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بغداد - وعد الشمري:
أمس  االحتادية،  احلكومــة  أكدت 
التزامني بشأن  أن لديها  االربعاء، 
موضــوع إعــادة الفــرز اليدوي 
لصناديق االنتخابات، لكنها نفت 
في الوقت ذاته تدخلها في صلب 
العملية أو إعالن النتائج، مشيرة 
إلى أنها مستمرة بإجناز مهمتها 

على أمت وجه.
وقال املتحدث الرسمي للحكومة 
سعد احلديثي إن "مجلس الوزراء 
لديه التزامني مبوضوع العد والفرز 
اجلزئي لصناديق االقتراع بحسب 
ما توجهت اليه املفوضية العليا 
تطبيقاً  لالنتخابات  املســتقلة 
للقرارات القضائية بهذا الشأن".

وتابــع احلديثي فــي تصريح إلى 
"الصبــاح اجلديــد"، أن "اجلانب 
االول يتعلق باتخاذ كل االجراءات 
االمنية املطلوبــة لتأمني املراكز 
التي جتري فيهــا تلك العمليات، 
وانســيابية  الصناديق  وتأمــني 

حركتها".
وأشــار إلــى ان "اجلانــب االخر 
االجــراءات  بتوفيــر  يتعلــق 
اللوجســتية املطلوبة للتسريع 
واجناز مهمة  النتائــج  اعالن  في 
العاملني في  املنتدبــني  القضاة 

املفوضية".

وشــدد احلديثــي علــى "حرص 
احلكومــة أن جتــري عملية العد 
والفــرز بحياديــة وموضوعيــة 
تضمــن احلفــاظ علــى اصوات 
الناخب العراقــي، وعدم حصول 
الصعيد  خروق سواء كانت على 
بتحريف  يتعلــق  ما  أو  االمنــي 

النتائج".
وأفاد بــأن "مجلس الوزراء يعمل 
بالتزاماته  لاليفاء  الســبل  بكل 
نتائج  وهنــاك  الصــدد،  بهــذا 
الواقع تفيد  ملموسة على ارض 

بان املهمة تنجز على امت وجه".
الوقت  في  يؤكــد  احلديثي  لكن 
ذاته أن "عمليــة العد والفرز من 
مســؤوليات املفوضيــة، وليس 
للحكومــة أي تدخل فيها، كما 
التي  بالنتائج  عالقــة  لها  ليس 
القضاة  عنهــا  يعلــن  ســوف 

املفوضون الحقاً".
االنتخابات  خبير  فند  جانبه،  من 
عادل الالمــي بعض التصريحات 
سياسية،  كيانات  تصدرها  التي 
واصفــا اياهــا بغيــر احلياديــة 
وتؤثر ســلبياً في الشــارع، وقال 
أن "جميــع املفوضــني املنتدبني 
وهم تســعة قضاة حاضرين في 

عمليات العد والفرز اليدوي".
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"العد والفرز" تجري بشفافية عالية وتحت أنظار 
المراقبين الدوليين والحكومة تنفي تدخلها بها

جانب من عمليات العد والفرز

السليمانية - الصباح الجديد:
رئيس  بارزانــي  جنيرفــان  حمــل 
حزب  كردســتان،  إقليم  حكومة 
العمــال الكردســتاني واالحزاب 
الكردية املعارضة إليران، مسؤلية 
الضرر الذي تعرض اليه املواطنون 
في إقليم كردســتان، ألنها تتخذ 
للقيام  منطلقا  االقليم  ارض  من 
بعمليات عسكرية ضد دول اجلوار. 
وقــال بارزاني فــي مؤمتر صحفي 
عقده عقب اجتمــاع جمللس وزراء 
االقليــم امــس االربعــاء، "نحن 

الذي  للضــرر  جــدا  مســتاؤون 
العســكرية  العمليات  تلحقــه 
باملواطنــني في االقليــم، اذا كان 
من قبل تركيــا او ايران، اال ان ذلك 
ناجم عن واقع مؤلم وهو ان حزب 
اراض  يحتل  الكردستاني  العمال 
االقليم ويستخدمها  واسعة من 
بعمليات عســكرية ضد  للقيام 
الى مواقعه  ويعود الحقــا  تركيا 
فــي االقليم، وتابــع نحن بالضد 
مــن قيــام اي حــزب او جماعة 
مســلحة باية عمليات عسكرية 

اســتخدام  عبر  اجلــوار  دول  ضد 
اراضــي اإلقليــم"، وتابــع "نحن 
الكردستاني  العمال  طالبنا حزب 
التي  االيرانية  املعارضــة  واحزاب 
بعدم  االقليم  اراضي  تســتخدم 
انطالقا  تنفيذ عمليات عسكرية 
من اراضــي االقليم"، وطالبناهم 
القيام بعمليات  بالكف عن  مرارا 
عســكرية ضــد دول اجلــوار الن 
مســؤوليتنا كاقليم كردســتان 
ضمن العــراق حتتــم علينا منع 
تلك العمليات الننــا مبدئيا ضد 

ذلك، وان ما يحصل من استهداف 
الراضي االقليم وقراه يتحمل حزب 
العمال وغيره من احزاب املعارضة 

االيرانية مسؤوليته. 
بارزانــي تنــاول أيضا اســتعداد 
حكومــة االقليــم للتعــاون مع 
بغــداد في مواجهــة التهديدات 
االرهابية ملسلحي تنظيم داعش، 
في املناطق املتنازع عليها، واصفا 
العالقة بــني اربيل وبغداد باجليدة 

في الوقت الراهن
تفصيالت أوسع ص2

بغداد - الصباح الجديد:
كشف مجلس محافظة بغداد، أمس 
األربعــاء، عن حاجــة العاصمة إلى 
أكثر من 1000 مدرســة جديدة حلل 
مشــكلة الدوام الثالثي في املدارس، 
محذرا من تدني مستوى التعليم، ال 
ســيما في مناطق األطراف واملناطق 

التي تشهد اكتظاظا سكانياً.
وقال عضو اجمللس علــي خضير في 
تصريــح لـــه إن “العاصمــة بغداد 
بحاجة إلى أكثر من ١٠٠٠ مدرســة 
الثالثي"،  الــدوام  جديدة حلل قضية 
مشيرا إلى أن “احملافظة تشهد تزايدا 

مستمرا في أعداد السكان”.
وحــّذر خضيــر من “تدني مســتوى 
التعليــم فــي، ال ســيما مناطــق 
تشــهد  التي  واملناطــق  األطــراف 
اكتضاضا سكانياً”، مطالبا احلكومة 
بـ”اإلســراع في حل قضية  املركزية 
األبنية املدرســة قبل انهيار التعليم 

في العاصمة بغداد”.
وكان اخلبير االقتصادي ماجد الصوري 
كشف في تصريح ســابق له أن ما 
ســيقدمه العراق من رواتب وتقاعد 
للنواب خالل السنوات الثمان املقبلة 

كفيل ببناء 10 آالف مدرسة.

بارزاني يحّمل العمال الكردستاني المسؤولية
عن العمليات العسكرية التركية

بغداد بحاجة إلى 1000 مدرسةداعش تهديد لإلقليم والعراق
لحل مشكلة الدوام الثالثي

"هيومن رايتس" تدعو إسرائيل واألردن
الى فتح الحدود أمام السوريين

أسعار نفط أوبك تسجل أعلى من
74 دوالرا للبرميل الواحد 611

كاميرات مراقبة مسلطة على طاوالتها لضمان سالمة العملية

a

بغداد - الصباح الجديد:
أكــد عضــو مجلس الشــيوخ 
غراهــام،  ليندســي  األميركــي 
األمني  الوضع  ان  األربعــاء،  أمس 
وهناك  اآلن  أفضــل  العــراق  في 
التــزام بتطبيق القانــون، وفيما 
عــّد أن ضعف إقبــال العراقيني 
على االنتخابات رســالة يجب ان 
يعي السياســيني فحواها، صرح 
االنســب  املكان  العــراق هو  بأن 
االســتقالل  بيــوم  الحتفالــه 

األميركي.
مؤمتر صحفي  فــي  غراهام  وقال 
عقده فــي الســفارة االمريكية 
ببغداد بحضور السفير االمريكي 
وتابعتــه  ســيليمان،  دوغــالس 
الصبــاح اجلديد، ان "يــوم الرابع 
مــن متوز – صادف امــس- هو يوم 
مكان  وافضل  امريكا  اســتقالل 
اكون بــه لالحتفال بهذه الذكرى 
هــو في الســفارة االمريكية في 

العراق مع من يدافعون ويجعلون 
العالم افضل".

واضــاف "من الواضــح اننا نبني 

اجلدار في جنــوب امريكا لكننا ال 
االوسط"،  الشرق  مع  جداراً  نبني 
فــي اشــارة الى خطــة الرئيس 

االمريكي دونالد ترامب ببناء جدار 
املكســيك  مع  احلدود  على  عازل 
ملنع عمليات تسلل املهاجرين غير 

الشرعيني.
وتابع غراهام "خــالل هذه اجلولة 
في الشرق االوسط زرنا قواتنا في 
سوريا وكانت جتربة جيدة والقوات 
االمريكية تقوم بعمل جيد هناك 

لضمان االستقرار".
واشــار الى ان "هزميــة داعش في 
العــراق صعبة، كمــا ان محاربة 
التنظيــم في ســوريا لــم تكن 
افضــل، ونرى ان حــل يكمن في 
العراق  امريكيــة في  وجود قوات 

وسوريا".
وذكر غراهام "جهودنا في ســوريا 
االمريكان  الضحايــا  وعدد  جيدة 
قل خالل السنوات الثالث االخيرة 

ليصل الى سقوط 14 امريكيا".
وتابع بالقول "هــذه اجملاميع التي 
فعلت هــذا في العــراق ممكن ان 
تعمله في سوريا ولذلك نحن في 

العراق".
ولفــت الى ان "اغلــب العراقيني 

االمنية  القــوات  انهيار  يتذكرون 
ودخول داعش فــي محاولة لقتل 

احلضارة، داعش يذكرنا بالشر".
واشار الى ان "امريكا ضحت بأكثر 
من أربعة االف جندي في العراق".

واكد غراهــام ان "الوضع االمني 
والقوانني  افضــل  العــراق  فــي 
تطبق، كمــا ان املوصل واملناطق 
احملررة عادت الى احلياة واقتصادها 
اربيل  يتحســن"، مضيفا "فــي 
هناك اقتصاد قوي وقوات امنية".

وقال "نؤكــد على عــراق موحد 
بشيعة وســنة يعيشون في بلد 
عظيمة  فرصــة  وهنــاك  واحد، 
يتوحدوا  ان  العراقــي  للشــعب 
وان تكون كل مكونات الشــعب 

موجودة في احلكومة املقبلة".
وشــدد على ان "املنطقة يجب ان 
تكون مهتمــة بنتائج االنتخابات 

العراقية وحتترم سيادة العراق".
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تقريـر

 وضع األمن في العراق اآلن أفضل والمناطق المحررة عادت الى الحياة
عضو مجلس الشيوخ األميركي ليندسي غراهام:

فرحة العائالت املوصلية بالتحرير "ارشيف"

تقرير

بغداد- الصباح الجديد
أبرم العراق أربع اتفاقيات مع 
إلنشاء  األربعاء،  أمس  أملانيا، 
وطبية  خدميــة  مشــاريع 
ضمــن القــرض اخملصــص 
إلعادة إعمــار املناطق احملررة 

من تنظيم داعش.
األملانــي  الســفير  وقــال 
ســاويل نــان، فــي مؤمتــر 
صحفي مشــترك مــع وزير 
الفهداوي،  قاسم  الكهرباء 
تابعتــه الصبــاح اجلديد ان 
"االتفاقيات تتضمن انشــاء 
جلرحى  خاص  مستشــفى 
األخيرة  احلربيــة  العمليات 
ضــد تنظيــم داعــش من 
العسكريني ورجال الشرطة، 
في  آخر  مستشفى  وانشاء 

جسر  واعمار  حديثة  مدينة 
املوصل،  فــي  احليوي  املثنى 
وتأهيل عشــرات الطرق في 
كل من نينوى واالنبار وصالح 

الدين".
واشــار نــان الــى ان " هذه 
املشاريع تقدر كلفتها بـ135 
مليون يــورو، وهي من ضمن 
القرض األملاني البالغ حجمه 

الكلي 500 مليون يورو".
ومن جانبه، قال وزير الكهرباء 
ان  الفهــداوي،  قاســم 
) سيمنز( ستنشئ  "شركة 
 140 بقيمة  طاقة  محطات 
رفد  بإمكانها  يــورو،  مليون 
بنحو  الكهربائية  الطاقــة 
1800 ميغــاواط في اقل من 

عاميـن".

أربع اتفاقيات إلنشاء 
مشاريع خدمية وطبية في 
المناطق المحررة مع ألمانيا

بغداد ـ الصباح الجديد:
أكد رئيس التحالف الوطني، السيد 
عمــار احلكيــم، أهمية اســتمرار 
لتشــكيل  اليوم  القائمة  احلوارات 

حكومة األغلبية الوطنية.
احلكيم  عمــار  الســيد  وأوضــح 
في بيــان صدر عــن مكتبه تلقت 
"الصباح اجلديد" نسخة منه خالل 
اســتقباله الســفيرة األسترالية 
وبحث  لونديس،  بغداد جــوان  لدى 
معها تطــوراِت األوضاع في العراِق 
واملنطقــِة ودور املــرأة فــي احلياِة 
والثقافية  واالجتماعية  السياسيِة 

في العراِق".
السيد عمار احلكيم بحسب  وأكد 
لبعضهم  العراقيني  "حاجَة  البيان 
البعــض، وقدرتهــم علــى حــلِّ 
والنأي  بأنفســهم  مشــكالتهم 
بالعراِق عن سياســِة احملاور الدولية 
اســتمرار  وأهمية  اإلرادات،  وصراع 
لتشــكيل  اليوم  القائمة  احلوارات 

حكومة األغلبية الوطنية".
كما أشــار الــى أنَّ "تيــارَ احلكمة 
إعطاِء  فــي  كان ســبَّاقاً  الوطنّي 
املرأة دورها الفاعل ومشاركتها في 

جميِع مفاصل التيار احليوية".

عمار الحكيم يؤكد أهمية 
استمرار الحوارات لتشكيل 
حكومة األغلبية الوطنية

بغداد- الصباح الجديد:
أكد مجلس محافظة بغداد، أمس 
األربعــاء، أن الكثير مــن األراضي 
العائدة الى الدولة مت اســتغاللها 
وبناء املنــازل فيهــا وحتويلها الى 
غير  بصــورة  ســكنية  مناطــق 
رســمية، مؤكــدا ان تلك االراضي 
ســتبقى غير رســمية وســيتم 
محاســبة من يسكن فيها عاجالً 

ام آجالً.
وقالــت عضــو اجمللس جســومة 
االزيرجاوي في تصريح امس “الكثير 
داخل  الفارغــة  املســاحات  مــن 

والتي وضعت  الســكنية  املناطق 
التصميم االســاس على  ضمــن 
انها مالعــب او متنزهات او مراكز 
صحيــة مت اســتغاللها من بعض 
املنتفعني وبيعها الى املواطنني من 

دون سند او وثيقة قانونية”.
واضافــت االزيرجــاوي ان “االراضي 
البناء  لغرض  اســتغاللها  مت  التي 
بصــورة غير رســمية، ســيكون 
لها يوم من احلســاب واملســاءلة 
القانونية، ألنها اراض تابعة للدولة 

وغير مخصصة للسكن”.
تتمة ص3

بغداد - الصباح الجديد:
أعلنت وزارة الصحة والبيئة، أمس 
األربعاء، عــودة 405 من الكفاءات 
الطبية الى اخلدمة في مؤسسات 
الــوزارة، مؤكــدة أن عــودة هذه 
الدوائر  برفد  ستسهم  الكفاءات 

باملالكات الطبية شتى.
دائــرة التخطيط  وقال مدير عام 
وتنمية املوارد بالوزارة علي حسني 
التميمــي في تصريــح صحفي 
من  التخطيــط متكنت  “دائرة  إن 
اعادة 405 مــن تاركي العمل من 

الكفــاءات الطبية الــى اخلدمة 
الصحة،  وزارة  مؤسســات  فــي 
بواقــع 7 وجبات ضمن مشــروع 
عودة الكفاءات الطبية من تاركي 

العمل خارج البالد”.
وأضاف التميمــي، أن “عودة تلك 
دوائر  برفد  ستســهم  الكفاءات 
الصحة فــي بغــداد واحملافظات 
باملــالكات الطبيــة اخملتلفة، من 
اجــل تقــدمي اخلدمــة الطبيــة 
والصحية والعالجية للمواطنني”.
تتمة ص3

مجلس بغداد يتوعد
مستغلي”أراضي الدولة

عودة 405 من الكفاءات الطبية 
إلى العراق واليوم آخر موعد 

لتقديم المتميزين

ملحق "       " 

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنــت وزارة التخطيــط، أمس 
الوطنية  التنمية  األربعاء، خطة 
 ٢٠١٨-٢٠٢٢ اخلمس  للســنوات 
حاجة  توفيــر  تســتهدف  التي 
األفراد مــن مياه الشــرب وفقا 

للمعايير العاملية وزيادة نســبة 
في  الزراعي  القطــاع  إســهام 
الناجت احمللي اإلجمالي، لألنشطة 
غير النفطيــة، مبينة أن اخلطة 
تقضي بتأمني ٢٥٠ لتر ماء يومياً 
اخلمس  السنوات  فرد خالل  لكل 

املقبلة.
وقــال املتحــدث باســم الوزارة 
عبدالزهــرة الهنــداوي في بيان 
تلقت " الصباح اجلديد " نسخة 
منــه، إن “اخلطــة تهــدف الى 
رفع نســبة مســاهمة القطاع 

الزراعــي الى )%5.2(عــام ٢٠٢٢ 
بعــد ان كانت )%4.5(”، مشــيراً 
الى ان “نسبة النمو املستهدفة 
للقطــاع الزراعي في نهاية عمر 
اخلطة هــو )%8.4(، بهدف حتقيق 
للمواطن  امن غذائي مســتدام 

العراقي”.
واضاف الهنداوي، "اما في مجال 
املــوارد املائية فان اخلطة وضعت 
رؤية لتأمني الطلب السنوي على 
املستدامة  واالستخدامات  املياه 
في اجملــاالت الزراعية والصناعية 

والبلدية، ومبا يحقق التوازن املائي 
مع الســعي الى خفض الطلب 
الســنوي على املياه مبقدار ٥٠٠ 
مليون متر مكعب سنوياً، وصوالً 

لتوفير موارد مائية مستدامة".
تتمة ص3

خطة خمسية لتأمين ٢٥٠ لتر ماء يوميًا لكل فرد

شعراء عرب وعراقيون يحيون
أماسي بغداد في مهرجان الجواهري

اللقاء األكبر لألدباء العرب تأكيد على أن الثقافة تنتصر على العنف

المرأة في نصوص الجواهري.. وقفات مع أبرز نصوصه

الدوام الثالثي احد اسباب تدني مستوى التعليم



إليزابيث درو

واشــنطن- قام الرئيس دونالد ترامب، 
بنحــٍو مفاجــئ ومــن دون تفكير أو 
تخطيط، وهذا في األســاس أسلوب 
عمله، باملوافقة على سياســة فصل 
األطفال املهاجريــن عن والديهم عند 
وصولهــم - العديد منهــم فروا من 
العنف فــي أمريكا الوســطى - إلى 
وبعد  املكســيك.  مع  اجلنوبية  احلدود 
التراجــع عن هذا القــرار، خلق ترامب 

مشاكل أكثر لنفسه.
هناك نقــاش كبير يدور حــول ما إذا 
املتحــدة تعاني فعلًيا  الواليات  كانت 
من »أزمة« الهجرة. لكن ترامب يعاني 
من أزمة خاصة: فبالنسبة إلى اجلميع 
باســتثناء أتباعه اخمللصني، فقد ذهب 
ترامب إلى أبعد مــن ذلك. إن قصص 
األطفال الذين انفصلوا عن أمهاتهم، 
والتســجيالت التــي تظهــر بــكاء 
ونحيب األطفال الصغار، والصور التي 
أطلقتها احلكومة عن أوالد محتجزين 
فــي أقفاص ســلكية )لم يُســمح 
الصغار  األطفال  برؤية  بعد  للمراقبني 
أو الفتيات األكبر سناً في األسر(: كل 

هذا يوضح الكثير للشعب.
املتشــائمون  اجلمهوريون  أصيب  لقد 

بالذعر، وأخبــروا ترامب وفريقه أن من 
شــأن سياســته املتمثلة في فصل 
األطفال عن ذويهــم أن تدمر فرصهم 
في الفــوز بانتخابــات منتصف املدة 
في تشرين الثاني/ نوفمبر. في الواقع، 
كان من شأن سياسة فصل العائالت 
أن توقع بــني ترامب وأتباعه اإلجنيليني. 
لقد كانوا مســتعدين للتغاضي عن 
اجلنســية  ترامب  األدلة حول فضائح 
أثنــاء زواجــه مــن الســيدة األولى 
ميالنيا )مبا في ذلــك دفع أموال كثيرة 
ملمثلــة إباحية وآخــرون من أجل عدم 
كشــف أي معلومــات(، فــي مقابل 
احملافظني  وتعيينات  السياسي  التأثير 
العليا  احملكمــة  فــي  االجتماعيــني 
والقضاء االحتادي. وعلــى غير عادتها، 
عارضت الســيدة األولى السابقة لورا 
بــوش سياســة فصل األطفــال عن 

أمهاتهم.
إن إحدى املشاكل التي يواجهها ترامب 
تكمن في هوسه باســتعراض قوته. 
القوي  ينبغي للشــخص  وفي حــني 
االعتراف بخطئه وتغيير مســاره، فإن 
»الرئيــس املتكبر« للواليــات املتحدة 
يقاوم االعتراف بأي خطأ. لذلك، ألقى 
ترامب وحلفــاؤه تعاليم من املراوغات 
واحلجج: فقد كانوا ببســاطة ينفذون 
القانون ولم يتبنوا سياسة جديدة.       

كانت هذه مشكلة من فعل ترامب. في 
7 مايــو / أيار، أعلن املدعي العام جيف 
سيســيز على احلدود في تكســاس، 
التسامح«  »عدم  عن  سياسة جديدة 
بشأن عبور احلدود بشكل غير قانوني: 
وقال »إن أي شخص يُشتبه في عبوره 
احلدود بطريقة غير قانونية سُيحتجز 
)ال مزيد من  ويعــرض للمحاكمــة«. 
»األســر واإلفراج« أو الوثوق باملهاجرين 
للمحاكمة(.  للعودة  الشــرعيني  غير 
لن يتــم احتجــاز األطفــال الصغار 
معهم؛ سيتم االحتفاظ بهم بشكل 
منفصل، وهي اخلطــوة التي اعتبرها 
جيــف سيشــنز رادعــا للمهاجرين 

احملتملني اآلخرين.
وعندما بدأت موجــة االعتراضات في 
التصاعد، ألقى ترامب وسيشنز باللوم 
على الدميقراطيني بســبب قوانينهم. 
)الزائفة(  احلجة  هذه  عندما فشــلت 
في اكتســاب قوة، زعــم ترامب أنه ال 
ميكن حل املشكلة إال بالتشريع، على 
الرغم من أن الدميقراطيني والســناتور 
اجلمهوري ليندســي غراهام أكدوا أنه 
بإمكان الرئيس حلها »من خالل إجراء 

مكاملة هاتفية«.
وأخيــرًا، دفــع خطــر االنعكاســات 
السياسية - ميكن أن تكون لها عواقب 
وخيمة - ترامــب للتراجع وإصدار أمر 

وذويهم في  األطفال  باحتجاز  تنفيذي 
مكان واحد. خوفا من اعتقاد إدارته أنه 
قد تساهل بشأن قضية الهجرة، حاول 
ترامب تغطية تراجعه عن طريق إلقاء 
خطاب قاس، مشيرا فيه أن املهاجرين 
غير الشرعيني »سيجتاحون« الواليات 

املتحدة وأن معظمهم مجرمون.
لكن اآلن نواجه مشــكلة جديدة: لم 

تضع اإلدارة أي خطط لتوحيد العائالت 
بالفعل،  انفصلــوا  الذين  واألطفــال 
والذين مت إرســالهم إلــى املالجئ ودور 
التبني فــي جميع أنحاء أميركا، غالبا 
بعد منتصف الليل. إن اآلباء واألطفال 
هــم حتت رعايــة مختلــف الوكاالت 
أنه مت  احلكومــة  وتزعم  الفيدراليــة. 
بآبائهم، لكن  500 طفل  جمع حوالي 
هــذا يترك ما ال يقــل عن 2000 طفل 
بعيدا عــن والديه )وفقــا للتقديرات 
احلكوميــة(. ومع ترحيــل بعض اآلباء 
بقــي أطفالهم رهن  بينما  واألمهات 
أال يتم توحيد  االحتجاز، من احملتمــل 

العديد من هذه العائالت.
واجه الكونغرس األميركي فترة طويلة 
الهجرة.  من اجلمود بســبب سياسة 
لقد كان التوصل إلى حل وسط بعيد 
املنال، وباءت اجلهود احملدودة بالفشــل. 
وفي كانون الثانــي / يناير، مت التوصل 
إلى حل وســط في مجلس الشيوخ 
بــني احلزبني اجلمهــوري والدميقراطي، 
والذي كان من شــأنه أن ميــول جدار 
ترامب احلدودي غير الضروري في مقابل 
السماح للحاملني )الذين مت جلبهم إلى 
الواليات املتحدة بشــكل غير قانوني 
من قبل آبائهم( بأن يصبحوا مواطنني 
أمريكيني. )كان الرئيس باراك أوباما قد 
وعد بذلك مبوجب أمــر تنفيذي، لكن 

ترامب قــد عكس سياســته عندما 
أصبــح رئيًســا(. لكن ترامــب، الذي 
فضل التســوية في البدايــة، تراجع 
عــن ذلك حتــت ضغط من ســتيفن 
ميلر، مستشــار الهجرة لديه، )والذي 
كان مســاعد سيشــنز في مجلس 
الشيوخ(، ورئيس هيئة األركان اجلنرال 

جون كيلي.
الواليات  تواجــه  أي مدى  إلــى  ولكن 
املتحدة »أزمة احلدود«؟ لقد كان معدل 
الهجــرة غيــر القانونيــة منخفضا 
بشــكل عام في الســنوات األخيرة، 
وقد بــدأ باالرتفــاع منذ عــام 2014 
لعدة أســباب. يســعى الكثيرون إلى 
مســتقبل اقتصادي أكثر تفاؤالً. كما 
يفــر الكثيرون من عنــف العصابات، 
وقد فــرت بعض النســاء من العنف 
املنزلــي. معظــم هؤالء األشــخاص 
كانوا يلتمســون اللجوء، وقد حاولت 
إدارة ترامــب منعهــم. لقد أصبحت 
اللجوء، بشــكل متعمد  إمكانيــات 
جزئيــا، ضئيلــة للغاية، حيــث أجبر 
احملتملني على  املهاجريــن  العديد من 
دخــول الواليــات املتحدة بطــرق غير 

قانونية.
قد يندم ترامب على إصدار أمر تنفيذي 
يعكــس سياســته اخلاصــة. ورمبا ال 
يجب أن تكــون هناك إجراءات قانونية 

للمهاجرين غير الشــرعيني، على حد 
تتاح  أن  دون  إعادتهــم  تعبيره، ويجب 
لهم الفرصة إلثبات حقهم في طلب 
اللجــوء. )مــن احملتمــل أن يبقى هذا 
االقتــراح مجرد كالم، نظــرا إلى عدم 

دستوريته الصارخة(.
وقــد أوقفت دورية احلــدود األمريكية 
اآلن احتجاز املهاجريــن، ألنها لم تعد 
هناك مساحة كافية إليوائهم. وبغض 
إدارة  عــادت  تفضيالتها،  عــن  النظر 

ترامب إلى سياسة »األَسر واإلفراج«.
تكمن أحد أهم أسباب هذه الفوضى 
واملأســاة في اعتقاد ترامب أن موقفه 
املناهض للهجرة، والذي بدأ من خالله 
الرئاســية في يونيو / حزيران  حملته 
2015، هو الــذي جعله يحقق النصر. 
وهــو يراهن علــى أن قضية مكافحة 
للجمهوريني  مفيدة  ستكون  الهجرة 
في نوفمبر/ تشرين الثاني، ولطموحاته 
السياســية اخلاصة. قد يكون محقا 

في ذلك.

إليزابيث درو هي محّررة مشاركة في 
»ذا نيو ريبابليك« ومؤلفة »صحيفة 
ووترجيت  عــن  اإلبــاغ  واشــنطن: 

وسقوط ريتشارد نيكسون«.
حقوق النشر: بروجكت سنديكيت، 

.2018

الصبــاح  ـ  الســليمانية 
الجديد ـ عباس كاريزي:

جــدد رئيــس حكومــة إقليــم 
كردســتان نيجيرفــان بارزانــي، 
اســتعداد حكومتــه للتعــاون 
مع بغــداد ملواجهــة التهديدات 
اإلرهابية ملسلحي تنظيم داعش، 
في املناطق املتنازع عليها، واصفا 
باجليدة  وبغداد  أربيل  بني  العالقة 
في الوقت الراهن، معربا عن أمله 
اإلقليم  تتمكــن حكومة  ان  في 
مــن معاجلة جميع مشــكالتها 
االحتادية،  احلكومــة  مع  العالقة 

عبر احلوار والتفاهم البناء.
بارزاني في مؤمتر صحفي  واضاف 
عقده عقب اجتمــاع جمللس وزراء 
ان اجللسة   االقليم امس االربعاء، 
اساسية،  محاور  ثالثة  ناقشــت 
وهي مسالة النفط وتقرير شركة 
ديلويت لالشهر الستة االخيرة من 
عام 2017 واالشهر الثالثة االولى 
من عــام 2018، وقررنا االعالن عن 
خالل  رسمياً  واالرقام  االحصاءات 
االيام القليلة املقبلة، اضافة الى 
العالقة مع بغداد ومســالة العد 
والفرز اليدوي لنتائج االنتخابات.  

وحول مشاركة الكرد في العملية 
السياســية واحلكومــة اجلديدة 
بارزاني مطالبة  بغداد جــدد  في 
االطراف الكردســتانية ملشاركة 
الكــرد مبوقــف ورؤى موحدة في 
ان  الى،  مشيرا  اجلديدة،  احلكومة 
حوار  في  الوطنــي  واالحتاد  حزبه 
ونقاشــات مســتمرة، وعقدنــا 
اجتماعا امــس االربعاء، لتوحيد 
املواقف والــرؤى، اال ان االمور في 
بغداد غير واضحــة حلد االن، الن 
املصادقة علــى نتائج االنتخابات 
لم حتصل حلد االن من قبل احملكمة 
االحتادية نظرا لالعتراضات واعادة 
عد وفــرز االصوات يدويــاًن هذه 
االمــور يجب ان تنتهــي، عندها 
لتشكيل  اكبر  الفرصة  ستكون 
جانبنا  مــن  ونحن  التحالفــات، 
القوى  احلوار مع  مســتمرون في 
بغداد وسنشارك  السياسية في 
في ايــة اجتماعات مقبلة، املهم 
بالنســبة لنا اجنــدات وبرنامج 
نتحالف  ان  التي ميكــن  االطراف 
معها مســتقبالً اذا على صعيد 
العراق، ونحن سنجري  او  االقليم 
حتالفاتنا على هذا االساس.          

وفي معرض رده على سؤوال حول 
املوقف الكــردي واجلهود املبذولة 
لتوحيد الكرد جتاه مشــاركتهم 
في بغداد، اشــار بارزاني الى »اننا 
ال نخفــي وجود مشــاكل على 
الصعيد السياســي في االقليم، 
وهــو ما دفع بنا الــى تاييد اجراء 
لتبديد  اليــدوي  والفــرز  العــد 
الشكوك التي تولدت لدى بعض 
االطراف السياسية في االقليم«، 
كي تكون النتائج واضحة لديهم 
ايضاً، وحول توحيد املوقف الكردي 
مســتمرون  اننا  بارزاني  اضــاف 
فــي حوارتنا مع االحتــاد الوطني 
العملية  في  موحدين  لنشــارك 
السياسية بالعراق، »ونحن نرغب 
الى حتالف موحد بني  بان نتوصل 
الكردســتانية  االطــراف  جميع 
لنضمن  مقاعد  ولديهــا  الفائزة 
مشاركة فاعلة مؤثرة في بغداد«.    
وحول االوضاع االمنية في املناطق 
ان  بارزاني،  املتنــازع عليها قــال 
باستياء  ينظر  كردســتان  اقليم 
التي  االرهابية  العمليــات  ويدين 

في  االرهابية  اجملاميــع  بها  تقوم 
تســتهدف  التي  املناطق،  بعض 
مضيفاً  املواطنني،  واستقرار  امن 
ان حكومــة اقليــم كردســتان 
بــكل تاكيد مســتعدة للتعاون 
احلكومة  مــع  التام  والتنســيق 
واالستقرار  االمن  لتامني  االحتادية 
في تلــك املناطق، وان اي شــيئ 
ميكن حلكومة االقليم ان تقوم به 
يجب ان يكون بطلب من احلكومة 

االحتادية.     
لدينا  احلقيقــة نحن  واردف »في 
عدو مشترك وهو داعش، النه يعد 
تهديــدا كبيرا لالقليــم والعراق 
على حد سواء، ونحن ابدينا مرارا 
اســتعدادنا  عن  االعــالن  ونعيد 
االن  لضمان  بغــداد  مع  للتعاون 
املناطق،  تلــك  في  واالســتقرار 
وعبرنا عــن رغبتنا لدى احلكومة 
االحتاديــة ولدى قــوات التحالف 
الدولي للتعاون لتأمني االستقرار 
في املناطــق املتنازع عليها، اال ان 
احلكومة الحتاديــة لم تطلب من 
حكومة االقليم رسمياً حلد االن. 

وفيمــا يتعلــق بتصديــر نفط 
كركوك، قــال نيجيرفان البارزاني 
إنــا بعد االحــداث 16 اكتوبر من 
احلكومة  خاطبت  املنصرم  العام 
إقليم  ان  لهــا،  وقلت  االحتاديــة 
مع  للتنسيق  مستعد  كردستان 
بغداد لتصدير نفط كركوك عبر 
مشدداً  كردستان«،  إقليم  أنبوب 
على أن »بغداد ال تســتعجل في 
مســألة تصدير نفــط كركوك 
عبر أنبوب إقليم كردســتان نحو 
ميناء جيهــان التركي، الذي كان 
مــن شــأنه ان ميضــن للخزينة 
االحتادية اكثر مــن ثالثة مليارات 
الفترة  خالل  مالية  كورادات  دوالر 

املنصرمة«.
وحــول مطالبة بعــض االطراف 
االنتخابات  لتاجيل  السياســية 
ايلول  30 من  اجرائها فــي  املقرر 
سبتمبراملقبل في االقليم، اوضح 
بارزانــي، ان اي طــرف سياســي 
تاجيل  رســمي  بنحو  يطلب  لم 
االنتخابات في االقليم، مشيرا الى 
ان حزبه ليس لديه اية اعتراضات 

وهو مســتعد الجراء االنتخابات 
في االقليم في موعيدها احملدد. 

تقف خلف  التي  األســباب  وعن 
انــدالع احلريق في مســتودعات 
األســلحة والذخيــرة فــي عدة 
مناطــق بإقليم كردســتان، قال 
رئيــس وزراء إقليم كوردســتان: 
»متواصلون مع وزارة البيشمركة 
لتشــكيل جلنة ملعرفة أســباب 
اندالع احلريق في مخازن األسلحة 
والذخيــرة في إقليم كردســتان 
مســتبعدا ان تكون تلك احلرائق 

متعمدة«.
وعلــى صعيد اخر حمــل بارزاني 
حزب العمال الكردستاني واحزاب 
لكرديــة املعارضــة اليــران التي 
تتخذ من اقليم كرستان منطلقا 
للقيام بعمليات عســكرية ضد 

دول اجلوار. 
وقال بارزاني نحن مســتاؤون جدا 
للضــرر الذي تلحقــه العمليات 
فــي  باملواطنــني  العســكرية 
االقليــم، اذا كان مــن قبل تركيا 
او ايــران، اال ان ذلــك ناجــم عن 

واقع مؤلم وهــو ان حزب العمال 
الكردستاني يحتل اراضي واسعة 
للقيام  ويستخدمها  االقليم  من 
بعمليات عســكرية ضــد تركيا 
الــى مواقعه في  ويعود الحقــا 
االقليــم، وتابع نحــن بالضد من 
قيام اي حزب او جماعة مسلحة 
بايــة عمليــات عســكرية ضد 
دول اجلوار عبر اســتخدام اراضي 
االقليم، وتابع »نحن طالبنا حزب 
واحزاب  الكردســتاني  العمــال 
تستخم  التي  االيرانية  املعارضة 
اراضــي االقليــم بعــدم تنفيذ 
من  انطالقا  عســكرية  عمليات 
وطالبناهم  االقليــم«،  اراضــي 
مرارا بالكف عن القيام بعمليات 
عســكرية ضــد دول اجلــوار الن 
كردستان  كاقليم  مســؤوليتنا 
ضمن العراق حتتم علينا منع تلك 
العمليات الننــا مبدئا ضد ذلك، 
وان مــا يحصل من اســتهداف 
الراضــي االقليم وقــراه يتحمل 
حزب العمــال وغيرها من احزاب 

املعارضة االيرانية مسؤوليته. 

شؤون عراقية2

حّمل حزب العمال الكردستاني المسؤولية عن العمليات التركية 

حكومة اإلقليم تطالب أحزاب المعارضة
 بعدم استخدام أراضيها ضد دول الجوار

د. علي شمخي 

والتتحقق  الدولة  ســلطة  التستقيم 
سيادتها والتســود قوانينها اال باحلرص 
واخلارجي  الداخلي  امنها  على  والسهر 
ومنذ ســقوط النظام السابق لم تتح 
االوضاع االمنية في العراق للحكومات 
استراتيجية متكاملة  ارساء  املتعاقبة 
لالمــن في البــالد وانشــغلت القوات 
العســكرية واالمنيــة فــي مواجهة 
االجرامية  ومطــاردة عصاباته  االرهاب 
في  املنضوية  التشــكيالت  وخاضــت 
وزارتــي الدفــاع والداخليــة معــارك 
مشتركة ضد هذه العصابات قي شتى 
املدن وعلى مشارف احلدود وفي ظل هذه 
املواجهة الطويلة ضعفت في مفاصل 
عديــدة قــدرة الدولــة علــى متابعة 
تفاصيل اخــرى كثيرة ترتبــط بامللف 
االمني وتعنــي بها مايتعلــق باملنافذ 
احلدودية في شمال وجنوب وغرب وشرق 
الفساد  الفوضى وظهر  العراق وسادت 
في التعامالت  )الكمركية ( ووصل هذا 
الفســاد اعلى درجاتــه حينما اوقفت 
السياسات احلزبية املقيتة كل احملاوالت 
التي اســتهدفت تغيير قيادات وادارات 
املؤسســات في  ادارة  كانت تعمل في 
املنافذ احلدودية  العراقية وفــي  املوانئ 
وفي الدوائر الكمركية وفي منافذ النقل 
البري وســلطة الطيران املدني ووقفت 
االجــراءات ملعاجلة  العديــد من  بوجه 
مظاهر الفســاد والفشل في ادارة هذا 
الرغم من  املهم وعلى  النشاط احليوي 
صدور عــدة قرارات من هيئــة النزاهة 
باحالــة عشــرات املوظفــني ممن ثبت 
تورطهم في عمليات فســاد كبيرة في 
هذا امللف اال ان هذه القرارات واملعاجلات 
السريعة التي اتخذتها حكومة السيد 
حيدر العبــادي وقبلها حكومة املالكي  
لم ترق الى مستوى التهديدات اخلطيرة 
التــي ميكن ان تنتج عنها ســوء االدارة  
والتهاون والتراخي فــي مراقبة املنافذ 
احلدودية واملواني العراقية وماتشــكله 
االختراقات وعمليات الغش والتزوير في 
توريد االطنان من السلع والبضائع غير 
اخلاضعة للســيطرة النوعية واخملالفة 
للشروط الصحية مما تسبب في اختراق 
واضــح لالمــن الغذائــي والبيئي في 
العراق وباتت االخبــار التي تتحدث عن 
ادخال اخملدرات بشــتى انواعها ومرورها 
في االجواء والطرق البرية والبحرية امرا 
معتادا وبني احلــني واحلني االخر تتحدث 
املصابة  املواشي  ادخال  اخبار اخرى عن 
بامــراض خطيــرة او تســهيل دخول 
حاويات مــن اللحوم والدجاج منتتهية 
الصالحية وفاقدة للشــروط الصحية 
الكبيرة  واملشكالت  املعاناة  الى  اضافة 
التصدير  عمليــات  تواجههــا  التــي 
واملنافذ  املوانيء  اروقة  داخل  واالستيراد 
احلدوديــة مما تســبب بفوضى واضحة 
املعالــم مــن دون ان يكون هنــاك اية 
معاجلــات حقيقية تطمئــن املواطنني 
بوجود ســلطة ورقابة تقــف في وجه 
وتوقف  واالحتيــال  الغــش  عمليــات 
مظاهر الفساد في التعامالت اليومية 
التنبيه والقول ان  الواجب  داخلها ومن 
اخلطــر االمني في مثل هــذه املفاصل 
اليقل خطــورة عن ملف االرهاب وملف 
اجلرائم االخرى التي تستهدف الشعب 
العراقي عامة وان اســتهداف االنسان 
في صحته وفي بيئته وفي مائه وغذائه  

اليختلف عن استهدافه برصاصة .

األمن المتكامل !
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بغداد - الصباح الجديد:
أعلنــت محافظــة بغــداد، أمس 
األربعاء، عن قرب توزيع دفعة جديدة 
من تعويضــات ضحايا اإلرهاب بني 
ثمانية آالف مستحق من الشهداء 
وذوي اجلرحى، مؤكدة أن هناك 2000 
معاملــة قيد التدقيق لدى اللجان 

الفرعية املعنية بالتعويضات.
وقال معاون محافظ بغداد للشؤون 
الفرطوســي  صاحب  االقتصادية 
في تصريح صحفــي إن “احملافظة 
اولــت ملــف تعويضــات ضحايا 

االرهاب واالخطاء العســكرية من 
املشمولني بالقانون رقم 20 لسنة 
2009 اهميــة بالغة، من اجل اجناز 
احلقوق  واعطاء  املعامــالت  جميع 

للمستحقني كافة”.
وأضــاف الفرطوســي، أن “اللجان 
الفرعيــة التابعــة للمحافظــة 
البشــرية  بالتعويضات  اخلاصــة 
للشــهداء وذوي اجلرحــى، متكنت 
 2006 منذ بداية عمل الهيئة عام 
وحتى االن من اجنــاز 64 الفاً و427 
معاملــة، موضحــا انــه مت صرف 

مبالــغ التعويضــات الكثر من 56 
الف مستحق منهم”.

واوضــح، أن “هنــاك 8 آالف و333 
مت  للصرف  مســتحقة  معاملــة 
اجنــاز جميــع اجراءاتهــا االدارية 
والقانونية مــن قبل احملافظة وهي 
قيد الصرف حال اطالق املبالغ لها 
من قبل وزارة املالية”، مشــيرا إلى 
أن “املالية ســتصرف املبالغ خالل 
اجل  املقبلــة من  القليلة  االيــام 
تنظيمها بصكــوك وتوزيعها بني 

املستحقني”.

 2000 “هناك  أن  الفرطوسي،  وأكد 
تدقيقها  معاملة جتــري عمليــة 
والبت بها من قبل اللجان الفرعية 
للمحافظــة. وأردف الفرطوســي 
لدائرتي  املاديــة  املعامــالت  بــأن 
التعويضات فــي الكرخ والرصافة 
بلغــت اكثر مــن 19 الفــاً و500 
معاملة منذ عام 2006 حتى االن”، 
مبينا أن “املصروف منها فقط 800 

معاملة اما البقية فقيد االجناز”.
ولفت إلــى أن “هنــاك الكثير من 
املعامــالت يتم رفضهــا من قبل 

القضــاة وهــو امر يعــده الكثير 
ما  حلقوقهم،  غبنــاً  الضحايا  من 
االعتراضات”،  الى تقدمي  يضطرهم 
مؤكدا أن “البت باالعتراضات يأخذ 
وقتا طويال بسبب قلة عدد القضاة 
اخلاصني بلجان التعويضات املادية”.
واشار الفرطوســي إلى أن “الدائرة 
تعاني مشــكلة قلة عدد القضاة، 
فضال عــن اتباع الروتــني من قبل 
الكثير منهم، مع ان الهيئة تتجه 
االجراءات حرصا على  الى تسهيل 
حقوق الضحايا وتعويض أكبر عدد 

منهــم، عالوة علــى ان هناك قلة 
بعدد املوظفني واجهزة احلاسوب”.

وأكد الفرطوســي، أن “هناك جلاناً 
ميدانيــة تعمل إلجنــاز املعامالت 
فــي مناطق االنفجار بالتنســيق 
مع مؤسسة الشهداء التي تضم 
دائرة ضحايــا االرهاب”، موضحا أن 
“الدائــرة خاطبــت وزارة الداخلية 
لتعيني موظفني يقع على عاتقهم 
للمعامالت  اجلنائــي  القيــد  اجناز 
لوقــت  اختصــارا  التعويضيــة 

ارسالها الى الوزارة”.

محافظة بغداد تعلن قرب تعويض 8000 متضرر من ذوي الشهداء والجرحى



3 شؤون عراقية

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنت قيــادة عمليات بغداد أمس األربعاء، 
عــن إعادة افتتاح شــارع ســوق احملمودية 

الرئيس املغلق منذ عام 2004. 
وقال قائد العمليــات الفريق الركن جليل 
الربيعي في تصريحات صحفية لقد أعيد 
افتتاح شــارع ســوق احملمودية الرئيسي" 

الذي كان مغلقاً منذ عام 2004".
يذكر أن قيادة عمليات بغداد افتتحت عددا 
كبيرا من الشــوارع املغلقة، بعد التحسن 

األمني في جميع مناطق العاصمة.

بغداد ـ الصباح الجديد:
ذكر مصدر أمني في قيادة الشــرطة االحتادية 
أمس االربعاء أن قوة أمنية ألقت القبض على 
متهمني بينهم يحمل شــهادة الدكتوراه في 

مجال الكيمياء.
وذكر بيان لقيــادة الشــرطة االحتادية تلقت 
"الصبــاح اجلديد" نســخة منــه أن "الفوج 
الثالــث اللواء الثانــي الفرقــة االولى ألقى 
القبض على أشــخاص بحوزتهم مادة الزئبق 
األحمــر بكميــة 5 كيلو غرام فــي منطقة 
زيونة }شــرقي العاصمة بغداد{ بينهم دكتور 

كيميائي".
والزئبق مادة عالية السمية، ومحظورة التداول 
بني العامة، ولها استعماالت صناعية وطبية .
ويعتقد علــى نطاق واســع أن الزئبق األحمر 
هو مــادة "خرافيــة" روج لهــا بكثافة خالل 
احلــرب الباردة، وقبلها ملنــع وتعقب املتاجرين 
باألسلحة واملكونات املستعملة في األسلحة 

النووية.
ويوجد مركــب للزئبق مع مادة اليود شــديد 
السمية ومييل إلى اللون األحمر، لكنه غير نادر 
وال يســتخدم في املتفجرات أو أسلحة الدمار 
الشــامل، كما أن باإلمكان حتضيره مختبريا 

بسهولة.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن املتحدث باســم وزارة الداخلية اللواء 
ســعد معن امــس األربعاء، عــن اعتقال 
عصابــة نفــذت 6 عمليــات ســرقة في 

محافظتي بغداد وكربالء.
وقال املتحدثم باســم الوزارة إن "شــرطة 
كربالء ألقت القبض على عصابة ســرقة 
مكونة من أربعــة متهمني قامت بخمس 
سرقات في العاصمة بغداد وسرقة واحدة 
في محافظة كربالء" ، مضيفا أن شــرطة 
النجدة في كربالء ألقت اقبض على "سارق 

باجلرم املشهود".

بغداد - الصباح الجديد:
امس  واســط،  حــذر مجلــس محافظة 
األربعاء، من أن تهديداً خطيرا وكبيرا يواجه 
احملافظة نتيجة أزمة شــحة املياه، مؤكدا 
أن احملافظة ملتزمة باحلصص املائية املقررة 

من قبل وزارة املوارد املائية.
وقال نائب رئيس اجمللس تركي الغنيماوي في 
تصريح لـــه إن “محافظة واسط تتعرض 
لتهديد خطير وكبير نتيجة أزمة شــحة 
املياه التــي تواجه اغلب محافظات البالد”، 
مبينا أن “%45 من سكان احملافظة يعملون 
بقطاع الزراعة وتربية احليوانات وأزمة املياه 

ستؤثر على حياتهم بشكل مباشر”.

إعادة افتتاح شارع 
سوق المحمودية 

الرئيس

اعتقال دكتور كيميائي 
مع متهمين بحوزتهم 
مادة محظورة في زيونة

اعتقال عصابة نّفذت 
6 عمليات سرقة في 

بغداد وكربالء

مجلس واسط: تهديد 
خطير يواجه المحافظة 

بسبب شحة المياه

"العد والفرز" جتري 
بشفافية عالية وحتت 
أنظار املراقبني الدوليني 
واحلكومة تنفي تدخلها 

بها
إلى  حديــث  فــي  وأضــاف 
"الصباح اجلديد"، ان "القضاة 
حرصوا على االشراف مباشرة 
على العد اليدوي في القاعة 

الرئيسة للعمليات".
ولفت إلى أن "جميع الطاوالت 
التــي فيها صناديــق ويجري 
احصــاء اوراقها مت تســليط 
كاميرا مراقبة باجتاها لضمان 

سالمة العملية".
وأورد الالمــي أن "املؤشــرات 
االوليــة تفيد بقــرب انتهاء 
املهمة في محافظة كركوك 
وقد يحصل هــذا اليوم، ومن 
بعدهــا يتــم االنتقــال إلى 

محافظة اخرى".
ونّوه خبيــر االنتخابات إلى أن 
"جميع الصناديق في كركوك 

القوات  وبحمايــة  مؤّمنــة 
العسكرية وبعيدة عن اخلطر 
ولم ميسها سوء وسوف يتم 

فرزها تباعاً".
وراء  "االنصيــاع  مــن  وحذر 
تصدرها  التــي  التصريحات 
بوصفها  سياســية  كيانات 
ســلبياً  وتؤثر  حياديــة  غير 
"وسائل  ودعا  الشــارع"،  في 
إلى احلصــول على  االعــالم 
االخبــار من خــالل البيانات 
تصدرها  التــي  الصحفيــة 

املفوضية".
ويرى الالمي أن "عملية العد 
عالية  بشفافية  جتري  والفرز 
وحتت انظار املراقبني الدوليني 
املتحــدة  واالمم  واحملليــني 

وكاميرات املراقبة".
املفوضيــة  أن  إلــى  يشــار 
لالنتخابــات  املســتقلة 
بطاقمها القضائي بدأ امس 
والفرز  العد  بعمليــات  االول 
اليدوي في كركوك على امل 

أن تنتقل إلى محافظات اخرى 
للتأكد من عدم حصول تزوير 
االنتخابات  في  الناخب  الرادة 
التي جرت يوم 12 ايار املاضي.

خطة خمسية لتأمني ٢٥٠ 
لتر ماء يوميا لكل فرد

ولفت الهنداوي الى ان اخلطة 
لضمــان  اهدافــاً  وضعــت 
جتهيز مياه الشرب على وفق 
والوصول  العاملية  املواصفات 
اســتهالك  توفير حصة  الى 
الفرد مــن املــاء الصافي مبا 
يتالئم والنمو الســكاني ومبا 
ال يقل عن ٢٥٠ لتر للفرد في 
العاصمة  الواحــد في  اليوم 
بغداد ومراكز احملافظات ومبا ال 
يقل عن ٢٠٠ لتر في اليوم في 

االقضية والنواحي".
وأكد أن " توفير مياه الشرب 
بهذه الكميــات واملواصفات 
املطلوبة من شأنه ان يسهم 
الضائعات  نسبة  خفض  في 

مبا ال يقل عن ١٠%" ، مشــيرا 
إلــى أن " اخلطة تهدف ايضا 
الى زيــادة نســبة اخملدومني 
الصحي  الصرف  بشــبكات 
الى ٩٧٪ في بغداد وبنســبة 
٧٣٪ في احملافظــات ، وتوفير 
مياه  لطرح  املطلوبة  املعايير 
النهر مطابقة  الــى  معاجلة 
 ، القياســية  للمواصفــات 
بهدف تقليل نســبة التلوث 

في املياه”.

مجلس بغداد يتوعد
مستغلي”أراضي الدولة

موضحــة ان “هنــاك جهات 
متنفذة تعمل على استغالل 
مثل تلــك االراضي واالنتفاع 
مــن إيراداتهــا مــن خــالل 
تقطيعهــا وبيعهــا علــى 
املواطنني مببالــغ كبيرة على 

انها اراضي سكنية”.
وبينــت ان “بغداد حتتوي على 
الكثير من املساحات الفارغة 

داخل املناطق الســكينة، ومت 
اســتغاللها بشكل صحيح 
اجلهات  مــع  االتفــاق  عبــر 
التابعة لها، واستئجارها ملدة 
تطويرها  لغــرض  الزمن  من 
او  كمالعــب  واســتغاللها 

متنزهات او مرافق ترفيهية”.

عودة 405 من الكفاءات 
الطبية إلى العراق واليوم 
آخر موعد لتقدمي املتميزين

من جانب آخــر بني التميمي 
أنه “ســيكون اليوم اخلميس 
آخــر موعــد للتقــدمي على 
اخلاصة  االوليــة  الدراســات 
بقنــاة املتميزيــن خلريجــي 
والصحية  الطبيــة  املعاهد 
علــى  باحلصــول  الراغبــني 
البكالوريــوس،  شــهادة 
الدراسة  خريجي  الى  اضافة 
باكمال  الراغبــني  االعدادية 
للعام  التمريضية  دراستهم 
ـ   2018 املقبــل  الدراســي 

.”2019

وضع األمن في العراق اآلن 
أفضل واملناطق احملررة عادت 

الى احلياة
"التقيت  غراهــام  واضــاف 
رئيس الوزراء العبادي والعمل 
جــارٍ لتشــكيل احلكومــة، 
ان  السياســيني  على  ولكن 
يعوا بأن اقبال املواطنني على 
االنتخابات قليل، وهذه رسالة 

يجب االنتباه اليها".
مع  "ناقشــنا  بالقول  واردف 
سياســية  وقيادات  العبادي 
ونحن  احلكومــة  تشــكيل 
نبحث عن حكومــة عراقية 
العراقيني  قبل  من  تشــكل 

وليس من قبل امريكا".
حكومــة  "نريـــد  واكـــد 
معتدل  وحتالــف  شــمولية 
ويهتــم  اجلميــع  يحتــوي 
ومحاربة  النــاس  مبصالــح 

الفساد املنتشر".

تتمات ص1

بغداد – اعتقال مطلوب 
عمليات  فــي  أمني  مصــدر  أعلن 
على  القبض  األربعــاء  أمس  بغداد 
أحد عناصر عصابــة خطف وقتل 

في العاصمة .
استخبارات  ان" مفارز  املصدر  وذكر 
ضمن  العاملة  املنشــآت  حمايــة 
والتحقيقات  وكالة االســتخبارات 
االحتادية فــي وزارة الداخلية متكنت 
من القبض على أحد عناصر عصابة 
خطــف وقتل تعمــل على خطف 
األبرياء ومساومة ذويهم" ، مضيفا 
ان عملية القبض عليه جاءت ضمن 
محافظــة بغداد في وقت ســابق 
القانونية  اإلجراءات  بحقه  واتخذت 

أصوليا".

ديالى – عملية امنية  
افــاد مصــدر امنــي في شــرطة 

محافظــة ديالى امــس االربعاء ان 
مفــارز امنية متكنت بعملية امنية 
من قتل 5 إرهابيني وتدمير 5 عجالت 
هاون شــرق  ملغمة وضبط مدفع 

طريق محافظة ديالى .
وذكر املصدر ان مفارز امنية متكنت 
من قتل 5 إرهابيني وتدمير 5 عجالت 
ملغمــة وضبــط مدفع هــاون و3 
قنابــر و بندقيــة و100 إطالقه و 4 
حاويات عتــاد 14،5 ملــم " ، فيما 
القي القبض على 10 من املشــتبه 
بهم، وتدمير 4 أنفاق و10 مضافات 
وتعالــج 8 عبــوات ناســفة، كما 
تدريبي  مركــز  تدمير  مــن  متكنت 
لداعش في قريــة العروبة وتقطيع 
الطرق النيسمية باجتاه حقول نفط 

جمبور الشمالي واجلنوبي". 

بابل – عمليات دهم 
افاد مصدر امني في مديرية شرطة 

ان  االربعاء  امــس  بابــل  محافظة 
مفــارز امنية متكنت بعمليات دهم 
القــاء القبض علــى عدد من  من 
بتهم جنائية ومخالفات  املطلوبني 
قانونية خالل عمليات أمنية نفذتها 

في مناطق متفرقة من احملافظة،
وبني املصــدر ان عمليــات القبض 
استندت إلى معلومات استخبارية 
دقيقة، مشــيرة الى قيامها بإحالة 
جميع املتهمني الى اجلهات اخملتصة 
االجــراءات  اســتكمال  لغــرض 

القانونية .

صالح الدين – اعتقال ارهابيني 
كشف الناطق باسم وزارة الداخلية 
امــس االربعاء اعتقــال 3 إرهابيني 
متورطني بزرع العبوات الناسفة في 

احملافظة.
وذكر الناطق اللواء ســعد معن ان" 
استخبارات الشــرطة االحتادية في 

قضاء سامراء العاملة ضمن وكالة 
االستخبارات والتحقيقات االحتادية 
فــي وزارة الداخليــة متكنــت من 
القبض علــى 3 إرهابيني متورطني 
الناســفة بينهم ما  العبوات  بزرع 
يســمى آمر مفرزة زرع العبوات في 

والية صالح الدين،  .

النجف – اعتقال مطلوبني 
محافظة  شــرطة  مديرية  اعلنت 
النجف االشــرف واملنشــآت امس 
االربعــاء القاء القبــض على ثالثة 
مطلوبني للقضاء في ســيطراتها 

االمنية.
واوضحت املديرية ان مفارز  سيطرة 
عبد اهلل ابو جنم  القت القبض على 

مطلوب وفق املادة 5 اوال
ومحكــوم 5 ســنوات فيما متكنت 
في  املتواجــدة  االمنيــة  القــوات 
ســيطرة ام عباســيات االول مــن 

القبض علــى متهم وفق املادة 453 
والثاني علــى وفق املادة 5 من قانون 

العقوبات .

الديوانية – عمليات اعتقال 
اكــد مصــدر امنــي في شــرطة 
االربعاء  امس  الديوانيــة  محافطة 
ان مفــرزة امنية متكنــت من القاء 
القبض علــى 5 متهمني مطلوبني 
للقضاء مبواد قانونية مختلفة كان 
من ضمنها قضايــا جنائية تتعلق 
بتحريــر صك بــدون رصيــد وذلك 
بعد جمع املعلومــات عن املتهمني 
من قبل املصــادر اخلاصة وقد جرى 
التحقيــق معهــم فــي القضايا 

املسندة اليهم.
فيما نفــذت دوريات ومفــارز مركز 
وقسم  وغماس  الشــامية  شرطة 
ممارسة  واألســرة  االجرام  مكافحة 
امنية واسعة النطاق وذلك في إطار 

متابعتهــا املســتمرة للبحث عن 
املطلوبني للقضاء القت من خاللها 
القبض على 10 متهمني مطلوبني .

ميسان – مؤمتر امني 
محافظة  شــرطة  مديــر  تــرأس 
احلقوقي  اللواء  واملنشــآت  ميسان 
ظافر عبد راضي دواي امس االربعاء 
األجهزة  أمنيا بحضور مدراء  مؤمترا 
األمنيــة و االســتخبارية و آمــري 
القواطــع األمنية ومدراء شــرطة 
اخلطة  مفردات  ملناقشــة  األقسام 

األمنية.
وعرض مدير الشــرطة خالل املؤمتر 
نشاطات واجنازات وفعاليات شرطة 
احملافظة ، واالســتماع إلى معوقات 
عمل األقسام والسعي إلى تذليلها 
ودراســة اآلراء واملقترحات التي من 
شأنها تعزيز الواقع األمني في مركز 

واقضيه ونواحي احملافظة 

نينوى – ضبط عتاد 
اعلــن مصــدر امني في شــرطة 
محافظة نينوى امس االربعاء ضبط 
كدس للعتاد ومدفع لتنظيم داعش 

االرهابي في احملافظة .
وذكر املصدر إنــه "بناء على توجيه 
واألمن  الداخلية  الشؤون  عام  مدير 
اللواء حســني عبد الهادي محبوبه 
حول تكثيف اجلهود ومالحقة اخلاليا 
النائمة والتــي تعمل مع عصابات 
داعــش اإلرهابيــة وردت معلومات 
مــن قبل مصادرنــا املوثوقة بوجود 
كدس للعتاد ومدفــع نوع جهنم" 
مضيفا ان فريق عمل تشــكل من 
مفارز الشؤون الداخلية في شرطة 
الطاقة  وبأمرة مدير شؤون  الطاقة 
الذي  البديري  بــالد  العقيد محمد 
متكن من ضبط املواد واملدفع ضمن 

محافظة نينوى".

اعتقال عنصر من عصابة خطف وقتل وسط بغداد * مقتل 5 إرهابيين وتدمير 5 عجالت ملغمة شرقي ديالى 
اعتقال 3 متورطين بزرع العبوات في صالح الدين * ضبط كدس للعتاد ومدفع لتنظيم داعش في الموصل

الملف األمني

نينوى ـ خدر خالت:

اتخذت اجلهات املعنية الصحية 
محافظــة  فــي  والرســمية 
نينوى، سلســلة من اإلجراءات 
االحترازية ضد "احلّمى النزفية" 
حالة  بحصول  "اشتباه"  وسط 
وفاة واحدة بهذا املرض، في حني 
ينتقد ناشطون موصليون عدم 
وجود مجزرة رســمية مرخصة 
مدينة  فــي  املواشــي  لذبــح 

املوصل.
وقــال الدكتــور عمــر احليالي 
البيطري  املستشــفى  مديــر 
مؤمتــر صحفي  في  باملوصــل، 
تابعه مراسل "الصباح اجلديد" 
في  البيطري  "املستشــفى  ان 
االول  اليوم  منذ  املوصل شــّرع 
من االعالن عن تســجيل حاالت 
احملافظات  النزفيــة في  باحلّمى 
العراقيــة اجلنوبية بتشــكيل 
في  غرفــة عمليــات خاصــة 
محافظة نينــوى، وهذه الغرفة 
مختصة مبتابعة هذه املســالة 
محافظــة  مــع  وبالتنســيق 
ومجلــس محافظتها  نينــوى 
ومديرية  املوصــل  وقائمقامية 
صحــة نينوى ومديريــة البيئة 
الجل السيطرة على هذا املرض 

ومنع انتشاره".
وبايعاز  واضاف "قامت مديريتنا 
من دائرة البيطرة باجراء عمليات 
الــرش )باملبيدات( في اللحظائر 
التــي توجــد فيها  واملناطــق 
احليوانات، وهذه احلملة بدات في 
االول من متــوز/ يوليو اجلاري الى 
غاية السادس والعشرين منه".

بيطرة  ان "كــوادر  احليالي  وبنّي 
نينوى اتخــذت جميع االجراءات 
االحترازية، وســنعمل من اجل 
والصحة  املدينة  وحماية  نينوى 

العامة فيها".
مشددا على انه "لم تسجل اية 
حالة باحلّمــى النزفية حلد هذه 
حالة  يوجد  )لكن(  و  الســاعة، 
االمين،  اجلانب  في  فيها  مشتبه 
ايــة معلومات حلد  تردنــا  ولم 

اللحظة".
وحول كيفيــة الوقاية من هذا 
املــرض، افــاد احليالــي بالقول 
"الوقايــة تكــون اوال عن طريق 
الصحية  والتوعيــة  التثقيف 
ملربــي املواشــي، وكذلك على 
االهالي عدم شــراء اللحوم من 
الباعــة املتجولني، واالبتعاد عن 
اللحــوم غير معروفــة املصدر، 
و متابعــة اللحــوم الصاحلــة 
)لالستهالك البشري( عن طريق 
مفارز الصحة البيطرية". داعيا 
املواطنــني الــى "التعــاون مع 
كوادرنــا البيطرية خلدمة اهلنا 

في نينوى".
وفي معــرض رده على ســؤال 
حول اجملازر الرسمية اجملازة لذبح 
املواشــي مبدينة املوصــل، افاد 

الدكتور احليالي بالقول "ال يوجد 
مجزرة فــي املوصل، والســيد 
احملافظ )نوفل السلطان( مهتم 
بهذا االمر، وســيتم تخصيص 
مجزرتني للموصــل، واحدة في 
اجلانب االمين واالخرى في اجلانب 

االيسر وباسرع وقت ممكن".
وتــرددت انبــاء فــي الوســط 
االجتماعــي مباحفظة نينوى ال 
ميكن الركون اليهــا، حول وفاة 
وكان  النزفية  باحلمــى  مواطن 
اجلزارة  يعمل في احد محــالت 

باملدينة.
وحذر ناشــطون موصليون من 
نحر  عمليــات  عن  التغاضــي 
ومحالت  مناطق  في  املواشــي 
غيــر مرخصــة، فضــال عــن 
مواشــي  بنحر  البعض  قيــام 

مريضة وقــد ال تصلح حلومها 
لالســتهالك البشري النها غير 
الصحية  الدوائر  مرخصة مــن 

اخملتصة.
وصول  من  اخملــاوف  تزداد  وفيما 
احلمــى النزفيــة الــى نينوى، 
املوصليون  الناشــطون  يطالب 
مبنــع ادخال اللحــوم املذبوحة 
محليا فــي محافظات مجاورة، 
االحشــاء  بعــض  وخاصــة 
التي تدخل  واالجــزاء  الداخلية 
باكلة )الباجة( كرؤوس املواشي 
الوقت  واالطراف وغيرهــا، وفي 
نفسه ترتفع املطالبات بضرورة 
ابعاد املواشي عن الرعي املناطق 
املاهولــة بالســكان، خشــية 
انتقــال االمــراض احملتملة الى 

االهالي.

ودعا الناشــطون الى مضاعفة 
جهــود الكــوادر البيطرية في 
عمليــات الفحــص امليدانــي 
يتم  التي  للمواشــي  واخملتبري 
بالعالمــة  ودمغهــا  جزرهــا، 
الصحية املعروفة لدى املواطنني 
الصحية  اللحوم  متييز  اجل  من 
عــن غيرها من تلــك التي يتم 
عن  بعيدا  اخلفــاء  فــي  جزرها 

الرقابة.
كما لفت الناشطون املوصليون 
الــى ضــرورة تشــديد الرقابة 
على احملالت اجملــازة ببيع اللحوم 
عوارض  بنصب  اصحابها  والزام 
من الزجاج ملنــع تلوثها باالتربة 
والغبار، خاصــة وان الكثير من 
للمتبضعني  املعروضة  اللحوم 
تبقى لساعات طويلة في الهواء 

الطلــق مما يعرضهــا الن تكون 
لنقل مختلف  وســيلة خطرة 
منع  االمراض، فضال عن ضرورة 
املتجولني  اللحوم  لباعة  مؤقت 
من مزاولــة اعمالهم الى حني 
التاكد من الضاء عى هذا املرض 

املعدي.
و ومت الكشــف عــن عــدد من 
االصابات مبــرض احلمى النزفية 
بشــكل محدود فــي عدد من 
اجلنوبية،  العراقيــة  احملافظات 
االوســاط  بعض  تقــول  فيما 
حتــت  املــرض  ان  الصحيــة 
الســيطرة وحتذر مــن التهويل 
االعالمي الــذي تنتهجه بعض 
االطراف الشاعة املزيد من القلق 
والبلبلة فــي صفوف املواطنني 

بعموم البالد.

المستشفى البيطري في 
الموصل شرّع منذ اليوم 
االول من االعالن عن 
تسجيل حاالت بالحمّى 
النزفية في المحافظات 
العراقية الجنوبية بتشكيل 
غرفة عمليات خاصة في 
محافظة نينوى، وهذه 
الغرفة مختصة بمتابعة 
هذه المسالة وبالتنسيق مع 
محافظة نينوى ومجلس 
محافظتها وقائمقامية 
الموصل ومديرية صحة 
نينوى ومديرية البيئة الجل 
السيطرة على هذا المرض 
ومنع انتشاره

ناشطون ينتقدون عدم وجود
مجازر مرخصة للمواشي في الموصل

نينوى.. إجراءات احترازية ضد "الحمى النزفية"
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مجازر غير مرخصة في املوصل



محليات 4

متابعة الصباح الجديد:

اكــدت وزارة الصحــة والبيئــة 
اجلهود  تعزيــز  موضــوع  اهمية 
محافظة  فــي  املبذولة  البيئية 
كركــوك لرفع املســتوى البيئي 
املواطن  صحــة  على  واحلفــاظ 

وسالمته .
التوعية  دائــرة  وقال مديــر عام 
واالعــالم البيئــي اميــر علــي 
احلسون ان الفرق الرقابية التابعة 
تواصل  كركــوك  بيئة  ملديريــة 
من  للحد  كبيرة  وبجهود  العمل 
املشــكالت البيئية في احملافظة 
واالســهام بــدور اكثــر فاعلية 
الوعي والثقافة بني عموم  لنشر 
مواطنيهــا . وبــني مديــر بيئة 
كركوك ان الفرق الرقابية  كثفت 
الدور الرقابي مــن خالل الزيارات 
التفتيشــية   واجلوالت  امليدانية 
واخلدمية  الصناعية  لالنشــطة 
ومنها شــركة الشــمال إلنتاج 
الطابوق الفني ومعمل اإلسفلت 
املؤكسد شــوانة / طريق جيمن 
وشــركة  كركوك  محافظــة   /
نهر الكوثر للمشــروبات الغازية 
والعصائر وشركة ما بني النهرين 
العامــة للبذور/ معمــل تنقية 
البــذور/ موقع كركــوك ومعمل 
اللدائنية في محافظة  الســلع 
كركوك ، واجراء كشوفات  ملوقع 
الطمر الصحي في قضاء الدبس 
والتأكيد علــى كفاءة آلية جمع 
واالطالع    ، وطمرهــا  النفايــات 
علــى الواقــع البيئي فــي هذه 
الصناعية  واالنشــطة  املشاريع 
والتأكيــد على ضرورة  واخلدمية 
االلتــزام بالضوابــط واحملــددات 
البيئية حفاظا على صحة وبيئة 
البيئة من  وزارة  وتهدف  اإلنسان. 
الجناح   امليدانيــة  الرقابة  خــالل 
املشــاريع  واالنشــطة من اجل 
حماية وحتســني البيئة وتطبيق 

التشــريعات البيئيــة، فيما يرى 
االجراءات  هــذه  ان  متخصصون 
التــي اتبعتها الوزارة اســهمت 
الــى حد كبيــر فــي تغيير هذه 
الفعاليــات بشــكل افضل عن 
السنوات السابقة وتغيير الوضع 

البيئي في العراق.
على صعيد متصل شددت الفرق 
البيئية  لــوزارة الصحة والبيئة 
والرقابة  امليدانيــة  نشــاطاتها 
البيئيــة لألنشــطة الصناعية 
واخلدمية والزراعية في محافظة 
االنبار لالرتقاء بالواقع البيئي في 

احملافظة .
وقال املديــر العام لدائرة التوعية 
واالعالم البيئي ان  الفرق الفنية 
االنبار  بيئــة  ملديريــة  التابعــة 
قامت  باجراء عمليات الكشــف 
ميدانيــة  وجــوالت  امليدانــي 
بالتعــاون مع الشــرطة البيئية 
لعدد من االنشــطة  الصناعية 
واخلدمية واملدارس واملؤسســات 
الصحية ، مؤكــدا ان  عمل فرق 
بيئــة االنبار يشــكل حتدياً لكل 
التي  واجلرائــم  الســلبية  االثار 
خلفتها عصابات داعش في هذه 

احملافظــة ضد االنســان والبيئة 
معــاً ، وان نشــاطات التوعيــة 
واجلــوالت  واحلمــالت  البيئيــة 
امليدانيــة التي تقــدم الصحاب 
واخلدمية  الصناعية  االنشــطة 
في محافظة االنبار تســهم في 
استعادة الواقع البيئي واخلدمي .

من جهته اشــار مدير دائرة بيئة 
االنبــار قيس جناح الــى ان الفرق 
الرقابيــة تنفذ زيــارات ميدانية 
الصناعية  االنشطة  من  للعديد 
والزراعية والصحية وغيرها حيث 
قامت بجرد النشــاطات اخملالفة 

وغيــر احلاصلة علــى املوافقات 
البيئية من محطات صرف صحي 
ومعامل الرمل واحلصو ومحطات 
وســتقوم  الســيارات  غســل 
القانونية بحق  اإلجراءات  بتنفيذ 

اخملالفني.
ولفت مدير الدائرة الى اكمال جرد 
في  والشــتايكر  البلوك  معامل 
مدينــة الرمادي للحد من ظاهرة 
العشوائية في انشاء النشاطات 
باملعايير والشروط  من دون االخذ 
، كما قامت فرق مديرية  البيئية 
الى   ميدانيــًة  بزيــارات  االنبــار 

مدينة حديثة واجراء مســوحات 
املراكز  اشــعاعية على عدد من 
الصحيــة وزيارة بعــض املدارس 
والبلدية  حديثــة  مصفى  وزيارة 
وبعض محطات الصرف الصحي 
لالطالع على مطابقتها للشروط 

البيئية . 
يشار الى ان وزارة الصحة والبيئة 
وكشف  مســح  عمليات  نفذت 
ميدانــي للتأكد مــن خلو املدن 
واملناطق بعد حتريرها من عصابات 
داعــش االرهابية فــي محافظة 

االنبار  من اي تلوث بيئي .

البيئة تكّثف دورها الرقابي لالنشطة 
الصناعية والخدمية في كركوك واالنبار 

يشكل تحديًا لآلثار السلبية التي خلفتها عصابات داعش

ص

تواصل الفرق 
الرقابية التابعة 

لمديرية بيئة 
كركوك العمل 
وبجهود كبيرة 

للحد من المشكالت 
البيئية في المحافظة 
واالسهام بدور اكثر 

فاعلية لنشر الوعي 
والثقافة بين عموم 

مواطنيها 

تعزيز اجلهود البيئية املبذولة في محافظة كركوك
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نتائج االمتحانات 
النهائية المعهد العالي 

لألتصاالت والبريد 
بغداد - الصباح الجديد:

اعلن املعهد العالي لألتصــاالت والبريد يعلن 
نتائج األمتحانات النهائية للســنة الدراسية 
٢٠١٧- ٢٠١٨ الدورة ) ٥٠ / ٥١ ( للمرحلتني األولى 
والثانية ، اذ بلغت نســب النجاح مبســتويات 

أعلى من السنة الدراسية السابقة .
وهنــأ عميــد املعهــد أحمد محمــد صالح 
الطلبــة الناجحــني ، متمنياً لهم اســتمرار 
التفــوق والنجاح في مســيرتهم الدراســية 
والعلمية ، كما قدمت عمادة املعهد شــكرها 
لوزير االتصاالت حســن الراشــد ووكالء الوزير 
لدعمهم الدائم واملتميز للمعهد ،كما شــكر 
عميــد املعهد اجلهد املبذول مــن قبل اللجنة 
األمتحانيــة في عمليــة التصحيح والتدقيق 

بوقت قياسي سريع. 

»االتصاالت« تسعى 
الى تأهيل محطاتها 
الفضائية باالستثمار

»سيمنس« تنشئ 
مركزا صحيا في بيجي

بغداد - الصباح الجديد:
نظمت الشــركة العامة لالتصــاالت ندوة 
فنية حضرتها الشــركات املشاركة مبشروع 
املشــاركة لتأهيل وتشغيل وتطوير احملطات 
وتطبيقاتها  خدماتها  وتســويق  الفضائية 

اخملتلفة .
الفضائية  وقال مديــر قســم االتصــاالت 
املهندس علي عبد احلسني علي ان الهدف من 
تنظيم هذه النــدوة الفنية هو لالجابة على 
املشاركة  الشركات  وتساؤالت  استفسارات 
باملشــروع الذي اعلنته شركتنا سابقا ومن 
املقرر غلقه يوم االحد املقبل بعد متديده ملرة 
الشركات  امام  الفرصة  اتاحة  واحدة لغرض 

للتقدمي على هذا املشروع احليوي .
واضاف املهندس عبداحلســني اننا نســعى 
وبكل جديــة الى تطوير وتاهيــل محطاتنا 
احلجــوزات  تنظيــم  وكذلــك  الفضائيــة 
الفضائيــة عبر االقمار الصناعية باشــراف 
وزارة االتصاالت التــي تضمن حتقيق جوانب 
عدة اهمهــا االمني لضمان عــدم االختراق 
ولتحقيــق عوائد مادية تســهم في تطوير 
واقع عمل شــركتنا ، وتابــع علي اننا بصدد 
دراسة العروض املقدمة من الشركات وتقدمي 
تســهيالت لهم بغرض اجراء الكشــوفات 
املوقعيــة على احملطات ملعرفــة االحتياجات 
الفعليــة وحتديــد اولويــات العمــل  قبل 
البدء باعمال التاهيــل والعمل على حتقيق 
متطلبــات الــوزارات واملؤسســات اخملتلفة 
الفضائيــة واالتصالية عبر  التطبيقات  في 

االقمار الصناعية.

بغداد - الصباح الجديد:
الدكتورة  والبيئــة  وزيــرة الصحة  بحثت 
عديلــة حمود حســني مع وفد شــركة 
ســيمنس االملانية انشاء مركز صحي في 
الدين  التابع حملافظــة صالح  قضاء بيجي 
واملســتلزمات  االجهزة  باحــدث  وجتهيزه 
الطبية مع توفيــر االدوية املتنوعة اضافة 

الى االثاث الطبي .
وأشــارت الوزيرة خالل اللقاء الذي حضره 
مديــر عــام الشــركة العامة لتســويق 
االدوية واملســتلزمات الطبية حرص الوزارة 
وســعيها الدؤوب على تعزيز عالقاتها مع 
الشــركات العاملية الرصينة ومبا يســهم 
في تقدمي خدمــات وقائية وطبية وعالجية 
كفوءة ألبناء شعبنا العزيز وتضمن اللقاء 
على وضع التفاصيل الدقيقة للمباشــرة 

بهذا املشروع الصحي واالسراع باجنازة .
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بغداد - الصباح الجديد:

والشــؤون  العمل  وزارة  شــاركت 
االجتماعيــة / هيئــة رعايــة ذوي 
في  اخلاصة  واالحتياجــات  االعاقة 
دورة تدريبية نظمها مكتب حقوق 
االنســان التابع لبعثة االمم املتحدة 
ملساعدة العراق )يونامي( عن حقوق 

االشخاص ذوي االعاقة . 
وقال املتحدث باســم وزارة العمل 
والشــؤون االجتماعية عمار منعم 
ان الــوزارة حتــرص علــى التواصل 
واجلهات  الدوليــة  املنظمــات  مع 
بغيــة  بشــؤونها  العالقــة  ذات 
للتنمية  اســتراتيجياتها  تنفيــذ 
وان مشــاركة هيئة   ، االجتماعية 
رعايــة ذوي االعاقــة واالحتياجات 
تدريبية مع مكتب  بــدورة  اخلاصة 
االمم  لبعثة  التابع  االنســان  حقوق 
املتحدة ملســاعدة العراق )يونامي( 
للتعــاون املشــترك بــني اجلانبني 
للتعريف بحقوق االشــخاص وذوي 

االعاقة. واضــاف منعم ان من اهم 
املوضوعــات التــي تناولتها الدورة 
البروتوكــول الذي  شــرح اتفاقية 
مبوجبه يجري تشخيص االنتهاكات 
التــي يتعرض لها االشــخاص ذوو 
التي  العالم والســبل  االعاقة في 
حتــول دون تكرار تلــك االنتهاكات 
من خالل تشكيل جلان متخصصة 
اليــة عمل  وفــق  علــى  تعمــل 
فيها  املؤشر  الدول  مع  مشــتركة 

تلك االنتهاكات .
واوضح منعم ان الدورة حثت العراق 
وتفعيله  البروتوكــول  توقيع  على 
على ارض الواقع من خالل القنوات 
العالقة  ذات  الرســمية  احلكومية 
املتمثلة بهيئــة رعاية ذوي االعاقة 

واالحتياجات اخلاصة . 
وجــرى خــالل اللقــاء املشــترك 
االتفاقية  بنــود  اهم  اســتعراض 
ذوي  االشــخاص  حلقــوق  الدولية 
االعاقة التي صــادق عليها العراق 
عــام 2006 والتي انبثق عنها قانون 
ذوي االعاقة رقم 38 لســنة 2013 

امتيــازات كفيلة  وما تضمنه من 
بالنهــوض بواقع االشــخاص ذوي 

في  اخلاصة  واالحتياجــات  االعاقة 
العراق .

باتخاذ  اعمالها  الــدورة  واختتمت 
عدد من التوصيات واملقترحات ذات 

العالقة بشؤون املعوقني. 
وزارة  اتفقت  متصــل  صعيد  على 
ممثلة  االجتماعية  والشؤون  العمل 
والسالمة  للصحة  الوطني  باملركز 
اليابانية  الوكالــة  مــع  املهنيــة 
الدولــي )جايــكا( على  للتعــاون 
فتح دائــرة تلفزيونية لتطوير وبناء 
قدرات العاملني في مجال الصحة 

والسالمة املهنية. 
واكــدت مدير عام املركــز الوطني 
للصحة والســالمة املهنية وكالة 
د. ازهار فاضل خالل اجتماعها مبدير 
الوكالة اليابانيــة للتعاون الدولي 
في العراق )هيرو ساوا( على ضرورة 
االســراع بتجهيز مركــز التدريب 
العراقي- الكوري باالجهزة واملعدات 
التي تضمنتهــا بنود االتفاقية بني 
خدمات  مســتوى  لرفــع  اجلانبني 
في  املهنية  والســالمة  الصحــة 
العراق وتوفير بيئة عمل ســليمة 
وآمنة حفاظا على صحة العاملني 
وســالمتهم للحــد مــن حوادث 
واصابات العمل واالمراض املهنية. 

ان االجتماع  العــام  املدير  واضافت 
جرى خاللــه التباحث في مواضيع 
تخــص تطويــر عمــل الصحــة 
والســالمة املهنية وخصوصا بعد 
اشــراك املالكات الفنية من املركز 
واقسام الصحة والسالمة املهنية 
في بغداد واحملافظات ضمن برنامج 
العاملني في  تدريبي لبناء قــدرات 
مجال الصحة والســالمة املهنية 
اســتمر ثــالث ســنوات مبوجــب 

االتفاقية املوقعة بني اجلانبني. 
اتفق  انه  العــام  املدير  واوضحــت 
 TV( علــى فتــح دائــرة تلفزيونية
برنامــج  عبــر   )CONFERNCE
)SKYPE( بــني االطــراف الثالثــة 
والسالمة  للصحة  الوطني  )املركز 
املهنيــة، ومكتب جايكا في بغداد، 
ومقر الوكالة فــي طوكيو( بهدف 
دعــم خطــط العمــل لعمليــة 
التدريب التــي تلقاها املتدربون من 
فنيا  ودعمهــم  متابعتهم  اجــل 
االستشــارة مباشــرة من  وتقدمي 

اخلبراء اليابانيني. 

تقرير

العمل تشارك في دورة تدريبية عن حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
بالتعاون والتنسيق مع منظمات دولية متخصصة 

بغداد - الصباح الجديد:
خطــا  الصناعــة  وزارة  افتتحــت 
معامل  فــي  الشــاحنات  لتجميع 
السيارات  لصناعة  العامة  الشركة 
تقانات  باعتمــاد  االســكندرية  في 

عاملية متطورة. 
الوزراء  لرئيس  املالي  املستشار  واكد 
د. مظهــر محمد صالــح ان افتتاح 
هذا اخلــط ميثل بداية الطريق الحياء 
الصناعة احمللية ، الفتا الى ان السوق 
العراقيــة واعدة وقــادرة على جذب 
اكبر الشركات العاملية ملا يحضى به 
من عناصر جذب لكبريات الشركات. 
واشــار الدكتور صالح الى ان وجود 
خطــوط انتاج متطورة فــي العراق 
يعني نقل تكنولوجيا متطورة متكن 
املوارد احمللية من ادارتها عبر االحتكاك 
مع اخلبرات االجنبيــة املتواجدة في 
العراق، وان هــذه اخلطوة تعد االولى 
على طريق احياء الصناعة الوطنية. 
وبني املستشــار املالي انه استحدث 
اخلــط االنتاجــي في االســكندرية 
بالتعــاون ما بني شــركة ايســوزو 
اليابانية وشــركة نبع زمزم بحضور 

السفير الياباني . 
وقال مديــر إعــالم وزارة الصناعة 
واملعــادن عبــد الواحد الشــمري 
ان "افتتــاح خط جتميع ســيارات 
الصناعة  واقع  تعزيز  ايسوزو يعني 
احمللية ، الســيما وان للمررة االولى 
وماركة  يابانيــة  شــركة  تقــوم 
السوق  الى  الدخول  عاملية متميزة 
وبتكنولوجيا  بخبراتهــا  العراقية 
متطورة، بتجميع ســيارة إنتاجية 
الدولة  وزارات  معظــم  حتتاجهــا 

ومنها النفط". 
كمــا ان " الــوزارة تتواصــل مــع 

هذا  في  الشــريك  اخلاص  القطاع 
املشروع وتعده مكمال جلهودها، من 
اجل تفعيل االنتــاج الوطني الذي 
بات بفضلــة املواطــن "وان اخلط 
االنتاجي سيعمل على توفير فرص 
عمل لشــريحة من اخلبرات احمللية 
املعطلــة ومينحهــم االطالع على 
التكنلوجيــا اجلديــدة التي ابتعد 
عنها البلــد لفتــرات طويلة، وان 
املؤشــرات توكد ان الفترة املقبلة 
االنتاج  خطوط  توســع  شتشهد 
في هذه الشــركة بعد ان افتتحت 
سابقا خط انتاج شاحنات فولفو. 

بغداد - الصباح الجديد:
اعلنــت وزارة االعمار واالســكان 
العامــة  واالشــغال  والبلديــات 
حصــول دائــرة املبانــي احــدى 
تشــكيالت الوزارة على شــهادة 

.) ISO ( 9001 : 2015( اجلودة
وذكــر املركــز االعالمي للــوزارة 
ان دائــرة  املبانــي العامة ســبق 
اجلــودة  ادارة  نظــام  ان طبقــت 
فــي الدائرة بعــد حصولها على 
شــهادة )ISO )9001 : 2015 مــن 
قبل شــركة املعايير الدولية ممثل 
شــركة LMS البريطانية( مبوجب 
القياســية  املواصفات  متطلبات 
مجموعة  اعتمدت  حيث  الدولية 
من اهــداف اجلــودة املتوافقة مع 
وهي تستند بشكل  الدائرة  عمل 
اساســي على توفير املوارد املادية 
والبشــرية والتي تضمــن االيفاء 
مبتطلبــات الزبــون كمــا تفــي 
القانونية  املتطلبــات  بتحقيــق 
والتي يتم  والفنيــة  والتنظيمية 
التعاقد عليهــا مع الزبون اضافة 
ادارة  الى تطبيــق مراحل نظــام 

املرحلة  تطبيق  خــالل  من  اجلودة 
الفجوه  والتي تظم )حتليل  االولى 
والتوثيق ،اهداف ،سياســة ، دليل 
اجلودة( اما اجراءات املرحلة الثانية 
فتظم )تطبيــق النظام( والثالثة 
والرابعــة  الداخلــي(  )التدقيــق 
)مراجعــة االدارة( واملرحلة االخيرة 
)احلصــول علــى شــهادة اجلودة 

العاملية.(
واوضح  املركــز االعالمي ان دائرة 
املبانــي العامة تعد مــن الدوائر 
املهمــة ملا لها مــن امكانية في 
االشــراف والتنفيذ على املشاريع 
احــدث  وفــق  علــى  اخلدميــة 
مشيرا   ، احلديث  البناء  مواصفات 
الى دور املــالك املتقدم في الدائرة 
في ســرعة اجناز االعمال املكلف 
بها جلميع االقســام والشعب لذا 
كانت زيــارة الفريــق املتخصص 
وابداء  لدائرتنــا  اجلــودة  ادارة  من 
والتطبيقــات على  الكشــوفات 
جميع اقسام والشعب في الدائرة 
بسماية  زيارة مشروع  الى  اضافة 
بالتعاون مع شــعبة  الســكني 

اجلودة.
واضاف املركــز االعالمي ان اجلهد 
اجلودة  قبل شــعبة  مــن  املتميز 
في تطبيــق ادارة اجلودة في دائرتنا 
له اثــار واضحــة اذ اعدت خطة 
وهو  املنشود  الهدف  الى  للوصول 
احلصول على شــهادة اجلودة عن 
طريق بناء توثيق نظام الدارة اجلودة 
،اجراء  للدائرة  ومركــزي  متكامل 
استمارات  جلميع  شــامل  توحيد 
،اعداد  االجــراءات  واصدار  الدائرة 
دليــل للجــودة ودليــل الوصف 
الوظيفــي واالجــراءات اخلمــس 
االلزاميــة والســاندة ، تنظيــم 
اســتمارات  اعداد  خــالل  العمل 
اجراء االشراف امليداني على تنفيذ 
املشــاريع والتصميــم والصيانة 
العامة وصيانة IT ، واســتحداث 
العديد من االســتمارات املطلوبة 
على وفق متطلبات العمل اضافة 
الى تدريب املالكات في الدائرة من 
خالل اقامة دورات وورش عمل في 
مجال ادارة اجلــودة ومفاهيم ادارة 

اجلودة . 

الصناعة تفتتح خط تصنيع
 الشاحنات في اإلسكندرية 

حصول دائرة المباني على
) ISO (  شهادة الجودة 
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بغداد - الصباح الجديد:

وقع العراق وكوريا اجلنوبية مذكرة 
تفاهم للتعاون املشترك في مجال 
اعادة تأهيل املركز العراقي الكوري 
قدرات  وبنــاء  املهنــي  للتدريــب 

املالكات التدريبية العراقية. 
والشــؤون  العمــل  وزيــر  وقــال 
االجتماعية املهندس محمد شياع 
الســوداني خالل اســتقباله وفد 
الدولي  للتعاون  الكوريــة  الوكالة 
اولوية  تعطي  الــوزارة  ان  )كويكا( 
لدعــم دائرة التدريب والتشــغيل 
لكون توفير فرص العمل هو واحد 
مــن ابــرز التحديات التــي تواجه 
الدولــة حلــل مشــكلة البطالة، 

معربا عن امله في ان يكون توقيع 
هــذه املذكــرة بداية لفتــح آفاق 
اوســـع مـن التعـــاون املشتـرك 

بيـن اجلانبيـن. 
الوزير ان اي خطوة لتطوير  واضاف 
مراكز التدريــب والبرامج واملناهج 
ســتصب  بالتأكيد  هي  التدريبية 
العامة  املصلحــة  خدمــة  فــي 
وتنعكس بالتالي ايجابا على سوق 
العمل ، مبينــا ان احلكومة لديها 
توجه لعقد شراكات مع الشركات 
العامليــة املعروفة لتطوير خطوط 
واملصانع  املعامــل  فــي  االنتــاج 

العراقية. 
ايضا  بصفته  الســوداني  واوضح 
وزيرا للصناعة ان الوزارة ســتقوم 
الســيارات  لتجميع  خط  بافتتاح 

بالتعــاون مــع احدى الشــركات 
اليابانية، ومع مرور الوقت ستعمل 
على تهيئة مالكات لتصنيع اجزاء 
من السيارات، وهو ما يتطلب املزيد 
مــن التدريب والتأهيــل للعاملني 
الذي ميتلكون مهــارات ، وان هناك 
حاجة لالســتفادة من الشــركات 
التكنولوجيــا  لنقــل  العامليــة 
والتجــارب الناجحــة الــى قطاع 

الصناعة في العراق.  
باســم  املتحدث  قال  جانبــه  من 
وزارة العمل عمار منعم ان مذكرة 
التفاهم املوقعــة بني وزارة العمل 
والوكالــة الكورية للتعاون الدولي 
املشترك  التعاون  تتضمن  )كويكا( 
في مجــال اعــادة تأهيــل املركز 
املهني  للتدريب  الكــوري  العراقي 

للتدريب  متقدمــة  بيئــة  وتوفير 
من خالل تدريــب كفوء للمتدربني 
وتعزيــز قدرات املتدربــني واملدربني 
واملديرين في مجال التدريب املهني 
لغرض زيادة نســبة التشغيل في 

العراق. 
كويكـــا  وكالـــة  ان  واضــــاف 
مالية  منحا  الكوريـــة ســتقدم 
ال تقل عن خمســة ماليــني دوالر 
العــادة تأهيــل املركــز، فضال عن 
توفيــر االجهزة واملعــدات اخلاصة 
باملركــز مـــن مبلغ املنحــة ، وان 
كويكا ســتقوم بتدريب مدربـــي 
املركز واملالكات االدارية املتقــدمة 
من خالل برامج دعـوة مخططــة 
فــــي كوريــا وايفاد اخلبــراء الى 

العراق.

تقرير

تأهيل المركز العراقي الكوري للتدريب المهني 

البصرة - سعدي السند:
 

يواصل قســم تقاعــد وضمان 
التقاعد  لدائرة  التابــع  البصرة 
للعمال  االجتماعي  والضمــان 
أحدى دوائر وزارة العمل والشؤون 
االجتماعية تنفيذ واجباته وفقا 
للتعليمات والضوابط والقوانني 
خلدمة شريحة العمال العاملني 
واالرتقــاء بكل املهــام املوكلة 
التخصصات  بشــتى  للقسم 

التي يضمها .

اجنازات متواصلة في ضوء 
التعليمات والقوانني

وقال مدير قسم تقاعد وضمان 
البصرة عقيــل عبداجلبار تركي 
ومســؤوليات  مهام  تتلخــص 
قســمنا في متابعة تســديد 
االجتماعي  الضمان  اشتراكات 
الشــركات  قبل  مــن  للعمال 
العاملني بها وقد حقق القسم 
العام  األول من  النصــف  خالل 
االشــتراكات  تســديد  احلالي 
عن عــدد كبيــر مــن العمال 
وشــمول عــدد كبيــر أيضــا 
فضالً  االجتماعــي  بالضمــان 
عــن شــمول عمال ملشــاريع 
جديدة تابعة للمشــروع االول ) 
اللجان  وإن   ) بالتبعية  الشمول 
بتفتيش  املعنية  التفتيشــية 
من  للتأكد  العمــل  مشــاريع 
بالضمــان  العمــال  شــمول 
االجتماعي قــد حققت الكثير 

من اجنازاتها في هذا اجملال  .
التفتيشية  اللجان  قامت  كما 
مبتابعة املشاريع املدينة للقسم  
بالتزاماتها  باإليفاء  ومطالبتها 
وتسديد ما بذمتها من ديون مع 
اجناز اعــداد كبيرة من معامالت 
مكافأة نهاية خدمة وان اللجان 
وفق  علــى  تعمل  التنفيذيــة 
احلكومية  الديون  قانون حتصيل 
رقــم ) 56 ( لســنة 1977  هذا 
وقد ازدادت كثيرا نسبة  ايرادات 
القســم خالل النصــف األول 
وبشــكل  احلالي  العــام  مــن 
متميز جدا وعملنــا عبر قانون 

بيــع وايجار أمــوال الدولة رقم 
)21( لســنة /2013 الذي ينظم 
كيفية اســتثمار عقارات دوائر 
الدولة بعرض عقارات القســم 
لاليجار أو االستثمار بعد ان جنح 
قســمنا في اخــالء التجاوزات 

على العقارات التابعة له.

متابعات من قبل مدير عام 
دائرة التقاعد والضمان 

األجتماعي للعمال
وقال ان النجاحات التي يحققها 
مســؤولياته  ضمن  القســم 
موظفينا  من خالل همة  جاءت 
وتفانيهم ومــن خالل املتابعات 
اليومية عبر اخملاطبات الرسمية 
مــن  الهاتفيــة  واالتصــاالت 
قبل مديــر عام دائــرة التقاعد 
للعمال  االجتماعي  والضمــان 
علي جعفر محمد احللو وزياراته 
البصرة  في  لقسمنا  املتواصلة 
زيارات  خالل  لتوجيهاته  إضافة 
العمــل التــي نقوم بهــا الى 

الدائرة فــي بغداد والتي يحرص 
فيهــا املدير العــام على لقائه 
بنا قبل بداية الدوام الرســمي 
على  ليطلع  من ساعتني  بأكثر 
كل صغيــرة وكبيــرة تخــص 
قسم البصرة وفعالياته وتلبية 
للمصلحة  خدمــة  احتياجاته 

العامة .

تطبيق أحكام قانون التقاعد 
والضمان االجتماعي للعمال 

رقم 39
واضاف تركي كمــا هو معروف 
بأن على كل مشــروع يشــّغل 
عامالً او أكثر ان يفاحت قســمنا 
رســمياً بخصــوص شــموله 
الضمــان  قانــون  باحــكام 
االجتماعــي بغــض النظر عن 
جنســية املشــروع مــن خالل 
كتــاب املفاحتة الــذي يتضمن 
وجنســيته  املشــروع  اســم 
وعنوانه الكامل وطبيعة عمله 
مع صورة من شهادة التأسيس 

وجنسياتهم  العمال  واســماء 
وتواريخ مباشراتهم بالعمل مع 
من  وصورة  ومهنهــم  اجورهم 
هوية األحوال املدنية، فضال عن 
عقد إيجار أو أي مستند رسمي 
وكونه  املشــروع  وجــود  يثبت 
مشــموالً من عدمه ، وان يقوم 
املشروع من خالل ممثله بتسديد 
اشتراكات العمال حيث ان دائرة 
التقاعد والضمــان االجتماعي 
قســمنا  يعد  والتي  للعمــال 
أحــد اقســامها تعمــل على 
التقاعد  قانــون  احكام  تطبيق 
للعمال  االجتماعي  والضمــان 
رقم 39 لسنة 1971، وتركز في 
االشتراكات  عملها على جباية 
العمل  اصحاب  مــن  العمالية 
حسب النسب املقررة على وفق 
القانون )نسبة %5 تستقطع من 
اجر العامل ونســبة %12 تدفع 
من قبل صاحب العمل( وتصب 
هذه اإليــرادات في تلبية حقوق 
الضمان  من  املضمونني  العمال 

الصحــي مــن خــالل اصابات 
والتقاعــد ومكافــأة  العمــل 
نهاية اخلدمة، إذ تختص الدائرة 
القطاع  العاملني لدى  بخدمات 

اخلاص واخملتلط والتعاوني.

شمول العمال بسلفة ال )3(  
ماليني دينار

وأكد مدير قسم تقاعد وضمان 
البصــرة في ضوء اعــالن  وزارة 
االجتماعية  والشــؤون  العمل 
املتقاعدين  العمــال  بشــمول 
بســلفة الـــ )3( ماليــني دينار 
مــن مصــرف الرافدين أســوة  
باملتقاعدين من موظفي الدولة 
شــمل  العمــال املضمونــني 
البصــرة  فــي  واملشــمولني 
والذين تقدمــوا للحصول على  
الســلفة من  مصرف الرافدين 
بضمان املبالغ املستحصلة من 

توقيفاتهم التقاعدية.

جتسيد القيمة اإلنسانية 

للعمل
وبنّي مدير قســم البصرة أيضا 
إن القســم يعمل على جتسيد 
القيمــة اإلنســانية للعمــل 
بصفتــه ركنــاً أساســيا في 
االقتصادية  التنميــة  عمليــة 
واالجتماعية وكونه حقاً وواجباً 
الضمان  تأمني  وكذلــك  وطنياً 
االجتماعــي جلميــع العمــال 
املســتوى  لرفــع  املشــمولني 
املعاشي للطبقة العاملة وذلك 
عن طريق فروع الضمان املتمثلة 
بـ ) الضمــان الصحي , ضمان 
اصابات العمل , ضمان التقاعد 
, ضمــان اخلدمات ( لالســهام 
في حتقيــق األمــن االجتماعي 
وتسخير  االقتصادية  والتنمية 
البشــرية  واملوارد  االمكانــات 
واملالية لشــمول فئات عمالية 
جديدة تأميناً حلمايتهم حاضرا 
الضمان  وتســخير  ومستقبال 
االجتماعــي بالنســبة لالفراد 

واجملتمع  واالقتصاد الوطني. 

تحقيق أرقام كبيرة في اإليرادات وشمول
 أعداد جديدة من العمال بالضمان

مدير تقاعد وضمان البصرة لـ«الصباح الجديد« :

حقق قسم تقاعد 
وضمان البصرة 
خالل النصف األول 
من العام الحالي 
تسديد االشتراكات 
عن عدد كبير من 
العمال وشمول عدد 
كبير أيضا بالضمان 
االجتماعي

مدير قسم تقاعد وضمان البصرة يتحدث ملراسل  الصباح اجلديد

العمل تنجز  مسح 67 ألف 
أسرة ضمن حملة البيان السنوي

التربية تواصل سعيها 
لحصر األميين في المثنى 

ورشة تدريبية في تركيا ضمن 
مشروع الدمج التربوي الشامل

بغداد - الصباح الجديد:
ذكر املتحدث باســم هيئة احلمايــة االجتماعية عمار 
منعم ان عدد االســر التي قــام الباحثون االجتماعيون 
مبســحها ميدانيا ضمن حملة البيان السنوي بلغ اكثر 
من )67( الف اســرة في بغــداد واحملافظات منذ انطالق 

املسح بداية حزيران املاضي. 
واضاف منعم ان عملية املســح اظهرت وجود عدد من 
املتجاوزيــن على قانون احلمايــة االجتماعية من الذين 
ال يســتحقون االعانة االجتماعية منهــا )163( حالة 
ألشخاص متوفني و )96( حالة ملستفيدين رفضوا الزيارة 

و)27( حالة لنساء متزوجات. 
وقال عمــار منعم ان الهيئة ســتقوم بإيقــاف رواتب 
اخملالفــني احترازيا  وذلك على وفق قانون احلماية رقم 11 
لسنة 2014 وستقوم الهيئة باتباع االجراءات القانونية 
بحق اخملالفني واسترداد االموال قانونيا مع استمرار قبول 

اعترضات املستفيدين للحاالت آنفا. 
يذكــر ان اكثر مــن )1200( باحث اجتماعــي  يقومون 
مبسوحات لالسر املستفيدة ضمن حملة الوزارة لتنفيذ  
املســح اخلاص بالبيان الســنوي على وفق االستحقاق 

القانوني . 

المثنى - الصباح الجديد:
عقــدت وزارة التربية اجتماعاً موســعاً في محافظة 
املثنى ملناقشــة اهم اخلطى لنجاح مشــروع القضاء 
على ظاهــرة االمية في البالد ، مبينــٍة ان هذه اخلطوة 
تأتي تنفيذاً لتوجيهات الوزير الرامية حلصر اعددهم في 

جميع مؤسسات احلكومية .
وذكــر املكتب اإلعالمــي للوزير ان قســم محو األمية 
في تربية محافظة املثنــى عقد اجتماعا ضم مالكات 
القسم من املوظفني واملعلمني واملعلمات لوضع خطة 
لغــرض حصر االميني تنفيذا ملشــروع احلملة الوطنية 
املوسعة حملو االمية في العراق ، مبيناً أن االجتماع نوقش 
فيــه توزيع مهام العمل على مالكات القســم وتقدمي 
شرح توضيحي عن االســتمارة الوزارية اخلاصة بحصر 
اعداد األميني وحتديد اعمارهم واجلنس ، وان الوزارة ومن 
خالل مديرياتها فــي احملافظات تعمل بالتنســيق مع 
املؤسســات احلكومية واألمنية لفتح مراكز حملو األمية 
فيهــا ، واتخاذ الُســبل الكفيلة بتعزيــز جناح احلملة 
الوطنيــة حملو االمية واذابة العوائق التي تعترض عملية 
تنفيذها . هذا وتضمن االجتماع العمل على تشــكيل 
جلان من منتسبي القســم تقوم بالعمل على احصاء 
اعداد االميني في احملافظة سواء من املوظفني في الدوائر 

احلكومية او من املواطنني. 

بغداد - الصباح الجديد:
عقدت وزارة التربية ورشــة عمل فــي تركيا مع اجمللس 
الثقافي البريطانــي بهدف تدريــب 150 مدربا ضمن 
مشروع الدمج التربوي الذي حظى مبوافقة وزير التربية 
وذلك لتحســني جــودة التعليم في البــالد واالهتمام 

بشريحة ذوي اإلعاقة بشكل خاص .  
وذكر املكتب اإلعالمي للوزير ان التربية اخلاصة التابعة 
للمديرية العامة للتعليم العام واألهلي واألجنبي في 
الوزارة عقدت ورشة عمل مع اجمللس الثقافي البريطاني 
ضمن برنامج بناء القدرات لنظام التعليم في العراق ، 
مبيناً بحصول أتفاق بني اجلانبني على تدريب 150 مدربا 
موزعني على 8 محافظات يأخذون على عاتقهم تدريب 
500 معلم للمدارس املشمولة مبشروع الدمج التربوي 
الشــامل ، الذي يهدف الى توفير بيئة دراسية مناسبة 
لشريحة ذوي االعاقة وكذلك توفير جميع املستلزمات 
املطلوبة لهــم والتي متكنهم من اكمال مشــوارهم 

التعليمي . 

بغداد - الصباح الجديد: 
االحمر  الهــالل  فــرق  تواصــل 
املســاعدات  تقــدمي  العراقــي 
داخــل  للســكان  االنســانية 
مدينــة املوصــل وخارجها بعد 
مــرور عام على انتهــاء االحداث 
اليي  التخريب  املؤملــة واعمــال 
قام بها تنظيــم داعش االرهابي 
في املدينة ســواء للســكان او 
للنازحني الذيــن يواجهون بعض 
التحديــات للعودة الــى ديارهم 

بعد تضرر منازلهم .
فبعد ان دمرت آالف املنازل وتضرر 
الطرق واجلسور ونسف محطات 
امليــاه واملرافــق الصحية بفعل 
القتــال العنيف ، قامت جمعية 
بالتعاون  العراقي  االحمر  الهالل 
مع شركائها في احلركة الدولية 
االحمر  والهالل  االحمر  للصليب 
مياه  تصفية  محطــات  بنصب 
مع )65( خزان ماء سعة 5000 لتر 
موزعة فــي جميع احياء املوصل 

القدمية . 
ويقول املسؤول االغاثي في الهالل 
االحمــر العراقــي ملدينة املوصل 
الهالل تقوم  ان فرق  حيدر قاسم 

يوميــا بتوزيــع اكثر مــن )350( 
الف لتر مــاء يغطي جميع احياء 
منطقــة املوصــل القدمية وذلك 
عن طريق نقل املياه من املضخات 
الغزالني  منطقة  في  الرئيســة 
احلوضية وملء  الهــالل  بعجالت 
جميع اخلزانــات املوزعة في احياء 

املدينة القدمية ." 
واشــار املســؤول االغاثي الى ان 
فــرق الهــالل مســتمرة بتوفير 
مناطق  في  للعائالت  االحتياجات 
ســكناها والنازحني في اخمليمات 
الغذائيــة  الســالت  كتوزيــع 

للعائــالت في مناطق ســكناها 
وجبات طعام ســاخنة  وتوفيــر 
للعائــالت في مخيمــات النزوح 
وتوفير بعض االحتياجات اخلاصة 

باالطفال والنساء ". 
وبــني قاســم " ان فــرق الهالل 
االحمر الصحية مازالت مستمرة 
 130 اكثر من  باســتقبال وعالج 
حالــة مرضية يوميــا مع صرف 
الدواء لهم من قبل مالكات طبية 
متخصصة مــن املراكز الصحية 
التابعــة  املتنقلــة  والعيــادات 

للجمعية " .

بابل - الصباح الجديد:
اجنزت املالكات الهندســية والفنية 
فــي مديرية توزيــع كهربــاء بابل 
التابعــة للمديرية العامــة لتوزيع 
كهربــاء الفــرات االوســط اعمال 
صيانــة الشــبكة الكهربائية في 

قضاء املسيب مبحافظة بابل.
وقال املتحدث الرســمي باسم وزارة 
الكهربــاء الدكتور مصعب ســري 
املدرس ان االعمــال تضمنت نصب 
)3( محوالت مع جميــع ملحقاتها 
االولى سعة ) 250( ك.ف على مغذي 

البو عكة قرية البو شريط , والثانية 
سعة )400( ك.ف على مغذي اجلوذر, 
والثالثــة ســعة  ) 100 ( ك,ف على 
مغذي البو عكة  في قرية املغيطي,  
اضافة إلى سحب أسالك ض.ع طول 
) 2000(متر ومد قابلو معلق بطول) 
750( مترا  حملولة حمزة كاظم رسن 

على مغذي اجلوذر.
واضــاف املدرس ان عملية حتســني 
مصــادر تغذيــة شــبكة الضغط 
الواطئ جــاء من خالل مد ســلك 
أملنيــوم بطــول) 300( متــر, الــى 

جانب ربط )20( عــازال في منطقه 
اجلمهوريــة,  اضافة  إلى حتســني 
الكهربائيــة  الشــبكة  مصــادر 
البلدية مركــز مدينة  في  شــارع 
املســــــيب وذلك مبــــد  ســلك 
أملنيوم بطول )1500( متر  )10( عوازل 

متنوعة .
يذكر أن أعمال التحســني املذكورة 
التيار  اســتقرار  فــي  ستســاعد 
الكهربائي للمناطق من اجل تقدمي 
أفضــل اخلدمــات للمواطنــني في 

مجال توزيع الطاقة الكهربائية .

ديالى - الصباح الجديد:
كشــفت قائممقامية قضاء ب عقوبة 
في ديالى امس االربعاء عن ما ســمته 
خطة »املياه البديلة« ملنع حصول ازمة 
في اكبر مدن احملافظة، فيما اشــارت 
الى ان اخلطة ســيجري تطبيقها في 

غضون فترة وجيزة.
وقال قائممقام قضاء بعقوبة عبداهلل 
احليالي فــي تصريحــات صحفية ان 
وافقت على خطة  املركزية  »احلكومة 

حفر ابــار ارتوازية باعمــاق جيدة في 
محطات االسالة داخل بعقوبة لتامني 
البديلة الســتمرارية تشــغيل  املياه 
تلك احملطات في تأمني مياه الشــرب 
الــى اكثر من 300 الف نســمة وهم 

يشكلون سكان بعقوبة واطرافها«.
واضــاف احليالي، ان »اخلطــة البديلة 
لتأمني املياه اخلام حملطات االسالة جاء 
كاجراء وقائي ملواجهــة اي ازمة مياه 
في االنهر املغذية ملشــاريع االســالة 

في بعقوبة ومنها نهر خريســان في 
ظل وجود جتاوزات تبرز بني احلني واحلني 
االخر، ما يــؤدي الى ضرر بالغ ينعكس 
في توقف بعض احملطات لعدم وصول 

املياه الكافية«.
واشــار احليالي الــى ان »بعقوبة من 
توفير مياه االســالة في وضع  ناحية 
جيد حاليا مع وجود شــحة في بعض 
االزقة جاري معاجلتها من خالل خطة 

تتبانها دائرة املاء«.

الهالل األحمر تواصل تقديم
 مساعداتها اإلنسانية في الموصل

إنجاز أعمال صيانة الشبكة الكهربائية في بابل

مياه اآلبار في محطات التصفية 
الستهالك المواطنين في بعقوبة 
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الصباح الجديد ـ وكاالت:
قررت محكمة في كواالملبــور امس األربعاء، 
إطالق ســراح رئيس الوزراء املاليزي الســابق 
جنيب عبد الــرزاق بكفالة تقــدر بـ247 ألف 
دوالر، بعــد يوم على اعتقالــه من قبل هيئة 

مكافحة الفساد.
وألزمت احملكمة رئيس الوزراء السابق بحضور 
كل اجللســات املقبلة في قضيتــه، بعد أن 
وجهت لــه اتهامات رســمية تتعلق بخيانة 
األمانــة العامة، واســتغالل الســلطة، في 
إطار حتقيق في اختفاء أمــوال من الصندوق 
احلكومــي »1 ماليزيــا ديفلومبنــت برهــاد« 
الذي تدور حوله الشبهات وتعصف   )1MDB(

به الفضائح.
من جهتــه أكد جنيب عبد الــرزاق براءته من 
ثالث تهــم جنائيــة تتعلق بخيانــة األمانة 
وتهمة واحدة باستغالل السلطة، جتري حاليا 

التحقيقات معه فيها.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أصدرت تركيا امس )األربعاء(، مرســوماً بنقل 
بعــض الصالحيات إلــى الرئيــس في ضوء 
انتقــال البالد إلى نظام الرئاســة التنفيذية 
بعد االنتخابات الرئاســية والبرملانية الشهر 

املاضي.
ويدخــل املرســوم، الذي نشــر فــي اجلريدة 
الرســمية، تعديالت علــى قوانني صدرت بني 
العامني 1924 و2017 وســينقل اختصاصات 
من رئيس الــوزراء ومجلس الوزراء إلى الرئيس 

ومكتب الرئيس.
وصوت األتراك في اســتفتاء العــام املاضي 
بغالبية بســيطة لصالح االنتقال إلى نظام 
التغيير السياســي  وبدأ هذا  رئاســي قوي. 
يدخل حيــز التنفيذ بعد فــوز الرئيس رجب 
طيب أردوغان باالنتخابــات التي جرت في 23 

حزيران املاضي.
وســيتم إلغاء مكتب رئيس الوزراء وسيكون 
بوســع أردوغان تشــكيل وتنظيــم الوزارات 
وإقالة املوظفــني العموميني من دون احلصول 

على موافقة البرملان.

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
عبر السودان امس االول الثالثاء عن أسفه إزاء 
حتذير أميركي جديد ينصح األميركيني بعدم 
التوجــه الى هذه الدولة األفريقية التي قالت 
واشــنطن إن »مجموعــات ارهابي« تخطط 

لشن اعتداءات ضد االجانب على اراضيها.
ويأتي هــذا بعــد تنبيه ســابق ينصح بعد 
الســفر صدر في تشرين االول 2017، بعد أيام 
قليلة على رفع واشنطن حظراً جتارياً استمر 

لعشرات السنني على اخلرطوم في 1997.
وقال التنبيه االميركي االخير إن »مجموعات 
في  التخطيط العتــداءات  تواصــل  إرهابية 
الســودان وخصوصاً في اخلرطــوم«. واضاف: 
»ان االرهابيني قد يهاجمون بعد إنذار محدود 
أو دومنا انذار مســتهدفني اجانب ومنشــآت 
عليها  يتــردد  ومناطق  محليــة  حكوميــة 

غربيون«.
وأكــد ان علــى املواطنــني االميركيني جتنب 
السفر الى مناطق النزاع الثالث في السودان، 

وهي دارفور والنيل االزرق وجنوب كردفان.
وحذر االميركيني ايضاً من السفر الى واليتي 
كسال وشــمال كردفان اللتني فرضت فيهما 

حال الطوارئ منذ العام املاضي.

إطالق سراح رئيس وزراء 
ماليزيا السابق بكفالة

مرسوم بنقل بعض 
الصالحيات إلى الرئيس 

في تركيا

السودان يأسف لتحذير 
أميركي من السفر إلى 

أراضيه

متابعة ـ الصباح الجديد:

حضت منظمــة »هيومن رايتس 
األميركية  احلكومية  غير  ووتش« 
املدافعــة عــن حقوق االنســان 
في بيان امس االربعاء، اســرائيل 
اما  واالردن على فتــح حدودهما 
الفارين من القتــال في درعا في 

اجلنوب السوري.
وقالت املنظمة »على السلطات 
السماح  واإلســرائيلية  األردنية 
للسوريني الفارين من القتال في 
محافظــة درعا بطلــب اللجوء 

وحمايتهم«.
ونقل البيان عن نائبة مديرة قسم 
الشــرق األوسط وشمال أفريقيا 
فــي املنظمة ملــا الفقيه قولها 
ان »الوضــع في اجلنــوب الغربي 
خطير للغاية لدرجة أنه ال ميكن 
للقوافل اإلنسانية العبور لتقدمي 

املساعدات للسكان احملتاجني«.
واضافت انه »ما من إشارة أوضح 
إلى وجوب فتح األردن والسلطات 
اإلسرائيلية الباب أمام السوريني 

الفارين إلى بر األمان«.
واعتبــرت ان »رفــض االردن املذل 
اللجــوء  لطالبــي  بالســماح 
بالتماس احلماية ال يتعارض فقط 
مع التزاماتــه القانونية الدولية، 
بــل يتنافــى مــع األخالقيــات 

اإلنسانية األساسية«.
هــذا وبالتزامــن مــع جــوالت 
حلسم  الروس  يقودها  مفاوضات 
ُكشف  السوري«،  »اجلنوب  ملف 
أمس االول الثالثاء عن مفاوضات 
يجريهــا النظام الســوري، عبر 
الكردية  الوحدات  مع  وســطاء، 
الفرات،  شرق  على  تسيطر  التي 
بهدف اســتعادة بعض املناطق، 
لتمثل في ما يبــدو، موطئ قدم 

يعزز موقفه في التسوية.
وأُعلــن أمــس االول الثالثــاء أن 
بنيامني  اإلسرائيلي  الوزراء  رئيس 
الرئيس  نتانياهو ســيجتمع مع 
الروســي فالدميير بوتني مبوسكو 
في 11 الشهر اجلاري، فيما بحث 
وزيــر اخلارجيــة األميركي مايك 
بومبيو هاتفياً مع نظيره الروسي 
في  »الوضع  الفــروف  ســيرغي 
سورية وكوريا الشمالية والقمة 
دونالد  الرئيســني  بــني  املرتقبة 

ترامب وبوتني«.

وزير  يجريها  محادثات  وعشــية 
الصفدي  أمين  األردنــي  اخلارجية 
الروسي،  نظيره  في موسكو مع 
التأمــت جولــة جديــدة مــن 
وفصائل  الــروس  بني  املفاوضات 
املعارضــة التــي شــكلت وفداً 
موحداً، وطالبت باتفاق يشــمل 
رزمة  الســوري  اجلنوب  مدن  كل 
القوات  واصلــت  فيمــا  واحدة، 
باجتاه معبر  تقدمهــا  النظامية 

نصيب احلدودي مع األردن.
أكبــر  انفجــارات  وضربــت 
تابعــة  أســلحة  مســتودعات 
درعا.  ريف  الســوري في  للنظام 
وأوضح »املرصد الســوري حلقوق 
اإلنســان« أن دوي انفجار عنيف 
ُســمع على األقل فــي القطاع 
الشــمالي مــن ريف درعــا، في 
اخلاضعة  احملجة  منطقة  محيط 
أعمدة  وأن  النظــام،  لســيطرة 
دخان شــوهدت تتصاعد. ورجح 
طائــرات  »تنفيــذ  ناشــطون 
)درون(  طيار  دون  من  إســرائيلية 

غارات استهدفت املنطقة.

باســم  الناطق  قــال  وقت،  في 
املعارضة إبراهيم اجلباوي لوكالة 
مــن  مفاوضــني  إن  »رويتــرز«، 
املعارضــة بدأوا جولة جديدة من 
احملادثات مع ضباط روس في شأن 
اتفاق ســالم يقضي بتســليم 
والسماح  أسلحتهم،  املسلحني 
الروسية  العســكرية  للشرطة 
اخلاضعــة  البلــدات  بدخــول 
لســيطرة املعارضة، مشيراً إلى 
أن املعارضة حملــت إلى طاولة 
قائمــة  علــى  رداً  املفاوضــات 

املطالب الروسية.
وأوضحــت »غرفــة العمليــات 
املركزيــة« باجلنــوب فــي بيان: 
»ُشــكلت جلنة تفاوض موسعة 
تضم 12 شــخصاً، ومتثل اجلنوب 
كامالً، للوصول إلى اتفاق يحفظ 
األبرياء لتهيئــة الظروف  دمــاء 
القائد  وشــدد  حلل سياســي«. 
العقيد  اجلنوبيــة  اجلبهــة  في 
على  النابلســي  خالــد  الطيار 
التفــاوض  يكــون  أن  »أهميــة 
شــامالً لكل اجلنوب السوري، مبا 

أوضحت  كما  القنيطــرة«.  فيه 
املفاوضات،  على  مطلعة  مصادر 
أن »مصير عناصر جبهة النصرة 
يُعد  الشــمال  إلى  وترحيلهــم 

عقدة مهمة في التفاوض«.
النزوح  موجــات  اســتمرار  ومع 
واجلوالن  األردن  مــع  احلدود  باجتاة 
أمس حاجز  والتي تخطت  احملتل، 
300 ألــف نــازح، كان الفتــاً أن 
السوريني  أمس  حضت  دمشــق 
الذين »غادروا بسبب احلرب، على 
العــودة بعد حترير العــدد األكبر 
مــن املناطــق مــن اإلرهابيني«، 
وأكدت ضرورة رفع اجملتمع الدولي 
العقوبــات عن ســورية. ونقلت 
وكالة االنباء الرســمية )ســانا( 
وزارة  فــي  ملصــدر  تصريحــات 
إن هذه  الســورية، قال  اخلارجية 
الدعوة موجهة في ظل »اإلجنازات 
املتــتـالية التي حقـقها اجليـش 

والقوات املسلحة في سورية«.
فــي غضــون ذلــك، كشــفت 
التابعــة  »الوطــن«  صحيفــة 
اجتماعات  تفاصيــل  للنظــام، 

عدة قالت انها جرت في دمشــق 
والقامشــلي )شــمال شــرقي 
ســورية( بني وفــود من »مجلس 
سورية الدميوقراطية«، واحلكومة 
السورية، عبر وسطاء، األمر الذي 

نفته قيادات كردية »
ونقلــت الصحيفة عــن مصادر 
الذاتية  »اإلدارة  بأن  لم تســمها 
الكرديــة أخذت خيارهــا األخير 
حول التفاوض«، وتوقعت تسليم 
الرقة  الكردية مدينــة  القــوات 
داعش(  لتنظيم  السابق  )املعقل 

إلى احلكومة. 
أبرز  فــإن  للصحيفــة،  ووفقــاً 
االتفاق عليها  التي مت  الشــروط 
بــني الطرفــني هو »إزالــة صور 
ورموزها  الكرديــة  امليليشــيات 
سيطرتها،  مناطق  في  وأعالمها 
وانضمام مســلحي امليليشيات 
إلــى صفــوف جيش  الكرديــة 
النظام، وتسليم معبري اليعربية 
وســيمالكا النهري مع شــمال 
العراق، ومنفذي الدرباسية ورأس 
العني احلدوديني مع تركيا، إضافة 

إلى تسليم حقول النفط والغاز 
لــوزارة النفط الســورية واإلدارة 

العامة لرميالن واجلبسة«.
 في املقابل، طالب الوفد الكردي 
بـ »جعــل اللغــة الكردية مادة 
الدراسي  املنهاج  في  أساســية 
وزارة  مقعــد  ومنح  احلكومــي، 
لشــخصية  الســورية  النفط 
كردية في شكل دائم، واحتساب 
مدة خدمــة أبنائهم في صفوف 
الكرديــة من مدة  امليليشــيات 

اخلدمة اإللزامية لدى اجليش«.
لكن الرئيس املشترك لـ »مجلس 
)مسد(  الدميوقراطية«  ســورية 
رياض درار نفى حصول أي تفاوض 
مع النظام حــول مصير مناطق 
شــرق الفــرات، وإن أكــد »عدم 
العسكرية  املواجهة  في  الرغبة 
بــل فتح تفــاوض حقيقي لبناء 
تصــور يضمــن الدميوقراطيــة 
وحقوق املكونــات ونظرة جديدة 
»وجود  في  وشــكك  للدستور«. 
ارادة سياسية لدى النظام ليبدأ 

مرحلة تفاوض«.

أعداد النازحين تخطت 300 ألف نازح 

الوضع في الجنوب خطير و»هيومن رايتس» تدعو 
إسرائيل واألردن الى فتح الحدود أمام السوريين

جولة جديدة من 
المحادثات مع 
ضباط روس 

في شأن اتفاق 
سالم يقضي 

بتسليم المسلحين 
أسلحتهم

اخلميس 5 متوز 2018 العدد )3971(

Thu. 5 Jul. 2018 issue )3971(

متابعة ـ الصباح الجديد:

أدت التســوية التــي توصلــت إليهــا 
أنغيــال ميركل  األملانيــة  املستشــارة 
بشــأن املهاجرين إلنقاذ حكومتها إلى 
عودة االنقسامات داخل االحتاد األوروبي. 
وينص االتفاق الذي توصلت إليه ميركل 
على تشديد الرقابة على احلدود وإقامة 
»مراكز عبــور« للمهاجرين عند احلدود 

النمساوية.
تعرضــت املستشــارة األملانيــة أنغيال 
ميركل امــس االول الثالثــاء النتقادات 
من شــركائها في االحتــاد األوروبي بعد 
موافقتها علــى إبعاد املهاجرين مبوجب 
اتفاق اللحظة األخيرة إلنقاذ حكومتها، 
في خطــوة قد متتد إلــى دول أخرى في 

االحتاد األوروبي.
متكنت  شــاقة،  ليلية  محادثــات  وفي 
ميــركل من احتواء مترد وزيــر داخليتها 
هورســت زيهوفر عبر اتفاق ينص على 
تشــديد الرقابــة على احلــدود وإقامة 
»مراكز عبــور« للمهاجرين عند احلدود 

النمساوية.
ردود فعــل معارضة  أثار  لكن االتفــاق 
من قبل الــدول اجملاورة ألملانيا ومن احلزب 

االشــتراكي الدميقراطي الشــريك في 
االئتالف احلاكم.

*النمسا وإيطاليا تنددان
وتعهــدت النمســا »حمايــة حدودها 
اجلنوبيــة«، بينما هاجمت إيطاليا تبني 
برلني »موقفا خاطئــا ال يقدم أي حل« 
محذرة من أن اخلطة األملانية قد تتعارض 
مــع االتفاق الــذي توصل إليــه االحتاد 
األوروبي األســبوع املاضــي وينص على 
تنســيق اجلهود داخل التكتل للحد من 

وصول املهاجرين.
سيباستيان  النمساوي  املستشار  وقال 
كورتز إن فيينا »بالطبع ليست في وارد 

إبرام صفقات تلحق أضرارا بالنمسا«.
بــدوره قال وزيــر الداخلية النمســاوي 
اليميني املتطرف هربرت كيكل مهاجما 
ميركل »ال يجب أن تتحمل النمسا إرث 
التي  الفاشــلة  احلدود  فتح  سياســة 

ترتبط في أوروبا ببعض األسماء«.
وكانت النمسا حذرت في وقت سابق أنه 
في حال أقــرت احلكومة األملانية االتفاق 
الــذي مت التوصل إليه فــي وقت متأخر 
االثنني بصيغته الكاملة »فســنضطر 
التخاذ إجراءات مــن أجل تفادي أي ضرر 
للنمسا وشــعبها« و«خصوصا حلماية 

حدودنا اجلنوبيــة« أي احلدود مع إيطاليا 
وسلوفينيا.

النمساوية كارين  اخلارجية  وزير  وأعربت 

وسائل  نقلتها  تصريحات  في  كنايسل 
إعالم محليــة عن غضــب فيينا جراء 

»عدم التشاور« معها.

*موقف خاطئ
واغتنم رئيس الوزراء التشــيكي أندريه 
بابيش الفرصة لدعــوة أوروبا إلى إغالق 

التشــيك  حدودهــا. وكانت جمهورية 
أعلنــت رفضهــا القاطع الســتقبال 
تقاسم احلصص  بطرح  مهاجرين عمال 

داخل االحتاد األوروبي.
وأعلــن بابيش على تويتــر »لقد أعلنت 
أملانيــا موقفها بشــكل واضح بأن من 
يصلــون إلى إيطاليــا أو اليونان ال يحق 
لهم أن يعيشــوا فــي أملانيــا. آمل أن 
تفهم إيطاليــا واليونان ذلك وأن تغلقا 

حدودهما«.
بــدوره هاجــم رئيس الــوزراء اإليطالي 
جوزيبــي كونتــي محاولــة ميــركل 
»التصدي لتنقل املهاجرين داخل االحتاد 
األوروبي، بدال مــن منعهم من الوصول 
إلى االحتاد األوروبي في املقام األول«. وقال 
كونتي إن »تركيز جهودنا على إيجاد حل 
حلركات الهجرة الداخلية موقف خاطئ 

ال يقدم حال«.

*معسكرات احتجاز
واتفقت ميركل مع زيهوفر على تشديد 
الرقابة على احلدود وإقامة »مراكز عبور« 
مغلقة على احلدود مع النمســا للنظر 
في ملفات طالبي اللجوء بشكل سريع 

وترحيل الذين رفضت طلباتهم.
وينص االتفاق على إعادة طالبي اللجوء 

املرفوضني إلــى دول االحتاد األوروبي التي 
ســجلوا فيها سابقا أو في حال رفضت 
هذه الدول اســتقبالهم فتتم إعادتهم 
إلى النمسا. لكن ذلك رهن التوصل إلى 
اتفاق بهذا الشأن مع فيينا. وسيتوجه 
زيهوفر إلــى فيينا اليوم اخلميس حملاولة 

دفع خطته قدما.
االحتاد  العــام حلــزب  األمــني  واعتبــر 
االجتماعي املســيحي ماركــوس بلوم 
أن االقتراح يشــكل احللقة األخيرة في 
»التحول في سياسة اللجوء« في أملانيا 
بعــد وصول أكثــر من مليــون مهاجر 

والجئ.
وتراجع عدد الوافدين اجلدد بشكل كبير 
خالل األشــهر األخيرة املاضية. ويشمل 
االتفاق عبور 18 ألف شــخص مسجل 
في دولة أخرى احلدود األملانية بني كانون 

الثاني وأيار هذا العام.
لكن أحزابا ومجموعــات أخرى اتهمت 
ميركل بإدارة ظهرهــا للموقف املرحب 
إبان  اللجوء  الذي أظهرته جتاه طالبــي 
ذروة تدفق املهاجرين في 2015. واتهمت 
أنالينا بيربوك من حزب »اخلضر« املعارض 
حكومــة ميركل بإقامة »معســكرات 
احتجاز« متهمــة احملافظني بـ«التخلي 

عن بوصلة بالدنا األخالقية«.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
احملكمة  قضاة  من  رافق عشــرات 
االربعاء  امــس  العليا  البولنديــة 
رئيســة احملكمة عند توجهها الى 
مكتبها في تظاهرة غير مسبوقة 
احتجاجــا علــى اصــالح لهــذه 
املؤسسة يثير اســتياء املفوضية 

االوروبية ايضا.
وكانت كبيرة قضاة احملكمة العليا 
اعلنت  غيرســدورف،  مالغورزاتــا 
امس االول الثالثاء معارضتها لقرار 
برفضها  السياســية  الســلطة 

التقاعد مبوجــب تعديالت للقانون 
اجراها احملافظون في »حزب القانون 
والعدالة« الذين يشــكلون اغلبية 

في البرملان.
وتقضــي التعديــالت التي دخلت 
حيز التنفيــذ منتصف ليل امس 
االول  الثالثاء الثالث من متوز باحالة 
القضــاة الذيــن جتاوزا اخلامســة 
والســتني من العمر على التقاعد. 
بينهم  27 قاضيــا  وهي تشــمل 

رئيسة احملكمة.
اندريه  البولندي  الرئيس  واستقبل 

دودا امس االول الثالثاء غيرسدورف 
التي  الوثيقة  لكنه لم يســلمها 
رســميا،  مهامها  بانتهاء  تقضي 
بل ابلغها بذلــك ضمنا بقوله ان 
قاضيــا في احملكمــة العليا يوزف 
رئاســة  ســيتولى  ايفولســكي 
املؤسسة بالنيابة بانتظار انتخاب 

خلف لها
لكن غيرســدورف اثــارت مفاجأة 
القاضي  انها عينت  اعلنت  عندما 
نفسه ال ليتولى رئاسة املؤسسة 
خلفا لها بل ليحــل محلها »في 

للصحافيــني  وقالــت  غيابهــا«. 
بتهكم انهــا اتفقت مع دودا على 
امر واحد هو ان ايفولسكي »قاض 
جيــد«. ويندرج النــزاع بني اغلبية 
قضــاة احملكمة العليــا الذين قد 
27 منهم الى التقاعد،  يتم احالة 
والســلطة السياســية في اطار 
خــالف اوســع يــدور بني وارســو 
واملفوضية االوروبية حول اصالحات 
للقضــاء اطلقــت باســم تأمني 

فاعلية اكبر لهذه السلطة.
االصالحات  هــذه  معارضو  ويــرى 

انها تناقض مبدأ فصل الســلطة 
ملصلحة السلطة السياسية.

وكانــت املفوضيــة االوروبية التي 
االثنني  التعديــالت اطلقت  تنتقد 
املاضي اجراءات عاجلة ضد وارسو 
مراحل،  علــى  تســفر  ان  ميكــن 
عــن اللجوء الــى محكمة العدل 
التابعــة لالحتاد االوروبي وعن فرض 

عقوبات مالية.
ودعت مجموعات معارضة سكان 
وارســو الى التوجه الــى احملكمة 
العليــا صبــاح االربعــاء لدعــم 

القضاة احملتجني.
اربعة آالف وخمســة  وتظاهر بني 
آالف شــخص حســب تقديــرات 
صحافيــي وكالــة فرانــس برس، 
امس  العليا  احملكمــة  امام مقــر 
دعمهم  تعبيــرا عن  الثالثاء  االول 

لرئيستها.
واكــدت غيرســدورف التي جاءت 
لتعبــر لهم عــن شــكرها انها 
باقية فــي منصبها »حتى 2020« 
مع انتهاء واليتها التي تبلغ ســت 

سنوات واحملددة بالدستور.

قضايا الالجئين والهجرة تعيد االنقسامات الى االتحاد األوروبي 
اتهامات لحكومة ميركل بأنها ستقيم معسكرات احتجاز

تقـرير

قضاة المحكمة العليا في بولندا يحتجون ضد السلطة السياسية
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ASSABAH ALJADEED

ملحق يصدر عن مؤسسة 

"الصباح الجديد"

رئيس التحرير وصاحب االمتياز

اسمـاعيـل زايـر

)Thu. 5 Jul. 2018 issue (3971اخلميس 5 متوز 2018 العدد

المرأة في نصوص 
الجواهري.. وقفات 

مع أبرز نصوصه
10

 التنوع الثقافي في مواجهة التعددية 

جمال ناجي*

كولني«تعبير  االميركي«هــوراس  صاغ  حني 
التعدديــة الثقافية في عشــرينيات القرن 
املاضي ، لم تلق فكرته تلك قبوال في حينها 
، برغم انها عبــرت بدقة عن الواقع الثقافي 
واالجتماعي االميركي ، الذي كان يحتاج الى 
من يجترح التشــخيص املناســب له . االن 
يتبــني ان التعددية الثقافية مســؤولة الى 
حــد بعيد عن االضطرابــات واعمال العنف 
بــني اجملموعــات االثنية في البلــد الواحد ، 
وعــن توالد انــواع من التطــرف ذات اجلذور 
الثقافيــة ، التي جتد في ممارســة العنف ردا 
على تهميشــها ، و حال ناجعا الحتقاناتها 
في  واالجتماعية.  والسياســية  الثقافيــة 

اميركا القرن الواحد والعشرين ، اتخذ االمر 
بعدا جديــدا قائما على االجهــاض املتأخر 
لتعددية مقيمة في مجتمعها منذ اكثر من 
مئتي عام ، فاملسألة باتت ـ حسب التفسير 
االميركــي اجلديــد ـ تهدد االمــن القومي 
وال بــد من تقويضها : حــدث هذا حني جرد 
املســلمون من بعض امتيازاتهم وخضعت 
املشــددة.  للرقابة  الثقافية  خصوصياتهم 
لكن هنالك أربعة مناذج اكثر سخونة وقدرة 
على الكشــف عن وجوه هــذه التعددية : 
فرنسا وبريطانيا والعراق ولبنان. الفرنسيون 
، برغم متســكهم امللفت بحقوق االنســان 
وبقيم التســامح ، لم يوافقوا اساسا على 
افكار التعددية الثقافية ، وعدوا ان من يريد 
العيش في فرنســا عليه ان يكون فرنســيا 
حتى باملفهوم القومي ، ما يعني ان فرنســا 

عملت على تذويب الثقافات ودمج اصحابها 
قســريا في مجتمعها ، ومــا املعركة التي 
 2004 الفرنســية عــام  خاضتها احلكومة 
ملنع ارتــداء احلجاب وســائر املظاهر املميزة 
لالثنيات في اجلامعات الفرنســية اال واحدة 
مــن مظاهر مقاومــة التعدديــة الثقافية 
، التي يجد الفرنســيون فيهــا خطرا على 
مجتمعهم ، نظرا ملا قد يتمخض عنها من 
افكار وممارسات متطرفة قد تودي باستقرار 

مجتمعهم .
علــى العكس من ذلــك فــان البريطانيني 
منحــوا اجلاليــات املقيمة علــى اراضيهم 
وممارسة طقوسهم  ثقافاتهم  اشهار  فرص 
وتقاليدهــم ، فــي اطــار مــن التعدديــة 
الثقافيــة التي وجدوا فيها طريقا سلســا 
للســلم االجتماعي ، وللتوافق القائم على 

احلريــة الثقافية والدينيــة ، برغم ان بعض 
القوانني  تتعارض مع  الثقافية  اخلصوصيات 
البريطانيــة ، كقمع املــرأة ، وتعدد الزوجات 
، وشــعائر الســيخ والهندوس وتطبيقاتها 
الغريبة عن مجتمعهم. غير ان البريطانيني 
اخلصوصيات  بتجييــر  يطالبون  بــدأوا  االن 
االثنية لصالــح الهوية الوطنية البريطانية 
ولو بشــكل اجباري ، وباجراء مراجعة ملدى 
جناعة النهج التعددي فــي ظل وجود اعداد 
كبيرة من الوافدين ذوي امليول املتطرفة ، وما 
تضفيه القوانني البريطانية من مشــروعية 
والثقافي  السياسي  العمل  على اســاليب 

الذي متارسه شتى اجلاليات على اراضيها .
في الوطن العربي ، ميكن احلديث عن االمنوذج 
العراقي الذي يعانــي االن من هذه التعددية 
دون ان يفصح عنها ، برغم أن الفشــل في 

التوصل الى توافق وطني حقيقي ، قد كشف 
عمق الشــروخ التي أحدثتها تلك التعددية 
فــي اجملتمع الواحــد. صحيــح ان االحتالل 
االميركــي للعــراق أدى الى نتائــج ثقافية 
وسياســية مدمرة ال يجــوز جتاهلها ، لكن 
يجــب ان نعترف بان التباينــات واالختالفات 
واملقايضات السياسية التي جتري في العراق 
االن ، ليست سوى انعكاس مباشر ملتطلبات 
تلــك التعددية الثقافية التــي يتم التعبير 
عنها باســتخدام اســماء حركية من نوع : 
الطائفيــة ، العرقية ، القوميات ، االقليات .. 
املثال العراقــي ليس االمنوذج العربي الوحيد 
، فثمــة االمنــوذج اللبناني الذي اســتطاع 
بصعوبــة بالغــة حتقيق توافقــات ثقافية 
سياسية اجتماعية فريدة من نوعها ، برغم 

تأخر التوافق على رئيس جديد للجمهورية.

آخر املفارقــات التي دعتني الى اعادة تقليب 
فكرة التعددية ، هو ما قرأته من شــعارات 
لثالثــة من مرشــحي انتخاباتنــا النيابية 
األخيــرة ، وهي شــعارات تدعــو - بعبارات 
التعددية السياسية  الى«تعميق   - متقاربة 

والثقافية«،
وكأمنــا مت تذويب الفــوارق الهائلة بني هاتني 
التعدديتــني اخملتلفتني متاما. هــل التعددية 
خير مطلق ام شــر مطلق؟ اجملتمعات االكثر 
اســتقرارا هي تلك التي تخلو من التعددية 
الثقافيــة ، او تلك التي تصمم دســاتيرها 
وقوانينها مبا يضمن اســتيعاب كل اشكال 
التنــوع الثقافــي ، لكن في إطــار الثقافة 

الواحدة التي حتدد ماهية الهوية الوطنية.

* قاص وروائي أردني 

حذام يوسف

انطلقــت يوم اخلميــس 28 / حزيران اجلاري 
فعاليــات مهرجان اجلواهري الثاني عشــر، 
وقال الشاعر عمر السراي الناطق االعالمي 
الحتــاد األدبــاء والكتــاب في العــراق  ان« 
املســرح الوطني شــهد االفتتاح الرسمي 
للمهرجــان وكان حفل االفتتــاح عبارة عن 
تظاهــرة ثقافيــة تعد متميزة جــداً على 
صعيد االنشطة التي يقوم بها االحتاد العام 
لالدباء والكتاب في العراق حيث شــارك في 
هــذا املهرجان اكثر مــن )200) أديب عراقي 
وعربي«. وأكد السراي ان »الدورة احلالية قد 
حملت عنوان )دورة الشــاعر الكبير مظفر 
النواب)، كــي يتكلل املهرجــان باحتفالية 
وعربيني كبيرين  لرمزين شــعريني عراقيني 
هما اجلواهري ومظفر النواب«. وقال السراي 
فــي افتتاح املهرجــان : ســنحاوُل أن نزيَد 
طولنا مئات الكيلومتــرات، لنصبَح أقصر 
منك بقليل.. ونرتفَع كثيراً فتنوشنا عصاَك 
ُد  حني تطــرُق األرض.. أيُّها اجلواهريُّ املُشــيَّ

باخلطوط البيض والسود.. أيُّها الراقُد يفوُق 
الصاحني.. أيُّها الساكُت يفحُم املتكلمني.. 
أيُّها الهادُئ يعلــو الهائجني.. أيُّها املتحّدُث 
وحدك حني )وحدك) تعني كلَّ العراق.. يا َمن 
يرتدي سعفًة، ويعتمُر  نسجَت وطناً طويالً 
رُ أغصانَُك  سمارَ »عرقجينٍة« نقلُبها فتتجذَّ
نحو جنمٍة متطُرنا بالســماوات.. يا َمْن قدرَت 
أن تكون مســبحًة إال أربع خــرزات أبقيَتها 
لنا حــني وزَّعتهــا للجهات الســت.. أيُّها 
الشعُر حني اجلياع تنام، والشطُّ إذ أسماُكه 
ُس بالرمْل.. أّيها الكاهُن حني تغري  تتشــمَّ
الرضيــَع و احلاجْب.. أيُّهــا الكائُن حني توّزُع 
مديَحَك على مســتحّقيه عطفاً وكبرياًء.. 
يا كبيــراً ال تطاله أقزاُم األقالم، ومنتشــراً 
تعيُش بني أســرارنا وأزرارنــا.. عّلمَتنا أّنهم 
يزولون على )فخاماتهم) و)دولتهم)  وتبقى.. 
وأّن )معاليهم) منخَفضاٌت حتت شسعَك.. 
وأّن املياه تكركــُر بضربٍة من معوِل حروفَك 
برغم أنف )ســعاداتهم).. وأّن بغرفٍة شبِه 
ناعســٍة في قصيدِة غزٍل منَك، عاشــقني 
يتبادالِن الُقبْل، والظالمّيون ينشــغلون عن 
الَقَتلة بقتلهم.. يــا مذيَب دعوِة الباغي إذا 

بغى.. ومصطفاً قبل السارياِت ترفُع األعالم 
في قلوب كل التالميذ الغائبني.. أّيها الرمُز، 
واحلقيقُة حني نُســأُل من أمّيــا وطٍن، جُنيُب 
، و  منَك ألّنــَك احلدود الباقية.. أيُّهــا الالحُتدُّ
الالتُنســى.. والالتغيب.. أيُّها التبقى، وتكبُر 
وتزيــد.. أّيها الواضح تلبــس القلب طاقيًة 
ليظهــر.. مذاُقك حــرزٌ حتملــُه طفوالتنا 
الباكية، وخطانا املتعّثرة في طني املدارس.. 

ووجودُك خمٌر و حورُعني..
فاســمح لنا.. يا دولَة رئيس الشــعراء.. أن 
نبتدئ كّل هــذا الفرح، باســمَك ووجودَك 
وبهائــك وعمقــك وغزارتــك وحماســك 
وســخطك وجودَك ونداك.. اســمح لنا، أن 
نكوَن مثلََك طواالً شــداداً هادرين معّمريَن 
وخالدين.. اســمح لنرجســنا أن يتوّرد بني 
يديك، ولســّيارات تنّفســنا أن تتجّول في 
شرايينك.. اســمح لنا، لنجوب مثلَك، أبداً، 
ومشارقاً، ومغارباً.. ونلقي مبَُحرَّقاتنا في ثلج 

غفلتهم.
هذا وقــد ابتدأ حفــل االفتتاح الســاعة 
العاشرة صباحا على قاعة املسرح الوطني 
والذي تضمن عزف النشيد الوطني ،وعرض 

الكبيرين  العمالقــني  فلم تســجيلي عن 
اجلواهري والنواب، بعد ذلك انشــد الطفل 
الغريفي قصيدتني للشــاعر  صادق علــي 

الكبير محمد مهدي اجلواهري.
بعد ذلك القى االستاذ حبيب الصائغ / رئيس 
االحتاد العام لالدبــاء والكتاب العرب كلمة 
جاء  فيهــا« االحتاد العام لالدبــاء والكتاب 
العــرب ، احييكم جميعــا واحيي معكم 
ومن خاللكم العراق العظيم الذي يستعيد 
اليوم نفســه بعد ان انتصــر على تنظيم 
داعــش اإلرهابي وقوى التكفيــر والظالم ، 
متوجا كعادته بالنور واليليــاق به اال النور. 
العراق اليوم يجمعنا لنحتفي باجلواهري في 
قلب بغداد. ان احلب اكتشاف عراقي واختراع 
عراقي. فاجلواهري حمل العراق في قلبه وهو 
يجوب املنافــي القريبة والبعيدة، واجلواهري 
من دعــاة احلرية الكبار فــي الوطن العربي 
والعالــم. ان اجلواهــري العظيم يجســد 
للعرب والعراقيني احللــم ، فعلى العراقيني 
العمل على حتقيق هذا احللم ، وعلينا نحن 

تالميذه ان نتعلم منه كيف نفهم احلرية.
ثم كانت هناك كلمة أخــرى لالمني العام 

لالحتاد العــام لألدباء والكتــاب في العراق 
الشاعر إبراهيم اخلياط، جاء فيها » 

أهــال وســهال ومرحبا بكم ونحــن نلتقي 
الرمز  حتت ظالل كبيرنا اجلواهري.. اجلواهري 
العراقي األنور في ســماء العرب، والساكن 
في مقبرة الغرباء عند السيدة زينب بالشام. 
وأضاف اخليــاط » في هذه الــدورة أطلقنا 
إسم )مظفر النواب) على املهرجان، واالثنان، 
اجلواهــري والنــواب كانا وما زاال إســمني 
مدويني في املناهج العربية واملدائن العربية 
وامليادين العربية والشوارع العربية واملقاهي 
العربيــة والبيوت العربية والقصور العربية 
الى«  العام  العربية«. وأشار األمني  والثورات 
أننا عقدنا االجتمــاع األدبي العربي الكبير 
وهذا املهرجان الشاسع الزاهر الزاهي بكم، 
أقمناهما بجهودنا وأموالنا الشحيحة ولم 
بدور  املسؤولة  احلكومية  اجلهات  تشــترك 
يُذكر أو مبلغ الئق تُشــكر عليــه.. وهنا ال 
نزعل وال نعتب وال نقتــرح أو نتمنى أو نرّتق 
بل نطلــب وبصوت عال من رئيــس الوزراء 
املقبل أن يعرف بأنه ســيكون رئيســاً لبلد 
العالم، فهاهنا نُقشت  األعرق في  الثقافة 

أول مســّلة، وههنا ترمنت أول قيثارة، وههنا 
كتبت أول ملحمة، وههنا ُســّن أول قانون، 
فعلــى رئيس الوزراء املقبــل بل يجب عليه 
أن يختار وزيــراً للثقافة يليق بالعراق، وأن ال 
يضيف رقماً جديداً الى قائمة وزراء الثقافة 
الســابقني، ونحن فــي احتاد أدبــاء العراق 
نطالب ونطلب بقــوة أن يكون لنا دورٌ وقوٌل 

في اختيار وزير الثقافة.
بعدها القى الشاعر الدكتورمحمد حسني 
آل ياسني قصيدة مطولة نالت استحسان 
احلاضريــن. ثم تلــت ذلك قراءات شــعرية 
للشعراء موفق محمد وكاظم احلجاج وجناة 
عبد اهلل والشاعر الفلسطيني  محمود أبو 
الهيجا . وكان مســك اخلتام مع املوسيقى 
والغناء العراقي وفرقة ناظم الغزالي بقيادة 
الفنان جناح عبد الغفور ، حيث قدمت اغان 
تراثية وفلكلورية جميلة . ادار حفل االفتتاح 
الشــاعر عمر الســراي واالعالميــة مروة 
املظفر، وكانت فعاليات املهرجان املســائية  
لليوم االول قد تضمنت قراءات شعرية لعدد 
من الشعراء على قاعة متوز في فندق عشتار 

شيراتون . اعقبتها احتفالية موسيقية.

* المؤتمر الفكري المرافق الجتماع االتحاد العام لألدباء والكتاب العرب )ثقافة التنوع في مواجهة ثقافة العنف(
*•بعد انقطاع عقدين تحتضنهم بغداد لتبقى قبلة األدب العربي

شعراء عرب وعراقيون يحيون أماسي بغداد في مهرجان الجواهري
بدورته الـ)12( حملت اسم الكبير مظفر النواب
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المستقلة

الملف 8

حذام يوسف
 

بعد انقطاع لعقود طويلة، تضّيف بغداد 
االدباء العرب فــي اجتماع املكتب الدائم 
لالحتــاد العــام لألدباء والكتــاب العرب، 
اجتماعــا مميزا فــي حضن بغــداد التي 
كانت ومازالــت منتجــة للثقافة احلرة، 
مبا قدمتــه للعرب من شــعراء وروائيني 
ونقــاد ومثقفني ومفكريــن، إضافة الى 
نشاط الطباعة الواسعة للكتب األدبية 
الدولية،  الثقافية  والفكرية، واملهرجانات 
رمبا هو احلدث الثقافــي األبرز لهذا العام، 
بحضور كبير ونوعي من االدباء واملثقفني 
العراقيني من جميع احملافظات، واالجتماع 
لهذا العام رســالة الــى كل العالم ان 
بغداد باقية ومازالت ترفــد العالم بأروع 
اجناس االدب رواية وشعرا وقصة، رسالة 
الى العالــم ان بغداد حاضنــة للجمال 
والثقافــة وســتبقى فلكا تــدور حوله 

الثقافة العربية.
عن اجتماع االدباء العرب في بغداد، حتدثنا 
مع عدد مــن االدباء في بغداد واحملافظات، 
وكيف اســتقبلوا هذا احلــدث الثقافي 
الكبير، فكانت لنا وقفات عديدة معهم، 
اتفقت على ان االدب لغة عاملية ال حتدها 
حواجز وحاجتنا الــى خطاب ثقافي ينثر 

اجلمال واملعرفة خلدمة االنسان.

الشاعر رعد زامل
يؤكد هــذا املوضوع ويقــول :« ان انعقاد 
مؤمتر لألدباء العرب في بغداد يوقظ فينا 
جمرة الشوق الن تســتعيد هذه املدينة 
القها وبريقها في كونها ذات يوم عاصمة 
الدنيا واألدب. االن ونحن حتت ظل التشتت 
وضيــاع املــدن واالنقســامات احلادة في 
اجلسد العربي تشتد بنا احلاجة الن نلتقي 
ونوحد خطابنا العربي الثقافي االنساني 
مبا يخدم مسيرة االنسان. االن ينبغي لنا 
ايضــا ان نضع آليات خطاب ثقافي رصني 
من شــأنه ان يعالج االمــراض املتمثلة 
بالتطرف ورفض االخــر واإلرهاب الفكري 
للثقافة  ينبغــي  االســتبداد.  وثقافــة 
العربية في كل حني ان تكون حاضرة في 
رسم مالمح غدنا . انها لفرصة ثمينة ان 
نلتقي بإخوتنا االدباء العرب بعد ان فرقتنا 
. نلتقي حتت  احلروب واألزمات السياسية 
الشــعر  بنجوم  املرصعة  بغــداد  خيمة 
والكلمــة احلرة وحب احليــاة . نلتقي هنا 
لنعلن عن اصرارنا على ســطوع احلقيقة 
ومســيرتنا نحو الشــمس , معا منضي 
لنزرع كلمة مضيئة في طريق االنســان 

وكفاحه نحو احلياة الكرمية« .
 

الشاعر علي فرحان
يــرى ان مؤمتر احتاد األدباء العرب في بغداد 
:« يعنــي إنَّ القصيــدة  » متثــال  ماء » 
واالصدقاء االشــقاء ، يحملون الداّلء من 
اســيا وافريقيا ويعصــروا احالمهم في 

كأس بغداد .
أرى احللم الذي مرَّ على والدته  ستة  عقود  
، مــازال  فتّياً، خصوصاً انَّه يعود  حلاضنِة 
محبته  هذا العام بعد سبعة عشر عاماً.
مؤمتر احتــاد األدبــاء العرب فــي بغداد ، 
يعني أكثــر من لقاء بروتكولــي ، وأكثر 
من مناصرة ، انَّه بيــان  للحياة  بطريقة  
ما ، واعالٌن شــجاع  للذودِ عن انتصاراٍت 
حتققــت وصــار لِزامــاً على األحيــاء ان 

يحتفلوا في رحابها . 
اهالً بكم ايها الشجعان البواسل ، وأنتم 
متتحنــون العناصر كلهــا لتعنى مبحبة  
منتصرة  ال اسم لها في هذا امليدان غير 

بؤرة النصر االكيد ... بغداد.
 

الشاعر علي مجبل املليفي
يبدأ حديثه ببيت شعر لنزار قباني:« بغداد 
جئتك كالسفينة متعبا .أخفي جراحاتي 
وراء ثيابــي .. هكذا عاد قباني وهو يتعمد 
بريح العراق وترابه، إن عودة االشــقاء من 
واملفكرين بعقد مؤمترهم هذا في  االدباء 
بغــداد احلضارة . لهو شــيء يثير  الفخر 
بهــذه األرض احلاضنة عبر الزمن الطويل 
.إنها بغداد ُســرَّة العالم ومركزه ، بغداد 
التي ما توقــف نزفها يومــا وال توقفت 
عذاباتهــا يوما ولكنها برغــم هذا كله، 
تُنتج الكرنفاالت وتصنع احلياة باشــكال 
اذ نحتفي باحتشاد  اليوم  شــتى، ونحن 
نخب الضــاد وممثيلهــم واذ يترافق هذا 
مــع إنعقاد مهرجــان اجلواهــري الكبير 
.هكذا حتتشد  املسرات في ساحة إحتادنا 
العتيد إحتاد ادباء العراق وهي األرض التي 
والطائفيني  املارقــني  على  بقيت عصية 
والقتلة وظلت طوال وقتها تنضح باحملبة 
والنور واجلمال .وظلــت متثل جذوة احلياة 

الطامحة لغد اكثر منعة ووعي. 
أيها الوطن املشنوق على مرايا الوقت 

لك السدانُة وحدك والسقاية
سالم جلودك حيث تشيخ املياه

سالم خلطوك حيث ال أحد هناك

االديبة منتهى عمران
تتســاءل :« هل ميكننا أن نقــول : )عودة 
احتــاد األدباء والكتاب العــرب إلى حضن 
العراق وليس العكس؟ ( .. فرغم قطيعة 
دامــت 25 عاما إال إن العــراق لم يتوقف 
عن اإلنتــاج األدبي والثقافي وإن كان حتت 
ظروف معقدة وصعبة ولكنه حافظ على 
متيزه وقدرته على االســتمرار وثباته على 
صورتــه االبداعية املتجــددة وما انعقاد 
املؤمتر العربي في بغــداد في هذا الوقت 
إال نتــاج طبيعي ومثمــر جلهود عظيمة 
من لــدن كل األدباء والكتــاب العراقيني 
وبواجهتهــم املتمثلة باملكتب التنفيذي 
واجمللس املركزي الذين نشطوا ودأبوا على 
أن يكون العراق هو احلاضن احلقيقي لكل 
الكتاب واألدبــاء العرب .. وقد مهد لذلك 
انعقــاد مهرجان املربد لســنوات عديدة 
بحضور ومشــاركة العديد من االحتادات 
العرب وهذا  واألدبــاء  والكتــاب  العربية 
اسهم بشكل كبير في مد جسور الثقة 
واالطمئنان لعقد هذا املؤمتر الذي نتمنى 

له التوفيق والنجاح.
 

ذياب شاهني
وللشــاعر العراقي املقيم فــي االمارات 
ذياب شاهني مشــاركة حول هذا اللقاء 
الثقافيــة الكبيــر:« من خــالل تواجدي 
خارج العراق واطالعــي على ما يتهامس 
بــه املثقفــون العــرب حول مــا يتعلق 
بالعراق في حدود املســتويات السياسية 
إقامة  أن  والثقافيــة،  أجد  واإلجتماعية 
مؤمتر األدباء العرب في بغداد ميثل خطوة 
أولى في فك احلصــار الثقافي عن العراق 
ورجوعه حلاضنته الثقافية العربية، وهذه 
اخلطــوة يجب أن تتبعهــا خطوات قوية 
أخــرى تتمثل في إقامة أســابيع ثقافية 
يناظرها فــي عواصم ومدن  وما  عراقية 
الــدول العربية وأخرى تقيمهــا البلدان 
الشــقيقة في العراق، إن عــودة الثقافة 
العراقية لها وجهــان متمايزان هما أوال 
انتــزاع اعتــراف مهم بأهميــة الثقافة 
العراقية وكونها نهرا زاخرا يفيض شعرا 
وروايــة وفكرا بعــد انكفاء طــال أمده، 
وثانيــا فتح بوابات كانــت مغلقة بوجه 
املثقف واألديب العراقي ألســباب واهية 
لإللتقــاء مع زمالئه أدبــاء الدول العربية 
ولكي يحصل على فســحة مستحقة 
لإلنتشــار، ســيكون حدثا ســعيدا لو 
وبدعم  العربية  االحتادات  رؤساء  استطاع 
من احتــاد األدباء العرب فــي العمل على 
فتح حدود بلدانهم أمام األدباء العراقيني 
لكي يدخلوا البلدان العربية الشــقيقة 
مــن دون عوائق وعدم تعطيل تأشــيرات 
دخولهم وحفــظ كرامتهم في مطارات 

ومرافئ هذه الدول.  

حبيب السامر
ويرحب الشاعر حبيب السامر بالضيوف 
ويقول:« اهالً مبؤمتر االدباء العرب في بغداد، 
الكلمات،  تتلون بقوس قزح  سماء بغداد 
حني تكــون الثقافــة خيمــة حقيقية 
لتلقــي بظــالل جمالها علــى جمهور 
واسع من األدباء والكتاب تتجلى القيمة 
الكبــرى لالجتمــاع الذي ســتحتضنه 
بغداد احلضارة ومنارة الفكر املتجدد بعد 
انقطاع دام طويال ، إال أننا ننظر الى هذه 
اخلطوة الرائعة بعيون متطلعة حتلم بغد 
اجمل ، وثقافة ال حتدها سياسات البلدان 
املتصارعة ، جنتمع من اجل الكلمة احلرة 
واحلرف الناصع ، هكذا تبنى األوطان حني 
تتدرب اذان األطفال على موسيقى احلياة 
اجلميلة ، تتســامى كل اخلطــوات نحو 

الثقافة التي نصبو اليها .
ان انعقاد مؤمتر احتاد االدباء والكتاب العرب 
في بغداد دليل على ان املدينة اســتعادت 
الثقافية  وعافيتهــا  االبداعــي  وهجها 
،لتؤكد باســتمرار على انها ترعى اجلمال 

والفكر كما كانت وستبقى.
حتــت ســماء بغــداد يجتمــع العــرب 
مناخات  وتلــون  الثقافيــة  بهوياتهــم 
مدنهم ،لكن القاسم املشترك األروع هو 
مصير الكلمة ونقاء احلرف في زمن تلونت 
والثقافة صنوان  ،لكن االدب  القلوب  فيه 

التمدن ومواكبة احلداثة.
 

الشاعر جواد كاظم غلوم
ويرحــب الشــاعر جــواد كاظــم غلوم 
بالضيوف العرب ويؤكــد :« بغداد تنتظر 
لقاء االدباء العرب قريبا بعد غيبة امتدت 
ألكثر من عقدين وسيعود العراق وشعره 
العالي وأدبه الثّر ليقف مزهوا على منصة  
الفكر الراقي مــع مريديه من ادباء مصر 
ليشكلوا  افريقيا  وسوريا وشمال  ولبنان 
صرحا ادبيا فــي ارض بغداد  --ولَم ال ألم 
تكن عاصمة الرشيد قد احتضنتهم منذ 

اوائل الســبعينيات ايام كان يصدح نزار 
قباتي ومحمد مفتاح الفيتوري وعبد اهلل 
البردوني ويرافقهم كبار شــعراء العراق 
اجلواهري ومصطفى جمال الدين ويؤمون 
املوصل ملالقاة ابي متام ثم يسافرون جنوبا 
الــى الفيحــاء البصرة املعطــاء منبت 
العروض الفراهيدي ومولد الشعر احلديث 
على يد بدر شاكر السياب --- حقا نحن 
الذي ســيزهو حتما  اليــوم  نترقب هذا 
ويعيد مجــد العراق وعاصمته بغداد الى 

ذراها االولى فاستبشروا خيرا واسلموا.
 

الناقد اسماعيل ابراهيم عبد
ويوجــه الناقد اســماعيل ابراهيم عبد 
رســالة الى احتــاد االدباء العــرب ويؤكد 
ان هــذه اخلطوة رصينة مــع االخذ بعني 
االعتبار جملــة من األمــور :« في غمرة 
ومنظمات  شــعبياً  العربية  التغيــرات 
وانظمة بعد العام 2003 بقي الكثير من 
املثقفني العرب يتبنى املواقف الرســمية 
لألنظمــة السياســية , والكثير منهم 
موظفــون فــي مؤسســات حكومية , 
الرأي يتعارض  للتحرر فــي  وأية محاولة 
مه منهج احلكومات , ممــا عطل الفعل 
)العربي/  الثقافــي  للتواصــل  احلضاري 
العربــي( مــع ان احلرية فــي الصحافة 
عبر  كمشــاريع  تتبلور  أخــذت  واالعالم 
القنــوات غير املرتبطــة بدولة , وضاعت 
على العراق والعرب عشــر سنوات , كان 
ميكن ان تختزل عقبات كثيرة نحو احلرية 
بتطور  العربية  البلدان  احلقيقية ملثقفي 
الصحافة دور النشر املستقلة ..                           
احتــاد االدباء العرب علــق عضوية العراق 
كونــه بلدا محتال , علــى أن هذا البلد ـ 
مبؤسستهـ  احتاد االدباء والكتاب العراقيني 
ـ لم يعلن رفضه لالحتالل ببيان رســمي 
, وكأن االحتــالل شــيء برتوكولي ميكن 
جتاهله عبــر بيان اســتنكار , وظل األمر 
حتى عــام 2013 , اذ عصفت التظاهرات 
والتغيرات بأنظمة عربية عتيدة , حركت 

هذه التغيرات مؤسسات عديدة وحررتها 
من تبعيتها التقليدية لألنظمة احلاكمة 
, وحقق للعــراق ان يكون بلد الثقافة الع
ربية.                                                            

هــل   : آنــذاك  املهــم  الســؤال  ان 
ســلبياً  االدبــاء  احتــاد  موقــف  صــار 
العــرب؟                                                                                                 واملثقفــني  الثقافــة  جتــاه 
العكــس قد حــدث , فما من مناســبة 
او مؤمتــر )حــر( او منظومــة ثقافيــة 
محترمة , أومؤسســة رصينة في النت 
اال واســتثمرها احتاد االدبــاء لتصير خط 
تواصــل مع املثقفني العــرب , فضالً عن 
املوجودين  العراقيني  االدباء  متكن عشرات 
في البلدان العربيــة الذين يتواصلون مع 
االحتــاد , ان يبنون عالقات ممتازة مع االدباء 
عالقاته  االحتــاد  يوطد  وعبرهــم  العرب 

بالتبادل املعرفي مع احتاد االدباء العرب. 
ثمة اواصر اخرى حتيل الى التغير احلتمي 
جتاه االدبــاء في العراق ذلك هو حتقيقهم 
لفوز مســتمر في جميع اجلوائز العربية 
املهمة , فضالً عن بروز الثقافة العراقية 
العاملي وتســلط الضوء عليهــا معنوياً 

ومادياً .. 
احتــاد االدباء العرب مؤسســة حتتاج الى 
املــال والتجدد االبتــكاري , واالدارة اجملربة 
, كل هذا  واالحتواء احلقيقــي للمواهب 
لن ينجــح دون العراق . فالعراق حقق منواً 
متواصالً فــي االبداع االدبــي , وكذا في 
ابتــداع رؤى ثقافية حداثيــة تتقدم على 
اكثر البلدان العربية حترراً وتطوراً تقنياً.. 

ثمــة أمر آخــر أراه مهماً أيضــاً ذلك ان 
حرية الثقافة العراقية وكثرة املؤسسات 
والروابط االدبيــة واالعالمية , قد تفوقت 
على البلدان العربية كلها .. وما االلتفات 
هذا العام الى اهميــة التواصل مع ادباء 
العــراق اال خطــوة متأخرة , تبــدو كأمنا 
العراقية  بالظاهــرة  للحــاق  محاولــة 

املتقدمة اجلديدة ..
وفي هذا االجتاه , نبارك اخلطوة هذه على 
ضعــف املنفعة اجلدية عبرهــا , لكنها 
خطوة صائبة سواء متت بني العراق واحتاد 
االدباء العرب , او مع اية مؤسسة ثقافية 

رصينة اخرى في العالم .
ثمة مستلزمات مســتقبلية تطور هذه 
اخلطوة , وأرى بــأن تبلورها البد وأن يأخذ 

باآلتي :
1ـ  توحيــد اخلطــاب االعالمي االدبي بني 

جميع مؤسسات فروع البلدان العربية .
2 ـ اصــدار مجلة دوريــة وهوية موحدة 
جلميــع أعضاء االحتــادات العربية والغاء 
الهويــة احمللية. واالكتفاء بتأشــير فقرة 
املــكان مبادة / املكان ـ العــراق / او اي بلد 

عربي / لألديب.
3 ـ تأسيس دار نشــر مستقلة متاماً عن 
اية حكومة عربية , رأســمالها يتزود من 
اشتراكات االعضاء لالحتادات العربية .                                                              
4 ـ تأسيس قناة او أكثر لبث النشاطات 

االدبية وتلوينها معرفياً .  
5 ـ اعتماد سياســة املؤمترات الســنوية 
الهامشية للبحث عن التطورات النظرية 
في الفكر واالدب والثقافة , عربياً وعاملياً.  

6 ـ تبني مشاريع انسانية لصالح النشر 
والتأمــني الصحي والتخصــص االدبي , 
باستثمار احلقوق املدنية , التي لها اسس 
اقتصادية مثلما احلقوق التي تنص عليها 
الدول  دساتير االمم املتحدة وقوانني بعض 

املتحضرة . 
7 ـ تأسيس شركة نقل متخصصة بنقل 
االدباء في السفر واملؤمترات , تتحمل على 
عاتقها , تأمني سالمة االدباء , وتخصهم 
بتخفيضات مدفوعــة من صندوق امانة 

مؤسسات اجملتمع املدني. 
8ـ  العمل وبالضغط على احلكومات على 
إلغاء جميع االجراءات مبنع السفر مهما 

كانت االسباب .

محمد األمني اليعقوبي رئيس اجمللس 
األعلى لالدباء والكتاب املوريتانيني: 

ان هذا املهرجان وهذه األنشطة الثقافية 
واألدبيــة حلقت بنا في ســماوات بعيدة 
فــي التالقــي والتجاوب مــن الروحانية 
اجلميلة جعلتنا فــي بغداد نعيش حلما 
نعيش عرســا نعيــش احتفالية عبقة 
في املشــاهد الثقافية واألدبية والهادفة 
ذات البعد القومي املتألــق الذي فقدناه 
من زمان، هذه األنشــطة ترســل رسائل 
جمة وذات ابعاد متعددة، لكنها جوهرية 
ومهمــة : هي ان العرب ما زالوا موجودين 

في كرنفال الثقافة والوعي .

الدكتور رميون غوش امني الشؤون 
الداخلية في احتاد الكتاب اللبنانيني:

هــذا املهرجان يلقي الضــوء على غريزة 
احلياة بأنها اقوى من املوت ، وان الشعوب 
الكنعانيــة االرامية والشــعوب العربية 
مبجملها ال تســتطيع اية قــوة ان تنال 
منهــا ، فهي حتمل تاريخــا يعود الى 10 
االف سنة ، من االبداعات واالبتكارات في 
العراق ومصر وفي جميع البلدان العربية 
، كذلك ان محــاوالت تآمر على تفكيكه 
وضربه والقضاء عليها من خالل موجات 
التفكيــر ومن خالل العوملة وشــركاتها 
من اجل نهب خيراتها ، رمبا استطاعوا ان 
ينالوا بعضا مــن مدخراتها ولكنهم لم 
العربي  ينالوا من االنسان  ان  يستطيعوا 
ومن صمــوده ومن تطلعاتــه نحو حب 
احلياة ، املطلوب اليوم الوعي عتد اجلميع 
إلعــادة بناء ذاتنا وطنيــا وقوميا من أجل 

بناء األنظمة السياسية الدميقراطية .

األستاذ طالل سعد رميضي / أمني عام 
رابطة األدباء الكويتيني

العراقيني  االخــوان  نشــكر  البداية  في 
في احتاد االدبــاء والكتاب في العراق على 
احلفــاوة واجلهود الكبيرة التي بذلوها في 
تنظيم واعداد هــذا املؤمتر الذي كان حتت 
النواب،  الكبير مظفــر  الشــاعر  عنوان 
وكذلك أيضا تنظيــم مهرجان اجلواهري 
/ 12. حقيقــة نحــن نقدر هــذه اجلهود 
اجلميلة وهذا التنظيم. العراق بلد ثقافة 
وبلد ادب وقــدم الكثير للثقافة العربية ، 
وجند الكثير من األسماء اجلميلة برزت من 
العراق . وانا سعيد برجوع احلياة في بغداد 
وشوارعها وبني مثقفيها ، وهذا الشعور 
افرحنــي كثيرا عند وصولــي الى مطار 
بغداد . والشــك ان املؤمتر كان ناجحا جدا 
وكانت التوصيــات تخدم احلراك الثقافي 

العربي بشكل جميل.

الدكتور عبد القادر احمد سعد / احتاد 
األدباء والكتاب في السودان

سرني ان أكون مدعوا الى هذا العرس في 
بغداد عاصمة احلضارة والثقافة ، لقد زرت 
بغداد قبل 20 عاما ، واالن تعود العصافير 
الى اعشاشــها . ان هذا املؤمتــر واللقاء 
الفكري يعطي إشــارات ورسائل عديدة 
منها رسائل ثقافية وإنسانية واقتصادية 
، بان هذا البلد يستعيد عافيته ، وان هذه 
العاصمة هــي عاصمة التاريخ واحلضارة 
تعود الى مجدها األول. ان املؤمتر جنح جناحا 

منقطع النظير.

األستاذ احمد اجلعفري / سلطنة 
عمان

حتدث املؤمتر عن التنوع الفكري والثقافي، 
وكانت هنــاك أوراق عمل قدمتها الوفود 
والتي انصبت على   ، العربية املشــاركة 
التنوع في الثقافة وفي الفكر وعلى كل 
األصعدة فــي ان يكون تقــارب اكثر ، ان 
يكون للثقافة تقارب اكثر . نحن نعرف ان 
العاصمة  الثقافة بل  بغداد هي عاصمة 
 ، واحلضارة  والفكــر  للثقافــة  األبديــة 
وبالتالي هــي املنبع وهي التي جتمع وهي 
التي تؤلــف او في األقل ننتظر منها هذا 

الدور مستقبال باذن اهلل.

اللقاء األكبر لألدباء العرب
تأكيد على أن الثقافة تنتصر على العنف
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من يقرأ في 
اناشيد الراحل 
مؤيّدالهوّاش 
سيشعر حتما 
أن ليس للشعر 
وطن برغم أنه 
أكثر بقعة في 
الكون تحتوي علي 
خرائط لتضاريس 
ال تحصي وبرغم 
هذا تشعر أن كائنا 
كالشعر ربما آتي 
في لحظة بدء 
كوني من كوكب 
أخر ليسكن األرض 
ويرينا شجن أن 
يرتقي المرء 
بوجوده إلي 
مكان آخر غير هذا 
المكان المحصور 
بين قطبين. 
قطب في الجنوب 
وقطب في 
الشمال

عدنان الفضلي
 

منذ أكثر من خمســة أشــهر، ونحن 
نتجهــز حلــدث ثقافي مهــم يتمثل 
باحتضان بغداد ملؤمتــر األدباء والكتاب 
دامت خمســة  بعــد قطيعة  العرب 
عشــر عاماً، ومع تلك االســتعدادات 
كانت هنــاك مواقف عديدة لكثير من 
األدباء بشأن املؤمتر، وتلك املواقف كانت 
متباينة في الطرح فكانوا ما بني مؤيد 
ومساند للمشــروع وآخر يقف بالضد 
منــه حتى قبــل انطالقتــه ومعرفة 
تفاصيل فعالياته، كانت املواقف تتناثر 
هنا وهناك عبر وســائل اإلعالم بتنوع 

منظومــات بثها املرئية واملســموعة 
واملقــروءة، فوجدنا مــن يتهجم على 
احتاد األدباء والكتــاب في العراق حتى 
قبل أن يطلع على تفاصيل املؤمتر، وكأن 
ال شيء يهمه ســوى التشهير وتقدمي 
نفســه على انه معــارض إلقامة هذا 
املؤمتــر خوفاً من الفشــل، ثم جاء من 
يؤكد على ضرورة إقامــة املؤمتر كونه 
سيكون املرآة احلقيقية التي ستعكس 
وجــه املشــهد الثقافــي العراقــي، 
وســيكون أداة نفي ضد كل من ينقل 
عبر اإلعالم صــوراً غير حقيقية لذلك 
املشهد ويصّور للعالم على ان مدينة 
بغــداد ميتة ثقافياً، وهــو رأي يطلقه 
املقبور  البعث  وذيول  املصادفة  مثقفو 

وبعض الذين فقدوا الفرصة في العودة 
تســّيد  بعدما  الثقافة،  واجهــة  الى 
ممن  احلقيقيون  املثقفون  الواجهة  تلك 
املديح  بســطور  أقالمهم  تتلطخ  لم 

بسلطة القمع البعثي.
هؤالء احلاقدون ليســوا سوى مثقفني 
تآكلت دواخلهم فصاروا ال يستطيعون 
تقدمي فعل يوازي ما تقدمه املؤسسات 
حتصلوا  الذين  يديرهــا  التي  الثقافية 
على )بياض الوجه( عبر ما يســطرون 
اجلديد،  بعراقهــم  تليق  كلمــات  من 
ويقدمــون الفعاليــات الثقافية التي 
العراقي مع  املثقف  تنسجم وتضامن 
التغيير الذي جاء ليزيح أعتى منظومة 
قمــع ثقافي عرفهــا العراقيون، وهي 

املنظومة البعثية التي تشــتغل على 
وفق معطيــات مرتكزة علــى الهدم 
فهم  الذائقــة،  وتخريــب  والتدميــر 
ليسوا سوى مجموعة منافقني يبثون 
ســمومهم في وســائل اإلعــالم ثم 
املشهد  أنفسهم كجزء من  يطرحون 
الثقافي العراقي، وكلنا يتذكر كيف ان 
مجموعة من )أشــباه األدباء( هاجموا 
الثقافة العراقية برمتها في أثناء اقامة 
أحد املهرجانات في العاصمة بغداد، ثم 
جاؤوا مساء مع وفود املهرجان ليتناولوا 
طعام العشاء في املكان الذي هاجموا 
فتعرضوا حينها  به،  املقامة  الفعالية 
بذلك  املشــاركني  قبل  من  للسخرية 
املهرجــان، حني حاصروهم باألســئلة 

للمهرجان  مهاجمتهــم  ســبب  عن 
ومن ثم احلضور ملــكان الفعالية، فلم 
يجدوا رداً ســوى قولهم انهم حضروا 
للسالم على بعض زمالئهم، فأخبرهم 
املشاركون بأن ذلك كان ميكن ان يكون 
في مكان آخــر ال عالقة له بالفعالية، 
مافعلوا  مثــل  فعلوا  أنهــم  وأعتقد 
بذلــك املهرجان وحضــروا الفعاليات 
وتناولــوا الطعام على حســاب املؤمتر 
الــذي كانــوا يهاجمونــه قبــل أيام 
وتوسلوا كي يلتقط لهم مصور اإلحتاد 
لقطات مع األدباء العرب الذين حضروا 

املؤمتر ومهرجان اجلواهري.
حقيقة اني أســخر من هؤالء بشكل 
كبيــر وأضحك مــن أفعالهــم التي 

جتعلني أشفق عليهم وهم يتخبطون 
للمؤسســات  مهاجمتهــم  فــي 
الثقافية اجلادة العاملة على تأســيس 
احتاد  خطاب ثقافي فعليــاً وخصوصاً 
األدبــاء والكّتاب في العــراق، ومنهم 
املمســكون بثقافة )ان لم تشركوني 
معكم فســأكون ضدكم( .. وما أكثر 
الذين تآكلــوا لدرجة فقدانهم  هؤالء 

اإلحساس بكل ما يدور حولهم..!!.

نعيم عبد مهلهل

)) اصبحــت كاملاء يــروي نبت ذاكرتي    
وصرت كالطير يستدفئ بذكراك

ومــا يــزال بنفســي ومض امســية              
اوحت إليَّ بها في الليل عيناك ((

                                               مؤيّدالهّواش 
/ قصيدة هناء ص 33 من الديوان

عندما تطــل من ذاكرة الــكالم لتقرأ 
هاجس الشعر في حياة  رجل يسكنه 
األلهام وقد غادر عاملنا منذ نحو عشرين 
عامــا ، جتد ان قلبه لــم يزل ينبض في 
ديوان شــعر هو قافية االهداء الرائعة 

لزوجته واوالده االثنني .
مؤيدالهّواش الشاعر السوري يهدي قمر 
حياته وأم ولديه الدكتور ) هناءالهّواش 
( تسلســال نغميــا من ســمفونيات 
الشعر حيث يحاول ان يجدد في ديوانه 
الشــعري والذي اهداء الى ظالل حياته 
الطويلة مع هناء والذي حمل اســمها 
عنوانــا ) هنــاء ( والصادر عــن دار نون 
الســورية 2017 . ميثل في لغته وعطر 
غرام القصيــدة في جنباته وشــوارع 
مودة الكلمات وموســيقاها املشــعة 
بأجراس صوت حنجرة الشــعر  وصدى 
الشاعر  لنا  ليثبت  ايقاعات نبض قلبه 
السوري في هاجسه وخواطر روحه عبر 
أجفان الســيدة التي عاشت معه كل 
هــذا العمر ،ظالل المنيات موســيقى 
قلبه وهي تشــاركه حلم العيش عبر 
اصول عائلية مشــتركة وعريقة ولها 
مكانتها في التأريخ الســوري الوطني 
واالجتماعي. حيث امتد حكم اجدادها 
الى مسافات شاسعة ، ليصل  بواحٍد 
من  اجدادها البعيديــن ان يكون اميرا 

على قضاء سنجار العراقي.
يســجل كتاب مؤّيدالهــّواش ) هناء ( 
صورة  ازلية الرؤى التي مسحت باجفان 
الضوء والكلمة والشــعور على باطن 
الذاكرة االنسانية وصنعت صدي النص 
الشــعري األول، هذا الــذي ميضي الى 
املنتهي لكي يجد في جمالية اللحظة 

جتديدا للوجود.
وقدميــا كان الشــعر يــوازن اللحظة 
املطلقة في جعل البشــر اكثر اقترابا 
مــن الفردوس.وهو ما ظــل قائما حتي 
زمن متصوفة بغداد ودمشــق وبخاري 
والشــرود الــذي ســكن عمــر اخليام 
ليقول:ان حلظة غيبــة دائمة التعود إال 

مع حنان القصيدة. 
 وكان الشعر بالنسبة الى مؤّيدالهّواش 
هــو الزهرة التــي يزرعها فــي حدائق 
جتارب حياتــه و بفكرة مشــعة ونداء 
منغــم مع نبضــات قلوبهم فصنعوا 
صيرورتهم من ذلك االحســاس الكبير 
الذي مكنهم ليكنوا اباطرة لتشــتت 
والتودد.  والغرام  بالهيام  املضيئة  الروح 

انهم يكتبونه ليكونوا.مغامرين اشداء 
للتوثب من اللحظــة احلارة الي الفورة 
املشــتعلة باثر املكان والزمان واخلاطرة 
القوية  الزوجة  التي يصنعها حضــور 
والطيبة .وهو ماصنع منه الفالســفة 
املفترض  املسار  خللق  وحكمهم  رؤاهم 

للمشي البشري الصحيح.
حتي قيل ان الفلســفة في رســالتها 
اخلالدة وجدت من الشــعر وقود ومضة 
العبــارة الدالــة. ورمبا مــا كان ينصح 
فيــه بياجيه مرضــاه عندما يصل الي 
الي سونيتات  اليأس قوله:اذهبوا  درجة 

شكسبير.
سمفونيات  صنعت  التي  هناءالهّواش 
مؤّيد الشعرية هي طبيبة ايضا لكنها 
جعلت من جتربة زوجها وبوحه هاجسا 
ليكون  ظل الشعر حارس الفنار واالبدي 
املهيمن على شواخص الزمن.وكان منذ 
ان هبطت حــواء مبحفــة الدمعة مع 
بعلها ادم ع ميثــل احلاجة لتكون رغبة 
منت بعد حني لتصير رســما علي جدار 
كهف ثــم حجرا لبناء بيت ثم صوجلانا 
لتنصيب ملك ثم كاســا نذريا القامة 
قداس فــي املعبد.انه اذن بدء التحوالت 
والهاجــس االول لصناعــة املعني في 
الشــعور.وكان اهل ســومر قد تركوا 
ماثر وجدانهم علي االلواح على شكل 
قصائد فولدت االساطير ومضت تبشر 

برؤيا احلاجة للوجود القائم واخلالد. 
من يقــرأ هواجس مؤّيدالهــّواش وهو 
يســجل في لغة من البــوح والتعبير 
املوســيقي املســكون بأيقاع القافية 
والتي تنتهي عند نبض شريكة حياته  
الشعر يسعي لتبرير خلق الوجود بهذه 
والســابحة  الصور  املتعددة  الفنتازية 
في أنــواء فضاء نتعلق به كبندول دكة 
تلــك البيــوت العريقــة والقدمية في 
العريقة  ومضافتها  الواسعة  ايواناتها 
حيث رأيت الكدتورة هناءالهّواش تضع 
لها صورا مؤطــرة على جدران عيادتها 
زولنكن حيث  االملانيــة  في مدينتهــا 
تعيــش منــذ ان فارقها ظــل حياتها 
احلنون الشــاعر مؤّيدالهّواش وترك لها 
وردتني من عطر ازمنة الذكرى والكتاب 
الشــعري هما ) عبد الهادي وبوسي ( 
وكأنه في صناعة مدائح روحه مللهمة 
حياته  يشــدنا إلى نقطة الثبات سوى 
قانون اجلــذب، وهو )أي الشــعر( صانع 
ماهر ملا تريد أن تنتجه دواخلنا املكونة 
أصــال من مجموعة أحاســيس قابعة 
في زاوية ما وتنتظــر لهذه الوثوب إلي 
الضــوء حيث يتنظرهــا عنوان عريض 
لشــاهدة قول يطلق عليها اصطالحا 

)القصيدة(.
يشــغل الشــعرفي كتــاب ) هنــاء (  
مســاحة الذهن دون تواجد كتلوي أما 
هو مجرد رؤية لتخيل مشهد أو وقيعة 
أو ردة فعــل إزاء ما نتعــرض له، وهذا 
األشــغال ال يتواجد عنــد اجلميع، أمنا 
حافز التملــك متوارث بقدرية طبيعية 

تنمو مع املوهبــة واملثاقفة وهناك ما 
يدعوه أرســطو )احملفز القادم من العال( 
وما يعتقده محي الدين ابن العربي أنه 
)املؤثر الســاطع، وجوده فن، وصناعته 
جنــون، وفي النهاية نحن له بســجود 
ألنه مصنوع وليس مطبوع، ومن صنعه 
الذي أوجد فينا هــذه اليقظة( وحتما 
هو يقصد اليقظة القدرة اإللهية كما 

يقصد ذلك الفيلسوف أرسطو.
وعندما نفكك اللغة اجلمالية وحسها 
داخل هذا الديوان املمتلئ باملوســيقى 
واالنســانية  والرومانســية  احلســية 
والعائليــة  نشــعر يقينا ان الشــعر 
كصورة لتجســيد وشــائج احملبة بني 
اثنــني ) مؤّيــد وهناء ( ومــن خاللهما 
الــى ولديهما أمنــا هو يرســي أمناطا 
وأغراضها  ألوانها  تتعــدد  التخيل  من 
ولكنهــا في النهاية تقــع ضمن دائرة 
البشــري  للخيال  اإللهامي  الشــعاع 
ومن خالله نقدر على استحضار حلظة 
الغيــاب والتمتع مبا متلك من جمال في 
وفي  الكلمة  وموســيقي  املعني  يريق 

هذا املدار املتخيل .
من يقرأ في اناشيد الراحل مؤّيدالهّواش 
سيشــعر حتما أن ليس للشعر وطن 
برغم أنه أكثــر بقعة في الكون حتتوي 
علي خرائط لتضاريس ال حتصي وبرغم 
هذا تشــعر أن كائنا كالشعر رمبا آتي 
في حلظــة بدء كوني مــن كوكب أخر 
ليســكن األرض ويرينا شجن أن يرتقي 
املرء بوجــوده إلي مكان آخــر غير هذا 
املــكان احملصور بني قطبــني. قطب في 

اجلنوب وقطب في الشمال.
ومدن  الشــام  عمبق  حتمل  فالقصائد 
البحــر والقــرى اجلبلية ونايــات رعاة 
بيوت الريف ومدن املنافي التي عاشها 
في ازمنة حياته فــي خطوات املهاجر 
والسفر والتي صاغتها هناءالهّواش في 
جتربتها احلياتية ) سوريا ،تركيا ، رومانيا 

، املانيا (.
لهذا تشــعر وباليقني وانــت تقرأ في 
كتاب ) هناء ( أن  الشــعر هو ترســيخ 
أن نكون حتت  روحي وجمالي حلقيقــة 
تأثيــر عطر مشــفرة الرغبــة للتالوة 
وليــس القــول وتراهم )أي الشــعراء( 
ينســاقون لنمــط معني من شــعور 
ال يتجانــس مــع الرابــط احلياتي، أي 
فيها  تتحرر  بفضــاءات  يهيمون  انهم 
احساسات الواقع لتبدو شيئا أخر فيه 
من الهلوسة واالرتقاء باملكان والكلمة 
الشــيء الكثير، انهم يتلون املوسيقي 
مــن األفئدة فيمــا يتلو املوســيقيون 
عزفهم  من آالت متعددة ، ولهذا كانت 
تبدو مثل هيجان اجلسد  الشــعر  روح 
حني تتحرر من ذاكرة اللحظة لتنصب 
تنتهي  الورق ومتى  كلمات وبحور على 
مــودة التواصــل بني الرغبــة البعيدة 
واللحظــة األرضية تنتهــي القصيدة 
إلي خامتة قد يدخــل عليها فيما بعد 
تصحيح وتعديــل وحذف وإضافة لكن 

حلظــة التوهج واخللق احلقيقي متر  ولن 
تعــود. وعندمــا تعود ســيظهر عبق 
الشــعور االول في صبا هنــاء وتاثيره 
على حياة الشــاعر كلها ،وهذا مانراه 
في ديباجة االهــواء الذي تقدم الكتاب 

عندما يقول :
)) اليك ايتها الطفلة الصغيرة 

كلمات لطيفات 
سكبتها في خافقي ونحتها في فؤادي 

لتجنبك غدر االنسان ... ((
)الديوان ص9 (

تلك الرؤيــة اتت كمــا نصيحة وكما 
روح عراف يحمل نبؤته من انه سيرحل  
عاجال او اجال وســتبقى هــي وحدها 
تعيش حكايــة النضال العســير في 
احليــاة ، ورمبا هــذه النبؤة املســكونة 
في االهداء هو ما حتقــق لتعيش هناء 
من بعــده وحيدة وهي تطبــق وصياه 
بحذافيرها عبر روح هــذا االهداء الذي 

يقول الشاعر في نهايته :
)) وثقي بأن العقل هبة من اهلل 

فهو جدير بأن يقــودِك الى دروب كلها 
ورود ورياحني((

) الديوان ص9 (
ميضــي الديــوان املكتوب بلغــة اثراء 
فصيح وبليغ الى صنع دهشــة البوح 
في لغة مــن الوفاء واالحتفاء بذكريات 
ملونة لســنوات عيش مشترك وعلى 
 45  ( واناشــيد وبوح وموســيقى  رؤى 
( نصا فــي دفتي الكتــاب الذي حمل 
غالفــه املصمم من قبــل الفنان خالد 
الوهــب صورة من رســومات الدكتورة 
هناءالهّواش  وكانها تريد ان تضع عطر 
روحها بني ثنايا القصائد مادام الكتاب 
يحتفي بها ومكتوب من اجلها بأنامل 
وقلم ونبض قلب رجل عاش معها احلياة 

بكل ازمنتها وجتاربها ومرها وحلوها .
لهذا تتشكل في الكتاب نصوص بوح 
الروح على شــكل نشــيد سمفوني 
معتــق بخمرة الكلمات وهو يســجل 
ايقونــة الوعي والروح خلودا لســيدة 

كانت احلياة معها شهدا ووفاًء:
)) اني اؤمن بك بقدر امياني بالعطر ..

وبغناء العصافير في الظلمة 
اني اؤمن بك بقدر امياني بالبحر 

بالوردة التي تفتحت في آخر الليل ((
)قصيدة خواطر متناثرة ص 11 (

رائية  التي تصنعهــا  املــودة  تلك هي 
الشــوق والوفــاء والعشــق املقدس ، 
يصوغها القدر املشترك واالميان ويحاول 
ان يضع  مؤّيدالهــّواش  الراحــل  فيها 
رؤيا املودة في تأســيس عاطفة ساحرة 
لتأريخ مشــترك بني االثنني حتى بعد 
الــى الفضاء االرحب  رحيله عن عاملنا 

وسماء اهلل .
وهــذه اخلواطر املتناثرة هــي من تضع 
) وداعّية  دالية عبــق النص املوســوم 
للشــباب ( ويكــون اهــداء النص الى 
هنــاء حيث تتشــكل املوســيقى في 
هــذه القصيــدة رؤية لبــوح وجداني 

غمرُه الشــاعر  بشــيء مــن عاطفة 
حزينــة ولكنها تفيض جماال عن جتربة 
يعيشــها الشــاعر مع هنــاءه وفيها 
وبعض  واالمنيات  الذكريات  من  الكثير 
اهات حزن تداخــل الفصول وتقلباتها 
في حضور هناء وغيابها ،ليســجل لها 
بقاءها فــي قلبه كداعية لتجدد احلياة 

وشبابها :
)) يســافر الصيف في عينيك يتركني 

.....على نيوب خريف لم يزل نهما
أيرجع الصيف والفــودان من لهب ..... 

والقلب صمت رماد ودع الضرما
ايرجع الصيف واخلمســون مطبقة ..... 

علّي ال رأفة تبدي وال ندما ((
) قصيدة وداعية للشباب ص 12 (

وهكذا تشعرك هذه القصيدة بتداخل 
اللهفة بني قلب مؤّيد الشــاعر والزوج 
وبني قلــب هناء الزوجة وااللهام . صورة 
جتدها تتفن في التعبير عن تلوين املودة 
ومناشداتها الشعرية لرجل ابقى وردة 
وفائه الميرته على شكل كتاب شعري 
يؤطره ابتســامة وحنان واشواق ولديه 
هادي وبوســي اللذان عاشا معه حلظة 
عيد االم ،فكتبهما على شكل قصيدة 
لثالثية وفاء تسكن في قلبه واسماها 

) هدية عيد االم / ص 14 من الديوان :
)) أمي ..سنعود يوما يا أمي ..

الى مالعب الطفولة والنسرين
سنعود لنغفو على وشوشات السنابل 

أمي ياخارطة عشقنا املقاوم 
حقولك مساحة حبنا وذاكرتنا 

يا مدينة القلب ((
مدينــة القلــب تلــك هي مــن تضع 
اللهفة  تلــك  جلمالية  واحلنــني  الرؤى 
السحرية التي تسكن موهبة ومخيلة 
الشــاعرالهّواش وهو يحــول خواطره 
ومشاعره الى اناشيد شعرية جتعل من 
وجه هناء لوحة تزين حيطان الذكريات 
بتألــق روح حياة كانت تضم اشــجان 
عائلة ســعيدة لكن آدم غــادر حياتها 
وابقى حواء وطيرين من طيور احلب هما 

هادي وبوسي.
بــني ثالثية القلب هــذه يطوف وجدان 
الشــاعر وموهبته واحساسه فتشعر 
معه أنه يبقى يشيد عاطفة مسكونة 
باحلنني الى هنائــه حتى وهو في قبره ، 
واعتقد ان قصيدة وتريات في الصفحة 
24 من الكتاب تضعنا امام البوح الذي 
يسكن في ثنايا موهبة شعرية جميلة 
تثقفت في امهات الكتب وتعودت على 
حياة عائليــة عريقة الثقافة والتقاليد 
ومنــذ نعومــة اظافره كان يشــاهد 
فــي ديوان والده كتب التــراث والتأريخ 
والفلســفة واللغــة والتوحيد فتعود 
على قراءتها منذ ايام املدرســة االولى 
ومع القراءة منت موهبة الشــعر لديه 
واحس انه يستطيع ان يعبر عن املكنون 
،وحني وجد في شــبابه زهــرة حياته ) 
هناء ( اســتطاع ان مينحها الكثير من 
عاطفة الرؤية الشــعرية ،ولهذا كانت 

وترياته تهتز اليها في كل مرة لتشكل 
بعض عاطفة العطر وهو يعيش مودة 
حلم روحه وضفته االخــرى ،تلك املرأة 
التي اســتمدت منه قوتهــا وجناحها 
وتفوقها العلمي لتكون مفخرة لبلدها 
وعائلتها في بالد االغتراب ويشــاركها 

في صناعة هذا الفخر ولداها.
قصيدة وتريات اتصلت بخيط من ســر 
عاطفة الوجدان في مديح آدم حلوائه ، 
ولهذا عندما تقرأها بعناية ســتجدها 
مليئة بعبق موسيقى الروح كما صالة 
الناســك في وجدان ظل يعشقه عبر 

ادعية الشعر واملناجاة .
لقد جنح الراحل مؤّيدالهّواش وهو يرينا 
والتأمل  السماع  لذة  قدرته في منحنا 
لتشكيل الصوالة الشعرية وجماليتها 
ونحــن نعيش معها حلظــات وجدانية 
عميقــة تعبر عن اعتــزاز الرجل باملرأة 
التي عاش معها حلظــات احلب والوفاء 

واخللف الصالح.
صورة قصيــدة وتريات هي القرين الذي 
نختتم به جزءنا االول في دراستنا لهذا 
الكتاب الشــعري املوسوم ) هناء ( وقد 
ايقــظ فينا الرغبة لنمضــي ثانية مع 
قصائده وهــو يحــاول ان يوقظ روحه 
ويجعلها  االبدية  رقدتها  في  الساكنة 
تطوف في االمكنة التي تواجدت فيها 
هنا في ارض حماة او الشام او محطات 
احلياة  بها  لتنتهــي  املتعددة  هجراتها 
طبيبــة معروفة فــي مدينــة املانية 

صغيرة وهادئة.
الرؤى  عالــم  هو  مؤّيدالهــّواش  عالم 
والرؤيا لرجل عــرف ان يوظف موهبته 
االدبيــة وثقافته وموقعــه االجتماعي 
والوظيفــي ليكون ســادنا في معبد 
الذكــرى الذي شــيده من اجــل امراة 
عاش معها في ثنايــا احللم والعاطفة 
الديوان  هــذا  واالبــوة فكان  واالمومة 
الشعري يتحدث في فصل اول عن عمق 
الوجدان احملسوس في هيبة وثناء اللغة 
الوجدانية التي اهداهــا الزوج لزوجته 
وعرج بها عند مواطن الشــوق واحلنني 
حتى وهو في صمته البعيد الذي فارق 
فيه ســيدة البيت منذ نحو عشــرين 

عاما.
االولى  الرؤيــة  خامتــة  هــي  وتريــات 
التــي نكتب فيــه عن كتاب مموســق 
بحس عاطفــي جميل كتبــه الراحل 
مؤّيدالهــّواش ليثير فينا متعة القراءة 
الشعرية وهو يكتب واحدة من معلقات 
الوفاء واحلب من رجل للمرأة التي احبها 

وعاش معها اجمل سنوات عمره:
)) وأظل اشــكو طــول ليلــي والنوى    

وأظل اشرح للخالء ظنوني 
  قد غرك اللحــظ الذي الينثني       إال 

مبقتل عاشق مفتون
  إن كنت ليلى  يــا مليحة  في الهوى  

فلتحذري من ثورة مجنون ((

زولنكن في 20 مايو 2018 

المثقف المتآكل 

الشاعر مؤّيد الهّواش في كتابه الشعري )هناء(

الوفاء الى حواء الزوجة وموسيقى نبض القلب

عالم 
مؤيّدالهوّاش 
هو عالم الرؤى 
والرؤيا لرجل 
عرف ان يوظف 
موهبته االدبية 
وثقافته وموقعه 
االجتماعي 
والوظيفي ليكون 
سادنا في معبد 
الذكرى الذي شيده 
من اجل امراة عاش 
معها في ثنايا 
الحلم والعاطفة 
واالمومة واالبوة 
فكان هذا الديوان 
الشعري يتحدث 
في فصل اول عن 
عمق الوجدان 
المحسوس في 
هيبة وثناء اللغة 
الوجدانية التي 
اهداها الزوج 
لزوجته وعرج بها 
عند مواطن الشوق 
والحنين حتى وهو 
في صمته البعيد 
الذي فارق فيه 
سيدة البيت منذ 
نحو عشرين عاما.
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عالء الماجد

لم نكن نعرف مظفر النواب عندما 
كنــا طالبا في املدرســة االبتدائية 
، بالتحديــد في الصف الســادس 
االبتدائــي عــام 1968، لكن مدرس 
اللغــة االجنليزيــة كان يــردد أبياتا 
من الشــعر تثير فينــا أكثر ما تثير 
التســاؤل.. هــذا الشــعر يختلف 
عــن القصائد التي كنا نســمعها 
لشعراء شــعبيني مثل عبد األمير 
زاير وغيرهم، لكننا  واحلاج  الفتالوي 
عرفنا في ما بعد من أســتاذ اللغة 
االنكليزية الشاعر شاكر السماوي، 
إن هذا الشاعر الذي أثار في نفوسنا 
الدهشــة والتســاؤل هــو مظفر 

النواب. مــن تلك اللحظة وفي هذه 
الســن املبكرة أصبح مظفر النواب 
الشاعر األكثر حضورا في صفحات 
دفاترنا املدرسية . وعند انتقالنا إلى 
مرحلة الدراســة املتوســطة، عام 
1970، كنا نتحدث عــن النواب مع 
مدرس اللغــة العربية عبد الرحمن 
طهمازي، كان يتحدث عن الســياب 
كثيرا )ويشــرح( لنا قصائده ويقول: 
إن الســياب والنواب أحدثا ثورة في 
الشــعر، فــي فصحــاه وعاميته . 
وفي الوقت الــذي حصلنا فيه على 
نسخة من )الريل وحمد( ، كان ذلك 
مبنزلة حصولنا علــى )النجاح( في 
االمتحانات النهائية، بل وأكثر . كنا 
نتابع بحلــم وردي )فاركونات( الريل 

املار بـــ )حمد( ونستنشــق رائحة 
القهوة اخمللوطة بحبات الهيل. 

مرينــه بيكم حمد واحنــه بقطار 
اگهــوه  دگ  واســمعنه  الليــل... 

وشمينه ريحة هيل
والذئاب  الظــالم  نتحــدى  وكنــا   
مع )صــالح( وهو يتحــدى صحراء 
الســماوة عارفا إن املوت هو املصير 

الذي ينتظره، لكنه التحدي.
 املنايــا املا تــزورك زورهــا... خطوة 

التسلم ذبايح سورها 
 ووقفنــا عنــد جســد )صويحب( 
املســجى بني نســاء أحال الكحل 
)محاجــر اعينهن ســحما( وصوت 

النواب يهدر:
 ميلــن ال تنگطن كحل فوك الدم .. 

جرح صويحب ابعطابه ما يلتم
 وســافرنا إلى النباعــي نبحث عن 

احلسن والرقة والعذوبة: 
 وصفولي عنــك بالنباعي تفيض ..  

وتعنيت ليلة ويه الگمر
وصفولــي عنك شــال منك غيض 
بســتان الورد  .. والنرجــس الرايج 

سكر
وهجرنا أيــام )املزبن واللف( مصرين 
نحو  واالنطــالق  التجديــد  علــى 

املستقبل: 
 أيام املزبن گضــن... تگضن يا أيام 

اللف
 وتصــدق نبــوءة الشــاعر وينتهي 
الدكتاتــور وترتفع أعالم احلرية ونرى 

حياة جديدة حلسن السريع:

 أخافن يوگف الهــور اعله حيله .. 
وينشد املوزر عله ابني الزين املعزب 

كل گذله رباة الليل .. ويه ســهيل 
مفجوعة.. ومسچهه بنارك يلهلب 
رد املــاي للهــورة .. وغــده حمريها 

يتالعب لعب 
 اآلن وبعد كل ما تــرك فينا النواب 
وبعد  واإلنســان  للحيــاة  حب  من 
كل ســنني غربته الـ 49، وبعد تردي 
حالته الصحية فــي لبنان ، تتابعه 
عيوننــا وقلوبنا مع نخيــل العراق 
وقصبه وبرديه ومائه، ولست مبالغا 
عندمــا أقــول إن الهــور وقف اآلن 
)على حيله( يحيي ابنه البار مظفر 
النواب ويدعو له بالسالمة والشفاء 
العاجل ، واالن يقضي الشاعر وقته 

بني مستشــفى اجلامعة األميركية 
في بيــروت وبيت صديقــه الكاتب 
هاني مندس، وقد أعياه املرض الذي 
يفتك بجســمه ، لقد آثــر النواب 
البقاء في عهدة أصدقائه في بيروت 
علــى رغم ضيق يــده ويدهم، على 
أن ميّد يده إلى الســلطة التي اختار 
أن يكون بعيداً عنها منذ  أساســاً 
أعوام طويلــة، متنعماً بحريته في 
الكتابــة والعيش. ويعانــي النواب 
اآلن مرض الباركنســون وضعفاً في 
االلتهابات  إلــى  إضافة  الكليتــني 
أيضــاً صعوبة في  ويعاني  والتورم. 
الكالم ما جعله في حال من العزلة 
املرضية، ال يستقبل سوى أصدقائه 
املقربني الذين يتولون نفقات عالجه.

مظفر النواب

ابن الهور.. الذي أقلق الحكومات



الملف 10

الشاعر الجزائري بوطي محمد

1
اللوحة تبدو.. 
باهتة للوهلة

حني تأخر ماء الصبح مليا
حني تعثر طفل النور 

ببعض ندوف الظلمة حالكة 
واحلزن تربع في ماعون الرؤيا 

يقطر شيء من عطر ..
 بني الضحكة واأللم املندس ..

خطوطاً بالقسماتي .. يراع الشاعر يقطر
يدرك ان اللوحة .. تبقى باهتة للوهلة 

2
في اللوحة انثى ..

تسقي بسالف اآلونة األولى غابات اللوز

تتراقص فوق شموع اصابعها 
افراح صغار حساسني 

التأبه للماء املتسلق عذق الضوء 
تعقف ساقا ..

تنقع أخرى في النهر ... يُشف
كأن الماء سوى مرآة 

تعكس ماميليه املرر
3

في اللوحة طفل 
أصغر من سبابة طفل

ينو للقرص النابت..
من ضلع ينداح بأصقاع املنفى 

ميد بكف ..
اصغر مما سيراق بها 

واألنثى خلف الطفل / و وارفة
حسناء متسك مرآة البدء / و واثقة 

التنفك تؤجج الواثب .. حتى 
سيُمد اهلل ..

بظل في املرآة
4

مشهد 
تتداخل كل اللوحات ..

هنالك .. نص النهر ..
ونصف امرأة 

تترنح داخل نصف املرأة 
أطفال .. يأتون بال اذن 

ميضون الى شأن .. الشأن به لسواهم 
حني تبوح اللوحة ..

يورق من حتت القرطاس التأويل
تعبر فوق سماء اللون الريشة 

يتمطى املضمون..
وميسك سحاب املعنى 

ريسان الخزعلي

) 1 (
عالية 

وناحلة 
ترنو الى السماء  بقّوة  اجلذور .

وألن اجلواهري  كان  يقف  جنبها
كانت تســتطيل  باســتمرارِ مزهــّوة  بهذا 

التوازي...
) 2 (

نبض  عروقها
في الكفِّ اسمعهه ..،

ودورة  اضلعي سعفاتها .
،...

انَّ احلقيقة  في ظّلها موصولة كالعشب ../
موسيقى

اخضرار  الكون  ترسله ..،

حتى كأن  اخلليقة  ها هنا ابتدأت..!
،...

تطوف  عليها :
الرؤوس ..

الكؤوس ..
األكف  التي تلمُس الهدب أُغنية ../

انها املزار .
،...

حتت  نخلة  اجلواهري ../
دوار  العصور  ، خطوات  النمل  ،

غناء  الذاهبني  الى الشحوب  ، قرار  التردد ..،
بني  الفرار  واملقصلة .

وانَّ الوديعة اكبر من ان حُتتمل..!
،...

حتت  نخلة اجلواهري../
يهرم  املولعون  باملسّرات  اجلديدة ..،

والنخلة ..

تعلو وتعلو
وفي هامتها

عيون  اجلواهريِّ / امتداد  الزرقة  األُولى..،
حُتّدق في دجلة  عن ُقرب 

فال مّتسع ..
عن / بُعد  / تكون  التحية ...

) 3 (
انها اآلن ..،

عاَجلها الزوال
لم يبق  من ذكرى استقامتها ..،

غير رّفة  في اجلذور ..،
تُوصل  النبض  الى مقبرة  في الشام ..،

لتعلو نخلة  أُخرى هناك ...
..........................................

*..نخلة اجلواهري..كانت العالمة الشاخصة 
في حديقة احتاد األدباء..!

 تحت نخلة الجواهري*..ثالث لوحات ومشهد

)Thu. 5 Jul. 2018 issue )3971اخلميس 5 متوز 2018 العدد

حذام يوسف

"الشــعراء الكبار عشــاق كبار" هذه 
اجلملة كانت بداية احلديث مع الشاعر 
البابلي حامد خضير الشــمري، ونحن 
نتحــدث عن اجلواهري لكــن من زاوية 
أخــرى بعيدة عن نضاله السياســية 
وغربتــه وما يتعلق بهــا، حديثنا كان 
عن املرأة في حيــاة ونصوص اجلواهري 
الكبيــر، ويؤكــد الشــمري كالمــه 
ويقول" ال أحد يشــك في أن الشعراء 
الكبار عشاق كبار، فلوال هذا العشق 
اجلامح، والعاطفــة املتوقدة، ملا جاءت 
بهذا  األقل،  فــي  الغزلية  قصائدهم، 
النفوس  يهــذب  الذي  اآلســر  الدفق 
ويســمو بها إلــى مصــاف املالئكة، 
وشــاعر عظيم مثل اجلواهري البد ان 

يكون أروع مثال إلى ما ذهبنا إليه. 
من يطلــع علــى دواويــن اجلواهري ، 
ومختاراتــه التــي كان ينشــرها في 
أن احلب كان  الصحف واجملالت يــدرك 
احلافــز األعظــم في تلــك القصائد 
حتى السياسية منها، تغزل اجلواهري 
باملرأة فأبدع وكانت هي الوطن احلميم 
الذي يأوي إليه، املــرأة والكأس رفيقاه 
الدائمــان منذ أن خلــع عمامة رجل 

الدين وافرد جناحيه في فضاء الروح. 
ولعل مــن أروع مــا كتبــه اجلواهري 
عن املــرأة وانحيازه الكلــي لها تلك 
القصيدة التي حاور بها، ورد فيها على 
وزيــر الداخلية صالــح مهدي عماش 
حني اتخــذ قرارا تعســفيا في حينه 
وهو صبغ ســيقان الفتيــات اللواتي 
كن يرتدين الفســاتني القصيرة التي 
تظهر مفاتنهــن، وكان عماش رحمه 
اهلل شــاعرا مبدعا أيضــا، وجرت بني 
توجها  جميلة  مســاجلة  الشاعرين 

اجلواهري ببيت شعر رائع :
وأرى اجلنــان إذا خلت منهــن أولى أن 

تعافا  
وقد أربكت قصيــدة اجلواهري الوضع 
ألن صوته كان مدويا في العراق وغيره 
ممــا دفع احلكومة العراقيــة إلى إلغاء 
هذا القرار واالعتذار للشاعر والشعب 
وأكد عماش إنه "  خطأ تالفى " وعادت 
بعدها صبايا بغداد وفاتناتها إلى سبي 
قلوب العاشــقني واغوائهم بالتفاحة 

التي أخرجت أباهم آدم من جنته. 
في دواوين اجلواهــري العظيم قصائد 

غزل بنساء أجنبيات ذكرهن بأسمائهن 
وأخريات ملح لهن،  كان عفيف التغزل 

في بعض ما كتب، جريئا في غيره. 
الشــعراء الذين ال يتغزلون ال مينحهم 
مملكته  إلــى  الدخــول  حق  الشــعر 

الرحيبة ".
 الكتابــة عن اجلواهــري، وعن نضاله 
وجتواله في غربته ممكن جدا، وقد كتب 
والصحفيني،  االدبــاء  الكثير من  عنه 
لكن موضوع املــرأة لم يأخذ حقه في 
االعــالم، واجلواهري مثلما هو شــاعر 
كبير ومرجع لعدد كبير من الشعراء، 
هو كذلك عاشق، لكل اجلمال باحلياة، 
هو لم يقع في احلب مثل غيره، هو وقع 
في حب حروف عاشــقة مالت به بني 
عدة زوايا فكانت نصوصه وثيقة تؤرخ 
ملرحلة من حياته غزال وعشقا اليقبل 

التأويل، وعلى لسان العشاق يقول:
ومتشت مهتاجة.. يتمشى العجب 

واحلسن في الدماء غزيراً
نحو حمامها ترى من خالل املاء.. فيه

ما سيستثير الغرورا.!
جسمها اللدن.. والغدائر تنساب

كما أرخت العذاري ستوراً! 
الســمع كالقبلة.. امليــاه في  وخرير 

حرانة
تهيُج الشعورا

النهدين  فداعبــت  نفســها..  عبدت 

بالَشْعرِ
غبطًة وحبورا .!

ورغم انه حــذر من وقوعــه في حب 
الغواني، وينتقي جنمــات قلبه مثلما 
ينتقي حــروف قصيدتــه، لكنه يقع 
اســيرا لســحر النهود ودالل الغواني 
النار في قلــب الرجل،  الذي يشــعل 
فيصف في قصيدته ) افروديت( جمال 

الغواني: 
إذ ليالي اجلليل...

رمز احلياة 
عطرات مبدرج الفتيات

في ضفاف )) البحيرة(( النشوانة 
ترمتي في منيرها حرانة

كلَّ عذراء...
وردٍة معطاف

يتساقطن موقع االصداف
وعليهن من منير صاف

أي ستر مهلهٍل...
)) كشاف((؟!

إذ حقول اجلليل مرمتيات 
بقدوم الربيع محتفيات 

يتضاحكن في َمَدَب الشعاع
راجفاً فوقها ارجتاف ))اليراع((
إذ غدا اجلو من أريج املراعي 
خدر النساء من بنات الغرام

سابحاً...
في العطور و ))االنعام ((.

للجواهري مواقف من قضايا مجتمعه 
وحتديــدا قضايــا املرأة، فقبل ســتة 
وأربعــني عاماً، وفي الثامن من آذار عام 
1962، ألقى اجلواهري قصيدته االشهر 
التي كتبها للمرأة فكانت اجمل حتية 
وتقدير لها في عيدها وقد ترددت تلك 
القصيدة على لســان العراقيني داخل 
العــراق وخارجه ملناســبة يــوم املرأة 
العاملــي،  فكتبها بـ )35( بيتاً، فكانت 
مبثابة اعالن لتأييده للمرأة في العالم، 
وزوجة وشــقيقة  أماً  ولوقوفه معها 

وبنتاً وحبيبة:

حيَّيتُهــنَّ بعيِدهّنــة مــن بيضِهــنَّ 
وُسودِهّنه

وحِمــدُت شــعرَي أن يــروَح قالئــداً 
لُعقودِهّنه

نََغــُم القصيِد قبســته مــن نغمٍة 
لوليدِهّنه

كم بســمٍة لّي لم تكن ، لــوال افترارُ 
نَضيِدهّنه 

دمعٍة  مــن  صغتهــا  لــَي  ويتيمــٍة 
بخدودهّنه

* * *                              
رهــُن  للخيــر  جهودنــا  وكلُّ  ـّـــا  إن

ُجهودِهّنه
وصمودُنا في النائباِت َمرَدُّه لصمودهّنه
وســعودُنا   ، نحوُســنا  بنحوِســهّن 

بسعودهّنه
ُشــموخهن  صنُع  الغرُّ  التضحيــاُت 

وُجودهّنه
* * *                              

قالوا "الشــهيُد" فقلت: ويَح ثواكل ٍ 
بوحيدهّنه

ُحملنــه تِســعاً وِخطَن عليه ُســمرَ 
جلودهّنه 

أوجْدنَه وفّديَنه خوَف الردى بوجودِِهّنه
هلل أّيُة رِقٍة وقساوٍة في عودهّنه

وهدمننــا  بجهودهنــه  رننــا  عمَّ
بصدودهّنه

َُّح - عن ســراب  خوَف التناقض - ال أمُل
وعودهّنه

أنا أختشــي منهنَّ فالســلطاُن عبُد 
عبيدهّنه

زِنَّ احلياَة بوعِدهنَّ وِشنَّها بوعيدهّنه 
إنــي وإن ســامرتهّنه ، وَغَمــزُت من 

أُملودهّنه 
ا ليل ٍ سهرُت مؤّرقا لبريدهّنه فلُرمبَّ

كم فتنٍة لقدميهنَّ ، ورثنها بجديدهّنه
املوت لَصــُق ُجلودهّنــه ... والنارُ حتت 

َجليدهّنه
* * *                              

وملمُت شــمَل   ... بعيِدهنَّ  حييُتهــنَّ 
عديدهّنه

وحشدُت أحســَن ما استطعُت ، أزُفُُّه 
حلُشودهّنه

منهّن َمْحُض العاطفات ِ فهنَّ َمْحُض 
قصيدهّنه

وقبست من سجِع احلمام ِ ، الرجَع ، من 
تغريدهّنه

بحــاِل  فقــْل  اآلنســاُت  الســيداُت 
َمُسودهّنه

 اجلواهري تزوج مرتني، املرة االولى كانت 
من ابنة عمه مناهــل التي اجنبت له 
أميرة وفرات وفــالح، كانت عالقة حب 
من اجمل ماسمعنا وقرأنا عن قصص 
احلب، وقد كتب بهــا قصيدة رثاء عام 
1939، حني توفيــت رحمها اهلل :" قد 
يقتــل املرء مــن احبابه، بعــدوا عنه، 
فكيف مبــن أحبابه ُفقدوا"، وبعد وفاة 
"مناهــل" تزوج اجلواهــري من اختها 
"أمونه" وأجنبت له: جناح وكفاح وخيال 
وظالل :" إني وعينيك ال امنى بداجية، 

إال وانت لي االصبح والفلُق.

أعلن اجلواهري عن قصص احلب التي مر 
بها من خالل قصائده التي تغنت بهن، 
وبيت،  أكثر من قصيــدة وقطعة  في 
فكتب عن حبيته الفرنسية انيتا أكثر 

من قصيدة نهاية االربعينيات ومنها:
"أنى وجدت "انيتــا" الح يهزني طيف 

لوجهك رائع القسمات
ألق "اجلبني" أكاد أمســح ســطحه، 
بفمي، وأنشق عطره بشذاتي" فكانت 
احملطة االبرز فــي حياته كعالقة حب 
اثرت به، وهذا ما اشار له شخصيا في 

لقاءاته:
ان وجه الدجى "انيتا" جتلى …عن صباح 

من مقلتيك أطال
وكأن النجــوم القــني ظال…في غدير 

مرقرق ضحضاح
بني عينيك نهبة للرياح…ورياض املروج 

اهدتك طال
رشــفة مج عطرها وتولى…حيث هذا 

الرأس اجلميل تدلى
ومن ابرز ما كتبه عــن فراقه حلبيبته 

انيتا الفرنسية: 
)ههنا، ههنا، مكانُِك أمِس

ههنا، مّس أمِس رأُسِك رأسي
ههنا أمِس، أمِس، ذّوبُت نفسي
في يبيٍس من الشفاِه الّظوامي
تتساقى ِمن القلوب الّدوامي( 

و....
)رّف ُجْنُح الّدجى ))أنيُت(( َعلّيا
رّفًة ِخلُت وَْقَعها في عظامي

وكان  أحنــى،  كان 
أشهى إلّيا

لو َطواني عنه 
َجناُح احلِماِم

تعّوضُت  لــو 
عــن  ثَــّم 

ُمقلتّيا
هانِىٍء  ُمقلَتْي 

تعّرى فناما
و تناسى الّلذاِت 

واآلالما(

المرأة في نصوص الجواهري.. وقفات مع أبرز نصوصه

ابتسام يوسف الطاهر
 

الكثير مــن الكتــاب أو املعنيني بالشــأن 
الثقافــي ورمبــا السياســي، يخلطون بني 
ثقافة العنف والعنف الثقافي. املصطلحان 
يبدوان قريبني مــن بعضهما أو رمبا يكمالن 

بعضهما.
العنف الثقافي أراه فــي كل ما ميارس ضد 
املثقف سواء كان مفكرا أو روائيا أو شاعرا..

وهذا متمثل باقصاء أو جتاهل املنتج الثقافي 
أو العلمي. التعتيــم عليه اذا كان مختلفا 
بعض الشــيء مع وجهات نظــر القائمني 

على الشأن الثقافي املؤسساتي. وقد ميارس 
العنــف من قبل مثقفــني أو منضوين حتت 
لواء الثقافة لكنهم موالون حلزب أو طائفة 
أو كتلة ال تؤمن بالدميقراطية، قد تؤمن بها 
شكال، ولكنها متارس كل الوسائل لتغييب 

االخر بل وتغييب الدميقراطية.
والعنف الثقافي يتمثل ايضا في قمع حرية 
املبدع الكاتــب، كمفكر أو روائــي أو فنان. 
فاحلرية هي اول شــروط االبــداع. واذا غابت 
احلرية يتخلخل االبــداع ويصبح مجرد بوق 
ال ميثل غير مــن يحمله. واحلرية ال نعني بها 
احلرية غير املسؤولة أي االنحالل والتجرد من 
القيم االخالقية واالجتماعية. ولكن املعني 
بهــا حرية الفكر والدفاع عــن الفكر اآلخر 
املستشريان  والتخلف  اجلهل  إلضاءة عتمة 
في مجتمعنا. وحرية املثقف حســب قول 
جــون لوك: هــي أال يتعرض املــرء للتقييد 
والعنف من قبل اآلخريــن. اجملتمع الثقافي 
الذي ينضوي حتت ظاهرة العنف يتخذ أفراده 
مفاهيم معادية جتاه اآلخر ويتبنى سياسة 
االقصاء. تكمن على شكل عنف معنوي أو 
مادي مثل تشكيك املثقف باآلخر ومحاولة 
التقليل من شــأن مشاريعه وإجنازاته، وهذا 
شكل من اشكال اإلقصاء والذي بدوره يؤدي 
إلى حالة مــن القلق واالحبــاط وقد يؤدي 

للعنف احيانا.
بينمــا يوهــان غولتنغ في كتابــه )العنف 

الثقافي( يفســر مفهــوم العنف الثقافي 
على انه استكماال ملفهوم العنف البنيوي، 
الذي هــو تعبيــر اســتعمل ألول مرة في 
الســتينات ليدل على احد اشكال العنف 
الــذي يتوافــق مــع منهجية املؤسســة 
االجتماعية املهيمنة والتي قد تقتل بشكل 
غير مباشــر من خالل منع  املستهدفني من 
احلصول على احتياجاتهم االساسية. وهذا 
من خــالل القمع السياســي واالجتماعي 
واالستغالل االقتصادي وبالتالي يؤدي الى زرع 

بذور الكراهية والعنف واالرهاب.
فالعنف الثقافي حسب غولتنغ مظهر من 
مظاهر الثقافة التي تســتخدم لشــرعنة 
العنف بشكل مباشــر أو بنيوي كما سبق 
.. فالعنف الغير مباشر يبنى داخل الثقافة 
بدون قتل أو تشويه مباشر لكنه يستعمل 
لتبرير أو شــرعنة احدهما كما في نظرية 

العرق االرقى أو شعب اهلل اخملتار!
وآخــر يعــرف العنــف الثقافــي: على انه 
مصطلح يعبر عن فرض رؤية حزب أو جماعة 
أو ســلطة ما على مجتمــع متنوع متعدد 
االطياف. فيمارس إنكارا وجتاهال لشخصية 
األخر ومتطلبــات حياته مما يفضي إلى إثارة 
الغضب الذي يواَجه بسلوك سلطوي عنيف 
ميارســه إتباع الســلطة ومروجو ثقافتهم 
العنيفة ويضاعف شقة اخلالف بني اإلطراف 
ويعمل على إخراس األصوات وحتويل العالقة 

إلى عالقة  التكافلية بني السلطة واجملتمع 
متسلط ومسلوب.

في حــني بعضهم يــرى العنــف الثقافي 
وفكرية  سياسية  منظمات  متارســه  فيما 
ودينية ومتزامن مع العنف اجملتمعي والقتل 
واإلرهاب األعمى الذي غــزا مجتمعاتنا في 
الوقــت احلاضر. عن طريق وســائل أعالمها 
اخملتلفــة وقنواتها الفضائيــة املوجه التي 
تبــث عبر شــبكات التواصــل االجتماعي 
والفضائيات اخملتلفة محاولة فرض ثقافتها 
علــى اآلخرين حتت شــعار مظلومية أقلية 

قومية أو طائفية أو حزب.
من جانب آخــر، تزامن تفاقــم دور العقائد 
األحادية املّدعيــة امتالك احلقيقة املطلقة، 
والرافضــة للتباين واالختــالف، مع تغييب 
العلمانيــة  الثقافيــة  املؤسســات  دور 
الدميوقراطية، مما ادى إلى انتشــار مفاهيم 
التكفير والتخوين. وممارسة العنف الفكري 
واجلســدي ضــد اآلخر، مــا أدى إلــى زيادة 
الوحدة  وتصدع  االجتماعية،  االنقســامات 
الوطنيــة، وحتــوَّل التنــوع االجتماعي من 
مصدر للغنى واإلبداع إلى أســباب الصراع 
الذي يهدد السلم االجتماعي ويدفع اجملتمع 

للتقهقر بدال من التقدم.
احلقيقــة ان ماتقــدم من تعريفــات، تعب 
العنف..الذي متارســه  عن مصطلح ثقافة 
الطائفية  العنصرية  املنظمات  أو  السلطة 

بــأن صوتها هو  التي تؤمــن  املتســلطة، 
األعلى وهــو االصلح.. وبالتالي تقصي االخر 
اذا اختلف معها. وهذا مارســته اجملتمعات 
االولى  العصــور  منذ  والبلدان  والشــعوب 
إلنشــاء اجملتمعات. واسهم الشعراء بتعزيز 
نزعة التعالي والتفاخــر بالعنف "بأنا نورد 
الرايــات بيضا ..ونصدرهن حمــرا قد روينا/  
متى ننقل الى قوٍم رحانا..يكونوا في اللقاء 
لها طحينا".  فرايات الشــاعر رويت بدماء 
اآلخــر الذي هو حينها صديقــه، امللك.. قد 
يبالــغ رواة التاريــخ ويحرفــون احلقائق عن 
سبب ذلك العنف والتفاخر بالقتل ألسباب 
غير منطقية، من تعالي وغرور ونزعة قومية 

متعالية. 
كمــا احلال اليوم في ظهــور النازية وغيرها 
من االحزاب القومية التي تبنت العنف من 
اجل االنفصال وخلق جو عدائي مشــحون 
بالكراهية بني ابناء الوطن الواحد، حلد متزيق 
وحدة الشعوب واألمم، كما في العراق وغيره 
من الدول العربية التي تعاني ذلك الشقاق 
والعنف وظهور عصابات االرهاب التي روعت 
وتروع ابنــاء الوطن الواحد، مســتغلة كل 
الوســائل التقنية احلديثة إلشــاعة ثقافة 
العنف أو تبرير العنف الذي متارسه من خالل 
بعــض الكتاب واملثقفــني أو ذوي الصحف 
الذين يحاولون تبرير كم العنف ذاك على انه 
رد على العنف االميركي الذي تروجه وتبيعه 

اسلحة في يد اجلهلة واملوتورين.
بينما العنف الثقافي كما بينت في املقدمة، 
هو ما ميارس ضد املثقــف كاتبا أو فنان من 
اقصاء الى حرمان من اسماع صوته، بوسائل 
مباشرة أو غير مباشرة، منها تخلي الدولة 
عن مهمتها في دعمــه. مايزيد من معاناة 
الكتاب واالدباء واملفكريــن في مجتمعاتنا 
في حرمانهم من نشر منتجهم الفكري اذا 
كانــوا من ذوي الدخل احملدود أو من الذين لم 
ينضووا حتت لواء حزب أو مؤسسة متنفذة! 
فهذا احد اشــكال العنــف الثقافي، حيث 
يفتح اجملال واسعا أمام األقالم غير املسؤولة 
لالنتشــار.  واجملتمع،  بالثقافة  املعنية  وغير 
وهذا بدوره سيفضي الى التجهيل املتعمد 

والذي هو املنشأ اخلصب للعنف.
واخيــرا هناك ظاهــرة اضعها فــي خانة 
العنــف الثقافي. وهو ما متارســه القنوات 
التلفزيونيــة والفضائيــات التــي تكاثرت، 
مع تكاثر احلشــو والبرامج املكــررة، كثرة 
االعالنات والدعايات وبشــكل غير مدروس. 
وهو عصر االعالنات بال منــازع،  بحيث بتنا 
ال نتمتع مبتابعــة أي برنامج ثقافي أو فيلم 
وثائقي، بل حتى االغاني، لكثرة االنقطاعات 
لتقدمي كم من االعالنات املعادة واملطولة مما 
يدفعنــا احيانا الى التوقف عن املتابعة. في 
حني اخبــار العنف والتحريض تتواصل على 

مدار الساعة. 

بين ثقافة العنف والعنف الثقافي
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بغداد ـ الصباح الجديد
استقرت اسعار صرف الدوالر االميركي مقابل 
الدينــار العراقي، لليوم الرابــع على التوالي 
ب بورصة الكفاح املركزية في بغداد واالسواق 
احمللية امس االربعــاء بورصة الكفاح – بغداد 

120.000، وهي االسعار نفسها ليوم امس .
اما أسعار البيع والشراء في محال الصيرفة 
فقد بلغ ســعر بيع الدوالر = 120.500 دينار ، 

وسعر شراء الدوالر = 119.500 دينار.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوياتها 
في أســبوع امس األربعاء متعافية من أدنى 
مســتوى في سبعة أشهر الذي المسته في 
اجللسة السابقة، مع تراجع الدوالر الذي عزز 

الطلب على املعدن األصفر.
وزاد الذهب في املعامالت الفورية 0.6 في املئة 
إلــى 1260.06 دوالر لألوقية )األونصة( بحلول 
الســاعة 07:12 بتوقيــت غرينيتش، بعدما 
المــس أعلى مســتوى له في أســبوع عند 

1261.10 دوالر لألوقية.
وصعــد املعدن األصفــر أكثر مــن 20 دوالراً 
مقارنة مع املســتوى املتدني الذي بلغه أمس 
عنــد 1237.32 دوالر لألوقيــة، وهــو أضعف 
مســتوى له منذ 12 كانون األول )ديســمبر( 
املاضي ، وارتفع الذهب في العقود األميركية 
اآلجلة تسليم آب )أغســطس( 0.6 في املئة 
إلــى 1261.30 دوالر لألوقيــة ، فيما انخفض 
أداء العملة  الــذي يقيــس  مؤشــر الدوالر، 
األميركية أمام ســلة من ست عمالت كبرى، 

بنسبة 0.3 في املئة إلى 94.421 .
ويجد الذهب دعماً في تراجع الدوالر، إذ يقلل 
من كلفة املعدن املقــوم بالعملة األميركية 
على املســتثمرين من حائزي العمالت األخرى 
، وتراجعت األســهم اآلسيوية بفعل تصاعد 
اخملــاوف من التوتــرات التجاريــة بني الصني 
والواليات املتحدة قبــل حلول املوعد النهائي 
لفرض رســوم أميركية علــى واردات صينية 
بباليني الدوالرات ، وغالباً ما يعد الذهب مالذا 
آمناً في أوقات الضبابية السياســية واملالية 
، ومن بني املعادن النفيســة األخرى، ارتفعت 
الفضة في املعامالت الفوريــة 0.7 في املئة 
إلى 16.13 دوالر لألوقية، وصعد البالديوم أكثر 

من واحد في املئة إلى 950.80 دوالر لألوقية.
وزاد البالتــني 0.1 في املئة إلــى 837.74 دوالر 
لألوقية، بعدما نزل أمس إلى أدنى مستوياته 
منــذ كانون األول )ديســمبر( 2008 عند 793 

دوالرا لألوقية.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
تراجعت األسهم األوروبية في أوائل تعامالت 
يوم امس األربعاء مع اســتمرار اخملاوف بشأن 
التجــارة العامليــة في الوقت الــذي تضررت 
فيه املعنويات جتاه أســهم شــركات أشباه 
املوصالت على وجه اخلصوص بعد أن حظرت 

مايكرون األميركية بيع رقائق إلى الصني.
وانخفض املؤشــر ستوكس 600 األوروبي 0.2 
باملئة بحلول الساعة 0723 بتوقيت جرينتش، 
وتراجع املؤشر داكس األملاني 0.2 باملئة واملؤشر 

فايننشال تاميز 100 البريطاني 0.3 باملئة.
التعامــالت متقلبة قبيــل املوعد  وكانــت 
النهائــي املنتظــر أن تفرض فيــه الواليات 
املتحدة رســوما جمركية علــى واردات من 
البضائع الصينيــة بقيمة 34 مليار دوالر في 

السادس من يوليو متوز.

استقرار سعر صرف 
الدوالر في بغداد

ارتفاع أسعار الذهب 
في أعلى مستوى 

تراجع أسهم أوروبا متأثرة 
بالضغوط التجارية 

متابعة الصباح الجديد:

اعلنــت منظمــة الــدول املصدرة 
للنفــط »اوبك« امــس االربعاء، ان 
سعر ســلة األوبك اليومي سجلت 

اكثر من 74 دوالرا للبرميل الواحد.
وقالت املنظمة في بيان لها حصلت 
اجلديد« على نسخة منه  »الصباح 
ان »ســعر ســلة أوبك مــن أربعة 
 74.62 للخام سجل  برميال  عشــر 
دوالر للبرميل الواحد« وان »الســعر 
انخفض عن اليوم السابق الذي بلغ 
أمانة  حلســابات  وفقا  دوالر،   75.28

أوبك«.
وقــد ارتفعت أســعار النفط بعد 
تقرير يظهر تراجع مخزونات الوقود 
توقف منشــأة  األميركية في ظل 
النفطية  للرمال  كندا«  »سينكرود 
في ألبرتا والتي عادة ما تورد للواليات 
، وقد وجدت أسعار النفط  املتحدة 
دعمــاً فــي العقوبــات األميركية 
الوشــيكة على إيــران، والتي تنذر 
إمدادات عن سوق شحيحة  بقطع 
منظمة  تعهــد  برغــم  بالفعــل 
)أوبك(  للنفط«  املصــدرة  »البلدان 
زيــادة اإلنتاج لتعويض أي نقص في 

املعروض بسبب تعطل اإلمدادات.
وبحلــول الســاعة 06:50 بتوقيت 
غرينيتش، ارتفع خام غرب تكساس 
العقود  فــي  األميركي  الوســيط 
اآلجلــة 37 ســنتاً أو 0.4 في املئة، 
عن التسوية الســابقة ليصل إلى 
74.51 دوالر للبرميل. وكان اخلام بلغ 
أمس أعلى مســتوياته منذ تشرين 
 75.27 2014 عند  الثاني )نوفمبــر( 
دوالر للبرميــل ، وبلــغ خام القياس 
دوالر   78.04 »برنــت«  العاملي مزيج 

أو بنسبة  28 سنتاً  بزيادة  للبرميل، 
0.4 في املئة عن التسوية السابقة.

ومن املتوقع أن يكون نشاط التداول 
محــدودا اليوم بســبب عطلة يوم 

االستقالل في الواليات املتحدة.
وقــال »معهد النفــط« األميركي 
أمس إن مخزونات اخلام في الواليات 
املتحــدة تراجعت 4.5 مليون برميل 
إلــى 416.9 مليــون برميــل فــي 

األســبوع املنتهي فــي 29 حزيران 
)يونيــو( املاضــي. وذكــر املعهد أن 
التقطير،  ونــواجت  البنزين  مخزونات 
التدفئة،  ووقود  الديزل  تشمل  التي 

انخفضت أيضاً.
الوقود  مخزونات  انخفــاض  ويرجع 
فــي األســاس إلى توقف منشــأة 
النفطية  للرمال  كندا«  »سينكرود 
البالغــة طاقتهــا 360 ألف برميل 

يوميا قرب فورت مكموري في ألبرتا. 
التوقف  أن يســتمر  املتوقــع  ومن 
طوال متــوز )يوليو( اجلــاري ، وتركز 
العقوبات  على  بالســوق  االهتمام 
األميركية الوشيكة على إيران أحد 

كبار مصدري النفط.
األميركية جميع  احلكومة  وطالبت 
الدول بوقف شــراء النفط اإليراني 

من تشرين الثاني )نوفمبر( املقبل.

ولتعويــض النقــص احملتمــل في 
إمدادات إيــران وتعطل إمدادات في 
بلدان أخرى من بينها ليبيا وفنزويال، 
اتفقت »أوبك« مع روسيا ومنتجني 
آخرين خــارج املنظمة علــى زيادة 

اإلنتاج من متوز )يوليو(.
وتتألف سلة منظمة الدول املصدرة 
للنفط )أوبك( املرجعية من ما يلي: 
)اجلزائر(، وجيراسول  مزيج الصحراء 

)أنغوال(، وأورينــت )إكوادور(، وزافيرو 
)غينيــا االســتوائية(، ورابــي ليت 
البصرة  إيــران(،  وإيــران  )غابــون(، 
إكســبورت  الكويت  )العراق(،  ليت 
)الكويت(، إس ســيدر )ليبيا(، بوني 
اليت )نيجيريــا(، قطر مارين )قطر(، 
الضــوء العربي )اململكــة العربية 
)اإلمــارات  موربــان  الســعودية(، 

العربية املتحدة( وميري )فنزويال(. 

أسعار نفط أوبك تسجل أعلى من 74 دوالرا للبرميل الواحد
بعد تراجع مخزونات الوقود األميركية

وجدت أسعار النفط 
دعمًا في العقوبات 
األميركية الوشيكة 
على إيران، والتي تنذر 
بقطع االمدادات عن 
سوق شحيحة بالفعل 
برغم تعهد )أوبك( زيادة 
اإلنتاج لتعويض أي نقص 
في المعروض

 ارتفعت أسعار النفط بعد تقرير يظهر تراجع مخزونات الوقود األميركية
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الصباح الجديد ـ وكاالت:

تســود أجواء من التوتر داخل مصنع 
ميــزوري،  واليــة  فــي  للمســامير 
حيث يخشــى املوظفــون ان يفقدوا 
اجلمركية  الرسوم  بسبب  وظائفهم 
التي يفرضها الرئيــس دونالد ترامب 

على واردات البالد من الصلب.
وكان العمــل فــي مصنــع »ميــد 
مزدهرا،  كوربوريشن«  نيل  كونتيننت 
فهــو يوظــف نحــو 500 شــخص 
الصناعية  البلــدة  بــالف  بوبالر  في 
الصغيــرة البالغ ســكانها 17 الف 
نسمة في وســط الواليات املتحدة ، 
ويتخوف املصنع من تداعيات الرسوم 
%25 التي تفرضها  اجلمركية بنسبة 
االدارة على الواردات من الفوالذ، ويحذر 

بانه رمبا قد يضطر الى اغالق ابوابه.
فقد أرغم على زيادة اسعاره لتعويض 
هذه الزيــادة، لكن هــذا االمر جعل 
منتجاتــه غير قادرة على منافســة 
الصناعــة االجنبيــة، اذ ال يتم فرض 
رســوم على املنتجــات اجلاهزة عند 

استيرادها الى الواليات املتحدة.
يقــول كريــس بــرات املديــر املالي 

والتنفيذي في املصنع لوكالة فرانس 
برس ان فرض هذه الرسوم »سياسة 

غير صائبة« و«علينا تعديلها«.
وداخل مبنى يشــبه حظيــرة يفك 
أســالك  بكــرات عمالقة من  عمال 
الهادرة  االالت  الفوالذ وسط عشرات 

بضجيجها.
تطغى رائحــة املعادن املنصهرة على 
الداخلني الى املصنــع كما ال بد من 
لتفادي  االذنــني  في  وضع ســدادات 

الضجيج املرتفع جدا في املكان.
يقول شول هيوي املشرف على االالت 
»كنا نعتقد ان وظائف اشخاص مثلنا 
يعملون في اكبر مصنع للمســامير 
في الواليات املتحــدة يجب ان تكون 

أكثر أمانا، لكن االمر ليس كذلك«.
واقترع الكثير مــن املوظفني لصالح 
ترامب علــى غرار منطقة بوبالر بالف 
بنســبة تفوق %60 فــي االنتخابات 
الرئاســية فــي 2016 وذلــك تأييدا 
بانعــاش املصانــع في  لسياســته 

الواليات املتحدة.
وشــدد هيوي »أريد فقــط ان تكون 
الواليات املتحدة على قدم املســاواة 
)مع الــدول االخــرى(. وكان يبدو انه 
مهتــم بالقيــام بذلــك«، مــا يزال 
قائمــا، لكن هؤالء  لترامب  الدعــم 

املوظفني يريدون استثناء في مرسوم 
املصنع  ليتمكن  اجلمركية  الرســوم 
من االســتمرار في اســتيراد الفوالذ 
بسعر رخيص من مجموعة دياسيرو 

لكن  املصنع  متلك  التي  املكسيكية، 
طلبهم واحد من عشرين الف طلب 

مت رفعها الى االدارة االميركية.
يقول مسؤولون في املصنع ان الوضع 

ســريعا،  التحرك  يســتدعي  بــات 
فالطلبيــات تراجعــت ب%70 وقــد 
الثالثة في  املصانع  واحدا من  أغلقوا 
حوا 60 عامــال وميكن ان  اجملمع وســرّ

يزيد هذا العدد سريعا.
وفــي حال لــم يطرأ تغييــر بحلول 
نهاية الصيف فان املؤسسة نفسها 
ميكن ان تغلــق ابوابهــا، لكن »ميد 
%50 من  التي تصنــع  كونتيننــت« 
املســامير االميركيــة الصنــع، لها 
ثقلها االقتصادي فــي هذه املنطقة 
فهي مصــدر الدخــل الوحيد لديان 
بروغدون مشــّغلة االالت البالغة 54 

عاما وابنتها الطالبة في اجلامعة.
تقول ديان »أخشى أن أخسر كل شي 
واعتقد ان عمري لم يعد يســمح لي 
بالبدء من الصفــر«. وتعمل ديان في 
املصنع منذ ثماني ســنوات واشترت 
منزال منذ بضعة أشهر فقط لكنها 
ما تزال تدعم ترامب ولــو أنها تأمل 
بان يعيــد النظر في بعــض قراراته 
»وان يتذكــر ان اشــخاصا ميكــن ان 
يخسروا وظائفهم بسبب بعض هذه 

االجراءات« .
ويقاســمها هذا الشــعور عدد من 
اعالميا  أطلقــوا حتركا  وقد  زمالئها. 
عبر رســالة مفتوحة نشــرت على 
الصفحة االولى من صحيفة محلية 
لكن هذه االجراءات انعكست ايجابا 
على مؤسســات اخرى. فقد أعاد »يو 
اس ســتيل« لصناعة الفــوالذ 500 

موظف كانوا في بطالة تقنية لزيادة 
القــدرة االنتاجيــة الحــد مصانعه 
الواقع علــى بعد ســاعتني ونصف 

ساعة من بوبالر بالف.
ويشــهد ســام اندرز )28 عاما( على 
استئناف النشاط في قطاع التعدين 
مبا انه يســافر من مدينــة الى اخرى 
حلساب شــركة تقوم بتصليح أفران 
بالكاد قــادر على تلبية  الصهر وهو 
الطلــب ، كما يزور انــدرز بوبالر بالف 
الجراء عمليات تصليــح في مصنع 
لصناعــة احملــركات مقابــل مصنع 
املســامير ، واذا مت خلق عشرات االف 
الوظائف فــي قطاع التعدين بفضل 
الرســوم اجلمركية، فان مئات االالف 
االخرى ميكن ان تزول بســبب اجراءات 

الرد من قبل الدول املتضررة.
وتتوقع لــورا بوغهام خبيرة االقتصاد 
لدى معهد االبحاث »تريد بارتنرشيب 
وورلدوايد« ان تتم خســارة حتى 400 
الــف وظيفة في الواليــات املتحدة ، 
وتقــول بوغهام »نرى ذلــك منذ االن 
... فهناك وظائف تســتعمل الفوالذ 
من املســامير الى السيارات ووظائف 
تتم خســارتها في مطاعم مثال الن 
االشخاص الذي يسرحون ال يقصدون 

املطاعم«.

تقـرير
بسبب تداعيات الرسوم الجمركية بنسبة 25 % على واردات الفوالذ

عمال في قطّاع التعدين األميركي يخشون على وظائفهم بعد الرسوم على الصلب

قطاع التعدين 

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أعلنت هيئات الضرائب في خمس دول من 
بينها الواليــات املتحدة وكندا واململكة 
املتحدة امس االربعاء تشكيل مجموعة 
من  املعلومات  وتبادل  للتعاون  مشتركة 
أجل مكافحة التهرب الضريبي وتبييض 
االموال على الصعيد العاملي وبني الدول.

تشــيفز  »جوينتس  مجموعــة  وتضم 
اوف غلوبال تاكس انفورســمنت« )جاي 
5( مســؤولني من هيئــات متخصصة 
واململكة  وهولندا  وكندا  اســتراليا  من 
املتحــدة والواليات املتحدة ، وتشــكيل 

اجملموعــة بدعوة من منظمــة التعاون 
لتعزيز  اوروبا  فــي  االقتصادية  والتنمية 
بحســب  الضريبي  التهرب  مكافحــة 

وكالة العائدات في كندا .
وتهــدف اجملموعة الى »تشــكيل هيئة 
دوليــة لتطبيــق القانــون مــن خالل 
البيانــات واملعلومات وحتســني  تبــادل 
العمالنية من خــالل مقاربات  القــدرة 
جديــدة اضافة الــى القيــام بعمليات 
مشــتركة« بهدف مالحقة »االشخاص 
متعلقة  جنح  ارتكاب  يســهلون  الذين 

بالضرائب في اخلارج«.

وأعلنت وكالة العائدات في بيان ان خبراء 
الدول اخلميس أعدوا خالل االجتماع االول 
»خططا  املاضي  االســبوع  للمجموعة 
وطرقــا لرصــد اجلرائــم االلكترونيــة 
واالشخاص الذين يسهلون ارتكاب اجلنح 

عبر الدول«.
ويفتــرض ان يواصــل أعضــاء اجملموعة 
نقاشــاتهم من خالل اتصاالت فصلية 
وأيضا  املغلقة  الهاتفيــة  الدائــرة  عبر 
خالل اجتماع فــي 2019 ملنتدى منظمة 
التعاون والتنميــة االقتصادية في اوروبا 

حول الضرائب واجلنح.

وصرح دون فورت مسؤول هيئة التحقيق 
اجلنائي في مصلحة الضرائب االميركية 
»ال ميكننا االســتمرار بالعمل كالسابق 
وعدم تقاســم أي معلومات مع ســائر 
الدول بينما أفــراد العصابات واملتهربون 
بالنظــام  يتالعبــون  الضرائــب  مــن 
ويستغلون ثغراته لربحهم الشخصي«.

وتابع فورت »تهــدف مجموعة +جاي +5 
الى الغاء احلواجز واالفادة من املمارسات 
االفضل لــكل الدول االعضاء وان تصبح 
مجموعــة عمالنية رائدة وقــادرة على 
ممارســة ضغوط على اجملرمــني الدوليني 

بفضل سبل لم يكن لدينا وصول اليها 
املديرة  وأكــدت جوان شــاربونو   ، قبال« 
العامــة لوكالة العائدات فــي كندا ان 
الهــدف أيضا هــو مكافحــة »اجلرائم 
اســتعمال عمالت  االلكترونيــة عبــر 

افتراضية«.
وأقــر البرملــان البريطاني فــي أيار/مايو 
املاضــي اجــراء ملكافحــة التعتيم في 
املالذات الضريبية ضمن اململكة املتحدة 
من خالل ارغام اراضيها مــا وراء البحار 
علــى التصريح علنا عــن هوية مالكي 

الشركات املسجلة فيها.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
سجلت 14 في املئة من األسهم 
القطرية نهايــة تعامالت أمس 
تراجعــا فــي أســعارها عنــد 
املقارنة بأســعارها أول من أمس 
ما يعــادل 6 شــركات من أصل 
أسهمها  تداول  جرى  42 شركة 
أمــس بينمــا ارتفعت أســعار 
أســهم 34 شــركة، واستقرت 
القيمة  لترتفع  أسهم شركتان 
الســوقية لألسهم املدرجة الى 
بزيادة قدرها  ريــال  501.5 بليون 
2.9 بليون ريال نستبها 0.58 في 

املئة.
فنجد  االجماليات،  الى  وبالنظر 
ارتفاعــا فــي قيمة األســهم 
املتداولــة بنســبة 45 في املئة 
الى 279 مليــون ريال في مقابل 
273 مليــون ريال اول من أمس، و 
صعدت الكمية املتداولة بنسبة 
7 فــي املئــة الــى 12.1 مليون 
ســهم، في مقابــل 8.3 مليون 
ســهم لليوم الســابق، وصعد 
عدد الصفقات املنفذة بنســبة 
10 في املئة الــى 4364 صفقة 

في مقابل 3959 صفقة.

بعض  أســعار  حتســن  وبدعم 
األســهم، واصل املؤشــر العام 
للبورصة ارتفاعه بنســبة 0.50 
في املئــة تعــادل 45.88 نقطة 
 9188.16 مســتوى  الى  صعودا 
نقطــة فــي مقابــل 9142.28 
نقطــة أول من أمــس، لترتفع 
مكاســب املؤشــر منذ مطلع 

العام الى 7.8 في املئة.
اجتاه  النقــل  قطــاع  وخالــف 
البورصــة الصاعد بعــد تراجع 
املئة  في   0.81 بنســبة  مؤشره 

الى 1945 نقطة.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
افــاد تقرير خاص حول الزراعة في 
الشرق االوســط وشمال افريقيا، 
والتنمية  التعاون  منظمة  اعدته 
االغذية  ومنظمــة  االقتصاديــة 
والزراعــة التابعة لــألمم املتحدة، 
الزراعة  املائية في  السياســة  ان 
»باتــت اقل اســتدامة« في هذه 

املنطقة.
وجاء فــي التقرير »مــن الصعب 
التقليــل مــن اهمية مشــكلة 
املياه في منطقة الشرق االوسط 
مــع  انهــا،  افريقيــا.  وشــمال 

النزاعــات، التهديــد االكبر الذي 
يؤثــر على مســتقبل املنطقة«، 
متوقعا بحلول نهاية القرن احلالي 
»انخفاضا بنسبة %21 في االنتاج 
الزراعــي فــي املنطقــة مقارنة 
بالعــام 2000«. وتابــع التقرير ان 
املشــكلة ال تقتصر علــى »ندرة 
املوارد املائية« فحســب، بل ايضا 
املستدام«  غير  »االستعمال  على 
للمياه الســطحية واجلوفية »ما 
يــؤدي الــى اســتنفاد الطبقات 
املائيــة التــي تعتمــد عليهــا 
منطقة الشرق االوسط«. وتنتقد 

املنظمتان سياسة احلكومات في 
املنطقة، حيث تعد اســعار املياه 
العالم  فــي  االرخص  مــن  فيها 
احلكومات،  مــن  مدعومة  كونها 
في حني ان االنتاج الزراعي مقارنة 
للري  املســتعملة  املياه  بكميات 
هو فقط »نصف املعدل العاملي« ، 
ففي هذه املنطقة يجني املنتجون 
افضل االرباح عبر زراعة الفاكهة 
املادي  املــردود  ويصبح  واخلضــار. 
ضعيفا جدا في حال زراعة القمح 
واالرز التــي تســتهلك كميــات 

كبيرة من املياه.

تشكيل مجموعة للتعاون ضد التهرب الضريبي في العالم

قطّاع »النقل« الخاسر
 األكبر في بورصة قطر 

تقرير دولي يحّذر من السياسة المائية 
في الشرق األوسط وشمال إفريقيا



اعالن اخلميس 5 متوز 2018 العدد )3971(

Thu 5 Jul 2018 issue )3971( 12



ظفار زاير: 
الطبيعــة هــي  منجــم مــن الثروات 
والهبــات االهيه الســاحرة التي وهبها 
اهلل لنــا ، فوضعــت بني ايدينا  ســحر 
وطــب وجمال ونعومه وعطــور وطبابة 
لنســتمتع بكل ما فيهــا، في كل مفر 
يكمن سر مختبئ ، كثف االنسان ومنذ 
العصور القدمية جهده وعلمه ليكتشف 
خباياهــا وكنوزهــا   وعلــوم الطبيعة 
متتد جذورهــا الى ازمان بعيدة وحضارات 
قدمية نشــط فيهــا علمــاء الكيمياء 
والعشــابني  بتحضير العديد من املواد 
الزيوت  الطبية والتجميلية واستخالص 
املتوافرة  النباتــات والزهور  والعطور من 
في  البيئة التي يعيشون فيها ، فمن منا 
ال يعرف  عن الطب والتجميل في عصر 
)الفراعنة(وهم اول من استعمل الكحل 
.وقــد اكتشــفت عالجــات للتجاعيد 
ومساحيق من شمع العسل كمرطبات 
للبشــرة .أمــا عــن )نفرتيتــي ،وكليو 
’رمــزا للجمال بكحل  اعتبرا  باترا( فقد 

عينيهما املميز وظالل عيونهما الزرق . 
وكثيراً ما استعملوا مادة املرمر، اذ تطبق 
الوجــه للحصول  تلك العجينــة على 
على لون أبيض واليابانيات يحددن ويلون 
شــفاههن باملســتخلص األحمر لنبتة 

الزعفران الباهظة الثمن.

 اما احلضارة الرومانية فقد اســتعملوا 
زيت الزيتون وشــمع النحل وكذلك ماء 
الورد لصنع كرميات للبشرة واستعملت 
احلنــاء لصباغــة الشــعر، اضافة الى 
على  النقوش  رســم  في  اســتعمالها 
اليدين والرجلني، خاصة قبل الزفاف، كما 
مت اســتعمال احلناء في اجلزيرة العربية، 
العطور  وكذلــك  الكحل،  واســتعمل 
والبخور، الذي شــكل ركيزة في اقتصاد 
اليمن منذ القــدم حيث كانت تصدرها 

للعالم. 
وهكــذا فأننا ســنبدأ من االلــف الى 
اليــاء بخطوات مفصله، برفقه أشــهر 
العشــابني والباحثني في علوم التغذية 

واجلمال في سوريا واملغرب العربي.
 لتبدأ رحلتك معنا في استعاده جمالك 
ورونقك بطــرق طبيعية بعيده عن املواد 
الصناعية والتجارية الغالية الثمن وغير 

املوثوق بنتائجها، ومكوناتها.
اواًل: كيف نعيد احليوية والشباب جلسدنا 

وبشرتنا املتعبة؟

الكوالجني:
مع التقــدم في العمــر او بعد تعرضنا 
ألمراض او عمليات جرحيه وسوء تغذيه 
تبدأ معاناتنا من غياب احليوية واالشراق  
للوجه والشــعر والصحــة العامة هذا 

الفقــدان يعد الركن االساســي له هو 
نقــص انتاج الكوالجــني  ، فالكوالجني 
عنصر اســاس في احلفــاظ على جمال 
االنســان وصحته رجــل كان او امرآه  ، 
فســبب ذهاب اجلمال وظهور التجاعيد، 
هو النقص في معــدالت الكوالجني في 
اجلسم البشري ، فالكوالجني موجود في 
كل انسان ولكن التفاوت بني جمال ورونق 

بشــره  االنسان من شــخص لشخص 
آخر وحتول بشــرة الوجه للشكل املتعب 
اخلالي من احليوية والنضارة ، يرجع سببه 
الــى نقص فــي كميه انتاج اجســادنا 
للكوالجني  خاصه بعــد التقدم بالعمر 
او التعرض  املباشــر ال شــعة الشمس 
،هل من املمكن ان نستعيد الكوالجني ؟ 
نعم من املمكن ان نســتعيد الكوالجني 

بصــوره طبيعية، ومــن دون اللجوء الى 
االبــر وبطريقة غير مكلفــة وطبيعية 
ومضمونة النتائج بنحــو تام، وذلك عن 
طريق تنــاول أغذية معينة من شــآنها 
اعــادة الكوالجني الى اجســادنا املتعبة 

وبشرتنا املرهقة.
قبل ان نبدأ بأي شــيء من املهم ان نركز 
على اهم نقطــة واكثرهــا تأثيراً وهي 

النظام الغذائي ، فلنقول ألنفسنا كفى 
يجب علينا ان نستعيد صحتنا وجمالنا 
واهم ما نبدأ به هو فيتامني ســي ،وكي 
نحصل على فيتامني سي بأفضل حاالته  
علينــا ان نحــرص على تنــاول األغذية 
،الطماطم  البرتقــال  مثــل  به  الغنية 
، الليمــون  والبروكلــي ، التفاح ،التوت 
الغنية  الفواكــه  من  ،وغيرها  والفريــز 
بفيتامني ســي  والسبب في ذلك هو ان 
هذا الفيتامني يعزز من انتاج الكوالجني 
في اجلســم ويحفز انتاجه ويحثه على 
األوربية  البلــدان  الظهور مجــداً  وفي 
يحرص اجلميع على تناول عصير البرتقال 
صباحــاً قبــل الفطــور  ، وميكــن حث 
اجلســم على انتاج الكوالجــني  ،نتناول 
ملعقة صغيره مطحونة من بذر الكتان 
ونضيفها لكوب احلليب او عصير برتقال  
اوعصير ليمــون صباحاً وثم تناول طعام 
االفطار، تناولي الشاي االخضر فهو يعزز 
انتاج الكوالجــني  ،واحرصي على تناول 
التفــاح بقشــوره واذا حرصنا على اكل 
الفجل والسمسم النيء  مع خليط بذر 
الكتان املطحون وعصيــر الفواكه ،ملده 
شهر واحد  فقط سنستعيد الكوالجني 
وتعود بشــرتنا نظــرة وفتيــة  مليئة 

بالصحة واجلمال .

البرسيم  : 
قد نســتغرب حينما نعلم ان البرسيم 
من االعشاب الطبيعية املليئة بالفوائد 
 ، لإلنســان  املهمة جداً  والفيتامينــات 
اذ ان البرســيم عادة ما يكــون طعاما 
للحيوانات ،ولكن هذه العشبة تعد من 
اغنى االعشــاب الطبيعية بشتى  املواد 
الغذائية ، الى الدرجــة التي اكتب احد 
العلماء البريطانيني  ان نبات البرســيم 
التــي ميكن  الغذائية  املــواد  اهــم  من 
عصيرها  وشــرب  للســلطة  اضافتها 
فحسب اعتقاده بان نبات البرسيم يعد 
صيدليــة قائمه بحد ذاتهــا  فهو يرجع 
اجلمــال واخلير لوجهك وجســدك ، وقد 
اوصت منظمة الصحــة العاملية بأدراج 
البرسيم ضمن املواد الغذائية الرئيسية 
، للــدول الفقيــرة ،عوضاً عــن اللحم 
،اضافه الى فول الصويا والسمسم وورق 

القمح.
ومــن اهم وأرخص وأكثــر النباتات قدره 
وتأثيراً في اســتعادة الكوالجني هو نبات 

الفجل.
ويعد الســكر العــدو االول للكوالجني 
فكلما زاد استهالكنا ملادة السكر كلما 
هبط مستوى انتاج جسدنا للكوالجني، 
في حــني يعد الكركم من اهم محفزات 

الكوالجني.
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فضفضة نسوة 

جولة جديدة 
دخلــت االمهات جولــة جديدة مــن مرحلة 
القلــق والدعــاء واالنتظــار وهــذه املرحلة 
ســتمتد على مدى ثالثة اشــهر املقبلة بعد 
ان راح ابناؤهــن وبناتهــن  يخوضون ويخضن 
االمتحانات النهائية ملرحلة السادس االعدادي 
» البكالوريا« ، والتي تشــكل حدثا كبيراً لدى 
ومســتقبل  مبصير  يتعلق  العراقية  العائالت 
ابنائهم ، وهنا يبــدأ مرثون االمهات فيتحولن 
الى منبهات ال متر دقيقــة من بني ايديهن من 
دون ان يذكــرن ابناءهن بــأن الوقت من ذهب 
، والوقت كالســيف ان لــم تقطعه قطعك 
وامثال كثيرة تظل االم ترددها على مســامع 
فلــذة كبدها حتــى ال يغفل اهميــة الوقت 
بالنسبة له وملستقبلة الذي تطمح ان يكون 
االفضل له بكل ما حتمله احلياة من فرص جناح 
وحتقيــق احالمها قبل احالمه بــأن ينال اعلى 

املراتب واسماها .
ومــا أن متر ايام االختبــارات وتنتهي حتى تبدأ 
مرحلــة انتظــار النتائج يوًما بيوم وســاعة 
ســاعة، وتظل تتعقب الشــائعات وأحاديث 
االمهات االخريات بشــآن موعد اعالن النتائج، 
وتظــل يداها مرفوعتــان للســماء وعيناها 
متعلقتان بأركانها منتظرة اي خبر يريح قلبها 

ويطمئنها على مستقبل ابنها او ابنتها.
ابنائهــا وخوفهم  تتطلع دائمــاً على قلــق 
وتطمئنهم وهي في داخلها ترتعد خوفاً ورعبا 
ًمن ان تخيب آمالهم بتحقيق النجاح او املعدل 
املطلوب للوصول الى كلياتهم املنشودة والتي 
واصلوا الليل بالنهار لنيل القبول فيها، لتظل 
هذه االشــهر الثالثــة او ما يزيــد عليها هي 

االصعب واالمر طعماً على االمهات.
تتجدد هذي احملنة في الوقت نفســه من كل 
عام على جميــع االمهات من دون اســتثناء 
لتمثل احللم واخلــوف والفرحة واحلزن والهمة 
واالحباط ، لكل من خاض االمتحانات النهائية 
وذاق طعم التعــب ليحصد ما زرعه من جهد 
ومثابرة وسهر وقلق من دون ان يكون له هدف 
غيــر النجاح وحتقيــق الذات  ونشــر الفرحة 
بقلــوب ذويهم الذين انتظــروا هذه اللحظة 
على مدى سنوات دراسة ابنائهم ، وهم يعدون 
العدة لهــا وهي املنشــودة املليئة بالطموح 
والثقــة بنيل ما ســعوا له وتعبــوا للوصول 
اليه بشــق االنفس ودعــوات االمهات اللواتي 
كانت ايامهــن تنثر امام كل خطوة يخطونها 
باجتاه مســتقبلهم املنشود والذي هو جل ما 

يرجونـه.

الصحافة تعتمد دقة المعلومة من مصدرها

خلود الحسناوي: العمل صعب.. والتثقيف يتطلب مزيدًا من الجهود
بغداد ـ الصباح الجديد:

برغم انها حاصلة على شــهادة 
بكالورويس في العلوم اإلسالمية، 
لكنها دخلت الوســط اإلعالمي، 
متأثرة بنتاجات املبدعني، ساعية 
إلى إيصال رســالتها واملساهمة 
في )تثقيف اجملتمع(، عبر محطات 
بالعديد  اسوة  فيها،  عدة عملت 
من اجملتهدين في اداء رســالتهم 
وتقــدمي كل متميز يســهم في 
تثبيت دعائم البناء والنجاح، تلك 
هي اإلعالمية، خلود احلســناوي، 
عضــو نقابة الصحفيــني، التي 
حلــت ضيفــة علــى صحيفة 
»الصبــاح اجلديــد« فكانت هذه 

احلصيلة:

* كيف دخلت الوسط اإلعالمي؟
ـ ال ميكنك ان حتقق طموحاً او فوزاً 
ما لم تكن متســك بزمام األمور 
النجاح  أبــواب  مفاتيح  وبيديك 
فــكان مجــال االعــالم طموحاً 
ملا  ويحتاج  لي  بالنســبة  ضامراً 
السطح  على  يظهر  كي  يحفزه 
وميتزج بنور الواقع ..فكان للكتاب 
املنهجــي دور فــي إيجــاد بذرة 
االعالم  وتنميتها عبر كتاب االدب 
وكتاب املطالعــة ،إضافة الى ما 
نقرا آنذاك مــن صحف ومجالت 
فلم اكن استطيع احلصول على 
لعدم  وغيرها  والروايــات  الكتب 
االنفتاح  برغم  باجملتمع  اندماجي 
املوجــود ،فكان جمللة )الــف باء ( 
تنمية هذا  الدور األساســي في 

اجلانب لدي عبر مطالعة ما حتتوي 
من مواد بكل صفحاتها ســواء 
غيرها  او  الثقافية  او  السياسية 
، اذ كانــت حتتوي على مــواد ثّرة 
ومختلفة أدبيــة وفنية وثقافية 
مــا يجعل مــن يطلــع عليها 
يستقي منها كماً من املعلومات 
مجلتّي  كذلك  والفكر  واملفردات 

)مجلتي واملزمار(.
إضافــة لكتاب قصــص األنبياء 
آنذاك الذي شــدني بنحو غريب، 
فقد اســتهوتني تلــك االحداث 
الكرمي  القرآن  التي حوتها ســور 
وقدرة الباري سبحانه في تسيير 
املقاديــر كي نصــل الى احلكمة 
تلك  مــن  والعبــرة  واملوعظــة 

االحداث.
فــكان دخولــي الــى الوســط 
ادون  بدأت  الكتابة.  اإلعالمي عبر 
التي  واملواقف  مشــاهداتي  كل 
تصادفنــي على شــكل مقاالت 
ومــن ثم طــورت موهبتــي عبر 
دخول دورات اعداد وتقدمي البرامج 
حتى وجلت عالم اإلذاعة وجلست 
خلف امليكرفــون وبكل ثقة بعد 
خمس دقائــق فوصل صوتي الى 
املباشرة  البرامج  عبر  املســتمع 

التي كنت أقدمها حينها.

*من شجعك ومبن تأثرت؟
ـ اســرتي ووالــدي رحمــه اهلل، 
وفــي احتــاد االدبــاء الكثير من 
رأســهم  اولهم وعلى  األصدقاء 
ابي الثاني املناضل واالديب الكبير 

الفريد ســمعان والدكتورة خيال 
اجلواهــري ود. صالــح الصحــن 
االحتاد  امــني  واالديب  والكاتــب 
إبراهيم اخلياط والكاتب ســمير 
النشــمي وأسماء كثيرة والمعة 
وثقافي وعذراً  ادبــي  بكل مجال 
يعرفون  اذكر أســماءهم  لم  ملن 
ذواتهم ولي الشــرف طبعا انهم 

من يدعمون موهبتي وقابلياتي.

*ما احملطات التي عملت بها؟

ـ عملت في اذاعة االلباب بأعداد 
الصباحيــة  البرامــج  وتقــدمي 
االخبــار  وحتريــر  واالجتماعيــة 
وقراءتها وكذلك إذاعة محافظة 
لألخبار  محــرراً  وعملت  بغــداد 
في وكاالت عديــدة منها أصداء 
نيــوز وغيرها، فانا عضــو نقابة 
ولــي  العراقيــني  الصحفيــني 
تغطية  فــي  اســهامات كثيرة 
أدبيــة  لنشــاطات  صحفيــة 
وثقافية فــي املهرجانات وغيرها 

املستمرة  وأبرزها كانت تغطيتي 
اإلذاعــي  امللتقــى  لنشــاطات 
والتلفزيوني في احتاد االدباء الذي 
يترأسه د. صالح الصحن وكذلك 
من  لكثير  الصحفية  التغطيات 
املسرح  في  الفنية  النشــاطات 

الوطني وغيره.
آخر محطة لي هي إذاعة احملافظة 
تفرغــت  بغــداد(،  )محافظــة 
حالياً لدورات بعضها مشــاركة 
وبعضهــا االخر أكــون محاضراً 

فيها، اسهم في تنمية قابلياتي 
من  املكنون  واكتشاف  وتطويرها 
املواهب لدي ، ومساعدة الشباب 
واملوهبــة اإلعالمية فــي تنمية 
املعارف  واكســابهم  مواهبهم 
بهذا التخصص كما ان هناك من 
ســاعدنا نحن بدورنا نقوم بذلك 
االخرين كــي يضعوا  ونســاعد 
اقدامهــم  بطريــق االحتــراف 

بخطوات واثقة مدروسة.

بــن الصحافــة  الفــارق  *مــا 
املكتوبة وعملك اإلذاعي؟

ـ لكل منهما ســماته ووظيفته 
فالصحافة  ومتذوقوه.  وجمهوره 
املكتوبــة هــي نتــاج متابعتك 
كانت  سواء  واالخبار  للنشاطات 
الفنية او الثقافية او السياسية 
او غيرهــا مــن الفنــون األخرى. 
وهذه حتتاج الــى ان تكون متابًعا 
أوال باوال للحــدث وتعمل جاهداً 
علــى ان تســتقي املعلومة من 
مصدرها كي تكون على درجة من 
املصداقية الن جناحك في مهنتك 
يعتمد علــى ثقة من يقرا لك مبا 
بإجادة  تكتب، جمهورك يطالبك 
عملــك، وعليــك ان تنتظر حتى 
تطــرح الصحيفة في األســواق 
في  الصحفية  مادتك  تنشــر  او 
اما  عليهــا،  تطلع  كــي  املواقع 
العمل اإلذاعي فهو عمل مباشر 
تقدمه للمتلقي فيجب ان يكون 
علــى امت وأكمل وجه وهو أصعب 

بكثير من العمل الصحفي.

خلود احلسناوي
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برغــم كل الظــروف القاهــرة 
وما مر علينا مــن ويالت ومآٍس 
ظلت العراقية شامخة كنخلة 
معطــاء، صابــرة مجاهدة، لم 
تثنها هــذه املصاعب عن اعالن 
االم  كانــت  وجودها،  واهميــة 
احتضنت  التي  واالخت  والزوجة 
واحزاننــا، متســح  آالمنــا  كل 
بكفها املعجون باحلنان والطيبة 
على جباهنا وتفتح ابواباً لألمل 
ولقادم افضــل ، في هذه الزاوية 
نحاول وبالتعــاون مع )العراقية 
بهزاد  شــيماء  والناشطة  هنا( 
ان نســلط الضــوء على بعض 
الشجاعات  العراقيات  نســائنا 
مناحي  شــتى  في  املتميــزات 
اخترنــا مبدعة  ،واليوم  احليــاة 

عراقية هي زينب احليدري .
زينب هاشــم احمد احليدري من 
مواليــد بغــداد 1978 ، خريجة 
كلية   – املســتنصرية  اجلامعة 
االداب – قسم علم النفس للعام 
حاصلة   ،  2000-1999 الدراسي 
معتمد  مــدرب  شــهادة  على 
التنمية  مجــال  في  للتدريــب 
البشرية للعام 2016 من: املركز 
الوطنــي للتنميــة واالبــداع و 
البرنامج الدولي املتكامل ألعداد 
العربية  واالكادمييــة  املدربــني 
العامليــة للتدريــب والتطويــر 
للتدريب  اوكســفورد  وأكادميية 
واالستشــارات ، حاصلــة على 
شهادة ترجمة فورية من املنتدى 
االجتماعــي العراقــي للعــام 
املدرب االســباني  2017 قدمها 
على  حاصلة  كورديرو،  سيرجيو 
العديد من الشهادات التقديرية 

وكتب الشكر.
* االماكن التي عملت فيها :

-1عملت في شــركة امليســرة 
للحاســبات مديرة مكتب ملدير 
الفرع ملدة عام واحد للفترة من 

2. 2001-2000

النجم  -2عملــت في شــركة 
االثير  الالمــع وكيــل شــركة 
بغداد،كمدققة  فرع  لالتصاالت 
وادخال بيانات ومســؤول قاعة و 

مترجمة ملدة عام واحد 2005 .
-3مجموعة شركات وادي بغداد 
العامة  والتجــارة  للمقــاوالت 
والنقل عملــت فيها من 2008 
– 2012. مترجمــة ومحاســبة 
قســم  ومســؤول  مشــاريع 
املبيعات والدعاية واالعالن وادارة 
للمجموعة  البشــرية  املــوارد 

ومديرة مشاريع .
وتطوير  تدريب  مركز  -4منظمة 
 :2016 االرامل: عملت فيها عام 
مديــرة مشــاريع ومترجمــة و 

كتابة وتطوير املشاريع .5
االميريكية  افكار  -5مؤسســة 
العالقات  مديــرة  العــراق:  فرع 
لفرع  املؤسســني  وأحد  العامة 

بغداد 2017 – 2018 .
-6 صاحبــة موقع خاتونة بغداد 
للتسوق االلكتروني من اميريكا 
-2018.7 عملــت   -  2015 مــن 
كمترجم حــر ) ترجمة فورية ( 
االجنبية  واملنظمات  للشركات 

. 2018 - 2011

عراقيات مبدعات
متابعة الصباح الجديد:

أكدت دراســة أجراهــا علماء من 
سويســرا أن عمر النساء أطول من 
الرجال، في ظاهرة ميكن مالحظتها 
في جميع أنحاء العالم، ما يشــير 
إلــى أن العوامل االجتماعية ال تؤثر 

في طول عمر املرأة.
أن متوســط عمر  الباحثون  وأثبت 
الرجال أقصر منه لدى النســاء بـ 
10 ســنوات، وهــذا ال يتغير بتغير 

األوضاع االقتصادية واالجتماعية.
وراثياً  العلماء حتليــالً  أجــرى  كما 
لعينــات دم أخــذت مــن أكثر من 
1600 رجل مســن، كشــف عن أن 

قصر عمــر الرجــال مرتبط بوجود 
كروموســومات الذكورية، اذ اتضح 
هشــة  الكروموســومات  هذه  أن 
للغاية، وإصابتها بأي خلل تعد من 
أمراض  تطور  تسبب  التي  العوامل 

خطرة مثل السرطان خصوصاً.
ويقول الباحثــون إن »التغير األكثر 
شــيوعاً هو فقدان جزء من كريات 
لكروموســومات.  البيــض  الــدم 
التغيرات خالل عملية  وتظهر هذه 
وتراكمها  اجلسدية  اخلاليا  انقسام 
التدريجي إلى حني بلوغ سن الرشد، 
لدى  غالباً  الظاهــرة  هذه  وتالحظ 

الرجال املسنني«.

المرأة تعّمر أكثر من الرجال

الوالدة في الماء أكثر أمنا لألم والمولود
متابعة الصباح الجديد:   
خلصــت مراجعــة بحثيــة 
جديــدة في بريطانيــا إلى أن 
الغمر في املاء في أثناء اخملاض 
والوالدة آمــن فيما يبدو على 
األم ومولودها في األقل عندما 

يجرى في مستشفى.
ويتزايــد عدد النســاء الالئي 
اخملاض  وقــت  يختــرن قضاء 
في  املــاء خاصة  في  والوالدة 
حالة االستعانة بقابالت خارج 
فمن  وبالتالي  املستشفيات، 
املهــم فهم املنافــع واخملاطر 

احملتملة على األم والطفل.
وقامت الدكتــورة إليزابيث آر 
كلويــت وزمالؤها في جامعة 
بريطانيا  في  ســاوثهامبتون 
باملاء خالل  الغمر  آثار  بتقييم 
أو كليهما  الــوالدة  أو  اخملاض 
استناداً إلى معلومات من 15 
 3663 فيها  دراسة شــاركت 

امرأة في اجململ.

أن الغمر في  الدراسة  وذكرت 
املــاء ليس له تأثيــر دال على 
أو  الطبيعية  الوالدة  معدالت 

اجلراحية.
وأضافــت أن النســاء الالتي 
من  األولى  املرحلــة  قضــني 
اخملاض في املاء كن أقل حاجة 
لتخدير فــوق اجلافية مقارنة 

بغيرهن.
ولم تتوفــر معلومات كافية 
لتحديــد تأثير الوالدة في املاء 
علــى معــدالت التهتك في 
التي  الدم  كمية  أو  األنسجة 
اخملاض  خــالل  األم  تفقدهــا 

والوالدة.
وما من دليل على أن الغمر في 
املاء زاد من أي تأثيرات سلبية 
علــى األم أو طفلهــا بغض 
النظر عن املرحلة التي غمرت 

فيها األم نفسها في املاء.
املراجعة  تلك  ينقص  ما  لكن 
البحثية هو أن كل الدراسات 

في  والدة  وحدات  على  أجريت 
مستشــفيات ولم تشــمل 
على  التي جترى  الوالدة  حاالت 
أيدي قابالت خارج املستشفى.

 كما لم تشر أغلب الدراسات 
إذا كانــت هذه هي  إلى مــا 
الــوالدة األولــى ملــن أجريت 
عليهــن وكيــف مت اختيــار 

املشاركات في الدراسة.
بأن  الباحثون  أوصــى  ولذلك 
»هنــاك حاجــة إلــى املزيد 
مــن األبحــاث علــى الوالدة 
خارج  واســتعمالها  املاء  في 
نؤكد  أن  املستشــفيات قبل 

تلك التأثيرات.
 كمــا أن هناك أيضــاً حاجة 
النســاء  جتــارب  لدراســة 
والقابالت مــع اخملاض والوالدة 

في املاء«.
وأجــرت الدكتــورة ميجــان 
كوبر، وهــي باحثة ومحاضرة 
فــي  والتوليــد  للتمريــض 

جامعة جنوب أســتراليا في 
اديليد مؤخراً مســحاً سألت 
خبراتهن  عن  القابالت  خالله 

مع الوالدة في املاء.
 - »رويتــرز  لوكالــة  وقالــت 
هيلث« عبر البريد اإللكتروني: 
»الغمر فــي املاء خالل اخملاض 
والــوالدة خيار آمــن ملن تقل 
لديهــن احتمــاالت التعرض 
ملضاعفــات، فهــو وســيلة 
جو  وتهيئة  األلــم  لتخفيف 
بديل للوالدة. إن تلك الطريقة 
مرتبطــة بنتائــج إيجابيــة 
فهي  البدني،  الشق  تتخطى 
أكثر  والدة  جتربة  النساء  متنح 

إيجابية«.
وأضافــت: »توضــح األبحاث 
بنحو مســتمر أنــه ال توجد 
النساء  على  إضافية  مخاطر 
أن  علينا  لذلــك  املواليــد  أو 
نعمل على إتاحــة هذا اخليار 

ملن تفضله«.

النساء سبب للصداع 
النصفي لدى الرجال

متابعة الصباح الجديد : 
وجد باحثون أن هرمون اإلستروجني 
قد يلعب دوراً في الصداع النصفي 
عنــد الرجال كما هــو احلال لدى 

النساء.
الذين  الرجال  أن  الباحثــون  ووجد 
من  أعلــى  مســتويات  لديهــم 
الهرمــون، أكثر عرضــة لإلصابة 
النصفي مقارنة مع من  بالصداع 
ميتلكــون مســتويات منخفضة 

منه.
ولإلســتروجني تأثير على الصداع 
النصفــي لــدى النســاء وتواتره 
وشــدته، ومع ذلك، فــإن العلماء 
وجــدوا أن هذا الهرمون يشــارك 
أيضا في الصــداع النصفي عند 
الرجــال، وهو اكتشــاف ميكن أن 
يساعد على فهم ومعاجلة بعض 
األسباب األساســية لهذه احلالة 

العصبية.
وقال الباحث في الدراسة، الدكتور 
ليدن  جامعة  من  أوسترهوت،  فان 
الطبية فــي هولنــدا، إن “بحثنا 
من  متزايــدة  مســتويات  وجــد 
املصابني  الرجال  لدى  اإلستروجني 
بالصداع النصفي، وكذلك أعراضاً 
النخفــاض مســتويات هرمــون 

التستوستيرون”.
وأجريت الدراســة علــى 39 رجال 
بينهم 17 كانوا يعانون من الصداع 
النصفي االعتيادي ، وكانوا جميعاً 
مــن العمر نفســه وفــي حاالت 

صحية عامة متشابهة.
وألن العينة صغيرة، يقول الدكتور 
من  املزيد  على  “يجب  أوسترهوت: 
فرق البحث النظر في كيفية تأثير 
أمناط الهرمون على بداية اإلصابة 

بالصداع النصفي”.
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موسكو ـ وكاالت:

يتألــق جنــوم باريــس ســان جيرمان 
الفرنســي مع منتخبــات بالدهم في 
كأس العالم )روسيا 2018(.. وسلطت 
صحيفــة ليكيب الفرنســية الضوء 
على تصدر ســان جيرمان قائمة أكثر 
األنديــة التي جنح العبوهــا في إحراز 
برصيد  وذلك  روسيا،  األهداف مبونديال 

11 هدفا.
سجل كيليان مبابي وإدينسون كافاني 
3 أهداف ملنتخبي فرنســا وأوروجواي، 
وهدفني للبرازيلي نيمار جونيور، وهدف 
لألرجنتينــي آنخيــل دي ماريــا، وآخر 
كريتشــوفياك،  جريجورز  للبولنــدي 

ومثله لتياجو سيلفا.
وأضافت أنــه في املركــز الثاني يحل 
العبو ريال مدريد وبرشــلونة برصيد 9 
أهداف، ثم توتنهام هوتسبير اإلجنليزي 

برصيد 8 أهداف.
إلى ذلك، أفردت الصحف الفرنســية، 
الصادرة أول أمس، مســاحات واسعة 
كيليان  الشــاب  باملهاجم  لإلشــادة 
مبابي، جنم باريس سان جيرمان، وذلك 

بعد مساهمته في تأهل الديوك لدور 
الثمانية بكأس العالم، بعد الفوز على 

األرجنتني.
وكتبت صحيفة لو باريســيان، تقريرا 
رائعة  »بافارد.. مفاجــأة أخرى  بعنوان 
في فرنســا.. كما تصدرت صورة بافارد 
مع مبابــي، غالف صحيفــة ليكيب 

بعنوان »األبطال اجلدد«.
وفي األعلــى، كتبت »مرشــح جديد 
يودع املونديال«، في إشــارة إلى خروج 
منتخب إســبانيا، بعد اخلســارة أمام 
روســيا، بركالت الترجيح.. كما أعدت 
صحيفــة بروفانــس، تقريــرا بعنوان 
وأضافت  القاتل«،  الســالح   .. »مبابي 
»لقد أشعل كرة القدم مع بلوغه 19 

عاما«.
فيجارو، ســؤااًل  لو  وطرحت صحيفة 
»ملاذا ميكن لــألزرق أن يحلم بالتتويج 
وكتبــت صحيفة  العالم؟...  بــكأس 
ليبيراسيون »كيف وصل مبابي ملرحلة 

النجومية والقيادة؟«.
مــن جانب اخــر، أظهــرت فحوصات 
األوروغوياني كافاني الذي خرج مصاباً 
ضد البرتغال ثمن نهائي كأس العالم، 
عدم وجود متزق في ربلة الساق، بحسب 

ما أفــاد االحتاد احمللي أول أمس، ما يعزز 
اآلمال بقدرته على خوض ربع النهائي 

ضد فرنسا
وخرج مهاجم نادي باريس سان جيرمان 

الفرنســي فــي الشــوط الثاني من 
مباراة الدور ثمن النهائي التي أقيمت 

السبت في سوتشــي، بعد تسجيله 
هدفي منتخب بــالده )2-1( في مرمى 

البرتغال وجنمها كريستيانو رونالدو. 
وأثارت االصابة في ربلة الساق اليسرى، 
مخاوف من غيــاب كافاني عن مباراة 
الدور ربع النهائي ضد فرنســا الفائزة 

على األرجنتني 3-4.
وفي بيان بعد ظهر االثنني، أكد االحتاد 
أن »الالعــب إدينســون كافاني خضع 
لفحص باألشــعة أكد وجود تورم )في 
ربلة الســاق( لكن من دون وجود متزق 
عضلي«، مشيرا الى ان املهاجم البالغ 
31 عامــا، ســيخضع لتقييم يومي 
في األيــام املقبلة قبل مباراة الدور ربع 

النهائي في مدينة نيجني نوفغورود.
وكان االحتاد قد أكد في وقت سابق أول 
أمس ان الالعب »ما يزال يخلد للراحة، 
ولــم يخضــع حتــى اآلن لفحوص« 
لتحديد مدى االصابة وما اذا كان قادرا 
على املشــاركة في مبــاراة الدور ربع 

النهائي.
وفــي مؤمتر صحافي ، كشــف زميله 
االيطالي  يوفنتــوس  العــب وســط 
رودريغو بنتانكــور ان كافاني في وضع 
»جيد جدا، ســعيد جدا باملباراة التي 

قدمها )...( اآلن نأمل في أن يتمكن من 
التعافي« في وقت يسمح له باللعب 

اجلمعة.
وكان كافاني الذي خرج متأملاً من أرض 
امللعب، قد أشــار بعد املبــاراة الى انه 
شعر »بشــد صغير«، في ربلة الساق، 
في حني أعرب مدربه أوســكار تاباريز 
عن »قلقــه«، مؤكداً أنه غير قادر على 

حتديد »مدى خطورة هذه االصابة«.
ويعد الهداف التاريخي لباريس ســان 
جيرمان الفرنســي، من أبرز املهاجمني 
في العالم، ويشــكل ثنائيــاً قاتالً في 
خط هجوم األوروغواي إلى جانب العب 
سواريز.  لويس  اإلســباني  برشــلونة 
الروسي، سجل كافاني  املونديال  وفي 
ثالثة أهداف وسواريز هدفني، من أصل 

االهداف السبعة لألوروغواي.
وخاض منتخب األوروغــواي أول أمس 
التمريــن األول لــه بعد الفــوز على 
البرتغــال. وفــي اجلــزء األول املفتوح 
أمام وســائل اإلعالم، ظهر على أرض 
ملعب التمرين الالعبــون الذين كانوا 
احتياطيــني في مبــاراة البرتغال، في 
حــني بقــي األساســيون فــي قاعة 

التمارين البدنية.

أخبار سارة من معسكر األوروجواي بشأن كافاني

نجوم سان جيرمان يحكمون.. والسالح القاتل يسيطر على صحف فرنسا

تقرير

تأهل روسيا يخدم مصلحة المونديال.. والبرازيل تتقدم نحو استحقاق تاريخها
نهائيات كأس العالم تدخل غدًا منافسات ربع النهائي

موسكو ـ وكاالت:

فــي وقت يدخــل فيــه املونديال 
الروســي لكــرة القدم يــوم غٍد 
اجلمعة مباريــات دور ربع النهائي، 
فانــه ال حديث في روســيا إال عن 
الدولة  التاريخــي ملنتخب  التأهل 
ربع  إلى   2018 ملونديــال  املضيفة 
نهائــي البطولة العامليــة.. فقد 

القى تأهل املنتخب الروسي إلى 
ربــع نهائي مونديــال 2018 

صــدى كبيراً في الشــارع 
الرياضي احملّلــي وحّتى من 

وسائل اإلعالم العاملية.
الروســي  املنتخــب  وكان 

ربع  إلى  العبور  بطاقة  حجز 
األحد  انتصاره  عقب  النهائي 

اإلسباني  نظيره  حساب  على 
-4( الترجيحيــة  بالــركالت 

3( بعــد انتهــاء 
قتــني  لو ا

صلي  أل ا

واإلضافــي 
ل  د لتعــا با
فــي  بهــدف 
شــباك..  كل 

انتهــاء  وفــور 
ملعــب  موقعــة 

 » جنيكــي لو «
خرجت اجلماهير إلى 
وأطلقت  الشــوارع 
لالحتفاالت  العنان 

حتى فجر اليوم التالي.
أعــرب العديــد مــن الصحفيني 
املتوافديــن لتغطية كأس العالم 
ابتهاجهم  عن   FIFA 2018 روسيا 
لبقــاء الدولــة املضيفــة ضمن 
على  املراهنة  املنتخبــات  كوكبة 

لقب البطولة العاملية.
وأرجع رجال اإلعالم هذا املوقف إلى 
رغبتهم في احملافظة على األجواء 
تســود  التي  احلماســية 
الشــوارع في روســيا 
كلما  ستزيد  والتي 
منتخــب  تقــّدم 
املضيفة  الدولــة 

خطوًة إضافيًة.
هذه  صّحة  وجتّلت 
خالل  من  النظــرة 
العارمة  االحتفاالت 
التي عّمت شــوارع 
وبقيــة  موســكو 
روســيا  مناطق 
االحتادية 
إثــر 

ء  نتهــا ا
ة  ا ر مبــا

ثمــن 
النهائي.

علــى  و

الرغم من وجود فــرق كبيرة مثل 
ســبارتاك  موســكو،  سســكا 
موسكو  لوكوموتيف  موســكو، 
وزينيت ســانت بطرســبيرغ يبدو 
االهتمــام بكــرة القــدم ضعيفاً 
في روســيا عكس الهوكي وكرة 

السلة ورياضات أخرى.
ففي بداية املونديال باســتثناء 
اجلماهيــر املتواجــدة فــي 
ملســاندة  امللعــب 
الروسي  املنتخب 
األمــور  تســير 
طبيعي  بشكل 
إذ  الشــوارع  في 
تصديق  يستحيل 
أن منتخــب البالد يخــوض مباراة 

ضمن كأس العالم.

ومع مــرور املراحل تغّيــرت األمور 
تضاعف  حيــث  كبيــر  بشــكل 
وبات  الروس  لدى  الثقة  منســوب 
بــكل تفاصيل  أكبــر  االهتمــام 
منتخــب الدولــة املضيفة وحّتى 

بقية مباريات املونديال.
بالتالي فقد ترّسخ نوع من ثقافة 
األداء  بفضــل  املونديال  متابعــة 
الروســي البطولي مما سيكون له 
البطولة  إيجابي على جنــاح  تأثير 
االهتمام  وحّتى من جانب  العاملية 

»بالساحرة املستديرة«.
من جانــب اخر، يختلــف متابعو 
كأس العالــم روســيا 2018 على 
املنتخبات  بعــض  أحقية خــروج 
مثل إسبانيا، ولكن بالكاد جتد من 
املنتخب  أداء  تطــور  يختلف على 

إلــى مباراة  البرازيلي مــن مباراة 
أخرى ومن دور اجملموعات إلى األدوار 

اإلقصائية...
ورمــادي  متوســط  أداء  وبعــد 
للغاية فــي مباراة سويســرا )1-

1( صّعــد املنتخــب البرازيلي من 
فعاليته وجنح بفوز مستحق على 
كوستاريكا 2-0 ثم قدم األداء اجليد 
أمام صربيا وخرج بالنتيجة عينها، 
أداء ممكن والنتيجة  واليوم بأفضل 

تتكرر للمرة الثالثة توالياً.
ومتلك البرازيــل مدرباً يزداد العالم 
احترامــاً لعمله يوماً بعد يوم آخر، 
فتيتي الذي ُعــني بهدف واحد هو 
اســتعادة الهيبة يبدو أنه يســير 

بثبات نحو هذا الهدف.
قاد تيتي منتخــب البرازيل في 25 

 6 مباراة حتــى اآلن، تلقى خاللها 
أهداف فقط.. البرازيل لم تهزم في 

آخر 15 مباراة لها.
املدربني  أغلب  وبعكس ما يفعــل 
بالبناء  يبــدؤون  حني  البرازيليــني 
من األمام إلى اخللــف، قّوى مدرب 
)إليسون  السيليســاو حارســيه 
وإيدرسون( وأضاف لهما التطورات 

احلديثة على مركز حراسة املرمى.
 ثم جعل من الصالبــة الدفاعية 
حجر أســاس فــي بنــاء الفريق، 
اليــوم كيف كان  أن نــرى  يكفي 
تياغو ســيلفا يقطــع الهجمات 
املكســيكية من منابعها وبدرجة 

أقل ميراندا.
وال ننســى أن البرازيــل تعاملــت 
بحنكة مع سلسلة غيابات ضربت 
بها بشــكل متتال، بداية بإصابة 
نيمــار وشــفائه ثم إصابــة داني 
كوستا،  فدوغالس  وغيابه  ألفيس 
ومارســيللو، وفــي ربــع النهائي 
معضلة  أمــام  تيتــي  ســيكون 
رمبــا أكبر هي تعويض كاســميرو 
الذي ســيغيب بســبب اإلنذارات 
فمتوســط ريال مدريد ميثل قيمة 

ثابتة في االستقرار والقوة.
تيتي الــذي انُتقد بعض الشــيء 
بإصــراره على غابرييل جيســوس 
برغــم غيابه التــام وتأخير دخول 
فيرمينو، يبدو أنــه ميتلك مفاتيح 

االنتصارات على املنافسني.
كما  بقوة  دخلت  التي  فاملكسيك 
هو معتاد من دون أن تهاب البرازيل 
أجهز عليها مدرب البرازيل بالفارق 
البدني والفني في كثير من أوقات 
املباراة وبدا كأنــه يقصد الدخول 
بالنســبة  املباراة  فــي  التدريجي 

لالعبيه.
قــدم املنتخــب البرازيلــي اليوم 
أكثــر من حل في خطي الوســط 

والهجــوم، فــإذا كان ويليــان قد 
وضــع ثقله الفني الــذي عهدناه 
في تشيلســي وقــدم أفضل أداء 
له في كأس العالم حتى اآلن، فإن 
كوتينيــو وباولينيــو على اختالف 
أدوارهما كانا فــي دائرة النجومية 

أيضاً.
وفي احلديث عن نيمــار، كان العب 
باريس ســان جيرمان حاســماً في 
بناء  في  ســواء  الثنائية،  مشهدي 
الهجمة التي ســجل منها الهدف 
األول أو فــي الهــدف الثانــي الذي 
يحسب له صناعته، مؤّكداً مقولة 
مدربه قبل املباراة بأننا سنرى العباً 
أكثــر إفــادة للفريق فــي املباريات 
وإن  املقبلة )قبل لقاء املكســيك(، 
يعاب على نيمار استمراره مبالغاته 

في السقوط.
البرازيل نحو  كل شــيء يجري في 
والغيابات  نيمار يســجل،  األفضل، 
تعوض بأفضل منها أحياناً والدفاع 
واحلارس صلبان للغاية، ولكن ما أجُنز 
حتى اآلن غيــر كاٍف من وجهة نظر 
اجلماهيــر حملو املــرارة الكبيرة التي 
تعيشــها كرة البالد، منذ 2012 في 
عهــد مينزيس مــروراً بالفضيحة 
ووصوالً   ،2014 مونديال  في  الكبرى 
البرازيل  تاريخ  للدرك األســفل في 
فنياً مــع دونغــا 2015..ماهو كاٍف 
يعرفه الالعبون جيداً ويفكرون فيه 

يومياً إن لم يكن حلظياً.
يشار إلى ان دور ربع النهائي يبدأ يوم 
غٍد اجلمعة باجراء مباراتي أوروجواي 
وفرنســا في الســاعة اخلامســة 
مســاس، فيما يلتقي عند الساعة 
التاســعة البرازيل وبلجيكا، وتقام 
بعد غٍد الســبت، مباراتــان، االولى 
بني الســويد وإجنلترا في الســاعة 
5 مســاء، والثانيــة في الســاعة 

التاسعة بني روسيا وكرواتيا.

جانب من مباراة البرازيل واملكسيك

كافاني

موسكو ـ وكاالت:
اشــتد الصــراع على ترتيــب هدافي 
العالم مبكراً وسط وجود جنوم  كأس 
من حجم هاري كني ولوكاكو ومبابي 
وانتهــاء مســيرة العبني مــن طينة 

رونالدو وميسي في البطولة.
بدا وأّن رونالدو لن يتعذب في املنافسة 

علــى زعامــة ترتيب هدافــي  كأس 
العالــم روســيا FIFA 2018 بعــد أن 
تصدر مع انتهــاء اجلولة األولى عقب 
ثالثيته التاريخية في مرمى إســبانيا 
3-3، إال أّن املعطيــات تغيرت في األيام 

التالية.
وسّجل كل من لوكاكو ورونالدو أربعة 

أهداف في أول جولتني ليتنافسا على 
صدارة ترتيب هدافي كأس العالم قبل 
أن تأتــي املفاجآة من هــاري كني الذي 
قفز للصدارة بعــد هاتريك في مرمى 
أمام  لهدفني  تســجيله  سبقه  بنما 
تونس، ثم هدفا مبرمى بلجيكا في دور 
الـ 16 ليبتعد بالصدارة وله 6 أهداف.

موسكو ـ وكاالت:
قرر االحتــاد البرازيلي، جتاهــل االنتقادات 
والتهم املوجهة لنجم السامبا، نيمار دا 
والتحايل  التمثيل  سيلفا، حول محاولة 

على احلكام، خالل بطولة كأس العالم.
وأكــدت صحيفــة »مــاركا«، أن االحتاد 
البرازيلــي، قــرر عــدم الرد علــى هؤالء 
الالعبــني أو احملللني، الذين هاجموا نيمار، 
خاصة عقب مباراة املكسيك، في دور الـ 
16 لكأس العالم.وأضافت الصحيفة، أن 

والد نيمار، طالب أصدقاء جنم باريس سان 
جيرمــان، بعدم الدخول في مناوشــات، 
عبر وســائل التواصل االجتماعي. وظهر 
نيمار بأفضل مســتوياته فــي البطولة 
أمام املكسيك، لكن احلديث على مواقع 
التواصل، لم يركز فقــط على أداء نيمار 
في امللعب، بل على املبالغة في التظاهر 
 ،72 باإلصابــة، وخاصــة فــي الدقيقة 
عندمــا تلوى علــى األرض، بعدما بدا أن 
املكســيكي ميجل اليون، دهس كاحله.

ولم يتعرض اليون لعقــاب، ولم يبد أنه 
ضغط على ســاق نيمــار، لكن املهاجم 
البرازيلي عطل املباراة، وبالغ في رد فعله، 
ليعزز اجلدل بشــأن سلوكه بعد مواقف 
مشــابهة في مباريات سابقة. وكان آالن 
شــيرر، أســطورة املنتخب اإلجنليزي، قد 
أبدى غضبه الشــديد، ممــا يفعله نيمار، 
وقال في تصريحات ســابقة »نيمار مثير 
للشــفقة. إنَّه يغرق كما لــو كان ميوت. 
توقف يا نيمار عما تفعله. لقد سئمنا«.

كين يبتعد بصدارة هدافي المونديال
ميونيخ ـ وكاالت:

أكد االحتاد االملاني لكرة القدم ان املدرب 
يواكيم لوف سيبقى على رأس االدارة 
الفنية للمنتخب الوطني على رغم 
التاريخــي املفاجىء ألبطال  اخلروج 
العالــم مــن الــدور األول لكأس 

العالم 2018 في روسيا.
وجاء فــي تغريدة عبر حســاب 
»تويتر«،  موقــع  علــى  املنتخب 
»رسمياً .. يواكيم لوف سيستمر 
وهي  للمانشــافت«،  كمــدرب 
مهمة يتوالها منذ العام 2006، 
وقاد خاللهــا املنتخب إلى إحراز 
الرابــع، وذلك في  لقبه العاملي 

2. مونديــال البرازيل  0 1 4
قد  االحتاد  د وكان  مد

املاضي،  أيــار  في 
البالغ  لوف  عقد 
 58 العمر  مــن 
حتــى  عامــاً 
نهائيــات كأس 
 2022 العالــم 

في قطر.
وكانــت صحيفة »بيلــد« األملانية الواســعة 
االنتشار نشرت بالعنوان العريض على موقعها 
اإللكترونــي اليوم »يوغي )االســم الذي يعرف 
به لوف( سيســتمر!«، مضيفــة أن مدرب الـ 
خالل  مبستقبله  فكر  مانشــافت«  »ناسيونال 
خمسة أيام بعد اخلروج املبكر من كأس العالم، 

وأنه وفق معلوماتها اتخذ اآلن قراره.
وخرجت أملانيا بشــكل مفاجىء من الدور األول 
ملونديال روســيا، بعد خســارتها املباراة األولى 
في اجملموعة السادســة أمام املكسيك صفر-

1، وفوزها بشــق النفس في الوقت بدل الضائع 
على السويد 2-1، وخسارتها في اجلولة الثالثة 
األخيرة أمام كوريــا اجلنوبية صفر2-.وكان هذا 
االقصــاء ألبطال العالم أربع مــرات آخرها في 
مونديــال البرازيل 2014، األول فــي الدور األول 

لكأس العالم منذ العام 1938.
وقاد لوف املنتخــب األملاني منذ توليه منصبه، 
الى الــدور نصف النهائي علــى األقل في كل 
بطولة شــارك فيها، وقام االحتاد احمللي في أيار 
املاضــي، بتمديــد عقده حتــى نهائيات كأس 

العالم 2022 في قطر.

لوف باٍق في منصبه

السيليساو يتجاهل االتهامات الموجهة لنيمار



بغداد ـ الصباح الجديد:

اختتم منتخبنا الوطني برفع األثقال 
معسكره التدريبي اخلارجي األول في 
في  للمشاركة  أســتعداداً  أذربيجان 
الدورة االسيوية املقبلة بالنسخة الـ 
18 التي تضيفها اندونيســيا للمدة 
مــن 18 آب ولغايــة 2 أيلول املقبلني، 
وبحســب مدرب املنتخب النســوي 
برفــع األثقال فــان الوفد ســيعاود 
معســكرا تدريبياً ثانياً في اذربيجان 
ايضا الكمال مســيرة االعــداد قبل 

التوجه إلى أندونيسيا.
واشار إلى ان املعسكر التدريبي االول 
اســتمر لنحو شــهر كامل باشراف 
احتاد اللعبة ومتابعة اللجنة االوملبية، 
مبينــا ان وفد االثقال في املعســكر 
كان برئاسة نائب رئيس االحتاد املركزي 
األثقال صالح محجمد كاظم،  لرفع 
وضــم املدربــان محمد جــواد لفئة 
واملتحدث  رباعــني،  الرجــال بثمانية 

مدربا لفئة النســاء وضــم الرباعة 
هدى سالم.

واوضــح ان تدريبــات املنتخب كانت 
مثالية جدا، فاالجــواء كانت مريحة 
االقاقمة  من  اجلميع  واستفاد  للوفد، 
التي  الرياضية  املنطقة  داخل  بفندق 
الوفود من شتى دول  تدريبات  تشهد 
العالم، حيــث كان املنتخب الوطني 
يعســكر هنــاك وايضــا منتخبات 
املضيف  واملنتخب  وعمان  السعودية 
اذربيجان نظراً لوجود مقومات االعداد 

الصحيح.
وقال ان هدى اســتفادت مــن اجواء 
اذربيجان وكانت تتدرب بحرص وتؤدي 
التدريبية بجــد من أجل  الوحــدات 
حتقيق اإلجنــاز في الدورة اآلســيوية 
املقبلة، حيث ستكون هي االولى في 
مسيرتها بالنسبة للدورات االسيوية 
الكبــرى، وســبق ان اشــتركت في 
الكبيرة  االســتحقاقات  من  العديد 
ايضــا على صعيــد العرب وآســيا 

والعالم والبطوالت االقليمية.

واشــار إلى ان الرباعــة البطلة هدى 
ســالم، تتطلــع بثقــة إلــى الفوز 
بالوســام الذهبي في منافسات رفع 
األثقال للنســاء في الدورة االسيوية 
فــي اندونيســيا لتســجل اإلجنــاز 
بذلك  وهــي جديرة  املرتقب  العراقي 
بفضل ما متلكه مــن مؤهالت فنية 
عاليــة ومقدرة علــى حتقيق النجاح 

والوصول إلى معانقة الذهب.
واشــار إلى اخر مشــاركات خارجية 
للرباعة البطلة، شــهدت تسجيلها 
آســيا  بطولة  ففي  ايجابية،  لنتائج 
بالبحريــن احرزت 3 أوســمة ذهبية 
مطلع العام احلالي لفئة املتتقدمني، 
سبقتها مشاركة في بطولة شباب 
النيبال وحصلت  اقيمت فــي  القارة 
فيها على وســامني ذهبيني ووســام 

فضي.
املدرب عباس أحمد، قدم شــكره إلى 
العراقية  الوطنية  االوملبيــة  اللجنة 
للجهــود الكبيــرة واملتابعة الدؤوبة 
ملنتخبات العراق التي ستشــارك في 

دورة االلعاب االسيوية في اندونيسيا، 
كما قدم تقديره إلى احتاد رفع األثقال 
املركــزي ملــا يقدمه من دعــم كبير 
للمنتخــب والعمــل علــى حتضيره 
بالشكل االمثل أســتعداداً لبطولة 
الــدورة االســيوية الثامنة عشــرة 
التي ســتقام في اندونيســيا ابتداء 
من يــوم 18 آب املقبل، مشــيراً إلى 
ان الدعم يســهم فــي تعزيز اجلانب 
الفني للرباعني، بالتالي ترتفع أسهم 
العراق في حصدل أوسمة التفوق في 
احملفل القاري الكبير الذي سيشــهد 
مشاركة خيرة ابطال رفع األثقال من 

شتى دول آسيا.
الى  االعــالم  وســائل  احمد،  ودعــا 
املتابعة امليدانية لتدريبات وحتضيرات 
العراق في  التي ســتمثل  املنتخبات 
الــدورة االســيوية لتعزيــز جدارتها 
والشد من عزمية الالعبني قبل الدخول 
الذي  املهم  القاري  االســتحقاق  في 
سينال اهتماماً كبيراً ليس فقط من 
قارة آسيا بل من جميع قارات العالم.

الديوانية ـ إيمان كاظم:

احداثا  القدم  كرة  يعيش عشــاق 
انطالق  مــع  الفترة  خاصة هــذه 
بطولــة كأس العالم في روســيا  
العالم  كأس  مباريــات  شــهدت 
ومفاجأت  مثيــرة  و  كثيرة  أحداث 
من العيار الثقيل صدمت اجلماهير 
بخــروج حامل اللقب املانيا من دور 
اجملموعات على يد كوريا اجلنوبية و 
تعادل اسبانيا و البرتغال و خسارة 
كرواتيا  امــام  الصادمة  األرجنتني 
بثالثية نظيفــة و تنتظر اجلماهير 
احملبــة لبطولــة كأس العالم كل 
أربع ســنوات و جماهير محافظة 
الديوانية محبة للكرة و مبارياتها 

و منافساتها .
 »الصباح اجلديد« اجرت استطالعا 
الراء اجلماهيــر فــي الديوانيــة و 
انطباعه  و  الشــارع  نبض  معرفة 

عن البطولة و توقعاتهم:
نقطــة البداية كانــت مع، حميد 
احلمدانــي، رئيس الهيئــة اإلدارية 
لنادي الديوانية الرياضي الذي أكد 
للعديد من  البطولة موجهــة  أن 
الرياضية و قال احلمداني  اجلماهير 
الكبيــرة مبكرا  الفرق  أن خــروج 
الغثيان  البطوله بحالة من  اصاب 
 VAR  و الضعــف و ان تقنيــة الـ
أفضــل ما فــي املونديــال و توقع 
إن كرواتيــا ســتكون هي صاحبه 

اللقب.
مــن جانبه، قــال الدكتــور، وليد 
سمير، التدريسي في كلية التربية 
الرياضية جامعة القادسية قال ان 
مونديال روسيا هو اجمل مونديال 
بعد مونديال فرنســا عام ١٩٩٨ و 
أكد ان مشــاركة العرب ال تسمن 
وال تغني و كانت فقط للسياحة و 
اشاد بتقنية الVAR التي اعتمدت 
فــي املونديال و طالبنــا بها كثيرا 
منذ سنوات و احلمدهلل قد اعتمدت 
اخيرا ولكنهــا ال تخلو من عيوب 

صغيــرة و هم احلكام الن بعضهم 
يفسرها على هواه و الدليل خروج 
اســبانيا امام روسيا و توقع سمير 

ان اللقب سيكون للبرازيل . 
كاسب  ســليم،  مهند  خالفهم، 
ومشجع رياضي بقوله إن البطوله 
جميلة جــدا دون اخطاء وال احب 

فــي   VARال تقنيــه  مشــاركة 
البطوالت القادمة، و قال انه يتابع 
املباريات يوميا من شاشات وضعت 
الديوانية  في  العامة  بالســاحات 
و توقــع ان البرازيل ســتكون هي 

صاحبة اللقب .
و يرى مقدم الشرطة في محافظة 

القادســية ومدرب منتخب ضباط 
تايه  قاســم  القادسية،  شــرطة 
امليالــي، ان البرازيــل االكثــر فوزا 
بكأس العالم خمس مرات حاصلة 
على كأس العالم و هو أكثر فرصة 
العــام ألنه  باللقب هذا  للظفــر 
ميتلك اسماء كبيرة و من ضمنهم، 

نيمار و مارسيلو و اوسكار و خروج 
اســبانيا صدمني و توقــع تايه ان 
تكون املباراة النهائية بني البرازيل و 
كرواتيا و قال انه يتابع املباريات من 

خالل شاشات التلفاز .
الصحافــة الرياضية كان لها قول 
اخر من خــالل الصحفي الرياضي، 

الفرق  انتقد  باسم العذاري، والذي 
املشــاركة ببطولة كأس العالم و 
خاصة منتخب االرجنتني و أملانيا و 
البرتغال و قال إن منتخب االرجنتني 
كان مخيب لآلمال و انتقد العذاري 
قائــد منتخب االرجنتــني ليونيل 
كان  ميســي  إن  قائــالً  ميســي 
بعيدا عن مســتواه املعهود و لم 
مع  بحكمة  التعامــل  يســتطع 
الكرة و مونديال روسيا كان صدمة 
للجماهير العاشقة للكرة بخروج 

ميسي و رونالدو من البطولة.
اما العب املنتخــب الوطني لكرة 
القدم، مصطفــى ناظم، توقع ان 
البرازيــل ســتخطف اللقب و ان 
تقنيــة الVAR متعبــة و ازعجت 
اســتفادت منها  و  الفــرق  بعض 
فــرق اخــرى، وبصورة عامــة فان 
املنافســة مثيرة وجديرة باملتابعة 
الن املونديال كل 4 سنوات واجلميع 

يترقبه بشوق.
اما مدرب فريق نــادي عفك حيدر 
كرمي، خالف اجلميع قائالً إن مونديال 
روسيا كأس مملوء باملفاجأت و خروج 
الفرق الكبيرة تعتــرف بالعطاء و 
ليس باالسماء داخل امللعب و توقع 
كــرمي ان اللقب ســيكون مفاجأة 
العالم بأســره و لم يخف اعجابه 
باملنتخب الفرنســي و قال انه من 
الفــرق املتطورة التي اعشــقها و 
سبب عشقي للمنتخب الفرنسي 

هو زين الدين زيدان.
أتفق اجلميع أن كأس العالم حدث 
ال ميكــن اال ان يتابعه اجلميع، وهو 
يجذب كل شــرائح اجملتمع ملا فيه 
من اثارة و متعة خصوصا مبشاركة 
جنــوم الكــرة املفضلــني باألندية 
الديوانية  محافظــة  و  العامليــة 
تعشــق كرة القدم و الدليل أثناء 
املباريات جتلس الناس بالشــوارع و 
شاشات  امام  العامة  الســاحات 
الكبيرة  بالساحات  وضعت  كبيرة 
في احملافظة و خاصة ساحة بلدية 

الديوانية.

متابعون: تقنية الفار إيجابية.. وحظوظ 
البرازيل كبيرة في التتويج باللقب

شاشات كبيرة لمتابعة مباريات المونديال في الديوانية

من مباراة اجنلترا والدمنارك

عالء كرمي قاسم املياليباسم العذاري حميد احلمداني
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موعد مع األقوياء
مســاء يوم غٍد اجلمعة، وبعد غٍد السبت، سيكون 
املتابع ملونديال كرة القدم في روسيا، على موعد مع 
األقوياء، حيث ستقام 4 مباريات موزعة بواقع 2 في 
اليوم الواحد وهي حصيلــة دور ربع النهائي لكأس 
العالم بالنسخة 21 التي انطلقت في روسيا للمدة 
من 14 حزيران املاضي وتتواصل حتى 15 متوز اجلاري.

املتأهلون لدور الثمانية في مونديال الدب الروســي، 
ســبق لنصفهم التتويج بلقب املونديال، فالبرازيل 
حاز على اللقــب 5 مرات، وأورجــواي أحرزت مرتني، 
فيما فازت إجنارتا وفرنسا مرة واحدة.. لذلك ستكون 
فرصة مؤاتية لألربعة الذين لم يتذوقوا حالوة الفوز 
بالــكأس العاملية وهم الســويد وروســيا صاحبة 

الضيافة وبلجيكا وكرواتيا.
كما ان الصراع األوروبي األمريكي جنوبي يتكرر في 
هذه النسخة، 6 منتخبات أوروبية، مقابل منتخبان 
من اميركا، في منافســة محتدمــة على التتويج 
باللقب.. فلمن تقرع أجــراء الفوز، ايذانا مع بدء دور 
ربع النهائي غٍد وبعد غٍد؟؟. لنرتقب ما يحدث في 4 

مباريات ستكون على درجة عالية من اإلثارة!.
الســعودي، مســاعد  الرياضي  الصحفــي  يقول 
العبدلي، ما حدث في »الواقع« هو أن هذه املنتخبات 
الفنية  الكبــار« لم تقدم املســتويات  »بنجومها 

املقنعة واستحقت أن تغادر مبكراً..
بينما منتخبات »الشريحة األخرى« التي جاءت دون 
وهج إعالمــي فقد كانت »أكثــر وأفضل« حضوراً 
فنياً، بل إنها عكست كرة القدم احلقيقية من خالل 

أداء »جماعي« متميز..
منتخبات بلجيكا وكرواتيا وفرنسا والبرازيل قدمت 
مســتويات متميزة على الصعيد اجلماعي، ثم تأتي 
منتخبات سويســرا وروسيا والسويد مبستوى فني 
»أقل«، لكنها أفضل من شريحة املنتخبات املسماة 

»بالكبيرة«..
املتابع لكرة القدم العاملية ليس فقط قبل املونديال 
بأسبوع أو اثنني، إمنا لعام بأكمله ورمبا أكثر، ال ميكن 
أن يكون خروج منتخبات األرجنتني وأملانيا والبرتغال 
مبثابــة مفاجأة؛ ألن هذه املنتخبات منذ فترة طويلة 
بعيدة عن مستواها الفني لدرجة أن تأهل األرجنتني 

للنهائيات كأن بشق األنفس..
أمــا بقية املنتخبات فكانت تســجل تطــوراً فنياً 
مذهالً، ويجب علينا احترام هذه املنتخبات..مونديال 
روســيا كان »بالنســبة لي« هو مونديال »الواقع« 

وليس »املفاجآت«..

مفكرة المونديال دور الـ 8 أوروجواي

البرازيل

فرنسا

السبت 7 تموزالجمعة 6 تموز بلجيكا

 5:00

 9:00

السويد

روسيا

إنجلترا

كرواتيا

 5:00

 9:00

األثقال يختتم معسكرًا أولياً في أذربيجان تحضيرًا الندونيسيا 

هدى سالم تسعى إلى الفوز بذهبي الدورة اآلسيوية  

تقرير

هدى سالم

بغداد ـ الصباح الجديد:
بات فريق الزوراء على بعد نقطة 
واحدة من حصــد  لقب الدوري 
املمتــاز، بعــد فــوزه أول أمس 
مقابل  بهدفني  الســماوة  على 
الشــعب  مبلعب  واحــد،  هدف 
الدولي حلساب اجلولة الـ 35 من 
البطولة..  ســجل للزوراء مهند 
عبد الرحيم في الدقيقتني 44 و 
88، فيما سجل للسماوة حسني 

سلمان في الدقيقة 22.
 ورفع الزوراء رصيده إلى النقطة 
وبفارق  الترتيب  صــدارة  في   84
9 نقــاط عــن أقــرب مالحقيه 
القوة اجلويــة، فيما جتمد رصيد 
37 في  النقطة  الســماوة عند 

املركز اخلامس عشر.
 ومتكن نفط الوسط من اقتناص 
نقطة التعادل من مضيفه نفط 
ميســان 2ـ 2 في املبــاراة التي 
أقيمت مبلعب ميســان األوملبي. 
تقدم نفط الوسط في الدقيقة 
7 من ركلة جزاء ســجلها عالء 
عبــاس، وعــادل الكفة وســام 
ســعدون في الدقيقة 65، فيما 
تقــدم لنفــط ميســان أحمد 
ســعيد في الدقيقــة 82، قبل 
أن يتعــادل عالء عبــاس مجددا 
بدل  الوقت  من  األولى  بالدقيقة 

الضائع.
 ورفع نفط الوســط رصيده إلى 
النقطة 48 في املركز الثامن، في 

رفع نفط ميســان رصيده  حني 
للنقطــة 42 في املركــز احلادي 

عشر.
 وانفرد القــوة اجلوية بالوصافة 
بفوزه على احلدود بهدف من دون 
رد فــي ملعب التاجــي..  القوة 
لغياب  املبــاراة  عانى في  اجلوية 
أربعــة من العبيه األساســيني 
هم  صالح ســدير وهمام طارق 
الذي  سبيســتيان  والكرواتــي 
انتهــى عقــده باإلضافــة إلى 
احلارس فهــد طالب، لكن أمجد 
راضــي أنقــذه بإحــراز الهدف 
الوحيد فــي الدقيقة 87..  ورفع 
القوة اجلوية رصيده للنقطة 78 
رصيد  وجتمد  الثانــي  املركز  في 

احلدود عند النقطة 39 في املركز 
الثالث عشر.

 وتعــادل النفط مع الشــرطة 
في مباراة مثيــرة بهدفني لكل 
عبر  النفــط  تقــدم  منهمــا. 
محمد داود من ركلة جزاء، إال أن 
بواسطة  الكفة  عادل  الشرطة 
ثــم تقدم  عمار عبد احلســني، 
ركلة جــزاء عن  من  الشــرطة 
طريق عــالء عبد الزهــرة، لكن 
األخيرة شــهدت هدف  الدقائق 
زياد  للنفط عــن طريق  التعادل 
أحمد..  وارتفع رصيد النفط إلى 
الثالث،  املركــز  في   75 النقطة 
للنقطة  الشرطة  رصيد  وارتفع 

74 باملركز الرابع.

الزوراء يهزم السماوة ويقترب بشدة من حسم اللقب
بغداد ـ الصباح الجديد:

السعودي،  الشــباب  نادي  وقع 
مخالصة مالية لالعب العراقي 
إدارة  األمير.وأنهت  عبد  ســعد 
نادي الشــباب أيضا، االلتزامات 

املاليــة جتــاه الالعب ســعود 
كريري، الــذي أعلن اعتزاله كرة 
املاضي.وجدد  آيــار  القدم خالل 
قائد الشــباب السابق، كريري، 
تأكيداته لقرار االعتزال النهائي، 

خالل الساعات املاضية.
االتفاق  نــادي  أعلن  جانبه،  من 
إنهاء  األحد،  اليوم  الســعودي، 
العراقي أحمد  باملدافع  ارتباطه 
السعودي  النادي  إبراهيم.وقدم 

شــكره للمدافع العراقي على 
تفانيــه في كل ماقدمه خلدمة 
إلــى  االتفــاق  الفريق.وغــادر 
معسكره في هولندا، أمس، دون 

مدافعه أحمد إبراهيم.

بغداد ـ الصباح الجديد:
الصناعــات  فريــق  العبــو  ودع 
عودة،  عماد  مدربهم  الكهربائية، 
بالفــوز على فريق احلســني، في 
افتتاح اجلولة اخلامســة والثالثني 
الدوري املمتاز، بهدفني مقابل  من 

هدف.
بهدف  احلسني  فريق  تقدم  وبرغم 
أمجــد رعد فــي الدقيقة 20 من 
املباراة، إال أن الصناعات عاد بقوة 
في الشــوط الثانــي وأحرز هدف 
التعديل في الدقيقة 50 بواسطة 

محمد.وقبــل  حســن  الالعــب 
متكن  دقائق  بثــالث  املباراة  نهاية 
الصناعات من إحراز الهدف الثاني 
بأقــدام الالعب حســني طعمة.

وودع فريــق الصناعات، عودة، بعد 
املباراة، إذ إنه ســيلتحق مبعايشة 

لتدريبات نادي األهلي املصري.
ورفــع الصناعــات الكهربائيــة 
رصيده إلى النقطة 43 في املركز 
رصيد  جتمــد  حني  في  التاســع، 
احلسني عند النقطة 27 في املركز 

السابع عشر.

سعد وأحمد يغادران الدوري السعودي

عماد عودة يدخل معايشة تدريبية مع األهلي المصري



تلقيت رســالة عتاب الكترونية 
شــديدة اللهجــة  مــن احــد 

االصدقاء "الفيسبوكيني "
العتــاب  انــواع  كل  تضمنــت 
والكتاب  واحلساب  واللوم  والزعل 
، وأستشــهد صديقــي املعاتب 
الزعالن مبا لذ وطاب من الشــعر 
والنثــر  والفصيــح  الشــعبي 
والهجاء وكلمات االغاني واحلكم 
واالمثال ومقاطع من املسلسالت 
وأفالم االســود واالبيــض ، يبدو 
انــه قد قضــى أيام وليــال وهو 
يبحث عــن كل ذلك في "جوجل 
" دعمــا ملوقفــه  و"يوتيــوب   "
البطولي من القضية املصيرية !

وكتب صديقي في مطلع رسالته 
العتابية :

جلمات  عينــاك  وحــك  خلصن 
العتاب

وأعتقد اني وياك حسبالي أحباب 
ويسترســل صديقــي املعاتب .. 
فكتب  الفتاك  الدارمي  بســالح 

يقول :
العتب مــو ع القفــل العتب ع 

القفلوه
والزعــل مــو بالفعــل الزعــل 

بالفعلوه
وكتب يقول أيضاً :

تدري شــكثر يهواك گلبي ويحن 
ليك

والنكزه  التعليق  انتــه  وذاك 
والشير

ورغــم أني لم أكتشــف 
بعد ســبب زعل صديقي 
العشوائية  الرشقات  رغم 

املتتالية مــن الدراميات ، الذي 
أنتقل في رســالته 180 درجة 
ليستشــهد  برابــط اغنية 

املطربة فيروز
وياك وســنني  أنا  زعلي طــول 

بقيت
جرب فيهن أنا إنســاك ما قدرت 

نسيت
هنا طفــح الكيل بــي .. وقررت 
االتصال بصديقي العرف ســبب 
زعلــه وعتابــه : وبادرتــه ملــاذا 
هــذا الزعل والعتــاب ياصديقي 

الفيسبوكي ؟
أجابني بنبرة حزينة : أنك لم تعلق 

على منشوراتي في الفيس،بينما 
أنا أعلق على كل منشوراتك !

قلــت وماهــو املوضــوع املهم 
ويستحق  حضرتك  نشرته  الذي 
التعليق .. ولم يعلق عليه جنابي 

؟
قال : نشــرت عدداً مــن الصور 
الزوراء  في حديقة  الشــخصية 
واملــول واملتنبي ..أبتســم فيها 
لالصدقاء .. ولم تكلف نفســك 

وتكتب لي "منور الضلع " !
قلت وماذا بعد ؟

قال نشــرت صورة "تخبل " وانا 
اتنــاول "الباجة  “فــي املطعم 
 .. ... تفضلوا  بتعليــق  وأرفقتها 
مكانكــم خالي .. ولــم تكلف 
نفســك أن تلبي الدعوة ..وتعلق 

لي وتكتب "عوافي " !
قلــت له : يبدو أنــك على حق .. 
فاننا في زمن .. العوافي ... ومنور 
، و"الدوملــة " ..لهــذا و"لعيونك 
احللــوات " ســوف أمنحك الف 
الف )اليك( من بيت املال ومثلها 
"منور" و"عوافي" .... واعتبارا من 
اليــوم  " بالش عتــاب" ان كنت 

صديقي !

• ضوء  
يازمان "الباجة" في االندلس!

عاصم جهاد

بالش عتاب!

النجمــة  عبــرت 
العامليــة  الكولومبيــة 
دعمها  عن  "شــاكيرا" 
بالدهــا  ملنتخــب 
بعــد  "كولومبيــا" 
منتخب  أمام  خســارته 
إجنلتــرا فــي مونديــال 

روسيا.
عبر  شــاكيرا،  وغــردت 
حسابها مبوقع التغريدات 
"كولومبيــا  القصيــر: 
املثيرة لإلعجاب في كأس 
العالم.. أعتقد أن العالم 
نستحق  أننا  يعرف  كله 
الفــوز!  فخورة إلى األبد 

ببلدي".

االجنليزي  املنتخب  وكان 
املنتخب  على  تغلب  قد 
الكولومبــي فــي الدور 
الـــ16 ملونديال روســيا 
الترجيح،  بركالت   2018
لتصعد إجنلتــرا إلى دور 
الثامــن ملقابلة منتخب 

السويد.

بينولوبي  النجمة  نشرت 
ألحدث  لقطــات  كــروز 
أجرتها  تصوير  جلســة 
دعائية  حملــة  ضمــن 
شــانيل  أزيــاء  ملاركــة 
فيها  تعرض  الشــهيرة، 
تصميمات املاركة خلريف 

وشتاء 2019/2018.
 Grand فنــدق  واحتضن 
ميالنــو  فــي    Palais
التي  التصوير،  جلســة 
أجرتها بينولوبي بإطاللة 

ضمن  من  أنيقــة  وردية 
الشــتوية  التصميمات 
لشــانيل بحضــور عدد 

كبير من اإلعالميني.

كشــفت مصادر خاصة 
وائل  اللبناني  الفنــان  أن 
كفوري، اعتاد في كل عام 
على شــائعة طالقه من 
زوجته اجنيال بشارة والدة 
ابنتيه ميشال و ميالنا، إال 
أن األمر حتول إلى تأكيدات 
بعد أغنية "أخدت القرار" 
بوابة  البعض  عدها  التي 
مصير  بشأن  لالستنتاج 
الذي  الرســمي  ارتباطه 
تام  بنحو  انتهى  أنه  قيل 

وغير قابل للتعديل .
املصــادر  عــادت  لكــن 
لتؤكــد فــي تصريحات 
املواقع  أحــد  إلى  خاصة 
أن  الفنيــة  اإلخباريــة 
وزوجته  وائل  بني  العالقة 
جيدة، بل ممتــازة، وهناك 

قريبة  اســتجمام  رحلة 
خــالل  ســتجمعهما 
املقبلة،  القليلة  املرحلة 
وأن ليــس هنــاك طالق 
أزمة،  وال  الطرفــني،  بني 
والغريــب باألمــر، كيف 
عقر  إلى  البعــض  دخل 
منــزل املطرب الشــاب، 
وعاد بتلك املعلومة التي 
تبدو عاريــة عن الصحة 

بنحو تام.

شاكيرا

وائل كفوري

بينولوبي كروز

أخبــارهــــــــــم

الصباح الجديد - خاص:
للمــرة الثامنــة عشــرة يقــدم 
متحــف الفــن فــي بــون جائزة 
ُتنح  التي  فون شــتينت"  "دوروثيا 
كل ســنتني  للفنون التصميمية 
احلديثــة.. اجلائزة التــي تنقلت ما 
بني فناني التشيك وهولندا، حيث 
يشــارك فيها هذه املرة فنانون من 
الدمنارك التي يحمل مسار سهيل 

جنسيتها.
فقــد قــرر تســعة مــن اخلبراء 
الدمناركني بتســمية تســعة من 
الفنانني والفنانات الشباب لتقدمي 

أعمالهم إلحدى اللجان الفنية.
وفي اجللســة األولــى للجنة تت 
هي:  فقط  أســماء  ثالثة  تسمية 
آمالي سميث، مســار سهيل،  و 
أميتاي روم كقائمة أخيرة للفنانني 
املرشــحني للجائزة، ومت فيما بعد 
وفي   . عرض مشــترك ألعمالهم 
اجلائزة  العــرض مت حتديــد  ليلــة 

وقيمتها عشرة آالف يورو.
فــي يــوم 2018/6/20 اجتمعــت 
للمعــرض  املؤسســة  اللجنــة 
واجلائزة مرة أخرى لتسمية الفائز. 
تســمية مسار  على  اتفقت  وقد 
بجائزة  الفائــز  بإعتباره  ســهيل 

دوروثيا فون شتينت لهذا العام.
لقد حصل فيلم مســار ســهيل 
"جمهوريــة تــي إم" على اعجاب 
اعضاء اللجة وجميع من شاهده، 
ونال اجلائــزة املرموقة  ليس فقط 
أيضا  وأمنــا  البصريــة  لقيمتــه 
وحرفيته،  وجمالياتــه  لتقنياتــه 
ببناء ســردي  الفيلم  تيــز  حيث 
متماســك وبجماليــات عاليــة 
العراقي   الســينمائي  حيث تكن 
مــن معاجلة موضوعه عبر ســرد 

منولوج داخلي لشاب يعيش على 
حافة األوضاع األجتماعية يتمكن 
من حتريري عاملــه الداخلي وإطالق 

قوته الداخلية.
فمن خــالل طريقة مــا يأتي فتى 
يضع قالدة ذهبية ســميكة حول 
عنقه ويلبس بدلة بيضاء وقميصا 
أحمــر بحيث يذكرنا بشــخصية 
واجلنون  بالعنــف  مســكونة  ما، 
هو "توني مونتانــا" الذي مثله آل 
بيتشــينو  في فيلــم دراما املافيا 

األسطوري " سكارفيس" للمخرج 
دي باملا في العام  1983

كوزمــني فيرارو الذي يجســد دور 
طه هو األخ الروحي ملونتانا، ويبدو 
مدهشا في فيلم " جمهورية تي 
إم" والــذي ينافس عن جدارة فيلم 
" ســكارفيس" بل ويبدو بأبطاله 
أكثر جناحا فقد قدم مسار سهيل 
خــالل 15 دقيقة درامــا هائلة عن 
العنف، ودرســا اجتماعيا فذا من 

خالل فيلم متكامل.

 1982 مســار ســهيل ولد العام 
ألبوين  برومانيــا  بوخارســت  في 
عراقييـــن.هما التشكيلـية نوال 
الســعدون واخملــرج الســينمائي 
جــودي الكنانــي وقــد درس  من 
العــــام 2003 وحتى العام 2009 
في األكادمييــة امللكية الدمناركية 
في  مشــاركة  أفالم  ولديه  للفن. 
مهرجاني دبي ويوتوبوري العامليني.

الروائي  فلمه  إلخراج  يستعد  وهو 
االول.

الصباح الجديد - وكاالت:
أثــارت صــور صيــادة من واليـــة 
زرافـــة  مع  األميركية  كنتاكـــي 
ســوداء نافقة، كانــت اصطادتها 
رد فعـل  أفريقيـــا،  فـي جنـــوب 
غاضبـــا علـــى اإلنتـــرنت، بعـد 

التواصـل  وسائل  علـى  انتشارهـا 
االجتماعـي.

وعبر آالف من مستخدمي "تويتر" 
عــن غضبهم من تيس تومســون 
تالي )37 عامــا( لقتلها الزرافة في 

رحلة صيد الصيف.

وذكــرت صحيفــة "يــو إس إيــه 
تالي كتبت  أن  توداي" األميركيــة، 
في رسالة مت حذفها مـــن علـــى 
"فيـس بـوك": "حتقق اليوم دعائي 
وحتول حلم حياتي إلى واقع! رصـد 
هذه الزرافة السوداء النادرة بعـــد 

مطاردتها ملدة".
وجـــاء فـــي الرسالـــة أن عمـر 
الزرافــة أكثـر مـن 18 عامـا ووزنها 
وعمــــر  كيلوغراما،   1815 نحــو 
الزرافـة عـادة 25 عامـا وفقا لقناة 

"ناشونـال جيوغرافيـك".

صورة المرأة مع زرافة تثير غضبًا على االنترنت

مسار سهيل.. سينمائي عراقي يفوز 
بجائزة ألمانية عن فيلم يهجو العنف

رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

صحيفة يومية سياسية مستقلة
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متحف الفن في بون مسار سهيل

جمال جصاني

على الرغم مــن التحول الهائل الذي شــهدته أحوال 
العراقيــني بعــد زوال "جمهوريــة اخلوف" وشــبكة 
معتقالتها العلنية منها أو الســرية، إذ أعاد لهم ذلك 
التحول مــن التوليتارية الــى احلريــة، ال احلقوق التي 
ســلبت منهم وحســب، بل شــرعت أمامهم أبواب 
للحرية والتواصل مع بعضهــم البعض اآلخر والعالم 
احمليط بهم، بشــكل لم يتخيلوه في أفضل أحالمهم 
وأمانيهم. لكن وبعد مرور أكثر من خمســة عشر عاما 
على ذلك املنعطف التاريخي، جند أنفســنا وقد انزلقنا 
الى حال وأحوال ال نحسد عليها، وعندما نحاول تلمس 
علل ذلك الفشل واإلحباط، وهي من دون شك لها جذور 
وامتدادات عديدة ومختلفة، جند ان املســتويات املتدنية 
للوعي، واملهيمنة على قطاعات واسعة من سكان هذا 
الوطن املنكوب، هي من تد هذا املشــهد الغرائبي بكل 
ما يحتاجه كــي يبقى ويدوم. ضحالة الوعي هذه ميكن 
التعرف عليها ال عند الشــرائح التي لم حتظى مبستوى 
تعليمي أولي وحســب، بل جندها عنــد غير القليل ممن 
حصل علــى تعليم أكادميي، حيــث ال تختلف رؤيتهم 
لتحديات احليــاة وما يحيط بهم مــن أوضاع وأحداث، 
عمن لم يحظى بفرصة التعليم اصالً. انحطاط الوعي 
هذا ميكن التعرف عليه فيما يعتصمون به من تصورات 
وإجابات جاهزة يغرفونها من االحتياطيات الهائلة التي 
توفرها لهم "نظرية املؤامرة" حيث يجدون أنفســهم 
من دون خلق اهلل، هدفاً لدسائس ومؤامرات الشياطني 
من شــتى األصناف والوظائف واألحجام، لذلك يصعب 
العثور على من يتواضع منهــم ليقر بضعف معرفته 
لتعقيدات حالة أو حدث مــا، فاإلجابة لديهم موجودة 
وجاهــزة، يرمونك بها من دون وجــع من عقل أو ضمير، 
كما انهم غير مســؤولني عما يتبع ذلــك من عواقب 
وتطــورات وتداعيات، غالباً ما تكــون متنافرة تاماً وما 

أفاضت به قريحتهم الفذة..!
هذا اخللــل البنيوي )ضحالة الوعــي( تكن من التمدد 
والبقاء كل هذا الزمن من حياة ما يفترض انها "مرحلة 
للعدالة االنتقالية والتحول صوب الدميقراطية" بفعل 
تفاهة وضيق أفــق الطبقة السياســية التي تلقفت 
مقاليد عــراق ما بعــد "التغيير". كيانــات وجماعات 
وقبائل سياسية وعقائدية وضعت نصب عينيها مهمة 
االستثمار في ذلك اإلرث من التفسخ واالنحطاط الذي 
خلفته وراءهــا أربعة عقود مــن الدكتاتورية املطلقة 
واحلــروب. فــي الوقــت الــذي تتناقل وســائل اإلعالم 
ســيول من األخبار عــن املؤترات العلميــة والثقافية، 
واملهرجانات الفنيــة الكبرى في دول اخلليج، عاد العراق 
بهمة قوارض املنعطفــات التاريخية، الى أجواء داحس 
والغبراء ومناخــات "احلملة اإلميانية" التي قادها اخمللوق 
الذي انتشــل مذعوراً من جحره األخير، فال مسارح وال 
صاالت حديثة لعرض األفــالم، وال مراكز ثقافية وفنية 
في العاصمة بغداد وبقية احملافظات واملدن العراقية، أما 
مصير وزارة الثقافة فالقاصي والداني يعلم ما حل بها 
من إهانة وتدمير مبرمج، في الوقت الذي يعرف العالم 
كله ان العراق هو وطن ثقافي قبل كل شيء. في العراق 
"اجلديد" هناك نشــاطات من نوع آخر؛ فهناك مؤترات 
وكونفرنسات للعشائر والقبائل، يتبرك بافتتاحها قادة 
الدولة وحيتان املشــهد الراهن، وغيــر ذلك من طفح 
الفزعات والهروالت التي سحقت حتت أقدامها موازنات 
وفــرص ووقت يصعب تعويضه بيســر. ضحالة الوعي 
وانتشــار األفكار اخلرافية والظالمية وبضائع الشعوذة 
والدجل، هــي من تقف خلف دميومــة الركود والتعفن 
احلالية، واســتمرار مسلســل اخليبات واإلخفاقات في 

شتى مجاالت احلياة املادية واملعنوية.

ومضــة

أزمة وعي

الصباح الجديد - وكاالت:
وليد  ميرنــا  الفنانــة  أّكــدت 
بنجاح  الشــديدة  ســعادتها 
"القطط"،  املســرحي  العرض 
مســرح  على  حالًيا  املعروض 
عودتها  ميثل  والذي  "متربول"، 
األولــى للظهور بعــد غياب 
ســت ســنوات، والذي ميثل 
في  األولى  جتربتهــا  ايضــا 
املسرح، وســعيدة ألن نص 
املســرحية "يحمل رسالة 
راقيــة، ويقــدم مفاهيــم 

مهمة لألطفال".
تصريحات خاصة  في  وليد  وأضافت 
إلــى احد املواقع الفنيــة أن العرض 
حقق جناًحا كبيرًا، وأن املسرح يوميا 
يكــون كامــل العدد مــن األطفال 
وأســرهم، حتى اصبــح احلجز يتم 
قبل املوعد بيومني بســبب االزدحام 
الشــديد. وبّينت أنهــا جتهز لعمل 
فني جديد في املــدة املقبلة، لتعود 
بعمــل كوميدي ايضا، وشــخصية 
بعيــدة تاما عن البنــت الدلوعة أو 

االرستقراطية التي اشتهرت بها.

 ميرنا وليد تستعد لتقديم 
عمل كوميدي جديد

الصباح الجديد - وكاالت:
كشفت شركة "والت ديزني"، عن 
فيديو يظهر خالله ابتكار قسم 
ألي  إنســان  التقني  التطوير 
للقيام باملشــاهد اخلطيرة 

بدال عن املمثلني.
القيام  للروبــوت  وميكن 
كالقفز  اخلدع  بأصعب 
العالية  األماكــن  من 
احلبــال  واســتعمال 
البنايات  تســلق  فــي 
الشاهقة. ويتم التحكم 
بالروبوت بواسطة جهاز 

حتكم عن بعد.
ويسعى املســؤولون في "ديزني" لالستعانة 
بهذا النوع من الروبوتات بشكل مبدئي في 
مدن ألعاب ديزني، على أن يتم إلباسهم أزياء 

األبطال اخلارقني.
ومن املعروف ان شركة والت ديزني واملعروفة 
باسم "ديزني"، أكبر شركات وسائل اإلعالم 
والترفيه في العالم. تأسســت الشركة في 
السادس عشر من شهرتشرين األول/ أكتوبر 
من عام 1923، من قبــل االخوين والت وروي 
ديزني في شــكل إســتوديو لفن التحريك 
أكبر  مــن  واحداً  وأصبــح  "األنيميشــن"، 

إالستوديوهات في هوليوود.

الصباح الجديد - وكاالت:
نشــرت صحيفة "التــامي" قائمة 
تأثير  لهم  كان  بأكثر أشخاص 
ونفوذ على شبكة اإلنترنت 

للعام 2018.
القائمة  وتشــمل 
أكثر الناس الذين 
لهــم  كان 
كبير  تأثير 
وأصبحوا 
ع  صنا

أخبار، ومنهم فنانون ورجال أعمال 
في  وجاء  وسياســيون،  ومدونــون 
القائمة الناس الذين كان لهم تأثير 
إيجابــي، إضافة إلــى أولئك الذين 
تسببوا في االستياء وكان لهم أثر 

سلبي.
وعدت املغنية األميركية ريهانا من 
أكثر املؤثرين، إذ تسبب منشور لها 
على تطبيق "إنستغرام" بانخفاض 
أســهم تطبيق "ســناب شــات" 

مبعدل 4%.
وأصبحت صورة عارضة األزياء واألم 
الشابة كايلي جينر برفقة طفلتها 

األكثر شهرة على موقع إنستغرام.
واكتسب املغني الشــاب ذو الـ17 
عاما أرييل مارتن، واملعروف باســم 
بيبي أرييل، شــهرة واســعة على 

شبكات التواصل االجتماعي.
وال يخفــى علــى أحد مــدى تأثير 
وجدل تغريــدات الرئيس األميركي 
دونالــد ترامب الذي يلقب بســيد 
الناس  التغريدات الغامضــة. ومن 
األكثر تأثيرا أيضا مغني الراب كاني 
"في  الكورية  البوب  وفرقة  ويست، 
تــس اس" واملمثلة االميركية بيزي 

فيليبس.

ديزني تستعين بإنسان آلي بديال عن الممثلين

نشر قائمة باألشخاص األكثر تأثيرًا على االنترنت
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