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( تهنئة )
يتقدم رئيس تحرير وأسرة جريدة
"الصباح الجديد" بأخلص التهانى القلبية
لجميع العراقيين بمناسبة حلول عيد الفطر
المبارك .أعاده اهلل على الشعب العراقي
واألمة ا ًإلسالمية بالخير واليمن والبركات
مع تمنياتنا لبلدنا الحبيب بالتقدم واالزدهار
والوحدة الوطنية واألمن واالستقرار
والمحبة ..
وكل عام وانتم بألف ألف خير
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قياديون في الفتح وسائرون والحكمة يرونه منفتحا على الجميع:

وزير الكهرباء :سرقة حصص
ّ
تعرض المنظومة
المحافظات

التحالف األخير متناغم مع رؤيتي
إيران وأميركا ويبعد شبح الحرب األهلية

بغداد  -الصباح الجديد:
نفى القيادي في حتالف الفتح كرمي
النــوري ،االربعاء ،وجــود حتفظات
ألي من األطراف داخل ســائرون او
الفتح على التحالف الذي حصل
بينهما ،فيما اشار الى ان التحالف
متناغم مــع رؤية ايــران وامريكا
وسيبعد شبح احلرب االهلية.
وقــال النــوري فــي حديــث لـــ
السومرية نيوز ،ان "حتالف كتلتي
الفتح وســائرون قوي وشــفاف
وواضــح ،واليوجد حتفــظ من اي
طرف داخل التحالفني على ذلك"،
مبينــا ان "تقارب املوقــف والقرار
بني زعيم التيــار الصدري مقتدى
الصدر ورئيس ائتالف الفتح هادي
العامــري يجعــل جميــع االمور
االخــرى بســيطة ومــن املمكن
جتاوزها دون مشاكل".
واضاف النــوري ان "حتالف الكبار
واالقويــاء هــو حتالــف لكتلتني
ميتلــكان قــوة ال أحد يســتطيع
خالفهمــا تــأزمي األوضــاع وهــو
رسالة طمأنة للشــعب العراقي
قبــل املضــي بتشــكيل الكتلة
االكبــر برملانيا املعنية بتشــكيل
احلكومة" ،موضحا انها "رســالة
للجميــع لرفع االحتقــان والتوتر
وابعاد شــبح احلــرب االهلية مع
اســتبعاد خيار اعــادة االنتخابات
ورفع دخــان احلريق الذي خيم على
نفوس العراقيني".

واكد ان "التحالف اجلديد يتناغم
مع رؤيــة إيران وامريــكا كما هو
حتالف سيرضي املرجعية الدينية"،
الفتا الى ان "هذا التحالف اجلديد
ليس لديه اي خطوط حمراء على
اي كتلة او طرف سياسي".
وتوقــع النــوري "التحــاق كتــل
سياســية اخرى بالتحالف خالل
االيــام القليلة املقبلــة" .وكانت
صحيفة خليجية نقلت عن عضو
باحلزب الشــيوعي قوله ان "هناك
شعورا بالصدمة لدى التيار املدني
عقب إعــان حتالف ســائرون مع
الفتح" ،مشــيرا الى "اننا نحاول
معرفة ما جرى".
وفي الســياق ،أكد حتالف سائرون
الذي يحظى بدعــم وتأييد زعيم
التيــار الصدري الســيد مقتدى
الصدر ،امس األربعــاء ،أن حتالفه
مع “الفتح” يأتي في إطار االنفتاح
علــى اجلميع مــن أجــل تكوين
الكتلة األكبر.
وقــال الناطــق باســم التحالف
قحطــان اجلبــوري فــي تصريح
اوردته صحيفة “الشرق األوسط”
السعودية واطلعت عليه الصباح
اجلديــد ،إن “ما مت اإلعــان عنه إمنا
يأتي في سياق اجلهود التي يبذلها
الســيد مقتدى الصدر الذي تولى
طوال الســنوات املاضيــة الدفع
باجتاه عملية اإلصالح والتغيير”.
وأضاف اجلبوري ،أن “هذا التحالف

الوطنية لخطر التوقف التام

بغداد  -الصباح الجديد:
حــذر وزيــر الكهربــاء ،قاســم
الفهــداوي ،مــن حصــول إطفاء
تام باملنظومــة الوطنية للطاقة
الكهربائيــة في العــراق في حال
اســتمر التجــاوز علــى حصص
احملافظات.
وذكر بيــان للوزارة تلقت " الصباح
اجلديد " نسخة منه ان الفهداوي
أكد "ضرورة احملافظــة على انتاج
الطاقة الكهربائية ،والسعي الى
عدم انخفاضه مــن خالل املراقبة

عبد اللطيف :نعمل على

تأسيس معارضة وطنية حقيقية
داخل وخارج البرلمان

مؤمتر صحفي لإلعالن عن تشكيل حتالف بني الفتح وسائرون
يأتي أيضا ً فــي إطار االنفتاح على
اجلميع مــن أجل تكويــن الكتلة
األكبر التي تنبثــق عنها حكومة

أبوية شاملة”.
وعلى صعيد متصــل أكد عضو
املكتب السياســي لتيار احلكمة،

رعد احليدري ،امس االربعاء ،ان تياره
كان على علم بتحالف ســائرون
والفتح ،مشــيرا ً الى انه" سيتم

االعالن عن حتالفاتهم بعد احلصول
على االغلبية".
تتمة ص3

النظر في الطعن سيكون حال إجابة رئيس البرلمان أو انتهاء المدة القانونية

"االتحادية" ترفض تعطيل تعديل االنتخابات لحين حسم النزاع حول شرعيته

بغداد -الصباح الجديد:
أمــرت احملكمــة االحتاديــة العليا،
باســتمرار تطبيق قانــون التعديل
الثالــث لقانون انتخابــات مجلس
النواب رقم ( )35لسنة  ،2013بعد أن

رفضت طلبات بايقافه حلني حســم
دعوى الطعن بعدم دستوريته ،فيما
أكدت ان اجللســة االولى للنظر في
هذا القانون ســوف حتــدد بعد ورود
اجابة رئيس مجلس النواب ســليم

اجلبوري بوصفه املدعي عليه.
وقال املتحدث الرســمي للمحكمة
االحتادية العليا إياس الســاموك إن
"احملكمــة عقدت جلســتها أمس
برئاســة القاضــي مدحــت احملمود

وزير العمل يفتتح ورشة عن ربط المساعدات
النقدية اإلغاثية مع شبكة األمان االجتماعي

وحضور القضاة االعضاء كافة".
وتابــع الســاموك أن "اجللســة
خصصت للنظر في خمسة طلبات
باصدار قــرار والئي بايقــاف تنفيذ
التعديــل الثالث لقانــون انتخابات
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مجلس النواب الذي مت اقراره مؤخراً".
وأشــار إلى ان "احملكمة وجدت بعد
املداولــة أن البــت بتلــك الطلبات
واصدار قرار بشأنها قبل الوقوف على
اقــوال الطرف االخرى فــي الدعاوى

أوامر قبض بحق  20متهمًا بتفجير مدينة الصدر
وتوقيف ستة بحريق صناديق االقتراع

بغداد  -الصباح الجديد:
أعلــن مجلس القضــاء االعلى،
صــدور أوامر إلقــاء قبض بحق
 20متهمــا ً فــي تفجير كدس
األسلحة واالعتدة مبدينة الصدر
شــرقي العاصمــة األســبوع
املاضــي ،فيمــا أورد ان اجراءات
التحقيــق فــي جرميــة تزويــر
االنتخابات مستمرة وتتابع بدقة
عالية.
aتقريـر

لذا يدعو مجلس القضاء االعلى
كافــة اجلهــات بعــدم التدخل
بعمل القضــاء وان تنصرف الداء
مهامها مبوجب الدستور".
وبني ان "مجلس القضاء االعلى
واالجهــزة واحملاكــم التابعه له
ال حتتــاج توجيــه او دعوة من أي
جهة او شخص للقيام مبهامها
كونها مســتقلة دســتوريا عن
اجلــات االخرى علمــا ً ان احملاكم

املقامــة بالطعن بعدم دســتورية
القانون ســلبا ً أو ايجابا ً من شأنه أن
يعطي احساســا برأي احملكمة في
الدعوى االصلية مسبقاً".
تتمة ص3

الموصليون وصفوا عناصر داعش بـ"الوحوش
المدربة" في يوم السقوط األول ()2-2

اخملتصــة ســبق وان اتخــذت
االجــراءات القانونية املناســبة
بخصوص حادث انفجار اكداس
االســلحة في مدينــة الصدر
وصــدرت مذكــرات قبض بحق
 20متهما وكذلــك جرمية حرق
االجهــزة اخلاصــة باالنتخابات
حيث مت توقيف  6متهمني لغاية
."2018/6/ 12
تتمة ص3
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بغداد ـ الصباح الجديد:
بحــث وكيــل وزارة العمــل
والشــؤون االجتماعية لشؤون
العمــل الدكتــور عبدالكــرمي
عبــداهلل مــع وفد مــن ممثلي
شركة ( )BPالبريطانية التعاون
املشــترك لضمــان حصــول
جميــع العاملني فــي القطاع
النفطــي علــى حقوقهــم
وحــل االشــكاليات التــي
تتعلق بتســجيلهم بالضمان
االجتماعي ومنحهــم اجازات

العمل.
وقال الوكيل خــال لقائه وفد
الشــركة البريطانية ان قانون
العمــل اجلديد يوفــر الضمان
واحلقــوق جلميــع العاملني في
شــتى القطاعات االقتصادية
سواء اكانوا عراقيني او اجانب،
اال ان الواقع بدأ يأخذ منحى آخر
بعد دخول عمالــة اجنبية الى
البالد مبسميات عديدة وتذهب
ملواقع عمل مختلفة ما سبب
مشكالت في قطاع العمل.

سكان األهوار يعيشون حالة "رعب" بسبب انخفاض مناسيب المياه
طالبــت النائبة عن محافظة ذي
قار زينــب وحيــد اخلزرجي ،امس
األربعاء ،بتدويل أزمة شــح املياه
فــي البالد ،محــذرة مــن كارثة
إنسانية قد تتعرض لها احملافظة
نتيجة السياسات اخلاطئة.
وقالــت اخلزرجــي إن “محافظة
ذي قار مــن اكثر احملافظات تضررا
نتيجة شــحة امليــاه” ،مبينة أن
“عشــرات العوائل بدأت بالنزوح
من القرى إلــى املدينة لعدم توفر
مياه الشرب”.
وأضافت “اذا استمر احلال على ما
هو عليه وعدم التحرك بشــكل
سريع وعاجل فاننا مقبلون على
حرب جديــدة ضحيتها املواطن”،
مطالبــة بضــرورة “العمل على
تدويل أزمة شحة املياه في عموم

انخفاض ملحوظ مبناسيب مياه األهوار
البالد”.
وعلــى صعيــد متصــل ،أكدت
منظمــة اجلبايــش للســياحة

والبيئة مبحافظــة ذي قار ،امس
األربعاء ،أن سكان مناطق االهوار
يعيشــون حالــة رعب بســبب

انخفــاض مناســيب امليــاه في
مناطق جنوب احملافظة".
وقال مدير املنظمة رعد األسدي،

خبير قانوني :إعادة االنتخابات ممكنة
بعد حرق صناديق االقتراع والتزوير

بغداد -الصباح الجديد:
اكــد اخلبيــر القانونــي طارق
حرب ،امس االربعــاء ،ان البرملان
بامكانه التصويــت على اعادة
االنتخابــات من جديد في عموم
البالد ،مبينا ً ان الدســتور يتيح
للبرملان التصويت لصالح اعادة
االنتخابــات مــن جديــد وعدم
االعتماد علــى نتائج االنتخابات
التي متت في  12ايار املاضي.
وقال حــرب في تصريــح له ان
“مجلس النواب ميتلك صالحية
تشــريع قانون ميكنه من اعادة
االنتخابات من جديد ،خاصة بعد
اثبات حدوث عمليات تزوير وحرق

بعض صناديق االقتراع” ،مشيرا
الى أن “الدســتور يتيح للبرملان
اعــادة عملية االقتراع من جديد
في عموم البالد ،على الرغم من
وجــود الكثير مــن االعتراضات
على اعادة اجرائها”.
وأضاف ،أن “الكثيــر من النواب
حتدثــوا عن ان اجــراءات البرملان
ومضيه بالعد والفرز اليدوي غير
دستوري ،على الرغم من موافقة
القضــاء على انتــداب  9قضاة
ليحلو محــل مجلس املفوضني
ويجــرون العــد والفــرز اليدوي
لصناديق االقتراع”.
تتمة ص3

إن "مناســيب امليــاه في مناطق
االهوار الوسطى جنوبي محافظة
ذي قار انخفضت بشــكل كبير
ومتســارع ممــا أدى إلــى ارتفاع
نســبة امللوحة وتغير لــون املياه
بســبب هذه امللوحة " ،الفتا إلى
أن "ســكان االهوار باتوا يعيشون
حالة رعب وخاصة مربي حيوانات
اجلاموس بسبب هذا االنخفاض".
وأضــاف ان "مناطــق االهــوار
ينتظرهــا مســتقبال مجهول،
فضال عن حالة الــا مباالة التي
تعيشــها اجلهــات املعنيــة في
احلكومتني احمللية واالحتادية".
وأوضــح أن" منظمته ســجلت
نفــوق العشــرات مــن حيوانات
اجلاموس ،فيما حذرت من انتشار
وباء الكوليرا بســبب نقص املياه
وشحتها".
وفي الســياق ذاته ،اعلنت اإلدارة
احمللية بقضاء الدواية شمال شرق

واضاف الوزير ان هدف الوزارة هو
احلفاظ على حقوق الشــركات
والعاملني فيها واتباع االجراءات
الرســمية في تسجيل ودخول
العمالة الــى البالد ،مشــيرا
الى ان احلوار هو الســبيل حلل
كل معضلــة تواجــه العمل.
واوضح ان الــوزارة لديها جهاز
تفتيــش العمل وهــو مخول
بزيارة مواقع العمل والشركات
 ،مؤكدا اهمية الســماح لفرق
التفتيــش بالدخول إلى املواقع

لكونهــم جاؤوا ضمــن قانون
العمل ملتابعة عمل الشركات
ميدانيا وضمان حقوق اصحاب
العمــل والعمــال .وناقــش
الوكيل مــع ممثلي الشــركة
بعــض االشــكاليات املتعلقة
بتأخر تســجيل دخول العمالة
للبالد ومنحهــم اجازات عمل
االمر الذي تترتب عليها تبعات
قانونيــة تقتضي محاســبة
اخملالف.
تتمة ص3

مفوضية حقوق اإلنسان تطالب

نائبة عن ذي قار تطالب بتدويل أزمة المياه

بغداد ـ الصباح الجديد

بغداد -الصباح الجديد:
كشف عضو ائتالف دولة القانون
وائل عبد اللطيف ،امس األربعاء،
عن ســعي مجموعة من النواب
والسياسيني لتشــكيل جبهة
معارضــة سياســية لتصحيح
مســار العمليــة السياســية،
مبينــا ان اجلبهة ســتضم نوابا
وسياســيني مــن داخــل وخارج
البرملان.
وقال عبــد اللطيف إن “ما افرزته
نتائــج مفوضيــة االنتخابــات
اجملمدة اعمالها من عمليات تزوير

فاضحة وســرقة لالصوات التي
ادت الى شــبه فوضى سياسية
ونيابية دفعنا إلى التشاور الطالق
جبهة معارضــة عراقية وطنية
لتصحيح العملية السياسية”.
واضــاف ان “اجلبهة ســتنطلق
بشكل رســمي بعد اعالن نتائج
العد والفرز من قبل القضاة الذين
انتدبهم الســلطة القضائية”،
مشــيرا الى ان “ابــواب اجلبهة
ستكون مشرعة امام اجلميع من
دون قيد او شرط”.
تتمة ص3

العمل تبحث مع شركة بريطانية
ضمان حقوق العاملين في القطاع النفطي

تقرير

وقال املتحــدث باســم اجمللس
القاضي عبد الستار بيرقدار في
بيــان تلقت " الصبــاح اجلديد "
نسخة منه ان "اجراءات احملاكم
في التحقيق بخصوص مختلف
اجلرائم تستوجب السرية والدقة
والميكن نشرها في وسائل االعالم
خصوصا في مراحــل التحقيق
االولــى بعكــس النشــاطات
السياسية للســلطات االخرى

املســتمرة لســامة تشــغيل
الوحــدات التوليديــة ،ومتابعــة
الوقود اجملهز  ،بالتنســيق مع وزارة
النفط".
وأضاف ان وزير الكهرباء شدد "خالل
االجتمــاع اليومي له مــع املالك
املتقدم للوزارة امس االربعاء ،على
حتقيق العدالة فــي توزيع الطاقة
الكهربائية فــي بغداد واحملافظات،
وتشــخيص اي حالة جتاوز من قبل
احملافظات على حصصها املقررة".
تتمة ص3

محافظة ذي قــار ،امس األربعاء،
نــزوح  196عائلــة مــن القضاء
بسبب شح املياه.
وقــال قائممقام القضــاء فليح
حســن إن "إدارته ســجلت نزوح
 196عائلــة منــذ مطلــع العام
احلالــي  2018/1/1حتــى تاريــخ
اليــوم  ،"2018/6/13مبينــا أن
"هــذه العوائل غــادرت القضاء
باجتاه محافظات كربالء والنجف
ومناطــق الزبيــر وســفوان في
البصرة".
وبني أن "قرار نزوح العوائل بسبب
شــح املياه التــي ضربت مناطق
الدواية والقــرى واالرياف التابعة
لها".
ودعا حســن اجلهات املعنية في
احلكومــة احملليــة باحملافظة إلى
"تــدارك املوقــف وإيقــاف نزيف
الهجرة قبل فوات األوان".
تتمة ص3

بمنح مالية لذوي األطفال
ومنع تشغيلهم

بغداد  -الصباح الجديد:
دعت مفوضية حقوق االنسان،
امس األربعاء ،وملناســبة اليوم
العاملــي ملكافحــة عمالــة
األطفال ،الــى جتنيب الطفل
العراقي كل أنواع االنتهاكات
وترويج ثقافة حمايته.
وقال مســؤول ملف الطفولة
في مفوضية حقوق االنســان
زيدان خلف العطواني في بيان
تلقت "الصباح اجلديد " نسخة
منــه ،إنه "في اليــوم العاملي
ملكافحــة عمالــة االطفــال
طالب عضــو مفوضية حقوق
االنسان زيدان خلف العطواني
املؤسسات االعالمية العراقية
واملنظمات االنســانية احمللية
والدولية (اليونسيف) املعنية
مبلف الطفولــة بالدعوة الى
التعاون مــع مفوضية حقوق

االنســان والترويــج لثقافــة
حمايــة الطفــل العراقي من
كافــة اشــكال االنتهــاكات
التى ترقى الى ان تكون بالضد
من االنســانية ومنها (عمالة
االطفال) دون السن القانوني".
وأضاف ان "ما نالحظه اليوم من
اســتغالل للطفولة العراقية
للعمل فــي الــورش االهلية
واملصانــع يدعونــا للوقــوف
جليا للحد مــن هذه الظواهر
السيئة بحقهم والدعوة الى
ثقافة مجتمعية عامة تتدخل
بهــا املؤسســات احلكومية
والشرطة اجملتمعية ومنظمات
اجملتمع املدني اضافة الى توفير
الدعم االعالمي بذلك للعمل
على مكافحــة ظاهرة عمالة
االطفال الغير شرعية..
تتمة ص3
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د .علي شمخي

شؤون عراقية

بالتنسيق مع فريق البنك الدولي ومفوضية الالجئين

وزير العمل يفتتح ورشة عن ربط المساعدات
النقدية اإلغاثية مع شبكة األمان االجتماعي

تغييب إرادة الشعب !
ثمــة احــزاب وكيانات تريــد فــرض رؤيتها
ومنهجهــا فــي ادارة البالد ويبــدو انها غير
مســتعدة للتخلي عن هــذه املهمة والحتى
االعتراف بفشــلها في التجارب السابقة واذا
كانت الدميقراطية في معناها احلقيقي تعني
اشاعة ثقافة التداول السلمي للسلطة فان
الدميقراطية مبفهــوم هذه االحزاب والكيانات
تعني القدرة على ابتكار الطرق واالســاليب
التي متكنها على البقاء في الســلطة مهما
كانت النتائــج وميكن القول ان ماشــهدته
العاصمة بغداد من احداث خطيرة خالل االيام
القليلة املاضيــة يبعث بدالالت خطيرة تؤكد
اصرار املنتفعني الذيــن افقدتهم االنتخابات
صفتهم الشرعية في التحكم مبقاليد االمور
على حرف املســار االنتخابي واحالل الفوضى
محل الهدوء واالستقرار وتعميق االنتهاكات
في مفاصل العملية السياســية التي متكن
الشــعب العراقي من استعادة عافيته وثقته
بــادارات الدولــة ومؤسســاتها ونهجها في
تقــدمي اخلدمات فالتفجير الــذي طال مدينة
الصدر وراح ضحيته العشــرات من الشهداء
واجلرحــى واحلريــق املتعمد الذي اســتهدف
صناديق االقتراع وبعض املواد العينية العائدة
الــى املفوضية العليا املســتقلة لالنتخابات
يرتبــط ارتباطا وثيقــا باالرادات املشــبوهة
جملموعات مناصرة لتلك اجلهات النفعية التي
اشــرنا اليها وهي تتغذى على اجواء الشحن
الطائفي وخلــق الفوضى وبث مظاهر اخلوف
والقلق من اجل االقتــراب من اهدافها لذلك
ليس مــن الصحيح التهــاون مبواجهة مثل
هذه االطراف التــي عبثت وتريد العبث باملزيد
من ممتلكات الشــعب والدولة وعرقلة عملية
تداول الســلطة كما انه ليس من الصحيح
تغييب ارادة الشعب العراقي في اقتالع جذور
هذا الفكر املريــض واملنهج اخلطير من خالل
الســماح الحزاب وكيانات ثبــت تورطها في
ممارســة الفساد واالســاءة للوطن والشعب
باملشــاركة مجددا فــي تولي املســؤوليات
واملناصب داخل السلطة التنفيذية وشمولها
باية صفقــات وحتالفات متكنها مــن العودة
مجــددا الى املشــهد السياســي مبــا يثير
الســخط والنقمة على النظام السياســي
برمته وليس مــن املعقول ان توجــه الدعوة
من خالل تصريحــات ملمثلي التحالف اجلديد
الذي يســعى لتشــكيل الكتلة االكبر الى
جميع االحــزاب والكيانات لالنضمام الى هذا
التحالف من دون متحيــص وتدقيق مبلف من
فشل في االداء او خان االمانة التي اؤمتن عليها
او تلطخت سمعته وسيرته في احلكم بنهب
املــال العام وفرط بوحدة العراق وســيادته مما
يعني سعي مثل هذه التحالفات الى تغليب
ارادتها على ارادة الشــعب وســلب محاسن
الدميقراطيــة وتغييب عناوينهــا ومظاهرها
والطعن مبضامينها.

متابعة الصباح الجديد:
اكــد وزيــر العمــل والشــؤون
االجتماعية املهندس محمد شياع
الســوداني ان االصالحــات التــي
اجرتهــا الوزارة في ملــف احلماية
االجتماعية كانــت محطة مهمة
في مســيرة عمــل احلكومة خالل
املدة املاضية .
وقــال الوزير خالل افتتاحه ورشــة
عمل عن ربط املســاعدات النقدية
االغاثيــة مــع شــبكة االمــان
االجتماعي اخلاصة بــوزارة العمل
بحضور مسؤولني عن هيئة احلماية
االجتماعية وفريق من البنك الدولي
ومفوضيــة االمم املتحدة لشــؤون
الالجئــن والوكالــة البريطانيــة
للتنميــة الدولية وممثلي املنظمات
الدولية االخرى.
وقال الســوداني ان الــوزارة برغم
التحديات واالزمات متكنت بالتعاون
مــع شــركائها االجتماعيــن من
تنفيذ قانون احلمايــة االجتماعية
رقــم  11لســنة  2014وخصوصا
ان العــراق ميــر بازمة ماليــة االمر
الــذي يتطلب توجيــه االموال الى
املستحقني الفعليني وهو ما حصل
في تنفيذ القانون.
واضاف ان الوزارة اجرت اوسع مسح
للفقراء في العــراق وحصلت على
قاعدة بيانات دقيقة تضم معلومات
واســعة عن هذه الفئة ســتكون
مبتناول اصحاب القرار سواء أكانوا
من مؤسسات الدولة او املنظمات
الدولية لتوجيه املساعدة والدعم
للمســتحقني واالســهام فــي
النهــوض باوضاعهم املعيشــية،
الفتا الى ان الوزارة لديها مجموعة
من الباحثني االجتماعيني موجودون
في ارجــاء العراق يدرســون حالة
كل مستفيد من شــبكة احلماية
االجتماعيــة ويثبتــون مؤشــرات
يوميــة عنهــم بطريقــة علمية
وســريعة .واكد :نحن نتطلع الى
املزيد من الدعــم من خالل عالقتنا
مع املنظمــات الدوليــة ولقاءاتنا
التي اوضحنــا فيها تفاصيل قانون
احلمايــة االجتماعيــة ،مبينا اننا
نترقب من هذه الورشــة ان نؤسس
لشــراكة حقيقيــة لتعزيز تنفيذ
القانون من خالل توجيه مساعدات
املنظمــات الدوليــة نحــو اصالح

اجرت وزارة العمل
اوسع مسح للفقراء
في العراق وحصلت
على قاعدة بيانات
دقيقة تضم
معلومات واسعة
عن هذه الفئة
ستكون بمتناول
اصحاب القرار

وزير العمل
كما جرى خالل الورشة استعراض
خريطــة الطريق اخلاصــة بتنفيذ
قانون احلماية االجتماعية من خالل
عرض قدمه مديــر عام تكنولوجيا
املعلومــات فــي هيئــة احلمايــة
االجتماعية املهنــدس جمال بالل
عن التحديــات التي واجهت تنفيذ
القانــون واحملــاور الثالثــة اخلاصة
ببرنامــج احلمايــة االجتماعيــة
(شــبكات االمــان االجتماعــي ،
والتأمينــات االجتماعية  ،وســوق
العمل) ومــا حققته الــوزارة في
تنفيذ تلك املراحل ،كما شــهدت
الورشــة طرح بعض التســاؤالت
واالستفســارات عــن املراحــل
واالشواط التي قطعتها الوزارة في
ملف احلماية االجتماعية.
من جانب اخرى بحــث وزير العمل

هذا امللف .وعبر الوزير عن شــكره
وثنائية علــى املنظمــات الدولية
التي وقفت الى جانــب الوزارة في
تنفيذ بعض االنشطة ومن ضمنها
منظمة اليونيســيف التي كانت
ســباقة فــي الدخــول للخدمات
املشروطة اخلاصة بالتربية وكذلك
وكالــة التنميــة البريطانية التي
ســاهمت في بعض االنشــطة ،
الفتــا الــى ان الــوزارة تتطلع من
خالل الورشــة اخلــروج بتوصيات
وآلية عمــل مشــتركة للمرحلة
القادمة وخصوصا نحن نقف امام
اســتحقاقات فعلية وهناك توجه
العادة االســتقرار واحلياة للمناطق
التي تضررت بسبب االرهاب وتأهيل
اخلدمات االساســية فيها مع عودة
النازحني.

مع رئيس املفوضية الســامية لألمم
املتحــدة لشــؤون الالجئــن آلية
التعاون املشــترك في مســاعدة
الفئات الضعيفة في اجملتمع.
وثمن السوداني خالل اللقاء جهود
املنظمــة االمميــة في مســاعدة
النازحــن والعوائــل العائــدة الى
مناطقهــا ،معربــا عــن امله في
تأســيس عمــل مشــترك لكون
اهدافنــا ترتقي لهــدف واحد وهو
مســاعدة الفئــات الضعيفــة ،
مضيفــا ان املكــون الثانــي مــن
قانون احلمايــة االجتماعية يختص
بتحسني خدمات التربية والصحة
والســكن للعوائــل الفقيــرة وان
الدولــة لديها رغبة فــي معاجلة
الفقر بشــكل شــامل من خالل
انتشــال العائلة من الفقر والعوز

محاولة لتقويض النظام الوطني في العراق

ندوة بعنوان «القرارات األميركية بتجريم فصائل الحشد الشعبي»
اعالم المركز
نظم املركز العراقي للتنمية اإلعالمية
ندوة بعنوان (القرارات االميركية بتجرمي
فصائــل احلشــد الشــعبي محاولة
لتقويــض النظام الوطني فــي العراق
) بحضــور عدد من اإلعالميني ورؤســاء
حترير الصحف اليومية واملراكز الثقافية
والبحثية حيث افتتــح الندوة الدكتور
عدنان الســراج رئيس املركــز العراقي
للتنمية اإلعالمية بكلمة ترحيبية.

تقـرير

ّ
المعشر*
مروان
بعد أن اتخذ عــدد من الدول اخلليجية
قــرارا مبســاعدة األردن فــي أزمتــه
االقتصادية ،من الضروري تذكر رسالة
جاللــة امللــك األســبوع املاضي في
تشخيصه لألزمة ،وهي رسالة واضحة
وضوح الشــمس :لن يساعدنا أحد إن
لم نساعد أنفسنا .من األهمية مبكان
ونحن على أعتاب حكومة جديدة كلنا
أمل أن تكــون الباب ملرحلة جديدة في
بناء األردن احلديث ،أن نستخلص كلنا،
ومن املشــارب واالجتاهات كافة ،العبر
املناســبة مما حــدث في األســبوعني
املاضيــن ،حتى تكون أي مســاعدات
عونا لنا بينما نســاعد أنفســنا ،بدال
من أن تصبــح مدعاة ألن ترجع حليمة
لعادتها القدمية ،وتبقى الدولة مأسورة
بثقافة االعتماد على اخلارج التي تثبت
كل يوم عدم إمكان استدامتها.
دولة الرئيس عمر الرزاز يعرف ذلك جيدا،
وهو ما يدفعنا جميعا للتفاؤل ،ونأمل
أيضا أن تدركــه أذرع الدولة كافة ،من

واشار الدكتور السراج إلى ان ما حققه
أبطال احلشــد مــن انتصــارات جعلت
العالــم يقــف احتراما وتقديــرا لتلك
التضحيات الكبيرة حيــث كان اجلميع
شــاهدا على التعامل االنساني ألبطال
احلشــد الشــعبي في املناطق احملررة ..
مشــددا علــى ان ما صــدر مؤخرا من
قــرارات مجحفة مــن قبــل الواليات
املتحدة االميركية اجتــاه بعض فصائل
احلشد الشعبي جاءت لتستفز مشاعر

كل أبنــاء الشــعب العراقــي بشــتى
اطيافــه للمجهــود الوطنــي والذين
بذلوه والشــهداء الذي ســقطوا دفاعا
عن العــراق واجلرحــى واملعوقني منهم
ميثل استفزازا ملشــاعرهم .بعدها ألقى
الدكتور عزيز جبر شيال والدكتور سعيد
دحدوح والدكتورة فاطمة ســلوم بحوثا
عن تداعيات العقوبات األميركية أكدوا
فيها على وجوب التحرك الدبلوماســي
الســريع إليقاف هذه القرارات ال سيما

وأن تلــك الفصائل كان لها دور كبير في
القضاء علــى اجملاميع اإلرهابية وموقف
وطني موحد وحاســم ملنع تكرار هكذا
جتاوزات على وحدة البلد.
واضافــوا ان توقيــت القــرارات جاء في
وقت يشــهد فيه العراق استقرارا أمنيا
واجتماعيا بعد التخلص من العصابات
اإلرهابية بعدها جرت مداخالت بني عدد
من احلضور جرى خاللها مناقشة بعض
املقترحات والتوصيات حول املوضوع.

واجلهل وحتســن وضعها بالشكل
الذي مينع توارث الفقر.
واكد وزير العمل ان توجه مفوضية
االمم املتحــدة نحو قاعــدة بيانات
الوزارة ســيضمن لها قراءة دقيقة
في االســتهداف وذلــك من خالل
اجــراء تقاطع لبيانــات املفوضية
اخلاصة بالنازحني مع بيانات الوزارة
عن الفقــراء  ،الفتا الــى ان هناك
مجموعــة من املواطنــن ممن هم
دون مستوى خط الفقر لم يدخلوا
ضمن برنامــج احلماية االجتماعية
بسبب قلة التخصيصات املرصودة
في املوازنة العامة.
واوضح ان الوزارة تتابع املستفيدين
مــن خالل شــبكة مــن الباحثني
االجتماعيــن الذي يجــرون زيارات
ميدانية بواقع اربع زيارات في السنة

لكون الباحث مكلف مبتابعة حالة
املســتفيد  ،مبينا ان الوزارة تعمل
على استخدام التكنولوجيا احلديثة
في نقل البيانات وتأشيرها موقعيا
لتكون لديها مؤشرات واضحة عن
حالة املستفيد وعائلته.
مــن جانبه ابدى رئيــس املفوضية
الســامية لألمم املتحدة لشــؤون
الالجئني رغبته بالتعاون مع الوزارة
واالســتفادة من قاعدة بياناتها عن
الفقراء لتأســيس عمل مشــترك
خدمــة للشــرائح الضعيفة ،في
مقابل ذلك ابدى استعداده لتزويد
الــوزارة باملعاييــر التــي تعتمدها
املفوضيــة فــي قيــاس الفقــر
وتســجيل النازحني من خالل نظام
حديث يعتمد على مســح قزحية
العني.

الصحة النيابية تكشف عن ارتفاع

نسبة األوبئة واألمراض السرطانية
بغداد  -الصباح الجديد
كشــف نائب رئيس جلنة الصحــة والبيئة
النيابية فارس البريفكاني ،امس األربعاء ،عن
ارتفاع نســبة األوبئة واألمراض السرطانية
في عموم البالد نتيجة فقدان السيطرة على
املنافذ احلدودية ،مشــيرا إلى أن غالبية املواد
الداخلة للبالد ال تخضع للرقابة الصحية.
وقال البريفكاني في تصريح لـــه إن “فقدان
القوانــن واألنظمة ادى الــى تفاقم الوضع
الصحــي في البالد نســبة األوبئة واألمراض

الســرطانية في عموم البالد” ،عازيا ذلك إلى
“انتشار األوبئة بسبب انتشار املواد الغذائية
املنتهيــة الصالحية فقدان الســيطرة على
املنافذ احلدودية”.
وأضــاف البريفكانــي ،أن “املــواد الغذائية
الداخلة للبــاد خالية من الرقابة الصحية”،
مطالبا احلكومــة العراقية واملنافذ احلدودية
بـ”تشــديد الرقابة وعــدم ادخــال أي مواد
رديئة للبالد كونها تشــكل خطرا على حياة
الشعب العراقي”.

«لن يساعدنا أحد إن لم نساعد أنفسنا»
أن الدولــة الريعية وأدواتها انتهت الى
غير رجعة ،وأننا على مشــارف مرحلة
جديدة إما أن نحسن التعامل معها أو
أنها ستجرفنا الى حيث ال نريد.
ســاعدنا أنفســنا عندما نزل الناس
للشارع في وقفة احتجاجية حضارية
ســلمية على السياســات السابقة،
أظهــرت حــب األردنيــن لوطنهــم
وحرصهم عليــه ،وجعلــت من هذه
االحتجاجات ليس غاية عدمية ولكن
وســيلة لبناء مستقبل أفضل ،وما إن
أطلق الرئيس إشــارات إيجابية تظهر
حرصه على التواصل مع الناس ونيته
تقدمي خطــة متكاملــة للتعامل مع
الوضع حتــى أعطاه النــاس ثقتهم،
فانسحبوا من الشــارع ألنهم يريدون
أكل العنب وليس قتل الناطور.
ســاعدنا أنفســنا عندمــا تعاملت
األجهزة األمنية بشــكل مسؤول مع
املواطنني ،فلم تنظــر اليهم وكأنهم
أعداء للوطن بل أبناؤه وبناته ،فخلقت
جوا ســاعد كثيــرا فــي التعامل مع
األزمة.
ســاعدنا أنفســنا عندمــا كان خيار

احتجاجات االردن

جاللة امللك شــخصا إصالحيا نظيف
اليــد منفتحــا علــى النــاس لديه
برنامج متكامل سياســي واقتصادي
واجتماعي ،في إشــارة واضحة لنهج
جديــد يعتمد التشــاركية والتواصل
واحترام رأي الناس ،وفي إشارة واضحة
أيضا إلــى أن املرحلة املقبلة لن يكتب
لها النجاح من دون تغيير طريقة إدارة
الدولة مبا يضمن مشــاركة سياسية
كما اقتصادية في صنع القرار.
نســاعد أنفســنا إن لم يبق البعض
يصر علــى وضع العصي فــي دواليب
اإلصالح واإلصالحيني وتصوير املسيرة
اإلصالحية بأنها عدوة للوطن ،وكل يوم
يثبت بالوجــه القاطع أن أعداء الوطن
احلقيقيني هــم الفســاد واالمتيازات
على حساب الناس واإلقصائية وضعف
اإلنتاجية والتهرب الضريبي واحملسوبية
والواسطة.
نساعد أنفســنا إن اقتنعنا أن املرحلة
املقبلة هي مرحلة بناء األردن احلديث مبا
يعني ذلك من تطوير مؤسساته وبناء
دولة القانون ورفــع اإلنتاجية واالبتعاد
عــن ثقافة االعتمــاد علــى اآلخرين.

لقد أطلق جاللــة امللك التحدي ،فهل
نحن مســتجيبون؟ وهل مؤسســات
الدولــة كلهــا راغبة؟ لــن ننجح في
االعتماد على النفــس إن لم تتضافر
اجلهود ونبتعد عن سياسة االتهامات
واالتهامات املضادة ،ونعلي شأن الوطن
فوق شؤوننا اخلاصة.
البــوادر األولية مشــجعة ،وقد أخذ
الرئيس اجلديد وقته في التشــكيل ما
يدل على حرصه على أن يأتي بالشخص
املناسب ،رجال كان أم امرأة ،في املكان
املناســب ،وعدم التقيــد باالعتبارات
التقليدية ولو أنه رمبا يتعرض لضغوط
كبيرة للتشبث بتيارات لم تعد صاحلة
للمرحلــة احلالية .لم يتــردد الرئيس
اجلديد ،في ســابقة الفتة ،احلديث عن
ضرورة الوصول لعقد اجتماعي جديد،
ما يدل على وعيه وبعد نظره .التحدي
الكبير الــذي يواجه الرئيــس هو في
توظيــف الدعم الكبير الــذي يأخذه
اليوم مــن جاللة امللك ومن الشــارع
للتأســيس لعقــد اجتماعــي ونهج
جديدين يفخــر أبناء وبنات األردن بهما
ويأخذان البالد الى بر األمان.

شؤون عراقية
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شهادة إعالمي موصلي حول ليلة سقوط مدينته

مرافقها الستقبال

الموصليون وصفوا عناصر داعش
بـ"الوحوش المدربة" في يوم السقوط األول

العائالت في عيد الفطر

بغداد ـ الصباح الجديد:
باشرت أمانة بغداد اســتعداداتها في تهيئة
جميــع مرافقهــا الســياحية والترفيهية
إلســتقبال العائــات البغداديــة والزائرين
الوافدين من جميع محافظــات البالد طوال
ايام عيد الفطر املبارك .
وذكرت مديرية العالقــات واالعالم ان " أمانة
بغداد باشــرت تهيئــة متنزهاتها وحدائقها
العامة في عموم مناطق العاصمة وجتهيزها
بألعــاب االطفال ومنظومــات االنارة وأماكن
اجللوس إلستقبال العائالت التي يتعذر عليها
الوصــول الى األماكــن الترفيهيــة الكبيرة
وسط العاصـــمة " .
وأضافت ان " األمانة هيأت أيضا ً حدائق شارع
أبي نؤاس وكورنيش األعظمية ومرافق متنزه
الزوراء إلســتقبال املواطنني طوال ايام العيد
الى جانب املرافــق الترفيهية االخرى التابعة
لقطاع االستثمار " .
وأشارت إلى ان " مديرية احلراسات واألمن في
امانة بغــداد أعدت خطة امنية بالتنســيق
مع قيــادة عمليات بغداد حلماية هذه األماكن
وتهيئة األجواء اآلمنــة للمواطنني طوال أيام
العيــد الســعيد"  ،ملفتة الــى أن " اجلهد
اخلدمي سيستمر طوال أيام العيد في تقدمي
خدمات النظافة واملــاء واجملاري ألهالي مدينة
بغداد ".

نينوى ـ خدر خالت:
االعالمــي والناشــط املوصلي
احمد املالح ،قدم شــهادته حول
االيــام االخيــرة قبل وفــي اثناء
ســقوط مدينــة املوصــل بيد
عصابات داعش االرهابية ،وهو اذ
يسرد تلك االحداث املؤملة ،ينبغي
االشــارة الى االخطــاء الكارثية
التــي ســبقت ذلك الســقوط
املدوي ،والذي كلــف العراق االف
الشهداء واجلرحى وبضعة ماليني
من النازحني واملهجرين الذين لم
يلتم شمل اكثرهم حلد اليوم.
يقــول املــاح "في تلــك األثناء
شــاهدت مقاتلــي العشــائر،
التابعني ملستشــار رئيس الوزراء
املالكــي "الندى" ،بســياراتهم
وأســلحتهم يحملون عائالتهم
وحاجاتهــم مــن حــي الطيران
ليخرجوا هاربني من املدينة ،كان
ذلك عصر اليــوم  9يونيو ،كانت
ســيارات الدفع الرباعــي ،نحو
ثمانية ،تسابق الريح لتخرج من
املدينة من دون أن يشــارك رجال
تلك السيارات في أي اشتباك أو
معركة وال حتى في نقل النازحني
من أهالي املدينة .و في العاشرة
والنصف مســا ًء ليلة ســقوط
املوصــل ،قنابل الهاون تســقط
على مناطق اجلانــب األمين التي
ما يزال اجليش العراقي مسيطرًا
عليهــا (الطيــران واجلوســق
والغزالني) بكثافــة ،حيث يوجد
مقر قيــادة العمليات نيوى ،مقر
فوج الدعم واإلســناد ،واملوصل،
ومحكمة مكافحة اإلرهاب".
وبحســب املــاح فــان "أهالي
املنطقــة كانوا يريــدون اخلروج
لينتقلــوا للجانــب األيســر،
لتجنب القصف الذي استهدف
مناطقهــم ،لكن قــوات اجليش
التي تغلق مداخــل تلك األحياء
متنع خروجهــم ،ليعود املواطنون
إلــى دورهــم ،تتجاوز الســاعة
الثانية عشرة ً
ليل ،يشاهد أهالي
تلــك املناطق انســحابا ً لنقاط

أهالي المنطقة كانوا
يريدون الخروج لينتقلوا
للجانب األيسر ،لتجنب
القصف الذي استهدف
مناطقهم ،لكن قوات
الجيش التي تغلق
مداخل تلك األحياء
تمنع خروجهم ،ليعود
المواطنون إلى دورهم،
تتجاوز الساعة الثانية
عشرة ً
ليل ،يشاهد أهالي
تلك المناطق انسحاب ًا
لنقاط الجيش وترك
النقاط التي كانت على
أبواب المناطق خالية

تفعيل قانون منع

التدخين في المؤسسات
ذكريات سقوط مدينة املوصل

اجليش وتــرك النقاط التي كانت
على أبــواب املناطق خالية ،حترك
أهالــي املناطــق للمغــادرة إلى
اجلانب األيســر لتجنب القصف
وخوفهم من اجملهول".
واسترســل بالقول "كنــت أنا
ما أزال باملنــزل ،حاولت االتصال
باملســؤولني احملليني أو الضباط
ولكن من دون أي جــدوى ،اتصل
بي أحد اجليران وقال اســتطعت
العبــور إلى اجلانب األيســر عبر
اجلســر ،دخلت إلى والدي أخبره
أننا يجب أن نغادر ،فرفض املغادرة،
قلت له نغادر لبيت نســيبنا في
اجلانب األيســر لتجنــب قنابل
الهــاون وعند نهايــة العمليات
العسكرية ميكن أن نعود ،اتفقنا
على هذا األمــر ،لم نحمل معنا

أمانة بغداد تهيئ

ســوى األوراق الثبوتية خو ًفا من
مواجهة نقاط تفتيش للجيش،
وقررنا اخلروج بسيارة واحدة وترك
الثانية في املنزل لكي نكون معا ً
خلوفنا من اجملهول خالل اخلروج".
وتابع "خرجنا من األفرع الداخلية
للحــي لنصــل إلــى الشــارع
فنشاهد سيارة نوع همر للجيش
العراقي مــن دون جنود ،ونقطة
للتفتيش خاليــة ،كانت املدخل
واخملرج الوحيد للحي الذي أسكن
فيه ،توجهنا للجسر الذي يربط
جانب املدينة األمين باأليسر لنقف
على هول املشهد؛ عشرات اجلنود
والضبــاط والشــرطة يهربــون
بسيارات مدنية وعسكرية ،حالة
من الهلــع ،موقف يجعلك تقف
على حافة املوت لتشاهد اجلحيم

بعينك".
ويــروي املالح بعض مشــاهداته
منها "جندي فوق سيارة نوع همر
حتمل ســاح مدفع رشاش يقوم
بإطالق النار بشكل جنوني نحو
اجملهول ال يعرف هــو ملاذا! الناس
ما تزال تنزح من اجلانب األمين إلى
األيسر للمدينة ،وأنا أنظر للناس
تســير وال تلتفت لصوت املدفع
الرشــاش الذي يهز اجلسر ،وتلك
األم املوصليــة التــي جتر طفلها
من دون أن تفكر حتى بالنظر من
الذي يطلق النار".
ومضــى بالقــول "ألتفــت إلى
اجلهة الثانية ،سيارات للشرطة
تتوسطها سيارات عليها عالمة
 ،k9وهي عالمة تدل على الكالب
املدربة التي تستخدمها القوات

األمنيــة لغرض الكشــف عن
املتفجرات ،اقتربت العربات وكان
عددها  3مــن جانبي ،لتصعقني
املشاهدة التالية أن ما بداخل تلك
العربات معتقلــن بلباس أصفر
مقيدين العينني واأليدي ،والقوات
املرافقة لهم من الشرطة احمللية
تطلق النار بشكل جنوني لفتح
الطريق لها كي تعبر ،ســمعت
فيما بعد أن هــؤالء املعتقلني مت
تصفيتهم ميدان ًيــا في اجلانب
األيســر للمدينــة ،ولكنــي لم
أشاهد تلك التصفية".
مبينــا ً انه "جتاوزنا اجلســر الذي
يقطع مبــا ال يزيد على  3دقائق بـ
 30دقيقة بسبب الزحام الشديد،
الذي ســببه هــرب القطاعات
العسكرية وتركهم لسياراتهم

على اجلسر ليتم دفعها من ِقبل
األهالــي ليتمكنــوا بعدها من
العبور"
ويختتــم بالقول "عنــد اجلانب
األيســر من املدينــة ،التي كانت
حتت سيطرة فرقة املشاة الثانية
من اجليش العراقي ،لم جند جنديًا
واح ًدا لذلك قررنــا بعد االتصال
ببيت نسيبنا اخلروج صوب أربيل،
لتبدأ رحلة اخلروج من املدينة من
أمام جامع النبي يونس ذي النُّون
 عليه الســام  ،-لتكون رحلةالنــزوح القاتلة وحلظــة افتراق
اجلســد عن الــروح ،تلــك الروح
التي أبت املغادرة ،كنت أنا واحدا ً
من مليون ونصــف املليون نازح
شاركوني تلك اللحظة وعاشوا
معي ذلك الفراق".

الحكومية

بغداد ـ الصباح الجديد:

ناقشت وزيرة الصحة والبيئة الدكتورة عديلة
حمود حســن مــع مدير عام دائــرة الصحة
العامة الدكتور أحســان جعفر تفعيل قانون
منع التدخني في مؤسســات الدولة والدوائر
احلكومية كافة من خالل اللجان املشــتركة
املنبثقــة عن اللجنة العليــا ملكافحة اضرار
التدخني .
وتســعى دائرة شــؤون املواطنني والعالقات
العامة في امانــة مجلس الــوزراء للوصول
إلى املواطــن العراقي الكــرمي ،واطالعه على
مواضيع مهمة وتفاصيل ذات مساس بحياته
وهمومه ،وتأسيســا ً مــن الدائرة ملشــروع
توعية املواطن بحقوقه وواجباته الدستورية،
وايصال نصوص القوانني والقرارات وجتســيدا ً
ملبدأ املواطنة اوال ً يســرها ان توضح ان قانون
مكافحة التدخــن رقم ( )19لســنة 2012
يهــدف إلى حماية األشــخاص مــن أخطار
التدخــن وتقليل نســبة املدخنني ،من خالل
وضع معايير ملكافحة التدخني .

تتمات ص1
التحالف األخير متناغم مع رؤيتي
إيران واميركا ويبعد شبح احلرب
األهلية
وقــال احليــدري  ،إن "تيــار احلكمة كان
على علم بتحالف سائرون والفتح  ،في
الوقــت الذي اجتمع فيــه رئيس ائتالف
الفتــح هــادي العامــري وزعيم حتالف
سائرون مقتدى الصدر زار وفد من الفتح
برئاسة الشيخ قيس اخلزعلي زعيم تيار
احلكمة عمار احلكيم".
وبــن ان "االمور ليس فيهــا اي تقاطع
وباجتــاه االتفــاق الكلــي" ،مؤكــدا ان
"احلكمة في االســاس وقعت على ورقة
انضمام مع سائرون والوطنية".
وأشــار الــى ان "االعالن عــن التحالف
ســيكون عند اكتمال العــدد لتجاوز
الـ  200صوتا للحصــول على االغلبية
املريحة" ،مبينــا ان "الورقة التي وقعت
مــع ســائرون والوطنيــة ال ترقى الى
مســتوى التحالف ،امنا هي ورقة تفاهم
وســنعلن عن التحالف عندما يكتمل
العدد".
وكان زعيــم التيــار الصدري الســيد
مقتدى الصدر أعلن ،عن انضمام حتالف
الفتح الى التحالف الثالثي الذي يضم
سائرون واحلكمة والوطنية.
"االحتادية" ترفض تعطيل تعديل

االنتخابات حلني حسم النزاع حول
شرعيته
ون ّوه إلى أن "االعراف القضائية املستقرة
حتظر على احملكمــة ابداء الرأي تصريحا ً
أو تلميحاً ،في موضوع الدعوى االصلية
املعروضة عليهــا اال حني أصدار احلكم
الفاصل فيها".
وأكــد ان "احملكمــة قــررت باالجماع رد
طلب اصــدار القرار (الوالئــي)" ،منوها ً
إلــى أن "موعد النظر في دعاوى الطعن
االربعة سيكون حال تقدمي املدعي عليه
رئيس مجلس النواب /اضافة لوظيفته
الجابته ،او حال انتهــاء املدة القانونية
لذلك ،أيهما االقرب ،وأن تلك االجابة لم
ترد إلى احملكمة لغاية االن".
من جانبه ،ذكر اخلبيــر القانوني محمد
علي في تعليق إلى "الصباح اجلديد" ،إن
"احدى طلبات القرار الوالئي تقدمت به
املفوضية العليا املستقلة لالنتخابات".
واضاف محمــد أن "الغرض من الطلب
هو ايقــاف تنفيذ القانــون ،اي تعطيل
العد والفــرز اليدوي ونشــاط القضاة
املنتدبني للعمل بــدل املفوضني الذين
جرى توقيفهم عن العمل ،حلني حســم
الدعوى املتعلقة بالنزاع حول شــرعية
قانون االنتخابات بتعديله الثالث".
ويــرى ان "حكم احملكمة كان موفقاً ،ألن
منح القرار الوالئي سوف يعطي اشارة

مبكرة مبا ستحســم عليه الدعوى دون
استكمال االجراءات القانونية املتعلقة
باالطالع علــى اجابــات رئيس مجلس
النواب وهو خصم فيها".
وال يتوقــع علي أن "يســتغرق حســم
الدعوى طويــاً ،فهناك امــاد قانونية
ينبغــي على املدعي عليــه االجابة في
ضوئها اال فأنه سوف يعد صارفا ً النظر
عن حقه في االجابة".
يذكر أن عــددا ً من اجلهــات ومن بينها
املفوضيــة قد قدمت طعنــا بالتعديل
الثالث لقانــون االنتخابات الذي جعلت
نصــوص عمليــات العد والفــرز يدويا ً
وجمدت نشاط املفوضني وانتدبت قضاة
تسعة بدالء عنهم.
وزير الكهرباء :سرقة حصص
احملافظات تعرض املنظومة الوطنية
خلطر التوقف التام
ودعا وزير الكهرباء الى "محاســبة من
يقــوم بهذه التجــاوزات بشــدة ،كون
حالة التجاوز متثل ســرقة من حصص
احملافظــات االخرى ،فضال عــن تعريض
منظومــة الكهربــاء الوطنيــة خلطر
التوقف التام".
وكانت وزارة الكهرباء ،اعلنت األســبوع
املاضي ارتفــاع انتاجها من الطاقة الى
أكثــر من  15ألــف ميــكاواط ووعدت

بزيادة ساعات التجهيز للمواطنني بعد
زيادة االنقطاع في األسابيع املاضية مع
ارتفاع درجات احلرارة.
وأعلن رئيس الوزراء حيــدر العبادي في
مؤمتــره الصحفي أمس الثالثــاء "رفع
انتاجية الطاقة الكهربائية وجتاوز االزمة
املؤقتة التي حصلت خالل االســبوعني
املاضيني بســبب الصيانة واالخفاقات
في عدد من مفاصل الطاقة الكهربائية
ومتت معاجلتها ،وهناك حتسن واضح في
انتــاج الطاقة الكهربائيــة عما كانت
عليه ،ومستمرون بهذا االطار".
وشــدد العبادي على "تعاون احملافظات
فيمــا يتعلق بتوزيــع امليــاه والطاقة،
ولــن نســمح بالتجاوز علــى احلصص
الكهربائية واملياه من اية محافظة النه
يضر باحملافظات االخرى".
عبد اللطيف :نعمل على
تأسيس معارضة وطنية حقيقية
داخل وخارج البرملان
وكان احمللل السياســي حافظ آل بشارة
أكد في تصريح له أن اجلانب االميركي ال
يروق له اعادة العد والفرز اليدوي لنتائج
االنتخابات ،مشــيرا إلى أن واشــنطن
متــارس ضغوطا لتجــاوز جرميــة حرق
صناديق االقتراع.

خبير قانوني :إعادة االنتخابات ممكنة
بعد حرق صناديق االقتراع والتزوير
واوضــح حــرب ،أن “ابــواب اجلهــات
القضائية مفتوحــة للجميع وبامكان
املعترضني على قــرارات البرملان اللجوء
اليها ،وبالتالي سيقول القانون كلمته
الفصل في هذا االمر” ،متســائالً :كيف
تكون اجــراءات البرملان غير دســتورية
وانتدب القضــاء  9قضاة بدل املفوضية
ومتت املوافقة على العد والفرز اليدوي”.
أوامر قبض بحق  20متهماً بتفجير
مدينة الصدر وتوقيف ستة بحريق
صناديق االقتراع
وتابع بيرقدار "كما ان اجراءات التحقيق
في جرمية تزويــر االنتخابات مودعة لدى
هيئــة النزاهــة وان اجــراءات القضاء
بخصــوص الدعــوى املتعلقــة بذلك
مســتمرة ايضا ً بدقة بعيدا ً عن رغبات
تصفيــة اخلصــوم السياســيني عبر
اســتغالل امكانيات االجهــزة االمنية
لتحقيق تلك الرغبات ملصالح شخصية
ضيقة على حساب مصلحة الدولة"
العمل تبحث مع شركة بريطانية
ضمان حقوق العاملني في القطاع
النفطي
 ،مشيرا الى انه بعد زيارة وفد الشركة

وابدائها حســن النية في التعاون مع
الــوزارة وااللتزام باالجراءت الرســمية
املتعلقة مبنح اجازات العمل ،ستتولى
الوزارة حل االشكاليات املتعلقة بتأخر
تسجيل ومنح االجازات وذلك من خالل
اجراء زيارة من قبل فرق التفتيش ملواقع
العمل وتسجيل بعض املالحظات على
الشــركة وتثبيت النقاط التي حصل
فيها خلــل للعمل لتجاوزها خالل مدة
معينة ومن ثــم البت في حل ومعاجلة
تلــك االشــكاليات ضمــن صالحيات
الوزير.
واشــار الى ضرورة التعاون والتنســيق
املشترك بني الوزارة والشركة البريطانية
واالتفاق على آلية للسماح بدخول فرق
التفتيش واتبــاع االجراءات الصحيحة
في تســجيل ومنح اجازات العمل مع
تســمية ممثلني عن الوزارة والشــركة
لبحــث االشــكاليات التــي حصلت
للوقوف عندهــا والعمل على تذليلها،
وذلك لتأســيس عمل مســتقبلي من
شــأنه تالفي االخطاء واملالحظات التي
تسجل على الشركات.
وبــن الوكيل عبــد الكــرمي ان هناك
توجهــا لدى الوزارة بالتعــاون مع وزارة
النفط لعقد ورشة عمل مع الشركات
النفطية املوجودة في محافظة البصرة
لشرح مضامني قانون العمل والضوابط

املعمــول بها على وفــق القانون بغية
ضمــان حتقيق بيئة قانونية وســليمة
في تعاقد تلك الشركات وضمان حقوق
العاملني فيها.
سكان األهوار يعيشون حالة "رعب"
بسبب انخفاض مناسيب املياه
وكان مركز إدارة املــوارد املائية في وزارة
املوارد أعلن في وقت سابق عن انخفاض
اخلزين املائي للعراق من  27الى  17مليار
لتر مكعب ،مبينا ان األزمة ســتنتهي
بعد امتالء ســد اليســو التركي خالل
سنة ونصف.
مفوضية حقوق االنسان تطالب مبنح
مالية لذوي األطفال ومنع تشغيلهم
وتوفير احللول املستدامة من خالل فتح
منتديــات ثقافية ورياضيــة لالطفال
ومنح مالية إلسرهم تعوضهم عن ترك
مقاعد الدراسة".
ودعا مؤسســات الشــرطة العراقية
املعنية باالسرة واجملتمع الى "مزيد من
اجلهود ملكافحة التســول في شــوارع
بغــداد والقبض علــى العصابات التي
تســتغل اطفال املشــردين والنازحني
وفاقــدي املعيــل في اعمال التســول
والسرقة جراء ما يتسبب به من تاثيرات
مستقبلية سيئة عليهم".

الملف األمني

تفكيك سيارة ملغمة في بوب الشام شمالي بغداد * ضبط  3مضافات إرهابية بقرية "أبو سنيدر" بصالح الدين
العثور على  3عجالت تحمل أسلحة في ذي قار * اعتقال خمسة "إرهابيين" في الجانب أيمن الموصل

بغداد – تفكيك ملغمة
ذكــر مصــدر امني في الشــرطة
العراقيــة امــس االربعاء بــأن قوة
امنية متكنت من تفكيك ســيارة
ملغمة شمالي العاصمة بغداد.
وقال املصــدر ان "قوة من مكافحة
املتفجرات متكنت مســاء يوم امس
من تفكيك ســيارة ملغمة كانت
مركونــة على جانــب الطريق في
منطقة بوب الشام شمالي بغداد"
 ،من دون وقوع اية خسائر بشرية او
مادية".
ديالى – انفجار عبوتني
افــاد مصــدر أمنــي في شــرطة
محافظة ديالى امس األربعاء ،مبقتل
رجــل وزوجته وإصابــة ثالثة جنود
بحادثني منفصلني في احملافظة .

وقــال املصــدر إن "رجــا ً وزوجته
قتــا بانفجار عبوة ناســفة على
مركبتهما في ســاعة متاخرة من
مساء يوم أمس في منطقة علياوه
قرب خانقني(100كم شــمال شرق
بعقوبــة)"  ،مضيفا أن "ثالثة جنود
أصيبوا بانفجار عبوة ناســفة على
دوريتهم قرب قرية ســارية تبة في
أطراف ناحية قره تبه (90كم شمال
شرق بعقوبة)".
كركوك – عمليات تفتيش
افــاد مصــدر امنــي في شــرطة
محافظــة كركوك امــس االربعاء
ان مفــارز امنية شــرعت بتفتيش
قرى (الرفيع الزركوطية و برد سبي
والعيون املنطقة الزراعية واحلون) .
وقــال املصدر ان العملية اســفرت
عــن العثور علــى مضافة لعناصر

داعــش و  ٣عبوات ناســفة جاهزة
للتفجيــر ورفعت مــن قبل مفرزة
معاجلة املتفجرات شــرطة احتادية،
بعد تأمني املنطقة بالكامل .
صالح الدين – ضبط مضافات
اعلن مركــز اإلعــام األمني امس
االربعــاء العثور على ثالث مضافات
لتنظيــم "داعش" فــي محافظة
صالح الدين.
وقال الناطق باســم املركز العميد
يحيى رســول إن "القــوات األمنية
في قيــادة عمليات صــاح الدين
متكنت ،من العثور على  3مضافات
لعصابات داعش اإلرهابية في قرية
أبو شــنيدر خالل تفتيش منطقة
جالم الدور ،اذ احتوت هذه املضافات
علــى  3عبــوات ناســفة معــدة
للتفجير ومالبس واطعمة وافرشة

مت تدميرهــا وحرقهــا بالكامل" ،
مضيفا كما عثرت قوة من القيادة
ذاتها على  18قنبرة هاون و 6صواريخ
قاذفــة و 200اطالقة عتــاد احادية
 22.5ملم فــي منطقة العيثة في
قضاء الشرقاط".
االنبار – تدمير عتاد
اعلــن مصــدر امني في شــرطة
محافظــة االنبار امــس االربعاء ان
القــوات األمنية دمــرت مضافتني
وأتلفــت متفجــرات مختلفة في
محافظة األنبار.
وقــال املصدر ان "القــوات األمنية
في قيــادة عمليات االنبار تعثر على
مضافتــن قدميتني وتعمــل على
تدميرهمــا ،وحزام ناســف وعتاد
بندقيــة مت تدميرهــا ميدانيا ،و43
رمانــة هجومية وجهــازي اتصل

ومــواد غذائيــة ومالبــس مدنية
جرى اتالفها"  ،مبينــا ان العملية
متت "خالل تفتيــش منطقة اآلبار
ومناطق شمال بحيرة الرزازة".
ميسان – عملية استباقية
كشــف مدير شــرطة محافظة
ميسان واملنشــآت اللواء احلقوقي
ظافر عبد راضي دواي امس االربعاء
ان مفارز شــرطة األقســام وأفواج
الطوارئ والصنوف األخرى العاملة
في احملافظة نفذت عملية استباقية
في مناطق مدينة العمارة تســفر
عن القبــض (  ) ٥متهمني بجرائم
جنائية مختلفة .
وافــاد اللــواء احلقوقــي دواي ان
العملية اســفرت ايضا عن ضبط
اســلحة واعتدة  ،ومخلفات حربية
قذائــف مدفع مختلفة األنواع ( ) ٦

 ،وصاروخ قاذفــة و ضد الدروع مع
حشوة (  ، ) ٦فضال ً عن العثور على
صاروخ  SPG9عدد .3

االمنيــة متكنــت من ضبــط هذه
السيارات واعتقلت  15شخصا من
مستقليها".

ذي قار – اشتباك مسلح
اكــد مصــدر امني في شــرطة
محافظة ذي قار امــس االربعاء ،أن
قوة امنية ضبطت ثالث عجالت في
احملافظة حتمل اســلحة متوسطة
قادمة من سوريا.
وقال املصــدر ان "قوة من مكافحة
ارهــاب ذي قــار وبالتعــاون مــع
اســتخبارات احملافظــة نصبــت
ســيطرة علــى الطريــق الدولي
فــي احملافظة ،بعــد ورود معلومات
بقدوم ثالث ســيارات حتمل اسلحة
خفيفة ومتوســطة من سوريا" ،
مضيفا ان "تلك الســيارات حاولت
الفرار من الســيطرة اال ان القوات

نينوى – اعتقال ارهابيني
كشــف مصــدر امني فــي وزارة
الداخلية امس االربعاء عن اعتقال
خمسة "ارهابيني" في اجلانب االمين
ملدينة املوصل .
وقال املصدر إن "فوج الرد الســريع
الثاني التابع لقيادة شرطة نينوى،
وبنا ًء على معلومات إســتخبارية،
ألقى القبض على خمســة عناصر
إرهابية ،فــي منطقة الهرمات في
اجلانب األمين ملدينة املوصل"  ،مبينة
ان امللقى القبــض عليهم "بينهم
من كان يعمل بصفــة مقاتل في
داعش وصــادر بحقهــم مذكرات
قبض على وفق املادة  ١\٤إرهاب".
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والقطاعات األخرى بالمحوالت والمقاييس
تجهيز الكهرباء

سالت غذائية ومساعدات
مالية لليتامى واألرامل

بغداد  -الصباح الجديد:
قامت رئيسة جلنة املرأة املركزية التابعة لوزارة
العمــل والشــؤون االجتماعية زاهــدة احمد
واحــدى أعضاء اللجنــة بتوزيع ( )100ســلة
غذائية بني مجموعة مــن العائالت املتعففة
فضال عن تقدمي مساعدات مالية لـ( )22أرملة
فــي مناطق حي طــارق مبدينة الصــدر وقرى
السعادة والكرامة ،تزامنا مع قرب نهاية شهر
رمضان الفضيل وقرب حلول عيد الفطر املبارك
واستمرارا للمبادرات االنسانية لتشجيع مبدأ
التكافل والتضامن االجتماعي.
وبينت رئيسة اللجنة ان مبادرة توزيع املساعدات
بني اليتامــى واالرامل والعوائــل الفقيرة متت
برعايــة وزير العمــل والشــؤون االجتماعية
املهنــدس محمد شــياع الســوداني ،مؤكدة
االستمرار با لعمل على دعم النساء والشرائح
احملرومة كافة قدر املســتطاع وفق االمكانيات
املتاحة ملساعدة احملتاجني للتخفيف من عبء
متطلبات احلياة ،وتشجيعا للعمل التطوعي.

دعوة الباحثين للترشيح الى
جائزة االلكسو للدراسات
اللغوية والمعجمية

بغداد  -الصباح الجديد:
دعــت وزارة التعليم العالــي والبحث العلمي
باحثيهــا في اجلامعات والتشــكيالت التابعة
لها للترشــيح الى جائزة االلكسو للدراسات
اللغوية واملعجمية فــي دولة اإلمارات العربية
املتحدة .
وقال املدير العــام لدائرة البعثــات والعالقات
الثقافيــة الدكتور صالح الفتــاوي إن الهدف
من فتح باب الترشيح أمام الباحثني العراقيني
جلائزة االلكسو في دورتها الثانية لسنة 2018
هو توســيع دائرة االهتمام بالدراسات اللغوية
وحتفيز محــركات البحث واإلنتــاج الفكري ال
سيما في الدراســات املعجمية واإلسهام في
إبراز اجلوانب املعرفية اخلاصة باللغة العربية.
واضــاف الفتالوي أن محاور اجلائــزة قد ُحددت
بالدراســات اللســانية احلديثــة ودراســات
املعجــم التاريخي للغــة العربيــة ،مبينا أن
الراغبني بالترشيح ميكنهم التقدمي عبر البريد
االلكترونــي  bca@arabaization.org.maوأن
آخر موعد للتقدمي ســيكون يــوم 15/9/2018
علــى أن ال تتحمل الوزارة او تشــكيالتها أية
تبعات مالية.

إصالح تخسف الخط

الناقل لمياه الصرف
الصحي باألعظمية

بغداد  -الصباح الجديد:
باشرت امانة بغداد اعمال اصالح التخسف
احلاصل في احد اخلطوط الناقلة ملياه الصرف
الصحــي واالمطار ضمن قاطــع دائرة بلدية
االعظمية.
وبينت مديرية العالقات واالعالم ان « مالكات
قســم اجملاري في دائــرة بلديــة األعظمية
وباإلعتماد على اجلهــد الذاتي تواصل اعمال
اصالح التخســف احلاصل في خط تصريف
مياه الصرف الصحــي واالمطار ضمن احمللة
(.« )316
واضافت ان « اعمــال االصالح تضمنت حفر
مسار االنبوب بطول ()80م ومد انبوب بقطر
()500ملم فضال عن انشــاء حوضي تفتيش
اضافة الى اعمــال اعادة فــرش التربة بعد
اجراء الفحوص اخملتبرية قبل عملية اكســاء
مسار اخلط «  ،واوضحت ان « الدائرة املذكورة
اكملت العمل في اصالح تخسف آخر ضمن
احمللة ( )322بطول ()75م وعمق من ( 3الى )3,5
م ومد انابيب بقطر ()400ملم «.

تقرير

«الصناعة» تنجح في تصنيع منظومات وقود الغاز السائل للمركبات
بغداد  -الصباح الجديد:

اعلنــت الشــركة العامــة
لصناعــة الســيارات واملعدات
احدى شــركات وزارة الصناعة
واملعادن عن جناحها في تصنيع
منظومات وقود الغاز الســائل
للمركبات.
واكــد مديــر عــام الشــركة
املهندس طالل حســن سلمان
بأن املالكات الهندسية والفنية
العاملــة فــي معمــل بابــل
التابع للشــركة وبالتعاون مع
شركة صفوة التحدي للتجارة
العامة جنحت في اجناز مشروع
منظومات وقود الغاز الســائل
بعد جتربــة املنظومة على ثالث
عجالت في املعمل املذكور وقد
اثبتت جناحهــا وبامتياز وادخال
منظومة وقود الغاز السائل الى
محافظة بابل .
واشــار املديــر العــام الــى ان
العمل بهــذه املنظومة يهدف
للمحافظــة علــى البيئــة
من التلــوث واســتغالل الغاز
الطبيعــي بشــكل امثــل
والتقليل من صرفيــات الوقود
لرخص سعر وقود الغاز السائل
مقارنة بســعر وقــود البنزين
وللمحافظة على عمر ودميومة
احملــرك لفترة اطــول  ،الفتا الى
ان الشركة قامت بالتعاقد مع
شركة صفوة التحدي للتجارة
العامة للعمل بهذا املشروع.
ولفت املديــر العام الــى قيام
الشــركة بتجهيــز عــدد من
دوائــر البلديــة ومؤسســات
الدولة والشــركات واحملافظات
مبنتجاتها من االليات واملعدات
والثقيلــة
التخصصيــة
كالقالبات والرافعات والشفالت
واحلوضيات وغيرها خالل الشهر
املاضي .
على صعيــد متصــل تواصل

يهدف العمل بهذه
المنظومة للمحافظة
على البيئة من التلوث
واستغالل الغاز
الطبيعي بشكل أمثل
والتقليل من صرفيات
الوقود لرخص سعر
وقود الغاز السائل
مقارنة بسعر وقود
البنزين

تصنيع منظومات وقود الغاز السائل للمركبات

شــركة ديالى العامــة إحدى
تشــكيالت وزارة الصناعــة
واملعادن جتهيــز وزارة الكهرباء
والقطاعات األخرى مبئات احملوالت
وآالف املقاييس الكهربائية .
وقــال مديــر عــام الشــركة
املهندس عبد الرســول محمد
عارف إن الشــركة جهزت وزارة
الكهرباء وقطاعات أخرى خالل
شهر أيار 2018 /ب( )334محولة
توزيع شــتى السعات و( )2057
مقياسا كهربائيا بشتى األنواع
واألطوار  ،موضحا» أن الشركة
جهزت املديريــة العامة لتوزيع
كهرباء الكــرخ ب( )166محولة
توزيع ومديريــة كهرباء الصدر

ب(  )108محولة توزيع وكهرباء
الفرات األوســط ب( )13محولة
توزيع وكهربــاء الديوانية ب()7
محوالت توزيع وكهرباء واسط
بثالثة محــوالت توزيع وكهرباء
كربــاء بثالث محــوالت توزيع
وكهربــاء ديالى مبحولــة توزيع
واحــدة مبختلــف الســعات ،
وجتهيز املديريــة العامة لتوزيع
كهرباء اجلنوب ب( )2000مقياس
الكترونــي ثالثة أطوار مختلفة
الســعات منها ( )1000مقياس
الكترونــي ثالثــة أطــوار (50-
 )150أمبيــرا و( )1000مقيــاس
الكتروني ثالثــة أطوار ( )90-30
أمبيرا وجتهيز مديرية ماء ديالى

الفهداوي يبحث تحقيق التوزيع
العادل للطاقة بين المحافظات
بغداد  -الصباح الجديد:
بحث وزير الكهربــاء املهندس
قاســم محمد الفهداوي ،في
مقر الــوزارة مع محافظ صالح
الدين احمــد اجلبــوري والوفد
املرافق له آليات اخلاصة بتحقيق
التوزيــع العــادل للطاقــة بني
احملافظات .
وأكــد الوزير الفهــداوي ضرورة
التزام احملافظات بحصصها من
الطاقة الكهربائيــة لتحقيق
التوزيع العــادل ،واحلفاظ على
منظومة الكهرباء الوطنية من
التوقف.
من جانبه اكد احملافظ اســناد
احملافظة لعمــل وزارة الكهرباء،
والتعــاون في تســهيل عمل
منتســبي وزارة الكهربــاء ،مبد
وبنــاء خطــوط نقــل الطاقة
الكهربائيــة اجلديــدة لفــك
االختناقات وايصــال الطاقات
اإلنتاجية الــى أقضية ونواحي
محافظة صــاح الدين ،خدمة
البناء احملافظة.
على صعيد اخر تواصل املالكات
الهندسية والفنية في شبكة

مبحولــة توزيــع واحدة ســعة
 11/250كي في أي وشركة مدار
الطاقــة للمقــاوالت والتجارة
احملــدودة مبحولة توزيــع واحدة
سعة  11/630كي في أي .
مــن جانبهــا تواصــل هيئــة
البحــث والتطويــر الصناعي
إحدى تشكيالت وزارة الصناعة
واملعــادن تقــدمي دورات تدريبية
ملنتســبيها داخــل وخــارج
الشركة .
وبني مدير عام الهيئة املهندس
عبــد الغنــي ال جعفــر عــن
مشــاركة عدد من منتســبي
الهيئة بالــدورة التدريبية التي
أقامها مركز الفهرســة ونظم

تطهير قناة  .EC.1في االسحاقي
وحملة لغلق الكسرات بديالى
بغداد  -الصباح الجديد:
جنزت املالكات الفنية والهندســية
فــي مديريــة املــوارد املائيــة في
االســحاقي  /احدى تشكيالت وزارة
املــوارد املائية تطهير قنــاة EC.1.1
وبطول ( )5كــم بهدف تامني وصول
احلصص املائية لذنائب القناة .
وتضمن العمــل ازالة الترســبات
الطينية املتراكمة والنباتات الضارة
التــي تعــوق مجــرى امليــاه حيث
اســتعملت االليــات املتخصصة
اضافة الــى االليات الســاندة لها.

واسط التابعة للمديرية العامة
لنقــل الطاقــة الكهربائيــة
املنطقــى الوســطى اعمــال
الصيانة في محطة النعمانية
التحويلية .
وقال املتحدث الرســمي بأسم
وزارة الكهرباء الدكتور مصعب
ســري املــدرس ان االعمــال
تضمنت ,اصالح آلية الشــحن
اليــدوي ملغذي اجلمعيــة ()11
ك.ف و مغــذي االلبان ( )11ك.ف
الــى جانــب اصالح الشــحن

اليدوي وفحص اجهزة احلمايه,
فضال ً عن صيانة الية التشغيل
واليــة التأريض ملغذي املوظفني
( )11ك.ف في محطة العزيزية
التحويلية.
كما متكنت املــاكات املذكورة
مــن صيانــة محطة واســط
التحويليــة ( ) ٤٠٠ك .ف مــن
خــال اســتبدال مالمســات
فاصلة احملولة الرئيسة رقم ()١
٤٠٠ك.ف وطور( ) Tفي شــبكة
واسط ٤٠٠ك.ف.

املعلومــات التابــع ملكتبة ودار
مخطوطات العتبة العباسية
املقدسة ,
وقــال املديــر العــام ان الدورة
شــملت شــرحا» مفصال عن
برنامــج  Despiseاخلــاص
واملســتودعات الرقميــة لوزارة
الصناعــة واملعــادن ,موضحا»
ان فريــق املشــاركني ضم عدد
من قســم التخطيط وقسم
املعلومات ومن منتسبي املراكز
البحثية حيث ساعد على توليد
العديد من األفكار واملناقشات
لتسهيل الربط ما بني الباحثني
وأعمالهم واملراكز البحثية عن
طريــق توفير ســجال مفتوحا

من املعرفــات الفريدة للباحثني
والدارسني بهدف دمج املعرفات
ضمن خطــوات العمل البحثي
للوصــول الــى مســتودعات
مؤمنة بالكامل ,مشيرا» الى ان
البرنامج يساعد املؤسسات في
جميع انحــاء العالم في تنفيذ
وإدارة املســتودعات املبتكــرة
مــن خــال تعزيزهــا ومتكني
املســتخدمني من اســترجاع
ومعاجلة املعلومــات بطرق لم
تكن ممكنة قبل  5سنوات وهي
مخصصــة في تطويــر ال «دي
ســبيس» بناءا على احتياجات
املســتخدمني باإلضافــة الى
تخصصها في املستودعات.

كما باشــرت الهبئة العامة للمياه
اجلوفيــة فــرع كربــاء املقدســة
اعمالهــا بفحص بئرا مائية وبعمق
( )230متر وبانتاجية  10لتر /ثا ضمن
مشــروع الســاقي مقابــل حصن
االخيضر بهدف مراقبة مناســيب
املياه في املنطقة .
هذا ومــن اجلدير بالذكــر ان الوزارة
تعمــل جاهــدة مــن اجــل توفي
احلصــص املائيــة والقضــاء على
الشــحة احلاصلــة والعمل ضمن
اخلطة املرسومة لها لهذا العام.

كما نفذت مديرية صيانة مشــاريع
الري والبزل وبالتنســيق مع شعبة
ري خانقــن فــي محافظــة ديالى
حملة لغلق الكسرات بهدف ايصال
احلصص املائية لالراضــي الزراعية
الواقعة في الذنائب  ،وتضمن العمل
غلق الكســرات في جدول احلاج قرة
اضافة الى رفع الترســبات الطينية
وازالــة النباتات املائيــة من مؤخر
سد الصدور كما باشرت شعبة ري
هبهب بتصليح بوابــات ()k8,b2.1
وبوابة ناظم القاطع االول

افتتاح مبنى خدمات المسافرين
 G1في ساحة عباس بن فرناس
بغداد  -الصباح الجديد:
افتتــح وزيــر النقل الكابــن كاظم
فنجان احلمامي الثالثاء  ،مبنى خدمات
املسافرين  G1في ســاحة عباس بن
فرناس في مطــار بغداد الدولي  .وقال
الوزير في حفل بهيج في املناسبة اننا

ســعداء اليوم بافتتاح احدى واجهات
خدمة املسافرين التي تعتمد املسارات
الذكية  G1والتي ســتؤدي دور كبيرة
للنهوض مبســتوى خدمات شــركة
اخلطوط اجلوية العراقية عبر اعتمادها
افضل الوسائل احلديثة والتكنولوجية

في تعاملها مع زبائنهــا  ،مضيفا ان
الشراكة والتواصل مع القطاع اخلاص
اعطى اضافة مكملــة ملا قدمناه من
اجنازات على طول الفترة املنصرمة من
أجل االرتقاء بخدماتنا ولتكون مبصاف
دول العالم.

شملت خدمة قياس الضغط والسكري والوزن والطول وكتلة الجسم

ّ
دائرة صحة البصرة نفذت حملة توعية بااللتزام بالشروط الصحية
البصرة  -سعدي السند :

نفذت دائرة صحة البصرة  /قســم
الصحــة  /شــعبة تعزيز الصحة
حملة توعية صحية في مبنى مول
البصرة تامي سكوير شملت اجراءات
صحية من حيث قياس ضغط الدم
والتنفس والوزن.
وقــال مدير شــعبة تعزيز الصحة
الدكتور حتســن صادق لـ»الصباح
اجلديد» لقد نفذنــا في مول بصرة
تامي ســكوير بعد االفطــار حملة
توعيــة صحيــة ومت تقــدمي خدمة
قياس الضغط والســكري وقياس
الوزن والطول وكتلة اجلسم بصورة
مجانية للمواطنــن ومن ثم توزيع
فولدرات ورسائل صحية
وقد اشــاد املواطنون باحلملة ودور
دائــرة صحــة البصرة فــي تقدمي
اخلدمــات الصحيــة العالجيــة
والوقائية للمواطنني.
مستشفى البصرة للنسائية
واالطفال شهد والدة ثالثة توائم

من جانب اخر شــهد مستشــفى
البصرة للنســائية واالطفال والدة
ثالثــة توائــم المرأة كانــت تعاني
العقم مدة  ٤سنوات
واوضحت الطبيبة االختصاص في
طب النســائية والتوليــد ضمياء
الهارون لقــد اجريت عملية الوالدة
بعد ماكانــت األم تعاني من عقم
طيلة اربع سنوات متتالية متكنا من
ازالته بواســطة العقاقير الطبية
وبصورة منتظمة حيث متت معاجلة
حالة العقم املؤقــت واليوم اجنبت
ثالثة اطفال  ٢ذكور وأنثى  ،مشيرة
الى ان العملية أجريت حتت التخدير
النصفي بإشــراف طبيب التخدير
عبد اخلالــق جميل كــون املريضة
كانت تعاني مــن ارتفاع في ضغط
الدم
ويعــد هذا احلدث في مستشــفى
البصــرة للنســائية واالطفال من
االحداث املتكررة برغــم ندارة هذه
الوالدات على مستوى العالم .
من جانبها أكدت مديرة املستشفى
الدكتــورة رســمية املدحجــي أن
املستشــفى استقبــــل جميــع

احلاالت املماثلة طيلة هذه السنوات
واجريت العمليات مبواصفات دقيقة
باشــراف فريق طبــي متخصص
كون نسبة املضاعفات في هــــذه
احلاالت كبيــرة  ،ويعود هذا النجاح
إلــى اهلل عز وجل ولفريــق العمل
وجهود طاقم التوليد الذي أشـرف
علــى الــوالدة والطاقــم الطبي
بقســـم األطفال اخلدج ،وأن خبرة
الطاقم وسرعة التعامل مع احلاالت
أسهمت بشــكل كبير في حدوث
الوالدة من دون مضاعفات تذكر.

جانب من احلملة اجملانية لدائرة صحة البصرة

ورشة حول السيطرة على
العدوى في داخل صاالت
العمليات
ونظمــت دائــرة صحــة البصرة /
شعبة الســيطرة على التلوث في
مستشــفى البصرة التخصصي
لألطفال ورشــة عمل تدريبية حول
الســيطرة على العدوى في داخل
صاالت العمليات.
وتضمنت الورشــة التــي قدمها
واشرف عليها مالك طبي متخصص
في الطرق احلديثة ملكافحة العدوى

وسالمة املالكات الطبية والصحية
من خالل برامج حديثة اعدت بهذا
الشأن وترأس الورشــة املدير العام
لدائرة صحة البصرة الدكتور رياض
عبــد األمير وبحضور مدير قســم
االمــور الفنية ومدير املستشــفى
ومبشــاركة املــاكات العاملة في
صاالت العمليات.
وقال مدير شــعبة السيطرة على
التلــوث منير ناصر فــارس يأتي هذا
في إطار حرص دائرة صحة البصرة
على رفع قدرات العاملني في صاالت
العمليــات والوحــدات الصحيــة
االخرى الســتعمال احــدث الطرق
في مكافحــة العــدوى واالمراض
االنتقاليــة وســبل تعزيــز الفرق
الصحية باملعلومــات الكافية عن
هذه الطرق.
وتناولت الورشــة ايضا موضوعات
حول كيفية إعداد البرامج واخلطط
اخلاصة مبكافحة التلــوث  ،إضافة
إلى طرق أخذ العينات وحتليلها من
خالل أجهــزة متخصصة للتعرف
على مصــدر التلوث باســتعمال
أحدث الطرق في هذا اجملال.

اعالن
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شؤون عربية ودولية

مقتل  4مدنيين بقصف

تضعف حكومتها
استقالة وزير العدل
ِ

بريف الحسكة

ماي تدعو نواب حزبها التخاذ موقف موحد بشأن بريكسيت

طائرات التحالف

الصباح الجديد ـ وكاالت :
أفادت وكالة سانا الســورية نقال عن مصادر
أهلية مبقتل  4مدنيــن وإصابة امرأة نتيجة
قصف طائرات التحالف الدولي لقرية احلردان
بريف احلسكة اجلنوبي الشرقي.
جاء ذلك بعد يوم من مقتل  12مدنيا آخر جراء
قصف طيران التحالف ملنازل املدنيني في قرية
تل الشاير بريف احلسكة ،حسب «سانا».
حملت
وفي وقت ســابق من هذا األســبوع ّ
«سانا» طيران التحالف مســؤولية قتل 18
الجئا عراقيا جلهم من النساء واألطفال في
قرية خويبيرة جنوب شــرقي مدينة الشدادي
جنــوب احلســكة ،بينمــا نفــى التحالف
اســتهدافه املدنيــن فــي احلســكة جراء
العمليات التــي ينفذها ضد عناصر «داعش»
هناك.

ترامب يعتزم رفع

العقوبات عن كوريا
الشمالية

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أفادت وكالة األنباء الكورية الشــمالية امس
بأن الرئيس األميركي دونالد ترامب أبلغ الزعيم
كيم جونــغ أون عزمه رفع العقوبات املفروضة
على بيونــغ يانــغ إذا حتســنت العالقات بني
البلدين.
وقالــت الوكالــة إن ترامب أبــدى نيته وقف
املناورات العســكرية املشــتركة بني الواليات
املتحدة وكوريا اجلنوبيــة والتي تعتبرها بيونغ
يانغ اســتفزازا للحوار الودي القائم بني كوريا
الشــمالية والواليات املتحدة ،فضال عن تقدمي
الضمانات األمنية لكوريا ورفع العقوبات عنها
بعد حتســن في العالقات بني اجلانبني من خالل
استمرار احلوار واملفاوضات».
والتقــى ترامــب وكيــم أمــس االول الثالثاء
في فندق كابيــا داخل جزيرة ســينتوس في
سنغافورة ،ووصف اللقاء بـ «التاريخي» ،ووقع
خالله اجلانبان على مذكرة تفاهم تؤكد التقدم
احملرز في املفاوضات بينهما وااللتزام مبواصلتها.
وتعتبــر هذه املــرة األولى التــي يجتمع فيها
ترامــب وكيم جونغ أون وجها لوجه ،بعد عقود
مــن التوتر بني البلدين ،علــى خلفية عدد من
امللفات أبرزها طموحات بيونغ يانغ النووية.

متابعة ـ الصباح الجديد:
اســتقال وزير العــدل البريطاني
فيليب لي مــن منصبه ،في وقت
متأخر من امــس األول ،احتجاجا ً
علــى طريقة إدارة رئيســة الوزراء
تيريزا ماي املفاوضات مع بروكسيل.
وتؤشر االستقالة إلى صعوبة مترير
خطة ماي خلروج اململكة املتحدة
مــن االحتاد األوروبي (بريكســيت)،
في مجلس العموم (البرملان) الذي
بــدأ أمس االول الثالثاء مناقشــة
تعديــات أدخلهــا عليها مجلس
اللوردات.
وقال الوزير الذي صــ ّوت ملصلحة
البقاء في االحتاد ،خالل اســتفتاء
« :2016الســبب الرئيس التخاذي
هذا القــرار اآلن ،هــو إدارة عملية
اخلروج مــن االحتاد ،ورغبة احلكومة
في تقييد دور البرملان في املساهمة
فــي االتفــاق النهائــي» ،علما ً أن
اســتقالته رفعــت عــدد النواب
احملافظني املعارضني لـ « بريكسيت
يحتجــون على طريقة
« ،والذيــن
ّ
إدارة املفاوضات مع االحتاد.
وأكد لي أنه اســتقال لكي تكون
لديه حرية التصويت ضد مشروع
قدمتــه احلكومة.
القانــون الذي ّ
وأضــاف أنــه يدعم الدعــوة إلى
تنظيــم اســتفتاء
ثــان علــى «
ٍ
بريكسيت «.
وزاد« :ســأنظر في املستقبل في
أعــن أوالدي وأقول لهــم :فعلت
مــا في وســعي ،أنا ال أســتطيع
دعم إدارة احلكومة املفاوضات مع
بروكســيل» .ورأى أن «الواقع يؤكد
أن سياســة حكومتنــا املتعلقة
بريكســيت  ،بنا ًء على اســتفتاء
 ،2016تتعارض مع مصلحة الذين
انتخبونا لنمثلهم في البرملان».
ويبدو أن موقــف ماي بات ضعيفاً،
ما ســ ُيضطرها إلى تقدمي تنازالت
في مســألتني :األولى منح البرملان
سلطة تعيد احلكومة إلى طاولة
املفاوضات إذا ارتــأى أن االتفاق مع
بروكســيل ليس مالئماً ،والثانية
تتناول بقاء اململكــة املتحدة في
االحتاد اجلمركي.

موقف ماي بات ضعيف ًا،
ما سيُضطرها إلى
تقديم تنازالت في
مسألتين :األولى منح
البرلمان سلطة تعيد
الحكومة إلى طاولة
المفاوضات إذا ارتأى أن
االتفاق مع بروكسيل
ليس مالئم ًا ،والثانية
تتناول بقاء المملكة
المتحدة في االتحاد
الجمركي

وفي هذا الســياق ،أعلنت النائب
احملافظــة املؤ ّيــدة ألوروبا ســارة
ووالتســون أنها تريــد «مزيدا ً من
التنــازالت احلكومية» في شــأن
التعديل املتع ّلق باالحتاد اجلمركي.
وأضافــت أن التعديــل «منطقي
جــداً ،ويقترح إبقاء هذا اخليار على
الطاولة» .كما أبدت «اســتعدادا ً
لتأييد» التعديل الذي مينح البرملان
إمكان وقف آليــة املفاوضات ،في
حال عدم التوصل إلى اتفاق.
لكــن الوزيــر املكلــف شــؤون «
بريكســيت « ديفيــد ديفيس ن ّبه
إلــى أن «إعطاء البرملان ســلطة
أوســع ملراقبة املفاوضات ،يُضعف
موقفنا».

وأضاف »:إذا رفض البرملان ما نتفق
عليه مع االحتاد األوروبي ،لن تكون
لدينا فرصة أخرى إلعادة املفاوضات
مجدداً» .وأبدى جيكوب ريس -موغ،
وهو نائــب محافظ بــارز مؤ ّيد لـ
« بريكســيت « ،ثقتــه بانضباط
ســيلتزمه حزبه فــي التصويت
ملصلحة احلكومة ،قائالً« :سيكون
هناك موقف موحد .لن يكون األمر
مثالياً ،لكنه سيكون كافيا ً لتمرير
النص وتعزيز موقف ماي».
ّ
وعاد مشــروع قانون بريكســيت
امس االول الثالثاء مجددا إلى دائرة
النقاش فــي البرملــان البريطاني
مبجلسيه النواب واللوردات ،لكنه
انطوى هــذه املرة علــى مخاطر

كبيــرة حلكومــة رئيســة الوزراء
تيريزا ماي ،األمــر الذي دفعها إلى
حث نواب حزبها إلى اتخاذ موقف
موحد.
ومن شــأن النــص الــذي يحمل
اســم «قانــون االنســحاب من(
االحتــاد األوروبــي)» أن يضــع حدا
لتقــدم القانــون األوروبــي على
حســاب القانــون البريطاني ،إلى
جانب تنظيم عملية تغيير بعض
القواعد األوروبية.
وأقــر النــواب (مجلــس العموم)
صيغة أولــى في كانــون الثاني ،
لكــن يبقــى عليهم اتخــاذ قرار
حول سلســلة تعديــات أدخلت
أثنــاء مناقشــة املشــروع فــي

مجلس اللوردات ،تتنافى واملشروع
احلكومــي ومن مصلحــة ماي أن
يتم إلغاؤهــا .وانطالقا من غالبية
ضئيلة حتظى بها في مجلســي
النــواب واللــوردات ،إلــى جانب
مواجهتهــا املترددين جتــاه النهج
الذي تعتمده ،اســتدعت رئيسة
الوزراء جميع نــواب حزبها االثنني
املاضي وذكرتهــم بوجوب توحيد
موقفهم وجتنب أي ازدواجية.
وفــي هذا الشــأن ،قالــت ماي إن
«الرسالة التي نوجهها إلى البالد
هذا األسبوع عبر تصويتنا مهمة»،
وتابعت «علينــا أن نظهر بوضوح
أننــا موحدون كحزب فــي عزمنا
على تنفيــذ القرار الــذي اتخذه

الشــعب البريطاني» .كما أشارت
إلى املفاوضات اجلارية مع بروكسل
بقولها «أحاول التفاوض للحصول
علــى أفضــل اتفــاق للمملكة
املتحدة .ولكــن إذا بقيت تعديالت
(مجلــس اللــوردات) فــإن ذلــك
سينسف موقفنا في املفاوضات».
وموقف احلكومــة يبقى ضعيفا
فيما يخــص تعديلني أولهما مينح
البرملان سلطة إعادة احلكومة إلى
طاولة املفاوضات في حال ارتأى أن
االتفاق مع بروكسل غير مناسب،
ومت مناقشــته امس االول الثالثاء.
فيمــا تناول الثاني بقــاء اململكة
املتحدة فــي االحتاد اجلمركي امس
األربعاء.
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الكونغو تطالب العراق دعم ملف انضمامها لـ «أوبك»

دعوة دولية لتطبيق

مساع لرفع إنتاج حقل الناصرية إلى 100ألف برميل يوميًا
ٍ

في تونس

بغداد ـ الصباح الجديد:

قال رئيس الوزراء حيدر العبادي
إن حكومة بالده صوتت لصالح
زيــادة إنتــاج حقــل الناصرية
النفطي إلــى  100ألف برميل
يوميا ،فــي وقــت طالبت فيه
الكونغــو العــراق بدعم ملف
انضمامها الــى منظمة الدول
املصدرة للنفط «أوبك».
ونقلــت «رويترز» عــن العبادي
تصريحــات أطلقها خالل مؤمتر
صحافي قال فيها« :مت التصويت
على توصيــة جلنة الطاقة على
مشــروع توســعة انتاج حقل
الناصريــة النفطي بطاقة 100
ألف برميل يوميا».
وقالت وزارة النفط في تشــرين
الثانــي املاضــي ،إن «العــراق
يخطط لزيادة اإلنتاج من حقل
الناصرية النفطي إلى  200ألف
برميل يوميا مــن  90ألفا خالل
الســنوات القليلة املقبلة من
دون طلب املساعدة من شركات
دولية».
واكتشــف حقــل الناصريــة
فــي  1973واثبتت املســوحات
الزلزاليــة وجود النفط في عدة
تكوينــات نفطية فــي طبقات
«املشــرف» و»اليمامــة» و»نهر
عمر» .وبرهنت االستكشــافات
وجود نحــو  10.9مليــار برميل
نفط قابل لالستثمار.
ولم جتــرِ اعمــال مهمــة في
احلقل حتى عــام  ،2007عندما
ُكلفت «شــركة نفط اجلنوب»
بتطويره واالســتفادة من االبار
اخلمــس وربطهــا مبحطة عزل
للغــاز بطاقة  30الــف برميل
يومياً .وبعد اجنــاز االعمال ،بدأ
احلقل بضخ النفــط مبعدل 15

العراق يخطط لزيادة
اإلنتاج من حقل
الناصرية النفطي
إلى  200ألف برميل
يوميا من  90ألفا
خالل السنوات القليلة
المقبلة من دون طلب
المساعدة من شركات
دولية

إلى % 0.52

على املنتجني أال يتأثروا بضغوط
ضــخ مزيد مــن النفــط ،وإن
القرارات األحادية بشــأن اإلنتاج
قد تنطوي علــى انتهاك التفاق
خفض املعروض بني أوبك والدول
غير األعضــاء مبا قد يفضي إلى
انهياره».
ومع وصول أســعار النفط في
اآلونــة األخيــرة إلــى  80دوالرا
للبرميــل ،مســجلة أعلــى
مســتوياتها منذ  ،2014يناقش

بعــض منتجي اخلــام إمكانية
تخفيــف القيــود على خفض
اإلنتــاج ،وســيجتمعون لوضع
سياسة في  23-22متوز.
وقــال الوزير جبــار اللعيبي في
بيان شــديد اللهجة ،إن أسعار
النفط ما زالت بحاجة إلى مزيد
من الدعم واالستقرار ،وإن على
املنتجني عــدم املبالغــة فيما
يتعلق بحاجة ســوق اخلام ملزيد
من اإلمدادات في الوقت احلالي،

وهو ما قــد يُلحق ضــررا بالغا
باألسواق العاملية.
في الشأن ذاته ،استقبل رئيس
اجلمهورية فؤاد معصوم ببغداد
أمــس االربعــاء وزيــر خارجية
جمهورية الكونغــو جان كلود
غاكوسو والوفد املرافق له.
وع ّبر غاكوســو عن متنيات بلده
بوقوف العراق مع طلب الكونغو
باالنضمام إلــى منظمة أوبك،
إذ ع ّبر معصوم عن دعم العراق

للطلب واستعداده للتعاون في
هذا اجملال.
كمــا أكــد وزيــر اخلارجيــة
الكونغولــي حرص بــاده على
تطويــر العالقــات الثنائية بني
البلدين ،مبينا ً إن الكونغو لديها
الرغبة في تفعيــل التعاون ومبا
يخدم املصالح العليا للشعبني
الصديقــن ،ومبا يســاعد على
ترسيخ االســتقرار والسالم في
املنطقة.

لكسب الضمانات والتأمين على االستثمارات

خبراء يدعون إلنشاء مركز للتحكيم التجاري الدولي في العراق
الصباح الجديد ـ وكاالت:
ّ
حذر خبراء عراقيون من تضمني
العقود واالتفاقات فقرة تتعلق
باللجوء إلــى التحكيم الدولي،
لعدم وجــود مختصــن بهذا
النوع من القضايا في العراق ،ما
قد يك ّلف البلد مبالغ طائلة في
احملاكم اخملتصة.
وقــال رئيس «مجلــس األعمال
الوطنــي العراقــي» داود زايــر،
فــي حديــث صحافــي ،على
هامش ورشــة عمــل نظمها
املركــز مــع «مركــز حمورابي
للتحكيم الدولــي والتدريب»،
إن «الورشــة تناولــت قواعــد
التحكيــم التجــاري الدولي،
وأثــر االتفاقــات واملعاهــدات
الدولية املعنية ،والتحكيم في
القوانني العراقية ،وتنفيذ القرار
التحكيمي في العراق وأهميته
لالستثمار».
وشــدد على «أهمية التحكيم
الدولي في التعاقدات العراقية
الرســمية وغيــر الرســمية،
إضافة إلى أهميته في القطاع

االســتثماري .إذ تصــر غالبية
املســتثمرين علــى تضمــن
التحكيم الدولي في تعاقداتهم
لكســب مزيد مــن الضمانات
والتأمني على استثماراتهم».
واســتعرض نائب رئيس مجلس
الدولة عبد اللطيف نايف أهم
االتفاقــات املتعلقة بالتحكيم
الدولي ،مثل اتفاق املؤسســة
العربيــة لضمان االســتثمار
وائتمان الصــادرات عام ،1974
واالتفــاق املوحــد الســتثمار
رؤوس األمــوال العربيــة لعام
 ،1980واتفــاق الرياض للتعاون
القضائــي  ،1983واتفاق عمان
للتحكيم التجاري  ،1987واتفاق
تشــجيع االســتثمار وحمايته
وضمانه بني الدول األعضاء في
منظمة املؤمتر اإلسالمي ،1988
واتفاق القاهرة لتسوية نزاعات
االســتثمار في الــدول العربية
لعام .2000
وأشــار الــى أن «العــراق لــم
يتمكن من تأسيس مؤسسات
حتكيميــة بســبب الظــروف

الصباح الجديد ـ وكاالت:
جدد صندوق النقد الدولي دعوة تونس إلى تطبيق
اإلصالحات االقتصادية واتخاذ إجراءات حاســمة
وســريعة لضمان تعافي املالية العمومية واحلد
من التضخم ومن تراجــع االحتياطي من العملة
إلى جانب ضمان االستقرار االقتصادي.
وأشــار بيان أصدره الصندوق أمس وأوردته وكالة
األنباء التونســية إلى اســتكمال املشاورات مع
تونس اخلاصة بالعــام املاضي 2017م ،داعيا تونس
الى إعطاء األولوية للزيادة في العائدات الضريبية
واحلــد من النفقــات اجلارية بهــدف دعم نفقات
االستثمار والنفقات االجتماع ّية.
وأوصى الســلطات التونســية بدعــم املغادرة
الطوعيــة للعاملني فــي الوظيفــة العمومية
وتفادي أي زيــادات جديدة في األجور إذا لم يتجاوز
النمــو التوقعات إلــى جانب تطبيــق زيادات في
أسعار احملروقات كل ثالثة أشهر.

ارتفاع التضخم األردني

جانب من حقل الناصرية

الف برميــل يوميا ً في منتصف
عام  ،2009ثم تلت ذلك مرحلة
ثانيــة برفع الطاقــة االنتاجية
للمنشآت الســطحية الى 50
الف برميل يوميــاً ،ومت الوصول
في آب  2012الى معدل  40الف
برميل يومياً.
الى ذلك ،حــذر وزير النفط جبار
اللعيبي ،أمــس االربعاء الدول
املنتجــة للنفــط مــن التأثر
بدعوات زيــادة االنتاج قائال« :إن

إصالحات اقتصادية

األمنيــة والسياســية التــي
عاشــها طوال عقود طويلة»،
الفتــا ً إلــى وجــود «بــوادر من

تقـرير

اللجنة االقتصادية النيابية
هذا النوع خصوصــا ً أن العراق
مرتبط حاليــا ً باتفاقات عاملية
على صلة بجــوالت التراخيص

النفطية والتــي تضمنت بنودا ً أن دعا اخلبيــر العراقي في األمم
عن التحكيم ،ما يشــجع على املتحدة علي احلديثــي ،البرملان
تأسيس مؤسسة مختصة».
إلى طرح مشروع تشكيل مركز
وأوصى املشــاركون بالورشــة للتحكيم العراقي لكن بصبغة
بضــرورة تنظيــم عــدد مــن دولية.
الدورات داخل العــراق وخارجه وحتــدث نــواب جلنــة االقتصاد
للمعنيني بالتحكيــم الدولي البرملانية عــن وجود تخ ّوف لدى
وزيادة خبراتهم .وفي الســياق ،السلطة التنفيذية من تأسيس
ّ
حذر اخلبير االقتصادي حيدر داود هذا املركز ،العتقاد بأن إنشــاءه
من تضمــن االتفاقات والعقود قــد يثير موجة من الشــكاوى
بنودا ً خاصــة فبالتحكيم في القدميــة التي قد تكبــد البلد
الوقت الراهن على األقل ،كونها خســائر مالية كبيرة ملصلحة
ستنتهي ملصلحة اجلهة الثانية شــركات أجنبية ،بينما يعتقد
حتــى وإن كان العــراق صاحب آخرون أن جلوء العراق للتحكيم
احلق».
سينتهي بقضايا خاسرة لعدم
وعزا الســبب إلــى «عدم وجود وجود خبــراء مختصني لديهم
مختصني في هــذا اجملال ،أو في اإلمكانات لربح هذه النزاعات».
مجال التفاوض اخلارجي ،ما قد وكشــف عضو جلنة االقتصاد
يتسبب بضياع حقوق البلد في حارث احلارثي فــي تصريح عبر
الكثير من االتفاقات».
«احلياة» الدولية ،عن أن «اللجنة
ودعا إلى «ضرورة إنشــاء مركز طالبت اخلبير الدولي باملساعدة
متخصــص يأخذ علــى عاتقه علــى تنظيم عمــل املركز عبر
تدريب اخملتصني بالقوانني الدولية خبراء دوليــن يقومون بالعمل
وزيــادة خبراتهــم التفاوضية ،موقتــا ً فــي بغــداد ،ولتدريب
للحد من ضياع احلقوق».وسبق مالكات محلية».

عمان ـ رويترز:
أفادت بيانات من دائــرة اإلحصاءات العامة األردنية
أمس األربعاء بــأن معدل التضخم في األردن ارتفع
إلى  0.52باملئة في مايو أيار املاضي مقارنة مع 0.23
باملئة في الشهر السابق.
وتتوقــع احلكومــة أن يبلغ معــدل التضخم في
اململكة للعام احلالي نحو  1.5باملئة.
وســبق وأن أعلن االحتاد األوروبي تقدميه  20مليون
يــورو إضافية لــأردن هــذا العام لدعــم األمان
االجتماعي في هذا البلد ،الذي شهد مؤخرا موجة
احتجاجات.
وكشــفت ممثلة االحتاد األوروبي للشؤون اخلارجية،
فيديريكا موغيريني عن دعــم األردن في خطواته
االقتصاديــة ،كاشــفة عن العمل علــى اتفاقية
لدعم اجلهود اإلنسانية فى اململكة.
وجــرى تخصيص  20مليــون يورو كمســاعدات
للفئات املهمشــة ،وكجزء من مبلــغ املليار يورو
اخملصص لدعم ومســاعدة األردن خالل الســنوات
املقبلة.
وأضافت موغيريني« :تشــرفت اليــوم ضمن هذا
اإلطار بتوقيع اتفاقية مالية قيمتها  20مليون يورو
تتعلق خصوصا باحتياجات األردنيني األكثر حاجة،
أي أنه مشــروع أمان اجتماعي ميول من قبلنا بـ20
مليون يورو».

انخفاض اإلنتاج الصناعي
بمنطقة اليورو

بروكسل ـ رويترز:
قال مكتب اإلحصاءات األوروبي (يوروســتات) أمس
األربعــاء إن اإلنتاج الصناعي في دول منطقة اليورو
انخفض في نيسان مما يضيف املزيد من الدالئل على
تباطؤ االقتصادي باملنطقة التي تضم  19دولة.
وانخفض إنتاج املصانع  0.9باملئة في منطقة اليورو
باملقارنة مع مستواه املســجل الشهر املاضي ،في
الوقت الذي تراجع فيه إنتاج الطاقة والسلع املعمرة
وغير املعمرة والسلع الوسيطة خالل الشهر.
وزاد إنتاج الســلع الرأسمالية فقط مثل اآلالت في
نيسان.
ويضيــف انخفاض بيانــات اإلنتــاج الصناعي إلى
سلسلة من البيانات التي تشير إلى تباطؤ اقتصاد
منطقة اليورو وإلى املشــكلة احمليــرة التي تواجه
البنك املركزي األوروبي بشــأن كيفيــة اخلروج من
حزمته الكبيــرة للتحفيز التي تهــدف إلى تعزيز
التضخم.
كما انخفضت مبيعات التجزئة في نيســان ،فيما
أظهرت مؤشــرات للتوقعــات املســتقبلية مثل
املعنويات االقتصادية تراجعا الشهر املاضي.
وفي بيان منفصل ،زاد التوظيف مبنطقة اليورو 0.4
باملئة فــي الربع األول من العــام باملقارنة مع الربع
األخير من .2017

بمقدار  1.4مليون برميل يوميًا في 2019

وكالة الطاقة تتوقع نموًا مطردًا للطلب على النفط
الصباح الجديد ـ وكاالت:
قالت وكالــة الطاقة الدولية أمس
األربعــاء إن الطلب علــى النفط
سيسجل منوا مطردا في عام 2019
بفضل متانة االقتصاد العاملي ،لكن
العالم قــد يواجه فجوة كبيرة في
اإلمدادات بحلول أواخر العام املقبل
إذا لم تتمكــن أوبك من تغطية أي
انخفاضات في اإلنتاج.
وميثل التقرير الصــادر عن الوكالة
حتذيرا قويا ألكبر مصدري النفط في
العالم الذين يجتمعون األســبوع
املقبــل في فيينا لبحث سياســة
اإلنتاج.
وتوقعت الوكالــة أن ينمو الطلب
العاملــي علــى النفط مبقــدار 1.4
مليــون برميــل يوميا فــي 2019
ليتجاوز  100مليــون برميل يوميا
بحلــول الربع الثاني من العام .كما
توقعت ان ينمو الطلب باملعدل ذاته
هذا العام من دون تغيير عن تقريرها
السابق في أيار.
وقالــت الوكالــة التــي تتخذ من
باريس مقرا في تقريرها الشــهري
”خلفيــة األداء االقتصــادي القوي
وتوقع املزيد من اســتقرار األسعار
عامالن رئيســان .اخملاطر تشــمل
احتمال ارتفاع األسعار واضطرابات

التجــارة .بعض احلكومــات تدرس
إجراءات لتخفيــف الضغوط على
املستهلكني“.
وأضافت ”هنــاك احتمــال إلجراء
مراجعــة نزوليــة لتوقعاتنــا
االقتصاديــة في األشــهر القليلة
املقبلــة .االقتصــاد العاملي يعاني
بعض الشــيء من ارتفاع أســعار
النفط“.
وزادت أسعار النفط بنحو الثلث إلى
نحــو  76دوالرا للبرميل بالقرب من
أعلى مستوياتها منذ أواخر ،2014
منذ أن بدأت أوبك ومنتجون آخرون
من بينهم روسيا خفض اإلنتاج في
كانون الثاني  2017بواقع  1.8مليون
برميل يوميا.
وقالــت الوكالــة ”تزايــد التوترات
التجاريــة هــو اخلطــر الرئيــس
لتوقعاتنــا بشــأن الطلــب على
النفط“.
وأعلنــت كنــدا واالحتــاد األوروبي
خططا لزيادة الرســوم على سلع
أميركية معينة ردا على الرســوم
اجلمركية األميركية املفروضة على
واردات الصلب واأللومنيوم.
وقالت الوكالــة ”اخملاطر املصاحبة
لتصاعــد إجــراءات الــرد ال ميكن
جتاهلها ...اســتمرار تباطؤ التجارة
سيؤثر ســلبا على منو الناجت احمللي
اإلجمالي العاملــي ،في الوقت الذي

وكالة الطاقة الدولية

يرتبط فيه جزء كبير من استهالك
النفط بأنشطة التجارة“.
وجتتمع منظمة البلــدان املصدرة
للبتــرول (أوبــك) يومــي  22و23
حزيران ملناقشة سياستها لإلنتاج

علــى وجــه اخلصوص فــي ضوء
االنخفاضات املســتمرة في فنزويال
واحتمال فرض عقوبــات أميركية
جديدة على إيران في وقت الحق من
العام احلالي.

وقد تدرس املنظمة مع شــركائها
زيادة اإلنتاج لتعويض أي انخفاضات
في اإلمدادات.
وقالت الوكالة ”حتى إذا جرى ســد
فجوة اإلنتاج من إيران وفنزويال ،فإن

السوق ســتكون قد توازنت أخيرا
العام املقبل ،وســتكون األســعار
عرضــة لالرتفاع فــي حالة حدوث
املزيد من االضطراب .من احملتمل أن
يتجه العدد احملــدود من الدول التي
لديها طاقة إنتاجية فائضة بخالف
ما ميكن تفعيله سريعا إلى تغطية
املزيد من الطلب“.
وقال التقرير ”إذا واصل أعضاء أوبك
االثنا عشــر الضــخ بنفس معدل
مايو فمن احملتمل أن تنشأ فجوة في
اإلمدادات وتؤدي إلى الســحب من
اخملزونات بأكثر من  1.6مليون برميل
يوميا في الربع األخير من .“2019
وقالت الوكالة إنها تدرس سيناريو
انخفــاض اإلمــدادات مــن إيــران
وفنزويــا بواقع  1.5مليــون برميل
يوميا باملقارنة مع مستواها احلالي.
وتتوقــع وكالــة الطاقــة الدولية
انخفاض الصادرات اإليرانية باملقدار
الــذي تراجعــت به خــال جولة
العقوبات السابقة.
وبالنســبة لفنزويال ،ال ترى الوكالة
هدنة لالنهيار فــي اإلنتاج الناجم
عن األزمة االقتصادية والذي تسبب
في ســحب مليون برميل يوميا من
السوق في العامني األخيرين.
وقالــت الوكالة إن مســاعي أوبك
لتقييد اإلنتــاج أدت إلى انخفاض
اخملزونات التجارية للنفط في الدول

األكثــر ثراء في العالــم مبقدار 3.1
مليون برميل في نيســان إلى أدنى
مســتوى في ثــاث ســنوات عند
 2.809مليار برميل.
وقالت وكالة الطاقة إن من املتوقع
أن تنمو اإلمدادات مــن خارج أوبك
بواقــع مليوني برميــل يوميا هذا
العام ،بقيــادة الواليات املتحدة في
األســاس قبل أن تنخفض إلى نحو
 1.7مليون برميل يوميا العام املقبل.
وقالت الوكالــة ” في اآلونة األخيرة
لم يخل هذا التوسع من الضغط.
خصم خام غرب تكساس الوسيط
(اخلام األميركي) مقابل برنت زاد إلى
عشــرة دوالرات للبرميــل ،في ظل
مؤشــرات على أن منو الطلب يقل
عن منو اإلنتاج“.
وأضافت ”لتعويض ...اخلســائر (من
إيــران وفنزويال) نتوقــع احتمال أن
تزيد دول الشــرق األوسط األعضاء
في أوبــك اإلنتاج خالل فترة قصيرة
إلى حد مــا بنحو  1.1مليون برميل
يوميــا .وقد يكون هنــاك املزيد من
اإلنتاج من روسيا عالوة على الزيادة
التي ســجلت بالفعل في توقعاتنا
لإلنتاج من خارج أوبك في .“2019
وتتوقــع وكالة الطاقــة انخفاض
الطلب على نفــط أوبك في 2019
إلــى  31.6مليون برميــل يوميا من
 31.9مليون برميل يوميا هذا العام.
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نحو عراق جديد

سبعون عامًا من البناء واإلعمار
هشام المدفعي

اعتادت الصباح الجديد  ،انطالقًا من مبادئ أخالقيات المهنة أن تولي اهتمامًا كبيرًا لرموز العراق ورواده في مجاالت المعرفة والفكر واإلبداع
 ،وممن أسهم في إغناء مسيرة العراق من خالل المنجز الوطني الذي ترك بصماته عبر سفر التاريخ  ،لتكون شاهداً على حجم العطاء الثري
واالنتمائية العراقية .
واستعرضنا في أعداد سابقة العديد من الكتب والمذكرات التي تناولت شتى صنوف المعرفة والتخصص وفي مجاالت متنوعة  ،بهدف أن
نسهم في إيصال ما تحمله من أفكار ورؤى  ،نعتقد أن فيها الكثير مما يمكن أن يحقق إضافات في إغناء المسيرة اإلنمائية للتجربة العراقية
الجديدة .
وبناء على ذلك تبدأ الصباح الجديد بنشر فصول من كتاب المهندس المعماري الرائد هشام المدفعي  ،تقديرًا واعتزازًا بهذا الجهد التوثيقي
ً
والعلمي في مجال الفن المعماري  ،والذي شكل إضافة مهمة في مجال الهندسة العمرانية والبنائية وما يحيط بهما في تأريخ العراق .
الكتاب يقع في ( )670صفحة من القطع الكبير ،صدر حديثًا عن مطابع دار األديب في عمان-األردن ،وموثق بعشرات الصور التأريخية.
اخلطة الهيكلية لتطوير
محافظة املثنى
فــي اوائل عــام  2007باشــرنا مع
شــركائنا االيطاليــن بالعمــل .
ومبوجــب الدراســات الســكانية
مــن قبــل وزارة التخطيــط فــان
نفــوس محافظة املثنى في ســنة
2012ســتكون  572,757نســمة
ســتزداد لتكــون في ســنة 2035
نحــو 000,150,1نســمة  .ويرتفع
مســتواهم املعيشــي والعلمــي
بسبب التطورات االقتصادية نتيجة
تطويــر الزراعة واالنتــاج احليواني
والصناعات.
بــدأ تغلب الوائلي فــي دار العمارة
وجورجيــو كالي مــن  SGIبالعمل
على اخلطة الهيكلية حملافظة املثنى
وكونوا فرق املســح فــي احملافظة
وعلى رأسها املهندس احسان جالل
والتي كانــت مســؤولياتهم زيارة
كل قريــة ومدينة او مســتوطنة
وتسجيل املعلومات املطلوبة على
اســتمارات مت االتفــاق عليهــا مع
التخطيط العمرانــي  .ففي القرى
تسجل ما توفر فيها من دور سكنية
ونوعياتهــا وما فيها مــن خدمات
للماء والكهرباء وعدد سكانها كما
متوفــر لدى اخملتار او شــيخ القرية
 ،وفــي املدن يتم تســجيل وتصوير
كل بناء حكومي او مستشــفى او
مدرســة و جميع املعالــم املهمة
االخرى  .وتســجل نفــوس املدينة
كما في ســجالت وزارة التخطيط
 .تســجل كذلك جميع شــبكات
اخلدمات فــي املدينة واحلصول على
خرائطها للتحديث .
مت تســجيل معلومات عــن جميع
االنهر واملســطحات املائية والطرق
واملواصــات وشــبكات اخلدمــات
اخلارجيــة  .مت تســجيل معلومات
كاملــة عن صحــراء الســماوة و
طبيعتها بشــكل مواز ِ قامت فرق
الدراسات بجمع كل ما موجود من
دراســات عن محافظــة املثنى من
تأريخ وتراث ومعلومات اقتصادية و
زراعية وصناعية .
درســت جميع املعلومــات من قبل
اخلبــراء ومت حتليلهــا وتوضيحهــا
من خالل عناصر القــوة والضعف
والعقبــات والطموحــات وكذلك
سجلت متطلبات احملافظة ومن كل
ذلك قمنا بوضع خطط لثالث بدائل
تطويرية .
متت دراســة البدائل مــع احملافظة
وخبرائهــا واالتفــاق علــى البديل
املفضــل لتطوير احملافظة ومن هذه
الدراســات متت دراســة املشــاريع
التطويريــة االقتصاديــة املطلوبة
إليجاد فرص عمل لتطوير احملافظة .
متت دراســة النمو الســكاني في
احملافظة علــى مســتوى النواحي
واملدن االخرى وتوقع مســتوى النمو
الســكاني للمحافظة في ســنة
الهدف  . 2032حسبت اعداد العوائل
والوحــدات الســكنية املطلوبــة
اضافة ملا موجــود وما حتتاجه اليها
من مراكز صحية ومستشــفيات
واطبــاء كذلــك حســبت اعــداد
رياض االطفال واملــدارس االبتدائية
واملتوسطة والثانوية .
من كل ذلك قدمنا جداول وتفاصيل
كل املشــاريع االقتصادية الزراعية
والصناعيــة املقترحــة اخذيــن
اهمية ادخــال التقنيــات احلديثة.
كل ذلك لرفع املســتوى االقتصادي
للمحافظــة ورفــع دخــل الفــرد
واملستوى املعيشي .
معالم محافظة املثنى بصورة عامة
تتميز بصحراء احملافظة الشاسعة
ونهــر الفــرات واالهــوار ومدنهــا
العريقة مثل الرميثة وتواجدت على
ارضها أدوار وعصــور  ،معبرة عنها
مدينة الــوركاء وملكها الشــهير
كلكامش  ،املدينة التي ظهرت فيها
الكتابة ألول مرة في تأريخ البشرية .
خرائط تطويــر املثنى املبينة توضح
بشكل عام  ،معالم وعناصر تطوير
احملافظة  ،ونبني بصــورة مختصرة
أهم املقترحات التي اعتمدناها في
استراتيجية التخطيط القطاعي :
 األعمال املشــتركة بــن القطاعالعام واخلاص
 التركيز على بناء القدرات -التوســع في برامــج تكنولوجيا

علي وميسون وسرمد يتقدمون فريق العمل مع

ادارة الندوة االخيرة إلقرار املشروع وتبني هشام املدفعي يرأس االجتماع

هيثم مدير عام التخطيط العمراني مع خالد ولي يجتمع معنا في دار العمارة

السيد معاون احملافظ في اخلط االول وبجانبه عدد من املسؤولني في احملافظة

املعلومات
 وكذلك نظم ادارة البيانات اســتراتيجية تطويــر البيئــةومشــاريعها ومحدداتها واخلطوط
االرشادية
 استراتيجيات اجلوانب االجتماعية– االقتصادية ومحدداتها و اخلطوط
االرشادية لكل من :
اســتراتيجيات اجلوانــب
االقتصادية ومقترح مشاريعها ،
 استراتيجيات الصناعات ومقترحمشاريعها
 اســتراتيجيات الزراعــة ومقترحمشاريعها
 استراتيجيات السياحة ومقترحمشاريعها
 اســتراتيجية النفــط واملــواردالطبيعية ومقترح مشاريعها
 اســتراتيجيات البنــى التحتيــةفي احملافظة مع املشــاريع املطلوب
ادخالها .
 مستقبل النقل متطلبــات تطويــر الطاقــةالكهربائية
 متطلبــات تطويــر شــبكاتاالتصاالت
 اســتراتيجيات تطويــر اخلدماتالعامة في احملافظة قدمت ما يلي:
 واقع وتطوير النفايات الصلبة معاساليب املعاجلة على مديات اخلطة
 واقع وتطوير االمداد املائي والصرفالصحي
واقع وتطويــر التعليم مــع اعداد
املــدارس اخملتلفــة املطلوبــة على
مديات اخلطة .
 واقــع وتطوير الصحــة مع اعداداملراكز الصحية واملستشفيات على
مديات اخلطة .
 واقع وتطوير االســكان مع اعدادالوحدات الســكنية االضافية على
مديات اخلطة
كم شعرت بسعادة عندما تسلمت
رسالة تبلغنا موافقة احملافظ على
هــذه الدراســات وعندهــا ابلغت
شركائي بقبول املشروع .
اخلطة الهيكلية لتطوير
محافظة بابل
هزتني كثيرا مهام تطوير محافظة
بابل وهو العقد الذي بدأت أعمل من
خالله مع زمالئي بتأريخ تشرين ثاني
ســنة  2008على تطوير محافظة
كاملة مــن العراق مبســاحة آالف
الكيلومترات املربعة بشكل كامل
علــى مــدى  20ســنة قادمة وهي

األرض التــي عاش عليها ســابقا
وعمل وبناها قبلنا القائد العظيم
«حمورابي» الذي هز العالم بإجنازاته
واعمالــه وشــيد عليهــا احلضارة
البابلية.
نقلــت هذه املشــاعر الــى بعض
زمالئي في مكتبي والى شــركائي
االيطاليــن ومديرهم فــي العراق
«جورجيو»  ،إال أن مفاهيم هذا احللم
ال ميكن تفهمها وتقبلها بسهوله
مــن قبل كل شــخص .بقيت على
مفاهيمي واهتماماتي الســتغالل
الفرصة لعمل األحسن الى بابل .
مع هذا ولتحقيق مهمتي ولتكوين
قاعدة بيانات رئيســية للمشــروع
باشــرنا بالعمل في تشرين الثاني
 2008حيــث وكلت أمر الدراســات
اآلثارية والتاريخية وجمع املعلومات
عن احلضارة البابليــة من جوانبها
اخملتلفة الى صديقي االستاذ سالم
اآللوســي وكلفت عــددا ً من خبراء
احللة لتهيئة معلومات عن اقتصاد
احملافظــة وعلــوم مجتمــع بابل
ومختصني آخرين في الزراعة واملوارد
املائيــة واإلحصــاءات الســكانية
باإلضافة الى اخلبرات التي تكلف في
وضع دراساتها شركائنا االيطاليني
كالصناعة والنقل واخلدمات الخ.
قمنــا بأعمــال املســح املوقعــي
في ضــوء خرائــط جويــة حديثة
مت شــراؤها مــن مجهزبــن عامليني
أعانتنا علــى التعرف على تفاصيل
ومواقع انتشــار أكثر من  760قرية
ومستوطنة في احملافظة مع تأشير
جميع معالم احملافظة على خرائط
تنقــل الــى منظومــة املعلومات
اجلغرافيــة  ،التي نقــوم بتهيئتها
ويعمل عليهــا متخصصون والتي
ســوف تضــم مناهجهــا جميع
مكونــات ومعالم احملافظــة  .هذه
املنظومة احلديثة االســتعمال في
العراق  ،هي من املنظومات العلمية
احلديثة التي استعملت بعد تطوير
علوم الفضاء واملســح اجلوي  ،وهي
من املنظومات التي ساعدت اخلبراء
والعلماء وتساعد على تطبيق عدد
من الدراسات العلمية في تخطيط
املــدن والهندســة املدنيــة وعلوم
اجلغرافية واالرض الخ.
على مدى أشهر عملنا وفق املناهج
املوضوعة جلمع املعلومات وحتليلها
كما مت شــرحها في محافظة بابل
وتشخيص عناصر القوة والضعف
واملعوقــات في احملافظــة مع حتديد
فــرص تطويــر احملافظــة .وضعنا

البدائل الثالثــة لتطوير محافظة
بابل واخترنا البديل األفضل مع رب
العمل  .كما مت وضع خطة متكاملة
لنمو احملافظة على مدى  20ســنة
القادمة تضم أفكار لنمو احملافظة
في جميع قطاعاتهــا االقتصادية
بشكل متوازن مع تطوير جميع تلك
احملاور بالشكل األمثل لسد حاجات
احملافظة في ضوء زيادة سكانها الى
الضعــف تقريبا في ســنة الهدف
. 2030
ونحن في نهاية  2009وعند دراسة
مناهج تقدم العمــل  ،انتبهت الى
تأخر منهــاج العمل عــن املواعيد
امللتزم بها تعاقديا ً  ،بدأت بالضغط
علــى زمالئــي علــي ومصطفى
بأهمية االلتزام باملنهاج للعمل  ،اال
اني الحظت ان كثرة ما التزم به كل
منهم من مســؤوليات تصميمية
في مشــاريع التصاميم االساسية
للمدن قد زاد عن طاقتهم ولذا تأخر
اجناز االعمال في هذا املشروع لنحو
تسعة اشهر وهذا ما لم يحدث في
مشاريع دار العمارة سابقا ً  ،وما كان
على اال ان اقرر ضرورة االعتماد على
َ
مدير مشروع اخر ألعمال هيكليات
احملافظات مستقبال .
أما مــن ناحية عالقــة مكاتبنا مع
مختلف مســؤولي محافظة بابل
 ،فأبني مســتغربا انه يتضح ان من
تعاملنا معهم في هذا املشروع من
مدراء ال يلتــزم اي منهم بالقرارات
التي يتم اتخاذها في اجتماعاتنا في
املؤمترات في بابــل او في اجتماعات
ايطاليــا وال يحتــرم الكلمة التي
يلتزم بها في حواراتــه  .ال ادري هل
ان ذلك تقليد تركــه حمورابي منذ
االف السنني ام ســياق معتمد في
مدينة احللة حالياً .ولكن تطلب منا
ذلك معاجلــة هادئة للبعض منهم
للوصول الى اهداف تنفيذ املشروع .
قدمنا مناهــج تطويرية على مدى
 20ســنة  ،مبينني فيهــا املناهج
الضرورية لــكل قطاع وعلى مديات
ثالثة قصيرة ومتوســطة وطويلة
األمد  .ومنها عدد املساكن اجلديدة
املطلوبــة فــي كل مدينــة ولكل
مدى و مــا يصاحبها مــن مدارس
وريــاض اطفــال ومســتوصفات
ومستشفيات  ،كما قدمنا مشاريع
استثمارية مقترح تنفيذها مبينني
لكل مشــروع ثالثة معالم هي « :
ملاذا» و «متى « و» أين « .
خالل فترات هذه الدراسات  ،مت عقد
عدد من الندوات في محافظة بابل

والتقينا مــع مســؤولي احملافظة
وخبرائها وفي إيطاليا حضرها خبراء
شركائنا «جورجيو» و» ماركو» ومن
دار العمارة  ،ومنهــم اخملطط علي
نوري مدير املشروع واملعماري اخملطط
مصطفــى الشــمري وااليطاليني
وخبراء رب العمــل واحملافظة  .جنم
عن كل النشــاطات فــي اجتماع
أخير فــي مدينة احللة اســتعراض
مختلف جوانب الدراسات واخلطط
التفصيلية املقترحــة واقرار قبول
املشــروع .انتهى االجتمــاع بزيارة
احملافظ إلعالن إجناز املهمة  .ســرني
جــدا أن أســمع بعدئذ مــن ممثل
التخطيط العمراني مدير املشروع
االستاذ خالد ولي بأن املديرية العامة
تعتبر مشــروع اخلطــة الهيكلية
حملافظة بابل هو املشــروع األحسن
من مشــاريع اخلطط الهيكلية حلد
ذلــك التأريخ في دائــرة التخطيط
العمراني.
اخلارطه املبينة ادنــاه تبني جانبا من
املناهج التطويرية في محافظة بابل
لرفع املستوى املعيشي في احملافظة .
ميكــن تلخيص النشــاطات التي مت
التوصل اليها لتطوير محافظة بابل
بالنقــاط التالية علــى اعتبار انها
محافظة زراعية صناعية:
 .1ســهولة تنفيــذ اخليــارات
التخطيطية املقترحة
 .2التوزيع املتوازن للسكان
 .3سلســلة جتهيــز مرنــة وكفوءة
(تدفق للداخل واخلارج)
 .4ترابط ســهل مع البنية التحتية
االقليمية والوطنية
 .5القطاع الصناعي تنافسي
تدعــم فعاليــات التخطيط تطوير
قطاع صناعــي ميكنه التنافس على
صعيــد الســوق الوطنــي والدولي
مركــزة علــى املواقــع الصناعيــة
االنتاجيــة املتواجــدة حاليا وتهدف
لتعزيــز انتاجيتهــا ورؤوس اموالها
وقابلياتها البشرية.
(تقترح فعاليــات التخطيط تطوير
مناطق منتجة جديده لتتكامل مع
احلياة االجتماعية للمنطقة).
 .6القطاع الزراعي التنافسي
على مستوى السوق الوطني
والدولي :
 دعم فعاليــات التخطيط وتطويرقطــاع زراعي ميكنــه التنافس على
صعيد السوق الوطني والدولي .
 للوصــول الى هــدف التخطيطهــذا ,مت اقتراح تصنيف وتقســيم

لــكل املناطق الريفيــة الى مناطق
متجانســة ذات درجــة كثافــة
وتخصص متفاوتة.
 ان املناطــق ذات الدرجة االعلى مناالستصالح ســيكون التوجه فيها
نحــو تنمية زراعيــة كثيفة حديثة
وبكلمــات اخرى نحــو تطوير زراعي
شامل مبدخالت كبيرة .
بينما بالنسبة للمناطق االقل
كفاءة:
 ســتوجه نحــو اســتغالل زراعيتقليدي او توجه نحــو تطوير زراعي
شامل مبدخالت واطئة.
 ان الفعاليات املقترحة الرئيســيةلتحقيق قطــاع زراعي تنافســي ،
وباختصــار ان الفعاليــات املقترحة
الرئيســية لتحقيق قطــاع زراعي
تنافسي هي كما يلي:
في هذا القطاع يركز على :
 تأهيل العناصر الرئيســية ملشاريعالري واســتصالح االراضــي املتأثرة
بامللوحة.
 انشاء مرافق للتســويق والتخزينوالتجهيز اعادة هيكلة قطاع الغذاء
واعطاء زخم للتجارة.
 دعــم املزارعني لالرتقــاء تقنيا ً فياســتخدام التكنولوجيــا احلديثــة
وتدريب املزارعني على التقنية احلديثة
في زراعة احملاصيل.
 شراء وفحص النوعيات ذات االنتاجالزراعي العالي وانشاء مزارع جتريبية
ومشاتل حديثة ألشجار الفاكهة.
 انشــاء كيانــات انتــاج للزراعــةاجلماعية (اجلمعيات والتعاونيات الخ)
.
 .7االســتغالل الصحيــح للمناطق
السياحية واالثارية
 .8خدمــات بنى حتتية كفوءة وقليلة
التكلفة (مياه الشرب  ,شبكة
اجملاري  ,الكهرباء  ,االتصاالت )
 .9توفر خدمات النفع العام (التعليم
والصحــة والنقابــات واملكاتــب
احلكومية وخدمات النقل العام .
 .10االستعمال املتوازن لألرض.
 .11حماية النظــام البيئي والتنوع
البيولوجي.
 .12تعزيز هوية املنطقة.
 .13ادارة مصادر االرض.
 .14ادارة مصادر املياه املتكاملة.
 .15معاجلة مسألة التغيير املناخي.
اخلطة الهيكلية لتطوير محافظة
صالح الدين
املباشرة صالح الدين 2010/11

دخلت لتنفيذ هذا املشروع بعقد مع
شــركة  Aecomالبريطانيــة وقبل
ان اتعاقــد مــع هذه الشــركة زرت
لندن في تشــرين ثاني  2011ألتعرف
على شــركة انكليزية لالتفاق معها
لتنفيذ املشــروع  .زرت ( ايكوم ) في
لندن واذا بهذه الشركة التي عرفني
عليهــا املهندس ( نعمان منى )  ،هي
من الشــركات العمالقة في العالم
 .عرضــت عليهــا اوليــات التعاقد
وتفاصيلــه ومتطلباتــه  .وكنموذج
من اعمالنا عرضت عليهم مشــروع
هيكلية بابل الــذي اجنزناه مع . SGI
اشاد رئيس الشركة في لندن بالعمل
الذي قمنا به ومســتواه العالي وقرر
فورا التعاقد بيننا واجنزنا ذلك .
كلفت املهندس املدني هشــام عايد
ليكــون مديرا للمشــروع  .هشــام
مهندس عمل لفتــرة من حياته مع
مقاولني انشــائيني ولذا جاء مشبعا
بروح االلتــزام بالتوقيتــات الزمنية
 .هشــام عايد مــن محافظة االنبار
وينتمي عن قرب الى عشــائر االنبار
ومفاهيمها  .وملا كانــت املتطلبات
الفنية مشــابهة ملشروع بابل  ،فقد
اتفقــت مــع املهندس رعد شــاكر
لبــذل جهود كبيرة إلجنــازه وللقيام
بجميع اعمال املســح .وقام هشام
عايد بتكوين الفرق املطلوبة لتهيئة
الدراســات عن احملافظــة ومراجعة
( )25وزارة للتعرف على مشــاريعها
املستقبلية لتطوير احملافظة .
اجنزنــا املعلومات املطلوبــة لتهيئة
قاعــدة البيانات مبوجــب متطلبات
مشــابهة حملافظــات بابــل واملثنى
وبعد ان متت املصادقــة عليها قمنا
بتحليــل تلك البيانــات وهيأنا ثالثة
بدائل لتطوير احملافظة  .مت عرض هذه
البدائــل باجتماع فــي اربيل حضره
شركاؤنا االجنليز  .وابدع شركاؤنا في
عرض هذه البدائل ورسم املتطلبات
املســتقبلية فــي ضــوء التطورات
العاملية  .مت اختيــار البديل املفضل.
اكملنــا تهيئــة مســودة اخلطــة
الهيكلية بعد اشــهر من الدراسات
وتهيئة املشاريع املســتقبلية التي
تتناســب مــع متطلبــات احملافظة
واشركنا هذه مع مشــاريع الوزارات
وبلورنا مشاريع تطوير احملافظة .كم
كنت ســعيدا ً وقد اكون محظوظا ً
فــي أن يتســلم املعمــاري اخلبيــر
( )Cheistopher Choaاملعروف عامليا ً
 ،اقول كنت ســعيدا ً ان نعمل سوية
ملــا لديه من خبــرة تخطيطية على
مستوى عاملي حيث يحاضر في عدد
من اجلامعات املشهورة وبشرف على
مشــاريع مهمة حديثة في مختلف
انحــاء العالم وقد أفاد مشــاريعنا
كثيرا ً ..
قمنا بزيــارات عديدة الــى احملافظة
وتدارســنا مــع العديد من شــيوخ
اجملتمع وشخصياته لبث الوعي حول
املشروع  ,وللتعرف على آراء املواطنني
قمنا في احدى الزيارات ملدينة اشــور
االثرية ولقاء صديقــي القدمي اآلثاري
(عبد جرو) وهو من اهالي الشــرقاط
 .اطلعنا عبد جرو على مقبرة بعض
امللوك املكتشــفة من قبله واطلعنا
على احجار الزاويــة التي نقب وعثر
عليهــا في زوايا قاعدة زقورة اشــور
 .كما زرت مع هشــام مدينة الثرثار
والتقيت آمر املوقــع  .واذا بهذا اآلمر
العقيد الركن يؤمــن مبا اجنزه صدام
حســن في فترات حكمه واطلعنا
على مدينة الثرثــار واملعالم االخرى
كما اطلعنا على مأســاة انخفاض
مناسيب بحيرة الثرثار.
وعنــد دراســة التقريــر النهائــي
للمشروع  ،لم يعترف معاون احملافظ
بالدراسات املقدمة واجلهود املبذولة
وطلب ان يكون كل مقترح مقدم من
قبلنا هو مشروع مهيأ بوثائق كاملة
لإلعالن عنــه وطلــب ان تكون كل
املقترحات مشــاريع جاهزة لإلعالن .
وفي االجتمــاع االخير الذي عقد في
بي
اربيل بحضور شــركائنا ايكوم َ
رئيس وفد دائرة التخطيط العمراني
االستاذ سرمد عبد القادر ان شروط
التعاقــد لم تطلب مشــاريع وان ما
اجنزه االستشــاري مطابــق للعقد
ومقبــول من الــوزارة  .تدخل بجانب
االستشــاري عضــو مــن مجلس
احملافظة وبذلك متــت املصادقة على
املشروع .
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طقوس وعادات من عبق الماضي ورونق الحاضر

احتفاء الناس بطقوس العيد عادات متوارثة
متابعة الصباح الجديد:
يطل علينا عيد الفطر املبارك غدا ،وتطل
علينا الذكريات التــي تهطل بغزارة من
غيوم ملبدة باألشــواق الــى ماض كان
عنوانه البســاطة فاألعياد فــي العراق،
تقاليد وعادات وطقوس  ،وذكريات تقترن،
باألفراح واملســرات وباجلديد معا ً حيث ما
تــزال مظاهر العيــد واضحة خاصة مع
حتسن األوضاع األمنية بنحو نسبي  ,ومع
ذلك فهناك طقوس معينة باتت مفقودة
اآلن وهنــاك اختالف فــي مظاهر العيد
وطعم ونكهة العيد اليوم عن العيد أيام
زمان هذا ما يؤكده مواطنون يستذكرون
شوارع بغداد وســاحاتها القدمية بحنني
وشــوق وهم يقارنون بني جيلهم واجليل
احلالي.
وقد اختلفت العادات بتقدم الزمن ولكن
قبل أن يهــل هالل العيد بأيــام .تنتهي
االستعدادات وتبدأ حتضيرات أخرى إلعداد
برامج العيد على وفــق مواقيت ال ميكن
السهو عنها أو تناسيها.
حاولنا رســم لقطات من صور كثيرة ال
تفارق الذهن ،عن أيام ليســت قدمية جدا ً
ميارس فيها أهالي بغداد طقوســهم في
أيام العيــد ،اذ يبدأ العيد في العراق بعد
صالة العيد التي تقام باجلوامع في صباح
اول يوم من شهر شوال.
هذا ما اكده االكادميي محمد سالم قائالً
 :في اليوم االخير من شهر رمضان يقف
املسلمون فوق الســطوح وعلى احواض
املنائــر ملراقبة هالل شــوال وعند رؤيته
يودعــون رمضان قائلني (الوداع يا شــهر
رمضان الوداع يا شهر الطاعة والغفران)
وكانوا يتســحرون مبا يســمى بسحور
اليتيمــة حيث في ليلة العيد يتناول من
كان صائمــا اكالً خفيفا قبــل النوم ثم
يقومون بتوزيع (الفطــــــــــرة ) وهي
صدقة تــوزع على الفقراء امــا نقودا ً او
حنطة او اقمشة وغيرها عن كل فرد من
افراد العائلة حتى لو كان جنينا في بطن
امه او خادمــا ً ان كان للعائلة خادم ،وقد
كان البغداديون في املاضي القريب لهم
طقوســهم اخلاصة فتزدحــم احلمامات
في ليلة العيد التي كانت منتشــرة في
االســواق وبنحو كبير ايام زمــان اذ في
الســابق كانت البيوت العراقية ال حتتوي
على حمامــات فيتم االســتعاضة عن
احلمامات بحمامات االسواق اخملصصة
األكادميي فرحــان جنم قال :في صباح يوم
العيد ينهــض صغار العائلــة مبكرين
وامهم تعاونهم على ارتداء مالبســهم
اجلديدة التي كانــوا قد وضعوها بالقرب
من أماكن منامهــم وبعضهم يضعها
(جوه رأسه) أي (حتت الوسادة).
اما الرجال فينهضــون مبكرين للذهاب
الى اجلوامع مصطحبني معهم اوالدهم
ألداة صالة العيد.
يبدأ العيد في العــراق بعد صالة العيد
وبعدها يذهــب الكثير مــن العراقيون
لزيــارة املقابــر فهي مــن التقاليد التي
حــرص العراقيــون على ممارســتها ،اما
الصغار والصبيــان فيذهبون الى محال
اللهو الفرجة راكبــن احلمير والكدش (
البغل) ويأنسون باملراجيح ودوالب الهواء
اخلشــبي والفرارات وغيرها ويأكلون لفة
بيض او كبة او سميط وغير ذلك مما كان
يباع في الفرجة في ذلــك الوقت اذ البد
من صرف عيدياتهــم «ويختتم بقوله «
يبقى احلديث عن املاضــي ممتعا ً ويحمل
فــي طياته ذكريــات تتزين بالبســاطة
والتلقائيــة في التعامل لهــذا جند من

من حلويات العيد «الكليجة»
يحاول الهرب من اثقــال احلياة يجد في
تذكر املاضي وســيلة للهــرب «املاضي
اجلميل.
املاضي في العراق ما زال حاضرا ً بنكهته
وجماله وال بد من استذكاره ما بني االباء
واالبناء واالجداد واالحفاد ،وهو ما يجعل
االبتسامات ترتســم حميمة ،والنفوس
تبتهج وحتلــق االرواح في عالم الذكريات
اجلميلة  ،اذ يســتذكر العراقيون بحنني
مفرط ليالي العيد وطقوســه املتنوعة
ايام زمان يقول احلاج عباس عبد احلســن
الذي قلب صفحــات املاضي بغصة من
االلــم « كانــت املتنزهات والســينمات
املنتشــرة في بغداد من اهم الوســائل
الترفيهية التي جتمع العائالت العراقية
كمتنزه ســلمان باك ومتنــزه ابو نؤاس
وغيرها من املتنزهات التي متأل العاصمة
بغداد
وابــو عمــر اســتذكر مســاءات العيد
البغدادية بألــم قائالً :كنــا نتجول بني
املتنزهات وكنا حريصني على الذهاب الى
الســينما التي كانت منتشــرة في باب
الشرجي والسعدون ومنطقة االعظمية
وغيرها من املناطق والتي حتولت اليوم الى
اطاللة تستفز مشاعر العراقيني بأجمل
الذكريــات متمنيا ً عودة االلق لشــوارع
العاصمة وهي تطرز بأزدحامات املواطنني
وضجيج السيارات مثلما كانت أيام زمان
بعي ًدا عــن لغة املفخخــات واالرهابيني
الغربان الذين تسللوا الى احلدود العراقية
محاولني ســرقة أحالمنا مبستقبل زاهر
وجميل لنا والبنائنا «
صالح عبد الزهرة قــال :ان العيد فرصة
رائعة للمصاحلة بني املتخاصمني وتنقية
النفوس ،قال» جند في العيد فرصة رائعة
لتدخــل بــن املتخاصمــن ونصاحلهم
ونحاول جاهدين ان تلتئم ارواحهم ونزيح
االخطاء التي مضت «.

ويضيــف عندما نتجــول بــن اجليران
ملعايدتهم ونعرف ان صاحب هذه الدار له
خالف مع جاره فال ميكــن ان نتجاوزه ،بل
ندخل على داره ونشــرب من مائه ونأكل
من طعامــه وال نخرج مــن داره إال بعد
مصاحلته مع خصمه وكنا نؤجل قضايا
الصلح إلى مثل هذه املناســبة وبالطبع
تكون من مســؤولية شيوخ العشيرة او
الوجهاء والسادة األشراف».
عمل الكليجة يتطلب إجازة مسبقة
ال يوجــد عيد من دون عمــل (الكليجة)
وهي احد احللويــات املهمة التي تعد من
الواجبات املهمة التــي يتوجب على ربة
البيت عملهــا فالبيت الــذي ال يحتوي
على ( الكليجة ) يعد متقاعسا ً عن اداء
ما توجــب عليه ،وعــن كيفية صناعة
الكليجة حتدثنا ام حيدر« :نهيئ صينية
تص ُ
ف بها قطع الكليجة،
الكليجة التي َ
ومن ثم ِعدة صناعة الكليجة من طحني
أبيض وســمن وسمســم وجوز الهند
املطحون ومتر وخميرة وحليب».
وتتابع «تبدأ النســاء كالً أمام صينيتها
بتقطيع العجني ووضع احلشــو بداخلها
والذي عادة ما يكــون قطعا ً صغيرة من
التمر او(اللب غراش) او السمســم ،ومن
ثم تصف فــي صينية كبيــرة مدهونة
بالسمن ملنع التصاق القطع بها في أثناء
شوائها».
وأضافت »:نرســل (الصوانــي) إلى فرن
حجري قريب لشواء الكليجة ،لكننا اآلن
وفي بعض األحياء نشويها في البيت في
فرن صغير وهذا ما يفقد االحتفال بصنع
الكليجة شعبيته».
وتقول نــورا عبد احلســن موظفة  « :ان
االجــازات تكثر قبل حلــول عيد الفطر
الن النســاء وحســب تعبيرهــا مبتالة
بتغيير البيت كلــه من ديكور البيت الى

التنظيف اخلــاص بالعيد وهذه العملية
مرهقة وحتتاج الى تهيؤ قبل عدة ايام «.
أمــا زميلتها نهى غالي فتضيف « برغم
من األعبــاء الكثيرة قبل حلــول العيد
الــى أن الواجبات مقســمة على جميع
افراد العائلة فنشــاهد اجلميع منشغالً
وله واجباته امللقاة على عاتقه اذ نشــعر
مبتعة ولــذة معينة عندمــا نهيئ بيتنا
وحتى أنفسنا للعيد فيزيل التعب بهذه
املتعة «
اما الفتيات العراقيات فيجدن في العيد
متعة شــراء مالبس العيد ،تقول غصون
حســن وهــي طالبة «تختلــف مالبس
العيد ،ان لها شــكل ثاني وطعم خاص
على الرغم مــن انه ال يصادف ان نرتديها
في العيد ولكني يجب ان اشتري مالبس
في العيد فأقول هذه ثياب العيد».
وتشهد األسواق العراقية زحاما ً شديدا ً
لشــراء مالبس العيد واحللويات العراقية
استعدادا ً الستقبال الضيوف.
علي ســعد صاحب أحد احملال التجارية
لبيــع املالبس في منطقة الشــورجة «
نشهد في العشــرة االخيرة من رمضان
ً
اقبال شــديدا ً من قبل النــاس للتبضع
استعدادا ً للعيد لذلك نقوم بفتح محالنا
منذ الصباح وحتى لوقت متأخر من اليل
وبــذل جهود مضاعفة تهيأ الســتقبال
الزبائن وفي العيد تكون فترة االستراحة
من ضغوط في العمــل خالل االيام التي
مضت اذ جند في العيد متنفسا لاللتقاء
مع االقارب واالصدقاء واخلــروج معا ً الى
االماكن الترفيهية للمتعة «
عصر الســرعة والتكنلوجيا اوجدت من
«مسجات العيد» وسائل بديلة عن بعض
الزيــارات التي قد تكــون غير متاحة في
العيد لضيق الوقت او لالنشغاالت طارئة
فقد وجد ابو رامي من «مسجات» العيد
فرصة للخروج مــن االحراجات التي يقع

بها قائالً »:املســجات» اجلاهزة أصبحت
في متناول اجلميع وتتنوع «املســجات»
حسب املرسل اليه فمسجات االصدقاء
تختلف عن مسجات االقرباء «.
وأضاف « فــي الغالب بالعيد نقوم بزيارة
اهلي وكذلك زيارة اهل زوجتي اما الباقني
فاملســجات تعوض عن الزيــارات ماعدا
امللحة منهــا كزيارة املريض او العائد من
السفر «
وبينما كان الشــباب يقضون ايام العيد
في مدن األلعاب ،واللعب على الدراجات
الهوائية وتصادم السيارات وركوب لعبة
(االفعوانيــة) ،ومشــاهدة االفالم في دور
فضل اجلدد منهم صفحات
الســينماّ ،
التواصــل االجتماعــي كشــكل جديد
للعيــد بطقوس الكترونيــة تكنلوجية
خاصة.
وبني الرجال واالطفال ،يقرع املســحراتي
(ابو طبيلة) طبله ،وهو يجوب الشــوارع
واألحيــاء ،إعالنا ً بيــوم العيــد ،تواكب
االطفــال ،ليوفي حقه ،ويأخــذ عيديته
وهديته من املــال واحللويات من االهالي،
تثمينا ً ووفا ًء إليقاظهم وقت السحور في
ليالي شهر رمضان الكرمي.
وبرغم انحســار الكثير من عادات العيد
وطقوسه الشــعبية ،بحكم تغير احلياة
وتطورها ،وانشــغال الكثير بهمومهم
وعيشهم وهاجس األمن ،مازال العراقيون
يحافظون على نكهة املاضــي ،والتراث
الشعبي وبساطة العيش ورونق احلياة.
عادات أهل اجلنوب
وعن اجلنــوب وعاداته وتقاليده في العيد
تقول أم علي ،عاداتنا وتقاليدنا في العيد
ال تختلــف كثيرا ً عن أي عائلة عراقية إال
ببعض األمور ،فنحن نحسب ونُع ُد العدة
للعيد قبل أسبوع منه فنقوم بالتنظيف
الشامل للبيت ونطلق على هذه العملية

(عمل شــعبي) أي أن كل أفــراد العائلة
املتواجديــن في البيت يشــاركون فيها،
وتشــمل تنظيف أرض املنزل والسقوف
والشبابيك وغسل الستائر والشراشف
وكل شيء تقريبا ً داخل البيت وخارجه .
حلوى العيد العراقية
أم علي تكمل احلديث عن العيد وطقوسه:
قبل العيد بيومني نبدأ بتحضيرات حلوى
العيــد العراقيــة اخلاصــة (الكليجة)
تتجمع بنــات اخلاالت واألخــوات وجنلس
معا ً لتحضيرها ،واألطفال يترقبون خروج
أول قطعة حلوى ليتدافعوا عليها ،فرحا ً
لنيل شرف تذوقها كأول فرد من العائلة
وخصوصا ً تلك احملشــية بالتمر فاجلميع
يحبها كبارا ً وصغاراً.
العيدية
وللعيــد فرحــة خاصــة لــدى الصغار
خصوصاً ،صباح يوم العيد يذهب األطفال
إلى األجداد واآلبــاء ملعايدتهم واحلصول
على مبلغ من املال نطلق عليه (العيدية)
ويتســابقون في النهوض باكرا ً ومعايدة
أكثر عددٍ من االهــل واالقارب جلني أكبر
مبلغ من املال ،وأمــا وجبة الفطور فهي
خاصة بيــوم العيد وتكون أما قيمر عرب
وكآهي أو (بحت) مصنوع من الرز واحلليب
والسكر والدهن احلر.
العائلة املسحية في أعياد املسلمني
النســيج اجملتمعــي العراقــي متنــوع
بالديانات والطوائف والقوميات ،فاملسيح
والصابئة واأليزيديون يشاركون املسلمني
أفراحهم في عيد َي الفطر واألضحى ،في
األماكــن اخملتلطة في أغلــب احملافظات
العراقيــة ،وكذلك يبادلهم املســلمون
أفراحهم في مناسباتهم الدينية.

برياني ودوملة
سارة حنا مسيحية من شمالي العراق،
تصــف أجواء العيــد  ،قائلــة  :أننا قبل
يوم العيد نقدم التهاني للمسلمني من
جيراننــا أو معارفنا عبــر الهاتف أو عبر
وسائل التواصل احلديثة حاليا ً في أول يوم
من كل عيد ،ونزورهم ثاني أيام العيد في
منازلهم ،ونذهب إلى منزل كبير العائلة
حيث هم متجمعون ونقدم لهم التهاني
وعادة نبقى لتناول الغداء معهم ونأكل
مــن أكالتهم املعروفــة واخلاصة بالعيد
وأكثرها شــهرة لديهم (الدوملة) مكونة
من ورق العنب ملفــوف بداخله رز وحلم
ودهن وخضــار ونكهات خاصة لها طعم
حامض ولذيــذ ،وأيضــا (البرياني) ،وهي
مكونة من الــرز واجلزر واللحم والبطاطا
والشعرية ومطيبات أخرى.
دبكة العيد
من أهم الرقصــات املعروفة لدى العائلة
الشمالية العراقية في العيد واملناسبات
هــي رقصة تعــرف بـ(الدبكــة) ،وتكون
مختلطة بني الرجال والنساء ،ومشهور
بها األكراد والعائالت املســيحية ،وبرغم
من تواجدها فــي غرب وجنوب العراق ،إال
أنها تختلف بعض الشيء وتتباين فيما
بينها.
وتصف لنا ســاره ،الرقصة فــي العيد
،في بعض األحيان نذهب مع جيراننا من
املســلمني إلى املصائف وأماكن الترفيه
فــي محافظة أربيــل أو الســليمانية،
للمشــاركة برقصــة العيــد (الدبكة)
وغالبنــا ً ما تكــون في مناطــق خضرة
ومفتوحة في أجواء الطبيعة الشمالية
اجلميلة ،وفــي األغلب تقام حفالت زفاف
املسلمني في أيام العيد وأكيد نشاركهم
الفرح.
عادات وتقاليد
الباحث االجتماعي سامر شمعة يتكلم
عن أصول العادات والتقاليد لدى العائلة
العراقيــة :تختلف العــادات والتقاليد
االجتماعية للشــعوب من بلد الى آخر
وهذا يعود الى حضارتها وتأثرها باألجداد،
إال أن العائلة العراقية لها عادات وتقاليد
وطقوس خاصة ،تشــترك مــع بعضها
البعض في األعياد واملناسبات ،برغم وجود
االختالف البسيط بني العائلة الشمالية
واجلنوبية والغربية إال أنهم يشــتركون
في العيد بأداء الصالة في املساجد وزيارة
املقابــر واألهل واملراقــد الدينية وبعض
األكالت اخلاصة باملناسبات واألعياد”.
التكنولوجيا والعيد
ويضيف االســتاذ ســامر شــمعة عن
التحوالت التي يشهدها اجملتمع العراقي
بفعــل دخــول التكنولوجيــا اليه  :في
الســابق كانت العائلة العراقية تتكبد
عناء الســفر للقاء األهل وتقدمي التهاني
لهم فــي أيام العيد عبر وســائل النقل
املتعــددة واللقــاء املباشــر ،إال أن عصر
السرعة والتكنولوجيا ،قد اختصر لهم
الطريق وباتوا يكتفون في بعض األحيان
بتبــادل رســائل التهاني عبر وســائل
التواصل احلديثة كالهاتف أو الشــبكة
العنكبوتيــة وتطبيقات الهاتف النقال،
وهذا ما اضعف متاسك النسيج العائلي
في بعــض األحيان ،وخصوصــا ً في نظر
اجليل الســابق من اآلبــاء واألجداد الذين
يعدونها خرقا ً لعاداتهم الســابقة التي
كانت تشــدد على حضور اجلميع من دون
تخلف أي فرد فــي أيام العيد في دار اجلد
األكبر للعائلة».

ماهي زكاة الفطر ومن المستحقون لها
وفقًا لألزهر ودار اإلفتاء

الصباح الجديد  -وكاالت:
زكاة الفطر واجبة على كل مسلم ومسلمة،
ميتلكا قوتا ً يزيد عن حاجته وحاجة من يعولهم
في ليلة العيد ،فيخرجها املســلم عن نفسه
وعمن يعولهــم من زوجة أو أبناء أو أخوة حتى
ولو لــم يكن مفروضا ً عليهــم الصوم ،ودليل
فرضيــة زكاة الفطر هو حديث الرســول صل
اهلل عليه وسلم لعبد اللـــه بـن عمـر رضـي
اهلل عنهمـا:
(فــرض النبي صلَّى ُ
َّ
وســلم صدق َة
اهلل عليه
َ
ُّ
ال ِفطرِ ،أو قــال :رمضا َن ،علــى الذكرِ واألنثى،
شعير،
متر أو صاعا ً من
ِ
واحلرِّ
ٍ
واململوك ،صاعا ً من ٍ
فعــ َد َ
َ
صاع مــن بُرٍّ)[صحيح
نصف
به
الناس
ل
ُ
ٍ
البخاري}
يبدأ وقت زكاة الفطر من غروب شمس آخر يوم
في رمضــان وحتى قبل صالة عيد الفطر ،كما
يجوز إخراجها قبل ذلك بيوم أو يومني كما كان
الصحابة رضي اهلل عنهــم يفعلون ،فإذا ما
أُخرت ملا بعد صالة العيد فإنها تعد صدقة من
الصدقات وليــس زكا ًة للفطر ،ومقدارها وفقا ً
للشــريعة صاعا ً من متر أو قمــح أو أرز أو غير
ذلك مما يقتات عليه اإلنســان وتخرج للفقراء
واملســاكني ،وما يقصد من الصاع هو ما كان
أهل املدينة في عهـــد النبـي صـل اهلل عليه
وســلم يعتادون عليــه وهو عبــارة عن أربعة
أمــداد ،ومعنى املد أي ملئ كــف الرجل ويداه
معتدلتان ،وقد أباح الكثيـــر مـــن العلمـاء

دوائر خدمية

هواتف تهمك

إمكانيـة إخـراج قيمـة زكاة الفطر نقداً ،بأن
يتم تقدير قيمـة الصـاع وإخراج ثمنه بالنقود
للمحتاجني.
وتأتــي حكمة مشــروعية زكاة الفطر ،في أن
الصوم البد وأن يصيبه خلــل ما قد يؤدي إلى
انقاص أجــر الصائم ،فتقوم زكاة الفطر بجبر
هذا اخللل وسد ما ينقص من األجر ،كأن يكون
الصائــم قد قام أثناء صيامــه بلغو أو رفث أو

الحريق:

115 104

األنواء الجوية:

7788927

ســباب أو نظر محرم وغير ذلك من األمور التي
من شأنها انقاص أجر الصيام ،كما أن املسلم
بها يقوم بشــكر اهلل على نعمة الصحة وأن
اهلل قد قــدره على امتام صيام شــهر رمضان
وقيامه ،إلى جانب ما تدخله الصدقة من سرور
وفرح إلى قلــوب الفقراء واملســاكني في يوم
العيد ،وهو ما يجعل يوم العيد ســعيد ومملوء
بالفرحة على جميع أفراد اجملتمع وفئاته.

المستشفيات واألماكن الطبية
النعمــان
الكاظمية
اليرموك

4222074
5222111
5429120

العلوية
الكرخ للوالدة
ابن البلدي

7191218
2512288
8212061

لالبالغ عن الجريمة

07901737723
07901737727
07901737726

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

دراسة نقدية

الحكاية ،بين ،جانو ،وهاني
أنت حكايتي
والوطن ..في جانو ِ
يوسف عبود جويعد
أنت حكايتي )
تدور أحداث رواية (جانــو ِ
للروائية ميســلون هادي  ,بني  ,أمريكا ,
لندن  ,بغداد ,الفلوجــة  ,وتلك االمكنة
هي احملاور الرئيســية في إدارة دفة املبنى
السردي  ,ومســيرة العملية احلكائية ,
التي إختارتها الروائية  ,في فن صناعتها
لهــذا النــص  ,وفي أزمنــة  ,هي األكثر
قســوة وحزنا ً وأملا ً على أبناء هذا البلد ,
من دخول االمريــكان واملواجهة الكبيرة
التي حدثت في بقــاع كافة احملافظات ,
باالخص مدينــة الفلوجة التي كان لها
الدور الكبيــر في املقاومــة  ,وميتد هذا
الزمــن الى دخول قوى الظــام واجلهل ,
الدواعــش  ,وإحتاللهم لهــذه املدينة ,
وتلك االحداث الســاخنة هــي القاعدة
التي إنطلقت منها تلــك احلكاية  ,وقد
كتبــت بالواقعيــة اإلنتقاديــة  ,والتي
تســتعرض من خاللها حالة من احلاالت
التــي ال ميكن عدهــا أو إحصائها,حيث
الضــرر الكبير الذي عصــف بإبناء هذا
البلد  ,وهاني الشــخصية الرئيســية
فــي هذا النص  ,أحد الذيــن تضرروا من
جراء هذا الزحف نحــو التخريب,والدمار
واخلراب  ,فشــمل هذا الضرر كل نواحي
حياته  ,الروحية  ,واملعنوية  ,والنفسية ,
واملادية  ,حيث تضعنا وفي مستهل هذا
النص في اوج هذا التأزم  ,فنكتشف أن
هاني في احد مشــافي الواليات املتحدة
االمريكية يعالج من آثار حروق ســببت
له تشــويه في جســده  ,وفــي وجهه
الذي إختفت مالمحه ,وتســير االحداث
بإنســيابية هادئة  ,وإنســجام ومتاسك
 ,وبإيقــاع متصــل متصاعــد  ,وبلغة
سردية تناغمت والســياق الفني ملبنى
الســرد  ,ومع تلك الرحلة نعيش الوقائع
التي ســببت له تلك احلروق  ,فقد حدث
أن الســيارة التي كان يقودهــا أبيه قد
توقفت في ســيطرة للتفتيش من قبل
االمريكان  ,وهي تقله مع امه  ,وقد ترجل
منها والده  ,وهو يرتدي معطف سميك
 ,وبلحيــة كثيفة  ,االمر الذي تســبب
في إثــارة ريب افراد اجليــش االمريكي ,
ففتحوا النار عليه  ,وعلى الســيارة  ,مما
تســبب بوفاة إمه وإحتراق املركبة التي
كان يجلس في أحــد مقاعدها  ,وقد جنا
االب بإعجوبة بعد إكتشافهم بأنه غير
مســلح  ,وأنه ليس إرهابيا ً  ,وهذا االمر
جعل االمريكان يعتذرون  ,وينقلون هاني

ألحد مشــافي امريكا  .لغرض العالج
وجتميل وجهــه ,وهكذا تضــع امامنا
الروائيــة بداية موفقة ألحــداث كبيرة
وواسعة ,ومتشعبة بإنتقاالت بني تلك
االمكنة واالزمنــة  ,ومن خالل الفصول
القصيرة املعنوة بوحدة موضوع الفصل
 ,اال أنــه جزء متسلســل ومتصل مع
الفصل الــذي يليه  ,مشــكال ً الثيمة
املهمة  ,اال وهو الوطن واإلنســان  ,الذي
أحاق به ضرر كبير  ,إثــر هذه التقلبات
التــي عصفت به  ,مــن دورات االحداث
فيه  ,وهو اخلاســر الوحيــد  ,واحلصيلة
هي الكثير من االنكســارات النفسية
 ,واالحباطــات الروحية  ,والتضحية في
االرواح  .وجتدراإلشارة هنا  ,أن مبنى هذا
النص ألحداث واقعية  ,كما أن الروائية
إســتطاعت أن تنقل لنا املكان بصدق
ووضوح ,ســواءا ً كان ذلــك في الواليات
املتحدة االمريكية  ,شوارعها  ,مقاهيها
 ,مشفاها ,اسواقها  ,اهم مطاعمها ,
وانواع االكالت املشهورة  ,وكذلك احلال

نكتشف أن هاني في احد
مشافي الواليات المتحدة
االمريكية يعالج من آثار
حروق سببت له تشويه في
جسده ,وفي وجهه الذي
إختفت مالمحه ,وتسير
االحداث بإنسيابية هادئة ,
وإنسجام وتماسك ,وبإيقاع
متصل متصاعد ,وبلغة
سردية تناغمت والسياق
الفني لمبنى السرد ,ومع
تلك الرحلة نعيش الوقائع
التي سببت له تلك الحروق

في لنــدن ,وفي الفلوجة وبغــداد ,دون
حاجتها الى أن تتخيل ذلك  ,بل أنه نقل
ســردي واقعي صادق  .االمر الذي اضفى
مع ســحر اللغة الســردية وضوح رائق
 ,ثــم ننتقل الى بنيــة العنونة  ,والتي
إختارتها بكل دقة وتقنية عالية  ,كونها
حالة إنتقالية اخرى تضاف الى مســار
مبنى الســرد  ,وصفحة من الصفحات
التي تســاهم فــي متاســك االحداث
وإتصالها  ,إذ إننا سوف نكتشف دخول
مفاجئ ليطغي على الســرد ويلتحم
بظهور (جانــو) جنان  ,والتي هي األخرى
قد أحــاق بها ضرر يضاف الى اآلالف من
ابناء هذا البلد  ,بإستشــهاد خطيبها
الطيــار  ,وكون هاني فضــل أن يعيش
في بغداد بعد عودته من العالج  ,وعدم
الذهاب للفلوجة التي كانت نار ملتهبة
 ,وسكن قرب املقبرة امللكية  ,واستطاع
أن يفتح محل للطباعة واالستنســاخ
 ,وتســهيل مهمة من يريــد الهجرة ,
والهروب من هذا البلــد  ,حيث أن جانو
كانــت واحدة من هــؤالء الذين يرومون
الذهاب الــى لندن إلكمال دراســتها ,
لنيل شــهادة الدكتــوراه  ,وهكذا فإن
هاني قرر أن تكون جانوا حكايته  ,وبهذا
أرتبط مبنى العنونة  ,مع املبنى السردي
للنص  ,ولــم يكن دخول جانــو مجردا ً
كشــخصية جديدة تضــاف الى بقية
الشــخصيات في هذا النــص  ,بل هو
دخول آ خر الحداث وثيمات وشخصيات
ووقائع جديــدة إنضمت الــى بناء هذا
النــص ,والتصقت والتحمــت لتك ّون
مسار آخر يســير وفق تلك االنسيابية
احلكائيــة  ,وهكذا فإنها تعــد انتقالة
جديدة نحو تقدم هذا املســار  ,وإضافة
الهبــت االحداث وجعلتها متشــعبة
 ,فبــن حياة هاني وتأزماته النفســية
 ,وبني حــزن جانو وبقاءهــا على ذكرها
خلطيبها الطيار ,نعيــش مع إضمامة
جديدة من احلكايات  ,حيث تنشأ عالقة
حب بينها وبني هاني الذي ساعدها في
احلصول على املنحة الدراسية لاللتحاق
بعمتها في لندن ,وتلك العمة حصلت
على مــال كثير من شــركة لصناعة
العطور  ,كون تلك الشــركة تســببت
بعد شرائها الحد منتجاتها الى التهاب
بشرة وجهها  ,فعوضتها تلك الشركة
بهذا املــال  ,وننتقل الى اجــواء لندن ,
وشــوارعها  ,ومقاهيهــا  ,ومتاحفها ,
ومطاعمها ,واحتفاالتها  ,بعد ان تترك
مفتــاح البيت لدى هانــي لكي يطل

غالف الرواية

عليه يوميا ً ويســقي الــزرع  ( ,حط بنا
ال ّرحال أخيرا ً في مطاعم دبنهامر التي
حتبها عمتي كثيرا ً  ,ألنها الوحيدة التي
تقدم طبق الفش آند جبس الشــهير ...
الســمك طري خفيف محاط بقشرة
خارجية مقرمشة مع البطاطا املقشرة
احملمصة مع الزبــدة بحيث تصبح لها
رائحة لذيذة في األنــف وطعم ألذ في
الفم  ..وحملبة هذا املكان سبب آخر أهم
من الطعام بكثير  ..ففــي ذلك املتجر
الفخم مت اللقاء قبل شــهور بني عمتي
وخبيرة العطور موظفة متجر تاتون في
دبنهامر  .كانت سيدة مشهورة ومضرب
املثل باالناقة واجلمال  ,وبسببها حصلت
عمتي على ربع مليون جنيه استرليني
كتعويض عن شرائها كرمي معطر قالت
لهــا املوظفة إنه غير معطــر  ,بالتالي
التهبت بشرتها واحمرت بشكل مرعب
 )..ص 197
وهكذا متت ربط البنيــة العالئقية بني
املســارين  ,في خضم حياة بلد ملتهب

اصدار

صــدر حدي ًثا عن سلســلة ترجمان في
املركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات
كتاب «فكرة الغرب :الثقافة والسياسة
والتاريــخ» ،وهو ترجمة أحمــد مغربي
لكتاب The Idea of the West: Culture,
 Politics, and Historyلألكادميي آالستَير
بونيــت .يقــع الكتــاب ( 320صفحــة
ومفهرسا) في
بالقطع الوســط ،موثقًا
ً
ً
محاول
مقدمة وســبعة فصول وخامتة،
اإلجابة عن أســئلة عدة ،من قبيل« :ما
الغرب؟»« ،ما أصــول هذا املفهوم؟»« ،ما
تاريخــه؟»« ،ما جتلياتــه اخملتلفة؟»« ،ما

دوي من العمق؛
روبرتو خواروث

هذا ،يص ّوب بونيت على «ذلك النوع من
العدوان ّية الذي أبداه هانسون ومارغاليت
وبوروما» ،وهم كتّاب معاصرون يدين ما
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ترجمات

فكرة الغرب :الثقافة والسياسة والتاريخ
عالقته بخصومه وصراعاته؟».
األطروحة األساسية في الكتاب هي أن
حد
الغرب من صنع غيــر الغربيني إلى ّ
بعيد؛ إذ يبدو أن أفكار غير الغرب ّيني عن
الغرب ســبقت نظيرتها عند الغرب ّيني
عدة؛ وأ َّن الشــرق لم يقتصر
في حاالت ّ
على استيراد الغرب وتبنّيه من خالل نوع
من التهجني؛ وأ َّن الثقافات غير الغربية
كثيرًا ما بَنَت علــى نحو فاعل و ُمبت ََكر
صورًا ومتثيالت للغرب تناسب حاجاتها
السياســية في ّ
كل مرحلــة؛ وأ َّن هذه
أشد
التمثيالت غال ًبا ما كانت مختلفة
ّ
االختالف عن الغرب الفعلي .إلى جانب

في القتل واالنفجارات  ,وبني بلدان تعيش
هانئــة هادئة  ,تتمتــع بكامل حريتها
 ,ومتارس طقوســها بأمــان  ,وتداخلت
معها عالقة احلب بينهما  ,حيث أن جانو
طلبــت من هاني أن يقوم بطالء البيت ,
وهذه املهمــة منحــت لروائية فرصة
طيبة وحرية اكبر  ,ومســاحة واسعة ,
لتمارس دورهــا كروائية مهنية حرفية ,
حيث إستطاعت أن تقوم مبعاجلات فنية
حديثــة  ,تنتمي الى الروايــة اجلديدة
 ,عندمــا جعلت هاني  ,يعيش وســط
اجواء عائلة جانو بشــكل متخيل وهو
يقــوم بعملية الطــاء  ,وهي حالة من
حاالت التطور في الوعي الســردي ( من
خلف ســتائرها نادت هديل على أختها
جنان كي تنزل  ,وجانوهاربة من اجلميع
الى غرفتها ..أغلقت الباب على نفسها
يومــن همااخلميس واجلمعــة  ,بعد أن
عادت من البنك الذي يعمل آدم مديرا ً له
.كانت قــد توجهت لغرفة املدير لصرف
الشيك بسبب إنقطاع التيار الكهربائي

 ,دون أن تعلم بأنها ســتجد أمامها آ دم
زميلها القدمي في دراســة املاجستير ..
كان يحبها عندما كانت هي حتب ذكرى
الطيارالشهيد  ,وبدال ً من صرف الشيك
لهــا  ,صرفت لها دقائــق االنتظار صور
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وهكذا فإن الروائية إستطاعت من خالل
هذه التخيالت التي أطلقها هاني ,وخلق
شــخصية جديدة  ,هــي آ دم  ,وهو من
وحي اخليال  ,االمر الذي جعل هذا البيت
اخلالي املوحش  ,ينبض باحلياة  ,وتتحرك
فيه الشخصيات في كل مداخله  ,وهنا
اود االشارة الى عدم ضرورة تكرار اإلمييل
الذي عثر عليه هاني في خانة الســبام
ثالثه مرات نقال ً حرفيا ً مستنسخا ً  ,دون
أن جند له تفســير مقنع  ,إذ ان صاحب
هذا االمييل لم يرد على هاني رغم ارسال
رسالة له  ,وبقيت احداثه غامضة .
بعدهــا نعيش التداعيــات التي حدثت
أثنــاء عودة جانو الى بغــداد  ,إذ تنفجر
شاحنة قرب الســيطرة  ,وكانت اخرى
معدة لالنفجار اال أن رجال الســيطرة
إســتطاعوا إرداء قائــدة الشــاحنة
املفخخة قتيال ً قبل أن يقوم بتفجيرها ,
االمر الذي ازم جانو وجعلها تعيش حالة
رعب حد املوت .
( جلســت جانو علــى األرجوحة  ,وهي
ســعيدة وممتنة له  ,بــدأ هاني في دفع
األرجوحة  ,وهي تضحك بفرح لم تعرفه
منذ أن استشهد خطيبها علي  .توقفت
األرجوحة  ,وهي ال تــزال جتلس عليها ,
فجلس هاني علــى االرض أمامها ,حتت
قدميهــا  ,وإقترب منها ببــطء وق ّبلها
علــى اصابع قدميها  ,هــذا أمر جميل
ومختلف جعل جانو تشعر بهزة لذيذة
في قلبها  ..أغمضــت عينيها متاما ً مع
قبلته ! وعاشت حياتها كلها بعد ذلك
وهــي مغمضة العينني ) ص  341نهاية
الرواية
وتلك النهاية التي تفتح ابوابا ً للتأمالت
 ,وجتعــل املتلقي بعد ان يعيش احداثها
متأثرا ً بها  ,أمــر اضاف هالة من الضوء
الى مسار االحداث
أنت حكايتــي ) للروائية
رواية ( جانــو ِ
ميســلون هادي  ,تؤكــد بــأن الرواية
العراقيــة اجلديدة بخير  ,والزالت تتقدم
بكل ثقة نحو التوهج السردي املطلوب
 ,ومنتلــك رواة علــى معرفــة ووعي تام
بدورهم في مجال السرد احلديث .

ير ّوجون له باســتمرار من أساطير عن
مواجهة محتومة بني الشــرق والغرب
وعن انتصار الغرب األكيد.

يعترف بحضور األشياء،
نحن في حاجة إلى الكالم والريح لدعمه.
دوي من العمق؛
يشتكي من غياب األشياء،
علينا ابتكار ذاكرة أخرى
حتى ال نصبح مجانني.
دوي من العمق؛
خير أنه ال شيء بإمكانه أن يوجد،
نحــن في حاجــة إلى صمــت مضاعف
بالصمت

لتأكيد أن كل شيء موجود.
دوي من العمق؛
يؤكد البرد واملوت،
نحن في حاجة إلى مجموع كل األغاني،
إلى خالصة كل أشكال احلب
حتى ميكننا تخفيف هذا الدوي.
أو رمبا ذات مساء،
دومنا شرط التفريغ،
يأتي عصفور يحط على الهواء
كما لو أن الهواء غصن؛
وقتها؛
توقف كل أشكال الدوي.

قراءة

يهودا شهرباني في كتابه «اليهود العرب» ..تقويض للرواية التأريخية الصهيونية
عرض  :يوسف الشايب
أشــار «يهودا شنهاف شــهرباني» في كتابه
«اليهود العرب :قــراءة ما بعد كولونيالية في
القومية والديانة واإلثنية» ،والصادر عن املركز
الفلسطيني للدراسات اإلســرائيلية (مدار)،
وترجمه ياســن الســيد عن اإلنكليزية ،إلى
أن اخملتلــف في كتابه الــذي يأتي بعد خمس
ســنوات من البحــث في األرشــيف املتصل
بالتاريخ االجتماعي لليهود من البالد العربية
فــي ضوء القوميــة الصهيونيــة ،أنه وظف
مصطلح «اليهــود العرب» وحاد عن اصطالح
«اليهــود املزراحيني» أو «اليهود الشــرقيني»
مبعناهما احلرفي ،وأنه افترض أن دراسة اليهود
العرب ينبغي أن جتد نقطة بدايتها في مطلع
العقد الرابع مــن القرن املاضي ،وذلك «عندما
فتحت احلركة الصهيونية أعينها على اليهود
العرب باعتبارهم مخزونا ً للهجرة اليهودية»،
وليس عند وصولهم إلى إســرائيل في حقبة
اخلمسينيات من القرن املنصرم.
كما أنه رأى أن كتابه «اليهود العرب» استعرض
منظــورا ً جديــدا ً لفهم العالقــات الدقيقة
بــن اليهود العرب والالجئني الفلســطينيني
«الذين نحوا عــن ديارهم في العــام ،»1948
وهي عالقة عادة ما ُتــرى التعمية عليها ،أو
يجري إقصاؤها في الدراســات التي تســتند

إلــى التأريــخ الصهيوني ونظريــة املعرفة
الصهيونية ،ومع ذلك «فال يروي هذا الكتاب
مجرد قصة جديدة حــول العالقات القائمة
بني الفئــات االجتماعية أو تاريــخ بناء هذه
العالقــات ،وإمنا يوظف التاريــخ أيضا ً للنظر
حتت سطح الصهيونية نفسها».
يتناول هذا الكتاب اللقاء املعقد الذي ســاده
الصراع وعمه التضارب والتناقض بني اليهود
الذي ينحدرون في أصولهم من الدول العربية،
وبني القوميــة الصهيونية ،الدولة اليهودية،
فقــد خلقت هذه الصراعات أثــرا ً هائالً على
نشأة املؤلف أوردها في قصة شخصية ،حيث
كان يتخذ مجلسا ً في أحد مقاهي تل أبيب،
ليقترب منه شخص مسن فجأة ويسأله إذا
ما كان ابن «طيب الذكر إلياهو شهرباني» ...
«لم يسبق لي أن رأيته في حياتي قبل اليوم،
كان رجالً وســيما ً ويقارب عمره الســبعني،
إلي بلهجــة عراقية ثقيلة .وجال في
وحتدث ّ
خاطــري أن هذا هو ما كان والدي ليبدو عليه
لو كان على قيد احلياة».
«وتابع الرجــل كالمه  ..اســمي أفنير يارون،
وقد جندت أباك في جهاز االســتخبارات في
خمسينيات القرن املاضي  ..كانت املوائد في
املقهى قريبة مــن بعضها بعضاً ،وتولد لدي
شــعور بأن كل شخص فيه كان يستمع إلى
احملادثــة التي دارت بيني وبني هذا الرجل ،الذي
قــال إن لديه الدليل على ذلــك ،كما لو كان

يذيع سراً ،وأن بإمكانه أن يظهر لي لو رغبت.
شــعرت بالراحة بعدما غادر الرجل ،وراقبته
وهو ميشي حتت املظلة الكبيرة أمام املقهى،
إلى أن عبر الشارع وغاب في األفق» ،ليتحدث
املؤلف عن مغلف أرسل إليه إلى ذات املقهى
يحمل صورا ً ليهود عرب بينهم والده بلباس
كاكي ،والصور باألبيض واألسود.
وحتدث شــهرباني عن «التحــول من جزء من
العالم العربي إلى جــزء من الكيان اجلمعي
اليهودي غير العربي ظاهــرا ً وجليا ً حتى في
أدق التفاصيــل التي تشــكل اخللفية التي
أنحدر منها .فجدي يوســيف كان تاجرا ً من
جتار بغداد ،وكان يسافر في ربوع األقاليم التي
كانت تخضع للهيمنة االســتعمارية ،وكان
يبيع التمور والسمك والبيض ،وكان يستقل
القطار مرة واحدة على األقل كل ثالثة أشهر
للتنقل بني بغداد وفلســطني .وقد اشــترى
جدي في إحدى الرحالت التي سافر فيها إلى
فلسطني قطعة أرض في مدينة بتاح تكفا،
خــارج حدود تل أبيب .وفي العام  1936غادرت
العائلة العراق ،وكانت تنوي االســتيطان في
األرض املذكــورة هناك ،ولكنها عادت أدراجها
إلى بغداد بعد تســعة أشــهر .ولم يبق في
فلسطني سوى شــلومو ،الشــقيق األكبر
ألبي ..واصل جدي رحالته التجارية خالل احلرب
العاملية الثانية أيضاً ،وفي إحدى رحالته العام
 1942قرر أبي االنضمام لشــقيقه شــلومو

والبقاء في فلسطني .قيل لي إن جدي عارض
ذلــك ،ولكن والــدي أصر على رأيــه وفرضه
علــى والده .كان يبلغ من العمر ثالثة عشــر
عاما ً حينئــذ ،وقد وجد عمالً في قطاع البناء
بفلسطني».
وواصل شــهرباني حكايته الشخصية التي
انطلــق منها لتقــدمي رؤية ما بعــد حداثية
يقــوض فيها الرواية الصهيونية الرســمية
من خالل قصة اليهود العرب « ..انتقل والدي
عندما بلغ سبعة وعشرين عاما ً مع مجموعة
من أصدقائــه مواليد العــراق إلى كيبوتس
بئيري ،على أطــال قرية نحبير العربية ،وفي
هذه الســنة حضر آفشــالوم موئيلي وهو
ضابط جتنيد إلــى الكيبوتس وجند اجملموعة

في جهاز االســتخبارات اإلســرائيلية .وفي
الواقع ليــس هناك ما يثير الدهشــة ،فقد
كانت هذه اجملموعة جزءا ً من مخزون ال ينضب
من الشباب الطموحني ،الذين يدينون بالوالء
للدولة ،ويتحدثون العربيــة بطالقة ويبدون
كالعرب في مظهرهم.
واستحضر شهرباني قصة إيلي كوهني ،وهو
يسرد تطور احلكاية وصوال ً إليه ،معترفا ً «لم
يشــارك جميع اليهود العرب في نزع السمة
العربية عن أنفســهم كمــا فعلت أنا .فقد
كانــت جدتي ألمي فرحة ،التــي هزني احلزن
على وفاتها العام  2005عن عمر ناهز الثالثة
والتســعني عاماً ،متلك اجلــرأة التي مكنتها
من التعامل مع تلك العالقة التي يشــوبها

اخلطر ،وكانت تســتخدم التصنيف اليهودي
العربــي على نحو يتســم بقــدر أكبر من
الصراحة .وفسرت لي جدتي بأن إيلي كوهني
كان يسمى أمني ،وأن اسم أمه سعيدة ،وأنه
كان يهوديا مصريا ً وأنــا كنت يهوديا ً عراقياً.
وكانت جدتي حتب أن تضفــي صفة مثالية
علــى املاضي اليهودي في العــراق حتى بعد
العام .»1967
وحتت عنــوان فرعي «التاريخ يبدأ من البيت»،
يكشف الكتاب كيف أن احملاوالت الصهيونية
الرامية إلى بنــاء هوية إســرائيلية لليهود
العرب من خالل قمعهــم هويتهم العربية
إلى التمسك أكثر فأكثر بهذه الهوية ،وإلى
احلدة) مسألة التمييز الطائفي في
حتديد (من ّ
إسرائيل ،التي حتيل بدورها إلى بذور التناقض
في الصهيونية ،فكرا ً وممارسة.
وينقســم الكتاب إلى خمســة فصول ،هي
إضافــة إلى احلواشــي« :اكتشــاف اليهود
العرب» ،و»اللقاء في عيــدان :الكولونيالية،
والنزعــة املركزيــة األوروبية ،واالستشــراق
اليهــودي» ،و»كيــف أصبح اليهــود العرب
متدينني وصهيونيني؟» ،و»ما هي القواســم
املشتركة بني اليهود العرب والفلسطينيني؟:
تبادل الســكان ،حق العودة ،وسياســة جبر
الضــرر» ،وأخيــرا ً «اليهود العــرب والذاكرة
التاريخية الصهيونية».
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REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST
(CONSULTANING SERVICES – FIRM SELECTION)
Republic of Iraq
Emergency Operation for Development Project- EODP
Project ID No. P155732
Reference No: EODP – RF/C 23

Financial Management and Procurement Consultancy Service
A. BACKGROUND
The Republic of Iraq has received a loan from the International Bank for Reconstruction and Development (IBRD), one of the World Bank Group institutions, toward the
cost of the Emergency Operation for Development Project (EODP), and intends to apply part of the proceeds for consulting services.
The Project finances geographic municipalities liberated from ISIS in the Salah Ad-Din and Diyala governorates, as well as in the governorates of Al Anbar (including
Ramadi), Ninawa (including Mosul). The Project will also expand implementation responsibilities, which under the EODP were under central government institutions, to
subnational governments.
The project consists of 10 different components and this assignment is related to “Component 10: Restoring Basic Municipal Infrastructure and Services and Preserving
Cultural Heritage Assets (US$ 60 million)”. The project will be implemented through a Governorate Project Management Team (GPMT) that has been established at each
governorate. The GPMT includes a finance team consisting of a Financial Officer, Accountant, and Internal Auditor as well as procurement and contract management
officers.

B. OBJECTIVES

The main objective of the services subject of this REOI is to assist the finance teams of GPMTs (i) handling the required overall financial management activities of the
project, (ii) selecting and installing an accounting system that meets the project’s needs and (iii) developing a financial procedure manual documenting the project’s FM
arrangements and the coordination mechanism between the two entities. Additionally, the assignment assist with Procurement & Contract Management teams of GPMTs to
(i) get familiar with the procurement requirements of the Project, (ii) prepare procurement plans, (ii) prepare bidding documents, (iii) evaluate the bids/proposals/quotations,
and prepare evaluation reports, (iv) respond to queries and procurement complaints, and (v) manage the signed contracts.
B.1 The consultancy firm will be required to support the governorates Finance teams in:
- Preparing budget/disbursement plan for each governorate that are linked to the procurement plan, implementation schedules, and project’s closing dates;
- Support Governorates in maintain and supervise all accounting records and books;
- Manage the cash balances of each GPMT to ensure the efficient use of funds and that those funds are available in the relevant accounts as required to meet payments
for expenditures in connection with the project and produces monthly cash positions;
- Prepare withdrawal applications and requests for transfers for the disbursement of funds and for the replenishment of the project’s accounts, processes payment orders
to be made from World Bank;
- Verify payments to ensure that all expenditures in general have been properly authorized and recorded with all supporting documentation;
- Supporting the entities in the selection, design and implementation of the project accounting system;
- Creating a chart of accounts specific to the project, taking into account the project specifications and activities. This chart of accounts will be input to the accounting
software;
- Generate timely and reliable financial reports, including the Interim Un-Audited Financial Reports (IFRs) that reconcile with their records. Any un-reconciled items should
be followed up by the firm to ensure clearance by the PMTs before submitting the IFRs to the Bank;
- Help governorates in maintaining a fixed asset register and keep them updated;
- Provide fiduciary technical assistance, advisory support, and on-the-job training to governorates on project financial management (FM) to enable them to manage
individual accounts and generate the IFRs. On-the-job training and technical assistance will be guided by a regular updated FM training schedule agreed at least on a
half-yearly basis with the governorates;
- Support governorates in preparing monthly bank reconciliation statements, including for Designated Accounts, and follow up with the GPMTs on any outstanding items,
e.g. uncleared checks, for which a payment would appear in the GPMTs records but not yet in the (commercial) bank statements, or vice versa;
- Design of required formats for the various accounting books, records and statements, e.g., cash and bank books, journals, various ledgers, trial balance, voucher formats,
etc;
- Developing a financial procedure manual that documents the project’s FM arrangements. The manual will include the key accounting policies and procedures, the flow
of funds, flow of documents, internal controls, budgeting procedures and preparation, auditing and reporting arrangements.
B.2 The consultancy firm will be required to support the governorates Procurement and contract management teams and assist them with:
- Training of project staff on procurement to conduct procurement in accordance with the World Bank Procurement Regulations as defined in legal documents;
- Preparation and maintaining the Project Procurement Plan;
- Notification/advertising procedures;
- Preparation of request for expression of interest/terms of reference/request for proposals/request for bids, request for quotations, in accordance with the WB standard
procurement documents;
- Organizing of the pre bid/proposal meetings;
- Clarifications requested by vendors (Suppliers, contractors, consultants, service providers) during procurement process.
- Receipt and opening of expressions of interest/proposals/applications/bids/quotations;
- Evaluation of expressions of interest/proposals/applications/bids and preparation of evaluation reports in accordance with WB standard procurement documents;
Addressing procurement complaints including drafting fair and transparent responses;
- Contract negotiations and preparation of contract documents;
- Contract management, and facilitating correspondence, variation orders, contract amendments, and response to disputes;
- Setting up of a proper filing system for all procurement related records and reports in both electronic and paper formats;
- Communication with the WB in all procurement phases.
The ReFAATO /PCU now invites eligible consulting firms (“Consultants”) to indicate their interest in providing the Services.
Interested Consultants should provide information demonstrating that they have the required qualifications and relevant experience to perform the Services. Previous
provision of services in Iraq shall be an added advantage. Fluency in Arabic is essential.
The Consultant is expected to have staff with appropriate experience in managing similar services. Experience in similar conditions is essential The Consultant is
encouraged to try to make use of local resources by association with local consulting firms/individuals, while still taking the full responsibility as the leader.
Consultants may associate with other firms in the form of a joint venture or a sub consultancy to enhance their qualifications.
A consultant will be selected in accordance with the procedures set out in the World Bank’s Guidelines: Selection and Employment of Consultants by World Bank
Borrowers (January 2011 revised on July 2014), Quality- and Cost-Based (QCBS) selection method
Interested consultancies may obtain further information at the address below during office hours (09:00 to 14:00 hours) Baghdad local time.
Expressions of interest must be delivered to the address below by July 1st, 2018 11:00 AM Baghdad local time.

Contact information

Reconstruction Fund for Areas Affected
Attention: Dr. Mustafa M. Amin M. Ali Alhiti
Title: Head of Reconstruction Fund
[Al Jaderyia, Ministres’ street No. 29, Ministerial Compound, villa no. 11]
[Baghdad, Iraq, Al Jaderyia post office, P.O. Box no. 2234]
Tel:[+9647729977233], : [+9647705350898]
E-mail: pmt.rf@refaato.iq, arrozy@yahoo.com
Web site: www.refaato.iq
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ومضــة

صحيفة يومية سياسية مستقلة

جمال جصاني

رئيس التحرير

اسمــاعيــل زايــر
ALJADEED

اسلوب حياة أم بالء..؟
عندما نتصفح شيئا ً من جتارب الشعوب واجملتمعات والدول،
جند بعضها قد اجترحت بوقت قياســي ،ما يشبه املعجزة
في االرتقاء باحوالها املادية والقيمية الى ذرى لم تعرفها من
قبل .وباملقابل هناك من انحدرت أوضاعها الى مســتويات
من االنحطاط لم تكن تتوقعها في أكثر حاالتها تشــاؤما ً
وســوداوية (كما جرى مع هذا الوطن املنكوب قبل التغيير
وبعــده) .في تعقب العلل واالســباب الفعلية التي تقف
خلف كال املصيرين (االزدهار واالنحطاط) جند ان (اســلوب
احلياة) الذي اختاروه أو فرضته االحداث والتطورات عليهم،
هو من يقــف خلف ذلك كله ،فاجملتمعــات والبلدان التي
اكرمتها االقدار باســلوب حياة مترع بقيم العمل واالنتاج
واالبتــكار ،ونظم ومؤسســات تصون احلقــوق واحلريات،
وحترص على اقتفاء اثر احلداثة والعقالنية والتجدد ،حصدت
ثمار االنتقال الى حياة يســودها األمن واالستقرار واالزدهار
املادي والقيمي .وباملقابل حصــدت البلدان التي عجزت أو
أخفقــت في اســتيعاب "املعنى اجلديــد" للحياة وتبني
اســلوبها الراقي للعيش ،واختارت البقاء مع منط حياتها
الطفيلي املثقــل بفواتير العبودية واخلنوع واالســتبداد،
بكل ما يحمله من آثار مدمرة سياسيا ً واجتماعيا ً وقيمياً؛
املزيد من اخليبات والكوارث .ولنا كعراقيني جتارب مريرة مع
هذا النوع من خيارات الدمار الشامل (قبل التغيير وبعده)
فمن نظام شــفط كل احلريات والثروات واحلقوق ،الى ورثته
الذين واصلوا ســبل عسكرة الدولة واجملتمع وترسيخ منط
االقتصاد الريعــي وزج ماليني جديدة الــى نادي املوظفني
احلكوميني (عيال النفط) وغير ذلك من السياســات التي
رســخت لنا اســلوب حياة يضمن لنا مقعــدا ً دائما ً في
متحف املنقرضات.
ان عجزنا وفشلنا املســتمرين في التصدي للدكتاتورية
ســابقا ،وملهمات االنتقال صــوب الدميقراطية والدولة
احلديثة حالياً ،يســتند الــى االحتياطــات الهائلة من
التفسخ والتشــرذم الذي يوفره هذا االسلوب الطفيلي
للحياة ،حيث تشــح فيه قيم التعاون والتسامح وروح
املســؤولية وااليثار وخدمة الشــأن العام ،لصالح هذا
الطفح من االنحطــاط القيمي واالخالقي الذي يعصف
بنا كأفراد وجماعات ،اسلوب حياة ،سمح بتسلل قوافل
القتلة واملشــعوذين واللصوص والنكرات نظريا ً وعملياً،
الى املفاصل احليوية للمجتمع والدولة ،وانتهى مبا تبقى
لنا من حطــام الدولة ،ألن يتصدر واجهــة الدول األكثر
فشــا في عالم اليوم .لهذا كله لــم تتحول كل هذه
الهزائم واحملن التي مرت على ســكان هذا الوطن القدمي،
الى عبر ودروس وجســور الى املستقبل ،ولم نتمكن من
التأســيس لبدائل حضارية وواقعية تنتشل مشحوفنا
املشــترك من دوامة النحس التاريخــي التي لم تفارقنا
منــذ أكثر من نصف قرن ،ومن يتقصى قليالً في طبيعة
االفكار والقناعات املعششة في عقول وممارسات وسلوك
اعــداد غير قليلة من افراد اجملتمع ،جند العبارة التي تقول
(أنا ومن بعدي الطوفان) هي األكثر اعتمادا ً ورواجا ً وجتليا ً
في سلوكهم وممارساتهم اليومية.
مع مثل هذه املناخــات املوبوءة والقناعــات االنهزامية
املمزوجــة بالتفاهــات وضيق االفــق ،ال ميكــن انتظار
انعطافات جادة علــى طريق االصالح والتغيير ،ولنا فيما
خلفته اجلولة األخيرة من االنتخابــات البرملانية دليال ال
يتناطح عليه كبشــان ،على ما أشــرنا اليه من انسداد
لآلفاق وزيف للبدائل واالدعاءات التي روجت لغير ذلك من
شــعارات وخطابات وعناوين مقطوعة اجلذور .ان اسلوب
انتاج اخليرات املادية وطرق تراكم الثروة وتوزيعها البعيدان
عــن العدل والعقالنية واالنصاف؛ هو من يقف خلف كل
هذا النحس العضال الذي لم يكف عن مرافقتنا بالرغم
من مرور  15عاما ً على حلظة الفتح الدميقراطي املبني!..
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اتخاذ القرارات ما بين الصواب والخطأ
أحالم يوسف
حياتنا منذ نشأتنا ،عبارة عن قرارات،
قرار الزواج ،وقرار االجناب ،وقبلها قرار
يحدد طبيعة الدراســة التي نقدم
عليها ،الى اخره مــن القرارات التي
تغير حياتنا مستقبال ،فإما ان يكون
التغييــر إيجابيا ونوقن بــان القرار
كان صائبــا واما العكس فنندم على
اتخاذنا له.
مها العبــودي باحثة بعلم االجتماع
حتدثــت عن موضــوع اتخــاذ القرار
وتأثيره على النفس البشــرية وتأثير
طبيعة الفرد النفسية والبيئية على
االقدام او التخوف مــن اتخاذ بعض
القــرارات قائلة :القــرار يحتاج الى
ثقة بالنفس ،والثقة تتعزز من خالل
طبيعة التربيــة التي يتلقاها األبناء
من ابائهم وامهاتهــم ،فان يتحدث
االب الــى أوالده ببعــض املواضيــع
ويطلب منهــم رأيهم مبا طرحه من
شــرط ان يكون مبســتوى عقلهم
وتفكيرهم ،عندها ســيعزز لديهم
القدرة واجلرأة على احملاورة وابداء الرأي،
ويجــب ان يضع باحلســبان تعاطيه
مع ما يطرحوه بهــدوء وروية ،كي ال
يســبب لهم صدمة تتحــول فيما
بعد الى خوف من ابداء الرأي ومن ثم
اخلوف والتــردد باتخاذ القرارات بغض
النظر عن عمقها او بساطتها.
وتابعت :هناك نقطــة مهمة يجب
ان نفهمهــا جميعا وهــي ان احلياة
ال تنتهــي بقرار خاطــئ مهما تكن
خطورته ،لذلك فيجب ان ندرب ابناءنا
على ان اتخاذهم القرارات بأنفسهم
مهم ،وان الفشل ليس نهاية العالم
بل هــو نقطة نقــف عندها لنعرف
مواضع اخللل ،لتفاديها مستقبال.
العديد منا اتخذ قرارات خاطئة لكن
تتفاوت طبيعــة التعاطي مع نتائج
تلك القرارات ،فمثلما ذكرت العبودي،
أحيانا نتعامل مع نتيجة قرار خاطئ
وكأنها نهايــة العالم ،فكم منا ندم
على قرار وكم منا وجد نفســه امام

وائل كفوري

انتشــرت معلومات قبل
أيام بشأن إمكانية دخول
الفنان وائل كفــوري إلى
مجــال التمثيل من خالل
مسلســل تلفزيونــي
ســيعرض فــي رمضــان
املقبــل ،إلى جانب املمثلة
ســيرين عبدالنــور ،وقيل
إن اإلنتــاج عربي-لبنانــي
مشــترك ،واإلمكانيــات
ســتكون ضخمــة على
مستوى التنفيذ امليداني،
ولم يتم طــرح املزيد من
التفاصيــل التــي بقيت
مبهمــة ،وبخاصــة أن
موضوع التمثيل بالتحديد
غير وارد لدى النجم الذي
بعد فيلــم "بحر النجوم"
بقــي ملتزمــا باملســار

الغنائي الــذي يعبر عنه
أكثر مــن أي اختصاصات
أخرى من املمكن أن تكون
مغرية ،لكنها في الوقت
نفســه ال تتناغــم مــع
أفــكارهّ .
وأكــدت مصادر
خاصة الحد املواقع الفنية
ّ
أن اخلبــر ليــس صحيحا
وأن احلديث بشــأن العمل
املشار إليه مت قبل عام بني
منتج عربي وآخر لبناني.

سمية الخشاب
اتخاذ القرارات

قرار صعب عليــه ان يتخذه ،محمد
لطيف أحد جتــار اجلملة بالســوق
العربي يقول:
اصعب قرار اتخذته بحياتي هو قرار
الهجــرة ،وذلك عام  ،2005ألني قررت
ان اصطحب عائلتي معي ،والصعب
في ذلك القــرار كان بيع البيت الذي
كنا نسكن فيه ،لذلك فقد اخذ مني
القرار وقتا ،نحو الســنتني ،ثم قررت
بيعه والسفر ألني تعاملت مع مبدأ
ان احلياة مغامرة ،فكي نعيشها صح
علينا ان نســعى خلف احالمنا وان
تطلب منا ذلك مغامــرة او مقامرة
مثلما وجدت احلال بالنسبة الي ،لكن
األصعب فيمــا بعد قرار الرجوع بعد
ان فشلنا باحلصول على ما نريد ،لكن
بقدر صعوبته كانت ســرعة اتخاذه

وبالفعل رجعنا واستأجرنا بيتا لكني
اعمل اليوم واحلمد هلل وسنسترجع
حياتنا قريبا باذن اهلل.
قد تكــون حالــة محمــد لطيف
مشــابهة للعديد مــن احلاالت فهو
احــد القــرارات الصعبــة التي مر
بهــا الكثير مــن العراقيــن خالل
الســنوات املاضية ،هيام الســراي،
موظفة بإحدى دوائــر الدولة حتدثت
عن احــد اهم القــرارات في حياتها
وكانت ســعيدة بوصفه قرارا صائبا
اذ قالــت :افضل قرار اتخذته بحياتي
هــو موافقتــي على الــزواج من أبو
مهيمن ،فحــن تقدم خلطبتي كنت
مرتبطة عاطفيا بشــاب ،وكنا ننوي
الزواج بعد تخرجه من اجلامعة ،وأبو
مهيمــن لم اكن اعرفــه ولم التقه

مســبقا ،فرفضــت املوضــوع لكن
وبعد محادثات وظروف ال اريد اخلوض
بتفاصيلهــا وافقت مجبــرة ،لكني
اكتشــفت معه ان احلب بعد الزواج
يكون اقوى واكبــر ألني احببته كما
هو مــن دون تزويق منه او متثيل ،وهنا
اود ان اشــير الى ان حالتي ليســت
مقياسا فانا احببته ألنه رجل مبعنى
الكلمــة ،رعاني واحبنــي واهتم بي
بأجمل وامثل الطرق وبعد ان أجبرت
بنحو غير مباشر على املوافقة عليه
اجبرني هــو على الوقوع بحبه فكان
بالفعــل اجمل واصح قــرار اتخذته
بحياتي ،اليــوم القرارات التي تخص
أوالدنا وحتــى التي تخصني اجلأ اليه
هو كي يساعدني بها ألني اثق برأيه
جدا.

تمثال شمعي لمغني في مقهى للقطط
الصباح الجديد  -وكاالت:
أحيا املغني البريطاني إد شيران حفالت
في مالعــب مكتظــة باجلماهير حول
العالم ..واآلن انضم مقهى للقطط في
لندن إلى قائمة األماكن التي يظهر فيها

أخبــارهــــــــــم

شيران ،أو باألحرى متثال شمعي له.
فلقد كشف متحف مدام توسو للشمع
عن متثال للمغني الــذي تتصدر أغانيه
قوائــم األغاني في مقهى ليــدي ديناه
للقطط فــي لندن ،الذي يتنــاول زائروه

املشــروبات وهــم يداعبــون القطــط
ويلعبون معها .وظهر متثال شيران حامال
الوشــوم الكثيــرة على جســد املغني
الشــهير ،وفي يده جيتــار فيما كانت
القطط تأكل احللوى ،وتلهو حوله.

أكد املطرب أحمد ســعد
األنباء التي أشــارت لنقل
زوجتــه الفنانة ســمية
اخلشــاب إلــى إحــدى
املستشــفيات يوم امس،
وكتب رسالة لدعم زوجته
عقــب احتجازهــا بغرفة
العناية املركزة.
ونشــر ســعد صورة عبر
حســابه الرســمي على
موقع انســتجرام ،برفقة
ســمية وع ّلق ً
قائل ' :ألف
عليك يا روح قلبي،
سالمة
ِ
يشفيك وترجعي لي
يارب
ِ

بألف ســامة ،احلياة من
غيــرك مالهــاش طعم.
وقد رفضت عائلة الفنانة
سمية اخلشاب اإلفصاح
عــن حالتهــا ولكنهــا
طالبــت محبيها بالدعاء

ظافر العابدين
مــع انتهــاء تصويــر
مسلسل "ليالي أوجيني"،
وقعت مشــادات كالمية
بني الفنان ظافر العابدين،
وهانــي خليفــة مخرج
املسلسل ،في أثناء تصوير
احللقات األخيرة .وكشفت
مصــادر من فريــق عمل
املسلسل ،أن األزمة بدأت
بني "ظافــر" و"خليفة"،
بســبب اســتمراره فــي
التصوير ملدة  33ســاعة
متواصلــة بــن وحــدات
التصوير ،االمــر الذي دفع

"ظافر" ً
قائل" :مش عاوزك
تخرج لــي تانــي" ،فيما
جلس "هاني" في غرفته،
وتولــى "عبــد التــواب"
مســاعد اخملرج مسؤولية
التصوير واإلخراج.

ترامب يصف دي نيرو بأنه "محدود الذكاء بشدة"
الصباح الجديد  -وكاالت:
رد الرئيس األميركــي دونالد ترامب
على روبــرت دي نيــرو ،ووصفه بأنه
شــخص "محدود الذكاء بشــدة"،
بعدما هاجم املمثــل احلاصل على
جائزة أوســكار الرئيــس األميركي
بألفاظ نابية فــي البث التلفزيوني
احلي لتوزيع جوائز توني املســرحية
في نيويورك.
وبعد يومني من االنتقاد الشديد الذي
وجهه دي نيرو على خشــبة املسرح
قال ترامب إنه شاهد مقطع الفيديو
"وأعتقد حقا أنه كان مخمورا".
واستعمل دي نيرو ،وهو أحد املمثلني

األميركيني الذين يحظــون باحترام
كبير ،اللفظ النابي مرتني ضد ترامب
يوم األحد ،وســط صيــاح وتصفيق
حماســي مــن اجلمهور الــذي ضم
ممثلني ومخرجني ومنتجني مسرحيني
في مســرح راديو سيتي ميوزيك في
نيويورك.
واعتلى دي نيرو املسرح لتقدمي مغني
الروك بــروس سبرينجســتني .وقال
مــن دون أي متهيد "ســأقول شــيئا
واحدا" واستعمل لفظا نابيا موجها
لترامب.
كان ترامب وقت البث املباشــر حلفل
توزيع اجلوائز مــن برودواي في طريقه

إلى ســنغافورة لالجتماع مع
زعيــم كوريا الشــمالية كيم
جــوجن أون .وكتــب ترامــب في
تعليق على تويتر "شاهدته الليلة
املاضية وأعتقد حقا أنه رمبا كان
مخمــورا" ووصــف
دي نيــرو بأنه
" شــخص
محــدود
الــذكاء
بشدة".

 19مليون دوالر ثمن مزهرية صينية
الصباح الجديد  -وكاالت:
انتهى مــزاد أقيم في فرنســا ،ببيع إناء
زهور صيني من القرن الثامن عشــر عثر
عليه بـ  19مليون دوالر ،وهو ســعر يفوق
بكثير ما كان متوقعا.
وجاء السعر أعلى  20مرة من املبلغ الذي
قدره منظمو املــزاد في دار "ســوذبيز"
للمزادات ،حني رجحوا أن تباع مبا بني 500
ألف و 700ألف يورو.
وأمضــت املزهرية جزءا من عمرها ملقاة

في مخزن علوي مع أشــياء أخرى كانت
جزءا من ميراث أســرة فرنســية عثرت
عليها وأوصلتها ملنظمي املزاد.
وقــال أوليفيــه فامليــه خبيــر الفنون
اآلســيوية فــي ســوذبيز إن " (البائعة)
اســتقلت القطار ثم املتــرو ودخلت من
باب دار "ســوذبيز" على قدميها ثم إلى
مكتبــي حاملة املزهرية في علبة أحذية
محمية بأوراق صحف".
وأضاف "عندمـــا وضعـــت الصنـدوق

علـــى مكتبــي وفتحنـــاه أذهلـنا
جمـال القطعـة" ،وفـق ما نقلـت
رويتـرز.
ووصفــت املزهريــة التــي يبلغ
طولها  30ســنتيمترا وامللونة
بدرجــات األخضــر واألزرق
واألصفر والقرمزي( ،وصفت)
بأنها أفضــل قطع اخلزف
التي صنعــت إلمبراطور
من أسرة تشينغ.

جوينث بالترو تعتزل
التمثيل من أجل أسرتها
الصباح الجديد  -وكاالت:
بعد مســيرة حافلة من األفالم
الســينمائية الناجحــة مثــل
املنتقمون والرجل احلديدي ،قررت
جنمة هوليــوود احلاصلــة على
األوســكار جوينث بالترو ،اعتزال
التمثيل لالهتمام بأسرتها.
وكشــفت جوينث عن قرارها في
لقــاء إذاعي جمعهــا بالنجمة
القديرة ميــج رايان ،التي دافعت
بدورها عن قرار جوينث ،مشــيرة
الى أنها حني شعرت باحتياجها
للتركيــز على حياتهــا األخرى

قامت بالشيء نفسه في املاضي.
وأعلنت جوينث أنها ستركز على
العمل مبســتحضرات التجميل
واملوضة ،لرغبتهــا في االهتمام
مبوهبتهــا في تصميم األزياء في
املدة املقبلة.
جوينث بالتــرو ممثلــة ومغنية
وكاتبة أميركيــة من مواليد 27
ســبتمبر  ،1972حاصلــة على
جائزة األوســكار  1998كأفضل
ممثلــة عــن دورهــا فــي فيلم
شكسبير في احلب ،كما حصلت
بالدور نفسه على جائزة الغولدن

1 9 9 9
غلوب
كأ فضــل
فــي فيلم
ممثلــة
كوميدي وموســيقي ،وحصلت
أيضا علــى جائزتني مــن نقابة
ممثلي الشاشة.
وهي ابنه املنتج بــروس بالترو و
املمثلة بلييث دانير وبعد دخولها
املدرسة في نيويورك ،انتقلت الى
كاليفورنيــا لتلتحــق باجلامعة
في ســانتا باربرا ،حيــث كانت
تــدرس تاريخ الفــن ،ولكن بعد
مدة اكتشفت انها غير شغوفة

بهذا اجملال في الدراسة ،وبدأت
التمثيل من خالل مسرحية "
النزهة" علي مسرح ويليامز
تاون مــع والدتهــا ،وفي عام
 1991ظهرت فــي اول فيلم
مع جــون ترافولتــا بعنوان "
 " shoutوبعدها بدأت عالقتها
باملمثل براد بيــت ،ثم قابلت
اخملرج ســتيفن ســبيلبيرج،
والذي رشــحها لبطولة فيلم
" " Hookثــم شــاركت فــي
العديد من االعمال التي اثبتت
وجودها كممثلة .

الليلة عيد!
خرجت يوم العيد ..بامللبس اجلديد ..
أقول يااخواني ..هيا الى الدكان ..
فيومنا سعيد  ..وعندنا نقود ...
كلمات تعيش وتعشــش في ذاكرة
االجيال التــي تربت علــى القراءة
اخللدونيــة وتعلمت مــن حروفها
ومواضيعها الشي الكثير ...كلمات
وصــور  ..تختزنهــا ذاكــرة اطفال
االمس وشيوخ اليوم من صور تترجم
أهم مناسبات الفرح عند االطفال ..
وهو العيد ..الذي يختزل ..بالنقود ..و
الدكان  ...ودوالب الهواء واألرجوحة !
هكــذا كانت "القــراءة اخللدونية"
ترســم لنا احالما ً وردية بريئة وحياة
جميلــة  ..اليعكر صفوها شــى ال
دواعش وال فواحش وال سياســيون
والنــواب والفضائيــات أو محللني
أو برامــج مناطحات الساســيني
والتظاهرات...أو مؤمترات صحفية أو
ســيارات مفخخة أو عبوات الصقة
أو انتخابــات  ،أو تزوير  ،أو حرائق  ،أو
كتل وأئتالفات  ،أو صناديق أو عقول
فارغة !
كل مــاكان على االطفال من فعله
في ذلك الزمن  ..هو أنتظار حلول يوم
العيد ..واالحتفال به على طريقتهم
اخلاصة  ،وفق العادات والتقاليد التي
توارثوها عن أقرانهم وممن سبقهم
 ..دون تعقيدات  ،او عقد  ،أو تصفية
حسابات أو أئتالفات !
كان االطفــال يخبئــون أو
يضعون املالبس اجلديدة حتت
الوســادة  ..من اجل أرتدائها
مع بزوخ فجريوم العيد!
في حــن كان طلبة املدارس
مينحــون أنفســهم "عطلــة "
لليوم الذي يسبق العيد  ..بحجة
أنه يوم الوقوف على جبل عرفة !
الليلــة عيــد  ..األغنية كوكب
الشرق التي تبشرنا بقدوم العيد
 ..وبليلة العيد !
أحد مقومات الفــرح عند االطفال
في هذه املناســبة هــي" ..العيدية
" وعنــد احلصــول علــى دراهم او
فلســان معدودة ســواء من الوالد
أواالقرباء ..ينطلقــون بها الى دكان
قريب لشراء اللعب  ،او الذهاب الى
"اجلوبي " أو السينما ملشاهدة فلم
"طرزان" او "ماشســتي" أو "لورين

وهاردي " أو لشراء لفة فالفل وعنبه
وبيض أو..ركــوب "دوالب الهواء " أو
االرجوحة أو احلصــان أو احلمير  ..أو
العربات التي جترها اخليول !
هكــذا كانت احــام العصافير ..
وهي تزقــزق في العيد  ..حتى لو لم
تتذوق  ..الكنتاكي أو الشــاورما  ،او
الهمبركر  ،أوالذهــاب الى الكوفي
شــوب أو شــرب االركيلة أو لعبة
املوت !
بعــد رحلة قطار العمر الســريع ..
الذي يجوب بنا االرض شــرقا وغربا
شماال ً وجنوبا ً هاهو ميضي ويحصد
من أعمارنا عقود من الزمن  ..تتآكل
شيئا فشــيئا....وتغرف االحزان من
جرفها الشئ الكثير !..
أشــتعل الــرأس شــيبا  ..بينما
ظلــت تلك االحالم حبــرا ً على ورق
القــراءة اخللدونية  ،كنا نتمنى ان ال
نســتيقظ من تلك االحالم البريئة
اجلميلة
من يعيد أحالمنا  ..املسلوبة  ...من
يعيد لنا االبتسامة وبراءة االطفال ..
من يحقق لنا
ماكنا نردده سابقا  ....و"عندنا نقود
 ..ويومنا سعيد " !
 ضوءفي العيد  ..حترق احالم العصافير!

عاصم جهاد

اعالن
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مع الحدث

آل الشيخ يصل موسكو لرئاسة وفد األخضر

فالح الناصر

بيتزي يرفع حظوظ التألق السعودي

أمام روسيا اليوم في افتتاح المونديال
املنتخــب الســعودي خلوض
مبــاراة افتتــاح كأس العالم
أمام روسيا اليوم اخلميس.
إلى ذلك ،وصل املستشار تركي
آل الشــيخ ،رئيس مجلس
إدارة الهيئــة العامة
للرياضة ،إلى العاصمة
الروســية موســكو،
ليترأس وفــد اململكة
العربية الســعودية،
فــي املونديــال.وكان
في اســتقبال تركي
آل الشــيخ ،فــي
موســكو ،سفير
الســعودية لدى
روسيا ،رائد قرملي.
ويستهل املنتخب
السعودي ،مبارياته
في املونديــال ،في
الساعة السادسة
من مساء اليوم ،أمام
نظيره الروســي ،صاحب
الضيافة ،في املباراة
ا ال فتتا حيــة
للعــر س
العاملي.

موسكو ـ وكاالت:
قال خوان بيتــزي املدير الفني
للمنتخــب ،الســعودي ،إن
األخضر ليس لديه ما يخشاه
فــي كأس العالــم وانــه في
أمت االســتعداد لدخــول غمار
املونديال.
وأضاف املــدرب األرجنتيني من
خــال حديث بثتــه صحيفة
عرب نيوز السعودية الناطقة
باللغة اإلجنيلزيــة ،أن عناصر
املنتخــب الســعودي اعتادت
في الوقت احلالي على طريقة
لعبه بعد مرور ســبعة شهور
على توليه تدريب الفريق.
وتابع بيتزي «ميكن القول إنني
أشــبه املدرب بييلســا ،لكن
نحن املدربني علينــا أن نكون
أكثر تأقلمــا ،وأن يكون هناك
مرونــة في اجلانــب اخلططي،
حتى لو كنا نفضل بعض طرق
اللعب بشــكل أكبر ،لذلك ال
أحــب أن أكون محصــورًا في
طريقة لعب واحدة».
وواصل «أؤمن بأن أي العب كرة
قدم بإمكانــه أن يتكيف مع
أي مركز ،لكن بشرط أن يكون
هــذا الالعب على اســتعداد
لتقلــي التعليمات من مدربه،
دور املدرب هــو أن يُحدد نقاط
القوة والضعف لكل العب ،وأن
يعمل على حتســن الالعبني،
ثم خلق أســلوب لعب يجمع
جميع العناصــر ،وينتج عنه
النجاح على أرض امللعب».
وعن مدرب األخضر الســابق
باوزا ،قــال بيتزي« :بــاوزا كان
مدربي فــي األرجنتني ،ال أحب
أن أحتدث عــن املدربني اآلخرين،
فقط أحب التركيز في عملي
ومحاولة تطويره».
وقال «أحب الضغــط العالي
فــي امللعب ،وأن أضــع الفريق

العبو املنتخب السعودي

املنافس حتت الضغط ،اخلروج
بالكرة إلى الشــق الهجومي،
ووضع الكــرة في موقف يُتيح
لنا تسجيل األهداف ،هذا األمر
قد يُفلح في بعــض األحيان،
وقد ال يُفلح في البعض اآلخر،
لكن األمر املهم بالنســبة لي
أن يكون هنــاك عدد كبير من
الالعبــن في الهجــوم ،هذه
فكرة واحدة».
وأضاف «عندما نأتي للحديث
عــن املهاجمــن ،فــإن أداء
املهاجم يعــود في املقام األول
إلى ثقته بنفســه ،هذا ميكن
العمل عليه من أجل تقويته،
وهذا يحدث عندما يفعلون ما

نوع مــن التنافس ،لقد أوجدنا
هناك منافســة لــم تقتصر
على القدرة اجلسدية ،بل على
الصعيــد الغذائي وكل األمور
األخرى».
واختتــم بيتــزي
حديثــه «حلســن
احلــظ الالعــب
ا لســعو د ي
ُمطيــع
و منضبــط ،
لقد تكيفوا
هــم
مع مــا نريده،
يعرفــون مــا عليهــم
فعله ،نحــن نتطلع إلى كأس
عالــم دون خوف».ويتأهــب

يختارون فعله ،وهو تســجيل
األهداف».
و تابع «لكن تسجيل األهداف
ليــس كل األمــر بالنســبة
للمهاجمــن ،هم أفــراد في
مجموعــة ،وعلــى اجلميع أن
يعمل سويًا في هذه اجملموعة،
املهاجم سوف يسجل أهدا ًفا
ألنــه اخذ مــكان جيــدا في
منطقــة اجلــزاء ،لكــن بدون
مســاعدة زمالئه لن يُسجل
هذا الهدف».
وقــال «لقــد دربت فرقــا ً في
األرجنتني وإسبانيا واملكسيك،
ودربت منتخبات مثل تشيلي،
أهــم شــيء أن يكــون هناك

falahalnasser@yahoo.com

العرب ومونديال روسيا
في الســاعة  6من مســاء اليوم اخلميس املوافق 14
حزيــران  ،2018تنطلق صفارة احلكــم األرجنتيني،
نيستور بيتانا ،إيذانا ًببدء نهائيات كأس العالم لكرة
القدم في روسيا بالنسخة  ،21باجراء مباراة منتخبي
روسيا والســعودية ،لتبدا فصول حكاية جديدة من
حكايات العراس العاملي الكبير ،الذي ســيمتد حتى
يوم  15متوز املقبل ،حيث تتبارى منتخبات  32دولة من
شتى قارات العالم الحراز اللقب.
العــرب ،حصتهم مــن مقاعد مونديال روســيا،4 ،
السعودية ومصر سيتقابالن في اجملموعة االولى التي
ضمت أيضا منتخب روسيا البلد املنظم للنهائيات
واالوروغــواي ،واملنتخــب الســعودي يقــوده املدرب
األرجنتيني خوان بيتزي ،فيما يشــرف على الفراعنة،
أرجنتيني ايضا هو هيكتور كوبر ،فيما يدرب املنتخب
املغربي الذي ســيلعب باجملموعــة الثانية إلى جانب
البرتغال وإســبانيا وإيران ،املدرب الفرنســي هيرفي
رونار ،واملنتخب التونسي هو الوحيد بني العرب الذي
سيلعب باشراف مدربه الوطني النجم السابق نبيل
معلول في اجملموعة الســابعة وسيالقي منتخبات
إنكلترا وبلجيكا وبنما.
االمتحــان العربي في روســيا ،لن يكون ســهالً ،بل
عســيرا ،املنتخب الســعودي مطالب ان يســجل
حضورا ً ايجابيــا ً في النهائيات ،فهو املنتخب العربي
الوحيد من عرب آسيا الذي بلغ املونديال الروسي.
ومع قرب إنطــاق النهائيات ،تعــرض جنم املنتخب
املصري ،محمد صالح ،املتــوج بلقب الهداف وجائزة
أفضل العب في الدوري االنكليزي مع فريقه ليفربول،
إلــى اإلصابة التي قد تبعده مــن أول لقاء للفراعنة
امام منتخب أوروغواي ،ومع عدم وضوح الصورة في
امكان إشراك صالح امام املنتخب العنيد القادم من
أمريكا اجلنوبية ،فان نسب القلق تزداد ليس للجمهور
املصري ،بــل العربي عموما ،وايضــا األوروبي ،لكون
الفرعون ميلك شــعبية كبيرة واهتماما ً واسعا ً من
أبرز األندية العاملية كفريقي ريال مدريد وبرشــلونة
وغيرها.
منتخبا تونــس واملغرب ،ممثــا ًعرب قــارة أفريقيا،
ومعهم املنتخب املصري ،ســيواجهون منافســن
اقوياء ،طموحنا أن يثبتوا مقدرتهم في املنافســات
املونديالية وهم يلعبون بتشــكيالت مدججة تضم
العبني محترفني موزعني بني أندية كبيرة ،عســى ان
نفلح في رؤية احد املنتخبــات العربية ضمن األدوار
املتقدمــة من النهائيات ،ال ان يكون حضور شــرفي
فقط!!.

جدول مباريات كأس العالم 2018
المجموعة األولى

المجموعة الثانية

المجموعة الثالثة

المجموعة الرابعة

المجموعة الخامسة

المجموعة السادسة

المجموعة السابعة

المجموعة الثامنة

روسيا
السعودية
مصر
اوروغواي

البرازيل
سويسرا
كوستاريكا
صربيا

الخميس  14حزيران
روسيا ـ السعودية 6:00
مساء
ً

الجمعة  15حزيران

مصر ـ اورجواي  3:00عصراً
مساء
المغرب ـ إيران 6:00
ً
مساء
البرتغال ـ إسبانيا 9:00
ً

السبت  16حزيران

فرنسا ـ استراليا  1:00ظهراً
االرجنتين ـ ايسلندا  4:00عصراً
مساء
بيرو ـ الدنمارك 7:00
ً
مساء
كرواتيا ـ نيجيريا 10:00
ً

فرنسا
استراليا
بيرو
الدنمارك

البرتغال
اسبانيا
المغرب
إيران

المانيا
المكسيك
السويد
كوريا الجنوبية
األحد  17حزيران

كوستاريكا ـ صربيا  3:00عصراً
مساء
المانيا ـ المكسيك 6:00
ً
مساء
البرازيل ـ سويسرا 9:00
ً

االثنين  18حزيران

بلجيكا
بنما
تونس
انجلترا

األربعاء  20حزيران

السبت  23حزيران

بلجيكا ـ تونس  3:00عصراً
البرتغال ـ المغرب  3:00عصراً
مساء
مساء كوريا ج ـ المكسيك 6:00
اورجواي ـ السعودية 6:00
ً
ً
مساء
المانيا ـ السويد 9:00
مساء
إيران ـ اسبانيا 9:00
ً
ً

الخميس  21حزيران

األحد  24حزيران

السويد ـ كوريا ج  3:00عصراً
مساء
بلجيكا ـ بنما 6:00
ً
مساء
تونس ـ انجلترا 9:00
ً

الدنمارك ـ استراليا  3:00عصراً
مساء
فرنسا ـ بيرو 6:00
ً
مساء
االرجنتين ـ كرواتيا 9:00
ً

انجلترا ـ بنما  3:00عصراً
مساء
اليابان ـ السنغال 6:00
ً
مساء
بولندا ـ كولومبيا 9:00
ً

كولومبيا ـ اليابان  3:00عصراً
مساء
بولندا ـ السنغال 6:00
ً
مساء
روسيا ـ مصر 9:00
ً

البرازيل ـ كوستاريكا  3:00عصراً
مساء
نيجيريا ـ ايسلندا 6:00
ً
مساء
صربيا ـ سويسرا 9:00
ً

السعوية ـ مصر

الثالثاء  19حزيران

الجمعة  22حزيران

االثنين  25حزيران
مساء
5:00
ً
اورجواي ـ روسيا

االرجنتين
ايسلندا
كرواتيا
نيجيريا

بولندا
السنغال
كولومبيا
اليابان

ايران ـ البرتغال
9:00
مساء
ً
اسبانيا ـ المغرب

الثالثاء  26حزيران
استراليا ـ بيرو
مساء
5:00
ً
الدنمارك ـ فرنسا

نيجيريا ـ االرجنتين
9:00
مساء
ً
ايسلندا ـ كرواتيا

األربعاء  27حزيران
المكسيك ـ السويد
مساء
5:00
ً
كوريا ج ـ المانيا

سويسرا ـ كوستاريكا
مساء
9:00
ً
صربيا ـ البرازيل

الخميس  28حزيران
السنغال ـ كولومبيا
مساء
5:00
ً
اليابان ـ بولندا
انجلترا ـ بلجيكا
مساء
9:00
ً
بنما ـ تونس

