ســياق اخر لفت ياسن الى ان 
اللجــان الرقابيــة املشــتركة لفرع 
الشــركة في النجــف حققت )56( 
زيارة للمطاحــن العاملة والتي جرى 
خاللها ســحب )56( امنــوذج طحن 
و )34( امنوذج حبــوب ، فيما حققت 
جلان رقابة الــوكالء )6( زيارات لوكالء 
الطحن في احملافظة حيث اســفرت 
تلك الزيــارات عن رصد )9( مخالفات 
نوعيــة ومخالفــة رقابيــة واحدة ، 
اخملالفات  والتي بدورها احيلــت تلك 
الى قسم الرقابة باملقر العام التخاذ 

االجراء املناسب بحق اخملالفن . 

تقرير

التجارة تتسلم ) ١٤٧٤( طنا من الحنطة المحلية المسوقة 

ذي قار - الصباح الجديد:
واالســكان  االعمار  وزارة  اعلنــت 
والبلديــات واالشــغال العامة عن 
مشــروع  اعمال  تنفيذ  مواصلــة 
اعادة تأهيــل معمل غاز محافظة 

ذي قار الواقع باحملافظة.
ان  وذكر املركــز االعالمي للــوزارة 
في  والفنية  الهندســية  املالكات 
ألعامه  الهندســية  الفاو  شركة 
إحدى تشــكيالت الــوزارة تواصل 
تأهيل  العمل في مشــروع  تنفيذ 
معمل غاز ذي قار اذ بلغت نســبة 
 52% احلاليــة للمشــروع  االجنــاز 
وبكلفة اجماليــة بلغت اكثر من 

)800( مليون دينار .
وبــن املركز االعالمــي ان االعمال 
شــملت هدم بناية اإلدارة القدمية 
املباشــر مع  البيع  وهدم ســاحة 

البناية املوجــودة بداخلها وكذلك 
التعبئة  منصــة  بتفكيك  القيام 
وسقيفة اخملزن مع اعمال قلع قطع 
رفع  بإعمال  القيام  ثم  الكربستون 
األنقاض خارج املوقع ،مشــيراً الى 
احلالية في املشــروع  ان اإلعمــال 
هــي إعمال إنشــاء بنايــة اإلدارة 
مبســاحة )270(م2 ،حيــث تتكون 
البناية مــن طابقــن تضم غرف 
مختلفة ومجاميع صحية ومماشي 
خارجية وإعمــال تطبيق األرضيات 
واجهــات  وتغليــف  باالكرانيــت 
البنايــة باالليكوبونــد إضافة الى 
إعمال األبواب والشبابيك واإلعمال 

احلديدية األخرى .
ان  االعالمــي  املركــز  واضــاف 
االعمال شــملت ايضا انشاء غرف 
لالســتعالمات واحلــرس وســياج 

خارجي بطول )55(م وكذلك انشاء 
إضافة  عدد)2(  حديدية  ســقائف 
الى صب ارضيات مســلحة حلركة 

االليات والسيارات احلوضية .
يذكر ان شــركة الفاو الهندسية 
وان  للوزارة ســبق  التابعة  ألعامه 
اجنزت عدة مشــاريع في محافظة 
ذي قــار ومنهــا مبنــى الصابئة 
املندائـــــــين وانشــاء االحواض 
الكونكريتية لصالح وزارة النفط و 
معمل غاز ذي قار ومشروع اخلزانات 
تعبئة  شــركة  لصالح  الكرويــة 
الغاز وتنفيــذ )89( محال  جتاريا في 
اســواق البطحاء واالعمال املدنية 
ملوقع  والكهربائية  وامليكانيكيــة 
ذي قــار وبناية الشــبكة الوطنية 
للمعلومــات وبناية دار اســتراحة 

الوزارة في احملافظة. 

بغداد - الصباح الجديد:
وجه وزير التربية الدكتور محمد 
اقبال الصيدلي املديريات العامة 
كافة  احملافظــات  فــي  للتربية 
باســتثناء محافظــات اقليــم 
كردستان بأن تكون بداية العطلة 
الصيفية للمعلمن واملدرســن 
التعليمية  واملعاهد  املدارس  في 
بدءا من يوم امس االول الرابع من 

شهر حزيران اجلاري .
املكتب  عــن  بيان صادر  واشــار 
االعالمي اخلاص للوزير ان التوجيه 
اعمال  بأية  املكلفن  ال يشــمل 
تتعلق باالمتحانات العامة جلميع 
املراحل ، مضيفا ان حتديد املوعد 

جاء اســتنادا إلى قــرار مجلس 
الوزراء املرقم ١٤٦ لســنة ٢٠١٦ 
، والــذي خول الــوزارة صالحية 
تقدمي أو تأخير العطلة الصيفية 
، الفتا الى اســتمرار  عمل اإلدارة 
من مديــر ومعاون ومــالك اداري 
وخدمي وفقاً للسياق املتبع خالل 

العطلة الصيفية من كل عام .
كما نبه الى ضــرورة تقدمي إدارة 
املدرســة مــن مديــر ومعاونن 
تعهــداً بانتهاء جميــع االعمال 
اخلاصــة باالمتحانات ويؤيد عدم 
وجــود حاجة الي مــن املعلمن 
املدرســة خالل  واملدرســن في 
الفتــرة مــن الرابع مــن حزيران 

االول من متوز، وهو موعد  ولغاية 
وفقاً  الصيفيــة  العطلــة  بدء 
وبعكســه  التربوية  لألنظمــة 
تتحمل اإلدارة املسؤولية اذا ظهر 

خالف ذلك .
وتابع ان هذا التوجيه ال يشــمل 
كالً مــن كلف بأية اعمال تتعلق 
للمراحل  العامــة  باالمتحانات 
كافة ، مؤكدا بــان توجيه الوزير 
جــاء تخفيفــا عــن مالكاتنــا 
التدريسية ، سيما ونحن نعيش 
 ، املبارك  رمضــان  اجواء شــهر 
ومراعاًة لظروفهم في ظل ارتفاع 
درجات احلــرارة وتقديراً جلهودهم 

املبذولة طيلة عام كامل . 

وزير التربية يوّجه ببدء العطلة اإلعمار تواصل تأهيل معمل غاز ذي قار
الصيفية للمعلمين والمدرسين 

ديالى - الصباح الجديد:
أعلنــت دائــرة صحــة ديالى عن 
تفتيشــية على  زيارات  إجرائهــا 
املستشفيات األهلية في احملافظة 

ملتابعــة مــدى التــزام إداراتهــا 
بالشروط والضوابط الصحية .

تفتيــش  وذكــر مديــر شــعبة 
املؤسســات الصحية اخلاصة في 

قسم التفتيش بالدائرة الصيدلي 
حيدر فواز جنم إن فريقا تفتيشــيا 
زار املستشــفيات األهليــة فــي 
إداراتها  التزام  وتابع مدى  احملافظة 

بالشــروط والضوابــط الصحية 
املوضوعة ».

وأضــاف مدير الشــعبة ان الزيارة 
مــن  التفتيشــية شــملت كال 

األهلــي  الشــفاء  مستشــفى 
- مستشــفى احليــاة األهلــي - 
مستشــفى ديالى األهلــي وتابع 
طرق إجــراء العمليــات و التوثيق 

الطبي و تعقيــم صاالت الوالدة و 
صاالت العمليات و توفير املعقمات 
وأدويــة الصدمــة فــي صــاالت 

العمليات ».      

زيارات تفتيشية على المستشفيات األهلية في ديالى 
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متابعة الصباح الجديد:

تقدمي  الصحــة  وزارة  تواصــل 
اخلدمــات الوقائيــة والعالجية 
للنازحني والعائدين الى املناطق 
احملررة في نينــوى وصالح الدين 

واالنبار وكركوك وديالى.
واوضح معاون مديــر عام دائرة 
الصحة العامة الدكتور محمد 
جبر حويل ان الــوزارة تقوم مع 
جميــع الدوائر الصحية، ومنها 
مبتابعة  الديــن  صــالح  صحة 
الوقائية  الصحيــة  اخلدمــات 
مناطق  في  املقدمة  والعالجية 
بيجي بتلقيح مايزيد على )338( 
طفال  دون ســن اخلامســة من 
العمر وارجاعهم الى برنامجهم 
التلقيحي االعتيادي مع متابعة 
رش مبيــدات الصحــة العامة 
ملكافحة  للبيئــة  الصديقــة 

نواقل االمراض.
واضــاف معاون املديــر العام ان 
املــالكات الصحيــة في صالح 
قامت  العلــم  بناحية  الديــن 
بتلقيح ما يزيد على )287( طفال 
دون ســن اخلامســة من العمر 
وارجاعهــم الــى برنامجهــم 
مــع  االعتيــادي  التلقيحــي 
متابعة االنــذار املبكر لالمراض 
االنتقالية ورش مبيدات الصحة 
العامة وتعزيــز العمل بالوقاية 
غير  االمراض  والســيطرة على 
تأمني  الى  اضافــة   ، االنتقالية 
عالج االمــراض املزمنة ملا يقرب 
مــن )204( مــن املرضــى اجلدد 
بالتنســيق مع دائــرة العيادات 

الطبية الشعبية.
كما وجهــت دائرة صحة نينوى 
الصحيــة  اخلدمــات  بتعزيــز 
الوقائيــة والعالجيــة املقدمة 
فــي مخيمــات النازحــني في 
اجلدعة ، بتلقيــح ما يزيد على 
(114( طفال دون ســن اخلامسة 
التلقيحي  برنامجهم  ومتابعة 
االعتيــادي مع القيام برشــات 
العامة  الصحة  ملبيدات  طوارئ 
ملكافحة  للبيئــة  الصديقــة 
نواقل االمــراض جنبا الى جنب 
مــع متابعــة ســالمة الغذاء 
وتعزيــز العمــل بالوقايــة من 

االمــراض التي تنتقل عن طريق 
بالتنســيق  امللوث  والغذاء  املاء 
مــع اجلهــات ذات الصلــة مع 
)24( مريضا  متابعة اكتشــاف 
املزمنــة  مصابــني باالمــراض 
العالجات املطلوبة لهم  وتأمني 
بالتنســيق مع دائــرة العيادت 

الطبية الشعبية.
الى  العام  املدير  معاون  واشــار 
متباعــة اخلدمــات الصحيــة 
نينــوى فيما  دائــرة صحة  في 
يخص تعزيــز اخلدمات الوقائية 
والعالجيــة املقدمــة خمليمــي 
 )2 والســالمية  )الســالمية1 
بتلقيــح )37( طفال دون ســن 
الى  ارجاعهم  وضمن  اخلامسة 
برنامجهم التلقيحي االعتيادي 
بالوقاية  العمــل  تعزيــز  مــع 
االمــراض  علــى  والســيطرة 
االنتقالية وغيــر االنتقالية من 

خــالل متابعة الرصــد الوبائي 
واخملتبــري وتعزيز العمل باالنذار 

املبكر لالمراض االنتقالية.
العام  املديــر  معــاون  واشــار 
الطبية  اخلدمــات  تقــدمي  الى 
بالتنسيق مع دائرة صحة ديالى 
فــي ناحية جلــوالء بتلقيح ما 
يزيد على )179( طفال دون ســن 
وضمن  العمــر  من  اخلامســة 
برنامجهــم  الــى  ارجاعهــم 
التلقيحي االعتيادي مع متابعة 
برشــات طوارئ ملبيدات  القيام 
الصحــة العامــة الصديقــة 
للبيئة ملكافحة نواقل االمراض 
ضمن  االسهال  حاالت  ومتابعة 
والتعامل  املبكــر  االكتشــاف 
مع احلاالت جنبــًا الى جنب مع 
تامني املياه الصاحلة لالستهالك 
البشــري بالتنسيق مع اجلهات 
ومتابعة فعاليات  الصلــة  ذات 

العمل  وتعزيز  الغذاء  ســالمة 
لالمــراض  املبكــر  باالنــذار 
االنتقاليــة مــع العمــل على 
الوقايــة  بفعاليــات  االرتقــاء 
غير  االمراض  والســيطرة على 
االنتقاليــة ضمن بنــاء قدرات 
والقدرات  العاملــة  املــالكات 
في املركز الصحــي في جلوالء 
العام فيما  ومستشفى جلوالء 

يخص الرصد الوبائي واخملتبري .
الى  العام  املديــر  معاون  ولفت 
انه وجــه مبتابعــة دائرة صحة 
اخلدمــات  لتعزيــز  كركــوك 
الوقائيــة والعالجيــة املقدمة 
فــي قضاء احلويجــة ومنطقة 
الريــاض بتلقيــح )97( طفــال 
دون ســن اخلامســة من العمر 
وضمن ارجاعهم الى برنامجهم 
التلقيحــي االعتيادي جنبا الى 
جنب مع متابعــة رش مبيدات 

الصحــة العامــة الصديقــة 
للبيئة ملكافحة نواقل االمراض 
مــع تطبيــق االنــذار املبكــر 
متابعة  مع  االنتقالية  لالمراض 
واملاء  الغذاء  ســالمة  فعاليات 
بالتنســيق مــع اجلهــات ذات 
الصلة واكتشــاف )34( مصابا 
واعطاءهم  املزمنــة  باالمراض 
بالتنســيق  املطلوب  العــالج 
مــع دائــرة العيــادات الطبية 

الشعبية. 
مدير  اطلع  على صعيد متصل 
عام دائــرة صحة االنبار الدكتور 
خضير خلف شــالل على واقع 
النازحــني في مخيــم اخلالدية 
(٢٣كيلو شــرق مدينة الرمادي( 
الصحة  قســم  مدير  برفقــة 
العامة ومالك صحي واداري من 
اجل التعرف عن كثب حول اهم 
املشكالت الصحية التي يعاني 

منها قاطنو اخمليم املذكور .
وجتــول املدير العام فــي اخمليم 
والتقــى بعــدد مــن العائالت 
التــي كانت تعانــي من بعض 
املشــكالت الصحيــة والتــي 
اســتجاب لهــا ووجــه بإيجاد 
املرضى  ميكــن  مما  لهــا  احللول 
مــن الشــفاء التام مــن هذه 
االمراض ، وتفقد املركز الصحي 
املوجود في اخمليــم والذي يقدم 
والطبية  الصحيــة  اخلدمــات 
لســاكني اخمليم واســتمع الى 
اهم املشكالت واملعوقات والتي 
لها  املناسبة  احللول  بايجاد  قام 
اضافة الــى زيارة محطات املياة 
العاملة في اخمليم للتأكيد على 
جتهيز النازحــني باملياة الصاحلة 
املواصفات  وفق  على  للشــرب 
اخمليم  يوجد في  الصحية حيث 

ثالث محطات لتصفية املياة. 

الخدمات الوقائية والعالجية للنازحين والعائدين الى المناطق المحررة مستمرة
شملت محافظات نينوى وصالح الدين واألنبار وكركوك وديالى

تقوم جميع الدوائر 
الصحية ومنها 
صحة صالح الدين 
بمتابعة الخدمات 
الوقائية والعالجية 
المقدمة في 
مناطق بيجي بتلقيح 
مايزيد على )338( 
طفال

النازحون والعائدون الى املناطق احملررة

العراق يبحث مع الصليب 
األحمر تقديم الخدمات 

الطبية للجرحى والمصابين

العيسى يدعو الى تطوير 
المناهج الدراسية التخصصية  

التجارة تتعاقد مع المجارش 
األهلية لتجهيزها بالشلب 

بغداد - الصباح الجديد:
بحث مدير عام دائــرة صحة بغداد الكرخ الدكتور 
جاســب لطيف احلجامي في مكتبه مع وفد من 
منظمة الصليب االحمــر الدولية تقدمي اخلدمات 
الطبيــة والصحيــة للجرحى واملصابــني ونزالء 

املؤسسات العقابية.
كما بحث املدير العام مع الوفد الذي ضم الطبيبة 
امليدانية ســجا طارق ومديرة قســم الصحة في 
بغــداد الدكتــور جوديث اون ومســؤولة الصحة 
داخل املؤسســات العقابية الدكتورة باسكولينا 
كوفي تقدمي اخلدمات الطبية  والصحية للجرحى 
واملصابــني ونزالء املؤسســات العقابية في جانب 
الكــرخ فضال عن فتــح افق التعاون بــني الدائرة 

ومنظمة الصليب االحمر الدولية .
واشــاد الوفد باجلهود املبذولة من قبل املدير العام 
و إدارات املؤسســات الصحية في تقدمي اخلدمات 

الطبية والصحية للمرضى واملراجعني .

بغداد - الصباح الجديد:
اطلــع وزيــر التعليــم العالي والبحــث العلمي 
الدكتور عبد الرزاق العيسى على االبنية والقاعات 

االمتحانية في كلية اإلمام األعظم .
وجتول الوزير في عدد من األقســام التي يؤدي فيها 
الطلبة امتحاناتهــم النهائية فيما وجه بضرورة 
تطوير املناهج في ضوء االختصاصات املدروســة 
، مؤكدا أن املؤسســات التعليمية في العراق غير 
معزولة عــن بعضها وتتكامل مبــا يحقق أهداف 

اجلودة العلمية.
وأشار وزير التعليم العالي في سياق زيارته الكلية 
الى اعتمــاد الوزارة على معاييــر موحدة للقبول 
في الكليات واجلامعات تراعي اإلمكانات البشرية 
والعلمية املتوافرة في كل اختصاص وما يناســب 
ذلك من اعداد الطلبة املقبولني وصوال الى حتقيق 
املطلوبة فيما أشــاد بتطوير  العلميــة  املعادلة 
بعــض االختصاصــات في كلية االمــام األعظم 
والسيما الدراسة باللغة اإلنكليزية التي توفر جوا 
مــن التواصل العلمي مع املؤسســات االكادميية 

خارج العراق.
وفي هذا الســياق التقى وزير التعليم رئيس ديوان 
الوقف السني الدكتور عبد اللطيف الهميم الذي 
ثمن بدوره زيارة الكليــة واالطالع على مفاصلها 
العلمية واإلدارية ويحقق الرسالة والهدف املنشود 

من املؤسسات التي تخدم اجملتمع. 

بغداد - الصباح الجديد:
أعلنت الشــركة العامة لتجــارة احلبوب في وزارة 
التجارة عــن التعاقد مع 19 مجرشــة اهلية في 
محافظــة النجف االشــرف لتجهيزها مبحصول 

الشلب لغرض تصنيعه .
واوضــح مدير عام الشــركة نعيــم املكصوصي 
ان نسبة االســتخالص لكل مجرشــة هي 60% 
حيث ان التعاقد مســتمر مع اجملارش االخرى بعد 

استكمال اجراءات التعاقد .
وفي الســياق ذاته اشــار املدير العام الى مواصلة 
ســايلو شــلب الديوانية بتســلم كميــات الرز 
الياسمني احمللي واملنتج في اجملارش االهلية حسب 
العقد املبرم مبوجب الضوابــط املعتمدة من قبل 
الشــركة ، الفتا الــى ان الكمية الــواردة من الرز 
الياســمني احمللي بلغت 442 الفــا و 950 طنا وان 
التسلم مســتمر لغرض جتهيز الكميات املقرر ة 

لوكالء محافظة واسط . 

بغداد - الصباح الجديد:
والشــؤون  العمــل  وزارة  اعلنــت 
اكثر  اجناز  الثالثاء  االجتماعية امس 
بقروض  ألفي معاملــة خاصة  من 
املدرة  دعــم املشــاريع الصغيــرة 
للدخل خالل االشهر االربعة االولى 

من العام احلالي. 
وقــال مديــر عــام دائــرة التدريب 
عبد  عمــار  املهندس  والتشــغيل 
الواحــد ان قســم دعم املشــاريع 
الصغيرة املــدرة للدخل في الدائرة 
خاصــة  معاملــة   )2236( اجنــز 
بالقروض في بغداد واحملافظات منذ 
بدايــة العام احلالــي ولغاية نهاية 

نيسان املاضي. 

واضاف املدير العام ان عدد معامالت 
القــروض املنجزة ضمــن اخلدمات 
لغاية   2015-10-1 مــن  الصناعية 
2018 بلغــت )292( معاملــة،  آذار 
مشيرا الى ان عدد املعامالت املنجزة 
ضمن برنامج الصندوق خالل نيسان 

فقط بلغ )622( معاملة. 
واوضح مدير عــام دائرة التدريب ان 
املصروفة  الكليــة  املبالغ  مجموع 
للقروض بلغ خمسة مليارات و275 
مليون دينار، مبينا ان نسبة تسديد 
تلــك املبالغ خالل نيســان املاضي 

بلغت 82 %. 
يذكــر ان برنامــج دعم املشــاريع 
الصغيرة املــدرة للدخل يهدف الى 

ايجاد فرص عمل جديدة للشــباب 
وتخفيف  البطالة  علــى  والقضاء 

معدالت الفقر في اجملتمع. 
وزارة  اجــرت  على صعيــد متصل 
العمــل زيارات ميدانيــة الكثر من 
(150( عائلة مــن العائالت الفقيرة 
واملتعففة في بغداد واحملافظات منذ 
لغرض   2018 احلالــي  العام  مطلع 
شــمولهم باخلدمات التي تقدمها 

الوزارة للمستفيدين . 
وقال املتحدث باســم الوزارة عمار 
منعم ان الوزارة وعــن طريق فريق 
الرصــد امليدانــي اجــرت زيــارات 
ميدانية لنحــو )150( عائلة فقيرة 
، مشــيرا الى ان احلاالت االنسانية 

التي رصدت عن طريق املناشــدات 
االجتماعــي  التواصــل  ومواقــع 
والقنوات الفضائيــة يتم احالتها 
بشكل مباشر الى الوزير الذي بدوره 
يوجه فريق الرصــد امليداني بزيارة 
تلك احلــاالت والقيــام باالجراءات 
االصوليــة لشــمولهم باخلدمات 
التــي تقدمهــا الــوزارة . واضاف 
االنســانية  املناشــدات  ان  منعم 
وحاالت الرصد التي تنفذها الوزارة 
تخص عوائل شــديدة الفقر او ممن 
العوق  مــن  يعانون  افــراد  لديهم 
وليــس لديهم مصــدر دخل وبعد 
تلقي املناشدة او الرصد يجري فريق 
الرصد امليداني زيارة لتلك العائالت 

االصوليــة  باالجــراءات  ويقــوم 
احلماية  باعانة  شــمولهم  لغرض 
لديهم  من  احالــة  او  االجتماعية 
معوق الى هيئة رعاية ذوي االعاقة 
لشــمولهم براتب املعــني املتفرغ 
فضال عن ابالغهم باستعداد الوزارة 
الشــراك الراغبني منهم بالدورات 
التدريبيــة التي تنظمها للباحثني 
عن العمل وشــمول املســتحقني 
منهم بالقروض امليسرة ، الفتا الى 
ان اغلب الزيــارات امليدانية تخص 
العائالت التي تعيش الفقر املركب 

وتعاني ظروفاً ال ميكن حتملها . 
وبــني منعــم ان الــوزارة تتلقــى 
مناشــدات حلاالت انسانية ليست 

كحاالت  عملهــا  نطــاق  ضمــن 
التخلف العقلــي او الذين يعانون 
من امراض التي هي من مسؤولية 
وزارة الصحــة واحلكومــات احمللية 
قد ابلغوا بذلك داعيــاً في الوقت 
واملواطنني  االعالمية  الوسائل  ذاته 
مناشــداتهم  توجيه  الــى  كافة 
باملســتفيدين  املتعلقة  واالمــور 
الــى احلكومــات احمللية بــدال عن 
االجتماعية  والشؤون  العمل  وزارة 
ارتباط عدد من  باشرت فك  كونها 
دوائرهــا اخلدمية ونقل صالحياتها 
الى احلكومات احمللية في احملافظات 
علــى وفق قانون رقم )21( من املادة 

45 لسنة 2013.

»العمل« تنجز معامالت قروض دعم المشاريع الصغيرة
زارت 150 عائلة منذ مطلع العام الحالي 
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الصباح الجديد - وكاالت:
اعلنت املفوضيــة األوروبية، اليــوم االربعاء، ان 
االحتــاد األوروبــي يعتزم فرض رســوم كمركية 
انتقامية على مجموعة من الســلع املستوردة 
مــن الواليات املتحدة بداية من متــوز املقبل، رداً 
على الزيادة التي فرضتها واشنطن على رسوم 

واردات الصلب واأللومنيوم.
وذكرت ان »االحتاد األوروبي قــدم بالفعل قائمة 
ملنظمة التجارة العاملية بالواردات التي ميكن أن 
تتأثر بزيادة الرسوم اجلمركية، والتي تتباين بداية 
من املنتجــات الزراعية مثل الفول الســوداني، 
وعصيــر البرتقــال، وحتــى ســراويل اجلينــز، 
والدراجات البخارية، ومشــروبات )الويســكي( 

الكحولية«.
واوضحت املفوضيــة أنها »تعتــزم فرض زيادة 
الرســوم اجلمركيــة أوالً علــى واردات أمريكية 
بقيمة إجمالية 2.8 مليار يورو )3.3 مليار دوالر(، 

مع النظر في زيادة القائمة فيما بعد«.
ومن جانبه قال نائــب رئيس املفوضية األوروبية 
مــاروس ســيفكوفيتش، إن »االحتــاد األوروبي 
ســتكون لديه في بداية متــوز املقبل جملة من 
والدراجات  الويسكي  اجلمركية تشمل  الرسوم 
النارية رداً على الرســوم األمريكية على الفوالذ 

واألملنيوم«.
وأضــاف أن »املفوضيــة األوروبية التــي تتولى 
املســائل التجارية عن الدول الـــ 28 تتوقع أن 
تنهي اإلجراءات بالتنســيق مع الدول األعضاء 
قبــل نهاية حزيــران اجلاري علــى أن يبدأ فرض 

الرسوم اجلديدة في متوز املقبل«.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
تواصلت االحتجاجات امــس االربعاء في عمان 
وعدد من املدن االردنية ضد مشروع قانون ضريبة 
الدخل، املزمع طرحه قريباً على مجلس النواب، 
على رغــم دعوة امللك عبد اهلل الثاني إلى اجراء 

حوار ومراجعة شاملة حول القانون.
وجتمــع نحــو 1300 شــخص فــي منطقــة 
الشميساني وسط عمان، على بعد عدة مئات 
من االمتار من مبنى رئاســة الــوزراء في الدوار 
الرابــع امس االربعاء ، وســط اجــراءات امنية 

مشددة.
وردد احملتجون، بينهم محامون، واطباء، وصيادلة، 
وممرضون، وناشطون شباب، واطفال وكبار السن 
»الشــعب يريد اســقاط النــواب«، و«املوت وال 

املذلة«.

الصباح الجديد ـ وكاالت :
قدمت حكومــة رئيس الوزراء املصري شــريف 
إسماعيل اســتقالتها إلى الرئيس عبد الفتاح 
السيســي امس االول بعدما أدى اليمني لوالية 

ثانية عقب فوزه الساحق في االنتخابات.
وقال الناطق باسم رئاســة اجلمهورية السفير 
بســام راضي في بيــان، إن »السيســي كلف 
واالستمرار  األعمال  بتسيير  حكومة إسماعيل 
فــي أداء مهماته وأعمالها إلى حني تشــكيل 

حكومة جديدة«.
واالستقالة خطوة روتينية قبل تشكيل حكومة 
جديدة بعد فوز السيســي بفترة رئاسية ثانية 

في االنتخابات التي جرت في آذار املاضي.
وقال السيســي في كلمة تلفزيونية إن »مصر 
ستشــهد بعد عطلة عيد الفطــر في نهاية 
األسبوع املقبل، حجما كبيرا من اإلجنازات التي 
سيتم افتتاحها وستكونون حاضرين وسيكون 
نشــاطنا أكبر«. ولــم يذكر تفاصيــل، وأضاف 
»عنــدي أمل كبير خالل العامني املقبلني، أن تروا 

مصر في منطقة أخرى بفضل اهلل«.

رسوم كمركية أوروبية 
»انتقامية« ضد أميركا

استمرار االحتجاجات
 في األردن 

الحكومة المصرية تقدم 
استقالتها للسيسي

متابعة ـ الصباح الجديد :

أثــار إعالن طهــران أنها ســتعّزز 
اليورانيوم،  قدرتها على تخصيــب 
في إطار االتفاق النووي الذي أبرمته 
مع الدول الســت عام 2015، ترقباً 
لدى االحتاد األوروبــي الذي اعتبر أن 
ذلك ال يســاهم »فــي تعزيز الثقة 
اإليراني«،  النــووي  البرنامج  بطابع 
فيما وضع رئيس الوزراء اإلسرائيلي 
األمــر في إطار  نتانياهو  بنيامــني 
مســعًى إلــى »تدميــر« الدولــة 

العبرية.
وأكــدت الوكالــة الدولية للطاقة 
الذريــة أن طهــران أبلغتها االثنني 
خططاً »مبدئية« إلنتاج »ســادس 
اخلام  املــادة  اليورانيوم«،  فلورايــد 
الطرد  أجهــزة  لتشــغيل  الالزمة 
املركزي املُســتخدمة في تخصيب 

اليورانيوم.
واعتبــر مصدر أوروبــي أن اخلطوة 
اإليرانيــة تكثــف ضغوطــاً على 
األوروبيني، لتسريع تطبيق وعودهم 
بإنقاذ االتفاق النووي، بعد انسحاب 
وحتاول  منــه.  املتحــدة  الواليــات 
الــدول األوروبية التوصل الى حزمة 
للتجارة مع طهــران، حلمايتها من 
وثنيها  األميركية  املالية  العقوبات 

عن االنسحاب من االتفاق.
ونّبهــت وزارة اخلزانــة األميركيــة 
وشركاءها  املتحدة  الواليات  حلفاء 
والقطــاع اخلــاص الــى أهمية أال 
إليران،  اخلداعية  الشبكة  في  »تقع 
وتوضيــح األخطار الشــديدة جداً 
للقيام بأعمال جتارية مع شــركات 
وأشــخاص« على أراضيها. وحذرت 
القطــاع اخلــاص من احتمــال أن 
»تستغّل إيران ووكالؤها شركاتكم 

لدعم نشاطاتهم الشائنة«.
وبعد يــوم على قول املرشــد علي 
خامنئي انه أمــر املنظمة اإليرانية 
للطاقــة الذريــة ببــدء التحضير 
تخصيب  علــى  القــدرة  لتعزيــز 
اليورانيوم، في حــال انهيار االتفاق 
النووي، أعلن رئيــس املنظمة علي 
أكبر صاحلي ان بالده أبلغت الوكالة 
الذريــة االثنــني املاضــي »البــدء 

بنشاطات«. 
واســتدرك: »ما نفعله ال يشــّكل 
وتابع:  النــووي،  لالتفاق«  انتهــاكاً 

»هــذه اإلجــراءات ال تعني فشــل 
املفاوضــات مــع األوروبيــني. لــو 
الطبيعي  بالشــكل  نتقــدم  كنا 
الستغرق األمر 6 أو 7 سنوات، لكن 
ذلك ســيحدث اآلن خالل أســابيع 
أو أشــهر«. وشــدد على أن طهران 
لن تقبل اتفاقــاً نووياً »معيباً«، وال 
الواردة فيه،  القيــود  التزام  ميكنها 

وهي تواجه عقوبات جديدة.
وعّلقت ناطقة باسم وزيرة خارجية 
االحتاد األوروبي فيديريكا موغيريني، 
قائلة:  صاحلــي،  تصريحــات  على 
»بعد تقومي أول، ال تشّكل اإلجراءات 
)اإليرانية( املعلنة انتهاكاً لالتفاق«. 
واستدركت أن األمر ال يسهم »في 
تعزيز الثقة بطابع البرنامج النووي 
اإليرانــي. سنســتمر فــي احترام 
االتفاق، طاملا  التعهدات في إطــار 

التزاماتها،  ايران في احترام  تستمر 
ســنبذل جهدنــا للحفــاظ على 

املكاسب التي جتنيها من االتفاق«.
في باريس، اســتبق نتانياهو لقاءه 
الرئيس الفرنســي إميانويل ماكرون 
وبّث تســجيالً  الثالثاء،  االول  أمس 
مصّوراً ورد فيــه أن خامنئي »أعلن 
نيته تدمير دولة إســرائيل، وشرح 
كيف سيفعل ذلك، عبر التخصيب 
غير احملدود لليورانيوم لصنع ترسانة 
من القنابل النووية«. وذّكر بتغريدة 
حساب  نشرها  »تويتر«  موقع  على 
خامنئي، وصف فيها إسرائيل بأنها 
»ورم ســرطاني خبيث« جتب إزالته، 
قائالً: »لم نُفاَجأ... لن نسمح إليران 

بامتالك أسلحة نووية«.
وجددت وزارة اخلارجية األميركية في 
وقت متأخــر من امس االول الثالثاء 

إيران  وقــف  وجوب  علــى  التأكيد 
بالكامل ألنشــطتها النووية وذلك 
بعد إعــالن طهران عن خطة لزيادة 
اليورانيوم.  قدرتها على تخصيــب 
وشــددت املتحدثــة باســم وزارة 
اخلارجية على أن طهران ال يجب أن 
تكون »قادرة على إنتاج سالح نووي«. 
املتحدثة باسم  نويرت  وقالت هيذر 
وزارة اخلارجيــة األميركية في مؤمتر 
األميركي  اخلارجية  وزير  إن  صحفي 
مايــك بومبيــو »كان واضحا« في 
إيران  بشــأن  ألقاه  الــذي  اخلطاب 
في أيار ، بعيد قــرار الرئيس دونالد 
املتحدة  الواليات  انســحاب  ترامب 
»بقوله  اإليراني،  النووي  االتفاق  من 
إنــه على إيــران أن توقف تخصيب 
اليورانيــوم وأن ال تســعى أبدا إلى 
وأضافت  البلوتونيــوم«.  معاجلــة 

»على إيران أن ال تكــون قادرة على 
إنتاج سالح نووي«.

وأتــى رد فعل اخلارجيــة األميركية 
بعيــد إعــالن طهران امــس االول 
الثالثاء أنها ســتطبق خطة لزيادة 
اليورانيوم،  قدرتها على تخصيــب 
مشــددة علــى أن ما تقــوم به ال 
النووي  لالتفــاق  انتهاكا  يشــكل 
املوقــع بني اجلمهورية اإلســالمية 
والقوى العظمى في فيينا في متوز 
2015 والذي انسحبت منه الواليات 
املتحدة فــي الثامن من أيار املاضي 
ويحــاول األوروبيــون بــذل قصارى 

جهدهم حاليا إلنقاذه.
ونقلت وكالــة أنباء فارس عن نائب 
الرئيس اإليرانــي علي أكبر صاحلي 
قوله إن بالده أبلغت الوكالة الدولية 
الذرية االثنني في رســالة  للطاقة 

»البــدء ببعض األنشــطة«. وأكد 
صاحلي أن »هــذه اإلجراءات ال تعني 
فشل املفاوضات مع األوروبيني«، في 
إشارة إلى احملادثات بني إيران واالحتاد 
األوروبي وأملانيا وفرنســا وبريطانيا 
من أجل بقاء إيران في االتفاق رغم 

االنسحاب األمريكي منه.
وإعــالن زيــادة عدد أجهــزة الطرد 
ما سيســمح بزيــادة القدرة على 
ســيزيد  اليورانيــوم،  تخصيــب 
بالتأكيــد الضغوط على األوروبيني 
ألن هذه املســألة في صلب اخملاوف 

بشأن البرنامج النووي اإليراني.
برنامجها  أن  علــى  إيران  وتشــدد 
النــووي ألغراض ســلمية ومدنية 
بحتة فــي حني تتهمهــا الواليات 
املتحدة وإســرائيل بالســعي إلى 

حيازة السالح الذري.

بعد استئنافها تخصيب اليورانيوم

الواليات المتحدة تطالب إيران
بالوقف الكامل ألنشطتها النووية 

جددت وزارة 
الخارجية األميركية 
في وقت متأخر من 
امس االول الثالثاء 
التأكيد على وجوب 

وقف إيران بالكامل 
ألنشطتها النووية 

وذلك بعد إعالن 
طهران عن خطة 

لزيادة قدرتها على 
تخصيب اليورانيوم
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الصباح الجديد ـ وكاالت:

يقول مســؤولون إن الواليات املتحدة 
تضغــط علــى حلفائهــا األوروبيني 
لتجهيز املزيد من كتائب حلف شمال 
للقتال  وطائراته  وســفنه  األطلسي 
وذلك في مســعى جديد لتعزيز قوة 

احللف على ردع أي هجوم روسي.
وقال أربعة مســؤولني مــن الواليات 
املتحــدة وحلف شــمال األطلســي 
لرويترز إن وزيــر الدفاع األميركي جيم 
ماتيس سيسعى وراء موافقة واسعة 
النطاق على اخلطة في بروكسل اليوم 
اخلميس عندما يجتمــع وزراء الدفاع 
فــي دول احللف وذلك لتمهيد الطريق 
إقرار زعماء احللف للخطة خالل  أمام 

قمة مقررة في متوز.
وتلزم اخلطة املعروفة باســم 30-30-
30-30 احللــف بتجهيز 30 كتيبة من 
املقاتالت  البرية و30 سربا من  القوات 
اجلويــة و30 ســفينة لالنتشــار في 
غضون 30 يوما من وضعها في حالة 

تأهب.
وال تتطــرق اخلطة إلى أعــداد القوات 
بالتحديــد أو املوعــد النهائي لوضع 
االســتراتيجية. ويتراوح قوام الكتيبة 

في حلف شــمال األطلسي بني 600 
و1000 جندي.

وينطــوي األمــر على حتد بالنســبة 
للحكومــات األوروبية التــي انتقدها 
الرئيس األميركــي دونالد ترامب ألنها 
خفضت اإلنفاق العسكري بعد احلرب 
الباردة ملعاجلة املشــاكل القائمة منذ 
وقت طويــل بالطائــرات الهليكوبتر 
وطائــرات ال تعمل بســبب عدم توفر 

قطع الغيار.

وقال دبلوماسي كبير في احللف اطلع 
على اخلطط األميركية »لدينا خصم 
بســرعة  يتحرك  أن  )روســيا( ميكنه 
وبولندا لشن هجوم  البلطيق  ويدخل 
بري. ليســت لدينا رفاهية احلشد في 

شهور«.
وقال مسؤول أميركي إن املبادرة تهدف 
وتنفيذ  روسيا  مواجهة  إلى  باألساس 
األمريكية  الدفاع  وزارة  اســتراتيجية 
لعام  الوطني  للدفــاع  )البنتاجــون( 
2018 والتي تتهم موســكو بالسعي 

»لتحطيم حلف شمال األطلسي«.
وأثارت مناورات حربية أجرتها روســيا 
العام املاضي، وشــارك فيها 100 ألف 
جندي على حد قول مسؤولني غربيني، 
اخملــاوف مــن صراعــات عارضة ميكن 
أن تثيرهــا مثل هــذه التدريبات أو أي 

توغل في مناطق تتحدث الروسية في 
البلطيق.

الكرملني بشــدة مثل هذه  وينفــي 
إن حلف شــمال  ويقــول  األهــداف 

األطلســي هو التهديــد األمني في 
شرق أوروبا.

وقــال فالدميير تشــيجوف الســفير 
الروسي في االحتاد األوروبي للصحفيني 

ردا على ســؤال عن االقتراح »حتى إذا 
انتشرت هذه الفكرة، وهو ما ال أمتناه، 
التوترات  من  فحســب  ستزيد  فإنها 
في جزء حساس على نحو متزايد من 

أوروبا«.
وتشعر الواليات املتحدة باحلرج بسبب 
القرم عام  ضم روسيا لشــبه جزيرة 
2014 وتدخلهــا في احلرب الســورية 
منــذ عــام 2015 لذلــك ال تثق في 
التصريحات الواردة من الكرملني وتريد 

أن تكون مستعدة ألي احتمال.
* قوات أي دولة؟

قــوات حلف شــمال  قوام  يتجــاوز 
األطلســي مليوني جندي فهي بذلك 
أكبر مــن قوات روســيا التــي يبلغ 
عدد أفرادهــا املوجودين فــي اخلدمة 
نحو 830 ألف جنــدي وفقا للمعهد 
وهو  االستراتيجية  للدراسات  الدولي 
مؤسســة بحثية عســكرية مقرها 

بريطانيا.
ودفع ضم روســيا للقرم حلف شمال 
األطلسي إلى تشــكيل قوة رد سريع 
صغيرة وإرســال أربع كتائب للبلطيق 
وبولندا بدعــم من قــوات وعتاد من 

الواليات املتحدة على أساس التناوب.
لكــن لــم يتضح كــم مــن الوقت 
سيســتغرق احللــف إلرســال أعداد 
كبيرة من القوات إلى جناحه الشرقي 
وإلى متى سيســتطيع دعمها. وقال 
إن فرنســا مضغوطــة  مســؤولون 
بالفعــل بخوض معارك فــي أفريقيا 
كمــا أن تخفيضــات بريطانيــا في 

اإلنفــاق حتد من حجم القــوات التي 
ميكن نشرها.

وخلصت دراســة أجرتها مؤسســة 
راند كوربوريشــن عــام 2016 إلى أنه 
ميكن لــكل مــن بريطانيا وفرنســا 
وأملانيا أن حتشــد لواء مكونا من ثالث 
بدبابات وغيرها  أكثر ومزودا  أو  كتائب 
من املدرعات في غضون نحو شــهر. 
للغاية مما  لكن مواردها ستتأثر سلبا 
ســيحد كثيرا من قدرتها على خوض 

أي صراعات أخرى.
ولــم يتضــح أيضــا إن كان االقتراح 
األميركي سيتماشــى مــع مبادرات 
أخرى تهدف إلى رفع درجة االستعداد 
نقص  ومعاجلــة  للقتــال  األوروبــي 
األدوات  مــن  وغيــره  األســلحة  في 

العسكرية.
األوروبي معاهدة دفاعية  االحتاد  وصاغ 
في كانون األول لتطوير قوات للرد في 
حالــة األزمات والعمل معــا لتطوير 
جديدة.  وســفن  هليكوبتر  طائــرات 
ويهــدف الرئيس الفرنســي إميانويل 
ماكرون لتشكيل »قوة تدخل« أوروبية 

بقيادة فرنسا.
وقــال دبلوماســي كبير فــي حلف 
شمال األطلسي »لدينا عدد معني من 
القوات في أوروبــا وال ميكنها االلتزام 

بكل اقتراح عسكري«.

الصباح الجديد ـ وكاالت :
املراهقة  البريطاني  القضــاء  دان 
اللندنيــة صفاء بوالر )18 ســنة( 
بالتخطيط الســتهداف املتحف 
البريطاني، بقنابل يدوية وأسلحة، 
رداً علــى منعها من الســفر إلى 
ســورية، حيث خططت للزواج بـ 
انتحاري  وتنفيذ هجوم  »داعشي« 

معه.
وصفــاء، أصغــر شــابة تُتهــم 
بالتخطيــط لهجــوم مرتبط بـ 
»داعــش فــي بريطانيــا، وكانت 

تواصلــت قبــل ســنتني مــع » 
 32( حســني  ناويد   « املتطرفــني 
سنة(، املولود في بريطانيا، وقررت 
االلتحــاق به في ســورية للزواج 

وتنفيذ هجوم انتحاري معاً.
إلى شــقيقتها  وأرســل حسني 
الكبرى ريزلني )22 ســنة( مبلغ 4 
السفر، لكن  دوالر، مصاريف  آالف 
الســلطات اعتقلت الشقيقتني 
في آب 2016 فــي املطار، وصادرت 
جواز ســفرها أثناء توّجههما إلى 
املغرب، ثم أُطلقتا بكفالة. فقررت 

صفاء التخطيــط لتنفيذ اعتداء 
دّونت تفاصيله بأســلوب مشّفر، 
وتابعــت تواصلهــا مع حســني، 
واتفقــا على شــّن هجــوم على 
يدوية،  بقنابل  البريطاني  املتحف 
أعلن االدعــاء البريطاني إنه »كان 
يستهدف إســقاط عدد كبير من 

القتلى واجلرحى«.
وبعد مقتل حســني في سورية، 
 ،2017 )أبريــل(  نيســان   4 فــي 
أنها ترغب في »نيل  كتبت صفاء 
الشــهادة، حتــى ألتقــي زوجي 

العزيز للمــرة األولى«، واعتقلتها 
الشرطة بعد أيام. لكن شقيقتها 
لتنفيذ  اخلطــة  واصلت  ريزلــني 
اعتداءات على أهداف وسط لندن، 
بدعم من والدتها مينا ديتش )44 
في  الشرطة  فاعتقلتهما  سنة(، 
6 نيســان، بعد استكشــافهما 
ويستمنســتر  فــي  معالــم 
وشرائهما سكاكني. واعترفتا في 
شباط )فبراير( املاضي بالتخطيط 
لهجمــات إرهابية، مــع صديقة 
)21 ســنة(  برغوتي  ريزلني، خولة 

التــي اعترفت الحقــاً بذنبها في 
عدم إبالغ السلطات باألمر.

ديــن هايــدون، رئيس جهاز  وقال 
شــرطة  في  اإلرهاب  مكافحــة 
إن اخملطط »يشــمل عائلة  لندن، 
مخطط  أول  وهو  إجرامية،  بنيات 
إرهابــي لنســاء فــي اململكــة 

املتحدة، مرتبط بداعش«. 
الثــالث  النســاء  أن  وأضــاف 
وأيديولوجيا  بكراهية  مشحونات 
سامة«. في سياق متصل، أعلنت 
الشــرطة األملانيــة »زوال خطر«، 

ابتدائية  مدرســة  تطويقها  بعد 
فــي غزوندبرونــن شــمال برلني، 
احمليطة  واملنطقــة  وتفتيشــها 
بها، اســتجابًة التصــال حّذر من 
»شخَصني مريَبني« دخال املدرسة.

إلــى ذلــك، شــيعت بلجيــكا 
الشــرطيَتني ثرية بلقاسمي )45 
سنة( ولوسيل غارسيا )54 سنة( 
اللتني طعنهما مســّلح بسكني، 
ثم أطلق النــار عليهما، كما قتل 
أحد املارة وجرح 4 شــرطيني، في 

مدينة لييج األسبوع املاضي.

حلف الناتو

أميركا تحث على تعزيز قوات الناتو لردع أي هجوم روسي
يتراوح قوام الكتيبة فيه بين 600 و1000جندي

تقـرير

إدانة مراهقة بالتخطيط لهجوم على المتحف البريطاني



نسائم الشهر الفضيل
زينب الحسني : 

بدأت أيام الشــهر الفضيل بالعد التنازلي 
آثاره على واجهات املنازل  الذي ارتســمت 
وفوق القباب واملآذن، ليعلو ضجيج االمهات 
قبل دقائق االفطار وضحكات االطفال وهم 
يتســارعون للجلوس حول موائد االفطار 
وهم يترقبون انطالق مدفع االفطار وسماع 

االذان.
اجواء تكاد تكون اســتثنائية لهذا الشهر 
الصبر،  بفارغ  الذي عاشته االســر  الكرمي 
وهي تعد العدة مسبقاً له من االستعداد 
والتبضع لعيد  والبدني ولتسوق  النفسي 

الفطر املبارك ومبا يليق به .
ليلقــى على عاتق االمهــات اجلهد االكبر 
في هذا الشــهر احملبب لنفوس املسلمني 
فهي تتولى مهمة الطبخ لوجبتي االفطار 

والسحور الى جانب املهام اليومية االخرى، 
وتتولــى كذلــك مهمــة إيقاظهم على 

السحور وصالة الفجر.
وهي التي برمجت نفســها مسبقاً على 
مدى ثالثني يوماً وقســمت مؤونتها على 
مدى تلك االيام اذ رسمت خطتها لتلون كل 
يوم بطبق جديد وفرحة جديدة ألســرتها 
ولتكون متجــددة وملبيــة لطلبات افراد 

االسرة من خالل تقدمي كل ما يشتهون.

والتنســى ان تقــوم الليل وتقــرأ القرآن 
وتســبح وتصلي وترفع يديها الى السماء 
للدعــاء بحفظ اســرتها وبالدها من كل 
ســوء واعتداء، وان حتمل االيام املقبلة كل 
اخلير والبركة ألرض هــذا الوطن، وان تظل 
بيــوت العراقيــني عامرة بشــهر رمضان 

والشهور االخرى. 
اجواء لها االثر الكبير في نفوس املسلمني 
ملــا حتمل مــن طابع روحي ودينــي ال جنده 

في بقية شهور الســنة، فال ينازعه فيها 
أي شــهر آخــر بل كل ســنة تــزداد تلك 
االجواء جماال وبهجــة، اذ متأل االنوار االزقة 
والشوارع وتطل صورة الهالل بألف شكل 
وشــكل من خالل اعتماد االضاءة احلديثة 

والتكنولوجيا.
والننســى ان تلك التكنولوجيا لم حترمنا 
من سماع صوت طبل » املسحرجي« الذي 
اعتدنا ســماعه خالل ايام شــهر رمضان 

املبــارك، اال ان املعزوفــات اختلفت، ودخل 
الشــباب هذا اجملال بعد ان كان حكراً على 
كبار السن، لتقرع طبولهم معلنه موعد 
الســحور وإليقاظ النائمني من الصائمني، 
ليجددوا النية لصيام يــوٍم جديد ويصلوا 
للســماء طلباً  اكفهم  ويرفعــوا  الفجر 
اجلوارح  صيــام  وتقبل  والســماح  للعفو 
والــروح، وان ال تكون آخر العهد منهم وان 

يعم االمن واالمان ارجاء هذا الوطن.

المسحراتي
بين األمس واليوم

رمضان واجواءه في العوينة 
والقشل والصدرية

رمضان في العراق بين العبادة 
والتراويح والتنوع والمرح

مدفع رمضان في الذاكرة 
البغدادية

لشــهر رمضان في العراق خصوصية وطعم خاص، تبدأ من اعداد 
الطعام وتنوعه والتوجه الى األســواق الرئيســة، خاصة ســوق 
»الشــورجة« املعروف في بغداد، ألجل التبضع وشراء ما لذ وطاب 
من احتياجاتهم التي ســيجتمعون حول مائــدة تعد منها، بعد 

سماع أذان املغرب. 

ال يفطر الصائمون حتى يســمعوا صــوت الطوب، هكذا كان دأب 
العراقيــني عامة والبغداديــني خاصة، أيام شــهر رمضان املبارك، 
فالطوب وسيلة مهمة ملعرفة وقت اإلمساك ووقت اإلفطار.  وكلنا 
نتذكر مدفع رمضان الذي كانــت وزارة الدفاع العراقية تضعه في 

مكانات محددة على ضفة نهر دجلة ليطلق قذائفه الصوتية.
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ASSABAH ALJADEED

ملحق يصدر عن مؤسسة 

"الصباح الجديد"

رئيس التحرير وصاحب االمتياز

اسمـاعيـل زايـر

9

دخلتهــا حني اقتربت الشــمس من منتصــف النهار، هدوء 
وســكينة تلف الزقاق الضيق شــبابيك خارجية تطل على 
الزقاق، بعضهــا مفتوحة تظهر من خاللها ســتائر تتحرك 
بفعــل اجهزة التهوية او التبريد، وبعضها مغلق مما اوحي الي 

بأن اصحابها ينامون في سطح املنزل.

تعد مهنة »املســحراتي« إرثاً رمضانياً وتاريخها عريق لكن ال أحد 
يعرف على وجه اليقني متى أصبح التسحير مهنة للبعض. 

واملســحراتي هو الشــخص الذي يتولى إيقاظ النائمني لياًل وقت 
الســحر ليقومــوا بإعداد وجبات ســحورهم قبــل حلول موعد 

اإلمساك وتهيئة أنفسهم ألداء صالة الفجر في املساجد. 

)Thu. 7 Jun. 2018 issue (3954اخلميس 7 حزيران 2018 العدد

عادات وتقاليد 
شهر رمضان 

حول العالم
10



يالحظ أن غالبية 
الناس يلتزمون 

بشعائر شهر 
رمضان من 

صيام وصالة 
وقراءة القرآن، 
وكذلك أولئك 

الذين ال يصلون 
أصال تراهم 

يلتزمون بالصالة 
ويقرأون القرآن، 

وحتى النساء غير 
المحجبات يرتدين 

الحجاب خالل شهر 
رمضان، فنجد فيه 

االلتزام الواضح 
من الكبير الى 

الصغير وحتى بين 
صغار السن الذين 

هم دون سن 
التكليف

يذكر أن الناس 
كانوا يصعدون 

فوق أسطح 
منازلهم وقت 

اقتراب موعد 
اإلفطار أيام شهر 

رمضان الفضيل، 
أو يعتلون مكانا 

مرتفعًا، ويتوقف 
الناس عن إصدار 
األصوات، ويعمّ 

الهدوء لكي 
يتسنى لهم 
سماع صوت 

الطوب، خاصة 
المناطق البعيدة 

عن مكان هذا 
المدفع، وكانت 

مدافع اإلفطار 
تعمل وقت 

رمضان في المدن 
الرئيسة، وتوضع 

قرب النهر، أي في 
منطقة مفتوحة، 

لكي يصل صدى 
اإلطالقة إلى أبعد 

مكان ممكن، 
وكانت اإلطالقة 
عبارة عن حشوة 

صوتية فقط

الملف 8

رمضان في العراق بين العبادة والتراويح والتنوع والمرح
بغداد - الصباح الجديد: 

العــراق  فــي  رمضــان  لشــهر 
خصوصيــة وطعم خاص، تبدأ من 
اعداد الطعام وتنوعه والتوجه الى 
األســواق الرئيســة، خاصة سوق 
»الشــورجة« املعروف فــي بغداد، 
ألجل التبضع وشــراء ما لذ وطاب 
من احتياجاتهم التي سيجتمعون 
حول مائدة تعد منها، بعد ســماع 

أذان املغرب. 
وهنا يالحظ ذلك التنوع في األكالت 
العراقية الشــهية، التي تتقدمها 
شوربة العدس واللنب البارد والتمر 
والبريانــي واملقلوبة ومرقة الباميا 
والدليمية والدوملة والكبة احللبية. 
فاشــهرها  احللويــات  أمــا عــن 
البقالوة والزالبية، ومن بني العادات 
املعروفة،  العراقيــة  الرمضانيــة 
تبادل األكالت بني األهل واجليران، اذ 
تقوم كل عائلة بإرسال طبق معني 
من األكالت إلى جيرانها، وبإزاء ذلك 
يقوم اجليــران مببادلتهم ما جتود به 
مائدتهم في الطبق نفســه، ألنه 
من املعيب أن يرجــع الطبق فارغاً 

عند العراقيني.
عادات  البــالد  في  الشــهر  ولهذا 

وتقاليد منذ القــدم تتمثل بكثرة 
إذ  الزيارات بــني األقارب واجليــران، 
تتبادل فيها الدعــوات على وجبة 
اإلفطــار، التــي من شــانها زيادة 
األلفة واحملبة بني العائالت العراقية 
وبعد االنتهاء من مراسيم اإلفطار، 
تبدأ صالة التراويــح وقراءة القرآن 
فــي جميــع اجلوامع واملســاجد، 
احتراماً حلرمة هذا الشــهر الكرمي 

وتطبيقا للشعائر اإلسالمية. 
ويالحــظ أن غالبية الناس يلتزمون 
صيام  من  رمضان  شــهر  بشعائر 
وصــالة وقــراءة القــرآن، وكذلك 
أولئك الذين ال يصلون أصال تراهم 
القرآن،  ويقــرأون  بالصالة  يلتزمون 
وحتى النساء غير احملجبات يرتدين 
احلجاب خالل شهر رمضان، فنجد 
فيــه االلتزام الواضــح من الكبير 
الى الصغير وحتى بني صغار السن 
الذيــن هــم دون ســن التكليف. 
إذ يحــرص أهلهــم علــى أمرهم 
بالصيــام إلــى منتصــف النهار، 
تدريًبا لهم  العبــادات  وغيرها من 
على العبادات منذ الصغر وتستمر 
القرآن  قــراءة  الشــهر  هــذا  في 
املتنوعة  الرمضانية  واملســابقات 

في املدن واألرياف العراقية. 
وبعــد االنتهاء من تلك الشــعائر 

في  األطفــال  ينطلــق  الدينيــة 
بالنشــيد  يتغنون  وهم  الطرقات، 
يا  )ماجينــا  املعــروف  البغــدادي 
ماجينا حــل الكيس واعطينا(. أما 
الشــباب فأنهم يذهبون إلى لعبة 
والتي  العراق،  املعروفة في  احمليبس 
تنتشــر  اذ  الفجر،  تســتمر حتى 
الشــارع  في  التراثية  اللعبة  هذه 
العراقــي الشــعبي بنحو ملفت 
للنظر، وتستهوي هذه اللعبة آالف 
العراقيني من العبني ومشــجعني، 
و متــارس فــي األحيــاء واملقاهي 

الشعبية منذ مئات السنني.
وقــد اشــتهرت في أقــدم احملالت 
البغداديــة القدميــة كالكاظمية 
والرحمانية،  واجلعيفر  واألعظمية 
فتقام مباريات بــني أبناء املنطقة 
الواحــدة ، وبني املناطــق املتجاورة 
التــي تقام كل عام  املباريات  مثل 
بني منطقــة الكاظمية ومنطقة 
اللعبة من  تتكــون  االعظميــة.  
فريقني كل فريــق يتكون من عدد 
من األشخاص قد يتجاوز العشرين، 
متقابلة  بصورة  الفريقان  ويجلس 
وبشــكل صفــوف، و يقــوم أحد 
أشــخاص الفريق األول بوضع خامت 
)محبس( بيد أحد أشخاص فريقه، 
و يتم اختيار أحد األشــخاص من 

الفريق اآلخر ليعرف ) يحزر ( مكان 
اخلامت ، و يتم تسجيل النقاط لكال 
الفريقان بحســب عدد املرات التي 
متكــن خاللها من معرفــة مكان 
اخلــامت ، والفريق الــذي يحقق احلد 
األعلى مــن النقاط )21 نقطة( هو 

الفائز . 
ومــن طقــوس هــذه اللعبــة أن 
بعد  واجلمهور  الفريقــان  يتنــاول 
انتهائها بعض احللويـات العراقيـة 
التي  والبقالوة  )بالزالبية  املعروفـة 
اخلاســر،  الفريق  ثمنهــا  يتحمل 
أما الهدف من هــذه اللعبة فأنها 
احملبة  أواصــر  تقوية  علــى  تعمل 
الواحد،  احلي  أبنــاء  والصداقة بني 
والتعارف وتوطيد احملبة واأللفة بني 
أبناء املناطق اخملتلفة. أما في الثلث 
األخير من شهر رمضان يبدأ الناس 
الفطر  عيد  باالستعداد الستقبال 
البيوت  تزيــني  مــن خالل  املبارك، 
الســتقبال املهنئني مــن اجليران، 
ربات  وتقوم  واألصدقــاء،  واألقارب، 
واملعجنات  احللويات  بصنع  البيوت 
لتقدميها مع   ) )الكليجــة  خاصة 
يأتون  الذيــن  للضيوف  العصائــر 
فــي العيد، حيث يبــدأ الكل بعد 
بالتــزاور، وتقدم لهم  العيد  صالة 

الكليجة.

جانب من صالة التراويح في بغداد

متابعة الصباح الجديد: 

ال يفطــر الصائمون حتى يســمعوا 
دأب  كان  هكــذا  الطــوب،  صــوت 
العراقيني عامــة والبغداديني خاصة، 
أيام شــهر رمضان املبــارك، فالطوب 
وســيلة مهمة ملعرفة وقت اإلمساك 

ووقت اإلفطار. 
وكلنــا نتذكــر مدفع رمضــان الذي 
كانــت وزارة الدفــاع العراقية تضعه 
علــى ضفة  مكانات محــددة  فــي 
الصوتية  قذائفه  ليطلــق  دجلة  نهر 
فيســمعها الناس عند ابتداء الصوم 
بوقت االمساك ثم بوقت االفطار عند 

الغروب.

ما هو الطوب؟
كان العراقيــون وحتــى مطلع القرن 
املدفع  سالح  على  يطلقون  العشرين 
كلمــة طوب، والطــوب كلمة تركية 

تعني املدفع.
 ويذكــر أن الناس كانوا يصعدون فوق 
أســطح منازلهم وقت اقتراب موعد 
اإلفطار أيام شهر رمضان الفضيل، أو 
يعتلون مكانا مرتفعاً، ويتوقف الناس 
عن إصدار األصوات، ويعّم الهدوء لكي 
يتســنى لهم ســماع صوت الطوب، 
خاصــة املناطق البعيــدة عن مكان 
هذا املدفــع، وكانت مدافــع اإلفطار 
تعمل وقت رمضان في املدن الرئيسة، 
وتوضع قــرب النهــر، أي في منطقة 
مفتوحة، لكــي يصل صدى اإلطالقة 
إلى أبعد مكان ممكن، وكانت اإلطالقة 

عبارة عن حشوة صوتية فقط.
والطــوب ال يلغــي األذان الذي ترفعه 
موعد  لتعلــن  واجلوامــع  املســاجد 
اإلفطــار، لكــن العــادة جــرت عند 
العراقيني هكذا، فسماع صوت املدفع 
كان سمة رمضانية خالصة عندهم. 
هذا وما زال الكثير من العراقيني حتى 
يومنــا هذا يعلنون فيمــا بينهم عن 
َــرََب  موعــد وقت الفطور قائلني:»ضـ
الطوب« ويعنــون بها أن وقت الفطور 
قــد حــّل، وان املدفع أطلــق قذيفته 

معلناً بدء الفطور.

طوب ابو خزامة في التراث البغدادي
والطوب له معنى آخر عند العراقيني، 
فضالً عن مدفع رمضان، ومجرد ذكره 
يتبادر إلى أذهانهم الطوب الشــهير 
املســمى »طوب أبو خزامــة«، اذ يعد 
واحداً من الرموز التراثية املهمة التي 
حتمل ذكريات ال تنســى، إذ كان يحتل 
هذا الطوب مكاناً بارزاً أمام بناية وزارة 
الدفــاع العراقية القدمية الواقعة في 

ساحة امليدان ببغداد.
فمــا حكاية هذا املدفــع الذي أصبح 
اليوم حتفــة أثرية رمزية حتكي مرحلة 
تاريخية مهمة من مراحل حياة بغداد 

وأهلها في عقود خلت؟
تؤكــد الوثائق التاريخيــة واألخبار أن 
»طــوب أبــو خزامة« هــو مدفع من 
التي  العثماني  مراد  السلطان  مدافع 
الفرس وطردهم  قتال  استعملها في 
من بغداد، وهو مصنــوع من معدني 
الِصِفر )النحاس( واحلديد، ويبلغ طوله 
4 أمتار و44 سم، ومحيطه من مؤخره 
متران و4 سم، وقطر فوهته 48 سم. 
وعنــد فوهة املدفع أربــع قنابل، ثالث 
منها إلــى األســفل والرابعة قائمة 

عليها.
وتعود شهرة هذا املدفع عن غيره من 
املدافع كونه كان من مجموعة مدافع 
أبلــت بالًء حســناً في احلــرب، وهذا 
املدفع خاصة كانــت قنابله هي التي 
أدت إلــى فتح ثغرة في أســوار بغداد 
املنيعة، وبسببها مت دخول العثمانيني 
بغداد وحتريرها من الغزاة الفرس، وأما 
تســميته بـ »أبو خزامة« فهي نسبة 
إلى وجود حلقتني مرتبطتني باملدفع مت 

وضعهما لتسهيل حمله.
هذا وقد نســجت حول هــذا املدفع 
األســاطير وحيكت الغرائب في أمره 
في فتــح بغداد، كأن ما استشــعره 
البغداديون من ذل االحتالل الفارســي 
الــذي دام خمس عشــرة ســنة قد 
دفعهــم إلى هــذه األقاصيص، وكان 
شــأنهم فــي أول األمر معه شــأن 
املعجــب، ثم اســتحال اإلعجاب مع 
مرور األيام إلى تقديســه والتبرك به، 
ومن تلك القصص أن هذا املدفع صار 
يلتهم التــراب)!!(، ويرمي به ناراً على 
بلغ األمر  الفرس حتــى  جنود احملتلني 
بكبار العامة فــي بغداد إلى االعتقاد 
بأن هذا املدفع »طوب أبو خزامة« ولّي 
من أولياء اهلل ال يخيــب قاصداً قط. 
للتبرك به وطلب  يزورونه  لذلك كانوا 
املــراد منه.  وكان البعــض من هؤالء، 
والســيما النســاء ينذرن له، ويوقدن 
حوله الشموع في كل ليلة من ليالي 
اجلمعة، وقد ظلت هذه العادات جارية 
حتى عهد متأخــر، مما اضطر العالمة 
السيد محمود شــكري األلوسي في 
أواخر العهــد العثماني إلى أن يكتب 
رسالته املوســومة »القول األنفع في 
الردع عن زيــارة املدفــع« يعلن فيها 
شــجبه لهذه املظاهــر الوثنية التي 

راجت عند عوام األهالي في بغداد.
وكان حتــى الســنني التي ســبقت 
األجنبية  والوفود  السياح  يقوم   2003
زيارته بصور  وتوثيق  املدفع،  بزيارة هذا 
تذكاريــة يلتقطونها له وهم بجواره، 

ملا يســمعونه عنــه، ونتيجة ملكانته 
الكبيــرة داخل اجملتمــع العراقي، وما 
يكنه العراقيــون له من حب وتبجيل 

وتقدير.
ويقال إن الشيخ اجلليل الراحل العالمة 
جالل احلنفي البغدادي املعروف بسعة 
األفق وبعد النظر شــجع على إدخال 
أبو  رؤوس األطفال في فوهــة »طوب 
خزامة« للتبرك والنذر، ألن هذه العادة 
تكرس مفهوم الشجاعة، كما يتربون 
علــى روح القتال في ســبيل الوطن، 
الشــيخ احلنفي ممن صنع ذلك  وكان 
ألطفاله، وأكد أن هذا احلس قد نشط 
الناس بعد االحتالل البريطاني لبغداد.

فبالرغــم من أن »طوب أبــو خزامة« 
العثماني  االحتــالل  أليــام  رمزاً  كان 
البغيض الذي لم يكن أقل شــراً من 
أنه أصبح  إال  البريطانــي،  االحتــالل 
فيما بعــد رمزاً من رمــوز الفولكلور 
لتوعية  الذي وظف سياسياً  العراقي 
اجلماهير في تلك الفترة، عن طريق بث 
املفاهيم التي تخدم املهمات الوطنية 

والقومية بصورة غير مباشرة.

ماذا يعني مدفع رمضان
مدفــع رمضان هو مدفع يســتعمل 
كأســلوب إعالن عن موعــد اإلفطار 
وإخبــار العامة عن هــذا املوعد. وهو 
تقليد متبــع في العديد مــن الدول 
اإلســالمية بحيث يقوم جيش البلد 
بإطالق قذيفة مدفعية صوتية حلظة 
مغيب الشــمس معلًنــا فك الصوم 

خالل شهر رمضان.

حملة تاريخية
يشــير التاريخ إلى أن املســلمني في 
شــهر رمضان كانوا أيام الرســول » 
ص« يأكلون ويشربون من الغروب حتى 
وقت النوم، وعندما بدأ االذان اشــتهر 

بالل وابن أم مكتوم بأدائه.
وقد حاول املسلمون على مدى التاريخ، 
ومع زيــادة الرقعة املكانية وانتشــار 

اإلســالم أن يبتكروا الوسائل اخملتلفة 
إلــى جانب اآلذان لإلشــارة إلى موعد 
اإلفطــار، إلى أن ظهــر مدفع اإلفطار 

إلى الوجود.
كانــت القاهــرة عاصمــة مصر أول 
مدينــة ينطلق فيهــا مدفع رمضان. 
فعند غروب أول يــوم من رمضان عام 
865 هـــ أراد الســلطان اململوكــي 
خشــقدم أن يجــرب مدفًعــا جديًدا 
وصل إليه. وقد صــادف إطالق املدفع 
وقــت املغرب بالتحديد ، ظن الناس أن 
الســلطان تعمد إطالق املدفع لتنبيه 
الصائمــني إلى أن موعــد اإلفطار قد 
حان، فخرجت جموع األهالي إلى مقر 
احلكم تشــكر الســلطان على هذه 
اســتحدثها،  التي  احلســنة  البدعة 
قرر  الســلطان سرورهم  رأى  وعندما 
املضي في إطالق املدفع كل يوم إيذانًا 
باإلفطار ثــم أضاف بعد ذلك مدفعي 

السحور واالمساك.
وثمة روايــات أخرى تفيــد بأن ظهور 
املدفع جاء عــن طريق املصادفة ، فلم 
تكن هنــاك نية مبيتة الســتعماله  
لهذا الغــرض على اإلطــالق، اذ كان 
بعــض اجلنــود فــي عهــد اخلديوي 
أحد  بتنظيف  يقومــون  اســماعيل 
املدافع، فانطلقت منه قذيفة دّوت في 
ســماء القاهرة، وتصادف أن كان ذلك 
وقت أذان املغرب في أحد أيام رمضان، 
فظن الناس أن احلكومة اتبعت تقليًدا 
جديًدا لإلعــالن عن موعــد اإلفطار، 
وصــاروا يتحدثون بذلــك، وقد علمت 
احلاجة فاطمة ابنة اخلديوي إسماعيل 
مبا حدث، فأعجبتها الفكرة، وأصدرت 
فرمانًــا يفيد باســتعمال هذا املدفع 
األعياد  واإلمســاك وفي  اإلفطار  عند 

الرسمية.
وقيــل في رواية اخــرى ان اجلند كانوا 
جاء  جديد  مدفــع  باختبار  يقومــون 
هدية للســلطان من صديــق أملاني، 
وكان االختبــار يتــم أيًضــا في وقت 
غروب الشــمس، فظــن املصريون أن 

التقليد  هذا  اســتحدث  الســلطان 
اجلديد إلبــالغ املصريني مبوعد اإلفطار. 
وملا توقــف املدفع عــن االنطالق بعد 
ذلك ذهــب العلماء واألعيــان ملقابلة 
السلطان لطلب استمرار عمل املدفع 
فــي رمضان، فلــم يجــدوه، والتقوا 
زوجة الســلطان التــي كانت تدعى 
نقلت طلبهم  التي  فاطمة«  »احلاجة 
للسلطان، فوافق عليه، فأطلق بعض 
األهالي اســم »احلاجة فاطمة« على 
املدفع، واستمر هذا حتى اآلن، إذ يلقب 
اجلنــود القائمون علــى جتهيز املدفع 
وإطالقه املوجود حالًيا باالسم نفسه .
وتقــول رواية ثالثة أن أعيــان وعلماء 
وأئمة مساجد ذهبوا بعد إطالق املدفع 
ألول مرة لتهنئة الوالي بشهر رمضان 
الوالي  املدفع فأبقى عليه  بعد إطالق 

بعد ذلك كتقليد شعبي.
بدأت الفكرة تنتشر في أقطار الشام 
أوال، القدس ودمشــق ومدن الشــام 
األخرى ثم إلــى بغداد في أواخر القرن 
التاســع عشــر، وبعدهــا انتقل إلى 
مدينة الكويت حيــث جاء أول مدفع 
للكويــت فــي عهد الشــيخ مبارك 
الصباح، وذلك عــام 1907، ثم انتقل 
إلى جميــع أقطار اخلليــج قبل بزوغ 
عصر النفط وكذلك اليمن والسودان 
وحتى دول غرب وشــمال أفريقيا مثل 
تشاد والنيجر ومالي ودول شرق آسيا 
حيث بــدأ مدفع اإلفطــار عمله في 

اندونيسيا سنة 1944.
التي  القصــص  العديد من  وهنــاك 
تروى حــول موعد بداية هــذه العادة 
الرمضانيــة التــي أحبهــا املصريون 
اآلثار  علمــاء  حتــى  بها،  وارتبطــوا 
املصريون مختلفون بشأن بداية تاريخ 
فبعضهم  املدفــع،  هذا  اســتعمال 
يرجعه إلى عام 859 هجرية، وبعضهم 
اآلخر يرجعه إلى ما بعد ذلك بعشرات 
الســنني، وبالتحديــد خــالل حكم 

محمد علي الكبير.
والي مصر  أن  الروايات املشهورة  فمن 

محمــد علي الكبير كان قد اشــترى 
عددًا كبيرًا من املدافع احلربية احلديثة 
في إطار خطته لبنــاء جيش مصري 
قــوي، وفي يوم من األيــام الرمضانية 
كانــت جتــري االســتعدادات إلطالق 
أحد هذه املدافع كنــوع من التجربة، 
فانطلق صوت املدفع مدويًا في حلظة 
غروب الشمس نفســها وأذان املغرب 
من فــوق القلعة الكائنــة حالًيا في 
مكانها نفسه في حي مصر القدمية 
جنــوب القاهرة، فتصــور الصائمون 
أن هــذا تقليد جديــد، واعتادوا عليه، 
وسألوا احلاكم أن يستمر هذا التقليد 
خالل شــهر رمضان في وقت اإلفطار 
والســحور فوافق، وحتول إطالق املدفع 
بالذخيرة احلية مرتني يومًيا إلى ظاهرة 
رمضانية مرتبطة باملصريني كل عام، 
ولم تتوقــف إال خالل فتــرات احلروب 

العاملية.

منشأ املدفع االول
وقد اســتمر املدفع يعمــل بالذخيرة 
احلية حتى عــام 1859 ميالدية، بيد أن 
امتداد العمران حول مكان املدفع قرب 
القلعة، وظهور جيل جديد من املدافع 
التي تعمــل بالذخيــرة »الصناعية« 
غير احلقيقيــة، أدى إلى االســتغناء 
عن الذخيــرة احلية. أيضاً كانت هناك 
شــكاوى من تأثير الذخيرة احلية على 
مباني القلعة الشهيرة، لذلك مت نقل 
املدفع من القلعة إلى نقطة اإلطفاء 
القريبة من  الدّراســة  في منطقــة 
األزهر الشريف، ثم نُقل مرة ثالثة إلى 
منطقــة مدينة البحوث قرب جامعة 

األزهر. 
الــذي يطلق قذيفة  وقد تغّير املدفع 
اإلعالن عن موعد اإلفطار أو اإلمساك 
عــدة مرات، فقــد كان املدفــع األول 
إجنليزيًــا، ثم حتول إلــى أملاني ماركة 
كــروب، ومؤخــراً أصبحــت تطلــق 
خمســة مدافــع مــرة واحــدة من 
خمســة أماكن مختلفــة بالقاهرة، 
حتــى يســمع كل ســكانها.  إال أن 
وكثرة  العمرانيــة  الرقعــة  اتســاع 
الســكان وظهور اإلذاعة والتليفزيون 
قد تســببا في االســتغناء تدريجًيا 
عن مدافع القاهــرة، واالكتفاء مبدفع 
واحد يتم ســماع طلقاته من اإلذاعة 
أو التليفزيــون، وأدى توقف املدفع في 
بعض األعــوام عن االنطالق بســبب 
احلروب واستمرار إذاعة تسجيل له في 
إهمال عمل  إلــى  والتلفزيون  اإلذاعة 
1983 ،عندما صدر  املدفع حتى عــام 
بإعادة إطالق  الداخليــة  وزير  قرار من 
املدفع مرة أخرى من فوق قلعة صالح 
الديــن األثرية جنــوب القاهرة ، لكن 
شكوى األثريني من تدهور حال القلعة 
وتأثر أحجارها بسبب صوت املدفع أدى 
لنقله خصوًصــا أن املنطقة بها عدة 

آثار إسالمية مهمة .

الطوب دخل التلفزيون
العربية  التلفــزة  محطــات  مازالت 
تســتعمل النقــل احلي او املســجل 
بشــهر  اخلاصة  املدفعيــة  ألطــالق 
رمضان، مع بــدء آذان املغــرب، وصار 
امــام جهــاز  االطفــال يتســمرون 
التلفزيــون بانتظــار انطــالق املدفع 
ليصيحــوا على امهاتهــم او آبائهم 
َــرََب  بأن وقــت الفطور حان ألنه:»ضـ

الطوب« .

مدفع رمضان في الذاكرة البغدادية

مدفع االفطار في بغداد ايام النظام السابق
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الحاج حسن فالح 
بين: أنهُ بالرغم 
من تطور الزمن 
وانتشار وسائل 
التنبيه العديدة 
التي يمكن أن 
يستعملها 
الصائمون 
لتوقظهم وقت 
السحور، إال أن الكثير 
من الناس يتمسك 
بالمسحراتي ألنه 
يعد أحد وجوه 
التراث القديم 
ويمثل مظهرًا 
من مظاهر شهر 
رمضان المبارك 
التي يجب الحفاظ 
عليها من أجل 
األجيال الجديدة 
كونه يطرق أبواب 
الليل ليوقظ 
الصائمين.

رمضان واجواءه في العوينة والقشل والصدرية
 بغداد - وداد إبراهيم: 

دخلتها حني اقتربت الشــمس من 
منتصــف النهار، هدوء وســكينة 
تلف الزقاق الضيق شبابيك خارجية 
تطل على الزقاق، بعضها مفتوحة 
تظهــر من خاللها ســتائر تتحرك 
بفعــل اجهزة التهويــة او التبريد، 
وبعضهــا مغلق مما اوحــي الي بأن 
املنزل،  ينامون في سطح  اصحابها 
فنهــارات رمضان تومئ بالكســل 
ليالي من  بعد  والنعاس  والتكاسل 
الســهر في التعبد وقــراءة القرآن 
تبدأ  التي  الســحور  وحتضير وجبة 
في الثانية بعد منتصف الليل حتى 
اذان الفجــر. كنت اريــد ان اجتازها 
للذهاب الــى  العوينة التي عرفت 
بأنها من اهم املناطق الشعبية في 
بغداد تسكنها عائالت منذ سنوات 

من دون ان يطرأ عليها تغيير.
البرودة  بانها متتلك خاصية   عرفت 
في الصيف وهذا ما يســاعد على 
النوم حتــى ســاعات متأخرة من 
النهــار، ام محمــد حتمل  ســلة 
اجلريد، توقفت معها  مصنوعة من 
للحديث عن اجواء رمضان في هذه 
املناطق فقالــت: حتى االن نحافظ 
على العــادات والتقاليد البغدادية 
القدمية اقصــد جتهيز العصائر من 
النكــوع والقمــر الديــن والنومي 
بصرة وشاي الكجرات واحلفاظ على 
وجود التمر بالدهن والسمسم مع 
اللنب،  واطعام اجلار بشيء من مائدة 
االفطار،هذا ما اعتــاد عليه الناس 
في هذا الزقــاق، واهم ما مييز اجواء 

رمضــان ان موعد االفطار يشــهد 
جتمعاً للعائلة مثال البنت تزور اهلها 
اكثر من مرة مــع اوالدها في وجبة 
االفطار وكذلك االوالد املتزوجون لذا 
قليــالً ما جند ان هنــاك من يجلس 

وحيداً  امام مائدة االفطار.
طرقت أحد االبواب فظهرت لي امرأة 
على جفونها  يطبــق  النعاس  كاد 
رحبت بي وحني ســألتها عن اجواء 
رمضان دعتني للدخول وفوجئت ان 

االطفال والبنات يفترشــون االرض 
ويغطون في نوم عميق، فقالت: لن 
ثقيل  النهار  فنوم  أحد  يســتيقظ 
وقد استســلموا للنوم في ساعات 

الصباح االولى.
حدثتني عن اجــواء رمضان وقالت: 
ان اهــم وجبة نقوم بتحضيرها في 
رمضان هي احلبّيه) الهريســة(فأنا 
اقوم بتحضيرها ثــالث مرات خالل 
الشــهر وفي كميــات كبيرة حتى 

اطعــم اجليران كمــا انها رخيصة 
وتكفي إلطعــام عائلة كبيرة مثل 
عائلتي، لم يتغير شيء في رمضان 
كل ما هناك ان السوق صار فيه كل 
ما لــذ وطاب مــن احللويات وبعض 
الســابق  في  وكنا  الطعــام  انواع 
نختار عمل حــالوة التمن لرخصها 
االوالد  يجلــب  االن  وســهولتها 
الكنافة وزنود الست والبقالوة، كما 
اننا ال نشعر بالوقت مثلما كنا في 

الســابق، قد يكون هناك ما يلهينا 
ويحــرق ســاعات النهار بســرعة 
مثل النقــال، واالجهزة الكهربائية 
والفضائيــات، التي اصبحت كثيرة 
ايام  خالل  نحــرص  نحن  ومتنوعة. 
رمضــان علــى ان تكــون العائلة 
متجمعة خالل ايام الشهر، الن من 
اهم صفات رمضــان هو انه يجمع 
العائلة امام مائدة متنوعة وكبيرة.

ام كمال ســيدة كبيرة في الســن 

جتلس امام محل لبيع احللويات في 
انا اعيش  العوينة قالــت:  منطقة 
في هذه املنطقة منذ خمسني عاما 
ولم يكن اجمل من رمضان في هذه 
املناطق في الســابق، فما ان نضع 
وجبة االفطار حتى تبدأ عملية تبادل 
الطعام بني اجليران، فال يكون هناك 
مجال لتنــاول ما صنعنا من طعام 
اذ نكتفي مبا يقــدم لنا من اجليران 
هذه العــادات تراجعت االن وتغيرت 
طباع الناس وتراجعت العالقات بني 
الناس، قد يطــرق بابي. جار واحد او 
ال يطرقه أحد لكــن هناك عالقات 
بني اجليران وبشــكل قليل باألخص 
في وقت الســحور نشعر بالتقارب 
اذ يخرج البعض إلعطاء املسحراتي 
وجبة ســحور ومن ثــم يخرج اجلار 
االخر فيكون حوار بينهما عن وجبة 
تكون  احياناً  االذان  وموعد  السحور 
هنــاك وجبــة جماعية للشــباب 
البيوت وحديث حتى  باب أحد  على 

الصباح. 
قارئ املقام العراقي علي رزوقي في 
محلة القشــل أحد ازقة الصدرية 
قال: رمضان كان في السابق شهر 
خيــر وبركــة كانت هنــاك محبة 
كبيرة بني الناس اجلار يســال جاره 
ان كان يحتاج الى شيء، هل يحتاج 
الــى اخلبز ام الى التمر وغيرها، هذه 
بصراحــة تراجعت، لكن ما ان دخل 
رمضان حتى اســتعاد الناس بعض 
عاداته وطقوســه الن لهذا الشهر 
ســحره وتأثيره على الناس ملا فيه 
من نفحات اميانيــة، فيما تتصاعد 
االدعيــة الى عنــان الســماء بأن 

يحفظ العراق واهله.

قارئ المقام 
العراقي علي 
رزوقي في محلة 
القشل أحد ازقة 
الصدرية قال: 
رمضان كان في 
السابق شهر 
خير وبركة كانت 
هناك محبة 
كبيرة بين الناس 
الجار يسال جاره 
ان كان يحتاج الى 
شيء، هل يحتاج 
الى الخبز ام الى 
التمر وغيرها، 
هذه بصراحة 
تراجعت، لكن ما 
ان دخل رمضان 
حتى استعاد 
الناس بعض 
عاداته وطقوسه 
الن لهذا الشهر 
سحره وتأثيره 
على الناس لما 
فيه من نفحات 
ايمانية، فيما 
تتصاعد االدعية 
الى عنان السماء 
بأن يحفظ العراق 
واهله

البصرة ـ سعدي السند :

التشــكيليني  شــهدت قاعــة جمعية 
العراقيني فــي البصرة أقامــة معرضها 
الرمضاني لهــذا العام، معــرض )الربيع 
الثاني( الذي ضم )35( لوحة فنية مبشاركة 
عدد من التشكيليني ومنهم عبدالصاحب 
البغدادي وحســن فالح وعيســى حسن 
ومحمد محيي وحامد ســعيد وحســني 
ويقني  عبد علي وحســن عبدالشــهيد 
علي ومصطفى الشــمري وفــؤاد بويرث 

ومصطفى عبدالكرمي.
فــي املعرض كانــت املدرســة الواقعية 
واضحة جداً في جميــع اللوحات التي مت 
عرضها وهي بأبعاد وقياسات متعددة وقد 
متت عملية الرســم على مايبدو باأللوان 

الزيتية واملائية.
 وقــد وجدنا خــالل مشــاهدة اللوحات 
والتجوال بني مضامينها قد انطلقت من 
في  وخصوصا  العراقيــة  الطبيعة  روعة 

مناطق األهوار واملناطق الريفية.
املعــرض  زوار  انطباعــات  ان  ووجدنــا   
والذين كانوا معنــا يتأملون هذه اللوحة 
وتلــك ،  قد كانوا فرحني جــداً للواقعية 
الفنية التي تعامــل بها ومعها الفنانون 
الواقعية  ان املدرسة  ، ويبدو  املشــاركون 

تشــد األنظار بنحو كبير ، وجتعل املتلقي 
يعايش حالة طبيعية موجودة في واقعنا 
ويتم التفاعل معها بعفوية وقد عّبر عدد 
من مشاهدي هذا املعرض عن سعادتهم 
الوان  ترافقها  الطبيعية  مبشاهدة حاالت 

مفرحــة وزاهيــة قد جســدها الفنانون 
بتعبيراتها  اللوحة  مع  التعامل  بجمالية 
الواقعيــة وان هــذه املدرســة الواقعية 
كما هــو معروف تنافســت مــع جميع 
املدارس الفنية األخرى مثل الرومانســية 

والرمزيــة  والتجريديــة  والكالســيكية 
واألنطباعيــة والســيريالية  والتعبيرية 
وكذلك املدرسة التكعيبية وغيرها، حيث 
الواقعية هي إحدى املدارس  ان املدرســة 
الفنيــة التــي تركز فــي اهتمامها على 

كل ما هو واقعــي وحقيقي وموجود في 
الطبيعــة، وقد تعامل معهــا عدد كبير 
من الفنانني في ارجــاء املعمورة وان هذه 
املدرسة كما هم معروف تضم نوعني من 
الرمزية،  الواقعية  الواقعية وهما  املدارس 

والواقعية التعبيرية وقد أراد التشكيليون 
في تفاعلهم مع هذه املدرسة أن يؤكدوا 
بأن تفاعلهم هذا يأتي من خالل ارتباطهم 
الفني مــع كل ماهو حقيقــي ويحاكي 
املنطــق والعقل، وابتعــدوا بنحو تام عن 
األحالم واألوهام واخليــال، ومن هنا جند أن 
هذه املدرسة قد شكلت نقلة نوعية نحو 
احلقيقة ونحن كمشاهدين ملعرض )الربيع 
الثاني( فــي مقر جمعية التشــكيليني 
في البصــرة وجدنــا ورمبا للمــرة األولى 
افتتاح معرض مشــترك لعــدد كبير من 
مبدعي ومحترفي الفن التشــكيلي في 
البصرة من دون وجــود لوحة واحدة خارج 
املدرســة الواقعية بالرغم مــن ان عدداً 
من املشاركني قد شــاهدنا لهم معارض 
يعرضون  وهم  لهم  ومشتركة  شخصية 
لوحــات تعاملوا بها مع املــدارس الفنية 
األخرى ورمبــا هم في هذا املعــرض أرادوا 
التعامل مع ضرورة عرض لوحات تســلط 
و  الطبيعــة بجماليتها  الضــوء علــى 
تسجيل الواقع بدقائقه دومنا رموز وقراءات 
غريبــة ورســموا احليــاة اليومية بصدق 
وأمانة ونحن كمتلقني ومشــاهدين لهذا 
املعرض احسســنا ان املشاركني والزائرين  
ارادوا ان يقولوا أن املدرســة الواقعية هي 
مدرسة الشعب ، أي  مدرسة عامة الناس 

مبستوياتهم جميعاً .

بغداد - الصباح الجديد:    

تعد مهنة »املســحراتي« إرثــاً رمضانياً 
وتاريخهــا عريق لكن ال أحــد يعرف على 
وجه اليقني متى أصبح التســحير مهنة 

للبعض. 
واملســحراتي هو الشــخص الذي يتولى 
إيقاظ النائمني لياًل وقت السحر ليقوموا 
بإعداد وجبات سحورهم قبل حلول موعد 
اإلمســاك وتهيئة أنفســهم ألداء صالة 

الفجر في املساجد. 
ويذكــر بعــض املؤرخــني أن أول ظهــور 
للمسحراتي كان عندما الحظ والي مصر 
»عتبة بن إســحاق« أن الناس ال ينتبهون 
إلى وقت الســحور فتطوع بنفسه لهذه 
املهمة فــكان يجــوب شــوارع القاهرة 

إليقاظ أهلها وقت السحر.
 كمــا يذكر فــي التاريخ أن من أشــهر 
املســحرين في عصر اخلليفة العباســي 
الناصر لدين اهلل هو »أبا نقطة« الذي كان 

يقوم بهذه املهنة مقابل راتب سنوي. 
وبتــوارث هذه املهنة عبــر األجيال أصبح 
املســحراتي موجــوداً فــي العديــد من 
األقطار العربية ويشــكل مالمح الهوية 
اإلسالمية، اذ نراه خاصة في كل من لبنان 

وسوريا واألردن وفلسطني ومصر. 
و ينــادي املســحراتي : »اصــح يــا نــامي 
اصح يا نــامي اصح وحد الــدامي وحد اهلل 
ســحور يــا عبــاد اهلل.. رمضــان كرمي«. 

وينتظر«املســحراتي« حتى أول أيام العيد 
ليتقاضى أجره عن كامــل ما قام به من 
مهام خالل الشــهر الفضيل على شكل 
إكراميات من أصحاب املنازل التي كان مير 
مبنازلهم  فيمر  عليها إليقاظ أصحابهــا 
منزال منزال ومعه طبلته املعهودة فيوالي 
الضرب علــى طبلته يــوم العيد لعهده 
باألمــس في ليالي رمضــان بل فيهب له 
الناس باملــال والهدايا واحللويات ويبادلونه 

عبارات التهنئة بالعيد السعيد. 

مهنة متوارثة 
املســحراتي محمد جعفر قال: انه يزاول 
هذه املهنة منــذ 25 عاًما وهي ميراث عن 
الســاعة  الذي كان يصطحبه عند  أبيه 
الثانيــة من منتصف الليــل منذ أن كان 
طفــال وكان يحمل في يده الطبلة ويقرع 
أهالي احلي بأســمائم فرداً  عليها منادياً 

فرداً ليتنبهوا لوقت السحور،
 إال أن الوضــع تغيــر كما يشــير جعفر 
والعائالت في وقتنا  املنازل  بســبب كثرة 
اذ كانــت األحياء قدميــاً صغيرة  احلاضر، 
وضيقة وكل يعرف بعضه، أما اآلن فعلى 
النقيض من ذلك. وفي سؤال عما إذا كان 
وجود الوســائل العصرية تشــكل عامل 
تأثير على هــذه املهنــة رأى جعفر أن مما 
ال شــك فيه أن وجــود املنبه والوســائل 
املتطــورة األخرى كالتلفــاز وغيره أصبح 
بإمــكان الكثير من الناس الســهر حتى 

موعد آذان الفجر. 

طعم أجمل
وبرغم تطــور أجهزة املنبه والتكنولوجيا، 
ظل املسحراتي عادة من عاداتنا العراقية 
األصلية التي تعطي لهذا الشــهر الكرمي 

طعماً آخر.
اذ جتد اليوم أغلب الشباب يستغلون الليل 
للدردشــة مع أصدقائهم في الفيسبوك 
واملواقــع االخرى حلــني موعد الســحور 
وبالرغم من ذلك يبقى لصوت املسحراتي 

نكهة أخرى وطعم أجمل.
احلاج حسن فالح بني: أنُه بالرغم من تطور 
الزمن وانتشــار وســائل التنبيه العديدة 
التــي ميكــن أن يســتعملها الصائمون 
لتوقظهــم وقت الســحور، إال أن الكثير 
باملسحراتي ألنه يعد  الناس يتمسك  من 
أحد وجوه التراث القدمي وميثل مظهراً من 
مظاهر شــهر رمضان املبارك التي يجب 
احلفاظ عليها من أجــل األجيال اجلديدة 
كونه يطرق أبواب الليل ليوقظ الصائمني.

وتابع قولِه: كل شهر رمضان حني نسمع 
دقات الطبل التي جتعلنــا نعيش في جو 
رمضاني نقوم ونحن في نشاط يوم كامل 

من دون ان نعير اهمية الى أي شيء.
تخــرج  العائــالت  بعــض  ان  واوضــح: 
وبعضاً  بسيطاً  »ســحوراً  »للمسحراتي 
من االكالت البغدادية املتنوعة، فضالً عن 
الفواكــه والعصائر واالطعمــة املتعددة 
اخلفيفة تعطى لــُه حتى ميكنه ان ميارس 
عملِه بنحو طبيعي في شــوارع املنطقة 

وليتابع عمله أليقاظ الصائمني.

أبو طبيلة
محمد شمخي مختص بالتراث الشعبي 
قال ان املسحراتي »أبو طبيلة » كما يطلق 
عليه اهل بغداد ، عاش شخصية مضيئة 
في مشــاعر الناس في بــالد املعمورة ملا 
حتمله من خصائــص ال جتدها اال في هذا 
الشــخص املقترن وجوده وحضوره بشهر 

رمضان الكرمي .
وأكد شــمخي انه ال يختلــف عندنا عن 
شبيهه في البلدان العربية االخرى، فكل 
الذي  الواقع  تفاصيل  مســحراتي يحمل 
يعيشه ويرســم خطواته على وفق ايقاع 
تراث وتقاليد البلد الــذي يعيش فيه، وال 
اعتقد ان املسحراتي احلالي له من الشهرة 
كما هو في مصر مثــالً اذ يحمل قنديله 
ويتجول في املناطق ســاحباً خطواته في 
عمق الساعات املبكرة لصباح جديد حاثاً 
الناس على االستيقاظ والتهيؤ لصوم يوم 

غد.
وجتدر اإلشــارة إلى أن ظهور املســحراتي 
ارتبط بحاجة الناس إلى من يوقظهم من 
النــوم في ليل رمضــان. فعلى الرغم من 
التطور التقني وقدرة الناس على التخلي 
عن وجود املسحراتي إال أن نداءاته مازالت 
تصدح فــي املناطق والشــوارع واألحياء 
اذ تترك طابعاً خاصاً فــي قلوب املؤمنني 
وتذكر الناس بأهمية إحيــاء التراث الذي 

يذكرنا بعبق وتاريخ أسالفنا امليامني.

جانب من منطقة الصدرية »ارشيف«
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املسحراتي البغدادي

مراسل )الصباح اجلديد( في البصرة في صورة مع التشكليني املشاركني في املعرض
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متابعة الصباح الجديد : 

لشهر رمضان نكهُته لدى املسلمني في 
كل الديــار العربية واإلســامية، ولهذا 
الشــهرِ الفضيل في العــراق طعٌم مميز 
آَخر، ال جتده في غيره من الشهور األخرى، 
وأهل العراق لهم عاداتُهم في استقباله 
قبل مجيئه أوالً، وصيام أيامه حني يُطلُّ 
ببركتــه عليهم، وعادات في توديعه حني 
يشــدُّ الرحال في األيام األخيــرة، وهذه 
العادات بعُضهــا ُمتوارَث عن العثمانيني 
أياَم واليتهم على العراق، وبعضها طبائع 
رت في نفــوس العراقيِّني خال عقود  جتذَّ

طويلة.
فمن تلك العادات التي تربَّينا عليها نحن 
وقد ُحفرت بذاكرتنــا أطفاالً، ومنَْت معنا 
كبارًا ِمدَفع رمضان أو )الطوب( بالتركيَّة، 
واألصل في حكايته أنَّه يعود إلى العصر 
العثماني، اذ كان يُســتعمل  هذا املدفُع 
لتنبيه أهل بغداد مبوعــد اإلفطار، وذلك 
بإطاق إطاقــة صوتية في الهواء، وكان 
السبب في اســتعمال املدفع هو انعدام 
اإلذاعات ووسائل اإلعام آنذاك، وبقي هذا 
املدفُع إلى يومنا هذا تقليًدا َترِص وسائل 
اإلعام العراقية الرســميُة وغيرها على 
ك به، إال أنَّ ِمدَفع اليوم هو رسٌم  التمسُّ
م بـــ )الكومبيوتر(،  ثاثــي األبعاد ُمصمَّ
ًة بشغٍف منقطع  وينتظره األطفال خاصَّ

النظير قبل أذان املغرب مباشرًة.
ومن عــادات أهل العراق في رمضان كثرُة 
التزاور فيما بينهم فــي رمضان، وإقامة 
الوالئم العائلية، وكذلك يتميَّز العراقيون 
اجليران،  إلى  اإلفطار  الطعام قبل  بإخراج 
فيحصــل تبــادٌل رائع بأطبــاق الطعام 
اخملتلفة، حتى يجد صاحب الدار الواحدة 
أن ليس في سفرة طعامه مما صَنعه هو 
إال القليل، أما البقية فهي أطباق منوَّعة 

جاءت من هنا وهناك.
أّما املســاجد، فتعيش أجــواء مميَّزة في 
رمضان بطبيعة احلال؛ فتمتلئ باملصلني 
وتَشتِغل املســاجد قبل رمضان بصيانة 
دورية مكثَّفــة لإلنارة وأجهــزة التبريد، 
وخصوًصــا إن جاء رمضــان صيًفا وفي 
العــراق كما أنَّ املســاجد تَنَشــط في 
ُمســابقات فكريَّة توزَّع خالهــا جوائُز 
ومصاحف وكتٌب للفائزين في جوٍّ إميانيٍّ 

وتناُفسي ممتع.
وتُقام موائد إفطار الصائمني في املساجد 
وبعضها  املســجد،  نفقات  من  بعضها 
ممــا يَحمله امُلســنون، وأشــهى موائد 
اإلفطار عند العراقيني هو التمر العراقي، 
واملعــروف بـ)متر البصرة( أو )اخلســتاوي( 
العراقيِّني  موائــد  تشــتهر  واللنب، كما 
في رمضان بشــراب )النومي بصرة(، وهو 
شــراٌب مميَّــز يحتســيه العراقيون عند 
دواء  إنَّه  ويقولون عنه  واإلفطار،  السحور 

للصداع.
الذي  املبارك  وتختلف عادات هذا الشهر 
ترافــق لياليه وأيامه الكثير من العبادات 
والواجبات والروحانيات منها قراءة القرآن 
وإحيــاء ليالــي القدر وإطعــام الفقراء 

واملساكني، من شعب إلى شعب آخر.

اجلزائر :
في اجلزائر يتم طاء البيوت بدهان جديد 
قبيل قدوم الشــهر الكرمي ويتم شــراء 
وتطهير  وأغطيــة جديدة  أدوات مطبخ 

البيوت بالكامل.

املغرب :
أما عن عادات شــهر رمضان في املغرب 
فمن أبرزهــا ضرب النفيــر 7 مرات عند 
الســحور أول يوم في الشــهر الفضيل. 
ويقــوم املواطنون بالتهئنــة لبعضهم 
البعض بالقول »عواشــر مبروكة« وهي 

تهنئة تعني أيام مباركة.

فلسطني :
برغم من االحتال اإلسرائيلي، فإن شهر 
رمضان في فلسطني له عاداته من إفطار 
وسحور وحلويات وصاة التراويح للرجال 
والنساء في املساجد والساحات العامة، 
وقيام الليل وقراءة القرآن وزيارات األقارب.

سوريا :
يستقبل شهر رمضان املبارك في سوريا 
لتهنئة  الشــوارع،  بتعليق الفتــات في 
املسلمني بقدوم شهر رمضان، مع تزيني 
الشوارع باألنوار واملصابيح، وكذلك بعض 
البعض  البنايات. كما يطلــق  مداخــل 
األلعاب النارية بألوانها وأنواعها اجلميلة. 
ويزداد اإلقبال على املأكوالت واملشــروبات 
وخاصــة احللويات التي يكــون لها طابع 
ومــذاق مختلف في هذا الشــهر ويزداد 

اإلقبال عليها بشكل غير اعتيادي . 

لبنان : 
من أهم العــادات املتداولة في لبنان هي 
تلك التي تســمى ب »سيبانة رمضان » 
حيث تعمــد العائات واألصدقاء في آخر 
نهاية أســبوع من شهر شــعبان وقبل 
بداية شــهر رمضان املبــارك باالجتماع 
والذهاب فــي نزهات إما إلــى الطبيعة 
أو األنهر أو إلى القــرى وتقدمي كل ما لذ 

وطاب من األطعمة واملشروبات.
املــؤرخ املامي عبــد اللطيف  ويشــير 
فاخوري إلى أن ظاهــرة التنّزه قبل حلول 
شــهر رمضان عرفت قدمياً فــي املغرب 
باسم »شــعبانة«، ألنها كانت تقام في 

األيام العشرة األخيرة من شهر شعبان.
ومازالت ظاهرة »املسحراتي« الذي يجوب 
طرقــات البلدة أو القريــة موجودة حتى 
اآلن في لبنان، اذ يقوم شــخص بالتجول 
والقرع  والضواحي  والبلــدات  القرى  في 
على طبلة صغيرة بقضيب من اخليزران، 
ودعوتهم  الســحور  الناس وقت  إليقاظ 
للتهيؤ لصاة الصبح ، إضافة إلى ضرب 
املدفع عند املغرب إيذانا ببدء وقت اإلفطار 

للصائمني.

مصر:
يقترن شــهر رمضان فــي مصر بظهور 
الفوانيس بكثرة فيخرج األطفال والكبار  
ليلة رؤيــة هال رمضان إلــى الطرقات، 
مرتديــن أجمل مــا عندهم مــن ثياب، 
وحاملني األعــام والفوانيس الرمضانية، 
يغنون األناشــيد واألهازيج اخلاصة بهذا 

الشهر الكرمي في فرحة جماعية عارمة.

تركيا :
في تركيا يتم نثر العطور واملسك والعنبر 
وماء الورد علــى أبواب املنــازل واحلدائق 
طيلة الشــهر املبارك. أما ظاهرة »امَلْيا« 

فهي احتفاليــة كبيرة تقام في منطقة 
»الســلطان احمد« حيث يضاء 77 ألف 

مسجد منذ املغرب وحتى صاة الفجر.

اندونيسيا :
في اندونيسيا يأخذ جميع التاميذ إجازة 

في أّول أسبوع من شهر رمضان.

باكستان : 
أما في باكســتان يحدث ما يســمى ب 
»زفــاف املرة األولى«، حيــث يزف الطفل 
الذي يصوم أول مرة كأنه عريس. كما أن 
هناك أكلة تسمى »الباكورة« وهي عبارة 
عن بطاطــا مخلوطة بالبهــارات وهي 

أكلة شعبية لشهر رمضان.

ماليزيا :
وفي ماليزيا هناك عادة معروفة تســمى 
الســيدات«، حيــث تطوف  ب »طــوف 
الســيدات في املنازل لقــراءة القرآن بني 
اإلفطار والسحور. وهناك إفطار جماعّي 

يقام يومياً في املناطق الريفية.

نيجيريا :
من أبرز عادات نيجيريا في شهر رمضان، 
تقــوم العائات النيجيرية باســتضافة 

فقير كل يوم إلكرامه.

موريتانيا : 
يقــرأ أهــل موريتانيا القــرآن كاماً في 
الرجال شــعرهم  ويحلق  واحــدة،  ليلة 
قبل رمضان بأيام ليتزامن ظهور الشــعر 

اجلديد مع الشهر الكرمي.

السودان : 
أما في الســودان فيقوم الناس باإلفطار 
في املساجد وفي الساحات التي تتوّسط 
األحياء، وعلى الطرقات تسباً لوجود مارة 
بعيدين عن منازلهم آو أشخاص ال يتوفر 
لديهم الوقــت إلعداد الطعام بالطريقة 
التي يريدونها، فقبل الغروب بدقائق جتد 
الناس يتحلَّقون فــي جماعات الصطياد 

املارة ودعوتهم لتناول اإلفطار معهم.

املغرب:
يبــدأ اســتعداد املغاربــة الســتقبال 
شــهر الصوم في وقت مبكر، ومن تلك 
املظاهر تضير بعض أنواع احللوى األكثر 
اســتهاًكا، واألشــد طلًبا علــى موائد 

اإلفطار.
ومبجــّرد أن يتأّكــد دخول الشــهر حتى 
تنطلق ألســنة أهل املغــرب بالتهنئات 
تقال  والعبارة  مبروكة(  قائلني:)عواشــر 
بالعامية املغربيــة، وتعني )أيام مباركة( 
مع دخول شهر الصوم بعواشره الثاثة: 
عشــر الرحمة، وعشــر املغفرة، وعشر 

العتق من النار.
ثم إنــك ترى النــاس يتبادلــون األدعية 

واملباركات والتهاني فيما بينهم ســرورًا 
الــذي يغير حياة  بحلول الضيف الكرمي 
كثيــر من الناس تغييــرًا كلًيا, وكما هو 
املعهــود فإن رمضان يعّد فرصة عظيمة 
للتقــارب والصلة بني األرحام بعد الفراق 
واالنقطاع، فا عجب أن ترى املبة ومباهج 
الفرح والســرور تعلو وجوه الناس، وتغير 
من تقاسيمها وتعابيرها بعد أن أثقلتها 

هموم احلياة.

الكويت:
تعيش الكويت خال شهر رمضان املبارك 
أجواء خاصة، وتشــهد حراكاً اجتماعياً 
ملحوظــاً، وتطغى مشــاعر املبة والود 
واإلخاء والتراحــم ولرمضان في الكويت 
طقوس مختلفة ال جتدها في الشــهور 
األخــرى، إذ يعــد أهل الكويــت رمضان 
فرصة إلحياء العادات والتقاليد األصيلة 
واستعادة القيم التي تعزز التجانس بني 
بالديوانيات  يتميز رمضــان  أفراد اجملتمع 
التي جتمــع مجالــس الكويتيني وتكون 
عامرة بالرواد وتقام فيها حفات اإلفطار 
اجلماعي الذي يعمر مبناسف األرز واللحم 
والتشــريب  القمح  وهريس  والســمك 
واللحــم واجملبوس، وغيرهــا من األكات 

الكويتية.
كما تقام مآدب عارمــة )موائد الرحمن( 
في كثير من املساجد للفقراء واملتاجني، 
وهي منتشــرة بشــكل كبير في أرجاء 
الباد، وفيها يتم تقدمي الطعام والشراب 
واملؤسسات  الوزارات  بإشراف  للصائمني 
والشركات العامة واخلاصة طوال الشهر 

الفضيل.
االحتفال  يجري  الشــهر،  وفي منتصف 
بأيــام »القرقيعــان«، وهــو عبــارة عن 
خليــط من املكســرات وامللبس واحلاوة 
والشــوكوالته يتم توزيعه على األطفال 
الذين يدقون أبواب األهل واألقارب واجليران 
فيعطيهم  السحور،  ووقت  اإلفطار  بعد 
»القرقيعان« في  البيوت خلطة  أصحاب 
أكبر  ليجمعوا  يحملونها  التي  األكياس 

مقدار من احللوى.
ويرتــدي األطفال في أيــام »القرقيعان« 
ويرددون  التقليديــة  الكويتيــة  املابس 
األغانــي الوطنية وأناشــيد معينة ومن 
العــادات املرتبطــة بشــهر رمضان في 
عند غروب  يومياً  الناس  احتفال  الكويت 
الشــمس بانطاق مدفع اإلفطار، حيث 
يجتمعون بكثافة قرب مكان املدفع منذ 
العصر، وعندما ينطلق يهّللون ويزغردون.

الصني:
وتقاليد خاصة  عادات  الصني  ملســلمي 
جداً متيزهم عن غيرهم، إذ يسمى شهر 
رمضان في الصني »باتشاي«، ويبلغ عدد 
املسلمني نحو20 مليون مسلم يتركزون 

في شمال غرب الباد.
فاملســاجد تنتشــر وتيط بها املطاعم 

اإلســامية، التي تنشــط فــي رمضان 
وتقدم احللويات الرمضانية املشهورة في 
الدول العربية واإلسامية، بجانب أكات 
وحلويــات املطبخ الصينــي الذي يخلو 
من الكولســترول، ألنهم ال يستعملون 

الدهون في األكل.
وحســب اإلحصائيات الرسمية، يشكل 
مسلم  مليون   20 يشــكلون  املسلمون 
مقارنة بالتعداد السكاني الهائل املكون 
لدولة الصني )ربع ســكان العالم، مليار 

و300 مليون نسمة(.

اليابان:
على الرغم من بُعد املســافة بني اليابان 
التــي يطلــق عليهــا “باد الشــمس 
املشرقة” وبني الدول اإلسامية، إال ان في 
اليابان يشــكل املهاجرون غالبية اجملتمع 
اإلسامي، ويصعب أن جتد مسلًما يابانياً 
إال إنهم موجودون على قلة عددهم، لذا 
ميثل شــهر رمضان فرصًة للمســلمني 
من أجل ممارسة شعائر دينهم في أجواء 
رهــم بالوضع في بادهم  احتفالية تذكِّ

التي جاءوا منها.

إسبانيا:
املســلمة في  اإلســبانية  األســر  تبدأ 
االستعداد لشــهر رمضان في احتفالية 
تســودها عادات وتقاليد قدمية، واشترت 
األســر ما يلزمها من توابل ومستلزمات 
لتحضير احللويات، ومــا تتاجه من أوان 
منزلية، من املات املنتشــرة بكل أرجاء 
العاصمة اإلســبانية، مما يخلق انتعاشاً 
لــدى أصحابها في هــذا البلد، حيث ما 
زالت األزمــة االقتصادية تلقى بظالها، 
املقيمة  األجنبية  اجلاليــات  خاصة على 

هنا.

الدمنارك والنرويج:
بالرغــم من طول مــدة الصيام في هذه 
الدول إال أنهــم يعتزون برمضان ويحيون 
شــعائره، فقد جاء أبناء اجلالية املسلمة 
في الدمنــارك من دول عربية وإســامية 
مختلفة العــادات والتقاليــد ولكنهم 
الدينية في  الطقــوس  ميارســون كافة 
رمضان ويقيمون موائــد للفقراء يدعون 
أبنــاء اجملتمع  إليها غير املســلمني من 
الدمناركــي تعبيــرا عن روح املشــاركة 
التي يتســم بها  والتعــاون  واالنتمــاء 
املســلمون خال هــذا الشــهر الكرمي 
أكثر مــن أي شــهر آخر، وســعياً نحو 
والعادات  بالقيم  اآلخريــن  تعزيز معرفة 
اإلسامية وتصحيح الصورة اخلاطئة عن 

اإلسام واملسلمني.

الهند:
فــور ثبوت شــهر رمضان فــي املناطق 
املســلمة في الهند تعم الفرحة جميع 
التهاني  عبــارات  ويتبادلون  املســلمني، 

األحياء  الشــوارع في  وتكتسي  والفرح، 
املســلمة حلــة جديــدة، حيــث تضاء 
املســاجد ومآذنها، وتكثــر حلقات تاوة 
القرآن، ومتتلئ املســاجد باملصلني، ويبدأ 
األطفال بالتجول في األحياء الشــعبية 
فرحني مســرورين مبا أنعــم اهلل عليهم 
من خيرات هذا الشــهر، وهم ينشــدون 
األناشــيد الدينيــة بلغتهــم املليــة, 
ويجتهد كل مسلم بقراءة ختمة واحدة 
في األقــل في شــهر رمضــان، وتهتم 
الدروس  بتنظيــم  الهند  املســاجد في 
الدينيــة واملاضرات التــي يقّدمها دعاة 

يحضرون من شتى بقاع الدولة.

جزر القمر:
يســتعدُّ املســلمون فــي جــزر القمر 
الســتقبال شــهر رمضــان، بــدًءا من 
بداية شهر شــعبان, اذ يعدون املساجد 
رونهــا  ويعمِّ مصابيحهــا  فيشــعلون 
بالصــاة وقــراءة القرآن الكــرمي، خال 
الشــهر املبارك الذي تكُثــر فيه حلقات 
الذكر وتاوة القرآن الكرمي، كما تكُثر فيه 

الصدقات وأفعال اخلير.
وفــي الليلــة األولى من رمضــان يخرج 
إلى  ويتجهون  املشاعل  السكان حاملني 
املشاعل  نور  ينعكس  الســواحل, حيث 
بالطبول  ويضربــون  املياه،  صفحة  على 
إعانًا بقدوم رمضان، ويظل السهر حتى 

وقت السحور.

نيجيريا:
مع ثبوت هال رمضان يتجمع املسلمون 
فــي نيجيريا في احتفال حاشــد وكبير 
يدقون  الرئيســة،  املدن  يطوف شــوارع 
الطبول، ويــرددون األغاني ابتهاًجا بقدوم 
شهر اخلير، شهر الصيام والقيام وشهر 
املسلمون في  ويعتمد  واإلحســان  اجلود 
نيجيريا فــي ثبوت شــهر رمضان على 
رمضــان، فهم  لهال  اخلاصــة  رؤيتهم 
ال يتبعون أو يقلــدون أي دولة أخرى ثبت 
لديها شــهر رمضان ما لــم يثبت رؤية 

الهال عندهم.
ومن العادات الشــائعة عند مســلمي 
نيجيريا أن تتناول األســر املتجاورة وجبة 
اإلفطار مًعا, فتجمــع الصواني واألواني 
من البيوت وتوضــع في أماكن قريبة من 
املســاجد، وبعد أن يــؤدي اجلميع صاة 
املغرب جماعة، يجلــس الرجال يتناولون 
طعام إفطارهم مًعا، وأيًضا جتلس النساء 
مًعا في املكان الذي خصص لهن لتناول 

طعام إفطارهن.

ماليزيا:
في ماليزيا يســتقبل املســلمون شهر 
رمضان كما يســتقبله املســلمون في 
سائر أنحاء املعمورة، إال أن لشهر رمضان 
طعماً خاصاً في ماليزيــا، خصوصاً في 
فيها  يعيش  العاصمة كواالملبو، حيــث 
مجموعات عرقية متنوعة من املسلمني، 
فترى فيهــا العديد من اجلاليات العربية، 
واإلفريقية، وميثل الطلبة نســبة كبيرة 
من هؤالء اجلاليات املسلمة في العاصمة 
املايوي  الشــعب  وتراهم مع  كواالملبور، 
كالبنيــان يشــد بعضه بعضــا، حيث 
تكاتف العرب وخاصة الطلبة منهم في 

ماليزيا تكاتف جميل.
مبنــي على مبــدأ الوحدة اإلســامية، 
فالعرب هنــا يجتمعون في رمضان وغير 
أواصر  املودة واملبــة، وتزداد  رمضان على 
املبــة فيمــا بينهم في شــهر رمضان 
املبارك، فيقومون بالعديد من النشاطات، 
املاضرات  وتنظيم  اجلماعــي،  كاإلفطار 
الدينية، وحلقات تفيــظ القرآن وتكون 
العبادة بعيداً عن أماكن العامة واألسواق 
ذات جو روحاني، تشــجع علــى العبادة 

والتقرب إلى اهلل.

عادات وتقاليد شهر رمضان حول العالم
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  تتباين ســاعات الصوم في شــتى دول 
العالم خالل شهر رمضان، وذلك بسبب 

اختالف ساعات النهار للبلدان.
اذ تســجل دولة جزر القمــر أقصر الدول 
في ســاعات الصوم، خالل شهر رمضان 
2018، مبــدة تبلــغ نحو 12 ســاعة و37 
دقيقة، وســتكون أطول الســاعات في 
اجلزائر بنحو 15 ساعة و45 دقيقة، وذلك 

على مستوى الدول العربية.

وفــي الصومــال 13 ســاعة و27 دقيقة، 
واليمن 14 ساعة و7 دقائق، وفي السودان 
ســتكون ســاعات الصوم 14 ساعة و8 

دقائق.
الســعودية  العربية  اململكة  وتســجل 
14 ســاعة و41 دقيقة، واإلمارات العربية 
املتحــدة 14 ســاعة و41 دقيقة كذلك، 
فيما تأتي البحرين مبدة صيام 14 ساعة 
و49 دقيقة، والكويت 15 ساعة و4 دقائق، 
وفي مصر تصل ســاعات الصوم إلى 15 

ساعة و7 دقائق.
وفي فلسطني تسجل ســاعات الصوم 
15 ســاعة و15 دقيقــة، وفــي األردن 15 
ســاعة و17 دقيقة، والعراق ستكون 15 
ســاعة و24 دقيقة، أما املغرب فتسجل 
15ســاعة و25 دقيقة، وسوريا 15 ساعة 
و25 دقيقة، وفي لبنان ستكون 15 ساعة 
و27 دقيقة، وليبيا 15 ساعة و31 دقيقة، 

وتونس 15 ساعة و45 دقيقة.
وعلى مستوى دول العالم فإن كندا تأتي 

علــى رأس أكثر الدول في عدد ســاعات 
الصيــام بنحــو 19 ســاعة و57 دقيقة، 
وآيسلندا 19 ساعة و22 دقيقة، والنرويج 
19 ســاعة، والســويد 18، وســاعة 56 

دقيقة.
ويصل عدد ســاعات الصوم في روســيا 
إلى 18 ســاعة و29 دقيقة، والدمنارك 18 
ســاعة و26 دقيقة، وبريطانيا 18 ساعة 

و9 دقائق.

ترتيب بعض الدول من حيث أقصر وأطول ساعات الصوم
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بغداد ـ الصباح الجديد:

قاســم  الكهرباء  وزيــر  وّجــه 
جميــع  بإلغــاء  الفهــداوي 
املبرمج  القطع  االستثناءات من 
مؤكداً  اخلدميــة،  الدوائــر  عدا 
ضــرورة احملافظة علــى كميات 
احملطات  مــن  املتحقق  اإلنتــاج 

التوليدية وزيادته.
بيان  الكهربــاء في  وزارة  وقالت 
صحافــي، إن »وزيــر الكهربــاء 
قاســم محمد الفهداوي، وّجه 
من  االســتثناءات  جميع  بإلغاء 
القطــع املبرمــج عــدا الدوائر 
)املستشــفيات  اخلدميــة 
املياه،  دوائــر تصفية  احلكومية، 
الصحي(،  الصــرف  ومحطــات 
إليقاف  آليــة  فضال عــن وضع 
عمليــات التالعب والتجاوز على 

اخلطوط املستثناة«.
وأضافــت أن »الوزيــر أكد خالل 
االجتمــاع اليومــي مــع املالك 
املتقــدم فــي الــوزارة ضــرورة 
احملافظــة على كميــات االنتاج 
التوليدية،  احملطات  من  املتحقق 
وزيادته، لينعكــس إيجاباً بزيادة 
ســاعات التجهيز في العاصمة 

بغداد واحملافظات«.
واشارت الى أن الوزير »أمر مبراقبة 
بغداد،  وحــزام  أطــراف  مناطق 
وضواحــي مراكــز احملافظــات، 
املبرمج،  بالقطــع  وشــمولها 
أسوة ببقية املناطق، كون هناك 
عدد من هذه املناطق جتهز بطاقة 
مستمرة من احملطات التحويلية 

املتنقلة«.
عراقيــة  محافظــات  وكانــت 
القليلة  االيــام  خالل  شــهدت 
تطالــب  تظاهــرات  املاضيــة 
الذي  الكهرباء  واقع  بتحســن 

وصفوه بـ«السيء«.
فــي الســياق، أعلنــت جلنــة 
محافظة  مجلس  في  الكهرباء 

البصــرة اعادة تشــغيل وحدة 
توليديــة في محطــة الرميلة 
الغازية، وذلك بعد توقف الوحدة 
عــن العمــل ملدة ثالثة أشــهر 
بســبب عطل في مرشــحاتها 

)الفالتر(.
وقــال رئيــس اللجنــة مجيب 
التوليدية  »الوحدة  إن  احلساني، 
الرميلة  محطة  في  اخلامســة 
الطاقــة  إلنتــاج  الغازيــة 
الكهربائيــة، وذلــك بعد توقف 
ملــدة  العمــل  عــن  الوحــدة 
ثالثــة أشــهر بســبب تعطل 
مرشــحاتها«، مبيناً أن »الوحدة 

أضاف تشــغيلها الى الشبكة 
نحو 200 ميغــاواط من الطاقة 

الكهربائية«.
ولفت احلســاني الــى أن »إعادة 
التوليديــة  تشــغيل الوحــدة 
التي كانت متوقفة سيســهم 
في حتســن وضع انتاج الطاقة 
مســتوى  علــى  الكهربائيــة 
محافظة البصــرة«، مضيفاً أن 
»هناك املزيد من الوحدات حتتاج 

الى مرشحات جديدة«.
أنفقت نســبة  البصرة  أن  يذكر 
لألعوام  موازناتهــا  مــن  كبيرة 
الطاقة  شــراء  على  الســابقة 

الكهربائية مــن القطاع اخلاص، 
بــدل انفــاق هذه األمــوال على 
تشييد محطات جديدة من قبل 
شركات رصينة ملعاجلة املشكلة 
جذرياً، كما أن أكثر احملطات تعاني 
من مشــكالت بســبب قدمها 
وعــدم حصــول بعضهــا على 

حاجتها الكاملة من الوقود.
طالــب  الكهربــاء  وزيــر  وكان 
خالل  مــن  احملافظات  مجالــس 
العليــا  التنســيقية  اللجنــة 
املقررة من  بااللتزام بحصصهــا 
الطاقة الكهربائية وعدم التجاوز 
على حصــص احملافظات االخرى 

مــن اجــل حتقيــق العدالة في 
استقرارية  على  واحلفاظ  التوزيع 

منظومة الكهرباء الوطنية.
»الــوزارة  ان  الفهــداوي،  وقــال 
تسعى لزيادة الطاقة اجملهزة الى 
 4000 من  ألكثر  بغداد  العاصمة 
ميغــاواط بعــد ان وصلــت يوم 
امس االحد الى 3800 ميغاواط«، 
مشــيراً الى ان مجلــس الوزراء 
خصص لوزارة الكهرباء 10 مليار 
الطوارئ  تخصيصــات  من  دينار 
1000 محولة  فيها شراء  سيتم 
جديدة ســعة )400 و250 ك ف( 
التابعة  العامة  ديالى  من شركة 

الى وزارة الصناعة واملعادن.
ووجه الفهداوي »املديرين العامن 
ملديريــات التوزيع، حلث شــركات 
القطــاع اخلاص الفائــزة بعقود 
اخلدمة واجلباية بتوعية املواطنن 
من اجل خفــض االحمال ملناطق 

مسؤولياتهم«.
وقال الفهداوي في مؤمتر عقد في 
مبنى األمانة العامة جمللس الوزراء 
في بغداد، انه »عجزنا عن مواكبة 
الكهربائية  الطاقة  على  الطلب 
باخلدمة  املشــمولة  املناطق  في 
واجلبايــة ومت شــمولها بالقطع 

املبرمج«.

الكهرباء تلغي استثناءات القطع المبرمج.. وتدعم 
التشكيالت الخدمية بالطاقة

بعد توقفها 3 أشهر.. تشغيل وحدة توليدية في محطة الرميلة 

وزير الكهرباء قاسم 
محمد الفهداوي، 
وجه بإلغاء جميع 
االستثناءات من القطع 
المبرمج عدا الدوائر 
الخدمية )المستشفيات 
الحكومية، دوائر تصفية 
المياه، ومحطات الصرف 
الصحي(، فضال عن 
وضع آلية إليقاف عمليات 
التالعب والتجاوز على 
الخطوط المستثناة

إحدى احملطات الكهربائية
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متابعة الصباح الجديد:

قالــت ثالثــة مصادر فــي منظمة 
أوبــك وقطــاع النفــط إن الواليات 
املتحدة طلبت بنحو غير رسمي من 
املنظمة  منتجي  وبعض  السعودية 
اآلخرين زيادة إنتــاج اخلام، لكنها لم 

تطلب رقما محددا.
املتحدة  الواليات  إن  املصــادر  وقالت 
طلبت زيادة اإلنتاج بنحو غير رسمي 
من الــدول املنتجــة كل على حدة، 
مضيفة  كمنظمة،  أوبك  من  وليس 

أنه لم يتحدد رقم معن بعد.
وكانت بلومبرج أفادت في وقت سابق 
األميركية  أن احلكومة  الثالثــاء  يوم 
طلبت من تلــك الدول زيــادة إنتاج 

النفط بنحو مليون برميل يوميا.
وكان وزير اخلزانة األميركي ســتيفن 
منوتشــن قال في الثامن من أيار إن 
اإلنتاج  لزيادة  الدول مستعدة  بعض 
نتيجة  احملتمــل  النقص  لتعويــض 
إلعادة فــرض عقوبات أميركية على 

إيران.
وقالت متحدثة باسم مجلس األمن 
القومــي التابع للبيــت األبيض ردا 
على سؤال بشأن طلبات لزيادة إنتاج 
النفط ”نرحب بأي حترك يســتند إلى 
احلصول على  إمكانية  ويعزز  السوق 
الطاقــة ويدعــم متانــة االقتصاد 

العاملي“.
اتفاقا خلفض  أوبك تنفــذ  زالت  وما 

آخرين  ومنتجن  روســيا  مع  اإلنتاج 
من خارجهــا. ومع وصول النفط في 
اآلونة األخيرة إلى 80 دوالرا للبرميل، 
مسجال أعلى مستوياته منذ 2014، 
اآلن تخفيف بعض  املنتجون  يناقش 
القيود على اإلنتاج واالجتماع لوضع 

سياسة الحقا في حزيران.
وقال مصدر في أوبك ”أي قرار سُيتخذ 
بنحــو جماعــي وبعد مناقشــات. 
يتمثل الشــيء األكثر أهمية ألوبك 
اآلن في احلفاظ علــى تلك اجملموعة 

معا“.
الواليات  لو طلبــت  وأضاف ”حتــى 
املتحــدة مليون برميــل، فهل يعني 
ذلــك أن أوبك وحلفاءها ســيزيدون 

اإلنتاج مبليون؟«.
وذكــرت رويترز في 25 أيار أن املنتجن 
يدرسون زيادة اإلمدادات بنحو مليون 
اتخاذ  برميل يوميــا، حيث ســيتم 
القرار النهائي فــي االجتماع التالي 
ألوبك في فيينا يومي 22 و23 حزيران.

علــى مســتوى األســعار، صعدت 
العقود اآلجلة خلــام برنت بأكثر من 
بعدما  األربعــاء  أمس  باملئــة  واحد 
فنزويال  إن  قالت مصــادر مطلعــة 
أثارت احتمــال وقف بعض صادراتها 
النفطيــة، لكــن املكاســب كانت 
إن  محدودة في ظــل تقاريــر قالت 
احلكومــة األميركيــة طلبــت من 
الســعودية وبعض املنتجن اآلخرين 

في أوبك زيادة اإلنتاج.
وأسهم انخفاض اإلنتاج من فنزويال 

في موجة صعود لسعر خام القياس 
العاملــي مزيــج برنت إلــى نحو 80 
دوالرا للبرميــل. وقالت ثالثة مصادر 
لرويترز إن شــركة النفط احلكومية 
بي.دي.في.إس.إيــه تدرس إعالن حالة 
القــوة القاهرة لبعض الصادرات في 
ظــل انخفاض اإلنتــاج في حقولها 

النفطية.
وارتفع خام برنت 78 سنتا إلى 76.16 
دوالر للبرميــل بعدمــا تراجع ألدنى 
أيار يوم  الثامن مــن  مســتوى منذ 

الثالثاء. وارتفعت العقود اآلجلة خلام 
غرب تكساس الوسيط األميركي 33 
سنتا إلى 65.85 دوالر للبرميل بعدما 
المست أدنى مســتوى في شهرين 

يوم الثالثاء.
وجتتمــع منظمة البلــدان املصدرة 
للبترول )أوبك( وروسيا يومي 22 و23 
حزيران التخاذ قرار بشأن حجم زيادة 
اإلنتاج في الوقت الذي تنخفض فيه 
اخملزونات العاملية فيمــا يتراجع فيه 
إنتــاج فنزويال بأكثر من املتوقع. كما 

تهدد العقوبات األميركية على إيران 
بانخفاض صــادرات النفط من البلد 

العضو في منظمة أوبك.
في الشأن ذاته، قالت شركة أرامكو 
البيع  رفعت سعر  إنها  الســعودية 
العربي اخلفيف في  الرسمي خلامها 
متوز إلى زبائنها في آسيا مبقدار 0.20 
دوالر للبرميــل باملقارنــة مع حزيران 
إلى عالوة ســعرية قدرها 2.10 دوالر 
للبرميل فوق متوسط أسعار خامي 
عمان ودبي وهــي أعلى زيادة في أربع 

سنوات.
وكانــت الزيــادة فــي الســعر في 
منتصف النطاق املتوقع في مســح 
أجرته رويترز ونُشــر يــوم اجلمعة مما 
يعكس رغبة أكبر منتج في منظمة 
البلدان املصــدرة للبترول )أوبك( في 
احلفــاظ علــى القدرة التنافســية 

خلامها الرئيسي في آسيا.
وقال تاجران في آســيا أمس األربعاء 
إن الزيادة التــي طبقتها أرامكو في 
ســعر البيع الرسمي لشحنات خلام 
العربي اخلفيف جــدا في متوز والتي 
تبلغ خمسة سنتات ستحافظ على 
السعودي  للخام  التنافسية  القدرة 
مقابل خــام مربان الــذي مياثله في 

اجلودة الذي تنتجه أبوظبي.
الرسمي  البيع  سعر  أرامكو  ورفعت 
الثقيل  العربــي  لشــحنات اخلــام 
في متوز إلى آســيا مبقدار 70 ســنتا 
السابق  الشهر  مع  مقارنة  للبرميل 
وهو ما يتجاوز توقعات بزيادة السعر 
بــن 40 و50 ســنتا علــى خلفية 

هوامش ربح أقوى لزيت الوقود.
وقال جتار إن هذا الزيــادة التي تفوق 
التوقعــات للســعر قد تشــير إلى 
إمدادات أقل من اخلام العربي الثقيل 
إلى بعض العمالء اآلسيوين للشهر 
الثانــي على التوالي فــي يوليو متوز 
حيــث حتــول الســعودية املزيد من 
النفط إلــى توليد الطاقــة محليا 

لتلبية الطلب املرتفع في الصيف.
وقد تبدأ أرامكو تصدير اخلام العربي 

الثقيل إلى عميل جديد هو شــركة 
هنغلــي للبتروكيماويات اعتبارا من 
شــهر متوز حيث تســتعد الشركة 
الصينية لتشــغيل مصفاة بطاقة 
400 ألــف برميل يوميا في شــمال 

شرق الصن.
وقال تاجر يعمل من ســنغافورة ”ال 
يوجد نقص فــي الطلب“ على اخلام 

العربي الثقيل في آسيا.
أرامكو  وفي الشــهر املاضي أبلغت 
خلفض  تخطــط  أنهــا  املشــترين 
الثقيل في  العربــي  صادرات اخلــام 
النقص  حزيــران لكنها ســتعوض 
باخلــام العربــي اخلفيــف لتلبيــة 

التزاماتها التعاقدية.
وفــي املناطق األخرى شــهد عمالء 
الشــركة السعودية في شمال غرب 
أوروبــا والبحر املتوســط أكبر زيادة 
في الســعر في متوز مبــا يتجاوز دوالر 

للبرميل عن الشهر السابق.
ورفعت الشركة سعر البيع الرسمي 
إلى شــمال  اخلفيف  العربي  خلامها 
غــرب أوروبــا مبقــدار 1.80 دوالر في 
شــحنات متــوز مقارنة مع الشــهر 
الســابق إلى خصم قــدره 2.4 دوالر 

للبرميل عن خام برنت.
وحددت ســعر البيع الرسمي للخام 
الواليات املتحدة  إلى  العربي اخلفيف 
0.90 دوالر للبرميل  عند عالوة قدرها 
فوق مؤشر أرجوس للخامات العالية 
الكبريت لشحنات متوز، بزيادة قدرها 
20 سنتا للبرميل عن الشهر السابق.

تقـرير
أعلى مستوى لسعر الخام السعودي في 4 سنوات

واشنطن تدفع منتجين للنفط إلى زيادة العرض

بغداد ـ الصباح الجديد: 
منحــت الشــركة العامة للمعــارض واخلدمات 
التجاريــة العراقية فــي وزارة التجــارة 70 إجازة 
تصديــر و9944 إجازة اســتيراد لتجــار وموردين 
عراقين خالل شــهر نيسان املاضي )نحو 10 آالف 

اجازة(. 
وقال مدير عام الدائرة املهندس هاشم محمد حامت 
في بيان صحافي: »مت منح 70 إجازة تصدير و9944 
اجازة استيراد لتجار وموردين عراقين خالل شهر 
نيســان املاضي«، مبينا ان »شــركته قامت أيضاً 
خالل الشهر ذاته باصدار )110( هوية استيراد و)7( 
هويات تصدير وجتديد )56( هوية استيراد وتصديق 

24 شهادة منشا«.
وأضــاف ان »منح اجــازات التصديــر كانت ملواد 

غذائية وكيمياوية ومتنوعة«.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أطلقت أبو ظبي »حزمــة اقتصادية« بقيمة 50 
مليار درهم إماراتــي )13.6 مليار دوالر(، في خطوة 

تهدف إلى حتفيز االقتصاد.
أعلن ولي عهــد أبوظبي عن سلســلة مبادرات 
اقتصادية خللق 10 آالف وظيفــة للمواطنن في 
الســنوات اخلمس املقبلة، ومحفزات لتســهيل 

مزاولة األعمال.
وكتب ولــي عهــد أبوظبي فــي تغريــدة على 
حســابه الرسمي على موقع تويتر مساء الثالثاء: 
»أطلقنا اليوم حزمــة اقتصادية بقيمة 50 مليار 
درهم، لتســريع وتيرة مســيرة أبوظبي التنموية 

واالقتصادية للسنوات الثالث املقبلة«.
يشار إلى أن أبوظبي عاصمة دولة اإلمارات العربية 
املتحدة هي أغنى اإلمارات السبع. ومتلك أبوظبي 
أكثــر من 90 باملئــة من احتياطــي النفط اخلام 

اإلماراتي، الذي يقدر بـ98 مليار برميل.
وتأتي هذه اخلطوة في وقت تظهر مؤشــرات إلى 
تباطــؤ اقتصادي في الدولــة الغنية بالنفط في 

أعقاب انخفاض أسعار اخلام منذ 2014.
وكانت اإلمارات أعلنت في الشهر املاضي عن قرار 
رفع نســبة متلك املســتثمرين األجانب العاملين 
في الشــركات لتصل إلــى 100 باملئة، ومنحهم 

تأشيرات عمل تصل إلى عشر سنوات.

لندن ـ رويترز:
صعدت األســهم األوروبية أمــس األربعاء بدعم 
من مكاسب األســهم املرتبطة بقطاعي السلع 
األوليــة والتكنولوجيا بالرغم من أن احلذر ســاد 
املعامالت في ظل مخاوف بشــأن الدين اإليطالي 

والتجارة العاملية.
وارتفع املؤشر ســتوكس 600 األوروبي 0.1 باملئة، 
بينما ارتفع املؤشــر داكس األملاني 0.2 باملئة وزاد 

املؤشر فايننشال تاميز البريطاني 0.3 باملئة.
وحتول تركيز املستثمرين من اخملاوف بشأن الرسوم 
اجلمركية والسياسات اإليطالية إلى الدعم الذي 
يقدمــه النمو العاملي في األســهم، وهو ما دفع 
االقتصادية  بالدورة  املرتبطة  القطاعات  أســهم 
للصعــود. ودعمــت أســهم املوارد األساســية 
والطاقة الســوق في ظل ارتفاع أســعار النفط 

واملكاسب التي حققها النحاس أيضا.
وظلــت أســهم التكنولوجيا قريبــة من أعلى 
مســتوى في 17 عاما، والذي سجلته في اجللسة 
السابقة لتنضم إلى موجة صعود عاملية شهدت 
إغالق املؤشــر ناســداك األميركي عند مستوى 

قياسي.
وانخفضت األســهم اإليطالية 0.2 باملئة بفعل 
مخاوف مــن خطط اإلنفاق الكبيــرة للحكومة 
االئتالفيــة اجلديدة، والتي عــادت للظهور مجددا 
يوم الثالثاء مع تعهد رئيس الوزراء اجلديد جوزيبي 

كونتي بتغيير جذري.

إصدار 10 آالف إجازة 
تصدير واستيراد في نيسان

أبوظبي: 13.6 مليار دوالر 
لتحفيز االقتصاد

ارتفاع األسهم األوروبية

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
أعلنــت شــركة »ســنترال دانون« 
للحليب ومشتقاته عن توقع خسارة 
بقيمة 150 مليــون درهم )نحو 16 
مليون دوالر( فــي أداء النصف األول 
من السنة، بســبب تداعيات حملة 
تتواصل  التي  مقاطعة منتجاتهــا 
فــي املغــرب للشــهر الثالث على 
التوالــي. وكانت الشــركة حققت 
أرباحاً صافية بلغت 56 مليون درهم 

خالل الفترة ذاتها من العام املاضي.
وأعلنت الشــركة التــي تتخذ من 
الدار البيضاء مقــراً ومتلك نحو 80 
ألف نقطة تسويق في املغرب، أنها 
تتوقع تراجعاً في إيراداتها بواقع 50 
في املئة، وانخفاض 20 في املئة من 
حجم املعامــالت خالل العام اجلاري، 
ارتباطــاً بتراجــع مبيعاتهــا التي 

تقلصت نحو 30 في املئة، بســبب 
التي تشــمل  التجارية  املقاطعــة 
أيضاً شركات عاملة في قطاع املياه 

املعدنية ووقود السيارات.
وكانت الشــركة الفرنسية أقدمت 
األســبوع املاضــي علــى تســريع 
886 مــن العاملن فــي مصانعها، 
احلليب  مــن  وقلصت مشــترياتها 
الطــازج مــن نحــو 120 ألف من 
أعلنت  املنتجن، في مســعى كما 
الشركة »للتخفيف من انعكاسات 
حملة املقاطعة التي شــملت كل 
منتجاتهــا«، رداً علــى ما ســماه 
االجتماعية  املواقع  على  املقاطعون 
»حالة الغالء التي تشهدها األسعار 
في املغرب مقارنة بدول غنية قريبة 
مثــل فرنســا وإســبانيا وإيطاليا 
وبلجيــكا«، وعد املقاطعــون »قرار 

الشركة طرد العمال تعسفي وغير 
اجتماعي وغيــر أخالقي، ألنه تزامن 

مع شهر رمضان املبارك«.
وتقــوم الشــركة بحملــة دعائية 
وحملــة عالقات عامــة »تصاحلية« 
حلض الزبائن على شــراء منتجاتها 
بعــد قرارها خفض أســعار بعض 
السلع خالل رمضان نزوالً عند رغبة 
املقاطعن. وطلب وزراء في احلكومة 
التي يقودها ســعد الدين العثماني 
»التوقــف عن مقاطعــة منتجات 
الشركة الفرنسية خوفاً من تأثيرات 
االســتثمار  حجم  على  محتملــة 
األجنبــي في املغــرب«. وقــال وزير 
الشــؤون العامة حلسن الداودي »إن 
االستثمار  يهدد  املقاطعة  استمرار 
األجنبــي ويضر مبصالــح االقتصاد 

املغربي«. 

الصباح الجديد ـ وكاالت:
ال تبــدو خيارات احلكومــة األردنية 
سهلة ملواجهة احتجاجات الشارع 
الذي تآكلــت مداخيله نتيجة زيادة 
الضرائــب والرســوم، بالتزامن مع 
التي  واملســاعدات  املنــح  تضاؤل 
إضافة  العامــة،  اخلزينة  تتلقاهــا 
املتأثر  االقتصادي  النمو  إلى ضعف 

بالظروف اإلقليمية.
وتظهر أرقام وزارة املال األردنية أنها 
األولن من  الشــهرين  فــي  تلقت 
العــام احلالي أقل مــن 100 مليون 
املنح واملســاعدات، علماً  دوالر من 
أنها وضعت على أساس تلقي نحو 
بأكملها،  املالية  مليار دوالر للسنة 

إذ كانت تصل إلــى 1.7 مليار دوالر 
في السنوات املاضية.

وشهد الكثير من احملافظات األردنية 
احتجاجــات للتعبيــر عــن رفض 
احلكومية،  السياســات  املواطنن 
وتخللــت بعضها أعمال شــغب. 
التي رفعها  وقد تفاوتت الشعارات 
احملتجون، ومنها على ســبيل املثال 
رداً على مشــروع قانون  »معناش« 
ضريبة الدخــل، و»صفها واطفيها 
رئاســة  مقر  الرابع«،  الــدوار  على 
الــوزراء األردنية، والــذي يدعو إلى 
إيقاف السيارات وإطفاء محركاتها 

عند مقر الرئاسة.
الشــعبية  االحتجاجات  وأطاحت 

املتواصلــة منــذ أيام فــي األردن، 
ويطالب  امللقــي.  هانــي  حكومة 
إنقاذ  حكومة  بتشــكيل  احملتجون 
وطنــي، وســحب مشــروع قانون 
اخلدمة  نظام  وإلغاء  الدخل  ضريبة 
عن  والتوقــف  املقتــرح،  املدنيــة 
سياســة رفــع األســعار واللجوء 
إلى جيب املواطن لســد العجز في 

املوازنة العامة.
ضريبــة  قانــون  مشــروع  وكان 
الدخل مثابة الشــرارة التي فجرت 
االحتجاجات في ظــل التزام األردن 
مع  اقتصــادي  إصــالح  ببرنامــج 
صندوق النقد الدولي، والذي يشكل 
تعديل القانون الساري أهم محاوره.

المغرب: تفاعل تداعيات حملة المقاطعة التجارية األردن: تراجع المساعدات وضعف
 النمو يضغطان على الخزانة



اإلجــراء الذي إتبعته رجــاء الربيعي في 
تعميــم احلظــوظ  على نســوتها من 
صنــدوق بانــدورا ، ففي الســرد نختلق 
صورتنا صورة االنا فــي العالم االنا التي 
تقدم نفسها عبر سلوكها و فعلها )4( 

1 - طرحت رجــاء الربيعي  في قصصها 

وجوهــا نســوية  متنوعــة )33( قصة 
لكنها تشترك في نسق احلظ الذي يؤشر 
على عدم املوفقيــة ، و تعالج بالعتبات 
النصية ما ارادت ســرده فيها ،فإذا ارادت 
النســاء من الرجــال ان يعرفوهن ، حق 
املعرفــة ، ينبغــي ان  يعلموهم  بعضا 
من املعــارف العميقة )5( فعتبة الغالف 
لســتار كاووش كانت معبــرة عن روح 
القلق ) القلق امللون بالوجوه املبتســمة 
بفتور ( أدت الغرض في احلكم املســبق 
علــى إن تلــك الوجوه أقنعــة ، تخفي 
نســوة رجاء الربيعي ) كوميديا سوداء ( 
خلفها ، و زادت مقدمة )أسس التماسك 
فــي النــص( لألديــب جاســم عاصي 
كعتبــة في تعميق الفوضى ، فرغبت ان 
تفتح  طلســم باندورا فــي )مزق ملونة 
كنموذج الستباحة شــفرات حظوظ   )
الواضحة  ، لنجد العتبة  الربيعي  نسوة 
في نهاية الكتاب قد كشــفت املستور 
و اجنلــت مزاعم الكاتبة فــي انها حتاول 
ترميم عاملها كامرأة ال تختلف عن بنات 
جنســها في إخراج االفراح النائمة في 
صندوق باندورا و تنرد الفشل الى العالقة 
القلقــة بن املــرأة و الرجل بــن جتارب 
الكاتبة و جتارب النســوة املنفرطات في 
املعاناة  امللتزمات بشدة  ، لكنهن  الواقع 
و ضــراوة احليــاة، و العنوانات تشــهد 
على اجلد فــي حملهن ، و اإلقرار بتبعات 
مصائرهن في هــذا العالم الذي ال يغفر 
للنســوة غربتهن النوائب و افشــلتهن 
الرغائب، و لم تفطن الكاتبة في إنها قد 

ادخلتهن في ورطة
2 -  اســتخدمت القاصــة هنــا بعض 
ســمات السرد النســوي ، كان ضمير ) 

االنا ( واضحا ، و الرســائل التعبيرية في 
مونولوجــات طويلة تتــوزع بن قطبي 
الســرد  املرأة – االنثــى الراوية ، و الرجل 

– املذكر املــروي لــه ، و بينهما تتقاطع 
املونولوجــات  خافتة ، و تبدو نســوتها 
امام  باخليبة  احلــظ مدججــات  قليالت 

رجال منقادين ملصائــر مجهولة  ، من ) 
مزق ملونة (حد ) مرســاة مكســورة ( و 
بعدها القصــص القصيرة جــدا ، و ان 
اعتمدت  الكاتبة علــى املونواوج اخملفي  
الســريع الــذي جتيده النســوة في كل 
العالم ) الثرثــرة (فإنه قد قيدت عواملها 
املتناثــرة في شــقاءات النســوة  بأفق 
واحد هو املــرأة – الرجل و تعالقهما في 
صراع إثبات الهويــة املهيمنة ، او فكرة 
املغالبة الضارية التــي تعمل  في هدم 
واحد طويل  ابتكار مونولوج  و  النصوص 
في مشــهدية تقتلع حدود النصوص ، و 
ان كان اخللل بيناً ، فالرغبة لدى الكاتبة 
الوصول الى خطاب يعبــر عن االعتراف 
احملدد فــي عتبة االعتــراف ان تتمنى ان 
دورها  و  العراقيــة مبكانتها  املرأة  حتظى 

السائد في اجملتمع 
إحاالت 

-1  وجــوه ملونة قصــص قصيرة رجاء 
الربيعي الناشر دار ميزوبو تاميا للطباعة 

و النشر و التوزيع الطبعة االولى 2018
-2 تاريخ اجلسد  اوربا  في العصر احلجري 
القدمي الى املســتقبل جون روب و اوليفر 
ج- ت هاريــس ترجمــة  جمال شــرف 

الرافدين  لبنان 2018  ص5 
-3  املصدر نفسه ص 21

-4  الســرد ينكل بالتاريخ  رتابة السيرة 
و انتهاك الواقع  سعد محمد رحيم  دار 
نينوى  دمشــق الطبعة االولى 2017 ص 

97
-5  نســاء يركضن مــع الذئاب االتصال 
بقوى املرأة الوحشــية  كالريسا بنكوال 
ترجمــة مصطفى محمــود دار احلداثة 

للنشر و التوزيع 2011 ص 145

عبد الغفار العطوي 

االغريقية  امليثولوجيا  في  باندورا  صندوق 
هو عبــارة عن صنــدوق حمــل فيه كل 
مآســي الدنيا و مصائبهــا و افراحها ، و 
حينما فتحتــه باندورا خرجــت اوال كل 
الشقاءات و بقيت االفراح ، لهذا الصقت 
الشــرور بهذا الصندوق ، و من ثمة تعلق 
العنت باملرأة عموما ، و بعقلها و جسدها 
، و كتبــت اآللهة عليها الكدح و املذمة ، 
و لعل املــرأة ـ االنثى صدقت هذه الكذبة 
فروجــت لها ، و صارت تســف عقوباتها 
مرارة و حقدا و غال ، تأكل من بقايا عمرها 
جســدا و روحا ، و ارتبط اجلســد االنثوي 
بعقدة بانــدورا و لعنتها الشــيطانية و 
حظ النســوة العاثر خاصة في ما يالقن 
من نصب و حنق الرجل ، في كتاب) تاريخ 
اجلسد  اوربا من العصر احلجري القدمي الى 
املستقبل ( يضع جون روب و اوليفر ج – ت 
هاريس)2(  حال من هذه احللول التي تعنون 
الشــر في جســد املرأة ، فثمة اجســاد 
لها تاريخ )3( لكــن ميكن للمرء ان يواجه 
السفر عبر  اجســادا مختلفة من خالل 
الزمان و املكان ابدا ليس الى مســتقبل 
قريب  بل الى ماض غريب ايضا ، و تســري 
فيها القدرة اجلماليــة  التي من املمكن 
تصويرها كقيد من قيود التالزم بن الشر 
و اجلسد ، من خالل استرداد القباحة على 
أنها ردة فعل مستعجلة من القبيح على 
مقبوحيتــه ، و ألن التاريخ ال يأتي إال وفق 
شرط اآلخر ، فهناك األنا التي تأتي بالسرد 
، صــورة األنا  في العالــم ، كي نفهم ما 
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نستســلم، ونحن نحلم مبا سيكون من 
رضــى اجلميع عّنا، غَير أّن أكثر ما يراوغنا 
طيفه هو اجلربــوع األكبر املبارك البعيد، 
وصحبه من أسيادنا ومالكي أمرنا. يأتون 
وتتوالد  العشــَيرة،  إلينا ليال كما تقول 
بسماتهم إن وجدونا نياما فيلقون علينا 
الَبــرَكات«. ثــم يظهر التمــرد من قبل 
أخ لها يصفوه باألخــرس يحاول الترفع 
والســمو عن املســتنقع الذي يعيشون 
فيه مما يجعله مصدر قلق لألسياد فهو 
بذلك يحرض اآلخرين »قال كبَير األسياد 
الذين وقفوا مشدوهن إنه إن ارتدى ثوَب 
الطاعة من جديٍد، فســيجعله نائبا له 
وزعيما ملســتنقعنا العظيم« لكنه لم 
يجب احــداً ويواصل صعــوده برغم كل 
ما يتعرض له مــن اذى ليغرد بعد اخلرس 
كســنونوٍة ويفــرد جناحن شاســعن 
محلقــا بهما نحو الســماء« ونقرأ في 
قصة »جدي والغيــالن« كاذبا كان جّدي، 
يجيــد احلكَي حتى إخراســنا، فنجح أن 
يغرَس فينا اوهاماً كثَيرة« وعند كشــف 
احلقيقــة يكون من الصعــب اقناع من 
مترغت عقولهم ونفوسهم بوحل اجلهل 
والعفونة، فــال ميكن للذبابــة ان تكون 
نحلة، وان توهمت الوردة ذلك فعليها ان 

تتحول الى كومة نفايات نتنة. 
ولعل ابلغ رســالة توجهها الكاتبة الى 
شــعوب العالم عبر قصصها كما نقرأ 
تشــير من خــالل النصــوص ان كرامة 
الوطن بأبنائه هم ثيابه التي حتمي ستره 
وحتفظ شرفه ليشــمخ رأسه عزيزا بن 
اوطان العالم، فهو حبيب ســهاد الذي 
افتقدت دفء احضانه في قصة »رعشة 
الدالية« وســاءت احوالها »حتى مرَضت 
من الّشوق وحسبناها جتّن أو متوت« االمر 
الذي يجعلها تتشــبث بكل ما يذكرها 
به فتســتمع الى األغنيات التي تتحدث 
عنه مــرددة »إن كان عناقه مســتحيالً 
فليعانق صوتي صوتَه على األقل« لكنها 
في النهاية ال تفقــد االمل فتجمع من 

حديقتها اجمل باقة ورد هي اثمن شيء 
بالنســبة لها لتجعلهــا هدية لعودته 
محررا شــامخا مبتســما يحتويها بن 
ذراعيه فتســتعيد عافيتهــا وتروي من 
احضانــه ظمأها. وتبن لنــا الكاتبة ان 
الوطن مــن دون أبنائه كمن يســير بن 
الناس عاريا »رأيناك في ذاك البرد القارس 
تخلــع عنــك كلَّ ثيابك، وتســير عاريًا 
ووحيًدا نحو الغابات الشائكة« ثم تشير 
الكاتبة الى موقــف الوطن من الذين ال 
وطنية لهم وال شعور باملسؤولية فتقول 
»ثّم زفرَت أنفاســك كأمنا تتخلص منك، 
قبــل أن تعاود ســيرَك صارًخا: ما أقدس 
الُعــرَي إن كانت الثياب خائنة« وفي اكثر 
من قصــة تركز علــى ان األبناء هم روح 
الوطن وزهوه فهو كالزرع وهم املاء النقي 
لدميومــة حياته، فان لــم يكونوا كذلك 
فالــزرع ميــوت بأحواضه »كانــت اآلنية 
تلملم حســرات الورود الذابلة من غياب 
املاء. وكنت أراقب دمع اآلنية حن سمعت 
نشــيج العبق: ال جدوى من أّي جماٍل ال 

تعانقه عيناه«. 

الكاتبة في سطور
ولدت انــوار االنوار املعروفــة بانوار ايوب 
ســرحان في قرية نحف باجلليل حزيران 
عام ١٩٧٥، حصلت على ماجســتير في 
اللســانيات من جامعة حيفا، ولقب أول 
في تربيــة األطفال. وأيضا عملت محررًة 
ملوقــع دروب الثقافي وملوقع أدب األطفال 
العربــي، ولها جتربة إذاعيــة عبر برنامج 
»وجوه ومرايا« في إذاعة فلســطن. كما 
إلــى اإلجنليزية في  تُرجمــت نصوصها 
الفلسطيني  النسوّي  األدب  أنطولوجيا 
حتــت عنوان »أصــوات ثائرة مــن األرض 
احملتلــة«. وكانــت من مؤسســي احتاد 
منصب  وشغلت  الفلسطينين  الكّتاب 
أمينته العامة في دورته األولى. كما نالت 
تكرمي شخصية العام الثقافية 2013 عن 

مسيرتها األدبية واجملتمعية.

حسن السلمان 

أن تؤمن بفكرة كبيــرة تتخطى حدود 
بالقلب  وثيقاً  ارتباطــاً  وترتبط  العقل 
والعواطف، ذلــك يعني أن ما آمنت به 
سيشــكل طريقة في احلياة الميكن أن 
حتيد عنها مهمــا واجهت من حتديات 
وظروف عصيبة. ســتنظر ملا آمنت به 
كما لو أنه روح وجسد في وحدة واحدة 
التتجزأ.. هذا هو بالضبط ماحدث ألبي 
حن أصبح شــيوعياً وهو ملا يزل شاباً 
وتعرض كما تعرض بقيــة الرفاق، إلى 
ليصبح  والتعذيب،  واالعتقال  املالحقة 

شيوعياً حتى العظم. 
كان أبي مغرماً بكل ماهو ســوڤييتي 
إلى درجة الوله، بل إلى درجة االنخطاف 
والذوبــان بكل ماميت بصلــة لألحمر..  
فقد صــادف أن أُقيم في الســتينيات 
معــرض للصناعات الســوڤييتية في 
بغداد، ليصبح أبي من زواره الدائمين، 
ويشتري لنا طباخاً ســوڤييتياً، سعره 
دينار واحــد.. كان طباخــاً ثقيالً بثالث 

عيون.  

الطباخ  النظيــر، حمل  بفرح منقطع 
إلى تشغيله وســط نظرات  وســارع 
أمي امللهوفة لرؤية النار الســوڤييتية 
العظيمة التي ستطهو عليها بعد أن 

مّلت من نار ) البرميز (.. 
بعد أن فرغ من تنصيبــه الذي تطلب 
جهــداً كبيــراً، شــغّله وكل نظراتنا 
مصوبة إلــى ناره..  ولكــن ياللخيبة.. 
كانت ناراً حمراء على صفراء مصحوبة 

بدخان كثيف.. 
شــعر أبــي باإلحــراج وأعــاد تنصيه 
وتشــغيله من جديد ولم تتحول النار 
بالدخان  املصحوبة  الصفــراء،  احلمراء 
إلى لهــب أزرق.. نظر إلينــا، ونظر إلى 
الطباخ، وقال بلهجة الواثق من نفسه 
متاماً: أبداً. ليســت العلة في الطباخ. 
العلة في الوقود. إنه وقود رديء. الميكن 
أن يصنــع االحتاد الســوڤييتي طباخاً 

رديئاً. 
بقي الطباخ ينفث دخاناً سّخم القدور 
واملالبس،  والستائر  والسقوف  واجلدران 
وأبي يصر بشــكل غريب على أن العلة 
في الوقود وليست في الطباخ، ولكنه 

فــي األخير تنازل ورضــخ لألمر الواقع، 
لتعود أمي إلــى ) برميزهــا ( وناره ذات 
اللهب األزرق.. كما لو أنه يودع شــيئاً 
عزيزاً، رماه أبي فوق السطح وثمة دموع 

تتالمع في عينيه.. 
ســوڤييتياً  راديواً  اشــترى  يــوم،  ذات 
يســمى ) أبــو الـچنــل (، وكان كتلة 
ثقيلة من احلديــد واألملنيوم يخلو من 
أية ملسة جمالية.. رغم ثقله، كان أبي 
يضعه على أذنه ليستمع إلى احملطات 
بسبب  وبرلن  عدن  كإذاعة  الشيوعية 

ضوضاء التشويش. 
ســقط جدار برلــن، وتفــكك االحتاد 
الســوڤييتي، وَضُعف سمع أبي، وبقي 
الراديــو مركوناً علــى رف صغير، مثل 
جثة رجل غريب لم يجد أحداً ليدفنه...
عندما وافت املنية أبي، عثرنا في جيب 
سترته على عشرة روبالت حتمل صورة 

لينن، النعلم من أين جاء بها. 

لالحتــاد  األولــى  احلــروف    cccp*
السوفيتي باللغة االنكليزية

جواد غلوم
 

لم أنل من األحالم إالّ أضغاثها 
ومن الثورات االّ صلَـَفـها 

هستيريا عنفها 
لم أنل من بريِقـها االّ العمى 

ومن احلب إالّ شقاَءه ؛ نأيَُه مشرقاً مغرباً
ً لم اصطْد من الوقت االّ ضياَعـه هدرا

ومن اإلخاء إالّ صحبة يوسف ألِشّقائه 
لم أنل مــن الصدقات اال ِمّنة  ما ائتلفْت 

قلوبهم 
أقف أمامكم هنا منزوع النياشن 
عارياً من الدروع والثناء والترحيب 

وبعد أن أوشك على رفع إمياءة الوداع  
تُكرمني شجرتي تابوتا من خشبها الندّي

لم أنْل من األرض إالّ قبراً أجردَ 
كما في شــتاتي واغترابي بن » سرنديب 

» املنافي
مــن صحبتي  املارقة  اجلفــوات  وزمهرير 

وأخوتي 
أنا ذو اليد العسراء الراجفة 

 ال تتقن اللعب بالورقات الثالث 
قلبي عّمرتُه باملوسيقى في وحدتي 

لكنهــا عَجــزَْت أن تُرقَصنــي وتفضَح 
جسدي 

رأسي أّثـْثـُتـــه بالشعر ووسائده الوثيرة 

ولم أهنأْ
أوقــع جســدي فــي ِشــباك التانغــو 

والفالمنكو فتهّش عظامي 
 أشــتعُل حزنا ، هلعا فأخــّل بوعدي مع 

عينّي أالّ أبكي 
أعانــق االخضرار مــع العشــب والورد ؛ 

تتصّحر آمالي

ليس لي سوى أن أرفع الفتًة ترّوج على بيع 
كّل عْمري 

أعرض بقايا سنن رّثة ألبخس ثمن  
راحٌل أنا بكّل إرثي املُترِب 

أهُبُه مبالليَم يأنف من أْخِذها الشّحاذون 
أنا معروٌض للبيع بدواعي السفر 

عادل الصفار

قوة التفاؤل عادة تعزز فينا األمل لتحقيق 
ما نصبــو اليه، فبرغم قســاوة الظروف 
نتحدى الصعاب محاولن تذليل املعوقات. 
لكن حن تتقطع بنا الســبل بعد التكرار 
املســتمر حملاوالت فاشلة تستنزف حيوية 
اليأس وقد  اجلســد لتضعنا في عتمــة 
اعترتنا مشــاعر اإلحباط، عندها ال يكون 
عزاؤنــا اال من خالل التأمل فيما ســطره 
االدبــاء واحلكماء من مقــوالت ونصوص، 
واننــي املح شــعاع األمل بــن صفحات 
مجموعــة »فــي حضن التوت.. رســائل 
خانها البريد« للكاتبة الفلسطينية انوار 
االنوار يكاد ميزق عتمة اليأس لتولد احلياة 
من رحم املوت الذي يسحق حتت وطأة احلب 
فيجعل اخلريف يتنفس نسائم ربيع يعبق 
بشذى عاشقن يصغيان الى أوركسترا من 
الطبيعة مصدرها تكسر األوراق اليابسة 
حتــت اقدامهمــا، احلبيبة منتشــية ترى 
األوراق اليابسة تتجمع عند ساق الشجرة 
العارية لتكون غذاء لها فتورق من جديٍد. 
في عالم انوار االنوار ال يوجد معنى للموت 
مع احلب، حياة متواصلة تنتقل مع االنسان 
من عالم آلخر خارج حدود اجلســد واملادة، 
احلب يشــكل مالمح االشــياء ويحفزها 
لتنمو وتزهو ألوانها ويعبق عطرها وتعزف 
احلانها، ومن دون احلب كل األشياء مقيتة 
ميتة متعفنة، فال حياة مع اليأس والتكبر 
مهما  للمادة  واخلضوع  واحلســد  والغيرة 
كانــت ثمينة وجميلة فهــي زائلة واحلب 
باق، وهذا مــا تؤكده الكاتبــة في قصة 
»عناق احالمي »انشــغلت باألموات عنك. 
املساكن، يحســبون أنفسهم أحياء جملّرد 
أنهم يأكلون. وحدك احلّي فّي منذ اخترَت 
ذاك القبر بديال عن ســريرك«. لذلك فهي 
حتاول امام اآلخرين ان تبدو غير متأثرة ملوت 
ابيها فــي قصة »امام لوحتــك األخيرة« 
كانت تعد نفسها ملشهد الرحيل الذي هو 
بالنسبة اليها فراقاً وليس موتاً »لم أبكك 
يوم ســّجيَت ها هنا. لم أصرخ ولم أذرف 
دمعا.. نظراتهم مــا زالت تالحقني بألف 
سؤال كيف ملكت أن أبدوَ بتلك القسوة« 
وتستمر عالقتها به وهي تخاطبه« أخالك 
تعود شــابا، بل وعاشــقا أيضا.. ال تخَش 
شــيئا )يابا( لن أفشي أســرارك إن كنَت 
تصاحــب حوريــة« واملتأمل فــي قصتي 
و«سيبراليكس«  يلهمني«  أيضا  »صمتك 
يلمس من خاللهمــا ما تقدم من حديثنا، 
كما يجد عكس ما اشرنا اليه في قصص 
مثل »رجفة األتــون« ونحوها، حتى تدخل 
بنــا الكاتبة عوالــم الغول واالســتبداد 
والهيمنة على عقول البســطاء والفقراء 
من الناس الذين ال حول لهم وال قوة ليتم 
استغاللهم كأداة بعد تظليهم وجعلهم 
يعيشون أما في وهم كبير او خوف ورعب 
وتهديد متبعن لذلك أســاليب متنوعة 
تســهم في اعتقادهم بــان خضوعهم 
ألســيادهم أمــان لهم ورضــا خلالقهم، 
وهذا ما حملنــاه ببعض ما تقــدم، لكنها 
تركز عليــه في قصصهــا األخيرة تقول 
في قصة »صــالة اللعنــة« وكّلنا بهدوٍء 

صندوق باندورا رجاء الربيعي و حظوظ نسوتها
في وجوه ملونة )1(

استخدمت القاصة هنا 
بعض سمات السرد النسوي 

، كان ضمير ) االنا ( واضحا 
، و الرسائل التعبيرية 

في مونولوجات طويلة 
تتوزع بين قطبي السرد  

المرأة – االنثى الراوية ، و 
الرجل – المذكر المروي 

له ، و بينهما تتقاطع 
المونولوجات  خافتة

ما تبّقى في حّصالة مّدخرات شاعر االنتظار وحالوة األمل »في حضن التوت«

*CCCP ُصنع في

غالف الكتاب

غالف الكتاب



متابعة الصباح الجديد: 
كشف مراقبون افريقيون في دولة 
قيام جيش  الســودان، عن  جنوب 
بشعة،  بجرائم  الســودان  جنوب 
أطفال  حرق  ومنهــا  املدنيني  ضد 
اغتصاب  املــوت وعمليــات  حتى 

جماعي للنساء.
تكليفهم  مت  الذين  املراقبون  وأكد 
من قبل جتمــع الهيئة احلكومية 
أفريقيا  شــرق  لــدول  للتنميــة 
»إيجاد«، بأن جيش جنوب السودان 
أطفاال حتى  وأحــرق  قتل مدنيني 
املــوت ونفــذ عمليــات اغتصاب 
جماعي لنساء، بعد وقف مفترض 
إلطــاق النــار مــع املتمردين في 

كانون األول املاضي.
وأنكــرت دولــة جنوب الســودان 
التي انفصلت عن الســودان عام 
2011، اســتهداف املدنيني، وقالت 
إن التقارير التي أعدتها مجموعة 
آليــة مراقبــة وقف إطــاق النار 
إس.  تي.  )سي.  األمنية  والترتيبات 
إيه. إم. إم( ومقرها جوبا على مدى 

تتسم  املاضية،  الثاثة  الشــهور 
باملبالغة.

كمــا تتهم التقاريــر، وعددها 14 
تقريــراً، املتمرديــن بقيــادة نائب 
الرئيــس الســابق ريــك مشــار 
الذي  األمــر  بتجنيــد األطفــال، 
نفــاه متحدث باســمه، وأصدرت 
تقارير  خمسة  املراقبني  مجموعة 
عــن انتهاكات وقف إطــاق النار 
خال شــهر من إبرام االتفاق لكن 
منذ شباط املاضي لم تنشر بقية 

التقارير ».
وفي أسوأ احلوادث التي تضمنتها 
التقارير هاجم 200 جندي حكومي 
يوم 12 شباط املاضي، قرية نياتوت 
في والية أعالي النيل ، في حني قال 
مدنيون ناجون قابلتهم مجموعة 
اجلنود كانوا »يطلقون  إن  املراقبني 
النار بصــور عشــوائية على كل 
، وأفــاد فريق  شــيء وكل الناس 
املراقبني بــأن 22 مدنيا قتلوا فيما 

أصيب 72.
وُقتل عشرات اآلالف في حرب جنود 

الســودان التي بدأت فــي كانون 
األول 2013 باشــتباكات بني قوات 
موالية للرئيس سلفا كير املنتمي 

لقبيلة الدنكا وقوات موالية ملشار 
مــن قبيلة النويــر ، وهناك تقارير 
كثيرة عــن العنــف والقتل على 

أســاس طائفي وفر ثلث ســكان 
 12 البالغ عددهم  جنوب السودان 
مليوناً وتعرضت بعض أنحاء الباد 

، وفشلت  للمجاعة  املاضي  العام 
في  محادثات  املاضــي  األســبوع 
إثيوبيا إلحياء اتفاق ســام أبرمه 

اجلانبان عام 2015.
من جانبها افادت منظمة )أنقذوا 
األطفال( البريطانية غير احلكومية 
فــي تقرير جديــد، أن 20 دولة في 
واليمن،  الصومــال  بينها  العالم 
جتتمع فيها أخطر التهديدات التي 
يوجهها األطفال، وقالت املنظمة: 
إن أكثــر من 1,2 مليــار طفل في 
العالم، أي أكثر من نصف أطفال 
الفقر  أو  باحلروب  العالم، مهددون 

املدقع أو التمييز ».
ترتيبا  احلقوقية  املنظمة  ووضعت 
لـ 175 دولــة بناء على التهديدات 
يتعــرض لهــا األطفال من  التي 
ناحية التعليم والصحة والتغذية 
ســنغافورة  وحلــت  والعنــف، 
الترتيب،  أعلــى  في  وســلوفانيا 
تليهمــا الــدول اإلســكندنافية 
)النرويــج والســويد وفنلندا( في 
أفريقية  دول  املقابل حّلت عشــر 

بينها  القارة، مــن  وســط وغرب 
النيجر، في املرتبة 175 األخيرة ».

ولفتت املنظمة في تقريرها إلى أنه 
على »الرغم من قوتها االقتصادية 
فــإن  والتقنيــة«،  والعســكرية 
 )36 الواليــات املتحــدة )املرتبــة 
وروسيا )املرتبة 37( والصني )املرتبة 
40( حلت فــي الترتيب خلف كل 

دول أوروبا الغربية«.
للمنظمة  العامة  املديــرة  وقالت 
»واقع  إن  تورنينغ-شــميت  هيلي 
أن دوال لديهــا مســتويات دخــل 
متشابهة احتلت مراكز مختلفة 
إلــى هذا احلــّد، يبــنّي أن االلتزام 
السياســي واالســتثمار يحدثان 

فارقاً بالغ األهمية«.
ودعت املنظمــة حكومات العالم 
اتخاذ »خطوة عاجلة«،  إلى  أجمع 
وقالت إنه »مــن دون ذلك، لن يتم 
االلتزام بالوعود التي قطعتها كل 
الــدول األعضاء فــي األمم املتحدة 
عام 2015 بالسماح لكل طفل بأن 

ينعم باحلياة والتعليم واحلماية«.

اخلميس 7 حزيران 2018 العدد )3954( 13المرأة
زينب الحسني

فضفضة نسوة 

 لوحات ترسمها حواء 
لوحات جميلة ترسمها املرأة العراقية وهي تدير 
عجلة احلياة في البيت او العمل، لتخلف وراءها 
االف احلكايات والنوادر عن كل ما متر به يومياً من 

احداث صغيرة وكبيرة.
جميلــة تفاصيل يومها مالــم يعكرها قلقها 
وخوفها على اطفالها من كل ما حتمل النفوس 

املريضة من شرور.
 وهنا اضيف هــم آخر على عاتقهــا بأن تكون 
عنصر االمن الــذي يقضي الليــل والنهار على 
حماية اطفالها، وان غفلت ولو للحظات، فهي ال 
تعرف ما ميكن ان يتعرضوا له في تلك اللحظة، 
وان غيبتها االيام مجبــرة ال مخيرة فقد أصبح 
اطفالها لقمة سهلة بيد العابثني ممن ال ميلكون 

من االنسانية والرحمة شيئاً.
آالف القصــص تروي معاناة االيتــام ممن توفيت 
امهاتهم او عاشــوا بعيداً عنها نتيجة انفصال 
االم عن االب معاناة مشتركة بني االم واطفالها 
، الســيما وان التعصب القبلي هو من يسيطر 
علــى الوضع العــام في اجملتمــع العراقي فكل 
مشــكلة يتعرض لها االطفال تكــون االم هي 
السبب وهي املهملة وهي من تخلت عن ابنائها 
، فــي حني يكــون الرجل هــو الضحية ومحط 
االســتعطاف لكــون املــرأة هي التــي هجرته 
وتركت اطفالها ، من دون ان يتكلفوا البحث عن 
االسباب واملســببات التي دفعت تلك االم لترك 
اســرتها وبيتها وال اقصد جميع النساء بل من 
وقعن ضحية التعنيف اجلسدي واللفظي وسوء 
املعاملــة من قبل الزوج الذي لــم يوفر لها ادنى 

اسباب املعيشة االنسانية .
نســاء اضطهدن وشــردن وبقي اجملتمع عاجزاً 
وصامتاً امــام كل ما يتعرضن له من اســاليب 
وحشــية وعــدم احتــرام لذاتها يدفــع ثمنها 
االطفال الذيــن جاءوا للدنيا ولــم يكونوا على 
علم مسبق بأنهم سيالقون هذا املصير في ظل 
مجتمع يعتمد العرف اساســاً له ، ومازال ينظر 
إلى املرأة على أنها كائن ضعيف مسلوب اإلرادة، 
قاصر الميكنها اتخاذ القرارات املناسبة لها وملن 
حولها، وستظل تعاني التهميش وسلب احلقوق 
في وضح النهــار لعدم وجود قانــون رادع ينص 
على حمايتها هي وأطفالها من العنف األسري 

و اجملتمعي.
فاملرأة كيــان فعال وقــوي في اجملتمــع بل هي 
أساســه فهي األم واألخــت والزوجــة ومربية 
األجيال والطبيبة واألســتاذة فكيف ميكن ألمة 

النهوض ونصفها مسلوب احلقوق ومظلوم ؟.
وكيف يحترم اجملتمع انساناً حاول انتهاك حقها 
بالعيش بكرامــة ويفضله وينتصر له ويتجاهل 

حق املرأة ؟.

العمل تبحث اآلثار السلبية للطالق على المجتمع
بغداد - الصباح الجديد: 

تعد ظاهــرة تزايــد الطالق في 
التي  الظواهر  أخطــر  البالد من 
ميكن أن يتعــرض لها أي بلد في 
العالم بوصفها ســبباً جوهريًا 
األســرة  دعائم  تقويــض  فــي 
وتشــتت افرادها وما يترتب على 
ذلك من خلل كبيــر في النظام 
االجتماعي القائم على متاســك 
وانسجام األسرة لكونها تشكل 
النواة األولية في اجملتمع البشري 

بصورة عامة.
اخلطيرة  التداعيات  تلك  وبسبب 
عــن حاالت  الناجتــة  واألضــرار 
الطــالق فقد وضعت الشــرائع 
السماوية ومنها االسالم وكذلك 
القوانــني الوضعية لعقد الزواج 
قواعد وأسســاً وأصوالً تشــعر 
على  يقدمون  بأنهــم  املتزوجني 
خطــوة مصيرية تربطهم برباط 
مقدس قائــم على األلفة واحملبة 

والتراحم.
للضرورة  إال  أواصــره  والتنفــك 
ومنذ  العراق  يكن  ولم  القصوى، 
تشــكلت دولتــه احلديثــة في 
القرن املاضي متميزاً  عشرينيات 
العربي  العالم  بلــدان  بقية  عن 
في شــتى  النواحــي العمرانية 
والفنيــة واالدبيــة  وفي النظم 
وتشريع القوانني فحسب ،بل كان 
متميزاً كذلك باســتقرار األسرة 

العراقية ومتاسك أواصرها.
القضائية  اجلهات  بدأت  فبعدما 
ودوائر االحوال املدنية بتســجيل 
بصورة  والطــالق  الــزواج  عقود 

رســمية لم يســجل أي ارتفاع 
حاالت  معــدالت  فــي  ملحوظ 
العراقي بل  الطالق في اجملتمــع 
ان حالــة الطــالق إذا وقعت في 
اســرة معينة كان ذلك حرياً بأن 
تتعرض تلك االســرة لالنتقاد بل 
وحتى الرفض من قبل محيطها 
لكــن الظروف املترديــة واحلروب 
الطاحنــة التــي متر بهــا البلد 
بســبب تعاقب أنظمــة احلكم 

على مقاليد األمور في البالد، 
اثقلت  الثقيلة  بأعبائهــا  والتي 
ثرواتهم  وبددت  العراقيني  كاهل 
التــي حباهــا اهلل  ومواردهــم 
ســلبية  نتائجهم  كانت  اياهم 
العراقي  األســرة  على متاســك 
واستقرارها فأخذ مؤشر الطالق 

يأخذ منحى تصاعدياً.
إال أن معــدالت الطــالق لم ترق 
الظاهرة  ان تكون مبســتوى  الى 
تفاقمت  وقد  البارزة  االجتماعية 
ظاهــرة الطالق فــي البالد بعد 
التــي  واملتغيــرات  االنفتــاح 
 2003 شــهدتها البالد بعد عام 
قــاد بدوره الى تبــدل الكثير من 

املفاهيم االخالقية واجملتمعية.
دائرة احلماية  من جهتها نظمت 
وزارة  فــي  للمرأة  االجتماعيــة 
العمــل والشــؤون االجتماعية 
نــدوة علمية بعنــوان )التفكك 
امام  / حتديات  والطالق  االســري 
اجملتمع العراقي( بحضور كل من 
االجتماعي  البحث  قسم  مديرة 
والدعــم النفســي ناديــة عبد 
احلســني ومدير املركــز الوطني 

نوري  والدراسات مظفر  للبحوث 
وعدد من مالكات الوزارة ودوائرها 
فــي املركــز الوطنــي للبحوث 

والدراسات.
العمل  وزارة  باســم  املتحــدث 
والشــؤون االجتماعيــة عمــار 
منعم قــال : ان النــدوة تناولت 
موضــوع االســرة واهميتها في 
بنــاء مجتمع ســليم بوصفها 
املســؤولة عــن نقــل املــوروث 
االجتماعي لألبنــاء ،وان التطبع 
االجتماعي واخللقي لهذه االسرة 

اثاره علــى اجملتمع فاذا  تنعكس 
ابنائهم  بتربيــة  االســر  قامت 
بالطريقة الصحيحة يعم االمن 

واالستقرار على اجملتمع .
تفاقم حالة  عــن  وحتدث منعم 
ذات مردود ســلبي على  خطيرة 
االســرة واجملتمــع ، وهــي حالة 
الطــالق التي ازدادت فــي االونة 
االخيــرة تزامنــا مــع التطــور 
احلديثة  والتقنيــات  واالنفتــاح 
كاألنترنــت ومــا شــابه فضال 
عن ان اغلب حــاالت الطالق في 

مجتمعنــا تأتي بســبب تدخل 
االهل بشــكل ســيئ في حياة 
الطالق  نسبة  وتختلف  ابنائهم 
حسب البيئة واملستوى الثقافي 
لألزواج  الشــخصية  والصفات 
كما ان مــن مســببات الطالق 
التســرع في اختيار الشريك من 
الشخصية  خلفيته  دراسة  دون 
والنفسية واالجتماعية اذ اصبح 
االختيــار يعتمد على الشــكل 
لدى  املادي  واملســتوى  الظاهري 

اغلب االشخاص .

واضــاف منعــم: ان املشــكلة 
املادية اصبحت ســبباً مباشــراً 
في انتشار حاالت الطالق بسبب 
تفشــي ظاهــرة البطالة ويعد 
آخر  الزوجية سبباً  اخليانة  عامل 
للطــالق لدى البعــض وخاصة 
التي  االخيــرة  الســنوات  فــي 
شهدت التطور التقني واالنترنت 
واالنفتاح علــى مواقع التواصل 

االجتماعي.
زينــب  االجتماعيــة  الباحثــة 
الشمري قالت: إن ارتفاع معدالت 
الطــالق بنحو كبيــر في عموم 
البــالد له اســباباً جمــة منها 
اقتصاديــة وخصوصــاً البطالة 
والــزواج  اجتماعيــة،  وأخــرى 
والطالق قد يكون بناءا على رغبة 
االهل او بســبب اواصــر القرابة 
القويــة التي جتبــر الرجل على 
زواج من احدى قريباته دومنا رغبة 
منه وهذا يحــدث خصوصا في 
احملافظــات التي يتغلــب عليها 

الطابع العشائري.
الباحثــة  الــرأي  وشــاطرتها 
االجتماعية زهراء الظاملي قائلة: 
العراق  الطــالق في  تزايد حاالت 
وحمالت  األمني  الوضع  ســببه 
التــي  والضغــوط  التشــريد 
نعيشــها اليوم مــن كل جانب 
وهــي الضغوطــات الطائفية ، 
مضافة الى ذلــك زيادة معدالت 
البطالــة وغياب فــرص العمل 
واإلهمــال  التعيــني  ومنهــا 
والتجاهل  وتعدد الزوجات احيانا 

يؤدي الى الطالق.

جانب من الندوة

عمليات حرق لألطفال حتى الموت واغتصاب جماعي للنساء 
في جنوب السودان
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برغم كل الظــروف القاهرة وما 
ومآســي  ويات  من  علينــا  مر 
ظلت العراقية شامخة كنخلة 
معطــاء ،صابــرة مجاهدة ،لم 
تثنها هــذه املصاعب عن اعان 
االم  ،كانــت  وجودها  واهميــة 
احتضنت  التي  واالخت  والزوجة 
كل آالمنــا واحزاننــا ، متســح 
بكفها املعجون باحلنان والطيبة 
على جباهنا وتفتح ابواباً لألمل 
ولقادم افضل ،فــي هذه الزاوية 
نحاول وبالتعــاون مع )العراقية 
بهزاد  شــيماء  والناشطة  هنا( 
ان نســلط الضــوء على بعض 
الشجاعات  العراقيات  نســاءنا 
املتميزات في شتى مناحي احلياة 
،واليوم اخترنا مبدعة عراقية في 
مجال االمن هي ضابط شــعبة 
الرصد اجملتمعي املازم الرا فاضل 
وهي من مواليد بغداد عام١٩٩٤، 

خريجة كلية الشرطة،
تلقت شــتى أنواع التدريب في 
جميع  اجملاالت اإلدارية والقتالية 
الشرطة  مديرية  إلى  ونســبت 
اجملتمعيــة ومارســت عملهــا 
،دخلت  و جدية  عاليــة  بكفاءة 
التطورية  الــدورات  من  العديد 
 ، فــي عــدة منظمــات دولية 
مديرية  في  محاضــراً  أصبحت 

معتمداً  اجملتمعيــة  الشــرطة 
ضباط  تثقيــف  فــي  عليهــا 
 ، الداخليــة  وزارة  ومنتســبي 
أصبحت مديرة لشــعبة الرصد 
اجملتمعــي التي تختــص برصد 
السلبية  واملشــكات  الظواهر 
وإحالتها  اجملتمــع  في  املوجودة 
إلى اجلهات اخملتصــة للحد من 
هــذه الظواهــر، أصبحت ايًضا 
ومتابعة  تسجيل  عن  مسؤولة 
حاالت تعنيف األطفال في بغداد 
واالطمئنان  حاالتهــم  ومتابعة 
عليهم ملدة ستة اشهر ، عملت 
التثقيفي  اجلانــب  علــى  ايضاً 
املــدارس  لطــاب  والتوعــوي 
للمراحــل االبتدائيــة والثانوية 
اجلامعــات  لطلبــة  وكذلــك 
لتوعيتهــم بخصــوص ظاهره 
االبتزاز اإللكتروني واخملدرات وكان 
لشعبة الرصد الدور الكبير في 
حــل الكثير من قضايــا االبتزاز 
اإللكترونــي ،وتقديــرا جلهودها 
وعملهــا الــدؤوب  مت تكرميهــا 
بعدة شــهادات شــكر وتقدير 
من داخل وخــارج وزارة الداخلية 
ومنظمات  دولية  ومن منظمات 
مجتمع مدني ومت تكرميها بقدم 
٦ اشهر تثميناً للجهود املبذولة 

بعملها.

عراقيات مبدعات
متابعة الصباح الجديد: 

بالبشــرة عليِك  تعتنــي  مثلمــا 
وميكن  أيًضــا،  بالقدمني  االعتنــاء 
بروتــني بســيط أن يتحقــق ذلك، 
ويتضمــن هذا الروتــني 6 خطوات 
أساســية نشــرحها في السطور 

التالية:
-1احلد من تعرق القدمني: 

ارتداء احلذاء مــن دون جتفيف اجللد 
أوالً يتسبب في زيادة التعرق وتنامي 
عليــِك جتفيف  لــذا  الفطريــات، 
اخلــروج، كما  قبل  جيــًدا  قدميِك 
بارتداء أحذية مصنوعة من  يُنصح 

جلد طبيعي للحد من العرق.
2. قص األظافر بنحو صحيح: 

الطريقــة املتبعــة لقــص أظافر 
القدمني لها دور فــي احلفاظ على 
الصدد  هذا  وفــي  القدمني،  صحة 
يُنصح بضرورة قضــم األظافر في 

خط مســتقيم، كما يجب توخي 
احلــذر، حتى ال تزيلي جزًءا من اجللد، 
ألن هذا اخلطأ قــد يصيب األصابع 

بعدوى فطرية.
-3حمام بيكربونات الصوديوم: 

من أفضل طــرق العناية بالقدمني 
هو حمــام بيكربونــات الصوديوم، 
الــذي يســاعد فــي التخلص من 
خاليــا اجللــد امليتة التي تســبب 
على  األمر  ويقتصر  الداكنة،  البقع 
الدافئ مع  املاء  غمس القدمني في 
3 مالعق مــن بيكربونات الصوديوم 
ملدة 20 دقيقة مرة واحدة أسبوعًيا.

إضافية  مكونات  استعمال  ميكنِك 
مثل امللح والزيوت الطبيعية أو حتى 
بعض األعشاب، ويُنصح باستعمال 
احلجر اخلفاف بعد رفع القدمني من 
حمام بيكربونات الصوديوم مباشرًة 

للتخلص من اجللد الزائد.

-4الترطيب : 
يؤكــد املتخصصون علــى ضرورة 
على  يومــي  مرطــب  اســتعمال 
القدمني، كما نفعــل متاًما لليدين 
والبشرة، وال نبالغ في أن القدم رمبا 
أكثر،  الترطيب  إلــى  تكون بحاجة 
ألنهــا تتعرض للعــرق واالحتكاك 

باحلذاء لعدة ساعات.

وهنا ال مانع من استعمال الكرميات 
املرطبة أو الزيــوت الطبيعية مثل 
زيت جوز الهند اخلــام أو حتى زبدة 

الشيا الطبيعية.
-5تدليك القدمني: 

إن تدليك القدم مفيد لعدة أسباب 
مختلفة بداية من تنشــيط الدورة 
التعب  تخفيــف  إلــى  الدمويــة 
واحلفــاظ على القدمــني في حالة 
صحية جيدة، كل ما يتطلبه األمر 
هــو 5 دقائق في اليوم باســتعمال 
قطرات من أي زيت عطري مثل زيت 

الالفندر.
-6تقشير القدمني : 

يُنصح باســتعمال مقشــر امللح 
والليمون وزيت الزيتون على القدمني 
إلزالة أي بقع، من ثم تبدو القدمان 
ناعمتني وبلونهما الطبيعي، بعيًدا 

عن آثار الشمس والعرق.

نصائح للعناية بالقدمين في فصل الصيف

ماسك القهوة وماء الورد لحماية بشرتك من حر الصيف
متابعة الصباح الجديد: 

احلــرارة،  درجات  ارتفــاع   مــع 
من املمكــن أن تتأثر بشــرتك 
املوجة  بهذه  ســلباً  ونضارتها 
احلارة التي تتعــرض لها البالد، 
وتزيد من احتماالت ظهور البقع 
الداكنــة بها، وهــو ما يتطلب 
عناية خاصة بالبشرة عن طريق 

الوصفات الطبيعية.
اليــِك عــدداً مــن الوصفــات 
ميكنــك  التــي  الطبيعيــة 
فصل  خــالل  بها  االســتعانة 
الصيــف حلماية بشــرتك من 
أضرار التعرض املباشــر ألشعة 

الشمس. 
اســتعمال القهوة ومــاء الورد 

حلماية بشرتك:
أضيِف ملعقتني من مســحوق 
القهــوة إلــى ملعقــة كبيرة 

مــن ماء الورد، مــع قطرات من 
إحدى الزيوت الطبيعية، وافردي 
اخلليــط على وجهــك اجملفف 
جيــداً، ثــم انتظري ملــدى 15 
دقيقة، واغســلي وجهك باملاء 

الفاتــر، وكرري ذلــك عند كل 
صبــاح حلماية بشــرتك بنحو 
طبيعي من أشــعة الشــمس 

الضارة.
فوائد ماء الورد للبشرة : 

فريق  أجراها  دراســة  أشــارت 
في  الفرنسيني  الدارســني  من 
الفرنســي،  الزراعــة  معهــد 
برئاسة العاملة الفرنسية مارينا 
سيشــى إلى أن الورد له فوائد 
عديدة، فهو مضاد للشيخوخة، 
للجلد عند استخالص  ومهدئ 
يتم  والــذي  الــورد منــه،  ماء 
احلصول عليه عن طريق جتفيف 
أوراقــه وإضافة زيــت الالفندر 

عليه.
وأضافت اخلبيرة الفرنســية أن 
إنتاج  ينظــم عملية  الورد  ماء 
مــادة الزهم وهى مــادة دهنية 
تفرزها الغدة الدهنية في اجللد، 
وذلك عن طريق تضييق مســام 
اجللد، كما أنه مضاد للتجاعيد، 
اجللد  ترطيــب  يعمــل على  اذ 

والتخلص من احلكة.

متابعة الصباح الجديد: 
أوضحت دراســة جديدة أن من بني 
مزايا تنــاول وجبة صحية، احلماية 
من فقدان الســمع املرتبط بتقدم 

السن عند النساء.
كورهان  شــارون  الدكتورة  وقالت 
مــن كليــة هارفــارد للطب في 
بوســطن “على الرغم من أن فقد 
لتقدم  مصاحب  عنصر  الســمع 
الســن يتعــذر جتنبه فــإن نتائج 
أبحاثنا ســلطت الضوء على عدد 
من العوامــل الغذائية التي ميكن 
تعديلها ورمبا حتــد من خطر فقد 

السمع”.
 80 مــن  أكثــر  الباحثــون  ودرس 
ألــف امرأة ملدة 26 عامــاً، ووجدوا 

أن النســاء الالئــي تناولن وجبات 
احتمال  لديهــن  قلــت  صحيــة 
اإلصابة بفقدان متوســط أو حاد 
مع  باملقارنة   47% بنسبة  للسمع 
النســاء الالئي تناولن وجبات أقل 

من الناحية الصحية.
وأشارت الدراســة إلى أن نحو 48 
مليون شــخص يعانــون من فقد 
أن  اميريــكا، وميكن  الســمع في 
يكون لفقد الســمع آثــار مدمرة 
من خالل تقليص قدرة الشــخص 
على التواصل، األمر الذي غالباً ما 
يؤدي إلى العزلة االجتماعية، كما 
أن فقد الســمع مرتبــط بتدهور 
والوظائف  العمــل  في  االنتاجية 

اإلدراكية واالكتئاب أيضاً.

الغذاء الصحي يقي النساء من 
فقدان السمع عند تقدم السن



بوينس آيرس ـ وكاالت:
قــال املهاجــم جونزالــو هيجواين، 
مبارياتها  آخــر  ألغت  األرجنتــن  إن 
االســتعدادية لــكأس العالم لكرة 
القدم في روســيا، والتــي كانت من 
املقبل،  الســبت  يوم  إقامتها،  املقرر 

أمام الكيان الصهيوني في القدس.
وعلق هيجواين على قرار إلغاء املباراة، 
في مقابلة مع شبكة »espn«، قائًل: 
»لقد فعلوا أخيرًا الشيء الصحيح«.
وكان من املقــرر أن تكون املباراة التي 
ستقام في القدس األخيرة لألرجنتن، 
نهائيات  في  مشــوارها  انطلق  قبل 
كأس العالم، حيث ستواجه أيسلندا 

في 16 حزيران اجلاري.

وكانت مبــاراة األرجنتن أمام الكيان 
من  انتقادات  اســتدعت  الصهيوني 
لكرة  الفلسطيني  االحتاد  رئيس  قبل 
القدم، كمــا كتب جبريــل الرجوب 

رئيــس االحتــاد الفلســطيني لكرة 
القدم إلى نظيره األرجنتيني كلوديو 
تابيا، األسبوع املاضي، يطالبه بإلغاء 

املواجهة.
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العواصم ـ وكاالت:

قالت تقارير إسبانية، أول أمس، إن 
اإلسباني  للمنتخب  الفني  املدير 
اصطحاب  قرر  لوبيتيجي،  جولن 
العبن إضافين مع بعثة املاتادور 
عند الســفر إلى روســيا، اليوم 

اخلميس.
»مونــدو  صحيفــة  وذكــرت 
ديبورتيفو« الكتالونية، إن إسبانيا 
ســوف تصطحــب خيســوس 
فاييخــو، مدافــع ريــال مدريد، 

ورودري، العب وسط فياريال.
أن  الصحيفــة  وأوضحــت 
لوبيتيجــي يريــد أن يتجنب أي 
ضرر قد يصيب املاتادور إذا حدثت 
إصابات في صفوف اللعبن قبل 
يوم  املونديال  فــي  األول  الظهور 
15 حزيران اجلاري، عن طريق دمج 
اللعبن االحتياط بســرعة حال 

حدوث أي مفاجآت.
يذكر أن االحتاد الدولي لكرة القدم 
بإجرء  للمنتخبات  يسمح  )فيفا( 
تغييرات على التشكيلة النهائية 
قبل 24 ســاعة من الظهور األول 
للمنتخب، وذلك حال إصابة أحد 
اللعبــن في القائمــة النهائية 

للمنتخب.
إلــى ذلــك، أصبحت إيــران، أول 
أمــس،  أول املنتخبات التي تصل 
إلى روسيا من أجل املشاركة في 
مونديال 2018 لكرة القدم، املقرر 

بن 14 حزيران و15 متوز.
اإليراني  املنتخــب  بعثة  ووصلت 
بالتوقيت   20,26 الســاعة  فــي 
احمللي إلــى مطــار فنوكوفو في 
املنتخب  مقر  موسكو.وسيكون 
اإليراني خــلل املونديال في مركز 
متارين نادي لوكوموتيف موسكو، 
الغربية  في الضواحــي اجلنوبية 
للعاصمــة التي حتتضن اخلميس 
املقبل علــى ملعب »لوجنيكي« 

املبــاراة االفتتاحيــة بــن البلد 
ضمــن  والســعودية  املضيــف 

اجملموعة األولى.
العالم  كأس  غمار  إيران  وتخوض 
تاريخها،  فــي  اخلامســة  للمرة 
وتلعب مباراة اســتعدادية أخيرة 
اجلمعة ضد ليتوانيا في موسكو، 
قبل أن تبــدأ مشــوارها في 15 
حزيران في ســان بطرسبرغ ضد 
املغــرب ضمن اجملموعــة الثانية 
التي تضم العملقن اإلســباني 

والبرتغالي بطل اوروبا.

وســتكون املباراة الثانية ألبطال 
آســيا ثلث مرات في كازان ضد 
إســبانيا بطلــة 2010 فــي 20 
حزيــران ، قبل أن تنهــي بعدها 
بخمســة أيــام دور اجملموعــات 
رونالدو  كريســتيانو  مبواجهــة 
ورفاقه في املنتخب البرتغالي في 

سارانسك.
األوروبيــن  اجلاريــن  وبوجــود 
العملقين، سيكون من الصعب 
على إيــران التــي يقودها مدرب 
البرتغال سابقاً كارلوس كيروش، 

أن تتأهل الى الــدور الثاني للمرة 
األولى في تاريخها.

واعتبر كيروش بحســب ما نقل 
عنــه موقع االحتــاد الدولي لكرة 
القدم أن »التواجد في روسيا هو 
حلــم أصبح حقيقة بالنســبة 
لكرة القدم اإليرانية. لقد حققنا 
هذا احللم من خــلل الكثير من 
العمــل الشــاق والتضحيــات، 
األمر الــذي يزيد من حجم الفخر 
بهما  نشــعر  اللذين  واالمتيــاز 

لوجودنا هنا«.

وتابــع املدرب البرتغالي »ســوف 
اإليرانــي  املنتخــب  يســتمتع 
باالحتــكاك مــع كــرة القــدم 
العامليــة. وكوننا جــزءا من هذه 
العائلة الرائعة في كأس العالم، 
فترة  ألطول  هنا  البقاء  سنحاول 

ممكنة...«.
وســبق لكيروش الذي تعاقد مع 
إيران عــام 2011، ان قاد منتخب 
جنوب إفريقيــا الى كأس العالم 
2002 لكنه استقال من منصبه 
اليابان وكوريا  النهائيات في  قبل 

اجلنوبيــة، قبل أن يشــرف على 
تأهل منتخــب بلده إلى مونديال 
2010 فــي جنوب إفريقيا، قبل أن 
يقود إيران إلــى النهائيات مرتن 

متتاليتن عامي 2014 و2018.
آسيوي  منتخب  أول  إيران  وكانت 
يحجز مقعده في روســيا 2018 
الدور  املركــز األول في  باحتللها 
احلاسم ضمن منافسات اجملموعة 
األولى من دون أن يدخل مرماها أي 
هدف على مدى 720 دقيقة. قبل 
أن تسجل سوريا ثنائية 2-2 حن 

كانت إيران متأهلة.
مــن جانبها، أصــدرت احلكومة 
البرازيلية قرارًا، من أجل مساعدة 
مشــاهدة  على  الدولة  موظفي 
مباريــات منتخب الســامبا في 
هــذا  العالــم  كأس  نهائيــات 
روســيا.وقالت  فــي  الصيــف 
صحيفة »ذا صــن« اإلجنليزية، إن 
احلكومــة البرازيلية أصدرت قرارًا 
الرسمية  العمل  ساعات  بتأخير 
يتمكنوا  حتــى  الدولة،  ملوظفي 

من مشاهدة مباريات املنتخب.
املوظفن ميكنهم  أن  وأوضحــت 
أن ميكثوا حتى الســاعة الثانية 
بعد الظهــر بالتوقيت احمللي في 
منتخب  يلعب  عندمــا  البرازيل، 

السامبا في الصباح.
وإذا أقيمــت مباريات البرازيل في 
فترة ما بعد الظهر، فإن املوظفن 
لديهــم إذن باملغــادرة مبكرًا من 
عملهم، حيــث ميكنهم الرحيل 
بعد  الواحــدة  الســاعة  بحلول 

الظهر بالتوقيت احمللي.
ولــن يضطر العمــال للتأخر في 
املبــاراة األولــى للســامبا أمام 
منتخب سويسرا والتي ستنطلق 
في الســاعة الـ 3 بعــد الظهر 
البرازيل، في حن سيتم  بتوقيت 
تغيير أوقات عملهم في املباراتن 
اجملموعات  بــدور  والثالثة  الثانية 

أمام كوستاريكا وصربيا.

إيران أول الواصلين.. والحكومة البرازيلية تغّير مواعيد العمل

»اإلسباني« يؤمن صفوفه من اإلصابات المفاجئة في مونديال روسيا 2018

املنتخب اإلسباني

هيجواين

لندن ـ وكاالت:
أعلــن نــادي آرســنال اإلجنليزي ضــم املدافع 
السويسري ستيفان ليشتشــتاينر قادماً من 

يوفنتوس بطل إيطاليا في صفقة انتقال حر.
وقدم اللعب الدولي السويســري البالغ عمره 
34 عاما من التســيو إلــى يوفنتوس في العام 
2011 وتّوج معه بعدة ألقاب أهمها الفوز بلقب 
الدوري اإليطالي سبع مرات.وبات ليشتشتاينر 
أول العب ينضم آلرســنال بعــد تعين املدرب 
أوناي إميري بدال من أرسن فينغر الشهر املاضي. 
وقال إميري في بيان »ســتيفان ســيضيف لنا 
خبرة كبيرة وقدرة على القيادة في تشكيلتنا. 
إنه العــب صاحب إمكانيــات كبيرة ويتصرف 
بشكل إيجابي جدا ويتحلى باإلصرار«.  وأضاف 

»سيضيف لنا داخل امللعب وخارجه«. 
وبدأ ليشتشــتاينر مســيرته على املســتوى 
الفريق األول مع غراســهوبرز السويسري في 
2001 وانتقــل إلى ليل الفرنســي كما لعب 
في صفوف التســيو اإليطالــي قبل االنضمام 

ليوفنتوس في 2011. 

الدوحة ـ وكاالت:
أعلــن نادي الســد القطري، عــن جتديد عقد 
البرتغالي جوزفالدو فيريرا، املدير الفني لفريق 
الكرة بالنادي، وذلك ملدة موسم إضافي لينتهي 

العقد اجلديد في نهاية موسم 2018 ـ 2019.
وكان فيريرا قد تولى مســؤولية اإلدارة الفنية 
للفريــق القطري في مطلع ديســمبر 2015 ، 
وجنح الفريق مع املدرب البرتغالي في الفوز بـ 3 
بطوالت ) كأس قطر وكأس األمير مبوسك 2016 
ـ 2017، وكأس الســوبر مطلع موسم 2017 ـ 

.)2018
وعلى الرغم من عدم جناح فيريرا في حتقيق أي 
بطولة مع السد في املوســم املنقضي الذي 
ذهبت كل بطوالته احمللية لفريق الدحيل، إال أن 
إدارة الســد أكدت ثقتها في املدرب البرتغالي، 
الذي قاد الفريق بنجاح للصعود لدور الثمانية 
بدوري أبطال آسيا، وتنتظره مواجهة قوية مع 
االستقلل اإليراني في آب املقبل.كما أن السد 
كان منافساً شرساً على كل البطوالت احمللية 

هذا املوسم حتى األمتار األخيرة منها.

عمان ـ وكاالت:
أمت املــدرب التونســي نبيل الكوكــي أول أمس 
تعاقده الرســمي مــع الفيصلــي االردني بعد 
أن أمضى عقــدا ملدة موســم.وحدث التوقيع 
بالعاصمة التونسية بحضور نائب رئيس الفريق 
األردني ســامر احلوراني، كما وقع مدرب اللياقة 
البدنية التونســي صابر العياري ليكون ضمن 
اجلهاز الفني اجلديد للفيصلي الذي ســيقوده 
الثانية  احملطــة  الفيصلي  الكوكي.وســيكون 
لنبيل الكوكي في الــدوري األردني بعد أن درب 
املوســم املاضي نادي الرمثا وحقق معه نتائج 

إيجابية.
وكان الكوكي قد أكد أنه اختار عرض الفيصلي 
عن بقية العروض، مشــيرًا إلــى أنه فريق كبير 
وبإمكانــه أن يحقق معه أفضــل النتائج التي 

تضاف إلى سجله التدريبي.

آرسنال يضّم ليشتشتاينر

السد يجدد عقد فيريرا

الكوكي مدربًا للفيصلي
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مدريد ـ وكاالت:
إنييستا،  أندريس  النجم  حصل 
أول أمس، على وســام الشرف 
واالستحقاق الرياضي، وهو أرفع 

وسام رياضي في إسبانيا.
وفرض إنييســتا، نفســه على 
مدار الســنوات املاضية، كأحد 
أفضل اللعبن فــي تاريخ كرة 
خلل  من  اإلســبانية،  القــدم 
مســيرته احلافلة باإلجنازات مع 

برشلونة واملنتخب اإلسباني.
الفوز  هدف  إنييســتا،  وسجل 
علــى  اإلســباني  للمنتخــب 
نظيــره الهولندي، فــي املباراة 
العالم  كأس  لبطولة  النهائية 

أفريقيا.وقــال  بجنــوب   2010
إنييســتا "أود أن أشكر زملئي 
هــذا  وأهديهــم  واملنتخــب، 
الوسام، ألن الفضل في التتويج 
إليهم". يعــود  الوســام  بهذا 

وكان إنييســتا، أنهى مسيرته 
مع برشــلونة بنهاية املوســم 
مع  عقــدا  ووقــع  املنقضــي، 

فيسيل كوبي الياباني.
ويخوض إنييســتا مع املنتخب 
اإلسباني، فعاليات بطولة كأس 
العالــم 2018 بروســيا، والتي 

تنطلق في 14 حزيران اجلاري.
وتسلم إنييســتا، الوسام، من 
بدرو  اإلســباني  الــوزراء  رئيس 

سانشــيز، الذي قال "سنتذكر 
جميعا هدفك في جوهانسبرج، 
في نهائي مونديال 2010، والذي 
أثبت بعده أنك شخص عظيم 
باللعب  االحتفــاء  خــلل  من 
الراحل داني خاركي، إنها القيم 
ورفاقك،  أنــت  تقدمهــا  التي 
ويجب أن تكون هذه األخلقيات 
منوذجا للعديد مــن األطفال".. 
اإلســباني،  الوزراء  رئيــس  وزار 
املدينة  فــي  بــلده  منتخــب 
الرياضيــة مبدينــة الس روزاس، 
وأعرب عن ثقته في قدرة الفريق 
علــى النجاح خــلل املونديال 

الروسي.

هيجواين يشيد بإلغاء مباراة األرجنتين والكيان الصهيونيإنييستا يحصل على أرفع وسام رياضي في إسبانيا



بغداد ـ الصباح الجديد:
انهى االحتــاد العراقي املركزي للمواي 
تاي اختباراتــه األولية ألكثر من )٦٠( 
العبا ميثلون فئتي الناشئني والشباب 
سليمانية،  )اربيل،  محافظات  ميثلون 
كربالء، النجف، بابل، ميسان، البصرة 

فضال عن العاصمة احلبيبة بغداد(.
وقال مدرب منتخبنا الوطني للمواي 
تــاي الكابنت مصطفــى جبار علك: 
ان األختبــارات جرت على قاعة املركز 
في  الوطنية  للمنتخبــات  التدريبي 
بغداد مبشــاركة اكثر من )٦٠( العبا 
ميثلــون مختلف محافظــات العراق 
احلبيبــة وذلــك بعد توجيــه دعوى 

وسمية لهم من قبل االحتاد املركزي.
وقــال علــك: ان الغاية االساســية 
من هــذه التصفيــات اختيار العبي 
الذين  والشباب  الناشــئني  منتخبي 
تنظرهما مشاركات خارجية مهمة، 
مشيرا الى ان االحتاد عازم على اقامة 
معســكري تدريبي داخلــي ألختيار 
التشــكيلة النهائية ثم الدخول في 
االردن  في  خارجي  تدريبي  معســكر 
املشاركة في بطولة  لبنان لغرض  او 
العاصمة  في  ســتقام  التي  العالم 
التايالنديــة بانكــوك منتصــف اب 

املقبل.
وبني مدرب املنتخــب الوطني ورئيس 

االولية  التصفيات  ان  املدربــني:  جلنة 
اســفرت عن األتي : في فئة األشبال 
ولالعوام من ٢٠٠٥-٢٠٠٦ وزن ٣٠ كغم 
) محمــد ابراهيم( من نــادي النجدة 
كاظم(  )محمدعامر  ٣٤كفــم  ووزن 
من نادي احللة، ووزن ٣٦ كغم )سعود 
سالم سعود( من نادي النجدة، فيما 
كانت نتائج فئة الناشــئني للمواليد 
٢٠٠٣-٢٠٠٤ وزن ٣٦ كغــم )احلســن 
النجدة  نادي  محمد علي صالح( من 
وفــي وزن ٤٨ كغم )ســجاد بشــير 
جبر( مــن نادي النجــدة وفي وزن ٥١ 
كغم )محمد علي مشجل( من نادي 
النجدة واخيرا )هادي فريدون قادر( من 

نادي السليمانية في ودن ٥٤ كغم.
اما نتائج فئة الشباب ملواليد ٢٠٠١-

٢٠٠٢ فقد فاز الالعب اياد عبد الهادي 
فــي وزن )٥١( كغم من نــادي نفط 
اجلنــوب بالبصرة والالعــب مجتبى 
احمد عاصي فــي وزن )٥٤( كغم من 
نادي نفط اجلنــوب بالبصرة ومحمد 
عدنــان جالل فــي وزن )٥٧( كغم من 
نادي السليمانية واخيرا حسن رحيم 
شــلش في وزن )٦٠( كغــم من نادي 
نفط اجلنوب من البصرة. وختم علك 
: نتمنى من اللجنة األوملبية ان تهتم 
بأصحاب األجنازات من األلعاب الفردية 
بأعتبارها  القتالية  الفنون  الســيما 
صاحبــة أجنازات عامليــة، منوها الى 
ان احتاد املواي تاي حقــق العديد من 
ويستحق  املتقدمة  واملراكز  األوسمة 

الدعمني املادي واملعنوي.
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بغداد ـ إعالم األولمبية :

ضمن  األوملبية  االكادمييــة  أصدرت 
سلســلة نتاجاتهــا مؤلفا جديدا 
ملعــاون عميــد كلية االعــالم في 
جامعة بغداد األستاذ الدكتور عمار 
طاهر رئيس القســم الرياضي في 
الدولية حتت عنوان  الزمــان  جريدة 
)الصحافة الرياضيــة في العراق – 
تاريــخ طويل ومحطــات مضيئة( 
يوثــق بــني دفتيه مســيرة حافلة 
منذ  بالعراق  الرياضيــة  للصحافة 
عشرينيات  في  التأســيس  بواكير 

القرن املاضي الى عام 2003.
وصدر الكتاب بحلة قشيبة وشكل 
متميز حيــث مت اخراجــه من قبل 
فالح  الدكتــور  املعــروف  املصمم 
حســن اخلطاط وطبع فــي بغداد 
عن طريق شــركة االنــس ب )227( 
صفحة من القطع املتوسط والورق 

االنيق.
وأهدى املؤلف نتاجــه العلمي الى 
اقالمهم شــموعا  )اوقــدوا  الذين 
اجملهول..  الزمــن  عتمــة  لينيــروا 
الصحفيون الرياضيون الشــجعان 
املغامرون ممن عاشوا بصمت ورحلوا 
بال ضجيج( فالكتاب يسلط الضوء 
على مطبوعات كان مجرد التفكير 
في إصدارها عبارة عن مغامرة غير 
ترف  مجرد  او  العواقب  محســوبة 
ليس له ضــرورة في مجتمع مغلق 
حتكمــه األعــراف املتخلفــة.. اما 
الرياضة ففيه غائبة او مغيبة بقوة 

العادات والتقاليد البالية.
ويحيــي الكتــاب ايضا مــن خالل 
الصحفيني  عشرات  ذكرى  فصوله 
اجملهولــني ممن اسســوا للصحافة 
الرياضيــة في العــراق وضاعوا بني 
التاريخ  ثنايــا الصحف ومتاهــات 
كتبوا بروح الهواية عن رياضة كان 
ضربا  بالعراق  ارسائها  في  التفكير 
من اخليال حيث ال مالعب او صاالت 

او فكر او وعي او ثقافة رياضية. 
وعلــى هامش حكايــات الصحف 
واصحابهــا عــرج املؤلــف علــى 
مجتمعيــة  مهمــة  صفحــات 
وتشــريعية ورياضيــة أســهمت 
بشــكل فاعل في االرتقاء مبستوى 
صاحبة اجلاللــة أحيانا او انخفاض 
أدائهــا وتراجعها فــي احايني اخر 
فالصحافة الرياضية ليست مبعزل 
على تفاعــالت البيئة احلاضنة لها 
والســيما فيما يتعلق بحرية الرأي 
والتعبير والتطــور التقني واحلقب 
بالبالد  عصفت  التي  السياســية 
وما رافقها مــن تداعيات اذ تبدلت 
فاختفى  الصحف  توجهات  وفقها 

البعض وظهر البعض االخر.

يذكر املؤلف في مقدمته ان الكتاب 
ضم حصــراً كامالً جلميع الصحف 
الرياضية التي تشــير ترويســتها 
علــى أنهــا رياضيــة والتــي بلغ 
مجموعها )37( مجلة وجريدة وذلك 
ضمن فترة طويلة امتدت منذ عام 
مستبعداً   2003 عام  ولغاية   1922
الصحف الرياضيــة التي أصدرتها 
واللجــان  الهيئــات  أو  االحتــادات 
الرياضيــة العربيــة واألجنبية في 
العراق وبعض الصحف التي تتعلق 
بألعــاب عدها البعــض من ضمن 

األلعاب الرياضية.
كذلــك  الكتــاب  احتــوى  وقــد 
اســتعراضا شــامال للصفحــات 
الرياضيــة في الصحــف العراقية 

منذ بدايــات الظهور الى عام 2003 
حيث توقف املؤلف عند أبرز احملطات 
الصحفية التي مرت بها الصفحات 
الرياضية ليقــدم للقارئ  والزوايــا 
واملهتــم صــورة كاملة عــن واقع 
الصحافــة الرياضية خــالل القرن 

العشرين.
كمــا يشــير الكتاب الى اســماء 
عن  ومغيبة  منسية  غدت  وعناوين 
الواقع فهم مجرد اشــباح واخيلة 
فــي الذاكرة رغم نزيــف الذكريات 
مع انهم حفروا في الصخر وحرثوا 
في البحــر وكتبوا اول حروف املهنة 
وريادة  فكان لهم شــرف الســبق 
التأسيس في زمن عزت فيه الرياضة 
فكانت مجرد ترف في نظر السلطة 

واجملتمع على حد سواء.
كانوا جنوم ســاطعة فــي مالعب 
افلة فهم الرعيل االول في شــارع 
الصحافــة الرياضية الكادحون في 
بالطهــا.. املهنة كانت لهم موقف 
وقضيــة كانــوا جنــود مجهولني 
يبحثــون عن اخلبــر واملوضوع مثل 
الذي يجمع حبــات القمح في يوم 
عاصف فال نشاط رياضي وال وسائل 
اتصال حديثة تعينهم على تغطية 
مظلم  بياضهــا  وصفحــات  زوايا 

وسوداها مضيء.
الكتــاب ســتة فصول  وتضمــن 
األول  الفصــل  تنــاول  مختلفــة 
 1922 الصحافة الرياضية منذ عام 
الى عــام 1958 حيــث قيام احلكم 

اجلمهوري في العراق وقد استعرض 
املؤلف الصحف واجملالت الصادرة في 
تلك احلقبة مع تقدمي يسلط الضوء 
على بدايــات الرياضة ووضع العراق 
اذبان نهاية احلكم العثماني وبداية 
العهد البريطاني ومــا مر به البلد 

من ثالوث الفقر واجلهل واملرض.
واحتــوى الفصــل الثانــي علــى 
العهد  خــالل  الصــادرة  الصحف 
اجلمهــوري األول منــذ عــام 1958 
ولغاية عام 1971 والتي تعد الفترة 
الرياضية حيث  للصحافة  الذهبية 
تعــدد الصحف واحلرية النســبية 
آنــذاك فضال  التي كانت ســائدة 
عن تطور الرياضــة وما رافقها من 
دخــول العديد من احملررين الى عالم 
الصحافــة الرياضيــة من خريجي 

املعاهد العالية.
امــا الفصــل الثالث فقــد تناول 
الصحــف الرياضيــة منــذ عــام 
1971 ولغايــة 2003 بعــد القــرار 
الصحف  جميع  بأغــالق  احلكومي 
الرياضي  جريدة  وتأسيس  الرياضية 
تراجعا  الفترة  تلك  حيث شــهدت 
فــي حريــة التعبير مقابــل تطور 
الطباعة  علــى صعيد  تكنولوجي 
والتصميم فاحلريات أضحت  والورق 

مقيدة بأغالل الفكر الواحد.
 وشــمل الفصل الرابع استعراضا 
الصحف  في  الرياضية  للصفحات 
العامــة الصادرة في العــراق منذ 
عام 1954 ولغاية عــام 1963 فيما 
الصفحات  اخلامس  الفصل  تضمن 
 1963 الرياضية الصــادرة منذ عام 
ولغاية عــام 1968 في حني احتوى 
الفصــل الســادس واألخيــر على 
الصفحات الرياضية منذ عام 1968 
ولغاية عام 2003 حيث حاول املؤلف 
ان يقــدم صــورة عن تلــك اجلهود 
املهنية الرائعة عن طريق تناول عدد 
املتميزة  الرياضية  الصفحــات  من 
في صحف كبرى تركت اثرا واضحا 

في تاريخ الصحافة العراقية.

أسفار خالدة وأسماء المعة ومحطات مضيئة للصحافة الرياضية في قرن كامل  
عمار طاهر يوثق تاريخ صاحبة الجاللة في إصدار جديد لألكاديمية األولمبية

صحيفة رياضية 

أبطال املواي تاي

عمار طاهر
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أربع مباريات في الجولة 
30 لممتاز الكرة

بغداد ـ الصباح الجديد:
تتواصل منافسات اجلولة 30 لدوري الكرة املمتاز 
اليوم اخلميس باجــراء 4 مواجهات، ففي االولى 
يضيف فريق  نفط الوسط على ملعبه املتصدر 
فريق الــزوراء، وميتلك نفط الوســط في رصيده 
38 نقطة في املركز التاســع، وللزوراء 68 نقطة، 
وفي ملعب عفك االوملبي سيكون لقاء الديوانية 
ونفط ميسان، ويشد فريق النفط الرحال صوب 
محافظة البصرة للقاء فريق البحري على ملعب 
الزبير، وسيكون ملعب الشعب الدولي مسرحاً 
للقاء فريق القوة اجلوية والكهرباء، ويحتل القوة 
اجلوية املركز الثاني برصيد 62 نقطة، فيما ميتلك 

الكهرباء 44 نقطة في املركز السادس.
وتختتم مباريــات اجلولة غد اجلمعــة باجراء 4 
لقاءات، فاللقاء االول الذي ســيحتضنه ملعب 
الشــعب الدولي ســيجمع الطلبة واحلسني، ، 
ويشــد فريق الشــرطة الرحال صوب محافظة 
النجف للقاء فريقها، ، وفي ملعب الزبير سيقام 
ديربي محافظة البصرة الذي يجمع فريقي نفط 
اجلنــوب وامليناء، ، وفي اخر لقــاءات اجلولة الذي 
يحتضنه ملعب التاجــي يلتقي احلدود وضيفه 

السماوة.

»مواهب المركز الوطني« في 
بطولة أكاديميات العرب

3 مدربين عراقيين يحصلون 
LEVEL 3 على شهادة

بغداد  ـ الصباح الجديد:
اعلن املركــز الوطني لرعايــة املوهبة الرياضية 
بكرة القدم تلبيته للدعوة التي حصل عليها من 
احتاد اكادمييات العرب للمشــاركة في البطولة 
االولى لالكادمييات املقررة ان جترى في قطر للمدة 

من 1 ولغاية 7 آب املقبل.
ذكر ذلــك، مدير املركز الوطنــي لرعاية املوهبة 
الرياضية، الكابنت بســام رؤوف، مبينا: ان املركز 
الوطنــي سيشــترك بفريقــني، االول ملواليــد 
2005/2004 والثانــي فئــة 2006، من أجل منح 
اكبر عدد من الالعبني الفائدة الفنية واالحتكاك 
واالطالع على اجواء الســفر واللعــب خارجيا.. 
واشــار إلــى: ان العديد من دول العــرب اعلنت 
مشــاركتها في البطولة، بينها لبنان والكويت 
واجلزائر والبلد املضيف قطــر، ودول اخرى تهتم 

بتطوير جانب الفئات العمرية.
يذكر ان املركز الوطني سبق ان اشترك في بطولة 
قبرص الدولية عام 2014 بفريق من مواليد 2002، 

وتوج بكأس البطولة.

بغداد  ـ الصباح الجديد:
حصل 3 مدربــني عراقيني يعملون في قطر على 
شهادة LEVEL 3 باختصاص تدريب حراس املرمى، 
وذلك في الدورة التدريبية التي اقيمت مؤخراً في 
الدوحة بإشــراف احملاضر الدولي، العماني هارون 

بن عامر البرطماني.
واملدربون الثالثة هم )ســهيل صابر ومحســن 
هــادي وعلي عبــد الزهرة(، واشــترك في الدورة 
التدريبيــة املتقدمة باختصــاص تدريب حراس 
املرمــى )20( مدربــاً ممــن يعملون مــع االندية 
القطرية في اختصاص تدريب حراس املرمى ومن 
شتى اجلنسيات.. تضمنت الدورة التي استمرت 
اســبوعا اخر مســتجدات علــم التدريب في 
اختصاص حراس املرمى، حيث كانت محاضراتها 
ذات قيمة عالية، أســهمت فــي تطوير اجلانب 
الفني لــدى املدربــني، واطالعهــم على احدث 
االســاليب املعتمدة في االرتقاء بإمكانات حماة 

الشباك.
يذكر ان ســهيل صابــر يعمل في نادي الســد 
القطري، ومحسن هادي بنادي الشيحانية، وعلي 

عبد الزهرة مع نادي اخلريطيات.

بغداد ـ سلمى الُجميلي*

ثامر مجيد من رواد سلة الكراسي 
حيث يبلغ عمره الســلوي عشرون 
العديد من  عاما عاصــر خاللهــا 
مراكز  تتسيد  التي  الشــخصيات 
مهمــة اليوم وشــهد العديد من 
التحوالت التي طرأت على اللعبة.. 
له العديد من االجنــازات ونال لقب 
أفضل العــب مرتني ببطولتي فزاع 
اخملضرم كان  الالعب  اســيا,  وغرب 
لنا الوقفــة التالية معه، ليتحدث 
االجنازات  وأبرز  البداية  عن محطات 

ورؤيته المكان تعزيز النجاحات.

* متى كانت باديتك في الرياضة؟
بدايتي كانت بلعبة رفع األثقال عام 
1996 ثم انتقلت للعبة السلة في 
1998 بعد أن أقترح علّي األســتاذ 
خالد رشك والذي كان العبا وقتها 
كوني أملــك مواصفات العب كرة 
السلة ألكون ضمن صفوف منتخب 
الســنوات  هذه  وخالل  الشــباب, 
لعبت ألكثر مــن نادي أولهم مركز 
)الوالء(  فنــادي  الفارس  و  املغيــرة 

الصقر العربي, ثم انضممت لنادي 
وسام اجملد بعام 2003 حتى اآلن.

* الشخصيات التي عاصرتهم في 
اللعبة؟

خــالل مشــواري الرياضي عاصرت 
الرياضية  الشخصيات  من  العديد 
الذيــن يشــغلون اليــوم مناصب 
الباراملبية  مهمة فــي مؤسســة 
اجلمالي  فاخر  رشــك,  خالد  أمثال 
)رحمه اهلل(, ســلمان كاظم أمني 
مالي الرماية حاليا, محمد هاشم, 
وحيد كاظــم, كاظم هليل, عباس 
ونــاس, والرائــد في اللعبــة رعد 

جاسم.

* مــن هــو اول مــدرب احتضــن 
مهارتك؟

اول مــن دربني مــدرب كان الرباع 
حسني االسمر وهو احد ابطال اسيا 
في لعبة رفع االثقــال ثم الدكتور 
عقيل حميد عــودة, وبعد انتقالي 
لفريق كرة الســلة تدربت على يد 
الكابنت جعفر دلــة علي وابراهيم 
عبد اهلل, محمــد مجيد )رحمهم 
اهلل( وهــم ابطــال مبنتخبات فرق 

األسوياء وليس الباراملبية فحسب.. 
ســتار هاشــم, وكابنت رافد مدرب 
نادي الشرطة حاليا ثم مهند عبد 
اجلبار, ايالف أحمــد, املدرب التركي 
هيرمان اوغلو, قصي غسان واليوم 

عباس خاكي.

* أوغلو األمــس وخاكي اليوم.. ما 
هي نقطة االختالف بينهما؟

اوغلــو ميتــاز بعبقريتــه وكفاءته 
العالية مبجال التدريب وممكن أن يُعد 
مرجعا في لعبة ســلة الكراسي, 
لكن املشــكلة تكمن بعدم قدرته 
إليجــاد حلقــة اتصــال بينه وبني 
الصعوبة  الالعــب وهنــا كانــت 
باإلضافة إلى طبيعة شــخصيته 
بحال  الغضب  متتاز بســرعة  التي 
أحدث  مما  باالستجابة  الالعب  تأخر 
فجوة بينه وبــني معظم الالعبني, 
أما عبــاس خاكي فيمتاز بســعة 
أســلوب  له  عالية  وروحية  الصدر 
وكيفية  الالعــب  باحتــواء  خاص 
توصيــل الفكرة اليه وهذا من أهم 
التدريب ألنه يعمل على  األمور في 
الالعب مع مدربه, باإلضافة  تقارب 
إلى انــه يُجيد توظيــف الطاقات 

واحد  هــدف  يجمعنا  الشــبابية, 
نعمل عليه وهــو الوصول للمراكز 
املتقدمــة فــي الدورة اآلســيوية 
جاكارتا  في  التي ســتقام  املقبلة 
تشــرين األول القادم وأنــا ُمتفائل 

بأننا سنحقق ذلك معه.

* خالل العشــرين عام ما هي أهم 
اجنازاتك التي حققتها؟

ذهبية  وأهمها  كثيرة  املشــاركات 
بطوالت أســيا فــي ماليزيا ٢٠٠٦ 
 2010 2008 وغرب آســيا  وتايالند  
بطوالت  و2017.. كذلــك فضيــة 
أغادير الدوليــة 2009و2012 وغرب 
أســيا 2014 والدورة العربية 2011 
برونزية  2012.. فضالً عــن  وفــزاع 
الــدورة العربية فــي املغرب 2010 
وبطولة فــزاع 2013, باإلضافة إلى 
أفضل العب  لقــب  على  حصولي 
في   2010 آســيا  غــرب  ببطولتي 

عمان و 2012 في اإلمارات.

* بني 1998 و2018.. كيف هو ُسلم 
الرياضة؟

كان الالعــب يفتقــر للكثيــر من 
التي  الظروف  التجهيزات بحكــم 

كانت في البلد فهو أشبه باملتطوع 
يعمــل من ذاتــه, لم تكــن هناك 
أجــور نقل أو جتهيــزات, كل العب 
أننا  هو مسؤول عن نفســه حتى 
دخلنا أكثر من بطولة بكراســينا 
وبالنســبة  رياضية,  الغير  اخلاصة 
على  ُمقتصرة   كانت  للمشاركات 
اجملــاورة كاألردن  الدول  منتخبــات 
الذيــن كانــوا يفوقوننا  وســوريا 
مبستواهم وقتها, أما اليوم فالفرق 
كبير جدا باملســتوى حيث ارتقينا 
وبتنا ننافس أهم املنتخبات الدولية 
وهــذا بفضل توســع املشــاركة 

وتنظيم املعسكرات واالحتكاك.

* ماذا عن الباراملبياد؟
الــذي أمتنى  ـ هي حلــم العمــر 
الوصول إليه لكن املشــوار صعب 
جدا وحــال دون الوصول إليها كون 
قارة آســيا تضم أقوى دول العالم 
اســتراليا,  كمنتخبات  باللعبــة 
اليابان وكوريا وإيران والصني وتايبيا 
الطموح  لكن  طوليــة..  والقائمة 
سيبقى قائماً رغم كل الصعوبات.

* إعالم اللجنة الباراملبية

ثامر مجيد العب منتخب كرة السلة على الكراسي:

طموحي تحقيق إنجاٍز في جاكارتا مع خاكي

تقرير

ثامر مجيد

إعالم الشباب والرياضة
عقــدت دائــرة التربيــة البدنية 
الشــباب  وزارة  فــي  والرياضــة 
والرياضــة, أول أمــس، اجتماعا 
موســعا في مقــر الدائــرة مع 
الفرق الشعبية  مسؤولي شعب 
والرياضة  الشــباب  مديريات  في 
للتباحث  واحملافظــات  بغداد  في 
لبطولة  القادمة  املراحل  بشــان 
والرياضة  الشــباب  وزيــر  كاس 

للفرق الشعبية.
وقــال مدير عــام دائــرة التربية 
وزارة  فــي  والرياضــة  البدنيــة 
الشــباب والرياضة الدكتور عالء 
عبد القادر ان االجتماع هو الرابع 
منافســات  اســتكمال  لغرض 

الشــباب  وزيــر  كاس  بطولــة 
الشــعبية  للفــرق  والرياضــة 
بنسختها الرابعة مبينا ان الوزارة 
تولــي اهتماما كبيرا بشــريحة 
الشــباب في اجملتمــع من خالل 
للفرق  القدم  كرة  بطوالت  إقامة 
الشــباب  ملديريــات  الشــعبية 

والرياضة في بغداد واحملافظات.
وأوضح عبد القــادر ان عدد الفرق 
البطولة  في  املشاركة  الشعبية 
جتاوز اكثر من 8000 فريق من جميع 
إقليم  عــدا  العراق  محافظــات 
البطولة  قسمت  حيث  كردستان 
الى ثالث مراحل، وانطلقت املرحلة 
األولــى فــي 1\5\2018 وتنتهــي 
 20 وســيتاهل   2018\6\25 فــي 

للمرحلة  مديريــة  كل  من  فريقا 
الثانية التي تنطلق في 1\7\2018 
وتستمر لغاية 15\7\2018 ويتاهل 
فريق مــن كل مديرية الى املرحلة 
الثالثة واملرحلة النهائية ويشارك 
فيها 17 فريقا وهي الفرق املتاهلة 
والفائــزة باملركــز األول مــن كل 
مديرية وحددت املنافســات خالل 
 ,2018\7\28 20\7 ولغاية  املدة من 
مؤكــدا ان الوزارة قامــت بتوزيع 
جميع  على  الرياضية  التجهيزات 
البطولة  فــي  املشــاركة  الفرق 
والتي تعد رافدا اساســيا لالندية 
واملنتخبــات الوطنيــة من خالل 
اكتشــاف املواهب ومبا يصب في 

تطوير مستوى الكرة العراقية.

بغداد ـ الصباح الجديد:
تبارك أســرة صحيفة »الصباح 
حســني  للزميــل  اجلديــد«، 
اخلرساني عضو الدائرة اإلعالمي 
في احتاد كــرة القــدم املركزي، 
اختيــاره، ســفيراً جمللــس إدارة 
النادي الدولــي لإلعالم الرياضي 

ومقره تونس.
ألف مبارك للزميل، اخلرســاني، 
بكفاءة  اعترافاً  يأتــي  واالختيار 
في  الرياضية  الصحفية  االسرة 
الدولي  النادي  ان  العراق، علمــاً 
يضــم الزميلــني محمد خلف 

وسيف املالكي.

مبارك للزميل حسين الخرساني

التربية البدنية تحدد مواعيد بطولة كأس 
وزير الشباب والرياضة للفرق الشعبية

»المواي تاي« ينظم اختبارات لالعبي 
منتخبي الناشئين والشباب



الجفاف المسكوت عنه

جمال جصاني

كما هو األمر غالباً في مضاربنا املنحوســة، اكتشف 
القوم فجأة وجود سد مرعب اسمه )اليسو( سيشفط 
كميات هائلة من مياه نهر دجلة، ملحقاً أضرارا فادحة 
وقاتلــة مبصير هذا النهــر على التضاريــس العراقية 
املنكوبة باجلفاف أصــًا. عندما أطلقــت اجلارة تركيا 
صفارة الشــروع بخزن املياه في جوف هذا السد الهائل 
)في األول من الشــهر اجلاري( انطلقت موجات النحيب 
والعويل وأقيمت سرادق العزاء على روح هذا النهر والذي 
اقترنت تســمية هذا الوطن القدمي به وبرفيقه الفرات، 
بــاد ما بني النهريــن )امليزوبوتاميــا(، وكأن األمر حدث 
فجأة ومن دون مقدمات، في الوقت الذي تشــير الوثائق 
واحلقائق التاريخية الى أن فكرة هذا السد، والدراسات 
األولية حولــه قد وضعت في بداية اخلمســينيات من 
القرن النصرم، أما حجر األساس فقد وضع العام 2006 
على أن يكتمل بناؤه العام 2014، إال أنه تأخر الى شهر 
شباط من السنة احلالية )2018( حيث مت افتتاحه ليبدأ 

اخلزن فيه في األول من شهر حزيران احلالي.
ما نــود احلديــث عنه وبعيــدا عــن بــازار العنتريات 
واالستعراضات الفارغة والتهديدات املضحكة؛ يتعلق 
بجفاف آخر، أشــد مــرارة وفتكاً مــن مخاطر اجلفاف 
البيئي وسياسات دول اجلوار املائية. حديثنا عن اجلفاف 
الذي شرع األبواب أمام كل أنواع التصحر في تضاريس 
ما زالت تعرف بـ "بــاد النهرين" أال وهو جفاف العقل 
والقيم. جفاف تشــير اليه كل األحداث التي رســمت 
مصائرنــا وأوصلتنا الى ما نحن عليــه اليوم من عجز 
وفساد وفشــل وإحباط في شتى مجاالت احلياة املادية 
واملعنوية. جفاف ميكن تلمســه ال فــي حطام األجيال 
التي ســحقتها حــروب ومغامرات العصابــات التي 
فرضت سلطتها املطلقة على تفصيات حياة سكان 
هذا البلد املنكوب وحسب، بل جند جتلياتها في األجيال 
اجلديدة املثقلة بهمــوم واهتمامات انتهت صاحيتها 
منذ زمن بعيد. جفاف في هذا احلطام الذي يطلق عليه 
بـ "االنتلجينســيا" أي شريحة املثقفني والعاملني في 
مجال الفكر والثقافة والقيم، ممن قدموا أسوأ األمثلة 
والسيرة واملواقف في حياتهم العملية والنظرية. وهذا 
غيض من فيــض اجلفاف الذي هتــك بأهم خصيصة 
معروفة عــن العراقيني على مدى األزمــان والدهور؛ أال 
وهــي الفضول املعرفي والعقل النقدي الذي أشــار له 

اجلاحظ قبل أكثر من ألف عام.
لقد متكنت قوى التخلف واالســتبداد من جتفيف هذا 
الرأسمال واخلصيصة التي ال تقدر بثمن لدى العراقيني، 
ومن ســوء حظهم أن يتلقف زمــام أمورهم بعد زوال 
حكم ذلك الذي انتشــل مذعوراً من جحره االخير، قوى 
وقبائل وجماعات وعقائد تنتسب غالبيتها ملعسكرات 
ما قبل الدولة احلديثة، حيث انطلقت برفقتهم عمليات 
استثمار واسعة في حقول التشرذم والغباء والهروالت 
اجلمعيــة. دول اجلوار والعالم احمليــط بنا، يدركون جيدا 
ما منــر به من حالة عجز وتشــرذم وضيــاع، ومن عدم 
امتاكنا ألي موقف موحد جتــاه كل ما يتربص بنا من 
مخاطر وحتديات، ومن فشــلنا في امتاك دولة وقانون 
ومؤسسات، حيث متتلك كل جماعة وعصابة متنفذة 
دبلوماســييها وجيوشها ومخابراتها و..، لذلك ال ميكن 
توقع مواقف دولية تكون أكثر حرصاً منا على مصاحلنا 
الوطنية العليا والتي فرطنا بها من دون وجع من عقل 
أو ضميــر. املعجزة الوحيدة القادرة على انتشــالنا من 
اخطبــوط التصحر احمليط بكل شــؤون حياتنا حاضرا 
ومســتقباً؛ تكمن بالبحث عن السبل والوسائل التي 
تعيد احليوية ألساس اســتقرار وازدهار األمم أي؛ العقول 

والقيم...     

ومضــة

رياض النعماني

الهواء منتشيا.. يشف ويترقرق كفجر أول وساقية 
غبوق في هديل ميامة مــن ياقوت )مأل االرجاء بنداء 

الغرام(..
تســرف في حرير نعاســها تصغي وراء االفق الى 
تشــكل اول الرائحة واملذاق فــي نعمة اخللق الذي 
بدأ  قرنفلة بعد اخرى، وبزوغا بعد بزوغ بالتنزل على 
أرض يحولها الصوت اجلديد اخلاق الى سماء ثانية  
يولد فيها صــوت اهلل.. العدل.. اجلمال.. احلق صوت 
االغنيــة املوقظ املغير..  املفتــوح على فرح الوجود 
املطلق.. واخلارج للناس ببشــرى احلب واحلب واحلب، 
فالنبــوة احلقة غناء يتجلى فيــه وجه احلق واحملبة 

والعذوبة، ال وجه السيف .
 وحتى السيف ان جاء في االغنية فهو سيف الورد 
والشــوق الذي يزين احلياة ويحييهــا.. ال ليغزوها، 
ويســبي كائناتها... أو ينحر البريء ويقطع يد الذي 

اراد ان يسرق حلظة حريته ورغيفه املسروق .
 هكذا ينشيء عاملا جديدا بطاقة الغبطة واملسرة 
وااللهام، وحلــم عناق املســتقبل يبدعه اخلاقون 
بصوت إلهي يأخذ بيدنا الى منبع الفرح والنشــوة 
وبياض الفطرة.. يأخذنا الى جنة املشتهيات امللونة 
بثمار صوت احلق، صوت االغنيــة التي جتتمع فيها 
- كما االنهار - القلوب التــي فرقتها كراهية امللل 

والنحل.. وأيدلوجيات الظام 
  مــن هنا فإن االغنيــة جوهر وجــودي تتوحد في 
معناها وموســيقاها الكائنات احلية )بشــرا ونباتا 
وحيوانــات  وانهارا( .. ويلتقي فيهــا الوراء واملاوراء.. 

احلزن واملسرة.. احلسرة والشوق .
 خالقو هــذه الوحدة هم اخلاقون احلقيقيون الذين 
مينحون احلياة مبررها األول، وكنهها الذي ال ينتهي  .

"بيس بغداد" احتفى مشكوراً بأحد هؤالء اخلاقني 
)طالب القــره غولي(.. متخطياً ونحن معه بعض 
التباســات املوقف الذي فرضتــه الوقائع اجلائرة 
على حياة الفنان املنذور للحب وزرقة البحر وايقاد  
شــموع القلب لقدوم احلبيبــة -  كائن االعجاز  

والياسمني .
حتية بيس .

حتية طالب القره غولي .

في ذكرى طالب 
القره غولي

لعل أبرز احلاالت الطريفة والســاخرة 
التــي أســفرت عنهــا االنتخابــات 
تســتحق  التي  األخيرة،  التشــريعة 
والتأمــل فيها بعيداً  التوقف عندها 
عــن الصراعات واملنافســات والقيل 
والتصريحات  واالتهامــات  والقــال.. 
والتزوير والعد اليــدوي أو االلكتروني، 
هي حصــول بعض املرشــحني على 
"صفر" مــن األصوات، كمــا ورد في 
التقريــر النهائــي للمفوضية العليا 
املستقلة لانتخابات الذي أشار أيضاً 
الى  حصــول مرشــحني آخرين على 
اخلمســة  تتجاوز  لم  متدنيــة  أرقام 
أصوات بحسب صناديق االقتراع، وهي 
باعتقاد أصحابها خير من عشرة على 

الشجرة  !
يقــول "أبو خضــر" صاحــب "عربة 
اخلضروات" في محلتنــا معلقاً على 
أصحاب "صفر" من األصوات: "أستاذ 
بداعتي  عليك لو آني مرشــح موجان 
حصلت على أصوات أكثر من هذوله..؟ 
آني متأكد أنــو كل زبائني ومعاميلي 

يصوتون إلي"..!
أجبته: "أكيد أبو خضر.. عندك قاعدة 
شــعبية وحضرتك تستحق كل اخلير 
أقل تقديــر دتقدم اخلدمات  ألنك في 
اخمللصة ألبناء  احمللة على مدار اليوم"..!
ضحك مقهقهاً مزهواً مبا وصفته به.. 
وقال: يعني أستاذ كامك راح يخليني 
أفكــر بالترشــيح للــدورة البرملانية 

القادمة!  
ضحكنا طويــاً.. وقلت له وأنا 
أودعــه "إبعد عن السياســة 
وغنيلووو وخليــك على اخليار 
والطماطة أحسن وأشرف"..! 

ظاهــرة مضحكــة مبكية في آن 
واحــد.. تدعــو املرء الــى التوقف 
موضوعــة  وخصوصــاً  عندهــا 
األمــارة مبقعد  بالنفس  "الثقــة 

نيابي" !
من اجلميل أن ميتلــك البعض الثقة 

بالنفس، لكن ليس الى احلد الذي لم 
حتصل فيــه هذه "املرشــحة" أوذلك 
"املرشح" الهمام حتى ولو على صوت 
الذي"يدّوخ"  والســؤال  واحــد،  يتيم 
النفســي  الطب  فــي  املتخصصني 
واجملتمعي هو: ما هي األســباب التي 
جعلــت البعض من هؤالء يحشــرون 
أنفســهم في "معمعة" االنتخابات 

وفق قاعدة "حشر مع املرشحني عيد" 
وهم ال ميتلكون قاعدة شعبية أو حتى 

احلد األدنى من التأييد اجلماهيري؟!!
من النوادر التي شــهدتها االنتخابات 
أن أحد املرشحني ذهب مزهواً بصحبة 
زوجتيه  الى املركــز االنتخابي لإلدالء 
بأصواتهم في صناديق االقتراع، وعند 
املرشــح  هذا  النتائج حصل  إعــان 
املزواج علــى صوتني فقط..! أي صوته 

وصوت إحدى زوجتيه! 
املصيبة ليست هنا، بل في الفضول 
الــذي دفــع صاحبنا "املرشــح" الى 
ملعرفة  ليــس  والتقصــي  البحــث 
واكتشــاف حاالت التزويــر واخلروقات 
التي حصلــت في احملطــات واملراكز 
مــن  أي  ملعرفــة  بــل  االنتخابيــة 
لــه حتى  لــم تصوت  "الزوجتــني" 
يعاقبها وينال منها عبر الزواج بثالثة، 
باألرق  وبســبب هذه القضية أصيب 
وفقدان الشــهية للطعام والشراب، 
وظــل على هذا احلــال واملنوال يهذي 
ويثرثر بكام غير مفهوم، وكلما تذّكر 
هذه احلادثة أو شاهد تقريراً تلفزيونياً 
عن االنتخابات.. وقف على سطح داره  
مردداً على مسامع اجلماهير احلاشدة  

"زواج عتريس من فؤادة باطل" !

•ضوء
رحم اهلل أمــرءاً عرف قــدر صناديق 

االقتراع !

عاصم جهاد

عتريس واالنتخابات! 

أحالم يوسف
كثيرا ما نسمع عن حالة "الكذبة 
البيضاء"، لكن هل فعا ان للكذب 
لونان، اســود وابيــض؟ وفي هذي 
الكذب  نلون  ان  احلالة هل ميكننــا 
باللون الرمادي حينما يكون بنصف 

حقيقة ؟
الكــذب بصفة عامــة مذموم من 
فكيف  واألديــان،  اجملتمعــات  قبل 
ميكن ان نلونه بلون النقاء والوضوح 
"األبيــض" ؟ تقول مهــا العبودي 
الكذبة  االجتمــاع:  بعلــم  خبيرة 
البيضــاء هي الكذبــة التي تكون 
غايتها اصاح ذات البني وهذا شرعا 
يجوز، اذ انت في حال حدوث خاف 
بــني صديقني لك، ومــا يتبعه من 
منيمة، وكل واحد منهما قد يغتاب 
االخر امامك، فيمكن ســاعتها ان 
بأن  تكذبي عليهما كل على حدة، 
تقولي لكل واحــد منهما ان فان 
"الطرف االخر" متأســف ملا حدث، 
لكنه يخــاف البــدء بالصلح لئا 
تقوم بصــده، او ان فانــا يتحدث 
الكذبة  فتلك  دائما،  بالطيب  عنك 
وســعي  النفوس،  تصفية  غايتها 
إلنهاء خاف بني اثنني، حتى وان لم 

تكن تربطني بهما عاقة.
البيضاء حالة موجودة  الكذبة  اذن 
وصحية، لكن هل الكل يفســرها 
بتلــك الطريقة التــي حتدثت بها 
العبودي؟ يقول ســام اجلنابي احد 
جتار الشــورجة: الكذبــة البيضاء 
واقع حال، وعادة تكون الغاية منها 
تافي خاف او مشــكلة، فانا مثا 
اكذب على زوجتــي ببعض األمور، 
بالكذب،  ارغــب  ألنــي  ليس  لكن 
بل ألنــي اعــرف ان احلقيقة ميكن 
ان تؤذيهــا، او تتســبب بحــدوث 
مشــكلة، فلو ســألتني مثا عن 

الفيس  على  بصديقاتــي  عاقتي 
بانهن مجرد صديقات  اخبرها  بوك 
افتراضيات، مع اني التقيت باثنتني 
منهن، وكان لقاء تعارف فقط، فانا 
وهاتان  جــدا،  زوجتي  واحترم  احب 
لقاءهما ألني  الصديقتان طلبــت 
وجدت فيهمــا العقل الواعي الذي 
يحترم ويفقه معنى الصداقة، لكن 
فسيحدث  بذلك  زوجتي  اخبرت  ان 

إعصار.
كلنا نعلــم أن األصل هــو حرمة 
الكــذب، إال أن الشــرع احلنيف قد 
أباحه في مواطــن تكون املصلحة 
فيها أكبر وأعظم، ومن ذلك حديث 

أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط، 
أن النبي "ص" قــال: ليس الكذاب 
الذي يصلح بني الناس ويقول خيرا 

وينمي خيرا.  
عــدد مــن األهالــي التقيتهــم، 
واجمعــوا انهم ميارســون الكذب 
على أطفالهــم وغالبا مــا يفيد 
مصلحتهم. اســتبرق عزيز تقول: 
غالبــا اســتعني بكذبــة ان بابــا 
ســيجلب معه اليوم هدية ان لم 
تقرأ جيدا وحتفــظ الدرس لن ادعه 
يعطيك إياهــا، او ان ارغبه باألكل 
بان أخبــره بنيتنا اخلــروج للنزهة 
فيما بعد، طبعــا فيما بعد ابحث 

عن حجة أخرى تبرر كذبة الهدية او 
النزهة كأن أقول لقد نسي جلبها 
معــه، او ان بابا مجهــد وعلينا ان 

نقدر حالته وسنخرج يوما اخر.
يبدو ان حديث الرسول " إمنا األعمال 
بالنّيــات، وإمنــا لكل أمــرئ ما نوى" 
يصلح لكل احلاالت واالوقات واالزمان، 
فحتى بالكــذب تكون النية حاضرة، 
النية حســنة فهي كما  فان كانت 
يطلق عليها كذبة بيضاء وان كانت 
نية سيئة فإنها كذبة شريرة، سوداء، 
مع اننا نتمنى ان ال جند أنفسنا يوما 
ما مبوقف يضطرنــا الى الكذب حت 

وان كان لونه ابيض.

الصباح الجديد - وكاالت:
بيــع هيكل عظمي ملــا يعتقد العلماء 
بأنه نوع جديد مــن الديناصورات، بأكثر 
من مليوني يــورو )2.3 مايني دوالر( بعد 
عرضــه في مــزاد علني في بــرج إيفل 

بباريس.
تعود  التي  الديناصور  واكتشفت عظام 
إلى 150 مليون ســنة، في والية وايومنغ 

في الواليات املتحدة عام 2013.

وبيعت بقايا الديناصور )سليمة بنسبة 
%70(، ألحــد املهتمني بجمــع األعمال 
الفنية، وهو فرنســي لم يكشــف عن 
هويته، إال أنه تعهد بأنه سيعير الهيكل 

العظمي إلى أحد املتاحف.
وعرض هيكل الديناصور في الطابق األول 
من برج إيفل في العاصمة الفرنســية، 
ويعتقــد بأن طوله يبلــغ 30 قدما، وهو 
عبــارة عن هيكل ديناصــور الحم يرجع 

إلى العصر اجلوراسي، ولكن العلماء غير 
متأكدين من أصوله احلقيقية.

وقــال اخلبير إريــك جنيســت، لوكالة 
فرانس بــرس، إنه كان من املســتحيل 
تصنيف الهيكل العظمي على أنه من 
نوع األلوصور، أضخم الديناصورات آكلة 
اللحوم التي ظهــرت على وجه كوكب 
الطويلة  الكتف  األرض، بسبب شفرات 

وعدد األسنان اخملتلفة.

وأجــرت دار "Aguttes" املــزاد العلنــي، 
تســمية  بإمكانه  املشــتري  إن  وقالت 
الســالة اجلديــدة مــن الديناصورات، 
وهــو ما أثار مخــاوف بشــأن تأثير هذا 
البيع على البحــث العلمي، ما أدى إلى 
احتجــاج جمعية علميــة أميركية، اذ 
قالت جمعية احلفريات الفقارية في بيان 
لها إن هذا قد يخالف قواعد التسمية، 

وطالبت بإلغاء املزاد.

بيع بقايا ديناصور نادرة بمليوني يورو في باريس

الكذب األبيض ينفع باليوم األسود

رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

صحيفة يومية سياسية مستقلة
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الكذب األبيض

الصباح الجديد - وكاالت:
اللبنانية  الفنانــة  اســتوقف 
املنتج  حديــث  وهبــي،  هيفاء 
محمد الســبكي بشأن حقوق 
مالية مازالت لــه بذمتها، بعد 
األزمة التــي حصلت بينهما في 
موقع تصويــر فيلم "ثانية واحدة 
" الذي الغي بنحو تام، مشيرة إلى 
األخير  وجهها  التــي  االتهامات  أن 
ليس لها أي اســاس علــى اإلطاق، 
ولو كانت صحيحة للجأ إلى القضاء، 

ونال حقوقه.
املباشر  الرد  النجمة هيفاء وهبي  ورفضت 
على "الســبكي" الذي اســتهدفته قبل 
مدة عبر تعليق نشرته على موقع "تويتر" 
إثر ســجال حد حصل بني الطرفني أدى إلى 

انسحاب وهبي من العمل بنحو كامل .
وأضافت املصــادر في تصريحــات خاصة 
إلى احد املواقــع الفنية، أن جميع احملاوالت 
فشــلت في حل املوقف بني الســبكي، و 
وهبي التي قررت العمل بعيًدا عنه، و حتى 
أنهــا جتاهلت تصريحاته ما عدا مســألة 

املال التــي تبدو غير منطقيــة، وفي حال 
احتفظت بالدفــع األول من االتفاق، فذلك 
يبرره لها القانون، كونها لم تكن الســبب 
في األزمة، و املشــكلة حدثت بعد أن فقد 
املنتــج اعصابه نتيجة أمر مــا في موقع 
التصويــر، ويقال أنــه طردها أمــام فريق 
العمل. وامتعضت وهبي من كل من تبنى 
أقاويل السبكي، ولم يكلف نفسه سؤالها 
عن صحة ما تردد فــي حلقة من برنامج " 
شيخ احلارة " الذي تقدمه اإلعامية بسمة 

وهبي.

هيفاء وهبي تنفي االتهامات 
التي وجهها لها محمد السبكي 

الصباح الجديد - وكاالت:
يقام في شــهر متوز املقبل مهرجان 
مدينة  فــي  القفطان"  "فخامــة 
طنجة املغربية مبشــاركة حشد 
واالجتماعية  الفنية  الوجوه  من 
و اإلعاميــة، حيث كشــفت 
الحدى  خاصــة  معلومــات 
الصحفيــة  الــوكاالت 
هنــاك  أن  املصريــة، 
الستقدام  مفاوضات 
الصف  مــن  جنوم 
الوطن  في  االول 
الى  العربــي، 
فنانني  جانب 
املغرب  مــن 
أمثــال دنيا 
و  بطمــة، 

اخرين.
 و تقــول املعلومــات ان احملطــة االولى 
و  للمدعوين ســتكون فــي كازابانكا، 

بعدها سيتم االنتقال إلى مقر املناسبة 
على منت سيارات رباعية الدفع .

املهرجان حرصت  إدارة  أن  املصادر  وأكدت 
العــام اجلاري على توســيع آفاق الفكرة 
التي تتناول تراثاً مميزاً على مستوى األزياء، 
اذ ستكون هناك فسحة فعلية لإلضاءة 
علــى العديد من الطاقــات الواعدة في 
مجــال تصميم الــزي املغربــي التراثي 
اخلاص بالنســاء، و من املتوقــع ان تقوم 
وســائل اعام عربية و اجنبية بتغطية 

احلدث .
وهنــاك حديث عن ان املمثلــة اللبنانية 
داليــدا خليل ســتكون ضيفة شــرف 
املهرجان عبر دعوة رســمية ســتصلها 
الى العاصمة بيــروت، الى جانب فنانات 
من املغرب، ورمبا هناك حصة لنجمات من 

مصر أيضا .

الصباح الجديد - وكاالت:
بــدأ "واتســآب" بتطبيق 
ميــزة تتيح للمســتخدم 
إرسال رســالة واحدة إلى 
عــدة جهات اتصــال في 
دون  الوقت نفســه، مــن 
احلاجة الى إضافتها إلى أي 
مجموعة، والتي حتمل اسم 

.Broadcast Lists

البث  أوال إنشــاء قائمة  عليك 
التي ميكنك من خالها إرســال 
 256 إلى  رســائل يصل عددها 

شخًصا في الوقت نفسه.
وملســتخدمي اندرويــد: عليك 
ان تفتــح تطبيق واتس آب على 
هاتفك والضغــط على عامة 
Chats أعلــى نافذة  التبويــب 
التطبيــق. وثــم الضغط على 

 Choose اختيــار بث جديد" أو"
.New Broadcast

وتســتطيع بعدهــا ان حتــدد 
األســماء التي تريد ضمها الى 
القائمة. ومبجــرد القيام بذلك، 
اضغط علــى العامة اخلضراء 
املوجــودة في الزاويــة اليمنى 
السفلى لتكون القائمة جاهزة 

لارسال.

أرسل رسالتك ألكثر من شخص بوقت واحد

"فخامة القفطان" تطل في طنجة تموز المقبل
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