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بغداد - وعد الشمري:
انتقد حتالف االصــاح واالعمار، 
امــس االربعــاء، متســك رئيس 
احلكومــة عــادل عبــد املهدي 
للــوزارات  ذاتهــم  باملرشــحني 
في  رفضهم  مت  ممــن  الشــاغرة 
رافضاً  الثقــة،  جلســة منــح 
اي ظرف،  التصويت عليهم حتت 
مشدداً على أن االتفاق مع حتالف 
البناء قضى بعدم تقدمي اســماء 
في  قيادية  مواقــع  لهــا  كانت 

احلكومات السابقة.
وقال النائــب عن التحالف، علي 
إن "سبب عدم استكمال  غاوي، 
الكابينــة احلكومية هــو اصرار 
عادل عبد املهدي على ترشــيح 
بعض الــوزراء الذين مت طرحهم 
خال جلسة منح الثقة ورفضوا 
مــن قبل اغلــب الكتــل داخل 

مجلس النواب".
واضاف غــاوي، فــي حديث إلى 
"كتلة  أن  اجلديــد"،  "الصبــاح 
االصــاح واالعمــار النيابية لن 
االســماء  بتمرير هذه  تســمح 
حتت اي ظرف وســتمارس جميع 
ملنــع  الدســتورية  الوســائل 

التصويت لهم".
وانتقد، "تواجد اشــخاص داخل 
مجلــس النــواب وهم ليســوا 
اعضاًء في البرملــان، وهذه حالة 

ينبغــي معاجلتهــا"،  خطيــرة 
لكنه نفى أن "يكون الغرض من 
امنا  النصاب،  اكمــال  تواجدهم 
فقــط التأثير علــى ارادة النواب 

بهدف مترير االسماء".
وبني غاوي، أن "االمل كان معقوداً 
بــأن تتكلل جلســة امس االول 
بالنجــاح ويتــم التصويت على 
فوجئنا  لكننا  الشاغرة،  الوزارات 
بأن املرشــحني هم ذاتهم الذين 

عليهم ماحظات عديدة".
واســتطرد، أن "كتلــة االصاح 
بتوجيهات  ملتزمــة  واالعمــار 
املرجعية فــي أن اجملرب ال يجرب، 
وهناك من بني املرشحني من تبوأ 
مناصــب رفيعة خــال الدورات 

االنتخابية السابقة".
"التســمك  ان  غــاوي،  ورأى 
مســؤولني  كانــوا  مبرشــحني 
فــي الســابق ميثل حتديــاً لرأي 
الشــارع واملرجعيــة"، مجــدداً 
مطالبة الكتلة، بـ "قادة امنيني 
وعسكرين شــاركوا في معارك 
التحريــر ضــد تنظيــم داعش 
وزارة  االرهابي ومنحهم منصبي 

الدفاع والداخلية".
وشــدد علــى ضــرورة، " ابعاد 
الوزارات املتبقية السيما االمنية 
منها عن الشخصيات احلزبية أو 

التي متتلك كتل سياسية".

وأكمل غــاوي بالقول، إن "هناك 
توجها للتأكد من سامة الوزراء 
التصويــت عليهم من  مت  الذين 
وفي حال  القانونيــة،  الناحيــة 

وجدنا من لديه شــبهات فساد 
املساءلة  باجراءات  مشــمول  أو 
والعدالة أو دعاوى ارهاب ســوف 
يتم اســتبعاده من خال الطرق 

الدستورية".
من جانبــه، ذكر عضو التحالف، 
أن "عملية  الزيــدي،  عبــد اهلل 
للــوزارات  املرشــحني  رفــض 

املتبقية كانت من خال الوسائل 
عن  وتعبيراً حقيقياً  املشــروعة 

الدميقراطية".
تتمة ص2

اإلصالح: تمسك عبد المهدي بمرشحين
كانوا مسؤولين في السابق تحد لرأي الشارع

منافسة مثيرة على حسم لقب بطولتي  
15العرب الفردية بالشطرنج العادي ترجيحات بموجة أمطار جديدة

2واألجهزة الخدمية تتخذ احتياطاتها 

متابعة الصباح الجديد:
 2019 العــام  مطلــع  تنطلــق 
بشــأن  املّتحدة  األمم  حتقيقــات 
االنتهاكات التي ارتكبها تنظيم 
العراق،  "داعــش" اإلرهابي فــي 
فريق  رئيــس  أعلن  ما  بحســب 
التحقيــق األممي الــذي بدأ منذ 
الصيف املاضــي جمع أدّلة على 

حصول مجازر. 
وقال البريطاني كرمي أسعد أحمد 
خــان، احملامــي املتخّصــص في 
اإلنســان، ل مجلس األمن  حقوق 
الدولي إّن "فريق التحقيق يُواصل 
حتضيراته فــي العراق بهدف بدء 

أنشــطة التحقيــق مطلع عام 
2019" ، وشــّدد على أّن "تنفيذ 
نشــاطات التحقيق ســيعتمد 
علــى تعاون ودعــم وثقة جميع 

عناصر اجملتمع العراقي".
ومنــذ آب جمع محّققــو فريق 
خــان أدّلًة على مجــازر وفظائع 
أخرى ارتكبهــا تنظيم "داعش"، 
املتحــدة  الواليــات  وتعّهــدت 
جلهود  دعًما  دوالر  مليوني  بتقدمي 
محّققي األمم املتحدة، واكُتشفت 
أكثر من 200 مقبرة جماعّية في 
12 ألف  العراق، تضم أكثــر من 

جّثة.

بغداد - الصباح الجديد:
أفادت وزارة النقــل بأن ربط الباد 
ودولــة أو دول أخــرى بالســكك 
احلديديــة، يحتــاج الــى خطط 
وأنها  ضخمة،  وميزانية  ودراسات 

لم تبرم أي اتفاق بهذا الشأن.
واوضحــت وزارة النقــل، امــس 
االربعــاء، ان ايــة معلومــات لم 
تصلها بشــأن البدء مبشروع مد 
خــط ســكك احلديد مــع دولة 
الكويت وفق االتفــاق الذي اجراه 
رئيــس اجلمهورية برهــم صالح 

خال زيارته الى الكويت.

وقال املتحدث باسم الوزارة سالم 
موسى في تصريح تابعته الصباح 
اجلديد، " ان وزارة النقل لم تصلها 
اي معلومــات بعد بشــأن الربط 
الســككي مع الكويت، او الدول 

االخرى”.
واضاف موســى، ان “موضوع ربط 
العــراق والكويت وبعــض الدول 
بسكة حديد واحدة، ناقشه رئيس 
اجلمهوريــة مع نظيــره الكويتي 
خال زيارته الى الكويت في االيام 

املاضية”.
تتمة ص2

بغداد - الصباح الجديد:
حمل مجلس محافظة بغداد، امس 
األربعــاء، وزارة التربية مســؤولية 
تراجــع املســتوى التعليمــي في 

عموم مدارس العاصمة.
وقالت عضو جلنة التربية في اجمللس 
جســومة االزيرجــاوي في تصريح 
اطلعت عليه الصبــاح اجلديد، إن 
على  التدريبية  الــدورات  إعطاء   "
املناهج اجلديدة للكوادر التدريسية 
خال بدء العام الدراسي أمر خاطئ 
"، الفتــة إلــى إن " تلــك الدورات 

التدريسي،  العمل  بإرباك  تسببت 
فضــا عن عــدم تقــدمي املناهج 

للطلبة بشكل صحيح ".
وأضافــت أن " الــدورات التدريبية 
يجب إن جتري خــال فترة العطلة 
التدريســية  للكــوادر  الصيفية 
وليس في بداية العام الدراســي"، 
مبينــة إن " وزارة التربيــة تتحمل 
تراجع  بشأن  الكاملة  املســؤولية 
املســتوى التعليمــي فــي عموم 
وضعها  لعدم  العاصمــة  مدارس 

خطة تدريسية صحيحة ".

مطلع 2019 .. بدء التحقيقات 
األممية النتهاكات "داعش" في العراق 

وزارة النقل: ال معلومات لدينا
باتفاق رئيس الجمهورية مع
الكويت على الربط السككي

مجلس بغداد: التربية تتحمل 
مسؤولية تراجع المستوى 
التعليمي بمدارس العاصمة

عادل عبد املهدي

بغداد ـ الصباح الجديد:
بتعطيل  الــوزراء  مجلــس  وّجه 
الدوام الرسمي ليوم االثنني املقبل 
مبناســبة الذكــرى األولى إلعان 
النصــر علــى تنظيــم "داعش" 

اإلرهابي.
وجــاء في بيان حكومي رســمي، 

اجلديد" نســخة  "الصباح  تلقت 
منــه، أن "مجلــس الــوزراء وّجه 
بتعطيــل الدوام الرســمي ليوم 
 2018/12/10 املوافــق  االثنــني 
مبناســبة الذكــرى األولى إلعان 
النصــر علــى تنظيــم داعــش 
اإلرهابــي بفضل دماء شــهدائنا 

األبــرار وبطوالت قواتنا الباســلة 
بكل صنوفها". 

وكان القائــد الســابق للقــوات 
املسلحة رئيس احلكومة السابقة 
حيدر العبادي، اعلن في العاشــر 
من كانون االول 2017، حترير كامل 
تنظيم  مــن  العراقية  االراضــي 

"داعش" بعد انتهاء جميع املعارك 
العراقية  القــوات  خاضتها  التي 

املشتركة ضد التنظيم االرهابي.
على صعيد متصل أعلن املتحدث 
اقليم كردستان  باســم حكومة 
ســفني دزيي امــس األربعــاء، ان 
العراق  املقبل في  عطلة االسبوع 

مبناســبة االنتصار على عصابات 
داعش االرهابية ال تشــمل اقليم 

كردستان.
وقــال دزيي في تصريــح اطلعت 
عليه الصبــاح اجلديد، ان "عطلة 
 (  2018 االول  كانــون   10 يــوم 
قررتها  التــي   ) املقبــل  األثنــني 

احلكومة االحتادية ال تشمل اقليم 
كردستان".

باســم  املتحدث  يوضــح  ولــم 
عدم  اســباب  االقليم  حكومــة 
شــمول اقليم كردستان بعطلة 
االنتصــار على عصابــات داعش 

اإلرهابية!

متحدث رسمي: العطلة ال تشمل إقليم كردستان

االثنين المقبل .. عطلة رسمية بمناسبة النصر على "داعش" 

a

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
أن  فرنســية،  صحيفة  اعتبرت 
انتصرت على مر السنني  روسيا 
األخيرة في معظــم الصراعات 
اجليوسياســية، بسبب املعرفة 
بوتني،  فادميير  لرئيسها  الرائعة 
وفهمــه للعاقــة اجلدلية بني 

التاريخ واجلغرافيا.
فيغارو"  صحيفة"لــو  وقالــت 
فهم  "إن  العريقة:  الفرنســية 
واملعرفــة  للجغرافيــا  بوتــني 
باخلريطة السياســية للكوكب 
والســمات الرئيسية لكل دولة 
وأمة، يلعــب دورا هاما في جناح 

روسيا في الساحة الدولية.
استشهدت  ذلك،  على  وكمثال 
الصحيفــة بحادثــة مقاطعة 
بوتــني خلطــاب وزيــر الزراعــة 
تكاشوف،  ألكســندر  الروسي، 
عندمــا حتدث عــن تصدير حلم 
اخلنزير الروســي إلى إندونيسيا، 

على  أنه  الرئيــس  لــه  فأوضح 
إندونيســيا  ألن  نظــرا  خطــأ، 
حيث  الغالب،  في  مســلم  بلد 
املائة  87 مــن  اإلســام  يعتنق 

من الســكان، ومن املســتحيل 
اســتهاك حلم اخلنزيــر هناك. 
وعلى خاف قادة العالم اآلخرين، 
يدرك بوتني االختافات الثقافية 

في تعليم وعقول الدول األخرى، 
ما يسمح له مبمارسة سياسة 
أكثر حكمة وتفكيرا، حســبما 

الحظت الصحيفة.

فــي املقابــل، ال يفقــه القادة 
الغربيون الذيــن يناصبون بوتني 
عديــدة،  ولســنوات  وروســيا، 
اخلصومة والعداء، هذه القضية 
املثال،  على اإلطاق. على سبيل 
ســاركوزي  نيكــوال  يكــن  لم 
الفرق  يعرفان  االبن  بوش  وجورج 
بني الشــيعة والسنة في بداية 
فترتهما الرئاسية، األمر الذي أدى 
إلى كارثة في سياســاتهم في 
الشــرق األوسط. وينطبق نفس 
الشــيء على القــادة الغربيني 
احلاليــني. علــى ســبيل املثال، 
دونالد  األميركي،  الرئيس  يخلط 
النمســا وأستراليا،  ترامب، بني 
ويصف إميانويــل ماكرون غويانا 
الرغم من  بأنها جزيــرة، علــى 
أنها مســتعمرة فرنســية في 
أميركا اجلنوبية، حسبما تضيف 

الصحيفة.
تتمة ص2

تقريـر
"لو فيغارو" الفرنسية: قادة الغرب أخفقوا أمامه

العالقة الجدلية بين التاريخ والجغرافيا
سّر نجاح بوتين على الساحة الدولية 

بغداد - الصباح الجديد: 
أفاد تقرير مؤشر اإلرهاب السنوي 
العراق  بــأن   ،2018 العــام  لهذا 
مثل ثاني أكثــر الدول تضررا من 
املرتبط  االقتصادي  التأثير  ناحية 

بالعمليات اإلرهابية.
التلغــراف  صحيفــة  ونقلــت 
البريطانيــة عــن تقرير مؤشــر 
"افغانستان  إن  السنوي،  اإلرهاب 
احتلــت املرتبة االولــى في اكثر 

التأثيرات  نتيجة  البلدان تضــرراً 
على  قياساً  لإلرهاب  االقتصادية 
نسبته من الناجت االجمالي احمللي، 
اذ بلغت نسبة التكاليف حوالي 
12.8 باملائة مــن الناجت االجمالي 
احمللي حيث شــهدت الباد زيادة 
ثابتة في مستوى العنف واالرهاب 
واســتمرار الصراع على مستوى 

السنوات الثاث املاضية".
حل  "العراق  أن  املؤشــر،  واضاف 

باملرتبــة الثانيــة ألن التكاليف 
اكثر  بلغت  لارهاب،  االقتصادية 
االقتصادي  احمللي  ناجته  من عشر 
 10.8 وصلــت  نســبته  ان  حتى 
باملائة من الناجت احمللي االجمالي”، 
مبينا أن “سوريا حلت في املرتبة 
التأثيرات  بلغــت  ان  بعد  الثالثة 
باملائة   5.8 لارهــاب  االقتصادية 

من الناجت االجمالي احمللي “.
وأورد التقرير ان "انخفاض مؤشر 

الهجمــات االرهابيــة فــي عام 
2017 أدى الى حتســن موقع  94 
بلدا في مؤشــر االرهاب لكن 46 
بريطانيا قد تدهور  دولة مبا فيها 
موقعها في املؤشــر فيما ظلت 
دول افغانســتان والعراق وسوريا 
حتتل  اليمن  وجنــوب  والصومال 
املراتــب اخلمســة االولــى على 

التوالي في املؤشر”.
تتمة ص2

بغداد ـ الصباح الجديد:
أفصحت هيئة النزاهة، عن مجمل 
محافظة  في  ئة  املتلكِّ املشــاريع 
كركوك التــي متَّ رصدها وتوثيقها 
من قبــل أحد فرقها الــذي انتقل 
والتحقيق  للتحــرِّي  للمحافظة؛ 
واخلدمات  اإلعمــار  مشــاريع  في 

ئة. واالستثمار املتلكِّ
وأشــار تقريــر للنزاهــة تلقــت 
"الصباح اجلديد" نســخة منه، أنَّ 
الطاقة  تنوَّعت بني  املشاريع  "تلك 
الكهربائيَّــة وبناء املستشــفيات 

الرياضيَّــة  واملاعــب  واملــدارس 
واجملمعــات الســكنيَّة والتجاريَّة 
وُمجمعات  والفنادق  والســياحيَّة 

املاء وشبكات اجملاري وغيرها".
ولفت التقرير إلى، أنَّ "من بني تلك 
املشاريع إنشــاء مستشفيني في 
احملافظة بسعة 600 سريٍر من قبل 
شــركاٍت محليَّــٍة وأجنبيٍَّة بأكثر 
من 170 مليون دوالر،" ُموضحاً أنَّ" 
كلفة املشاريع املتلكئة في مديريَّة 
ماء كركوك ناهزت 131 مليار دينارٍ، 
د،  أبرزها مشروع ماء كركوك املُوحَّ

إضافة إلى قرابــة 140 مليار دينارٍ، 
كلفة دراســة وتصميــم وتنفيذ 
ات معاجلة  املرحلة األولى من محطَّ
مع شبكات األمطار واملياه الثقيلة 
ــات الرفع في مشــروع  مع محطَّ
مجــاري كركــوك، احمُلــال إلحدى 

الشركات األجنبيَّـة".
ــد التقريــر "وجــود تلكؤ في  وأكَّ
مشــاريع بنــاء 71 مدرســًة متَّت 
إحالتهــا مــن قبــل وزارة التربية 
ضمــن  كركــوك  ومحافظــة 
خطــة تنميــة األقاليــم واخلطة 

االســتثماريَّة إلى شركاٍت محليٍَّة 
وأجنبيٍَّة، فضاً عن 111 مشــروعاً 
اســتثمار  هيئة  قبل  مــن  ُمحاالً 
كركوك، من ضمنها 86 مشــروعاً 
بلغت نســبة اإلجناز فيها صفراً % 
نت مجمعات سكنيَّة وجتاريَّة  تضمَّ
ومستشــفيات  ومــوالت  وفنادق 
فيما  وغيرهــا،  أهلية  وجامعــات 
كاميرات  بلغت كلفــة مشــروع 
ــرات  املُتفجِّ وكشــف  املراقبــة 

والقيادة املركزيَّة ملدينة كركوك..
تتمة ص2

النزاهة: 197 مشروعًا متلكئًا في كركوك بكلفة 271 مليار دينار
مؤشر عالمي: العراق ثاني أكثر البلدان تضررا اقتصاديا من اإلرهاب

التأثير انخفض عالميا بنسبة 42 %

بوتني

اخفق باصراره على تمريرهم واهمال رفض الكتل لهم

ببالغ األســى والحــزن تلقينا نبأ وفاة الشــاعر المبدع عريان 
الســيد خلف إثر نوبة قلبية لم تمهله طويال، وأسرة تحرير 
جريدة الصباح الجديد وعلى رأسها رئيس التحرير إسماعيل 
زايــر، إذ تنعى فقيــد البالد الكبيــر وفقيد الشــعر، تعزي 
بحــرارة  عائلته وأهله وذويه ومحبيه، ســائلة العلي القدير 

أن يلهمهم الصبر والســلوان  وأن يتغمده 
برحمته ويسكنه فسيح جناته .

الذكر الطيب للراحل المبدع األصيل...
ســتظل قصائــده محفورة فــي وجدان 

الوطن...
إنا هلل وإنا إليه راجعون

العنف متوالية ينبغي كسرها 

المرأة.. العنف ومطرقة األعراف االجتماعية

العمل: أهمية إقرار قانون العنف ضد النساء

األمم المتحدة: نداء إلنهاء العنف ضد النساء في العراق



شؤون عراقية

نينوى ـ خدر خالت:

اخلدمية  االجهــزة  اتخــذت  فيما 
والرســمية حزمة مــن االجراءات 
واطلقت حتذيرات من موجة امطار 
محتملة قد تســتمر لـ 48 ساعة 
قادمة، اطلق ناشــطون موصليون 
حتذيرات من ترويــج اخبار مفبركة 
حــول تشــكل فيضانــات إلرباك 
االجهــزة اخلدميــة وزيــادة ترويع 
االهالــي، داعني الى نشــر االخبار 
احلقيقيــة واملســاهمة بجهــود 
جانب  الى  والسيول  املياه  تصريف 

االجهزة اخلدمية.
وكانت االنــواء اجلوية العراقية قد 
اعلنت ان موجــة امطار محتملة 
العراق،  ارجاء  مختلف  ســتضرب 
ان “الطقس سيكون في  موضحة 
املنطقة الشمالية غائما مصحوبا 
بتساقط االمطار تكون متوسطة 
الشدة في اقسامها الشرقية مع 
فرصة حلدوث عواصف رعدية فيها 
مع تســاقط الثلوج في اقسامها 
ضباب  يتشــكل  كمــا  اجلبليــة 

خفيف«. 
وأوردت ان من احملتمل حدوث عواصف 
الثلوج،  لتســاقط  وفرصة  رعدية 
األمر الذي دفع اعالم مديرية الدفاع 
املدني في نينوى، ان يناشــد جميع 
املناطق  في  الســاكنني  املواطنني 
املنخفضــة والتــي تتعــرض الى 
ارتفاع في مناسيب املياه في اثناء 
هطول االمطار)الدواسة - الطوافة 
– الغزالني – املالية – الرشــيدية – 
التأميم - حي الشرطة  اجلامعة – 
- حي االندلس( الى اتباع حزمة من 
التوجيهــات، بضمنها عدم خروج 
العائــالت واالطفال اثنــاء هطول 
االمطار اال في احلــاالت الضرورية، 
اســتخدام اكياس الرمل ووضعها 
امام الــدور والتــي مت توزيعها في 
ورفع  والطيران،  الطوافة  منطقتي 
املالبس واملــواد الغذائية واحلاجات 
الثمينة ومياه الشــرب الى اماكن 

آمنة بعيدا عن مياه االمطار، اخالء 
الى  باملواطنني  اخلاصــة  العجالت 
مناطــق آمنة بعيــدة عن مناطق 
الفيضانات، ســيتم فتح املساجد 
النازحــني عند  واملــدارس إليــواء 
املوصل  سما  قناة  متابعة  احلاجة، 
الفضائية لالطالع على التبليغات 
والتوجيهــات الصادرة مــن ديوان 
احملافظة والتواصل مع القناة على 

الرقم07708569999
وشــدد البيان على انه عند حدوث 
اي طــارئ االتصــال بالرقــم 115 

اخلاص بفرق الدفاع املدني.
اما مديرية مجاري محافظة نينوى 
فقد اعلنت على انه نظرا لتوقعات 

ســقوط امطار غزيرة على مدينة 
املوصل مساء هذا اليوم وغد، نرجو 
اخبارنــا عن التجمعــات التي قد 
حتدث للمياه ليتــم معاجلتها عبر 
فرقنــا التي ستنتشــر في جميع 
رقمني  وخصصت  املوصل،  مناطق 
اخلطوط  على  لالتصــال  هاتفيني 

الساخنة.
امــا مجلــس محافظــة نينوى، 
فقــد أعلن عــن تعطيــل الدوام 
الرسمي يوم غد اخلميس املصادف 
٢٠١٨/١٢/٦ جلميــع الدوائر ما عدا 
والبلديات  البلدية  الدوائر اخلدمية، 
واجلســوراملاء  والطرق  والصحــة 
ارتفاع نســبة  واجملــاري، بســبب 

األمطار والسيول في احملافظة.
رئيس  نائب  الدين قبــالن  نور  ودعا 
اجمللــس الــى ضــرورة اســتنفار 
اَي  جهود الدفــاع املدنــي لتالفي 
طارئ يحــدث للمواطنني، واهمية 
تعاون املواطنــني مع الدفاع املدني 
واالبتعــاد عــن املناطــق القريبة 
من مجرى النهــر، داعيا املواطنني 
لضرورة التعاون مع الدوائر اخلدمية 
واالمنيــة ملعاجلــة احلــوادث التي 
قــد حتصل جراء الســيول املتوقع 

تشكلها.
ناشطون  دعا  على صعيد متصل، 
موصليون الى احلذر من شــائعات 
تطلقهــا مــا وصفتهــا باالبواق 

التي تهــدف الرباك عمل  املأجورة 
االجهــزة اخلدميــة والتشــويش 
وصور  اخبــار  عليهــا من خــالل 
مفبركــة ملناطق غارقــة في مدن 

وبلدات اخرى.
وقال الناشط احلقوقي املوصلي اياد 
محمد حسني احليالي لـ »الصباح 
اجلديد« ان »موجة االمطار املاضية 
اجلاري  االسبوع  التي وقعت مطلع 
اغرقــت بعض االحياء الســكنية 
وجرفت  الطرق  مــن  واغلقت عدد 

بعض اجلسور االنبوبية املؤقتة«.
الوقت نفسه  واستدرك »لكن في 
التواصل مئات  انتشــرت مبواقــع 
الصور لشــوارع واحياء ســكنية 

غارقة، زعــم من يقف خلفها انها 
في املوصل، لكن بتمعن بســيط 
ظهر ان بعضها في مدن ليســت 
عراقيــة اصــال، كمــا ان بعــض 
الناشــطني نشــروا اخبارا كاذبة 
زاعمني ان ســد املوصل في خطر 

وغير ذلك من االكاذيب املؤسفة«.
وحــذر احليالي »من عــدم االجنرار 
الكاذبــة  الفبــركات  هــذه  وراء 
التي تشــوش على عمل االجهزة 
اخلدمية وتنشر الترويع بني االهالي، 
بنشر  االلتزام  باجلميع  يجدر  بينما 
احلقائــق ودعم االجهــزة اخلدمية 
وكوادرها من اجل جتاوز هذه االزمة 

السنوية«.

ترجيحات بموجة أمطار جديدة واألجهزة 
الخدمية تتخذ احتياطاتها 

تحذيرات من »فبركات« على فيس بوك لترويع االهالي

اطلق ناشطون 
موصليون تحذيرات 
من ترويج اخبار 
مفبركة حول تشكل 
فيضانات إلرباك 
االجهزة الخدمية 
وزيادة ترويع االهالي، 
داعين الى نشر االخبار 
الحقيقية والمساهمة 
بجهود تصريف المياه 
والسيول الى جانب 
االجهزة الخدمية
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بصدور قانون االدعاء العام اجلديد رقم49 لسنة 
2017 الذي منح جهاز االدعاء العام ســلطات 
واســعة في مكافحــة الفســاد والتحقيق 
اإلداري واتخــاذ كافــة اإلجــراءات التــي من 
شأنها محاربة الفســاد، اصبح وجود مكاتب 
املفتشــني العموميني، حلقة زائدة ال مبرر لها 
في اجلهاز اإلداري العراقي، حيث ان ما ميارســه 
من اختصاصــات، أصبحت منوطــة باالدعاء 
العام، إضافة الى ان ديوان الرقابة املالية وهيأة 
النزاهة، أيضا ميارسان نفس الدور في التحقيق 
والتفتيش والرقابة. وقبــل انتهاء عمر الدورة 

البرملانية السابقة.
 مت طرح مشروع قانون الغاء مكاتب املفتشني 
العموميــني، اال ان ضيق الوقت، لم يســعف 
اجمللس الســابق في التصويت عليه. وفي هذه 
األيــام، ثمة حتركات نيابية وسياســية إلعادة 
عرض مشــروع قانون إلغاء مكاتب املفتشني 
العموميــني علــى مجلــس النــواب، بغية 
التصويت عليه والغائه، تطبيقا لقانون االدعاء 

العام اجلديد. 
إضافة الى ان مجلس الدولة صدر له قرار مهم، 
حول صالحيــات املفتش العام في تشــكيل 
اللجان التحقيقية اخلاصــة مبوظفي الوزارات 
التي ينتمي اليها املفتش العام، يتضمن ذلك 
القرار املرقــم 2018/77 مبدأ مهما وهو : عدم 
وجود ســند من القانون يخــول املفتش العام 
تشــكيل جلان حتقيقيــة وفق احــكام قانون 
انضباط موظفــي الدولة والقطاع العام بحق 

موظفي الوزارة وفرض العقوبات عليهم. 
وان ســلطة املفتــش العام تخــص موظفي 
مكتب املفتش العام حصرا! هذا القرار املهم، 
هو مبثابة انهــاء أي دور رقابي للمفتش العام، 
حيث انــه ومبوجب هذا املبدأ لــم تعد هنالك 
حاجة لتلك املكاتب. وهــذا القرار، هو تطبيق 
ســليم للقانون، حيث ان صالحيــات أي دائرة 
حكومية، حتدد اســتنادا للقانون الذي شكلت 

مبوجبه. 
ومكاتب املفتشني العموميني شكلت مبوجب 
أمر ســلطة االئتالف املؤقتة رقم57 لســنة 
2004 الذي نص في القســم5 منه على مهام 
تلك املكاتب ومنها: فحــص ومراجعة جميع 
ســجالت الوزارة وكل ما تقوم بــه واملراجعة 
والتدقيق في عمليات الوزارة وتلقي الشكاوى 
والتبذير وإســاءة  الغــش  املتعلقــة بأعمال 

استخدام السلطة.
 وقد منحت الفقــرة 9 من املادة أعاله املفتش 
العام صالحية إحالة األمور الى اجلهات اإلدارية 
والنيابية املناســبة التخاذ اإلجراءات اإلضافية 
املدنية واجلنائية واإلدارية بشــأنها! وقد وردت 
مفردة حتقيق فــي الفقرة 7 التي نصت: تلقي 
الشــكاوى من أي مصدر والتحقيــق فيها او 
املبادرة بالتحقيق في اعمل يزعم انها تنطوي 
علــى غش او تبذيــر! ولم يتــم حتديد مصير 
التحقيق الذي يتم اجراؤه وفقا لهذه الفقرة. 

ما يحصل علــى الواقع العملــي، ان مكاتب 
املفتشــني العموميني، تقــوم بالتحقيق مع 
املوظفــني واحالتهــم الى احملاكــم اخملتصة 
عبر هيــأة النزاهة، وكذلك فــرض العقوبات 
قــرارات  وإصــدار  بحقهــم  االنضباطيــة 
تضمينهم املبالغ املاليــة التي يرى املفتش ان 
املوظف تســبب بهدرها! في حني ان األمر 57 
لســنة 2004 لم يشــر صراحة او ضمنا الى 
تلــك الصالحيــات. كما ان فــرض العقوبات 
االنضباطية او اإلحالــة الى احملاكم، تتم جلنة 
مشــكلة وفق قانون انضباط موظفي الدولة 
رقم14 لسنة 1991 وهي جلنة تتكون من ثالثة 

موظفني.
 ان مسألة إلغاء مكاتب املفتشني العموميني، 
البد من وقفة حقيقية لها، حيث ان بقاء تلك 
املكاتب في وقت لم تعــد متلك اية صالحيات 
للقيام بالتحقيق والتفتيش ووجود جهة أخرى 

وهي االدعاء العام تتولى دور تلك املكاتب.

إلغاء مكاتب
 المفتشين العموميين

سالم مكي

تقـرير

بغداد - الصباح الجديد:

والشــؤون  العمــل  وزارة  شــاركت 
االجتماعيــة ممثلــة بوكيلهــا االقدم 
العامــري في االجتماع  املهندس فالح 
أعضاء  العرب،  املسؤولني  لكبار  الثالث 
الفريق العربي املعني باإلرهاب والتنمية 
باجلامعة  عقــد  الــذي  االجتماعيــة، 
مســؤولي  كبار  مبشــاركة  العربيــة 

الوزارات العربية املعنية باملوضوع. 
خطة  ملناقشــة  االجتماع  هــذا  وجاء 
االٍرهاب  ملكافحــة  العربيــة  العمــل 
التــي أعدهــا الفريــق، بالتركيز على 
البعــد االجتماعي للظاهــرة في ضوء 
وردت من  التي  واملقترحــات  املالحظات 
جانــب بعض الدول العربيــة، والهدف 
مــن اخلطة هو إبراز الــدور االجتماعي، 
واإلعــالم،  االجتماعيــة،  والتنشــئة 
والثقافة، واملؤسســة التربوية ســواء 
أكانت املدرسة أو اجلامعة، فضال عن دور 
اجملتمع  ومنظمات  الدينية،  املؤسسات 

املدنــي، وكذلك البعــد االقتصادي في 
مكافحة الفقــر، والقضاء على اجلوع، 
باالٍرهاب  يتعلق  فيمــا  االقتصار  وعدم 

على البعد األمني او العسكري. 
واشــار الوكيل االقدم إلى أن االجتماع 
محاور  مناقشــة  إلــى  أيضا  يهــدف 
اخلطة، ووضع هذه املسودة في صورتها 
النهائيــة، التي من املؤمــل رفعها الى 
اعمال الدورة الـ)38( جمللس وزراء الشؤون 
االجتماعية العرب الذي الذي اقيم في 

مدينة شرم الشيخ مبصر. 
واضــاف أن اخلطة ســتنتقل بعد ذلك 
التنفيذيــة، وبرنامج عمل  إلى املراحل 
زمنــي محدد، بعد تقســيم األدوار بني 
الشــركاء من أجل متابعــة تنفيذها. 
يذكــر ان الوكيل االقدم لــوزارة العمل 
اخلبراء  احد  العامري هو  املهندس فالح 
العرب اخلمســة الذين مت اختيارهم من 
قبل االمانة العامــة للجامعة العربية 
لوضع اخلطة املذكورة آنفاً، وقد شــارك 
في اجتماعات متعددة في مقر اجلامعة 

العربية بصدد ذلك. 

على صعيد اخر وبدعــم من احلكومة 
الكندية اطلق البنك الدولي مشــروعا 
والسياســي  االقتصــادي  للتمكــني 
للمرأة في العراق لدعــم قضايا النوع  
مبا  العراقية  احلكومــة  في  االجتماعي 
فــي ذلك االمانة العامــة جمللس الوزراء 
ووزارتــا العمل والشــؤون االجتماعية 

والتخطيط. 
وقــال الوكيل االقــدم لــوزارة العمل 
املهندس فالح العامــري في كلمة له 
نيابة عن الوزير املهندس محمد شــياع 
السوداني مبناسبة اطالق مشروع )املرأة 
واحلماية االجتماعيــة في العراق.. نحو 
التمكني االقتصادي(: ان االهتمام بنجاح 
هذا البرنامج ينطلق من االميان باهمية 
الدور الذي تلعبه املرأة في توجيه النمو 
االجتماعي واالرتقاء مبستوى اداء االسرة 
بوصفهــا اللبنة االساســية في بناء 
مجتمــع متراص ومتمكــن. واضاف ان 
الوزارة مستمرة في دعم جميع البرامج 
التنموية املعنية بالفئات الهشــة في 
اجملتمع وســعت الى تعزيز تنفيذ قانون 

11 لســنة  رقم  االجتماعية  احلمايــة 
االنفتاح  منهجيــة  واعتمــدت   2014
على جميع مكونــات اجملتمع، الفتا الى 
انها اتبعت وسائل في املتابعة واملسح 
وذلك  للقانون  الدقيق  للتنفيذ  امليداني 
ضمن االمكانيات املتواضعة وفي ظروف 

معقدة متر بها البالد. 
واوضح ان عمــل الوزارة مع اجلهات ذات 
الى  افضى  االجتماعي  بالشأن  العالقة 
جناحات واضحة فــي تنظيم التدخالت 
للبنــك  واالقتصاديــة  االجتماعيــة 
الدولي وتطوير الستراتيجيات واملناهج 
والفعاليات مبا ينعكس بشكل ايجابي 
علــى القطاعات املســتفيدة وكذلك 
الوطنية  الستراتيجية  متبنيات  تنفيذ 
للتخفيــف مــن الفقــر، فضــال عن 
االممي  القرار  تنفيذ  العراق في  التزامات 
1325 وتأهيل املرأة نفسيا وماديا مبا يعزز 
دورها ضمن اطار ســتراتيجية احلماية 

االجتماعية. 
الفاعلة  املشــاركة  ان  العامــري  وبني 
في هذه الورشة ســتفضي الى نتائج 

ايجابية تسهم في انضاج الرؤى وزيادة 
والعمل  التمكني  الوعي وجتذير فكــرة 
اجلاد لدى املرأة بالشــكل الذي ميكنها 
من بناء مجتمع متماسك ومنتج خال 
العام  االمــني  بــدوره قال  االزمات.  من 
جمللــس الــوزراء مهدي العــالق ان هذا 
املشروع يعد واحدا من االنشطة املهمة 
التي  االجتماعي  بالتمكني  تتعلق  التي 
اقيمت بعمل مشترك مع البنك الدولي 
ودعم من احلكومة الكندية، مشيرا الى 
ان احلكومة جادة فــي ان تنتهج اعداد 
خطط وبرامج لتمكني املرأة في قضايا 
ان مشروع  الى  النوع االجتماعي. يشار 
العراق..  االجتماعية في  واحلماية  )املرأة 
نحــو التمكــني االقتصادي( ســيقدم 
املســاعدة الفنية للحكومة العراقية 
في سبيل تعزيز النظم وتنفيذ البرامج 
الهادفــة الى متكــني املــرأة اقتصاديا 
وسياســيا في العراق، ويتألف املشروع 
الثانيــة للحد من  من الســتراتيجية 
للحماية  الســتراتيجي  واالطار  الفقر 
االجتماعيــة التي تتألــف من مكونني 

االول اجلوانب التشــريعية واملؤسسية 
التي ستتناول على املدى الطويل قضايا 
التمكني  والثانــي  االجتماعي،  النــوع 
االقتصادي والسياســي الذي سيعمل 
علــى ادخــال برامج تدعــم التمكني 
االقتصــادي والسياســي للمــرأة في 

العراق. 
الى ذلك عقدت وزارة العمل والشــؤون 
االجتماعية اجتماعا مشتركاً مع ممثل 
برنامج االغذية العاملي في العراق التابع 
لالمم املتحــدة اياد محمود عباس لبحث 
بامتصاص  الكفيلة  والســبل  االليات 
البطالة وتشغيل الباحثني عن العمل. 

وقال الوكيل االقدم ان الوزارة تســعى 
الى تنفيــذ اخلطط والســتراتيجيات 
الكفيلــة بامتصــاص البطالة واحلد 
من الفقــر منها التعاون مع املنظمات 
واجلهات ذات العالقة بعملها مشــيرا 
الى ان الوزارة بحثــت مع ممثل برنامج 
االغذيــة العاملي التابع لــالمم املتحدة 
البرنامج القامة مشاريع عمل  مقترح 
في محافظتي )صــالح الدين واالنبار( 

احملررتني. 
واضــاف ان مبــادرة برنامــج االغذية 
يشــمل تنظيف قنوات الري والسعي 
احلظائر  واقامة  املياه  لزيادة منســوب 
الزراعة  لتنميــة  الزجاجية  والبيــوت 
وتشجيع عودة الفالحني في احملافظتني 
الفتــا الى ان الــوزارة ناقشــت وضع 
االسس واملعايير التي تسهم في اجناح 
املبــادرة فضال عن اشــراك ممثلني عن 
وزارتي الري والزراعــة. واقترح العامري 
ان يكون اختيار الباحثني عن العمل من 
املســجلني ضمن قاعدة بيانات الوزارة 
منوها  املطلوبة  االختصاصات  وضمن 
الــى ان الــوزارة لديها قاعــدة بيانات 
العمل مصنفة بحسب  للباحثني عن 
التحصيل الدراسي واحلالة الجتماعية 
تعتمدها  التــي  املعايير  مــن  وغيرها 
كنقاط افضلية. يشار الى ان االجتماع 
حضره كل من مدير عام دائرة املشاريع 
واالعمار املهندس عزيــز خليل واخلبير 
كاظم شمخي ومت ترشيح مهندس من 
ذوي االختصاص للتواصل مع البرنامج.

إبراز الدور االجتماعي والتنشئة االجتماعية واإلعالم والثقافة والمؤسسة التربوية 

العراق يشارك في اجتماع كبار المسؤولين العرب الخاص بمكافحة ااٍلرهاب
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اإلصالح: متسك عبد املهدي 
مبرشحني كانوا مسؤولني في 

السابق حتد لرأي الشارع
وأضــاف الزيــدي، في تصريــح إلى 
»الصباح اجلديد«، أن »نصاب اجللسة 
لم يكــن مكتمالً، وبالتالــي أن رفع 
جلســة التصويت أمس االول حصل 
بناًء على اسس دستورية صحيحة«.

ولفت، إلــى أن »حكومة عبد املهدي 
متــت من خــالل التوافق بــني كتلة 
االصالح واالعمار وكتلــة البناء، من 
أجل تصحيح املســار وتغيير الواقع 

املرير الذي كان يعيشه العراق«.
وأورد الزيدي، أن »االتفاق قضى بعدم 
اعادة انتــاج الوجوه التي اخذت حيزاً 
في احلكومات السابقة أو زعيم حزب، 
بالنســبة العتراضنا  وهو ما حصل 
على فالح الفياض مرشــحاً ملنصب 

وزير الداخلية«.
ومضى الزيدي إلى أن »مترير احلكومة 
مبرحلتها االولى حصل بسالسة دون 
اعتراضات ألن شــغلنا الشاغل كان 
الدستوري  السقف  التصويت ضمن 
وهو ما حصل باسماء كانت إلى حد 
كبير جيدة، ومبا اننا اجنزنا تلك املهمة 
االســماء  نتفحص  أن  علينا  يتبقى 
جيداً بالنســبة للوزارات الشــاغرة، 
الســيما أن مــن بينهــا حقيبتــي 

الداخلية والدفاع«.
وأخفق رئيس مجلس الــوزراء، عادل 
عبد املهدي، أمــس األول الثالثاء، في 
املتبقية  الوزاريــة  تشــكيلته  مترير 
انســحاب  إثر  النواب،  داخل مجلس 
نواب كتل ســائرون والنصر واحلكمة 
وآخرون  الكردستاني  الوطني  واالحتاد 

من اجللسة.
وغادر عبد املهدي، مبنى البرملان، مع 
مرشــحيه لشــغل الوزارات الثمان 
البرملان في  ان فشــل  املتبقية، بعد 
عقد اجللســة ومنح الثقة للكابينة 
الوزاريــة املقدمة، ورفــع نواب كتل 
ســائرون والنصر واحلكمــة واالحتاد 
الوطني الكردســتاني، شارة النصر، 
بعد افشــال عقد اجللسة، مؤكدين 
ان قرارهــم عراقي، وأرجأت رئاســة 
مجلــس النــواب، التصويــت على 

املرشحني إلى اليوم اخلميس.
واجلدير بالذكر أن خالفات سياســية 
كبيــرة على تولي بعض املرشــحني 
حتالف  يرفض  اذ  الشــاغرة،  الوزارات 
حتالف  رأسه  وعلى  واالعمار  االصالح 
سائرون، تولي فالح الفياض، حلقيبة 
الداخليــة، فيمــا يرفــض حتالــف 
احملــور تولــي فيصل اجلربــا حلقيبة 
الوطني  الدفاع، بينما رفــض االحتاد 
الكردســتاني، القاضي دارا نور الدين 

املرشح ملنصب وزارة العدل.
ورفــض حتالــف اإلصــالح واالعمار، 
املرشــحة ملنصب وزارة التربية، صبا 
أما قصي السهيل، املرشح  الطائي، 
العلمي،  والبحث  العالــي  للتعليم 
وعبد األمير احلمداني املرشــح لوزارة 
الثقافة، لقــوا رفضاً من قبل حتالف 
سائرون، أما مرشــحة وزارة الهجرة 
واملهجريــن، فلقيت رفضــاً من قبل 

النواب املسيحيني.
البرملان  جلســة  الفوضى  وســادت 
وســط مشــادات كالمية حادة بني 
يقود  متنافســني  تياريــن  أعضــاء 
واإلعمار(  اإلصــالح  )حتالف  أحدهما 

الصدر،  الصدري مقتدى  التيار  زعيم 
واآلخر )حتالــف البناء( الــذي يقوده 
هادي العامــري، وفي هذا الصدد قال 
اخلبير القانوني طارق حرب في رسالة 
الى الصباح اجلديد ان » ما حصل في 
النظر  إعادة  يتطلب  الثالثاء،  جلسة 
ألن  ككل  السياســية  بالعمليــة 
احلســابات اهتزت في اول امتحان »، 
وأشار الى ان » رئيس الوزراء عادل عبد 
املهــدي اضطر الى مغــادرة البرملان 
دون ان يسمح له بالكالم الى النواب 
وهذه مسألة  اجللســة،  قاعة  داخل 
الذي  الرفــض  وان  ســيما  عظيمة 
واجهه لم يقتصــر عليه فقط وامنا 
على املرشــحني » الذين وصف حرب 

استبعادهم ب«اجلسيم«.

وزارة النقل: ال معلومات لدينا
باتفاق رئيس اجلمهورية مع

الكويت على الربط السككي
“الربــط  ان  إلــى  ولفــت موســى 
السككي يحتاج الى خطط ودراسة 
لم  الذي  االمــر  وميزانيــة ضخمة، 
يصل الــى وزارة النقل، كونها جهة 
تبرم االتفاق على ذلك  تنفيذية، ولم 

املشروع”.

النزاهة: 197 مشروعاً متلكئاً في 
كركوك بكلفة 271 مليار دينار

الــذي أحالتــه احملافظــة إلحــدى 
الشــركات األجنبيَّة 15 مليوناً و860 

ألف دوالر«.
وأوضــح، أنَّ »مــن بني املشــروعات 
مشروع إنشاء بنايتي محطة كهرباء 
 kv )11/33( ات محطــة ونصب معدَّ

ومديريَّة توزيع كهرباء كركوك بأكثر 
من 7 مليارات دينارٍ، ومشاريع ترميم 
امللعب األوملبي وإنشاء ملعٍب بسعة 

2000 ُمتفرٍِّج ومنتدياٍت للشباب«.
وبــني ان »الدوائــر املعنيَّــة أرجعت 
أسباب التلكؤ للمشــاريع إلى عدم 
توفُّر الســيولة املاليَّة لدى احملافظة، 
وضعف اإلمكانيات املاديَّة للشركات 
ــذة، أو إلغاء العقــود )رضائياً(  املُنفِّ
األعمال  إلى  إضافة  الشــركات،  مع 
إداريَّة  العســكريَّة، وأســباب أخرى 

وفنيَّة وقانونيَّة«.
يُذَكــُر أنَّ هيأة النزاهــة أعلنت في 
أواخــر تشــرين الثانــي املاضي عن 
مجمــل املشــاريع املتلكئــة فــي 
التي رصدتها  الدين  محافظة صالح 
ــفة في  فرقهــا التحقيقيَّــة املُؤلَـّ
جميع املديريَّات واملكاتب التحقيقيَّة 
ــَمت إلى  التابعــة لهــا، والتي ُقسِّ
مناطق شــمالية ووسطى وجنوبية 
ــة تصنيــف القضايا  تتولــى مهمَّ
يَّتهــا،  أهمِّ حيــث  مــن  اجلزائيَّــة 
والتحــرِّي  التحقيــق  واســتكمال 
واخلدمات  اإلعمــار  مشــاريع  فــي 
املديرون  وُكلَِّف  ئة،  املتلكِّ واالستثمار 
العامون في الهيأة بإدارة أعمال هذه 
الفرق واإلشــراف على إمتام أعمالها، 
إذ  التحقيق،  بنتائج  وتقدمي خالصاٍت 
املنطقة  الهيأة بنشر تقارير  شرعت 

الشمالية.

مؤشر عاملي: العراق ثاني أكثر 
البلدان تضررا اقتصاديا من اإلرهاب

وكشــف التقرير الســنوي ملؤشــر 
االرهــاب العاملــي ايضــا، أن التأثير 

قد  العاملــي  لالرهــاب  االقتصــادي 
بســبب   42% بنســبة  انخفــض 
قدرة  وانخفاض  الهجمات  انخفاض 
دمار  احداث  االرهابية على  اجلماعات 

كبير.
وإن » تكلفــة  االرهاب العاملي بلغت 
51.6 مليــار دوالر حتــى نهاية عام 
2017 وهو ما ميثل انخفاضا بنســبة 
42 باملائــة عن الرقم املســجل عام 
2016 والــذي بلــغ 88.6 مليار دوالر ، 
واقل بنسبة النصف عن ذروة االرهاب 
2014 والتي بلغــت تكلفتها  عــام 

العاملية 107.5 مليار دوالر«.
واضــاف أن » االنخفــاض يعود الى 
االرهابية  اجلماعــات  قــدرة  تضاؤل 
النطاق  على شن هجمات واســعة 
والوفيات الناجمة عن االرهاب ، حيث 
جنحت واحدة فقــط من كل خمس 

عمليات ارهابية عام 2017 ».
واشار الى أن » عدد القتلى انخفض 
مبعدل 2.2 شــخص عام 2017 وهذا 
يعنــي أن التأثير االقتصــادي ملعدل 
الهجمات قــد انخفض من 8 مليون 
دوالر في 2014 إلى 6 ماليني دوالر في 

عام 2017«.
وتشــمل التكاليف املباشــرة التي 
يتحملها ضحايــا األعمال اإلرهابية 
وما يرتبط بهــا من اإلنفاق احلكومي 
، مثل اإلنفاق الطبي. والتكاليف غير 
املباشرة كفقدان اإلنتاجية والكسب 
باإلضافــة إلى الصدمة النفســية 

للضحايا وعائالتهم وأصدقائهم.

العالقة اجلدلية بني التاريخ 
واجلغرافيا سّر جناح بوتني على 

الساحة الدولية 
هــذه املعرفــة الضعيفــة للقيادة 
الغربيــة فــي اجلغرافيا تــؤدي بهم 
إلى ســوء فهــم كامــل للقضايا 
الرئيسية،  الدولية  اجليواستراتيجية 
والرغبة في احلصول على مكاســب 
قصيــرة األجل، على ســبيل املثال، 
تشــير صحيفة فيغارو إلى حقيقة 
أن اإلســالميني األصوليني في مالي 
كانوا يعتبرون من معارضي املصالح 
الفرنســية، لكن في ســوريا كانوا 
يعتبــرون حلفاء للغرب ضد بشــار 

األسد.
الســبب في ذلــك، كمــا الحظت 
فيغــارو، هــو األنظمــة التعليمية 
الضعيفة فــي الغرب. بالتالي، ليس 
طويلة  واضحة  استراتيجية  لديهم 
املدى تســمح لهم بفهــم من هم 
األعداء ومن هــم األصدقاء، وما هي 
الدول التي ال ميكــن أن تكون بعيدة 
عــن التوازن، للحفاظ على الســالم 
في العالــم كله، وما هــي العالقة 
احلقيقية بني الدول. كل هذا يؤدي إلى 
العديد من األخطاء اجليوسياســية، 
والتي يتعــني على العالــم كله أن 

يدفع ثمنها اآلن. 
الفرنســية  الصحيفــة  وتخلــص 
تخرج  السبب  لهذا  للقول:  العريقة 
روسيا باستمرار منتصرة من معظم 
الصراعــات العامليــة، ألنهــا متتلك 
استراتيجية ورؤية واضحة في جميع 
مناطق العالم، رغم أن الدول الغربية 
مجتمعــة أقــوى منهــا بكثير من 
واالقتصادية  السياسية  املوارد  حيث 

والعسكرية.

تتمات ص1
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شركة الفاروق تنجز 
مرأب الكوت متعدد 

الطوابق

»الزوراء« تجّهز 
المستشفيات بغاز 

األوكسجين

بغداد ـ الصباح الجديد:
اجنزت مالكات شــركة الفــاروق العامة للمقاوالت 
االنشائية احدى تشــكيالت وزارة االعمار واالسكان 
والبلديــات العامة مشــروع مراْب الكــوت متعدد 

الطوابق في واسط .
وبلغت مساحة املشــروع 2500 م 2 وتتكون البناية 
من 6 طوابق مع طابق كافتريا سعة املراْب تبلغ 550 
ســيارة وواجهة املشروع من املرمر وتغليف الكابون 
اما اجلدران الداخلية للمحال واملرآب مطلية بالطالء 
البالســتيكي واالرضيــات للممــرات وللمجاميع 
الصحية مــن املرمر اما ارضيــات االرصفة احمليطة 
باملراْب تتكون مــن التطبيق املقرنص والســقوف 
الثانوية والسيراميك للكافتريا واجملاميع الصحية  .

ويحتوي املشــروع على منظومة حريق ) دراي دايزر ( 
مع مطافئ حريــق )A B C , CO2( يدوية ومنظومة 
كاميرات املراقبة الداخلية واخلارجية ومولد كهرباء 
كبير سعة kva 500 مجاميع صحية في كل طابق 
ومنظومة خزانــات ماء للشــرب ومنظومة تبريد 
ســبالت + محال متعددة الســعات عدد 17 محال 
ومخــازن عدد 5 حيث الكلفة الكلية للمشــروع 9 
مليارات و301 مليونا و233 الف دينار ونســبة االجناز 
في املشروع تبلغ %100 وحاليا بصدد تسلم شهادة 

التسلم االولي ومن ثم صرف مستحقاتنا املالية .

بغداد _ الصباح الجديد:
اعلنت شــركة الزوراء العامة إحدى شــركات 
وزارة الصناعــة واملعادن عــن قيامها بتجهيز 
عدد من املستشفيات بغاز االوكسجني الطبي 
وتقدمي امكانياتهــا وخبراتها لوزارة النفط في 

مجال الفحص الهندسي. 
واوضح الناطق الرســمي للــوزارة عبدالواحد 
علــوان الشــمري بأن موقــع املنصــور التابع 
االوكسجني  اســطوانات  بامالء  قام  للشركة 
االحمر  والهــالل  الكاظميــة  ملستشــفيات 
اجلراحية على وفق عقــد مبرم بهذا اخلصوص 
، مبديــا اســتعداد الشــركة لتجهيز جميع 
بالكميات  واخلاصة  احلكومية  املستشــفيات 
املطلوبــة من الغازات الطبيــة وبنقاوة عالية 
التقل عن )99.8( وباملواصفات الفنية املعتمدة 
مــن اجلهــاز املركــزي للتقييس والســيطرة 

النوعية.
من جهة اخرى اشــار الشمري الى ان الشركة 
قامت باجراء الفحوصات املطلوبة في مستودع 
كربــالء النفطي متهيدا للتشــغيل التجريبي 
بعد االستعانة بخبراتها وامكانياتها في مجال 
الهندســي من قبل شركة خطوط  الفحص 
االنابيــب النفطيــة التابعة لــوزارة النفط ، 
مؤكدا ان الشركة تتمتع بكفاءة عالية ومتتلك 
اجهزة تقنية متطورة ومالكات هندسية وفنية 

متمكنة وذات خبرة كبيرة في هذا اجملال. 

 
البصرة _  سعدي السند:

نظمــت كلية العلــوم في جامعة 
البصرة سفرة علمية لطلبة قسم 
علــم االرض للمرحلــة الثالثة الى 
جبل ســنام ضمن متطلبات مقرر 

اجليولوجيا احلقلية.
ومتثــل هــذه الســفرة الســنوية 
بحسب رئيس قسم علم األرض في 
الكلية -  جزءا مهما من متطلبات 
العمل احلقلي امليداني لطلبة قسم 
علم االرض ضمن برنامج السفرات 
في  املســتمرة  احلقلية  امليدانيــة 
القســم الــى واحــد مــن افضل 
املكاشــف اجليولوجية في منطقة 
جنوبي العــراق وهــو تركيب جبل 
سنام الذي ميتاز بالعديد من املظاهر 
واملنكشــفة  املميزة  اجليولوجيــة 
يقوم  ،حيــث  االرض  ســطح  على 
طلبــة املرحلــة الثالثــة والرابعة 
املشتركني بالسفرة وباشراف املالك 
التدريســي املتخصــص واملتنــوع 
من قســم علــم االرض فــي اهم 
احلقلية  اجليولوجية  التخصصــات 
بالتجــوال في املنطقــة والتدريب 
علــى تقنيــات الدراســة احلقلية 
للصخــور والطبقــات اجليولوجية 
ويســتمعون  واملتنوعة  املوجــودة 
الى شــرح تفصيلي لهــا لتطبيق 
املعلومات النظريــة التي تعلموها 
وبصورة  الســابقة  الســنوات  في 
عمليــة مما يســاعدهم على فهم 
هــذه املعلومــات وترســيخها في 

عقولهم بشكل واضح ودقيق
ضمــان جــودة جميع املمارســات 
املطلوبة التي تضمن األداء اجلامعي 

األفضل
واضاف ان قســم علــم األرض أحد 
الذي تأسس  العلوم  أقســام كلية 
فــي العــام الدراســي 1993 بغية 
توفر مالكات تخصصية في شــتى 
مجاالت فروع علوم األرض سيما في 
وجيولوجيا  النفط  حقي جيولوجيا 
املوارد املائية ملــا تتمتع به منطقة 
جنوب العراق بصورة عامة ومنطقة 
البصــرة بصورة خاصة مــن موارد 

مائية ونفطية. 
واهدافه  ورســالته  القســم  رؤية 
حيــث يطمح القســم ليكون من 
االقســام العلميــة املتميــزة في 
العراق والعالم في اجملاالت العلمية 
واالكادمييــة واخلدمية التي يقدمها 
والقطاع  الدولــة  الى مؤسســات 
واضعا نصب عينيه تطبيق  اخلاص، 

معايير اجلودة العاملية التي تضمنها 
 ISO الدولية  القياســية  املواصفة 
تعديالتها  مع   2000 لســنة   9001
الالحقة،فضــال عن مواكبة التطور 
في اجلوانــب العمليــة التعليمية 
والبحثية واخلدمية ,يســعى قسم 
علــم االرض لتقدمي افضل اخلدمات 
الى اجملتمع والشــركات  العلميــة 
البتروليــة واملعدنيــة والتي تتبادل 
مــن  واملنافــع معهــا،  املصالــح 
خالل اعــداد املــالكات اجليولوجية 
املتخصصة و التشــخيص الدقيق 
واملستقبلية  احلالية  ملشــكالتهم 
الفاعلــة  االســتجابة  وحتقيــق 
والكفوءة لهــذه احلاجات عن طريق 
ضمــان جــودة جميع املمارســات 
املطلوبة وتهيئــة اخلطط العلمية 
والتدريســية التــي تضمــن االداء 
اجلامعــي االفضل وأجــراء البحوث 
العلمية االكادميية والتطبيقية من 
أجل فهم اوسع جليولوجية املنطقة 
املناســبة ملشكالت  احللول  و وضع 
مؤسسات القطاعني العام واخلاص. 

التدريب املوقعي في جبل سنام
وللتعرف على طبيعة جبل ســنام 
الذي تدرب فيه طلبة قســم علم 
األرض فــي كلية العلــوم فهو يقع 
في ناحية ســفوان التابعــة اداريا 
الى قضاء الزبيــر  حيث تقع مدينة 
)الزبيــر( ـ إحــدى ُمــدن محافظة 
البصرة ـ في ِشــمال َشــرق ِشبه 
اجلزيرة العربية، والتي يُعدُّ سطُحها 
َهضبــًة ال ترتفع إاّل بضعــة أمتار 
عن مســتوى ســطح البحر، وهي 
مدينــة ولدت من رحــم الصحراء، 
فاحتضنها الرمــُل، وطوَّق حدودَها، 
ومن بني تلك الرمال وذاك القرب من 
البحر، وفي منطقة شبه  ســطح 
ُمقفرة مستوية األرض، يشقُّ الرماَل 
جبٌل صخريٌّ شاخٌص لوحده، يُدعى: 
)جبل ســنام(، في ظاهرة طبيعّية 
غريبــة فريدة مــن نوعهــا، أثارت 

العديد من اإلستغراب.
يقع اجلبُل في اجلنوب الغربيِّ حملافظة 
البصرة، على الطرف الغربيِّ لناحية 
الكويتّية،  للحدود  احمُلاذية  )سفوان( 

ويبعد عن مركز مدينة البصرة بنحو 
(45( كيلو متــرا، ونحو )8.5( الكيلو 
متر عن ناحية )سفوان(، أطلق عليه 
)جبل  احملليون تســمية:  الســكان 
ســنام(؛ ألنَّ شكله يشبه ـ إلى حدٍّ 

ما ـ سنام اجلمل.
يُعّرف جبل ســنام علمياً بأّنه: ُقبَّة 
ِملحية اختراقية، وال يتجاوز ارتفاعه 
ســطح  مســتوى  عن  مترا   )152)
البحر، كما يرتفع عن األراضي اجملاورة 
ا ُطوله، فيبلغ  له )96( مترا تقريبا، أمَّ
(1700( متــر، وعرضــه )1200( متر، 
ويضمُّ )64( وادياً صغيراً ناشــئاً عن 
تســاقط األمطار، التي تُعدُّ قنوات 
لتصريف مياه األمطار للجبل، وألنَّ 
اصطــالح )جبل( ال يطلــق إاّل على 
املرتفــع الطبوغرافــي الذي ال يقل 
)600( متر عن مستوى  ارتفاعه عن 
فإنَّ )جبل ســنام(  البحر،  ســطح 
َكَسرَ هذه القاعدة؛ النفراده في تلك 
القمم  املستوية، والنعدام  املنطقة 
اجلبليــة فيهــا، وإن كان البعــض 
ها تســمية خاطئة من وجهة  يعدُّ

نظر علمّية.
اجليولوجيون  الباحثــون  اهتم  وقد 
بينهم  اجلبل، وكان مــن  بدراســة 
الباحث )وليام(، الذي أّكد في دراسٍة 
)1949م(  عــام  اجلبل  أجراها علــى 
أّنه عبــارٌة عن اســطوانة ملحّية 
تنكشف صخور أجزائها الُعليا على 
السطح، وأنَّ صخوره تتألف بصورة 
رئيســة من صخور اجلبــس، وأنَّها 
تُشابه إلى حدٍّ كبير صخور سلسلة 
يــة هذا اجلبل  )هرمز(.وتكمــن أهمَّ
الوحيدة  امللحّية  الُقبَّــة  كونه  في 
املتكّشــفة فوق سطح األرض، في 
امللحية  التراكيــب  بقيــة  أنَّ  حني 
املتواجدة في املنطقة جميعها حتت 
ســطح األرض، أّما أعمــار ُمعظم 
صخوره، فإنها تعــود إلى عصور ما 
قبل العصر )الكامبيري( ممّا يجعلها 
من أقدم الصخور املُنكشــفة على 
ســطح األرض، ليــس فــي العراق 

فقط، بل في العالم أجمع.
 لقد انفرد )جبل ســنام( بخصائص 
ممّيــزة، جعلــت منه مكانــاً مؤّهالً 

الطبيعّية؛  احملمّيــات  ألن يكون من 
إذ مُيكــن جعل املناطــق التي حُتيط 
بهذا اجلبل َمحمّية ِعلمّية تســّهل 
إقامة  والباحثــني  الدارســني  على 
تُساعدهم  التي  العلمّية،  اخملتبرات 
بعض  حياة  أساليب  اكتشاف  على 
الكائنــات املتواجدة فــي املنطقة، 
وألّنه أحد املعالــم األثرية، واملناطق 
الســياحية التــي عمــل موقعها 
يتها  اإلســتراتيجي على فرض أهمَّ
اجلزء  فــي  لتواجده  املنطقــة؛  في 
البصرة  محافظــة  يربــط  الــذي 
والعراق بــدول اخلليــج العربي عن 
طريــق البّوابة البرّيــة التي جتمعُنا 
بالكويت، فإّنه باإلمكان حتويل موقع 
)جبل سنام( إلى منطقة سياحّية؛ 
والفنادق  املُنتجعات،  بناء  طريق  عن 
الســياحّية، واألماكــن الترفيهّية، 
واعتبــاره ُمتنّفســاً ســياحّياً غير 
تقليدّي للُســّياح، وبذلك، نكون قد 
أوجدنا مصــدراً آخر للتمويل، ميكن 
اإلفادة من وارداته املالّية لرفد خزينة 

الدولة.

يزورون جبل سنام ضمن متطلبات التخرج..

طلبة علم األرض في كلية العلوم بالبصرة يتدربون على 
تقنيات الدراسة الحقلية للصخور والطبقات الجيولوجية

وتمثل هذه السفرة 
السنوية بحسب رئيس 
قسم علم األرض في 
الكلية -  جزءا مهما 

من متطلبات العمل 
الحقلي الميداني 
لطلبة قسم علم 

االرض ضمن برنامج 
السفرات الميدانية 
الحقلية المستمرة 

في القسم الى واحد 
من افضل المكاشف 

الجيولوجية

طلبة علم األرض في كلية العلوم بالبصرة يزورون جبل سنام ضمن متطلبات التخرج

ميسان _ الصباح الجديد:
اعلنت ادارة مشاريع انعاش االهوار 
محافظة  فــي  الرطبة  واألراضي 
ميســان، ارتفاع مستويات اغمار 
الى  واحلويــزة  الســناف  هــوري 
مناسيب جيدة بسبب االستغالل 
األمثل ملوجات الســيول واألمطار 
لتعزيــز االطالقــات املائيــة نحو 

االهوار .
كمــا تضمنــت جهــود املديرية 
للتصاريف  املســتمرة  املتابعــة 
القادمة عبر نهري الطيب ودوريج 
بالتعاون  املديرية  قيام  الى  اضافة 
مع تشــكيالت وزارة املوارد املائية 
برفع التجاوزات او الســداد والتي 
مــن شــأنها إعاقة وصــول هذه 

االطالقــات نحو االهــوار وان هذه 
االطالقات اســهمت بإعادة احلياة 
الطبيعة الى منطقة االهوار بعد 
مرورها مبرسم جفاف قاسي خالل 

الصيف املنصرم .
مــن جانبهــا اســتمرت مديرية 
في  والبزل  الري  مشــاريع  صيانة 
للمبازل  التنظيف  بأعمال  كربالء 
مياه  تصريف  بهدف  والكرة  اجلاير 
االمطار واالســتعداد للموســم 
العمل  احلالي.تضمــن  الشــتوي 
أزالــة نبات الشــمبالن والقصب 
املتركمة  واالنقــاض  واالوســاخ 
وفتــح االختناقــات باســتخدام 
االليــات املتخصصة.ومــن جهة 
اخرى واصلت شعبة ري املهنداوية 

التابعــة ملديريــة املــوارد املائية 
فــي الديوانية اعمالهــا بتهيئة 
املضخات املتريــة عدد2 من اصل 
4 لسد االحتياجات املائية .تضمن 
العمــل نصــب املضخــات على 
جــدول عكر لتأمني امليــاه للقرى 
غضيب  نهــري  علــى  الواقعــة 
واصلت  اخر  .وفي سياق  واخلزعلي 
ملديرية  التابعة  الرضوانية  شعبة 
النهرين  مابــني  املائيــة  املــوارد 
في  املياه  لتوزيعــات  متابعتهــا 
.بهدف   RA-OD الرئيسية  القناة 
تأمني امليــاه لالراضي الزراعية في 
وايصالها  الرضوانيــة  منطقــة 
مديرية  واصلــت  للذنائب..كمــا 
املوارد املائية مابني النهرين زياراتها 

ولبحيرات  لوكا  ابو  ملبزل  امليدانية 
االســماك اجملازة .بهدف الكشف 
عن نوعية املياه للمبزل ومنخفض 
التجاوزات  على  والوقوف  القادرية 

احلاصلة هناك.
صيانة  مديرية  نفــذت  ذلك  الى 
مشاريع الري والبزل في محافظة 
ميسان فتح منافذ أسفل طريق 
الشــيب الرئيس بهدف تصريف 
مياه األمطار والســيول القادمة 
هور  باجتاه  الشــرقية  احلدود  من 
الســناف من خالل فتح 9 منافذ 
أســفل الطريق وفتح الســداد 
لغرض  السناف  هور  في  املغلقة 
السودة  هور  باجتاه  املياه  تصريف 

ليصل بعدها الى هور احلويزة.

ارتفاع مستويات إغمار هوري السناف والحويزة الى مناسيب جيدة 
واسط _ الصباح الجديد:

للتواصــل  ســعيه  إطــار  ضمــن 
شــرائحهم  بشــتى  املواطنني  مــع 
االجتماعية ، استقبل محافظ واسط 
املياحي عددا  الدكتور محمد جميــل 
مــن املواطنني في اســتعالمات ديوان 
احملافظة .واستمع احملافظ الى مطالب 
املواطنني من شــتى الشرائح والبحث 
فــي قضاياهــم اخملتلفــة حيث وجه 
باتخــاذ احللول واالجــراءات واملعاجلات 
اخملتلفــة للكثيــر مــن القضايا على 
وفــق القانــون .على صعيــد متصل 
التقــى محافــظ واســط مجموعة 
الواقع  وناقــش معهم  الرياضيني  من 
الرياضــي بشــكل عام وكــرة القدم 
االهتمام  على وجه اخلصوص وكيفية 

بهذا اجلانب وتوفير مســتلزمات دعم 
الرياضة وتهيئة البنــى التحتية بعد 

تأمني التخصيصات املالية الكافية.

كذلــك مت التأكيد على دعــم االندية 
الرياضية وفــي مقدمتها نادي الكوت 
واالهتمــام باملــدارس الكرويــة التي 

الرياضية  واملواهب  الطاقات  تستوعب 
اخملتلفة.

كذلــك طرح قســم مــن الرياضيني 
موضوع االســتفادة من ملعب الكوت 
الــدوري عليه اضافة  وخوض مباريات 
املدينة  السعي الكمال مشــروع  الى 
الرياضيــة بعد التنســيق مــع وزارة 
الشــباب والرياضة واحلكومة االحتادية 
إليجــاد التخصيصــات املاليــة لهذا 
الصرح الرياضي الكبير او من عرضها 

لالستثمار .
ومت التاكيــد علــى االهتمــام بــكل 
الطاقات واخلامــات واملواهب الرياضية 
وايجاد فرص الحتضانها وتطويرها إلى 
جانب حث املدارس على االهتمام بدرس 

الرياضة وعدم عده درسا هامشياً .

محافظ واسط يستمع الى شكاوى المواطنين في استعالمات المحافظة
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الصباح الجديد - وكاالت :
قبض امــس االربعاء على العشــرات في إيطاليا 
وهولندا وأملانيــا وبلجيكا وأمريــكا اجلنوبية، في 
عملية اســتهدفت أعضاء فــي عصابة ندراجنيتا 

إحدى عصابات اجلرمية املنظمة في إيطاليا.
 ،   (Eurojust)    وقالت الشرطة اإليطالية ويوروجست
الوكالة األوروبية املشــرفة على التعاون القضائي 
في التحقيقات اجلنائية، إن الشــبهات تشير إلى 
أن املعتقلني كانــوا يعملون في تهريب الكوكايني 
وإنهم ضالعون في غســل أموال ورشــا وأعمال 

عنف.         
وقالــت يوروجســت إن الشــرطة »تنفــذ حاليا 
اعتقاالت وضبطيات« لكنها لــم تقدم أي أعداد. 
وذكرت الشرطة اإليطالية في بيانها أنه مت القبض 
على 90 شــخصا. وقال البيــان اإليطالي أيضا إن 

اعتقاالت جرت في أميركا اجلنوبية.
واستهدفت العملية »أسر ندراجنيتا املتمركزة في 
مدينة لوكري بإقليم كاالبريــا في جنوب إيطاليا 

حيث معقل العصابة العاملية«.
وندراجنيتا واحدة من ثالث عصابات رئيسية للجرمية 
املنظمة في إيطاليــا واملعروفة باملافيا مع كامورا 

املتمركزة في نابولي وكوزا نوسترا في صقلية.
وجــاءت عمليــة األربعاء بعــد يوم مــن اعتقال 
الشــرطة اإليطالية من يشتبه أنه الزعيم اجلديد 
ملافيا كوزا نوســترا الصقلية و45 آخرين تردد أنهم 
أفــراد في العصابة وذلك في ضربة قوية للعصابة 
التي كانت حتاول إعادة بناء نفسها بعد سنوات من 

االنتكاسات.

الصباح الجديد - وكاالت:
تعهــدت احلكومــة الفرنســية التــي تواجه 
احتجاجات »الســترات الصفر« ضد سياستها 
الضريبيــة واالجتماعيــة، امــس األربعاء بأنه 
ســيتّم إجراء تقييم لفعاليــة إصالحها املثير 
للجدل للضريبــة على ثروة دافعــي الضرائب 

األكثر ثراًء.
ولدى ســؤاله عن احتمال إعادة فرض الضريبة 
علــى الثروة التــي يطالب بها عــدد كبير من 
احملتجني الذين يكثفــون تظاهراتهم منذ ثالثة 
أســابيع في جميع أنحاء البــالد، ترك املتحدث 

باسم احلكومة بنجامني غريفو اجملال مفتوحاً.
وصّرح غريفو لشبكة »ار تي ال«، »هذا املوضوع 
ليــس على الطاولة« في الوقت احلالي لكن »إذا 
لم ينجح أمر ما، لســنا أغبياء، سنغّيره«. وجاء 
هذا التصريح فــي وقت أعلنت احلكومة جتميد 

الزيادة املقررة على الضرائب.
ومت حتويل الضريبة على الثروة العام املاضي إلى 
ضريبة على الثروة العقارية دون سواها. واعتبر 

اليسار هذا اإلجراء مبثابة »هدية لألغنياء«.
وأشــار غريفو إلى أن »هذا اإلجــراء يحتاج إلى 
ما بني 18 و24 شــهراً كي يتم تفعيله بشكل 
كامل«، وتعهد بأنه سيتّم تقييم هذه اآللية في 

البرملان على األرجح اعتباراً من »خريف 2019«.
وفي ما يخّص الضرائب علــى احملروقات التي مت 
إرجــاء زيادتها التي كانت مقــررة في األول من 
كانون الثاني/يناير لســتة أشهر، أكد املتحدث 
من جديد امــس األربعاء أن في حــال »لم جتد 
)احلكومة( حالً« بعد املشــاورات التي سُتجرى 
حتى األول من آذار ، فهي »ستتخلى« عن الزيادة.
وأضاف املتحدث باســم احلكومة »ال نعمل في 
السياسية كي نكون على حق. نحن نعمل في 
السياســة كي تســير األمور. ،إذا لم جند حالً، 

سنتخلى عن« الزيادة.
وأوضح غريفــو أن »ليس لــدي أي مخاوف من 
القول إنه ميكن أن نكون قد أخطأنا، إننا سمعنا 
ا، وأال يكون  وغّيرنا. دور السياسي أال يكون أصمًّ
أعمــى«، مبّررا بذلــك ما قيل إنــه أول »تنازل« 
للرئيــس الفرنســي إميانويل ماكــرون مقابل 

الشارع منذ انتخابه في أيار 2017.

القبض على العشرات في 
عملية أوروبية تستهدف 

الجريمة المنظمة

الحكومة الفرنسية 
ستنظر في إعادة فرض 

ضريبة على الثروة

متابعة _ الصباح الجديد:

 لــم تعلــن األمم املتحدة موعد 
بدء املفاوضات، وهي األولى منذ 
الدامي  النزاع  بني طرفي   ،2016
فــي اليمــن علــى الرغم من 
احلوثيني  املتمردين  وفدي  وصول 
واحلكومــة الشــرعية، امــس 

األربعاء، الى السويد.
وتتواصــل احلــرب املدمــرة في 
اليمن منذ العام 2014 وســط 
حتذيــرات مــن األمم املتحدة من 
احتمال تفاقم األزمة اإلنسانية 
 ،2019 العالم، في  األســوأ في 
 14 نحو  اجملاعــة  تهــّدد  وفيما 

مليونا من سكان البالد.
وتوجه الوفــد احلكومي اليمني 
الى السويد صباح امس األربعاء، 
بحسب ما قال مصدران قريبان 

منه لوكالة فرانس برس.
احلكومي  اليمني  الوفد  ويترأس 
الــذي يضم 12 شــخصا، وزير 
وفقا  اليماني،  خالــد  اخلارجية 

ملصدر قريب من الوفد.
وكتــب مديــر مكتب رئاســة 
اجلمهوريــة اليمنيــة عبد اهلل 
العليمــي على حســابه على 
محمالً  الوفد  »يغــادر  »تويتر«، 

بآمال الشعب اليمني«.
الوفد  أن  التغريــدة  وأضاف في 
احلكومي »ســيبذل كل اجلهود 
إلجناح املشــاورات التي نعتبرها 

فرصة حقيقية للسالم«.
وكان وفــد املتمرديــن احلوثيني 
وصــل امــس االول الثالثاء إلى 
السويد مع مبعوث األمم املّتحدة 
اخلاص الى اليمن مارتن غريفيث 
الذي كان في صنعاء منذ االثنني 

املاضي.
اإلماراتي  الدولــة  وزيــر  وكتب 
أنور قرقاش  اخلارجّية  للشــؤون 
على »تويتر«، »نعتقد أن السويد 
توفر فرصة حاســمة لالنخراط 
في حل سياسي  ناجح  بشكل 

في اليمن«.
وكان املتحّدث باســم املتمّردين 

محمــد عبــد الســالم غــرد 
إلجناح  جهدا  نّدخــر  »لن  أيضا، 
املشاورات وإحالل السالم وإنهاء 
احلــرب العدوانية وفك احلصار«، 
مضيفا »أيدينا ممدودة للسالم«.

»خطوة أولى حيوية«
ورّحبت الواليــات املّتحدة امس 
االول الثالثاء مبحادثات الســالم، 
»خطوة  بأّنهــا  إّياها  واصفــًة 
أولى ضرورّية وأساسية«، داعيًة 
األطراف املتحاربني إلى االنخراط 
وصادق«  كامل  »بشــكل  فيها 
و«وقف أّي أعمال عدائية جارية«.
وقالــت املتحّدثة باســم وزارة 
هيــذر  األميركّيــة  اخلارجّيــة 
أوهام،  لدينــا  »ليســت  ناورت 
ونحــن نعلم أّن هــذه العملّية 
لن تكون ســهلة، لكّننا نرّحب 

بهذه اخلطــوة األولى الضرورّية 
واألساسية«.

وشّددت ناورت على أّن »اليمنيني 
عانوا طويالً«، مضيفًة »آن األوان 
لليمنّيــني إلحــالل املصاحلــة 
مكان الصراع وكي يعملوا مًعا 
لتحقيق مستقبل أكثر إشراًقا 

لليمن«.
ويأتــي ذلك بعــد اإلعالن امس 
اّتفاق  توقيع  عــن  الثالثاء  االول 
لتبادل  واحلوثيني  احلكومــة  بني 
الطرفني،  بــني  األســرى  مئات 
50 جريحا  وبعد يوم على إجالء 
العاصمة  إلــى  املتمردين  مــن 

العمانية مسقط.
األســرى  ملّف  وقال مســؤول 
فــي فريــق املفاوضــني التابع 
للحكومــة اليمنّية هادي هيج 
لوكالة فرانس بــرس إّن االتفاق 

يشــمل اإلفراج عــن 1500 إلى 
2000 عنصر من القّوات املوالية 
للحكومــة، و1000 إلــى 1500 

شخص من املتمّردين.
فرَج  ســيُ الذين  املعتقلني  وبني 
الســابق  الدفاع  وزيــر  عنهم، 
ومســؤول  الصبيحي،  محمود 
جهــاز اخملابرات في عــدن ناصر 
منصور هادي وشــقيق الرئيس 

اليمني عبد ربه منصور هادي.
في أيلول املاضي، فشــلت األمم 
املتحدة في عقد جولة محادثات 
فــي جنيــف بعدمــا رفــض 
املتمردون فــي اللحظة األخيرة 
الســفر مــن دون احلصول على 
ضمانــات بالعــودة الى صنعاء 
وإجالء مصابــني من صفوفهم 
إلى عمان. ويســيطر املتمردون 
منذ 2014 علــى صنعاء، بينما 

بقيــادة  التحالــف  يســيطر 
السعودية على األجواء اليمنية.

مخاطر مجاعة 
وتشــكّل محادثــات الســالم 
فرصة حتى  أفضــل  املرتقبــة 
اآلن إلنهاء احلرب املتواصلة منذ 
2014، بحســب خبراء، مع تزايد 
الكبرى  الــدول  على  الضغوط 
للتدّخل ملنع حدوث مجاعة في 

أفقر دول شبه اجلزيرة العربية.
وأعلنت األمم املتحدة امس االول 
الثالثاء أن األزمة اإلنســانية في 
 ،2019 اليمن ســتتفاقم فــي 
محذرة من أن عدد األشــخاص 
مساعدات  الى  يحتاجون  الذين 
غذائيــة ســيرتفع بنحو أربعة 

ماليني شخص.
لبرنامج  التنفيذي  املديــر  وقال 

األغذيــة العاملي لــألمم املتحدة 
الثالثاء  االول  امس  بيزلي  ديفيد 
إن احصائيــة تتعلــق باألمــن 
الغذائي سيتم نشرها في وقت 
الحق هذا األســبوع ســتظهر 
اجلوع«  معدالت  في  حادة  »زيادة 
فــي البــالد التــي يقــدر أنها 
سترتفع من ثمانية ماليني حالة 

إلى 12 مليونا.
وبــدأت حرب اليمــن في 2014، 
ثم شــهدت تصعيدا مع تدّخل 
رأس حتالف  الســعودية علــى 
عســكري فــي آذار 2015 دعماً 
للحكومــة املعتــرف بها بعد 
ســيطرة احلوثيني على مناطق 
واســعة بينها صنعــاء. وقتل 
في  شخص  آالف  عشــرة  نحو 
اليمني منذ بدء عمليات  النزاع 

التحالف

بتهدف  إنهاء النزاع الدامي في اليمن

وفدا اليمن يصالن السويد واألمم المتحدة
 لم تحدد موعدا للمفاوضات بينهما

وصل وفد 
المتمردين الحوثيين 

الى السويد مساء 
الثالثاء، لم تعلن 

األمم المتحدة 
رسميا بعد موعد 
بدء المفاوضات، 
وهي األولى منذ 

2016
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متابعة _ الصباح الجديد:

انتهز وزير اخلارجية األميركي مايك 
بومبيــو وجــوده في بروكســيل، 
لينتقد  األوروبــي،  االحتاد  عاصمة 
»بيروقراطيته«، متسائالً عن جدوى 
مؤسســات دولية. واتهم روســيا 
والصني وإيــران بانتهاك معاهدات 
الرئيس  أن  الــى  الفتاً  واتفاقــات، 
7 نبيلة  دونالد ترامب »يحشد دوالً 
لبناء نظــام ليبرالــي جديد مينع 

احلرب ويحقق رخاًء« في العالم.
تصريحــــــــات  جــــــــاءت 
بومبيــو فــي خطاب ألقــاه أمام 
ديبلوماســيني فــي بروكســيل، 
قبل محادثات لــوزراء خارجية دول 
احللف األطلسي، ملناقشة الصدام 
وأوكرانيا،  بــني روســيا  البحــري 
ومصير معاهدة احلّد من األسلحة 
املُبرمة  املدى،  متوســطة  النووية 
عام 1987 والتي أعلنت واشــنطن 
منها،  االنســحاب  علــى  عزمها 

متهمة موسكو بانتهاكها.
انتهاء  الوزير األميركي: »بعد  وقال 
للنظام  البــاردة، ســمحنا  احلرب 
التآكل:  فــي  بالبــدء  الليبرالــي 

خذلنا وخذلكم«. وأِســف حلكمة 
تقليدية تفيد بأنــه »كّلما وّقعنا 
مزيــداً من املعاهــدات، كّلما كنا 
أكثر أماناً« و«كّلما كان لدينا املزيد 
املهمة  أجنزنا  البيروقراطيــني،  من 
في شــكل أفضــل«، معتبــراً أن 
منظمات مثل األمم املتحدة واالحتاد 
وصندوق  األفريقي  واالحتاد  األوروبي 
النقد الدولي والبنــك الدولي لم 
تعد تؤدي الوظائف التي أُِسســت 
من أجلها، وحتتــاج تغييراً. وانتقد 
دعم  »بيروقراطيني« مسؤولني عن 
في  »هدفاً  بوصفهــا  التعدديــة، 
حد ذاته«، مشــككاً بالتزام االحتاد 

األوروبي جتاه مواطنيه.
قواعد  بتســخير  الصني  واتهــم 
منظمة التجارة العاملية ملصاحلها 
االقتصادية في شــكل غير عادل، 
اجلنائيــة  احملكمــة  أن  معتبــراً 
الدولية »تدوس« على ســيادة دول 
روســيا  اتهم  كذلك  مســتقلة. 
بانتهاك معاهدات رئيســة للحّد 
من التســّلح وتقويض سيادة دول 
قرارات جمللس  بخرق  وإيران  مجاورة، 
األمن. وقال: »على الهيئات الدولية 
املساهمة في تسهيل تعاون يدعم 
أمــن العالم احلــر وقيمه، أو يجب 

عندما  عنها.  التخّلي  أو  إصالحها 
تُنتهك معاهــدات، يجب مواجهة 
أو  املعاهــدات  وإصالح  الفاعلــني 

التخّلي عنهــا. الكلمات يجب أن 
تعني شيئاً«.

»إدارتنا تنسحب في  وقال بومبيو: 

تتفاوض مجدداً  أو  شكل مشروع، 
في شــأن معاهدات عفــا عليها 
الزمــن أو مؤذيــة، واتفاقات جتارية 

وترتيبــات دوليــة أخــرى ال تخدم 
مصالح  أو  الســيادية  مصاحلنــا 
حلفائنــا«. وأضــاف: »علــى كل 
دولــة أن تقّر بصدق مبســؤوليتها 
أمام مواطنيها، وأن تتســاءل هل 
يخدم مصالح  احلالــي  النظام  أن 
شــعبها كمــا يجب، وفــي حال 
نســأل كيف  أن  علينا  العكــس 

ميكننا تصويب ذلك.
هذا ما يفعله الرئيس ترامب. 

إلى  املتحدة  الواليــات  يعيــد  إنه 
التقليدي  املركــزي  القيادي  دورها 

في العالم«.
وتطــّرق إلــى احللف األطلســي، 
األوليني  »السنتني  أن  على  مشدداً 
مــن إدارة ترامــب تظهــران أنه ال 
يقّوض هذه املؤسسات وال يتخّلى 
عن القيادة األميركية، بل العكس، 
إذ يحشــد دوالً نبيلــة في العالم 
لبناء نظــام ليبرالــي جديد مينع 
احلرب ويحقق ازدهاراً أكبر للجميع. 
حتى أصدقاؤنــا األوروبيون يقولون 
أحيانــاً إننا ال نتحّرك في شــكل 
يخدم مصلحة العالم، وهذا خطأ 

واضح«.
ونّبــه الــى أن »العبــني ســيئني 
استغلوا افتقارنا للقيادة، لتحقيق 

»هــذه  وزاد:  لهــم«،  مكاســب 
للتراجع  الســيئة  النتيجــة  هي 
األميركي. الرئيس ترامب عازم على 

عكس ذلك املسار«.
واعتبــر أن الصني وروســيا وإيران 
»تزعزع  حتــّركات  أخيــراً  نفــذت 
االســتقرار فــي العالــم«، داعياً 
جميع أعضاء »األطلسي« إلى دفع 
»نصيبهم العادل، كي نتمّكن من 
ردع أعدائنــا والدفاع عن شــعوب 
بالدنا وتعزيز أضخم حلف عسكري 

في التاريخ«.
وأضاف بومبيــو: »في ظل الرئيس 
للحفاظ على عالم  نعمل  ترامب، 
مفتــوح وعادل وشــفاف وحّر من 
وتعزيزه.  وحمايته  ذات سيادة،  دول 
ســيتطّلب هذا املشروع استعادة 

النظام الليبرالي بني الدول«.
من  بريطانيــا  انســحاب  أن  ورأى 
يثير  )بريكزيــت(  األوروبي  االحتــاد 
»أسئلة مشروعة« حول مدى وضع 
التكتل »مصالح الدول واملواطنني، 
قبــل مصالــح البيروقراطيني في 

بروكسيل«،
علمــاً أن وزيــرة خارجيــة االحتاد 
فيديريــكا موغيرينــي حذرت من 
»حكم الغاب« بدل سيادة القانون.

اتهم روسيا والصين وإيران بانتهاك معاهدات:

بومبيو: ترامب  يعيد الواليات المتحدة إلى دورها القيادي المركزي في العالم

تقـرير

الوفد اليمني

الصباح الجديد _ وكاالت: 
طلب مــدع عام تركــي إصدار 
اثنني  بحــق  توقيف  مذكرتــي 
العهد  ولــي  املقربــني من  من 
بن  محمد  االميــر  الســعودي 
ســلمان فــي إطــار التحقيق 
فــي قضيــة قتــل الصحافي 
الســعودي جمال خاشــقجي 
الذي  النيابــة  طلب  بحســب 
اطلعــت عليه وكالــة فرانس 

برس امس األربعاء.
وطلــب مكتــب مدعــي عام 
الثالثاء  االول  امس  اســطنبول 
توقيــف  مذكرتــي  إصــدار 
بحق أحمد عســيري وســعود 
بانهما  لالشــتباه  القحطاني 
»ضمن اخملططــني« جلرمية قتل 
خاشقجي داخل قنصلية بالده 
في اســطنبول في 2 تشــرين 

االول.واملشتبه بهما السعوديان 
مقربني  كبيرين  مسؤولني  كانا 
من ولي العهد الســعودي قبل 
أن تتــم إقالتهما في تشــرين 
االول بعدما أقــرت الرياض بعد 
نفي طويل، بان خاشقجي قتل 
داخل القنصلية السعودية في 

اسطنبول.
وأقالــت الســعودية فــي 20 
أحمــد  اللــواء  االول  تشــرين 
عســيري الذي كان نائبا لرئيس 
االستخبارات العامة السعودية 
»رئيس  القحطانــي  وســعود 
مجلس إدارة االحتاد الســعودي 
لألمــن الســيبراني والبرمجة 

والدرونز« من منصبيهما.
رجب  التركي  الرئيــس  وطالب 
طيــب إردوغــان عــدة مــرات 
بتسليم اشــخاص مشبوهني 

موقوفني في الســعودية، لكن 
بدون االســتجابة لطلبه حتى 

االن.
وتصــر الريــاض علــى أن جتري 
أي محاكمــة في الســعودية. 
والشــهر املاضي أعلــن النائب 
العام الســعودي توجيه التهم 
الى 11 شــخصا وطلب عقوبة 
االعدام خلمســة منهــم.ورأى 
مقرب  كبيــر  تركي  مســؤول 
من التحقيــق، أن طلب املدعي 
العام في اســطنبول يدل على 
أنه بالنسبة النقرة »السلطات 
الســعودية لن تتحرك بشكل 
رسمي ضد هذين الشخصني«.

وأضاف املســؤول الــذي رفض 
الكشــف عن اســمه أن طلب 
املدعي العام بخصوص املشتبه 
»ضمــن  واعتبارهمــا  بهمــا 

»الالئحة  أن  يعنــي  اخملططني« 
بالضــرورة  ليســت  احلاليــة 
القضية  هــذه  نهائيــة«.وأدت 
السعودية  بصورة  املساس  الى 
فــي العالم وخصوصــا صورة 
الذي  الســعودي  العهــد  ولي 
ينفي أي مســؤولية في جرمية 
الصحافة  الصحافي.لكن  قتل 
التركيــة ومســؤولني أتــراكا 
يرفضون الكشف عن اسمائهم 
أنه يقف  الى  غالبا ما أشــاروا 
وراء األمر بتنفيذ العملية.ورغم 
دونالد  االميركي  الرئيس  تأكيد 
ترامب دعمه لولي العهد، أعلن 
أميركّيان  جمهورّيان  سناتوران 
بارزان امس االول الثالثاء إّنه »ال 
بأّن  أدنى شــك« لديهما  يوجد 
متواطئ  السعودي  العهد  ولي 

في مقتل خاشقجي.

مدع عام تركي يطالب بتوقيف مقربين من ولي العهد السعودي

بومبيو في بروكسل



القضاء على ممارسات اجتماعية
ضد المرأة المصرية

نساء ُقتلن في يوم واحد
حول العالم

األمم المتحدة: نداء إلنهاء العنف 
ضد النساء في العراق

العمل: أهمية إقرار قانون
العنف ضد النساء

وّجهت منظمة اليونيسيف التابعة لألمم املتحدة، نداًء إلنهاء العنف 
ضد النساء والفتيات في العراق. وجاء نداء املنظمة األممية مبناسبة 
اليوم العاملي ملناهضة العنف ضد املرأة، ويأتي أيضاً في ظل تقديرات 
إيزيدية تشــير إلى بقــاء مصير أكثر من ألفي امــرأة وفتاة إيزيدية 

مجهوالً بعد أن اختطفهن تنظيم داعش...

مبناســبة حملة الـ )16( يوماً ملناهضة العنف ضد املرأة اقامت دائرة 
احلماية االجتماعية للمرأة في وزارة العمل فعالية بحضور ممثل وزير 
العمل والشــؤون االجتماعية وكيل الوزارة لشؤون العمل الدكتور 
عبد الكرمي عبد اهلل ومدير عام الدائرة الدكتورة عطور املوسوي. في 

حني شاركت مدير عام دائرة احلماية االجتماعية للمرأة...

8899

نشــر تقرير صادر عن مكتب األمم املتحدة املعني باخملدرات واجلرمية 
)UNODC( أرقاماً عن العنف ضد النســاء فأكد أن نحو 137 امرأة 
يلقني حتفهن يومياً على أيدي أزواجهن أو شــركائهن أو أقاربهن 
عاملياً. وتشــير األرقام إلى أن أكثر من نصف النســاء الـ 87,000 

الالتي قتلن في عام 2017 قتلن بأيدي أولئك األكثر قربا لهن.

أطلقت هيئة األمم املتحدة في مصر حملة »16 يوماً« إلنهاء العنف 
ضد املرأة، حتت شعار »لّون العالم برتقالياً... اسمعني أيضاً«، بدأت 
في 25 نوفمبر/ تشرين الثاني ، وتستمر حتى 10 من الشهر اجلاري 
، من خالل مجموعة من األنشطة في القاهرة وعدد من احملافظات، 

تستهدف القضاء على ممارسات اجتماعية ضد املرأة املصرية..
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ASSABAH ALJADEED

ملحق يصدر عن مؤسسة 

"الصباح الجديد"

رئيس التحرير وصاحب االمتياز

اسمـاعيـل زايـر

)Thu. 6 Dec. 2018 issue )4070اخلميس 6 كانون األول 2018 العدد

زينب الحسني
 

قصــص كان يخفيها العــرف االجتماعي 
مرأى  امــام  االفتراضي  العالــم  وفضحها 
ومســمع اجملتمع ، اذ ال يعترض اجملتمع على 
ان يضــرب الرجل زوجتــه أو اطفاله فمبدأ 
الضرب متاح اال انه اشــترط عليه ان يكون 
إيذاء الضرب قليالً وغير مرئي وهنا ترك الباب 
مفتوحاً لتداول العنف االســري مرة بحجة 

التربية وأخرى بحجة احلالة النفسية وطرق 
عديــدة  فترك للمجتمــع ان يجد لها الف 
عذر وعــذر ، لتبقى الضحيــة محل جدل 
مجتمعي هل تستحق التعنيف او الضرب ؟

 آما كان على الزوج او االب ان يتجاوز تعتيف 
املرأة ليتبني ما هو جرمها او الســبب الذي 
وراء كل هذا العنف ، ومن املسؤول عن ذلك 
العنــف ، مجتمع غريب يرفــض ان يعاقب 
الرجل لعنفه بحجة انه رجل البيت ويبيح 
له احداث اكبر ضرر جســدي ونفسي ممكن 

للمرأة كونهــا الكائن األضعــف في حني 
يرفض ان تلجأ الى اجلهــات األمنية بعد ان 
عجــزت عن أقناع ذويها مبــا تتعرض له من 
ضرب واهانة هــي واطفالها .العنف ال يولد 
اال العنف فما ذنب األبناء الذين ينشأؤن في 

بيئة خالية من التعامل اإلنساني .
اذ من الطبيعي ان يكون العنف هو أســاس 
تعاملهم مع اجملتمع ومع بعضهم البعض، 
آمــا االم او الزوجة او األخــت التي ال متلك 
ســالحاً ملواجهة هذا االضطهــاد والقمع 

فاجملتمــع يحملها وزر ما آلــت اليه حياتها 
كونهــا امــا مهملة او غيــر صاحلة لتولي 
مهام بيتها او انهــا ضعيفة جداً بحيث ال 
ميكنها إدارة شــؤون حياتها بشكل سلمي 
بــل ارتضت الضرب واالهانة على نفســها 

لكونها تستحق ذلك وبكل جدارة. 
بني احلــني واحلني االخر تظهر على وســائل 
التواصل االجتماعي حاالت عنف ال إنسانية 
لنســاء كل ذنبهن انهــن ال ميلكن ملجأ او 
عائلة ممكن ان تأويهن هن وابناءهن في حالة 

الرجل يستشعر  للعنف مما يجعل  تعرضن 
هــذا االمر ويزيد ويضاعــف جرعات العنف 
في كل مرة وكأنه يستمد جبروته وطغيانه 
من ذلك الضعف امللموس من قبله ولكونه 
يعــرف مســبقاً ان ال أحد ميكنــه ردعه او 
الوقوف بوجهه بحجة انه شأن عائلي بحت 
بل ممكــن ان يتنازع مع أي شــخص يتدخل 

عشائرياً.
نســاء كثيرات صرن ضحيــة لهذا العنف، 
وفتيات هربن من منازلهن الى الشارع الذي 

وجدنــُه ارحم من عنف ذوي القربى ، أطفال 
شــردوا وكانوا فريسة ســهلة لكل أنواع 
االســتغالل بعد ان ضاقت بهــم األرض مبا 

رحبت.
  العنف االســري مازال ميارس بقوة ومن دون 
أي رادع قانوني يجعل من مرتكبيه مجرمني 
المربني واوليــاء أمور . بــل يجعل من ذلك 
العنــف متوارثاً من االباء الى األبناء جتاه كل 
انثى يكــون لها مكان في حياتهم ســواء 

كانت اماً او زوجة او اختاً وحتى بنتاً.

العنف متوالية ينبغي كسرها 

المرأة.. العنف ومطرقة
 األعراف االجتماعية  ص10



تتحدث أرقام 
غير رسمية 

عن وجود 
مئات اآلالف 

من النساء 
األرامل في 

البالد، فضاًل عن 
حاالت العنف 

واالعتداء التي 
تتعرض لها 

النساء في 
البيت والشارع، 

وهذا ما 
أشار إليه بيان 

اليونيسيف 
الذي جاء 

فيه: »ما  
تزال النساء 

والفتيات 
من خلفيات 

مختلفة في 
العراق عرضة 

للعنف إن كان 
في المنازل، أو 

في المدرسة 
أو في األماكن 

العامة«

تختار األمم 
المتحدة كل 

عام موضوعًا 
جديدًا للحملة 

أو تكمل 
موضوع العام 
السابق. وتركز 

المواضيع 
على السالم 
والمساواة 

ومحاربة العنف.
وكان عنوان 
حملتي عام 

2015 و2016: 
»من السالم 

في المنزل إلى 
السالم في 

العالم: جعل 
التعليم آمن 

للجميع«، وفي 
العام 2017 

كان موضوع 
الحملة: 

»لن نخلف 
أحدًا وراءنا: 
لينته العنف 
ضد النساء 
والفتيات«.

الملف 8

متابعة الصباح الجديد: 

التابعة  اليونيسيف  وّجهت منظمة 
لــأمم املتحــدة، نداًء إلنهــاء العنف 
ضد النســاء والفتيات فــي العراق. 
األممية مبناســبة  املنظمة  نداء  وجاء 
اليوم العاملــي ملناهضة العنف ضد 
املــرأة، ويأتي أيضاً فــي ظل تقديرات 
إيزيدية تشــير إلى بقاء مصير أكثر 
من ألفي امرأة وفتاة إيزيدية مجهوالً 
بعــد أن اختطفهــن تنظيم داعش 
إثر ســيطرته على قضاء سنجار في 

محافظة نينوى نهاية عام 2014.
والفريدة  االستثنائية  الكارثة  وبرغم 
التي تعرضت لها النســاء اإليزيديات 
على يد »داعش«، فإن التحديات التي 
واجهتهــا بقية النســاء العراقيات 
غير قليلة هي ايضــاً، وبخاصة تلك 

الناجمة عن احلروب الطويلة وأعمال 
العنــف التــي تعرضت لهــا البالد 
فــي العقــد األخير، وانعكاســاتها 
الســلبية على حياة املــرأة عموماً، 
جلهة حالة عدم االستقرار املتواصلة 
واملعيل،  والولد  الزوج  والفقر وفقدان 
وتتحدث أرقام غير رسمية عن وجود 
مئــات اآلالف مــن النســاء األرامل 
في البالد، فضالً عــن حاالت العنف 
النســاء  التي تتعرض لها  واالعتداء 
في البيت والشارع، وهذا ما أشار إليه 
بيان اليونيســيف الذي جاء فيه: »ما  
والفتيات من خلفيات  النســاء  تزال 
مختلفة في العراق عرضة للعنف إن 
كان في املنازل، أو في املدرســة أو في 

األماكن العامة«. 
ويكشــف البيان عن مسح مشترك 
إنها أجرته مؤخراً مع  تقول املنظمة 
احلكومــة العراقية يظهر أن »37 في 
املائة من النساء بني الـ15 والـ49 من 

العمر في العراق يعتبرن العنف ضد 
املرأة أمراً مقبوالً«. ويشــير أيضاً إلى 
أن دراسة جديدة أجراها صندوق األمم 
أن »63 في  بّينت  املتحدة للســكان 
القائم على  املائة من حوادث العنف 
العراق مرتكبة  النوع االجتماعي في 
مــن قبل أحد أفراد األســرة«. وينقل 
البيــان عن ممثــل اليونيســيف في 
العراق، بيتر هوكينز، قوله إن »العنف 
ضد النســاء والفتيات هــو انتهاك 
حلقوق اإلنســان وله تأثير مدمر على 
صحتهــن ورفاههن ومســتقبلهن. 
وهــذا أمر ال ميكــن تبريره. النســاء 
والفتيــات يشــكلن نصــف عــدد 
السكان ولديهن احلق في العيش في 
مأمن من اخلوف والعنف مبا يســمح 

لهن العيش إلى أقصى إمكاناتهن«.
كما ينقل البيان عن ممثل صندوق األمم 
املتحدة للسكان في العراق الدكتور 
أولورميي ســوجنرو، قولــه إن »إنهاء 

العنف ضد النســاء والفتيات ليس 
خيــاراً، بل التزام طويــل األمد يجب 
أن يصبح جزءاً ال يتجــزأ من اجملتمع 
العراقــي وذلــك من خــالل اجلهود 

املشتركة«.
وأكــد البيــان أن »التهديد ومخاطر 
العنف ما زالت قائمة ضد النســاء 
والفتيات، ال ســيما العنف اجلنسي 
واملضايقة،  اجلنســي  واالســتغالل 
وزواج األطفــال في مناطــق النزوح، 
وتلك التي يعود إليها النازحون إذ يتم 
تزويــج فتيات بعمر الـ12 ســنة في 

البالد«.
من جانبها، قالت الناشطة اإليزيدية 
نــازك بــركات إن »مصيــر أكثر من 
اختطفهن  إيزيدية  وفتاة  امرأة  ألفي 

)داعش( ما زال مجهوال«. 
وقامــت منظمــة اميــة للتنميــة 
البشــرية بالتزامن مع اليوم العاملي 
ملناهضة العنف ضــد املرأة ، ببعض 

الفعاليات واألنشــطة ضمن حملة 
الستة عشــر يوما ملناهضة العنف. 
وقالت نازك بــركات، وهي من مواليد 
قضــاء ســنجار، إن »مجموعة من 
أهالي مخيم  اإليزيديات من  الفتيات 
بيرسفي 2 للنازحني الواقع في قضاء 
زاخــو مبحافظــة دهوك فــي إقليم 
كردستان شاركن بفعاليات مختلفة 

في املناسبة«.
وأشارت إلى أن الفعاليات تراوحت بني 
»رفع شــعارات وقف العنف واملناداة 
باملســاواة بني الرجل واملــرأة، وتقدمي 
مســرحية عن العنف على أســاس 
إدارة اخمليم وموظفني  اجلنس بحضور 
الشــعبية  املعونة  منظمــة  مــن 
النرويجية الشــريكة في تقدمي هذا 

البرنامج مع منظمة امية«.
اإليزيديات  الفتيــات  بعــض  وقامت 
بارتداء اللــون البرتقالي رمزاً للحرية 
ورددن هتاف »احلياة حلوة بلون املرأة«. 

وتضيــف نــازك بــركات: »انتهــت 
فعاليــات اليوم األول مبســيرة داخل 
صيحات  وســط  بيرســفي  مخيم 
وهتافات املشــاركات في الفعاليات 
للتنديد بالعنف ضــد املرأة وإيقافه 
ونبذه واحتــرام املــرأة ومتكينها في 
اجملتمع«. وتوقعت أن تتواصل فعاليات 
ألكثر  العنف  ملناهضة  العاملي  اليوم 
من أســبوعني فــي محافظة دهوك 
املناطق  وبقية   2 بيرســفي  ومخيم 

اإليزيدية.
من جهة أخرى، أصدر مجلس القضاء 
األعلى، إحصائية بعدد حاالت الطالق 
أكتوبر  لشــهر  العراق  فــي  والزواج 
)تشــرين األول( املاضــي. وأظهرت أن 
عدد حاالت الزواج فــي عموم العراق 
بلغــت 10 آالف و866 حالة، فيما بلغ 
عدد حاالت تصديــق الطالق اخلارجي 
4130 حالة، كما بلغ التفريق بحكم 

قضائي 1611 حالة.

                    
بغداد - الصباح الجديد: 

مبناســبة حملة الـ )16( يومــاً ملناهضة 
العنف ضد املــرأة اقامت دائــرة احلماية 
االجتماعيــة للمــرأة فــي وزارة العمل 
فعالية بحضور ممثل وزير العمل والشؤون 
االجتماعية وكيل الوزارة لشــؤون العمل 
الدكتور عبد الكــرمي عبد اهلل ومدير عام 
في  املوســوي.  الدكتــورة عطور  الدائرة 
حني شــاركت مديــر عام دائــرة احلماية 
العمل  ورشــة  في  للمرأة  االجتماعيــة 
املقامة على قاعــة مجلس النواب إلقرار 
العنف  ملناهضة  الوطنية  االستراتيجية 
برعاية  االجتماعــي  النوع  القائم علــى 
صندوق االمم املتحدة للســكان وبالتعاون 
مع دائرة متــــكني املرأة العراقية / االمانة 

العامة جمللس الوزراء.
واكــد وكيل الــوزارة اهمية اقــرار قانون 
الى ضرورة  النساء، مشــيراً  العنف ضد 
وضع خطط ودراسات لتقليل العنف ضد 
املرأة وهذا يحتاج الى تقدمي الدعم املالي 
زيادة نسبة مشاركة  الى  داعياً  واملعنوي، 
النساء في صنع القرار في الدولة بشتى 

االختصاصات.

تكثيف احلمالت
الدكتــورة عطور  من جانبهــا اشــارت 
املوسوي في كلمتها خالل الفعالية الى 
انــواع العنف الذي تتعرض لــه املرأة في 
اجملتمع والظــروف الصعبة التي مرت بها 
في ظل غياب املعيــل وتعرض املطلقات 
واالرامل لشــتى انواع االبتزاز، داعية الى 
تكثيف حمالت التوعيــة إليقاف العنف 
ضد املرأة مــن اجل نشــر وتعزيز ثقافة 
الالعنــف، مبينة اهمية دعــم املرأة من 
التدريب  وتكثيف  املشــاريع  اقامة  خالل 

إليجاد فرص عمل مدرة للدخل.
يذكر ان العــراق أحد منفذي القرار األممي 
)1325( )املرأة، واالمن والسالم( الذي يدعو 
الى حماية املرأة خالل النزاعات والكوارث.

مظاهر العنف
وعلــى الصعيد ذاته شــاركت مدير عام 
دائرة احلماية االجتماعية للمرأة في ورشة 
العمل املقامة على قاعة مجلس النواب 
ملناهضة  الوطنية  االســتراتيجية  إلقرار 
العنــف القائم على النــوع االجتماعي 
املتحدة للســكان  االمم  برعاية صنــدوق 

وبالتعاون مع دائرة متــكني املرأة العراقية 
الــوزراء وبحضور  العامة جمللس  االمانة   /
رئيس مجلس النــواب محمد احللبوسي 

.
الورشــة بــدأت بكلمة مجلــس النواب 
قدمها النائب األول حسن الكعبي، حتدث 
فيها عن مظاهر العنف التي تعاني منها 
فئات اجملتمــع العراقي نتيجــة االنفتاح 
الكبيــر الذي طرأ على مواقــع التواصل 
احلكومة  علــى  ويفتــرض  االجتماعــي 
العراقية ان تعمل على حجب ما يشجع 
على العنف ويبــث مظاهره التي جعلت 

اجملتمع يعتاد عليها.
كما وعــد الكعبي بأن مجلــس النواب 
سيعمل جاهداً على اقرار قانون مكافحة 

العنف االسري.

ضرورة إقرار القانون
وتلتــه كلمــة للدكتورة ابتســام  مدير 
عــام دائرة متكني املرأة العراقية شــكرت 
فيهــا رئيــس مجلــس النــواب لتبنيه 
اقامة هذه الورشــة وصححــت الفكرة 
بأن موضوع الورشــة هو عرض مســودة 
العنف  ملناهضة  الوطنية  االستراتيجية 
القائــم على النوع االجتماعــي ، كما مت 
اعمامها علــى الــوزارات املعنية ومنها 
بعد  االجتماعية  والشــؤون  العمل  وزارة 
النسخة  ابداء املالحظات ســيتم عرض 
اقرارها  الوزراء وبعد  املعدلة على مجلس 
سيتم اعتمادها للسنوات ) 2018 – 2030 
( متاماً كما في خطــة التنمية الوطنية 
وحتدثت عن جهود وزارة العمل والشــؤون 
احلماية  بدائــرة  متمثلــة  االجتماعيــة 
وبالتعاون مع صندوق  للمرأة  االجتماعية 
االمم املتحــدة للســكان بفتــح اول مالذ 
آمن إليواء النســاء املعنفات في العراق ، 
وان االيواء يتطلب اقــرار قانون مكافحة 

العنف االسري .

املالذ االمن
في حــني القى الدكتور رميي اولورميي ممثل 
املديــر االقليمي لصنــدوق االمم املتحدة 
للســكان كلمة حتدث فيهــا عن اجلهود 
التنســيقية بني وزارة العمل وما قدموه 
من دعم لكــي يتم فتح اول مالذ آمن في 
بغداد إليواء النســاء املعنفــات واحلاجة 
املاســة اليه في ظل مظاهر العنف التي 

تتعرض اليها املرأة.
وطالب رميي اولورميي بإقرار قانون مكافحة 

العنف االســري ليتفعل هذا املالذ وليتم 
افتتــاح مــالذات اخرى فــي محافظات 

عراقية اخرى فاحلاجة ماسة لذلك.
وحتدث الســفير الســويدي مبداخلة عن 
الــذي يجمع بني  اهمية هــذا االجتماع 
والتنفيذيــة  التشــريعية  الســلطتني 
وبحضور ورعاية منظمات دولية وان دولة 
السويد مستعدة للدعم في سبيل اجناح 

البرامج املتعلقة باملرأة.
وأكد محمد احللبوســي رئيــس البرملان 
اهتمام مجلــس النواب بإقرار القانون وان 
هذه اجللســة هي للعصف الذهني ولن 

تكون آخر جلسة.
وقدمت املوسوي مداخلة بشآن املالذ اآلمن 
وجهود صندوق االمم املتحدة للسكان في 
فتح املــالذ االول في بغــداد حيث ذكرت 
بعضاً من العنف الذي تتعرض له النساء 
فاقدات املعيل وكيــف ان دائرة املرأة هي 
التشــكيل احلكومي الذي يقدم احلماية 

االجتماعية للمرأة.

منظمة الصحة العاملية
ويشــير التقرير األول املتعلق بالدراســة 

التــي أجرتها منظمة الصحــة العاملية 
عن صحة املــرأة والعنف املنزلي املمارس 
ضدها في عدة بلدان وشــملت 10 بلدان 
ذات دخول منخفضة ومتوســطة بشأن 
النســاء الالتي تتــراوح أعمارهن بني 15 
و49 عامــاً حيث أبلغــت %15 منهن في 
اليابان و%71 منهن فــي إثيوبيا وبيرو عن 
تعرضهن لعنف جسدي أو عنف جنسي 
مارسه ضدهن شــركائهن وأبلغت 3ر0% 
إلــى 5ر%11 من النســاء عــن تعرضهن 
لعنف جنســي مارسه ضدهن أشخاص 
غير عشرائهن منذ سن 15 عاماً. وتشير 
تقديرات األمم املتحدة إلى أن أكثر من 130 
مليــون فتاة وامرأة قد تعرضن لتشــويه 
أعضائهن التناســلية فيما يعرف باخلتان 
خاصة فــي إفريقيا وبعض دول الشــرق 

األوسط.

احصائيات 
ويشــير موقع هيئــة األمم املتحدة للمرأة 
إلى أّن نســبة العنف ضّد النســاء في 
بعض البلــدان تبلغ نحو %70. كما يؤّكد 
أّن %37 من النســاء فــي العالم العربي 

تعّرضن لعنف جســدي أو جنســي ملّرة 
واحدة فــي حياتهن في األقــّل، ويضيف 
النســبة  أّن  إلى  أّن اإلحصائيات تشــير 
قد تكون في احلقيقــة أعلى، إال أّن غياب 
اإلحصائيات التــي ميكنها أن توّثق جميع 

احلاالت ميكنه أن يغّير في النتيجة.

حملة عاملية
انطلقــت فــي دول العالم فــي اخلامس 
الثاني،  نوفمبر/تشــرين  والعشــرين من 
حملــة الـ 16 يوماً بهــدف القضاء على 

العنف ضد املرأة بحلول 2030. 
وتســعى احلملة التي أطلقتها منظمة 
األمم املتحدة عــام 2009 إلى تعزيز اجلهود 
العاملية الداعية إلى وضع حد للعنف ضد 
النساء والفتيات، الذي تتضرر منه واحدة 
من كل ثــالث في جميع أنحــاء العالم، 
وخصصت األمم املتحــدة اللون البرتقالي 
لونــاً حلملتها حيث يرمز إلى مســتقبل 
أكثر إشــراقاً وعالم خال من العنف ضد 

النساء.

أنشطة توعوية
ويعــد العنف ضــد املرأة وفقــاً ألبحاث 
اجتماعية ونفسية، سبباً جوهرياً للوفاة 
والعجز للنســاء في سن اإلجناب، وطريقاً 
إلى العلل واألمراض اخلطيرة كالسرطان.

وتشارك غالبية الدول العربية في احلملة 
األمميــة التــي تنتهــي في العاشــر من 
ديسمبر/كانون االول اذ تعد تعبئة اجملتمع 
املدنــي من خــالل األنشــطة التوعوية 
واملسيرات واللقاءات أمراً ضرورياً من أجل 

تقوية تأثير احلملة.

العنف ضد املرأة
وحســب إعالن القضاء على العنف ضد 
املرأة الصــادر عن اجلمعيــة العامة لأمم 
املتحدة عــام 1993، يعــّرف العنف ضد 
املــرأة بأنــه »أي فعل عنيــف تدفع اليه 
عصبية اجلنس ويترتب عنــه أو يرجح أن 
يترتب عليه، أذى أو معاناة للمرأة ســواء 
من الناحية اجلســمانية أو اجلنســية أو 
النفســية، مبا في ذلــك التهديد بأفعال 
من هــذا القبيــل أو القســر أو احلرمان 
التعسفي من احلرية، سواء حدث ذلك في 

احلياة العامة أو اخلاصة.«
املرأة حاجــزا في  العنف ضــد  ويقيــم 
والسالم  والتنمية  املساواة  سبيل حتقيق 
للمرأة  اإلنســانية  احلقــوق  واســتيفاء 

والفتاة، وال ميكن حتقيــق أهداف التنمية 
املستدامة من دون وضع حد للعنف ضد 

النساء والفتيات.

عالم برتقالي
وتختــار األمم املتحدة كل عــام موضوعاً 
جديداً للحملة أو تكمــل موضوع العام 
املواضيع على الســالم  الســابق. وتركز 

واملساواة ومحاربة العنف.
وكان عنــوان حملتي عــام 2015 و2016: 
»من الســالم في املنزل إلى الســالم في 
العالــم: جعل التعليم آمــن للجميع«، 
وفي العــام 2017 كان موضــوع احلملة: 
»لن نخلف أحًدا وراءنا: لينته العنف ضد 

النساء والفتيات«.
وموضوع العام احلالي هو »عالم برتقالي: 
اســمعني أيضــا«، ومثــل اإلصــدارات 
السابقة نسقت احلملة مجموعة كبيرة 
مــن الفعاليات العامة حيث ســتضاف 
ملسة برتقالية على املباني البارزة واملعالم 
إلى  املاســة  باحلاجة  للتذكير  التذكارية 

مستقبل خاٍل من العنف.
النســاء في  االنتهــاكات جتاه  وتتزايــد 
العالــم، إذ تتعرض واحــدة من كل ثالث 
نساء للعنف اجلســدي أو اجلنسي خالل 
حياتهن، ويكون فــي معظم األحيان من 

طرف الشريك الزوج أو أحد املقربني.
وال متتلــك نصــف النســاء املتزوجــات 
او املرتبطــات فــي العالم حريــة اتخاذ 

قراراتهن.

احصائيات منظمة األمم املتحدة
ووفقاً إلحصائيــات منظمة األمم املتحدة، 
فإنه يتم تزويج أكثر من 750 مليون فتاة 
في جميع أنحاء العالم قبل بلوغهن سن 
الثامنة عشرة، في حني تخضع نحو250 
مليــون امرأة وفتــاة لتشــويه األعضاء 

التناسلية بواسطة اخلتان.
وقتلت واحدة من كل اثنتني من النســاء 
اللواتي وقعن ضحايــا للعنف في جميع 
أنحــاء العالــم على أيدي شــريكهن أو 
أسرهن في عام 2012، في حني قتل واحد 

فقط من بني 20 رجاًل في ظروف مماثلة.
وتشكل النساء والفتيات %71 من جميع 
ضحايــا االجتار بالبشــر فــي العالم، و3 
من أصــل 4 من هؤالء النســاء والفتيات 
ويعد  اجلنســي  لالســتغالل  يتعرضــن 
االغتصاب تكتيكاً مستشــرياً في  أثناء 

احلروب والنزاعات بني الدول.

األمم المتحدة: نداء إلنهاء العنف ضد النساء في العراق

العمل: أهمية إقرار قانون العنف ضد النساء
 أيام برتقالية ... لمستقبل أكثر إشراقًا من دون عنف
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جانب من فعالية دائرة احلماية االجتماعية للمرأة



تشير اإلحصاءات 
التي جمعها 
مكتب األمم 
المتحدة المعني 
بالمخدرات 
والجريمة إلى أن 
»الرجال معرضون 
للموت نتيجة 
جرائم متعمدة 
أكثر من النساء 
بأربعة أضعاف«، 
كما تشير األمم 
المتحدة أيضا 
إلى أن الرجال 
يمثلون 8 من 
كل 10 ضحايا 
لجرائم القتل حول 
العالم.
ولكن التقرير 
نفسه يورد أن 
أكثر من 8 من 
كل 10 من ضحايا 
جرائم القتل 
التي يرتكبها 
مقربون جدا هن 
من النساء، كما 
يقول إن العنف 
الذي يرتكبه 
األزواج والشركاء 
واألقارب ما 
زال يستهدف 
النساء بشكل غير 
متناسب.

وفقًا للمسح 
التتبعي للنشأ 
والشباب في 
مصر عام 2014، 
فإن 43.8% 
من النساء 
المصريات في 
الفئة العمرية 
من 10 إلى 29 
سنة تعرضن 
للتّحرش، كما أّن 
المسح السكاني 
لمصر عام 2014، 
يقول إن 25.2% 
من النساء الذين 
سبق لهن الزواج 
في سن 15 - 49 
سنة، تعرضن 
للعنف البدني أو 
الجنسي على يد 
الشّريك الحميم، 
مرة واحدة 
في األقل خالل 
حياتهن
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متابعة الصباح الجديد: 

نشر تقرير صادر عن مكتب األمم املتحدة 
 )UNODC( واجلرميــة  باخملــدرات  املعني 
أرقامــاً عن العنف ضد النســاء فأكد 
أن نحو 137 امرأة يلقني حتفهن يومياً 
على أيــدي أزواجهن أو شــركائهن أو 

أقاربهن عاملياً.
وتشــير األرقام إلى أن أكثر من نصف 
النساء الـ 87,000 الالتي قتلن في عام 
2017 قتلــن بأيدي أولئــك األكثر قربا 

لهن.
ومن هــذا العدد، قتلــت 30,000 امرأة 
تقريباً بأيدي شــريك أو زوج، كما قتلت 
20,000 بأيدي قريب، كما يقول التقرير 
الذي أصدرتــه الهيئة األممية إن »املنزل 
هو املكان األكثر ترجيحا لوقوع جرائم 

القتل هذه.«
التي  امــرأة«   100« مبــادرة  وتهــدف 
تنجزها بي بي ســي إلى معرفة مزيد 
مــن املعلومــات عــن هؤالء النســاء 
موضوع هذه األرقــام، ونورد أدناه بعض 
من قصصهن، كما نحاول التعرف على 
املزيد عن طريقة إيراد هذه القصص من 

قبل اإلعالم.

جرائم قتل الذكور أكثر بكثير
وتشير اإلحصاءات التي جمعها مكتب 
واجلرمية  باخملــدرات  املعني  املتحدة  األمم 
إلى أن »الرجال معرضون للموت نتيجة 
جرائم متعمدة أكثر من النساء بأربعة 
أضعاف«، كما تشير األمم املتحدة أيضا 
إلــى أن الرجــال ميثلون 8 مــن كل 10 

ضحايا جلرائم القتل حول العالم.
ولكن التقرير نفســه يورد أن أكثر من 
8 مــن كل 10 من ضحايا جرائم القتل 
يرتكبهــا مقربون جــدا هن من  التي 
الذي  إن العنف  النســاء، كما يقــول 
األزواج والشــركاء واألقارب ما  يرتكبه 
زال يســتهدف النســاء بشــكل غير 

متناسب.«

47 امرأة، 21 بلدا، يوم واحد
يلخــص، التقريــر الــذي أصدرته األمم 
املتحــدة، مــا توصلت إليــه املنظمة 
اعتمدت  2017، وقد  الدولية في عــام 
التي  اجلرائــم  احصــاءات  علــى  فيه 
واألرقام  اخملتلفــة،  احلكومات  وفرتهــا 
املتعلقة »بجرائم قتل النساء املرتبطة 

بجنسهن«.
وســعت مبادرة »100 امرأة« وقســم 
املتابعة اإلعالمية في بي بي ســي إلى 
التعرف على مزيد عن النســاء الالتي 

يقفن خلف هذه األرقام.

واخلبرية  اإلعالمية  التغطيــة  ورصدنا 
جلرائم القتل التي طالت النساء بأيدي 
أشــخاص آخرين في الفاحت من تشرين 
األول / أكتوبــر 2018 حول العالم، كما 
أحصى محللونــا اإلقليميون 47 امرأة 
قتلن ألســباب مرتبطة بجنسهن في 
21 بلداً مختلفــا، وما زال معظم هذه 

اجلرائم قيد التحقيق.

بعض من هذه اجلرائم: 
جوديث تشيسانغ، 22 عاماً

كانت جوديث تشيســانغ وشقيقتها 
نانســي في حقــل مزرعة أســرتهما 

حتصدان محصول الذرة .
كانت جوديث، وهــي أم لثالثة أطفال، 
قد انفصلت قبل مدة وجيزة عن زوجها 
البان كاموريــن، وقررت العودة إلى قرية 
كينيا.وبعد  الواقعة شــمالي  والديها 
وقت قصير من بدء الشقيقتني العمل، 
وصل البــان إلى مزرعة األســرة حيث 
الشرطة  وقتلها.وتقول  جوديث  هاجم 
احمللية إن سكان القرية أمسكوا الحقا 

بالبان وقتلوه.
القارة اإلفريقية هي القارة التي تتعرض 
فيها النساء إلى مخاطر قتل أكبر بيد 
زوج أو شــريك أو قريب، حسبما يقول 
تقرير األمم املتحــدة، فاملعدل فيها 3,1 

حاالت وفاة لكل 100 ألف نسمة.
وكانت آسيا هي القارة التي قتل فيها 
أكبر عدد من النســاء بأيدي شركاء أو 
أزواج أو أقارب في عــام 2017، إذ ُقتلت 
فيهــا نحو 20 ألف امرأة في جرائم من 

هذا النوع.

نيها شاراد شودري، 18 عاماً 

ُقتلت نيها شــاراد شــودري في جرمية 
»غســل عار« في عيد ميالدها الثامن 
عشــر، بعد أن احتفلت خــارج منزلها 
وأكدت  املناســبة.  بهذه  صديقها  مع 
الشرطة لبي بي سي أن والدي نيها لم 

يكونا راضيني بعالقتها العاطفية.
ووجهت الشــرطة تهمــة قتلها في 
منزلها تلــك الليلة إلى والديها وقريب 
ثالث. وما زال التحقيق مستمرا، كما أن 
التوقيف  زالوا رهن  الثالثة ما  املتهمني 
بانتظار محاكمتهــم. وعلمت بي بي 
سي من احملامي، وكيل املتهمني الثالثة، 
أنهم ينوون نفي التهم املوجهة إليهم.

ويذكر أن املئات من الناس من اجلنسني 
يقتلــون ســنويا إلقامتهــم عالقات 
عاطفية أو زواجهم ضد رغبة أسرهم، 
لكن يصعب احلصــول على إحصاءات 
رسمية جلرائم »غسل العار« هذه، ألنها 
ال تســجل أو ال يبلغ عنها في كثير من 

احلاالت.

زينب سيكانفان، 24 عاماً  
نفذت السلطات اإليرانية حكم اإلعدام 
بحق زينب ســيكانفان بعــد أن أدينت 
زينب في منطقة  زوجها.ُولــدت  بقتل 
تقع شمال غربي إيران في أسرة كردية 
محافظــة ضعيفة احلــال. وهربت من 
مســكن والديها عندما كانت في سن 
املراهقة وتزوجت أمــال في عيش حياة 
أفضل من تلك التي كانت تعيشها في 

كنف أسرتها الفقيرة.
وتقول منظمة العفو الدولية إن زوجها 
ورفض  بالضــرب  عليها  يعتــدي  كان 
الشــرطة  وجتاهلت  الطــالق،  طلبها 

شكواها املتكررة.

ويقــول أنصار زينــب، ومنظمة العفو 
الدوليــة منهم، إنهــا ُعذبت لتعترف 
بقتل زوجها، كما ضربها رجال الشرطة 

ولم حتظ مبحاكمة عادلة ومنصفة.
ويلمــح تقريــر مكتــب األمم املتحدة 
املعنــي باخملدرات واجلرميــة، في تقريره، 
إلى أن النســاء الالتي يقتلن أزواجهن 
أو شــركائهن كن يعانني مــن »فترات 
طويلة من العنف اجلسدي« على أيدي 

ضحاياهن.
وميضي التقريــر للقول إن الدوافع التي 
يعبــر عنها عادة مقترفــو اجلرائم من 
الذكور تشمل »التملك والغيرة واخلوف 
من الهجر«. ويبدو أن هذه هي األسباب 
التي تقف وراء مقتل زوجني في البرازيل 
في اليوم نفســه الــذي أُعدمت فيه 

زينب.

ساندرا لوشيا هامر مورا، 39 عاماً
اقترنت ســاندرا لوشــيا هامــر مورا 
بأوغســتو أغويار ريبيــرو عندما كانت 
في السادسة عشــر من عمرها، وكان 
الزوجــان منفصلني خمســة أشــهر 

عندما قتلها.
وأكدت الشــرطة فــي منطقة جاردمي 
البرازيلية  للخدمة  بالبرازيــل  تاكواري 
في بي بي ســي بأنها ماتت طعنا في 

رقبتها.
وعثرت الشــرطة على تسجيل مصور 
يعترف فيه زوجهــا بفعلته في هاتفه 
احملمول. ويقول الزوج في التســجيل إن 
ســاندرا كانت تقابل شخصا آخر، وقد 

شعر بالغدر واخليانة.
كما قال في التســجيل إنه لن يُعتقل 
أبدا ألن الزوجني سيقابالن »مجد الرب« 

معا. انتحر أوغستو بعد ذلك شنقا في 
غرفة نومهما.

متثل قضية ساندرا شــكال من جرائم 
القتل يطلق عليــه »القتل -االنتحار«، 
أي عندما يقتل شــخص ما إنسانا أو 

أكثر ثم يقدم على االنتحار.

ماري-أملي فايا، 36 عاماً
قتلــت مارس-أملي طعنــا بيد زوجها 
الزوجان قد  سيباســتيان فايــا، وكان 
انفصال عن بعضهما بعد أربع سنوات 
من الزواج. هاجم سيباســتيان ماري-
أملي بســكني قبــل أن يعترف بجرمه 
للشــرطة، وبعد أيام قالئل، انتحر في 

السجن.
ووضع ســكان املنطقــة الزهور خارج 
متجــر املالبس الداخليــة الذي كانت 
متلكــه ماري-أملي الكائن في شــارع 
يطلق عليه شــارع بيشا، كما نظموا 

مسيرة لتخليد ذكراها.
وجاء مقتل ماري-أملي في اليوم نفسه 
الذي أعلنت فيه احلكومة الفرنســية 
خططا جديدة تهدف للتصدي للعنف 
األسري واملنزلي. وضع السكان احملليون 
الداخلية  املالبس  الزهور خارج متجــر 

الذي كانت متلكه ماري-أملي

ما الذي يتطلبه إيراد خبر مقتل امرأة 
ما من قبل اإلعالم؟

مــن أجل جمع هــذه القصــص، قام 
قســم املتابعة اإلعالميــة في اخلدمة 
العامليــة من بي بي ســي املكونة من 
صحفيــني وباحثني متخصصني برصد 
البث التلفزيونــي واإلذاعي إضافة إلى 
ما نشــرته وســائل االعالم املطبوعة 

وااللكترونيــة حول العالــم بحثاً عن 
تقارير تتحدث عــن جرائم القتل التي 
أنها  يبدو  النساء ألســباب  تستهدف 

مرتبطة بجنسهن حصراً.
وعثرت الشــبكة على 47 حالة قتلت 
فيها نساء في ذلك اليوم حول العالم. 
لم نــرو إال عينة من هــذه القصص، 
وهناك قصص كثيرة لــم تتبني فيها 
الدوافــع احلقيقية أو لــم يتم التعرف 

فيها على مقترفي اجلرائم.
ويلمح تقرير مكتب األمم املتحدة املعني 
باخملدرات واجلرمية األخير إلى أن نســبة 
كبيــرة مــن العنف الذي يســتهدف 
النســاء »ال يتــم ابــالغ الســلطات 
بوقوعهــا وأن جزءا كبيــرا من العنف 

يبقى طي الكتمان.«
وتقول ريبيــكا ســكيباج، التي قادت 
البحث الــذي قام به قســم املتابعة 
االعالمية في بي بي ســي، إن »طريقة 
نقــل وســائل اإلعالم تفاصيــل حياة 
الضحايا ومقتلهن تكشف الكثير عن 
طريقة النظر الى النساء في اجملتمعات 

اخملتلفة حول العالم.«
ريبيكا للقول، »كنا نبحث عن  ومتضي 
الوفيات التــي حدثت في يــوم واحد، 
ولكننــا اضطررنا للبحث عن املواضيع 
املتعلقــة بذلك اليوم لشــهر كامل، 
وتوصلنا إلى أن التأخر في نشر األخبار 
أو أســلوب تناولها أوشــح املعلومات 
تروي قصة أشــمل حول موقع النساء 

في املناطق املعنية.«
أمــا مــرمي أزور التي تعمل في قســم 
املتابعة اإلعالمية ببي بي ســي، والتي 
شــاركت في جمــع املعلومــات التي 
اعتمد عليها هــذا البحث، فقد قالت 
»هذا املوضوع يخــص اجلرائم التي لم 
يذكرهــا اإلعالم أيضــا، فهو ال يخص 
فقــط تلك التــي حظيــت بتغطية 

اعالمية.«
القصص  للقول »فكثيــر من  ومضت 
لم تصل إلى وســائل االعــالم أصال، أو 
الكافي،  باالهتمــام االعالمي  لم حتظ 
أو لــم يتم التأكد منهــا، أو لم يحقق 
فيها لســبب ما كل ذلك يدفعك الى 
التفكر في ما الــذي يجعل قتل امرأة 

من األهمية بحيث يذكره اإلعالم؟«

النصح والعون
هناك العديد مــن املنظمات والهيئات 
حــول العالم تســدي النصــح وتوفر 
يتعرضن خملاطر  اللواتي  احلماية ألولئك 
بخطر،  إذا شعرت  واالعتداءات.  العنف 
حاولي التعرف علــى املنظمات احمللية 
التي بوســعها تقــدمي أفضل النصح 

والعون لك.

نساء ُقتلن في يوم واحد حول العالم

القضاء على ممارسات اجتماعية ضد المرأة المصرية

137امرأة يلقين حتفهن يوميًا على يد األقربين 

على رأسها التحرش وختان اإلناث
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متابعة الصباح الجديد: 

أطلقت هيئــة األمم املتحدة في مصر 
العنف  إلنهــاء  يومــاً«   16« حملــة 
ضد املرأة، حتت شــعار »لــّون العالم 
برتقالياً... اســمعني أيضاً«، بدأت في 
25 نوفمبر/ تشــرين الثاني ، وتستمر 
حتى 10 من الشــهر اجلاري ، من خالل 
مجموعة من األنشــطة في القاهرة 
وعدد من احملافظات، تستهدف القضاء 
على ممارســات اجتماعيــة ضد املرأة 
املصرية، وعلى رأسها التحرش وختان 

اإلناث.
وقالت راضية عاشــوري، مديرة مركز 
األمم املتحــدة لإلعالم: إّن »األمم املتحدة 
ستعمل مع شركائها في مصر سواء 
من احلكومــة أو اجملتمــع املدني على 
مــدار 16 يوماً للقضــاء على العنف 
ضد املرأة«، مشيرًة إلى أّن منظمة األمم 
يوم  اختارت منذ عدة سنوات  املتحدة 
25 نوفمبر من كل عــام ليكون اليوم 
العاملي للقضاء على العنف ضد املرأة، 
كما أقــّرت الّنهوض باملرأة كواحد من 

أهداف التنمية املستدامة الـ17«.
صحافي  مؤمتر  في  عاشوري،  وأضافت 
نظمــه مركــز األمم املتحــدة لإلعالم 
بالتعاون مع هيئة األمم املتحدة للمرأة 
فــي القاهــرة، أّن »مصــر كجزء من 

الّدولية تبنت اســتراتيجية  اجملموعة 
وطنية طموحة لتمكني املرأة، ومن بني 
ذلك القضاء على كل صور العنف ضد 
املرأة«، مشــيرة إلــى أّن »حملة الـ16 
يوماً هي حملة قدمية بدأت منذ أوائل 
التســعينيات في شــتى دول العالم 
ومن بينها مصــر، وتنطلق هذا العام 

 Hear me حتت شعار )اسمعني أيضاً 
.)too

وهــذه احلملة هــي جزء مــن مبادرة 
»احتــدوا« العاملية التي تتكرر كل عام، 
فــي التوقيت نفســه ، تبــدأ في 25 
نوفمبــر، وهو اليــوم العاملي للقضاء 
على العنف ضد املرأة، وتســتمر حتى 

اليوم العاملي حلقوق  10 ديسمبر، وهو 
اإلنسان.

وتدعو حملة »احتــدوا« التي تنظمها 
األمم املتحــدة التخاذ إجــراءات عاملية 
لزيــادة الوعــي واالبتــكار، ومؤخــراً 
اســتعملت احلملة »اللون البرتقالي« 
رمزاً ملستقبل أكثر إشــراقاً، خاٍل من 

العنف ضد املرأة، وتعمل احلملة على 
حشد جميع شــبكات منظومة األمم 
املتحدة، واحلكومات والشركاء واجملتمع 
والقطاع  واجلامعات  واملــدارس  املدني 
الرياضية واألفراد،  اخلاص واجلمعيــات 
للتضامــن مع املدافعــني عن حقوق 
وحقوق  النســائية،  واحلــركات  املرأة، 
واملناصرين  باملــرأة،  اإلنســان اخلاصة 
الذيــن يعملون على إنهاء العنف ضد 

النساء والفتيات.
وقالت بليرتا أليكــو، ممثلة هيئة األمم 
املتحدة مبصر، في املؤمتر الصحافي: إّن 
احلملة لـ»تعجيل خطى إنهاء العنف 
ضــد املــرأة، عبر إعطاء صــوت ملن ال 
صوت لهم وإلقاء الضوء على ضحايا 
العنــف«، مشــيرة إلى أّنهــا »تركز 
أنشــطتها على أسوأ أشكال العنف 
ضد املرأة وهو التحرش واخلتان والزواج 

املبكر«.
وأضافت أليكو: »نحن نســعى لنشر 
ثقافة عدم التسامح مع التحرش، في 
مجتمع يَعد هذا األمر شــيئاً اعتيادياً 
راجعاً لطبيعة الرجل«، مشــيرة إلى 
احلاجة إلى »حركة مجتمعية يشترك 
فيها الرجال والنساء لوقف التسامح 
مع التحرش«، وتابعت: »سنطلق ضمن 
احلملة مجموعة كبيرة من األنشطة 
لوقف التحرش في املواصالت العامة«، 
الفتة إلى أّن »احلملة ســتخرج خارج 
إلــى محافظات  وتتوجــه  القاهــرة 

فــي الصعيــد والدلتا مثــل دمياط 
واإلسكندرية واملنيا«.

ووفقــاً للمســح التتبعــي للنشــأ 
والشــباب في مصر عــام 2014، فإن 
%43.8 من النساء املصريات في الفئة 
العمرية من 10 إلى 29 ســنة تعرضن 
للّتحرش، كما أّن املســح الســكاني 
ملصر عام 2014، يقــول إن %25.2 من 
النساء الذين سبق لهن الزواج في سن 
15 - 49 سنة، تعرضن للعنف البدني 
أو اجلنســي على يد الّشريك احلميم، 
مــرة واحدة في األقل خــالل حياتهن، 
و%90 مــن الرجال و%71 من النســاء 
يرون أّن الزوجني يجب أن يتسامحا مع 
العنف للحفاظ على ترابط األســرة، 
 ،»IMAGES 2017« وذلك وفقاً لدراسة
والتي قالت أيضــاً إّن أكثر من نصف 
الّرجــال، وما يقرب من ثلث النســاء 
يوافقون على العبارة القائلة إّن »املرأة 

تستحق الضرب في بعض األحيان«.
على  تصريحــات  في  أليكــو،  وقالت 
هامــش املؤمتر: إّن »هــذه حلظة فارقة 
ملواجهــة التحــرش وغيــره من صور 
العنف ضد املرأة، وإعطاء صوت ملن ال 
صوت لهم«، مشيرة إلى »كم الصدمة 
التي هــزت اجملتمع مــع ظهور حركة 
(Me Too(، التي أظهرت كّم النســاء 
الالتي ميلكن كل سبل التواصل، وبقني 
صامتات لســنوات على أشــكال من 

العنف والتحرش التي تعرضن لها«.

ماري-أملي فاياساندرا لوشيا هامر مورازينب سيكانفاننيها شاراد شودريجوديث تشيسانغ

متابعة الصباح الجديد:
اعتداءات  مبوجــة  املتحدة  األمم  نددت 
جنســية "وحشــية"، اســتهدفت 
بانتيو في  نســاء وفتيات في مدينة 
ووقعت في منطقة  السودان،  جنوب 
وصفتهــا بأنها خاضعة لســيطرة 

احلكومة.
كانت منظمة أطباء بال حدود قالت، 

إن مسلحني مجهولني اغتصبوا 125 
امرأة خــالل موجة عنف اســتمرت 
عشرة أيام في مدينة بانتيو الواقعة 
لكن مســؤولني  البالد،  في شــمال 

محليني شككوا في صحة التقرير.
أهلية  الســودان حربا  وشهد جنوب 
مؤملة على مدى خمس سنوات. ورغم 
اتفاق سالم هش قبل شهرين  توقيع 

بــني احلكومة وجماعــات متمردة ما 
تزال البالد ممزقة بسبب مظالم عرقية 
وانتشار األسلحة. ويدفع املدنيون من 
اجلماعــات العرقية املتنافســة ثمن 

أعمال العنف وموجة االنتقامات.
وقالت بعثــة األمم املتحدة في جنوب 
الســودان )أومنيس( إن مــا يقرب من 
125 امرأة وفتاة سعني للحصول على 

عالج طبي بعد تعرضهن لالغتصاب 
أو االعتداء اجلنسي في أثناء سيرهن 
في الطرق قرب نهيالدو وجويت وهن 

في طريقهن إلى بانتيو. 
أن  ذكــرن  الضحايــا  أن  وأضافــت 
يرتدون  بها شــبان  قــام  االعتداءات 
أو مالبس عســكرية.  مالبس مدنية 
وتابعــت أن الضحايــا تعرضن أيضا 

للضرب والسرقة.
وقال ديفيد شــيرر رئيــس بعثة األمم 
املتحدة في بيان "االعتداءات العنيفة 
وقعت في منطقة خاضعة لسيطرة 

احلكومة".
التابعة  وأضاف "قوات حفظ السالم 
ألومنيس أرســلت على الفــور دوريات 
إلى املنطقة لتوفير تواجد وقائي وبدأ 

فريق حقوق اإلنسان التابع لنا حتقيقا 
لتحديد اجلناة".

وقــال شــيرر "البعثــة حتــث أيضا 
القوات املســلحة في املنطقة على 
أن تكفــل القيادة والســيطرة على 
قواتها لتضمن عدم مشاركة عناصر 
األفعال  مارقة في صفوفها في هذه 

اإلجرامية".

موجة اعتداءات جنسية "وحشية" في جنوب السودان

جرمية ختان اإلناث في مصر
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بغداد ـ زينب الحسني: 

تراكمات اجتماعية واعراف ما انزل اهلل 
بها من سلطان تســلطت على املرأة 
الرجل  لكونها الكائن االضعف ودائماً 
في موضع القوة وهو املمســك بزمام 
امورها سواء في البيت ام الشارع او في 
العمل مما جعلها تتقبل بعض اشكال 
التعنيف خوفاً مــن اجملتمع الذي ومن 
دون مقدمات ومبررات ســيتهمها اما 
باإلهمال او انها مسؤولة عن أخطائها 
ويجب اما ان تعاقب او تنال قسطاً من 

التعنيف من قبل الرجل.
العنف ضد النســاء ال يعــرف حدوداً 
أو عمــراً أو عرقيــة أو ثقافــة أو ديناً، 
فهو يتجاوز كل األرقــام املعلن عنها 
والبيانــات  اإلحصائيــات  ويتخطــى 
الصادرة عن املنظمات العاملية املعنية 
فالغالبية  اإلنسان،  حقوق  بانتهاكات 
العظمى مــن احلــاالت ال يبلغ عنها 
ألســباب كثيرة أهمها اخلوف وسطوة 
القوانني  وغيــاب  والتقاليد  العــادات 

املنصفة للنساء.
 في كثير من احلوادث تعاني الناجيات 
مــن العنــف بصمت، الئــذات باأللم 
والعجــز واليأس، نازفــات بقهر وقلة 
حيلة وسط انحياز اجملتمعات وعاداتها 

وثقافاتها.
"الصبــاح اجلديــد" تتناول هنــا اراء، 
اغلبهــا لرجال يقفــون على الناصية 
األخرى ألنهم يعلمون ان املرأة فضيلة 

وليست خطيئة تستوجب التعنيف.

حقوق املرأة
الدكتــور احمد الرديني قــال : واحدة 
من اهم املســائل الكبيــرة واملعقدة 
العراقي هــي حقوق  في مجتمعنــا 
املرأة اذا كانــت متزوجة او ال وهذا نراه 
بشــكل واضــح بالرغم مــن اعطاء 
حقــوق واســعة للمــرأة فــي الدين 
السماوية  بالتعاليم  سواء  االسالمي 
او ما ذكر في تطبيــق لهذه التعاليم 
النبويــة  باالحاديــث  واســتكمالها 
واحاديث االئمة اال اننا جند عدم انصاف 
جتــاه املــرأة وال نتحدث عــن معاملة 
العائلة بل الضغط النفســي الكبير 
احلاصل عليهــا، اذا كانت غير متزوجة 
او متزوجــة او ارملة او مطلقة ، فغير 
متزوجة ومع تقــدم العمر وكبر االب 
واالخــوات جندها  االخــوة  وزواج  واالم 
متر بأحســاس جتاه مســتقبلها وماذا 
ســيكون ؟ خاصة في غيــاب الدعم 
احلكومــي بالتحديد جتاه هذا املوضوع 

وايجاد احللول اجلذرية لهذه احلاالت.
قبل  من  النفسي  والضغط  واملتزوجة 
عائلة الزوج ومتطلبات احلياة الزوجية 
وبقية  االبنــاء  جتــاه  ومســؤولياتها 
افراد االســرة ومراحــل احلمل والوالدة 
واملشــكالت الصحية التــي قد تقف 
مشــكلة اخرى جتاه موضوع الضغط 
النفســي يجعلنا امام موضوع كبير 
من القلق عن معاناة من يتقدم عمرها 
كثمــرة لألخرين، واملطلقــة واالرملة 
االحتياج املعنوي واملادي لوجود ســند 

لها في احلياة.
وتابع الرديني قولــه: نظرة اجملتمع لها 
يجعلنــا ايضاً مجبريــن ان نقول اننا 
نحتاج الــى اعطاء الكثيــر من اجل 
وقــف العنف جتاه املــرأة ونتحدث عن 
عنف نفســي وان أكملنا حديثنا عن 
العنف اجلســدي فهــذا املوضوع، وان 
كانت هنالك قوانني مشــرعة لكن ال 
ميكــن الوصول لتطبيقهــا على ارض 
الواقع واالســباب عديدة. نحن نحتاج 
الرجــال يفهمون معنى  ان جنعل كل 
املرأة منذ نعومة اظافرهم ومتطلبات 
العنف  يعني  ومــاذا  املرأة  واحتياجات 

ضدها.

تهديد للحياة

الشاعر ضياء االسدي قال: لم اقو وانا 
اكتــب هذه احلروف علــى لفظ كلمة 
"عنف" ضد النســاء، فال ميكن ان منرغ 
خّد الوردة في بســتان ايامنا القاحلة، 
من دون انفاســهّن املمهورة بشــذى 
الياســمني، ومن غير املعقول ان منارس 
القهر واالســتبداد علــى من توصف 
بنصفنــا اآلخر الذي ال تــكاد احلياة ان 

تستقيم من دونه.
وألجل هذا كله، البــدّ من ادانة كبيرة 
ألي فعــل ينهــر املــرأة، وألي كلمــة 
حتّط مــن عليائهــا وكبريائها، ونحن 
كرجــال، مثقفون، ادباء، مســرحيون، 
فقراء، يجــب ان نعاضد الوردة ونحيل 
ايامها العســيرة الى مدائن مخملية، 
ونشعرهن دائماً انهّن كفء وال يفرقن 
عن الرجال بشــيء، وخالصة القول، ان 
مشاعرها  على  والتجاوز  املرأة  تعنيف 

هو تهديد للحياة. 

ال تضرب املراة ولو بوردة
في حني قال اخلبير االعالمي عبد االمير 
البياتــي: املرأة ذلــك الكائن اللطيف 
الذي خلقه اهلل عونــًا للرجل ونصفاً 

آخر له كيف ميكن ان تعامل بقسوة؟
 العنــف ظاهــرة مرفوضــة في كل 
مجتمــع، ولكــن هذا العنــف يوجه 
للخارجني علــى القانــون او الذين ال 
يلتزمون بثوابت احلياة الطبيعية. ومن 
الصعب جــداً التعامل مع هذا الكائن 

اللطيف الشفاف بعنف.
وأضــاف البياتي: هناك مثل فرنســي 
يقــول ((ال تضرب املــرأة ولو بــوردة)) 
ولتكوينها  طبعاً  شــفافيتها  لشدة 
اجلسماني الذي ال يتحمل العنف، كما 
يتحمله جسم الرجل لذلك املشكالت 
بــني الرجــل واملــرأة ال حتــل بالطرق 
القاســية التي قد جتعل الرجل يتهور 
وينفعل فيوجه ضربات او لكمات لهذا 
ناهيك عن  الضعيف  الشفاف  الكائن 
كــون هذا التعامل القاســي قد يولد 
كرهاً عميقــاً رمبا يدفع الــى ارتكاب 

جرمية.
وتابع قولــه، ان العالقات الودية واحلوار 
كفيــالن بحل املشــكالت مهما كان 
للعقل  نســمح  ان  ويجــب  نوعهــا 
بفسحة من التدخل حلل كل مشكلة 
فالضــرب والعنف يزيدان املشــكالت 
ويطورانهــا خاصة ونحــن نعيش في 
مجتمع حتكمــه الكثير من الضوابط 

العشائرية.

مجتمع ذكوري
االكادميــي فوزي احللفي تســاءل: ملاذا 
العنف ضد املرأة فــي اجملتمعات التي 
العالقات مترابطة  املرأة تكــون  حتترم 
جميعــاً وقد تكــون املــرأة قائدة في 
مجتمعها اما فــي اجملتمعات التي ال 
الثاني  املرأة وجتعلها في الصف  حتترم 
في اجملتمــع فان ذلك يــؤدي الى عدم 
احترام املرأة التي هــي تقود العملية 
االجتماعيــة داخل املنزل فأنها ام وربة 
بيت ومعلمة كل ذلك ال يشــفع لها 
في اجملتمعات التي ال حتترم املرأة والتي 
دائما ما تتعــرض لإلهانة والضرب من 
قبل ازواجهن ألتفه االسباب ،الن الرجل 
يريد ان يفرض سيطرته على مجتمعه 

لكونه رجــالً ويكون هو رجــل البيت 
بالرغــم من ما تبذله هي في ســبيل 
حتقيق الترابــط االجتماعي في البيت 
وقــد يكون التدخــل اخلارجي من قبل 
اهل الزوج واشعال نار الفتنه في حياة 
العائلــة  والغيرة من بعض النســاء 
تساعد على العنف ضدها  او الترابط 
غيــر الصحيح في العالقــة الزوجية 
لكوننا شرقيني ويجب ان يكون االقارب 
هــم املفضلني على غيرهم في اختيار 
الزوجــة او الزوج وعوامــل اخرى منها 
اقتصاديه ال تساعد في تنمية وحتقيق 
التالحــم االســري ووجــود العالقات 
اخلارجيــة للــزوج في بعــض االحيان 
بالرغم  املرأة  تساعد على العنف ضد 
من ما تقدمه لزوجهــا هذه العوامل 
مجتمعة تســاعد في عملية العنف 

ضدها.

القانون ضد العنف
القانوني ســالم مكي قــال: اغرب ما 
رأيت في اثناء عملي بني أروقة احملاكم 
، هو ان تعتدي امــرأة على امرأة أخرى 
هو  والســبب  بالضرب!  النــاس  امام 
خالف مــادي بني زوج املعتــدى عليها 
واملعتدية. مشــهد آخر هو قيام فتاة 
عشرينية برفع حذائها أمام املراجعني 
بوجــه والــدة طليقها بعد شــجار 
والعبارات  الشــتائم  وتبادل  باأللفاظ 
تدل  كثيرة،  ومواقف  للحياء!  اخلادشة 
على ان ممارســة العنف ضد املرأة قد 
ال يصــدر من الرجل فقط، بل من املرأة 
أيضاً! وهذا ناجت من الروح العدائية لدى 
بعض النساء اللواتي يتصورن ان ال حل 
ملشكالتهن اال بالعنف، او اللجوء الى 

العنف كخيار وحيد حلل مشــكالتها 
مع أبناء جنسها. 

وتابع القانوني قولٌه: العنف ضد املرأة، 
وان كان ميارس من قبل املرأة نفســها، 
اال ان حصة األســد للرجل، اذ هنالك 
نســبة كبيرة مــن الرجــال، يضربون 
نساءهم، سوى كّن زوجات او أخوات او 
حتى زوجــات األخ. ولعل وجود نصوص 
في الشريعة ومن بعدها القانون، تبيح 
للرجل ضرب زوجته مــن باب التأديب، 
حالها حال األطفال والتالميذ، منحت 
الرجل دافعاً للضرب، بحجة ان الشرع 
والقانون، يدعمه في هذا السلوك، من 
واجلزئيات  التفاصيل  الى  االلتفات  دون 
التي نص عليها الشــرع نفسه. فلو 
ان ضــرب الزوجة مبــاح بنحو مطلق 
الــزوج لزوجته،  تأديب  لقاعــدة  وفقاً 
ملا ســمعت احملاكم الكثير من حاالت 
ضــرب األزواج لزوجاتهم، خصوصا إذا 
كان هنالــك تقرير طبــي، يؤكد حالة 
الضــرب، وجترمي تلك األفعــال من قبل 
احملاكم. ما يؤخــذ على املرأة التي تقع 
ضحية العنف األســري او االجتماعي، 
انهــا ال تبادر باللجوء الى القضاء لردع 
املعتدي ولينال جزاءه العادل، فالضرب 
مهمــا كانت جســامته، هــو فعل 
مجّرم ويستحق من يقوم به العقاب. 
فالزوجة واألخت ال ميكنهما الشكوى 
امــام القضاء ألســباب كثيــرة، وهو 
ما يســهم في متادي الزوج او األخ في 

االعتداء اجلسدي او اللفظي.

امللكة سمير أميس
دنيــا العبادي قالت: امللكــة العراقية 
ســمير أميس ملكة عظيمة لشعٍب 

عظيم، شــامخة، محاربــة ،أم ، أبنة 
وطفلة أتت من عبــق التأريخ لتعيش 
واقعنا ســارت في ُمدن العــراق ورأت 
مــاذا حــَل باملــرأة العراقيــة بعدما 
دخَل  ثَم  اجملتمعات عشائرية  أصبحت 
االحتــالل واملتطرفون وأتوا بالفســاد 
والظلــم والتهجيــر وزواج القاصرات 
والتســول واغتصــاب املضطهــدات 
وسوق النخاسة للفتيات ليعملوا في 

املقاهي وواجهات املطاعم .
بــدأت ســمير أميس متشــي حافية 
القدمــني ولباُســها رٌث ممــزق كأنها 
ترقُص من شــدِة األلــِم وتبكي على 
فتياٍت ينظفَن زُجاج الســيارات ومرأٌة 
أخرى جالسٌة على حافة الرصيف مع 
طفلٌة تبكي من زمهرير البرد ســارت 
الى خيام املهجرين لترى نساء وأطفاالً 
قد جفت مالمحهم ومفترشنَي التراب 
ولم يجدوا رمق املــاء انتفضت لتقوُل 
املمزوِج  التــراَب  وأُنفضي  أنهضي  لَنا 
باأللــِم ومللمــي ُجرحِك فأنــِت نخلٌة 
شــامخٌة انِت ملكة أحمي نفســِك 
وحافظــي عليها والتدعي احلشــراُت 

تأُكل جذعِك.

حرية املرأة
وفي الســياق ذاته مت اختيار الناشطة 
ينار محمد بني 100 امرأة األكثر تأثيراً 
وإلهامــا من كل أنحــاء العالم لعام 
2018، حسب مبادرة بي بي سي، وتدير 
ينار شبكة من املالجئ اخملصصة إليواء 
الناجــني من العنــف واالعتداءات في 
العراق، وســبق لها أن ســاعدت أكثر 
من 800 امرأة في التخلص من العنف 

الذي كن يتعرضن له.

ُولدت ينــار محمد في بغداد وتخرجت 
في بغداد، أسست منظمة حرية املرأة 
في العراق عــام 2003، بعــد عودتها 
إلى العــراق، ونتيجة جلهودها حصلت 
على جائزة مؤسسة غروبر للدفاع عن 
حقوق املرأة عام 2008، وفازت أيضاً عام 
2016 بجائزة مؤسسة رافتو النرويجية 
حلقوق االنســان لعــام 2016 لعملها 
"بالنيابة عن الســيدات واألقليات في 

العراق، الذي مزقته احلرب. 
حرية  ينارمنظمة  الناشــطة  وتترأس 
املــرأة في العراق، التي تأسســت عام 
2003، وتتعــاون املنظمة مع جماعات 
محليــة للتوعية بشــأن حقوق املرأة 
وتوفير أماكن إيواء لضحايا الصراعات 

املسلحة داخل البالد.

الدار االمنة
من جانب آخر ســجل تكــرار حوادث 
التعنيف ضد املرأة، ارقاًما مخيفة وهي 
غير معلنة ، نتيجة الطابع العشائري 
وتغليــب العرف على كل مــا يتعلق 
باملرأة على أي اجراء قانوني او شــرعي 
يحفظ للمــرأة كرامتها ويضمن لها 
العيش االمن ، ما دفــع وزارتي العمل 
والداخليــة  االجتماعيــة  والشــؤون 
الفتتاح دار للنساء املعنفات في بغداد 
مما يعكس ما سجلته اجلهات الرسمية 
وغير الرســمية من اعداد كبيرة حتتاج 
الى مأوى آمن لهذه الفئة املضطهدة 
الذين كانوا  من املقربني لها وذويهــن 
اشد ظلماً وقسوة عليهن من الشارع 
الذي جلأن اليه هرباً منهم علهن يجدن 
ما فقدنه في بيوتهن التي حتولت الى 

مساكن للرعب والتعذيب بالنسبة .

االعالن العاملي للقضاء
على العنف ضد املرأة

الناشــط املدنــي شــمخي جبر قال 
العاملي  العنــف في اإلعــالن  : يعرف 
للقضاء علــى العنف ضد املرأة والذي 
1993 بأنه  وقعته األمم املتحدة ســنة 
( أي فعــل عنيف قائم على أســاس 
اجلنس ينجم عنه أو يحتمل ان ينجم 
عنه أذى أو معاناة جسمية أو جنسية 
أو نفسية للمرأة، مبا في ذلك التهديد 
باقتراف مثل هــذا الفعل أو اإلكراه أو 
احلرمان التعسفي من احلريـــة، سواء 
أوقع ذلك في احلياة العامة أو اخلاصة ) .

الوثيقة الصادرة عــن املؤمتر  وتشــير 
العاملي الرابع للمــرأة في بكني 1995 
"أن العنف ضد النســاء هو أي عنف 
مرتبط بنوع اجلنس، يؤدي على األرجح 
إلى وقوع ضرر جســدي أو جنســي أو 
نفســي أو معاناة للمرأة، مبا في ذلك 
واحلرمان  األفعــال،  تلك  مبثل  التهديد 
من احلرية قسراً أو تعسفاً سواء حدث 
ذلك في مكان عام أو في احلياة اخلاصة. 
وربــط املؤمتر العاملي حلقوق اإلنســان 
والــذي صدر عنــه ما يعــرف بإعالن 
العنف  (1993) بني  وبرنامج عمل فينا 
والتمييز ضد املــرأة، الفقرة (38) على 
أن مظاهــر العنف تشــمل املضايقة 
اجلنســي  واالســتغالل  اجلنســية 
والتمييز القائم على اجلنس والتعصب 

والتطرف.
وقد عد ميثاق األمم املتحدة الذي اعُتِمد 

في سان فرنسيسكو في العام 1945 
أول معاهدة دولية تشــير، في عبارات 
الرجال والنساء  محددة، إلى تســاوي 
في احلقوق. وانطالقاً من إميان املنظمة 
الدوليــة باملســاواة فــي احلقوق بني 

اجلنسني.
حلقــوق  العاملــي  االعــالن  واكــد 
االنســان(1948) رفضــه التمييز على 
اســاس اجلنــس فــي مادتــه الثانية 
ورفضه لالســترقاق واالســتعباد في 
املادة الرابعــة، والتعذيب واملعاملة او 
اخلامسة،  املادة  في  القاسية  العقوبة 
الزواج  واشــار في املادة(16) على سن 
الذي هو ســن البلوغ، والتســاوي في 
احلقوق لــدى التزوج وخالل قيام الزواج 

ولدى انحالله. 
ونصت املادة الثانية عشرة من اإلعالن 
العاملي حلقوق اإلنســان: ال يعرض أحد 
لتدخل تعســفي فــي حياته اخلاصة 
أو أسرته أو مســكنه أو مراسالته أو 
حلمالت على شــرفه وسمعته، ولكل 
شــخص احلق في حماية القانون من 
مثــل هــذا التدخل أو تلــك احلمالت، 
فقد بدأت املنظمة الدولية ومنذ وقت 
مبكر، أنشطتها من أجل القضاء على 
التمييز ضد املرأة، فأنشأت جلنة مركز 
املــرأة في العــام 1946 ملراقبة أوضاع 

املرأة ونشر حقوقها. 
وفي إثر شيوع مبدأ املساواة في العالم 
الشــرعة  على وفق مــا نصت عليه 
الدولية حلقوق اإلنسان واستمر اجلهد 
الدولــي ثابر مــن اجل إنصــاف املرأة 
ورفعها من حالة الدونية واالرتقاء بها 
التمييز،  الى مستوى املســاواة وعدم 
عبر اإلعــالن العاملي حلقوق اإلنســان 
(1948) والعهد الدولي اخلاص باحلقوق 
والثقافية  واالجتماعيــة  االقتصادية 
(1966) واتفاقيــة القضاء على جميع 
أشــكال التمييــز ضد املــرأة (1979) 
الدولي اخلاص باحلقوق املدنية  والعهد 
والسياسية (1966)، فا صدرت اجلمعية 
العامــة لــألمم املتحدة اعالنا بشــأن 
حماية النســاء واالطفــال في حاالت 
املســلحة مبوجب  والنزاعات  الطوارئ 
قرارها املرقم 3318 في 14 كانون االول 
1974 دعت فيه جميع الدول واالعضاء 
الى االلتزام مببادئ القانون الدولي: املرأة 
منظمة  وحقوقها:  لألقليات  املنتمية 
العمل الدولية اســهمت بتحســني 
مستويات العمل وعلى جميع الصعد، 
فأبرمت االتفاقية رقم 19 لسنة 1952 
(حوادث  باملعامالت  املســاواة  بشــأن 
العمل) واالتفاقية رقم 10 لسنة 1951 

بشأن املساواة باألجور.
وعدم اجراء الزواج حتت السن القانونية 
وعدم االجبــار على الــزواج، واصدرت 
اجلمعية العامة لهيئــة االمم املتحدة 
في قرارها املرقم (52/106) لسنة 1995 
اتفاقيــة الطفل، ومن حقوق الطفلة: 
احلق فــي احليــاة وفي عــدم متييزها 
عــن الذكور وفي التعليم والســالمة 

البدنية واحلماية من االعتداءات. 
وفي 18ـ كانون األول / ديسمبر 1979، 
اعتمدت اجلمعية العامة لألمم املتحدة 
اتفاقية القضاء على جميع أشــكال 
 ،"CEDAW "سيداو  املرأة  ضد  التمييز 
ودخلــت االتفاقية حّيــز التنفيذ في 
3 أيلــول / ســبتمبر 1981 كاتفاقية 
دوليــة بعد أن صادقــت عليها الدولة 
العشــرون. وبحلول الذكرى السنوية 
1989، كان ما  العاشرة لالتفاقية عام 
يقرب من مائة دولة قــد وافقت على 
االلتزام بأحكامها.وبلغ عدد الدول التي 
انضمت إلى االتفاقية 171 حتى تاريخ 

28 تشرين الثاني 2002.
أعلنت اجلمعية العامة يوم 25 تشرين 
الثاني/نوفمبر اليــوم الدولي للقضاء 
على العنف ضد املرأة، ودعت احلكومات 
واملنظمــات الدوليــة واملنظمات غير 
احلكومية إلى تنظيم أنشطة في ذلك 

اليوم تهدف إلى زيادة الوعي العام .

المرأة.. العنف ومطرقة األعراف االجتماعية

سجل تكرار حوادث التعنيف ضد المرأة، ارقامًا مخيفة وهي غير 
معلنة ، نتيجة الطابع العشائري وتغليب العرف على كل ما يتعلق 

بالمرأة على أي اجراء قانوني او شرعي يحفظ للمرأة كرامتها 
ويضمن لها العيش االمن ، ما دفع وزارتي العمل والشؤون 
االجتماعية والداخلية الفتتاح دار للنساء المعنفات في بغداد

ينار محمد شمخي جبر عبد االمير البياتي ضياء االسدي

سالم مكي فوزي احللفي احمد الرديني
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حذام يوسف طاهر

تل الورد عاتبني وكلت الباس
بعدنا نريد نسمع ياترف التكول البس
تعثر حروفي من اهيسك جفن البس

صدك صديت وجهك .. هاي هية؟!!
فجع الوسط االدبي صباح أمس بخبر وفاة 
الشــاعر الكبير عريان السيد خلف، وبني 
مصــدق ومكذب للخبــر، اتصل بعدد من 
األصدقاء للتأكــد هل حقا أبا خلدون غادر 
احلياة؟ ام انها مجرد إشــاعة مثل غيرها 
من االشاعات التي تقفز امامنا يوميا على 
صفحات الفيس بوك بوفاة شاعر او فنان، 
ولكــن دموع األصدقاء ســبقتهم بالردج 
ألتأكــد من خبر وفاة أبــو خلدون الصديق 
والشــاعر الكبير، الذي يعد مدرسة نهل 
منها اغلب شــعراء العــراق، ليكون لهم 
مرجعا باملفردة الشعبية االنيقة، والصورة 

التي تستفز املتلقي بروعتها ومتيزها.
قالها ويكررها بأنه لــن يتوقف عن كتابة 
الشعر الخر يوم من حياته، وقد وفى بوعده، 
وكان يحضر ملشــروع أدبــي ضخم مع دار 
ومكتبة سطور للطباعة والنشر والتوزيع 
لطباعــة اعماله الشــعرية الكاملة، ومت 
توقيع العقــد في يوم وفاته صباحا، لكنه 
لألســف لم ينتظر ليراه في عيون محبيه 
ومتابعــني قصائــده التي أضحــت مثاال 
يستشــهد به العراقيون فــي أحاديثهم 

اليومية.
غريب حقــا هذا القدر، قبــل مدة تعرض 
الشــاعر الى حــادث مــروري خطير، بعد 
ســقطت مركبته من اعلى شارع محمد 
القاسم، ورقد في املستشفى الشهر، حتت 
اشــراف فريق من األطبــاء، وتلقى العالج 
اجلســدي والنفســي بدعم من أصدقائه 
وعائلته، وجتاوز االزمــة وكنت التقيته في 
مؤمتر االدباء العرب وكان قويا ســاخرا من 
املرض واملــوت، لكن يبــدو ان مقولة )كل 
من بيومــه( طاغية على يومياتنا! فها هو 
يرحــل بعد ان مرت عليه حــوادث واحزان، 
بيننا بقصائدك، وتبقى مرجعا  ســتبقى 
لكل شــعراء العراق، من بسالم والى روحك 

الرحمة.

صياد الهموم 
يختار الرحيل

عريان السيد خلف والعاطفة المتوارية
دراسة       

علوان السلمان

الشعر تشــكيل لغوي فني مشحون 
بعاطفــة متوارية خلفــه تتجلى في 
قدرة اللغة..العنصر الذي يســهم في 
التواصل الفكري والقادرعلى امتصاص 
الوجدان..كونــه تعبيــر عن فلســفة 
الوجود االنساني وموقف اجتماعي عبر 
اشارات تفرض حضورها بتفتحها على 
مضامني انسانية يشغل وجودها الذات 
واملوضــوع بوحدة موضوعيــة حاملة 
صورا يخلقها الشاعر بوساطة خياله 
البعيدة  الشــفيفة  الشاعرة..  ولغته 

عن التقعر والضبابية..
    والشــاعرعريان الســيد خلف الذي 
الشعرية  االصوات  من  يشــكل)واحدا 
املتميزة في شــعرنا العراقي املعاصر..(

علــى حد تعبيــر الشــاعر عبدالرزاق 
منشــورا  يعــد  عبدالواحد..كونــه 
سياسيا وعاطفيا وانسانيا مع اطاللته 
امتدادها الشرعي  التي شكلت  االولى 
للتجربــة النوابية فــي )الريل وحمد( 
1956 ـ 1958..والتــي تعد نقلة نوعية 
الشــعبية شكال  القصيدة  في عالم 
ومضمونا فتســيدت مسيرة التجديد 
واحلداثة الشعرية.. فهو في مجموعته 
عنها)ان  يقول  التي  الكاملة  الشعرية 
هذه القصائد مقاطع من الغناء املوجع 
احلميــم احمله عبــر ليالــي الرحيل 

الباردة واملليئة بالريح واحملطات والتعب 
الشاق..(ص10..

همت...
من غير راحة بال..
بس طرواك تبرالي

على جروحي اجلروح تنوح
ص26

   فضال عن جتاوز القوالب اجلاهزة بحكم 
امتالكــه معجمــا لفظيــا متفاعال 
والبيئة بنبض جمالي ولغة شــفيفة 
يشكل الوعي احد ركائزها الثابتة وهي 

تعبر عن مناخ نفسي واجتماعي..
وكحة النفس ما تفعل تلني

منبت حزن ومخالف سنني
والليل لو سد الروازين

شمسني حمرة يخضر الطني  /ص99
    فالنص عند الشــاعر مينح نفســه 
للتأمل الفكري من اجل الكشــف عن 
هواجســه من جهة واجلمالي والفني 
والروحــي مــن جهة اخــرى بتوظيف 
االلفاظ املتناغمة الشــفيفة في خلق 
صوره الشعرية احلسية والذهنية التي 
يسجلها عبر مشــاهداته والتقاطاته 
الصورية التي حققت ما يثير الدهشة 
الفكريــة ملتلقيها من  اخلزانة  ويحرك 
جتســده  الذي  التجديدي  الوعي  خالل 
مغامراته الشــعرية التي خلقت نصا 
يدغدغ الفكر بحفرهــا في افق الذات 
املتجاوزه واقعهــا صوب عوالم احلداثة 
الشــعرية التي تعتمد وحدة املوضوع 

مع متــاوج االيقاع الداخلــي واخلارجي 
وتداخلهما بناءا شكليا..

وكتلي عشك املاي..
عشك املاي زخة

وعشك البنادم نفس
وضيعاني مباي شوكك

شوك باجر
ضيعاني..

وما لكتني جفوف امس
اوردت اصيح كبال جرحك

ردت اكلك..
ها..

وجاني الصوت اس  /ص81 ـ ص82
     فالشــاعر يقــدم صــورة متحركة 
والتفاعل  واالنفعــال  باحليــاة  نابضة 
التصاعدي من خــالل توظيفه تقنيات 
فنية في مقدمتها الرمز املزدحم وجوده 
فــي ذاكرة الشــاعر بداللتــه املوروثة 
اســهمت  والتي  الوجدان  في  املرتكزة 
في تنــوع فضاءات اخلطاب الشــعري 
وتشــكيالتها  املتعددة  مكوناتها  عبر 
والتاريخي  الدينــي  الرمز  في  املتمثلة 
والتي حتقق اهدافــا معنوية من خالل 
بالداللة..فضال  واملشــابهة  التمثيــل 
املوضوعية  البنية  انها تسهم في  عن 

للنص ..
وعذابه...

او ال عذاب )ايوب(
مر ..مرة اعله بيبانه   /ص49

وقوله:

دفك عينك زمانك ليل
ليل ايريدله انطاره

مو كلشي اجلليته ايطيح زجناره
وال كلمن ميوت ايضيع  تذكاره

هلبت مات جيفارا
او هلبت

هوشي منه
انكطعت اخباره     /ص39

    فنصوص الشــاعر تعتمــد االرتداد 
الزمني باستحضار الشخصية الرامزة 
التي تسهم في تنامي املعنى وتكثيف 
..فضــال عن عناق  الشــعرية  الصورة 
االزمــان ..اذ يتعانق احلاضر واملاضي من 
اجل تشــكيل نص شــعري تشكيال 
القامــوس  جماليا..معرفيا..يعتمــد 
احلياتي بواقعية فيستنبط مفرداته من 
عمق املشاهد واالحداث التي يكتنز بها 
الواقع وهي تتمتع بحرارة الكلمة  هذا 

املؤطرة بدفئها..
اهواك ياموطني لو جنتك ناري

وانزفلك الدم شعر واهديلك اشعاري
كل يوم نكعد سوه واحجيلك اسراري

تفكدني من ابتعد وتزورني بداري
وابجيلك بال دمع واشرحلك اجلاري

معذور من سرني
ومعذور من المني

كلبي على موطني  /ص164
    فالنص يحيل متلقيه الى الشيئية 
..اذ تعاملــه مع االشــياء  وعواملهــا  
وانســنتها مع مناجاة نفسية تسهم 

في توالد الصور حتى نهاية التوتر بلغة 
شــاعرة تفيض بانثياالت روحية تغلف 
لهجته  يعي  الشــاعر  مفرداتها..كون 
املضيئــة فنيــا باســتحضار مفردات 
احداثه  يصور  وتراكيبها..وهــو  البيئة 
تصويرا ســرديا يعتمد احلركة واحلدث 
صوره  عبر  الداخلي)املونولوجي(  واحلوار 
واملضامني  باالفــكار  املثقلــة  الفنية 
التي تقتضــي املنطق والعقالنية التي 

تفضي الى انسانية هذه املضامني..
 اما تقانة التكرار التي تشــكل داللة 
)يفرغ الشاعر حاجاته  نفســية حيث 
ومشــاعره املكبوتة ليعيد التوازن الى 
حالتــه الطبيعيــة( على حــد تعبير 
الشــاعرة نازك املالئكة..اضافة الى انه 
منط صوتــي يتصل بالذات الشــاعرة 
البناء الشــعري  ويســهم في تالحم 
موســيقية  نغمــة  عبــر  وترابطــه 
منتظمة..وهذا يعنــي ان التكرار عند 
اساســيني  يحقــق هدفني  الشــاعر 
:اولهمــا ايقاعــي اذ انه يســهم في 
تطوير ايقــاع النــص وتعميق طاقته 

املوسيقية..وثانيهما داللي..
  وبذلــك فاجملموعــة العريانيــة هذه 
شكلت حلظات خصبة امتازت بعمقها 
الفكــري   وصياغتهاالفنية .. وبعدها 
الذي  املوضوعــي  ونســجها  اجلمالي 
يكشــف عن تشــكيل تراثــي وقدرة 
متجــاوزة للمألوف..وهي تنبض بوعي 
العصر ..فضال عن متاســكها ووحدتها 

املوضوعيــة ومتيزهــا بصــدق جتربتها 
وغلبة افكارهــا الواقعية  مع تلقائية 
التعبير في تشكيل جملها الشاعرية  
والقيم العصريــة والغوص في اعماق 
الذات ومشكالتها بعمق ابداعي متفرد 
بامتياز عبر خطاب شــعري متســام 
بحضــور جمالياته الفنية املتكأة على 
لغه وســيطة متزج ما بني لغة )املدينة 
والريف( كــي حتقق تفاعــال مع داللة 
النص ومنوه الفني ..وهذا يكشــف عن 
امتالك الشــاعر قدرة تطويــع املفردة 
املتداولــة وخلــق لغة متشــكلة من 

واملعاصرة  الريفيــة  الذاكــرة  خزيــن 
املدنية وتقدميها بنسيج متماسك في 
اللفظي  بريقها  التي حتتضن  نصوصه 

وموسقة جرسها االيقاعي املتناغم..
دك علي الباب كلبي
كبل ما جاوب يجاوب

وابتسملي الدنية حتلة
واحس كل الناس يحبيب حبايب

وتدري
من تكبر على اشفافك بسمتك

يكبر بكلبي الهوى
ومجبور اعاتب    /ص192

في نهايات الســبعينات زرنا بيت 
في  الســيد خلف  عريان  الشاعر 
مدينة الثــورة، حيث كانت مدينة 
واملبدعني-اســتقبلنا  الشــعراء 
ابواميــان، ابوخلــدون فيمــا بعد، 
بالشــعراء  تليق  واريحية  بحفاوة 
السيما الشــعراء اصحاب قضية 
ومبدأ، وكم مــن ضريبة يدفعها 
الشــعراء مــن اجــل مبدأهــم 
وقضيتهم في حب الوطن والناس. 
لذا كانت كل قصيدة له مغناة او 
مقــروءة، في الغــزل او احلب نقرأ 

مابني ســطورها نقــد ورفض ملا 
مر به العراق من ظلم واســتهتار 

باحالم الناس وارواحهم. 
بعد فســحة االمل القصيرة جدا 
الرائعــة »روحي  كتــب قصيدته 
والسما  الشــاطيء حمامة  على 
انفرشــت حرير،والفــرح جنحانة 
عشرة ياجنح وياها طير..شحالتة 
البالفرح گلبه يحير«...بعدها غنى 
له الصوت اجلميل قحطان العطار 
»يـگولون غنــي بفرح وانا الهموم 
غناي..بهيمة زرعوني ومشو وعزوا 
علية املاي...« بعد الهجمة اجلبانة 

البعث ضد حلفاءه  مارسها  التي 
اليســاريني واضطر الكثير منهم 
للرحيــل. وتوزعــت حقائبهم بني 
مــدن الشــتات. وانقطعت اخبار 
الناس ســوى ما تتناقله وســائل 
وعبث  البعث  حــروب  عن  االعالم 

احلصار. 
في بداية االلفــني فوجئت بدعوة 
حلفل استقبال عريان السيد خلف 
في لنــدن ضمن محــرري ورئيس 
حتريــر جريدة بغــداد حيث عملت 
لبضعة شــهور. كنت ســعيدة 
بلقــاء قامة شــعرية مثل عريان. 

وفوجئت انــه يتذكر زيارتنا له في 
العقود  من  بالرغم  الســبعينات 
التي مضــت. عرفت فيما بعد انه 
كان يجاملنا ورمبا الفرح بلقاء رفاق 
األمس، فقد التقيته في 2007 في 
اروقة جريدة طريق الشــعب فلم 
تســعفه الذاكرة يومها. كثيرون 
لم يحضــروا تلك االمســية ألن 
قصائدا  كتب  قالوا  الشــاعركما 
متدح صــدام! انتقدتهــم وقتها، 
حيث كفاه فخرا انــه بقي هناك 
صامــدا بوجــه ارهــاب البعــث 
واحلصار، فالميكــن ان نلغي تاريخ 

القصائد  باجمــل  احتفنا  شــاعر 
واحلــى االغاني بســبب قصيدة 
رمبا قالها مجبرا، فهناك من لبس 
ودبج  الســالح  وحمل  الزيتونــي 
واليوم يستقبلون  املدائح لصدام، 
اســتقبال!  احســن  باحملافــل 
واحلقيقة لم اقــرأ له قصيدة من 
قال:أنكطع  القبيل. فهو من  ذلك 
خيط الوفه/ وضيعنه اآلمال، وكثر 
حجي اجلذب / واملستحه أنشال ..«
 بــل كتــب قصيدة عتــاب لعبد 
الكرمي قاسم النه لم يعدم اجملرمني 

البعثيني:

 يا سيد العفة ويانزيه الروح
ويا رمز الشجاعة.. احّلد تواليها

ميالَكي الرصاص اعيونك امورثات
زلم الغدرتك.. ما ظن زلم بيها

بحــر  الشــاعر  قــال  فقــد 
ألف  احلقيقة  على  العلوم«طرقُت 
باب / فلم أســمع لهــا رد اجلواب، 
فلم أحلظ أمامي غير لٍص / تستر 
من  فيمنُح  واخلضــاب،  بالعمامة 
يشــاء صكوك عفــٍو / ويدفع من 

يشاء إلى العذاب.
سيبقى الشــاعر في ضمائر كل 

محب للشعر والعراق والغناء. 

الشعراء اليموتون

الناطــق  الســراي  الشــاعرعمر 
اإلعالمي الحتاد االدباء في العراق

وداعا صياد الهموم...
وداعا عريان السيد خلف...

ينعى االحتاد العام لألدباء والكتاب في 
العراق الشاعر الكبير، شاعر الشعب 
عريان السيد خلف، الذي وافته املنية 
إثر نوبة قلبية صباح اليوم في الطريق 

إلى مشفى مدينة الطب ببغداد.
الذكر الطيب للراحل املبدع األصيل.. 
وجدان  في  محفورة  قصائده  ستظل 

الوطن...
والعزاء كل العزاء للعراق كله.

الشاعر حميد قاسم
وداعاً ايها الشاعر..

كان صديقــا ألخي الكبير ســلطان، 
وكنت في الثالثة عشــرة من عمري 
حني تعرفت عليــه، أحاول - مثل كل 
عراقــي في هــذا العمــر - ان اكتب 
الشعر، وخالل هذه السنوات الطويلة 
كم اختلفنا، وكم اتفقنا.. يا عريان...! 
لكن اتفقنا اكثر ألنك عريان الســيد 
الشــعر  في  الكبيرة  العالمة  خلف، 
الشــعبي العراقي واملعلم ألكثر من 

جيل
أِسد ِشباك حسنك لو تعديت

واَضيف تراب جدمك وردة البيت
وأسألك لو طفح حسنك بالعيون
حلو بطبعك يا االغنج لو حتليت؟

واملّك ملة اخلاطر بالعتاب 
وانِشــدك مــن عطشــتك: ليش ما 

جيت؟
وندف روحي النسيم وليك حنيت

ومثل َكطرة ندى بوردك تبديت 
متنيتك جتي ..بَكد مامتنيت

الشاعر حسني القاصد
ألم أقل لكم : لم أر ذواقاً كاملوت ؟ انه 
ينتقي بذائقة مترفة .. السماء تسرق 

) عريان ( من األرض !!
يلتمن علّيه مشتتات البال 

وانفضهن نفض وانهض وال جني 
.. لكن  نعم نفضت كثيــرا صديقي 
نسيت أن تبقى .. لك الرحمة واملغفرة 

ابا خلدون

الناشط املدني عناد كمر الربيعي
وداعاً ابو خلدون 

رحلت يا شــاعر احملرومني رحلت وانت 
لــم جتامل او تهــادن علــى مبادئك 
وبرحيلــك رحلت مدرســة اخرى من 
الشــعبي سيبكيك  الشعر  مدارس 
اعمدة  وتبكيك  )محيســن( وجيفارا 

الشعر وهي تردد
متنيتك جتي بكد مامتنني 

وأنشدك من عطشتك ليش ما جيت 
مثل كطرة ندى وبوردك تبديت

تظل تســأل عليك )مشذبات الروس( 
حينما يتداركهن الضيم والقهر 

)شــتكل للطاح بني رماح كلها وياه 
لو  الروس  ...شتكل ملشذبات  كصاية 

جن ليك شجاية( 
هل يبقى املوت يحصد بنا )باكه باكه 

املوت من يحصد الوادم باكه باكه (
وانت مــن صرخت في وجــه الظلم 
باكه باكه الصــوت من يصحه على 

ظالم باكه باكه( .

وداعاً ابو خلدون رحيلك ادمى القاوب.

الروائي شوقي كرمي
وداعا أيها الشاعر.

كيف ميكن لواحد مثلــي نعي واحد 
مثلك؟

مالذي ميكــن ان اقول وقــد علمتني 
االيام ان ثمار احملبني بدأت تتســاقط..

لم هذه املغادرة غير احملسوبة؟
هل لاليام طعم بعدك.. عريان.. هكذا 
تهجر قصائــدك واحبتك وتغادر كان 
وقع اخلبر مدويا وقلبي لم يعد يتحمل 

املزيد من االحزان!!.
وداعا ولسوف نلتقي.

الناشط كرمي جسر
ولج ياروح وليمتة 

اودع اعزاز 
ولج ياروح خلصت 

العمر جناز 
شعدها املكبرة وشتريد

الصحفي سمير خليل
السيد عريان ..وداعا ..

هذا املوت..جسر لال نهاية اعليه كلنة 
املوت..هاجــس  انفــــــــــوت..هذا 
التكوين..ويرافكنة  بلحـــظة  يبتدينة 
العمر من غير ضجة وصــــــــــوت..
على جف املناية مجرغدين انام..ونلهث 
على الدنية ونبني بيهة ابيوت..ونتعافة 

ونذم باخللك هذا وذاك
وعلــى غفلة وزرك جدامنــة التابوت.. 
وداعا ايها الشــاعر النبيل ..وداعا ايها 

القلب الطيب .

مثقفو العراق يؤبنون السيد خلف

سيرة
عريان الســيد خلف )عقــد 5-1940 
ديســمبر 2018( شاعر شعبي عراقي 
ولد فــي محافظة ذي قــار في قلعة 
ســكر على ضفاف نهــر الغراف، بدأ 
نشــر قصائده مطلع الستينيات من 

القرن العشرين.
عمل فــي الصحافــة العراقية وفي 
التلفزيون وفــي اإلذاعة وحصل على 
جوائز وشــهادات منها. حاصل على 
وســام اليرموك من جامعة اليرموك 
من األردن. حاصل على شــهادة دبلوم 
صحافة، وهو عضو نقابة الصحفيني 

العرب  الصحفيني  واحتــاد  العراقيني 
عضو  العاملية  الصحافــة  ومنظمة 
في احلزب الشيوعي العراقي، كما أنه 
عضو في جمعية الشعراء الشعبيني 

العراقيني.
اســتطاع ان يتواصل مع حركة األدب 
الشــعبي عن طريق طبع الدواوين أو 
إعادة نسخ ما طبع نشر عدة قصائد 
ذات مغــزى سياســي رافــض منها 
قصيــدة القيامة التــي وصف فيها 
مدينة كربالء إبــان أحداث االنتفاضة 
الشــعبانية عــام 1991 في وســط 

وجنوب العراق وقصيدة شــريف الدم 
التي أهداها لإلمام احلسني. كما ونشر 
قصائد سياســية في الســبعينات 
كشــفت عن هويتــه الفكرية مثل 
قصيدة نذر وقصيدة الشــاهد كتب 
للعديد من الفنانني العراقيني ومنهم 
فؤاد سالم وقحطان العطار وسعدون 
جابر وريــاض أحمد وأمل خضير وعبد 
فلــك. شــّكل ظاهرة شــعرية مع 
الشاعر كاظم إسماعيل الكاطع من 
خالل بعض السجاالت بني الشاعرين 
كان آخرها قصيدة ما ترتاح التي يشير 

البعــض أّنها جــاءت ردًّا عليقصيدة 
األخيــر املعنونة "ما مرتــاح"، غير أن 
عريان السيد خلف نفى هذا، قائال أن 

ال رابط بني القصيدتني.
يعتبــر عريان الســيد خلــف اليوم 
من الرمــوز الثقافيــة الوطنية التي 
يعتبرهــا الكثير مــن العراقيني رمزاً 
اليوم  العالية وهو  واملبدئية  للوطنية 
ميثل أحد اقطاب الشعر الشعبي في 
العــراق باإلضافة إلــى مظفر النواب 
الكاطــع وعطا  وكاظم إســماعيل 
خميس الســعيدي. أعلــن عن وفاته 

في يوم 5 كانون األول 2018 في مدينة 
الطب في بغداد.

 له عدة دواوين شــعرية منها )الكمر 
والديرة.

كبل ليله.
أوراق ومواسم.

شــفاعات الوجــد، باالشــتراك مع 
وكاظم  النــواب  مظفر  الشــاعرين 

إسماعيل الكاطع
صياد الهموم.

تل الورد.
القيامة.

ابتسام يوسف الطاهر
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متابعة الصباح الجديد:

في وقت رفضت فيه ايران مناقشة 
حصتها اإلنتاجية في أوبك ما دامت 
حتت العقوبات، تســعى السعودية 
إنتاج النفط  إلقناع روسيا بخفض 
خفضا كبيرا مع أوبك العام املقبل 
في محاولــة لوقف تراجع ســعر 
اخلام ومنع حدوث تخمة جديدة في 

املعروض العاملي.
اليوم  فيينــا  فــي  أوبك  وجتتمــع 
مع  ذلــك محادثات  ويلي  اخلميس، 
حلفاء مثل روســيا يــوم اجلمعة. 
في  منتج  أكبر  الســعودية،  وحملت 
املنظمة، إلــى احلاجة لتخفيضات 
عميقة في اإلنتاج من كانون الثاني 
لكنها تتعرض لضغوط من الرئيس 
األميركي دونالد ترامب لدفع أسعار 

النفط لالنخفاض أكثر.
الروســي  الطاقــة  وزيــر  وقــال 
ألكســندر نوفاك للصحافيني إنه 
عقــد اجتماعا ”جيــدا“ مع نظيره 
الفالــح أمس  الســعودي خالــد 
ســيجريان  أنهما  مضيفا  األربعاء 

املزيد من احملادثات.
وأشارت السعودية إلى رغبتها في 
أن تخفض أوبــك وحلفاؤها اإلنتاج 
مبا ال يقــل عن 1.3 مليــون برميل 

يوميا مبا يعادل 1.3 باملئة من اإلنتاج 
العاملي.

وقالت مصادر فــي أوبك وخارجها 
الرياض تريد أن تسهم موسكو  إن 
في اخلفض مبــا ال يقل عن 250 إلى 
300 ألف برميل يوميا لكن روســيا 
تصر على أن الكمية يجب أن تكون 

نصف ذلك فحسب.
وقال وزير النفــط العماني محمد 
بن حمد الرمحي إنه يعتقد أن أوبك 
وحلفاءها ســيتوصلون التفاق في 
إنتاج  األسبوع احلالي بشأن خفض 

النفط.
وقال ســهيل بن محمــد املزروعي 
وزير الطاقــة اإلماراتي للصحفيني 
ردا على سؤال بشأن موقف روسيا 
”األمر ليس ســهال لكننا سنعمل 

دوما باالشتراك مع زمالئنا“.
وقال مصدر مقرب من وزارة الطاقة 
الروســية ”ال أحد يتوق إلى اخلفض 
ما لم تكــن هناك ضــرورة. القدر 
األكبر من الزيــادة في إنتاج النفط 
أوبك  املتحــدة.  الواليات  فــي  نراه 

وروسيا ستكونان حذرتني للغاية“.
والســعودية  روســيا  وتتنافــس 
والواليــات املتحــدة علــى صدارة 
منتجي اخلام في السنوات األخيرة. 
والواليات املتحدة ليســت جزءا من 
أي مبــادرة لتقييد اإلنتاج بســبب 

ملكافحة  املتشــددة  تشــريعاتها 
قطاعهــا  وتشــظي  لالحتــكار 

النفطي.

نحو  النفط  أســعار  وانخفضــت 
الثلث منــذ تشــرين األول إلى ما 
يقل عــن 60 دوالرا للبرميل بعد أن 

عززت الســعودية اإلنتاج لتعويض 
انخفاض الصادرات اإليرانية بسبب 

عقوبات أميركية جديدة.

لبعض  إعفاءات  واشنطن  ومنحت 
مشــتري النفــط اإليراني ممــا أثار 
مخاوف جديدة بشان تخمة نفطية 

في العام املقبل.
وقد تتســب أزمة مقتل الصحفي 
القنصلية  في  خاشــقجي  جمال 
فــي  باســطنبول  الســعودية 
تشــرين األول في تعقيــد أي قرار 
العهد  ولي  ترامــب  ويدعم  ألوبك. 
السعودي األمير محمد بن سلمان 
الدعوات الصــادرة عن كثير  برغم 
مــن الساســة األميركيني لفرض 

عقوبات صارمة على الرياض.
وقال جــاري روس الرئيس التنفيذي 
لبالك جولد انفستورز وأحد مراقبي 
أوبــك اخملضرمني ”كيــف ميكن أن 
يخفض الســعوديون كثيرا إذا كان 

ترامب ال يريد خفضا كبيرا؟“
وقال روس ”ترامب قلق بشأن مجلس 
املركزي  )البنك  االحتادي  االحتياطي 
يريد  لــذا  والتضخم.  األميركــي( 
إذا  أيضا،  اآلن.  أســعارا منخفضة 
كان السعوديون من البغض لدرجة 
لإلنتاج،  قيامهــم بخفض كبيــر 
الدميقراطيني في  فإن هذا سيحفز 
بنشاط  الســعي  على  الكوجنرس 
أكبر صــوب قانون نوبك وســحب 
الدعم األميركي للقوات السعودية 

في حرب اليمن“.

يناقشــه  الــذي  نوبــك  وقانــون 
من  يجعل  قد  أميركيون  مشرعون 
املمكن مقاضاة الســعودية وبقية 
في  التالعب  بدعــوى  أوبك  أعضاء 

األسعار.
وقال بوب مكنالي رئيس مجموعة 
رابيــدان للطاقــة التــي مقرهــا 
الواليات املتحدة إن أوبك بني شقي 
الرحى بالنظر إلى ضغط ترامب من 
ناحية واحلاجة إلى إيرادات أعلى من 

ناحية أخرى.
وقــال مكنالــي ”نعتقــد أن أوبك 
خفض  إلــى  للوصول  ستســعى 
ضبابــي لإلنتاج... لــن يُوصف بأنه 
عمليا  لكنــه ســيعني  خفــض 
الصعب  مــن  وســيكون  اخلفض، 

قياسه“.
الــى ذلــك، نقلــت وكالــة أنباء 
اجلمهورية اإلسالمية الرسمية عن 
وزيــر النفط اإليرانــي بيجن زنغنه 
قولــه أمــس األربعاء إن إيــران لن 
تناقش حصتها اإلنتاجية في أوبك 

ما دامت حتت العقوبات.
وقال زنغنــه متحدثا قبيل اجتماع 
للبترول  املصــدرة  البلدان  ملنظمة 
العقوبات، فإن  إيران حتت  دامت  ”ما 
في  اإلســالمية  اجلمهورية  حصة 
أوبك لن تكون موضع نقاش مع أي 

أحد.“

تقـرير

السعودية تسعى إلقناع روسيا باالنضمام إلى تخفيضات إنتاج النفط
إيران لن تناقش حصتها في أوبك ما دامت تحت العقوبات

بغداد ـ الصباح الجديد:
أنهى املؤشر العام لســوق العراق لألوراق املالية 
تعامالت أمــس األربعاء، متراجعــا %0.66، عند 
3.34 نقطة،  500.52 نقطة، خاســرا  مســتوى 

مقارنة مبستوياته يوم الثالثاء.
وتأثر أداء السوق بتراجع 13 أسهم، وفي مقدمتها 
أسهم الصناعة، وتقدم الكندي إلنتاج اللقاحات 
األلبسة  إنتاج  وتراجع   ،5.84% املتراجعني بنسبة 
اجلاهزة %5، وتراجــع املنصور للصناعات الدوائية 
%4.41. فــي املقابل، ارتفع ســهم مدينة ألعاب 
الكرخ بنســبة %1.41، وارتفع بغداد للمشروبات 
الغازية %0.28. وارتفع حجم التداوالت امس إلى 
1.09 مليار ســهم، في مقابل 1.08 مليار سهم 
باجللســة املاضيــة، وزادت قيمة التــداوالت إلى 
861.55 مليــون دينار، في مقابــل 860.93 مليون 

دينار باجللسة السابقة.
وتصدر ســهم مصرف آســيا العراق النشــاط 
حجمــا وقيمة أمس بتداول 460 مليون ســهم، 

بقيمة 529 مليون دينار.

لندن ـ رويترز:
ارتفع الدوالر أمــس األربعاء لكنه ظل حتت ضغط 
إذ يؤدى حتول منحنى العائد على ســندات اخلزانة 
األميركية إلى مخاوف من ركود اقتصادي محتمل. 
وحقق الــدوالر أداء متميزا بال منازع ألشــهر أمام 
بقية العمالت لكن هذا قد ال يستمر بفعل تنامي 

اخملاوف بشأن تباطؤ النمو األميركي.
وزاد مؤشــر الدوالر 0.1 باملئة إلى 97.103 مقلصا 

خسائر األسبوع احلالي إلى 0.2 باملئة.
ونزل املؤشر، الذي يقيس قوة العملة األميركية في 
مقابل سلة عمالت رئيسة، 0.6 باملئة متراجعا عن 
أعلى مســتوى في 17 شهرا 97.693 الذي المسه 
في 17 تشــرين الثاني. وهبط اليورو 0.1 باملئة إلى 
1.1328 دوالر. وقال محللون في كومرتس بنك: في 
غيــاب قرار في النزاع بني االحتــاد األوروبي وإيطاليا 
بشــأن امليزانيــة أو أي تطــورات إيجابية متعلقة 
باليــورو، فمن املرجح تداول العملــة األوروبية في 
نطاق بني 1.12 و1.16 دوالر. وتراجع الدوالر االسترالي 
أكثر مــن 0.7 باملئة في مقابل الــدوالر األميركي 
بفعل بيانــات اقتصادية مخيبة للتوقعات مما قلل 

بدرجة أكبر فرص زيادة سعر الفائدة.
وابتعد الدوالر االسترالي بشدة عن أعلى مستوى 
في أربعة أشهر الذي سجله مطلع األسبوع احلالي 

عند 0.7394 دوالر أميركي.

لندن ـ رويترز:
انخفضت أســهم أوروبا مجددا أمــس األربعاء 
بفعل القلق بشــأن مؤشــرات ركود بعثت بها 
أسواق السندات األميركية واستمرار صدى احلرب 
التجاريــة بني أكبر اقتصادين فــي العالم وبعد 

انخفاض وول ستريت ثالثة باملئة.
وانخفض املؤشر ستوكس 600 األوروبي 1.2 باملئة 
ألدنى مســتوى منذ 23 تشرين الثاني، مع هبوط 
املؤشــرات داكــس األملاني وكاك 40 الفرنســي 

وفايننشال تاميز 100 البريطاني 1.3 باملئة.
تصــدرت الشــركات املاليــة قائمة األســهم 
الهابطــة في أوروبا في الوقــت الذي تخلى فيه 
املســتثمرون عن القطاع الشــديد احلساسية 
للنمــو االقتصــادي. وانخفض مؤشــر البنوك 
التكنولوجيا  باملئة وتراجع قطــاع   1.7 األوروبية 
بنفس النســبة بعــد عمليات بيــع في قطاع 

التكنولوجيا األميركي الثمني.
األملانية  الســيارات  وسجلت شــركات صناعة 
دايلمر وفولكســفاجن وبي.ام.دبليــو أداء يفوق 
املؤشر داكس حيث استوعب املستثمرون ما بدا 
أنه نتيجة إيجابية نســبيا الجتماع مســؤولني 

تنفيذين بشركات السيارات في البيت األبيض.

أسهم الصناعة تتراجع 
بمؤشر »األوراق المالية«

الدوالر تحت ضغط انخفاض 
العوائد األميركية

أدنى مستوى ألسهم 
أوروبا في أسبوعين

بغداد ـ الصباح الجديد:

النفط،  وزارة  مالكات  باشــرت 
بعملية تطوير حقل املنصورية 
ضمن محافظة ديالى إلستثمار 

كميات هائلة من الغاز احلر.
وقال وكيل وزارة النفط لشؤون 
في  الزوبعــي،  حامــد  الغــاز، 
ان »هدف  تصريــح صحافــي، 
الوزارة الوصول بانتاج الغاز الى 
2800 مليون قدم مكعب يوميا 
)مقمق( بحلول العام 2023 من 
خالل استثمار الغاز املصاحب او 

حقول الغاز احلر«.
ان »موضوع سد حاجة  وأضاف 
البالد ال ســيما وزارة الكهرباء 
مــن هذه املــادة يعتمــد على 
الغاز  معظــم  الن  امــور  عدة 
النتاج  مصاحــب  العــراق  في 
النفــط وهنا على قــدر انتاج 
النفــط ستســتخرج كميات 
من الغــاز مصاحبة وعليه فان 
عملية زيادة انتاج الغاز مرهونة 
بعمليــة رفــع طاقــات انتاج 
بعمليات  مرتبطة  وهي  النفط 
من  احمللي  واالستهالك  تصديره 

وقود املشتقات النفطية«.
الى  الــوزارة  وكيــل  ومضــى 
القول: »كلمــا زاد انتاج النفط 
ارتفعت كميات الغاز املصاحب 
الــذي من املمكن ان يســتثمر 
ان  االمثل«، مضيفا  بالشــكل 
»الغاز احلر في العراق يوجد في 
احلقول املوجــودة جميعها في 
في  السيما  الوسطى  املنطقة 

محافظتي ديالى واالنبار«.
لديهــا  »الــوزارة  ان  وأوضــح 
عليهما  العمــل  يجري  حقالن 
املوضوعة خالل  ضمن اخلطــة 
الســنوات االربــع املقبلة وهي 
حقــل املنصورية الــذي يعمل 

ضمن  الوطنــي  اجلهــد  عليه 
شــركة نفط الوســط لغرض 
اســتثمار كمية تصل الى 300 
مليــون قدم مكعب قياســي 
يوميا والعمل جار عليه ليجري 

اجناز استثمار هذا احلقل«.
ان »حقل  الى،  الزوبعي  واشــار 
عــكاز فــي محافظــة االنبار 
هــو االخر سيشــهد عمليات 
جوالت  ضمن  واستثمار  تطوير 
التراخيــص وهــو محــال الى 
شــركة كوريــة وهــي جاهزة 
وبانتظــار اســتتباب الوضــع 
االمني ضمــن املنطقة احمليطة 

وهذا  باحلقل ملمارســة عملها 
احلقل فيه بحــدود 400 مليون 
يومياً،  قدم مكعــب قياســي 
للســنوات  اخلطط  فان  وعليه 
االربع املقبلة ســتثمر عن سد 
احلاجــة املؤشــرة لدينا ضمن 

خطة وزارة الكهرباء«.
وأكــد، ان »وزارة النفط وضعت 
اولوياتهــا توفير  في مقدمــة 
الصناعية  للمنشــآت  الغــاز 
ومحطــات توليــد الكهربــاء 
الوطنية  الصناعة  لتشــجيع 
ال ســيما معامــل االســمدة 
واحلديــد  والبتروكيمياويــات 

وغيرها  والطابــوق  والصلــب 
انــواع  مــن  يعــد  الغــاز  الن 
الصديقة  النظيفــة  الوقــود 
للبيئة اضافة الـــى اجلـــدوى 
الـى  توفيـره  مـن  االقتصاديـة 
فـي  الصناعيـة  القطاعـــات 

عمـوم البـالد«.
في السياق، وجهت وزارة النفط 
التخصصية  واالليات  مالكاتها 
الســيول  اجــل معاجلة  مــن 
بعد  الكهرباء  وزارة  ومســاندة 
الطاقة في  نقــل  ابراج  تعّرض 
الى السقوط  محافظة واسط 

بسبب السيول واالمطار .

في هذا الصدد قال شاكر جواد، 
للمشتقات  واســط  فرع  مدير 
االليات  توجيه  »جرى  النفطية: 
واحملافظات  من محافظة بغداد 
اجملــاورة الى محافظة واســط 
واالمطار  السيول  وذلك ملعاجلة 
التي حدثت في احملافظة مؤخرا 
واالســهام مــع وزارة الكهرباء 
حتى  امامهم  الطــرق  بتعبيد 
يجــري اعــادة االبــراج التــي 
الســيول  جراء  من  ســقطت 

واالمطار«. 
دائرة كهرباء واسط التي حتدثت 
عن سقوط خمسة ابراج، اكدت 

من جانبها ان التعاون اســهم 
حتــى االن بفتح طــرق ألربعة 
ابراج ســتعود للخدمة اخلدمة 

سيكون خالل اربعة ايام.
وكانــت محافظة واســط قد 
شــهدت موجة مــن االعاصير 
واالمطــار الغزيرة مع ســيول 
االيراني  اجلانــب  مــن  قادمــة 
تســببت بخروج احد اخلطوط 
الكهربائية املغذية الى مناطق 
جنوب الكــوت عن اخلدمة بعد 
ســقوط خمســة ابراج فضال 
عن سقوط الكثير من االعمدة 

الكهربائية.

وجهت مالكاتها السناد الكهرباء نتيجة السيول األخيرة

»النفط« تباشر بتطوير حقل غاز المنصورية في ديالى 

الغاز الحر في 
العراق يوجد في 
الحقول الموجودة 
جميعها في 
المنطقة الوسطى 
السيما في 
محافظتي ديالى 
واالنبار

حقل غاز

الصباح الجديد ـ وكاالت:
في وقت قالت فيه بكني أن 90 يوما 
مبوجب جدول زمني وخريطة طريق 
واضحــة تدفع عمــل املفاوضات 
بينهــا وبني واشــنطن، عبرت عن 
ثقتها أمس األربعــاء في إمكانية 
توصلها التفــاق جتاري مع الواليات 
املتحدة بالرغم من حتذيرات جديدة 
مــن الرئيس دونالد ترامب بشــأن 
عودتــه لفرض املزيد من الرســوم 
اجلانبان  يتمكن  لــم  اجلمركية ما 

من حل خالفاتهما.
تأتي التصريحات الصادرة عن وزارة 
التجــارة الصينية بعــد فترة من 
الهدوء النســبي في بكني بعدما 
توصل ترامب ونظيره الصيني شي 
بينغ لهدنة مؤقتة في احلرب  جني 
على  اجتماع  في  بينهما  التجارية 
العشاء في األرجنتني يوم السبت.

وفــي بيــان موجز علــى موقعها 
اإللكتروني، قالت الوزارة إن الصني 
ستســعى للتحرك بشكل سريع 

لتطبيق مســائل معينــة متفق 
عليهــا بالفعل فــي الوقت الذي 
”بدفع عمل  اجلانبــان  فيــه  يقوم 
املفاوضــات في غضــون 90 يوما 
مبوجب جدول زمني وخريطة طريق 

واضحة“.
مــن  واثقــون  ”نحــن  وأضافــت 
التطبيق“ ووصفت أحدث محادثات 

ثنائية بأنها ”ناجحة للغاية“.
وملح ترامب على تويتر إلى إمكانية 
متديــد الهدنة لكنه حــذر من أن 
إلى  اجلمركية ســتعود  الرســوم 
الطاولة إذا لم تكن احملادثات مثمرة.
وكتب ترامب ”بدأت املفاوضات مع 
الصني بالفعل. وما لم مُتدد فسوف 
تنتهي بعــد 90 يوما مــن موعد 
عشــائنا الرائــع واحلميمــي جدا 
األرجنتني“..  الرئيس شــي في  مع 
وســيفرض ”رســوما كبيرة“ على 
إلى  الــواردة  الصينيــة  الســلع 
الواليات املتحدة إذا لم تفلح إدارته 
اتفاق جتاري فعال  إلى  التوصل  في 

مع بكني.
وكتب ترامب في منشور بعد دقائق 
من بيــان وزارة التجارة ”إما أن نبرم 
اتفاقــا حقيقيا مــع الصني أو لن 
نبرم اتفاقا على اإلطالق - وعندها 
سنفرض رســوما جمركية كبيرة 
إلى  تُشحن  صينية  منتجات  على 
الواليات املتحدة. في نهاية املطاف 
اعتقد أننا سنبرم اتفاقا إما اآلن أو 

مستقبال“.
وخيم تهديــد املزيد من التصعيد 
أكبر  بــني  التجارية  احلــرب  فــي 
اقتصادين في العالم بشــدة على 
األســواق املالية واالقتصاد العاملي 

طوال معظم العام.
مبدئي  بشكل  املستثمرون  ورحب 

بالهدنة بني اجلانبني.
غير أن املعنويات تدهورت ســريعا 
اجلانبني  أن  فــي  الشــك  بفعــل 
ســيتمكنان من التوصــل التفاق 
حقيقــي بشــأن مجموعــة من 
القضايا التي تثير انقساما شديدا 

بينهمــا خــالل فتــرة املفاوضات 
القصيرة املتفق عليها.

وســيثير الفشــل في إبرام اتفاق 
احتمال حــدوث تصعيد كبير في 
النــزاع التجــاري إذ ســيكون من 
املتوقــع فــرض رســوم جمركية 
الصني على  ورد  أميركية جديــدة 

ذلك رمبا بحلول آذار.
ويقــول البيت األبيــض إن الصني 
املزيد  بالبدء في شــراء  ملتزمــة 
مــن املنتجــات األميركيــة ورفع 
العراقيل اجلمركية وغير اجلمركية 
على الفــور والبدء فــي محادثات 
بشــأن تغييــرات هيكليــة فيما 
القســري  النقل  بعمليات  يتصل 
للتكنولوجيــا وحمايــة حقــوق 

امللكية الفكرية.
وعادة ما يوجه مسؤولون أميركيون 
كبيرة  اقتصــادات  مــن  وغيرهم 
نهجها  بســبب  للصني  انتقادات 
البطيء في املفاوضات وعدم الوفاء 

بالتزاماتها كاملة.

الصين والواليات المتحدة.. 90 يومًا 
الصباح الجديد ـ وكاالت:لمفاوضات االتفاق التجاري

التعــاون االقتصادي  قالت منظمة 
والتنمية إن فرنسا تخطت الدمنرك 
لتســجل أعلــى إيــرادات ضريبية 
بــني البلدان املتقدمــة في 2017 إذ 
شهدت حصيلة الضرائب احلكومية 
مستوى قياســيا مرتفعا في أرقام 
الفرنســي  الرئيس  تســاعد  لــن 
إميانويل ماكرون على تهدئة احملتجني 
تكاليف  ارتفاع  بســبب  الغاضبني 

املعيشة
إن  األربعاء،  أمــس  املنظمة،  وقالت 
احلكومية  الضرائب  إيرادات  إجمالي 
بلغ فــي املتوســط 34.2 باملئة من 
العام  فــي  اإلجمالي  احمللــي  الناجت 
املاضي بني الــدول األربعة والثالثني 
املتقدمــة، التي جمعــت املنظمة 
التي تتخذ من باريس مقرا بياناتها.

وأضافــت أن بالرغم مــن أن الزيادة 
طفيفــة مقارنة مــع 34 باملئة في 
2016، فــإن الرقــم اجلديد هو أعلى 
أن  منذ  الضريبة  إلجمالي  متوسط 

بدأت تسجيل البيانات في 1965.
وفي فرنســا، زادت إيردات الضرائب 

احلكوميــة إلى 46.2 باملئة من الناجت 
احمللي اإلجمالــي، متخطية الدمنرك 
التي تراجع املعدل بها إلى 46 باملئة.
الثقيل  الضريبــي  العــبء  ويثير 
اندلعــت  إذ  الناخبــني  اســتياء 
حركــة احتجــاج شــعبي حتمل 
اســم »الســترات الصفراء« في 
منتصف تشــرين الثاني للتعبير 
عن الغضب بسبب زيادة الضريبة 
املعيشــة  وتكاليف  الوقود،  على 
هذه  واتسمت  االرتفاع،  شــديدة 
االحتجاجــات بالعنــف أحيانا ال 

سيما في العاصمة باريس.
وعلقــت حكومة ماكــرون، التي 
الضريبي  العبء  خلفض  تســعى 
الكلي تدريجيا خالل فترة رئاسته 
زيادات  أعــوام،  خمســة  البالغة 
ضريبــة الوقــود املزمعة لســتة 
فــي محاولة  األقل  أشــهر على 

للخروج من األزمة املتفاقمة.
وقالت منظمة التعاون االقتصادي 
إن الضرائب احلكومية زادت في 19 
العام  الدول األعضاء في  دولة من 

املاضي وانخفضت في 16 دولة.

فرنسا »تسجل« أعلى مستوى 
ضريبة بين الدول المتقدمة

وقالت المنظمة إن المكسيك سجلت أقل عبء ضريبي عند 16.2 بالمئة
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 دبيـ  د. من غانم نجيب*

الوطيس  بعد صــراع حامــي 
بني النخبة من املشــاركني في 
العرب  بطولتــي  منافســات 
والســيدات  للرجال  الفرديــة 
بالشطرجن العادي التي تتواصل 
في مدينة دبي واستمر لثماني 
الى محطتهما  وصلوا  جوالت، 
واالخيــرة، وعلــى  التاســعة 
الالعبان،   تصــدر  مــن  الرغم 
االماراتي ســالم عبد الرحمن 
وفا  ناجي  شــاهندة  واملصرية 
اجلوالت  في  املشاركني  قائمتي 
الســابقة، اال ان حسم التربع 
يحســم  لم  عرشــهما  على 
تقارب رصيد  االن بســبب  حلد 

متقاسمي املراكز االولى.
عبدالرحمن  ســالم  االماراتي 
الذي يحمل لقب اســتاذ دولي 
كبيــر ويحتل املركــز االول بني 
الالعبني املشــاركني من حيث 
 )2660  ( برصيد  الدولي  التدرج 
نقطة ، تربــع على املركز االول 
لســبع جــوالت، ولــم يغادره 
اال  جلولة واحدة خلســارته في 
الالعب  امام  اجلولة اخلامســة 
اجلزائــري بالل بلحســن، عبد 
الرحمن وهو يجمع من الرصيد 
سبع نقاط سيلتقي في اجلولة 
اخلتامية الالعب املغربي محمد 
تيســير الــذي يحتــل املركز 
نقاط   خمس  برصيد  الســابع 
في القائمة والتصنيف الدولي 
) 2387( نقطة، فيما سيلتقي 
منافسه اجلزائري بالل بلحسن 
ونصف  نقاط  ست  جمع  الذي 
النقطة وميتلك ) 2488( نقطة 
في التدرج الدولي، وهو الوحيد 
الذي احلق الهزمية بعبد الرحمن 

سيواجه الالعب التونسي أمير 
زغبي الــذي يحتل املركز الرابع 
برصيــد خمس  القائمة  فــي 
2400( نقطة  و)  نقاط ونصف، 

في التدرج الدولي.
بني  النقطــة  نصــف  فــارق 
املتنافسني على عرش البطولة 
لعبد  القلــق  مصــدر  مثــل 
بخسارته  تعثره  ان  اذ  الرحمن، 

هذه اجلولة وتعادل بلحسن ، أو 
تعادله وفوز منافسه، سيفقده 
عــرش البطولــة ويذهب الى 
بلحسن حسب لوائح البطولة 
التــي متنح االفضليــة لألخير 
كونــه كان الفائز في لقاءهما 

السابق.
احتفظــت الالعبــة املصريــة 
شــاهندة ناجــي وفاتــي حتمل 

 )2154 ب)  الدولــي  التصنيــف 
نقطة تصدرها لقائمة الالعبات 
في منافســات الســيدات بعد 
ابتعاد شقيقتها شروق وفا التي 
بني  دولي  تصنيــف  االعلى  تعد 
زميالتها) 2159( نقطة  اذ  رفعت 
شــاهندة  رصيدها الى ســبع 
نقــاط، وجــاءت اجلزائرية أمينة 
جامعة  الثانــي  باملركز  مزيــود 

النقطة  ونصــف  نقاط  ســت 
الالعبتــان املصرية  ، وجمعــت 
واجلزائرية صابرين الطرش  شروق 
النقطة،  ونصــف  نقاط  خمس 
اال ان شروق احتلت املركز الثالث 
تاركة  البطولة،  لوائح  حســب 

املركز الرابع الى الطرش.
وفي ضوء نتائج جوالت البطولة  
الالعبــات  وتصنيــف  وتــدرج 

شــاهندة  مهمــة  ســتكون 
ســهلة بعــض الشــيء وهي 
التي  نبأ ســامي  تواجه العبتنا 
حتتــل املركز التاســع  ومتتلك ) 
1811( فــي التصنيــف الدولي، 
وستالقي الالعبة اجلزائرية أمينة 
الدولي  التدرج  التي حتتل  مزيود  
رزان  االردنيــة  الالعبــة   )2066(
الشــعبي العاشرة في القائمة، 
الصرية  الالعبــة  وســتخوض 
شــروق وفا جولتها مع سادسة 
القائمة اجلزائرية أميرة حمزة، ون 
ذلك يتضــح ان نتيجة اللقاءين 
الالعبتنان  ســتخوضها  اللذين 
مع  وأمينة  نبــأ،  مع  شــاهندة 
رزان ســتحددان بطلة املسابقة 
نصف  لفارق  وذلــك  ووصيفتها 
لقائي  وكذلك  بينهما،  النقطة 
وصابرينا  حمزة،  وأميرة  شــروق 
ســيوزعان  جلول  ومايا  الطرش 
لتساوي  والرابع  الثالث  املركزين 
رصيدهما بخمس نقاط ونصف.

وعلى هامــش اجتماعات االحتاد 
العربــي للعبــة التقــى رئيس 
االمير  عبد  العراقي ظافر  االحتاد 
اجلبوري مــع رئيس االحتاد العربي 
الشــيخ ســعود بن عبد العزيز 
املعال الذي ابدى ســعادته حلرص 
العراق والرياضــة العراقية  في 
والقارية  العربية  الرياضة  احلافل 
والدولية مبديا اســتعداد االحتاد 
العربي لدعم شطرجن العراق من 
التدريبية  الدورات  تكثيف  خالل 
ملالكاته  واالدارية  والتحكيميــة 
ان عودة  ومشــاركاته، مؤكــدا 
العراق الــى مواقعه املميزة أمل 
كل عربــي ملا متتلكــه  الرياضة 

العراقية من ارث كبير.

* موفد االحتاد العراقي لإلعالم 
الرياضي

االتحاد العربي يبدي دعمه للعراق

منافسة مثيرة على حسم لقب بطولتي
 العرب الفردية بالشطرنج العادي
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صدارة وهدافون
  الصــراع على صدارة الــدوري املمتاز 
ولعبة الكراسي املتواصلة تشهد إثارة 
وندية جميلة ترتيق بحجم املنافســة 
وتســهم في ارتفاع مناســيب اإلداء 
موازياً ألرتفاع مناسيب املياه في األنهر 
بفضــل األمطار وغزارتهــا في فصل 

الشتاء احلالي.
 اجلوية والزوراء والشرطة والكرخ، فرق 
املقدمة،  كانت تتبادل كرسي الصدارة 
فــي تنافس زاد من حــالوة دوري الكرة 
املمتاز، املباريات تشهد بعد كل جولة، 
املقدمة  في  املتصارعة  الفرق  ســعي 
للحصول على النقــاط الثالث وتعزيز 

الرصيد للبقاء في مراكز الصدارة.
 الزوراء بطــل الدوري يتطلــع جاهداً 
للحفــاظ على لقبه باشــراف مدربه 
أيــوب أوديشــو، واجلويــة بطــل قارة 
آســيا لثالث مرات متتاليــة، وصيف 
املوسم الســابق، يهدف إلى استعادة 
تألقه والظفر بــدرع الدوري حتت قيادة 
اجلنرال،  باسم قاسم، برغم ان الكالم 
يعزف  الشــرطة  فيما  ألوانه،  ســابق 
أحلانف التفوق بقيــادة مدربه احملترف ، 
فيما  يوفوفيتش،  نيبوشا  املونتينجري 
بحيوية عناصره  الكرخ  املتميز  الفريق 
الشبابية وعقليه مدرب كرمي سلمان، 
يواصل تقــدمي فواصل جديرة باألحترام 
في املباريات سواء في ملعبه او خارجه.

  وفي سباق الهدافني، فأن الصراع على 
أشده بني وجوه شبابية تؤكد جدارتها 
في كل مباراة، فالصدارة يتقاسمها 3 
العبني، هداف املوســم السابق وسام 
ومحمود  ميسان،  نفط  ونادي  سعدون 
والقادم  الصاعد  الكــرخ  خليل هداف 
داود العب  من مدينة سامراء، ومحمد 
 7 نادي النفــط، فلكل العــب منهم 
أهداف، فيما يالحقهم العب الشرطة 

مهند علي وله 6 أهداف.
االرقــام  تتضاعــف  ان  واملتوقــع    
التهديفية وترتفع في ضوء ما يقدمه 
الالعبني الشــباب من عطاء فني كبير 
ارتداء قمصان  أهليتهم فــي  يؤكدون 
املنتخبات الوطنية، إلى جانب حرصهم 
على التعــاون مع بقية اعضاء فرقهم 

في مباريات الدوري املمتاز.
  الطاقات الشبابية، تؤكد علو كعبها، 
بقوة  نفسها  تقدم  الواعدة،  واالسماء 
وتنال ثقة املالكات التدريبية املشــرفة 
على املنتخبات الوطنية، وهذا ميؤشــر 
التدريبية  ايجابي على تعامل املالكات 
فــي املنتخبات الوطنيــة مع الالعبني 
بحســب العطاء الفني وما يقدمونه 
فوق املســتطيل االخضــر، وهذا ايضا 
لبقية الالعبني من  يعد دافعاً مهمــاً 
أجل تعزيز األداء والوصول إلى مستوى 
الثقة لدخول قائمة املنتخبات الوطنية 
التي تستعد لالســتحقاقات املقبلة، 
فالوطني مقبل على نهائيات أمم آسيا 
في اإلمارات مطلع شهر كانون الثاني 
املقبل واألوملبي يترقب تصفيات آســيا 
املؤهلة إلى اوملبياد طوكيو 2020 التي 

تنطلق شهر آذار املقبل.

جانب من البطولة

أبو ظبي ـ وكاالت:

الحتضان  اإلمــارات،  دولة  تســتعد 
النســخة الـ 15 مــن بطولة كأس 
العالم لألندية، خالل شهر كانون أول 
12 كانون  البطولة، في  وتبدأ  اجلاري. 
أول اجلاري، على أن تنتهي يوم 22 من 

الشهر ذاته.
وصعدت 6 فرق حتى اآلن، مع انتظار 
املتأهــل الســابع من بــني عمالقي 
وبوكا جونيورز،  بليت  ريفر  األرجنتني، 
األحد املقبل، في إيــاب نهائي كأس 
اإلمارات،  وتســتضيف  ليبرتادوريس. 
احلدث املونديالــي، للعام الثاني على 
البطولة  نظمــت  مثلما  التوالــي، 

عامي 2009 و2010. 
في بداية انطالق املســابقة في عام 
2000 بنظامهــا القــدمي، تأهل إلى 
املبــاراة النهائية، الثنائــي البرازيلي 
كورينثيانز وفاســكو دي جاما.ومتكن 
كورينثيانــز من حصــد اللقب، بعد 
فاسكو  أمام  الترجيح  بركالت  الفوز 
دي جامــا، بعدمــا ســيطر التعادل 
الســلبي علــى الوقتــني األصلــي 
واإلضافي.وفي النسخة الثانية خالل 
عام 2005، جنح ســاو باولو البرازيلي 
في التتويج باللقب بعد الفوز بهدف 

دون رد أمام ليفربول اإلجنليزي.
وفــي نســخة 2006، ذهــب اللقب 
للمــرة الثالثة علــى التوالي لفريق 

برازيلي، بعدما تغلب إنتر ناســيونال 
على برشلونة اإلســباني بهدف دون 
رد، حمل توقيع لويــس أدريانو. ومنذ 
انطالق النســخة الرابعــة في عام 
األوروبية على  الفرق  2007، سيطرت 
10 نسخ منها، من أصل 11 نسخة، 
 .2017 مت خوضها حتى العام املاضي 
ففــي عــام 2007، متكــن ميالن من 
الفوز علــى بوكا جونيور في النهائي 
بنتيجــة 4-2، بينما فاز مانشســتر 
يونايتد على ليجــا دي كويتو بهدف 

نظيف، في نهائي نسخة 2008.
في  اإلســباني،  برشــلونة  ومتكــن 
باللقب  الفــوز  من   ،2009 نســخة 
األول لــه في مونديــال األندية، على 
 .1-2 بنتيجة  إســتوديانتس  حساب 
وفي 2010، متكن إنتر ميالن اإليطالي 
من الفوز على مازميبــي الكونغولي 
بثالثية نظيفــة في املباراة النهائية.
وفي نســخة 2011، حصد برشلونة، 
اللقب بعد الفوز في النهائي برباعية 

دون رد أمام سانتوس البرازيلي.
وكان االســتثناء الوحيد الذي قطع 
ســيطرة أوروبا، في نســخة 2012، 
عندمــا خطف كورينثيانــز، اللقب، 
بعد الفوز على تشيلسي بهدف دون 

رد في املباراة النهائية.
وعادت ســيطرة قــارة أوروبا بتتويج 
)2013( وريــال مدريد  بايرن ميونــخ 
)2014( وبرشــلونة )2015(، ثــم عاد 
الفريــق امللكــي ليتوج بنســختي 

)2016( و)2017(.
أيام قليلة تفصلنا عن بداية بطولة 
كأس العالــم لألندية فــي اإلمارات، 
الفتــرة من  والتي ســتقام خــالل 
12 إلى 22 من شــهر كانــون األول 
احلالي.البطولــة هذا العام تشــهد 

مشــاركة 7 أندية وهــي ريال مدريد 
ليبرتادوريس  وبطل كوبا  أوروبا،  بطل 
الذي لم يحدد بعد، وكاشــيما أنتلرز 
التونســي  والترجي  آســيا،  بطــل 
بطــل إفريقيــا، وفريــق جواداالخارا 
كونــكاكاف،  بطــل  املكســيكي 

والعني بطل الــدوري اإلماراتي، وتيم 
أوقيانوســيا.في  بطل  ويلينجتــون 
البداية يجب توضيح أن بطولة كأس 
العالم لألندية لم تقم في عام 2002، 
الرسمي  الراعي  وذلك بعد انسحاب 
للبطولة منذ عام 2001، قبل أن تعود 

مرة أخرى لالنطالق في عام 2005.
أول نسخة أقيمت بالتزامن مع كأس 
العالم للمنتخبات كانت عام 2006، 
حيث صعــد إلى نهائي كأس العالم 
لألندية التي أقيمت في اليابان، فريق 
بعد  وذلك  البرازيلي،  إنترناســيونال 
تخطيــه األهلي املصــري في نصف 
النهائي بهدفني مقابل هدف، ليقابل 
برشــلونة الذي صعد على حســاب 
كلــوب أمريكا املكســيكي بأربعة 
أهــداف نظيف.وجنح إنترناســيونال 
في حتقيــق لقب النســخة الثالثة 
البرازيلية  للحفاظ على الســيطرة 
التي بدأت بتتويج كورينثيانز وســاو 

باولو.
أمــا على مســتوى بطولــة كأس 
العام،  للمنتخبات فــي هذا  العالم 
والتي أقيمت في أملانيا متكن املنتخب 
اإليطالي من الفــوز باللقب بركالت 

الترجيح على حساب فرنسا.
بدأت الســيطرة األوروبيــة على لقب 
مونديال األندية في أعوام كأس العالم 
للمنتخبات من نســخة 2010، والتي 
هذه  اإلمارات.وشــهدت  فــي  أقيمت 
الكونغولي  مازميبي  النســخة حتقيق 
مفاجأة من العيار الثقيل، عندما متكن 
من الصعود للنهائي ألول مرة في تاريخ 
مشاركات األندية اإلفريقية باملونديال، 
وذلــك عقب فوزه على إنترناســيونال 
البرازيلي بهدفــني نظيفني في نصف 

النهائي.

والتقى مازميبي مع إنتر ميالن اإليطالي 
في النهائــي، لينهي النيراتزوري أحالم 
الفريــق الكونغولــي، ويفــوز عليــه 
بثالثيــة نظيفة.وفــي بطولــة كأس 
املنتخب  للمنتخبات، استطاع  العالم 
اإلســباني أن يحقق اللقــب األول في 
أقيمت بجنوب  التي  بالبطولة  تاريخه 
إفريقيا، وذلك بعد التفوق في النهائي 

على هولندا، بهدف أندريس إنييستا.
أمــا فــي بطولــة عــام 2014، والتي 
أقيمت في املغرب، متكن ســان لورينزو 
أوكالند  على  التفــوق  من  األرجنتيني 
سيتي النيوزيلندي في نصف النهائي، 
ليصعد للنهائــي، ملقابلة ريال مدريد 

الذي تفوق على كروز أزول املكسيكي.
ومتكن النادي امللكــي من حتقيق الفوز 
بالبطولــة ألول مرة فــي تاريخه، بعد 
الفوز على ســان لورينــزو في النهائي 

بهدفني نظيفني.
وفي هــذا العــام مــن كأس العالم 
للمنتخبات والتي أقيمت في البرازيل، 
أصحاب  األملانــي  املنتخــب  أقصــى 
األرض في نصف النهائي، بينما صعد 
منتخب األرجنتــني من نصف النهائي 

اآلخر على حساب هولندا.
وفــي النهائي، متكن ماريــو جوتزه من 
إحراز هدف الفــوز ملنتخب أملانيا على 
واملنتخبات  الفرق  لتسيطر  األرجنتني، 
األوروبيــة على بطــوالت كأس العالم 
لألنديــة واملنتخبات فــي عامي 2010 

و2014.

كأس العالم للمنتخبات كلمة السر األوروبية في البطولة

انطالقة برازيلية وهيمنة أوروبية في مونديال األندية

تقرير

كأس العالم لألندية

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلنــت جلنــة املســابقات فــي 
االحتــاد جــدول مباريــات الــدور 
احلادي عشــر من املرحلــة االولى 
لدوري الكــرة املمتاز الذي ينطلق 
غٍد اجلمعــة، باجــراء 6 مباريات، 
والنجف  اجلويــة  يلعــب  حيــث 
مبلعب الشــعب الدولي، ويتواجه 
الديوانيــة والشــرطة في ملعب 
التاجي  ملعــب  ويضيــف  األول، 

ويالقي  وأربيــل،  احلــدود  مبــاراة 
الصناعات  فريــق  البحري ضيفه 
الكهربائيــة في ملعب الزبير، في 
أمانة  تقام مبــاراة فريقــي  حني 

بغداد واحلسني في ملعب األول.
وتســتكمل مباريات الدور نفسه 
ماريات،   4 باقامــة  الســبت  يوم 
ديربي  يضيــف  الشــعب  ملعب 
بغداد اللقاء اجلماهيري بني فريقي 
الزوراء والطلبــة، في حني يلتقي 

في ملعب التاجي، فريقا الكهرباء 
والكــرخ، ويضيف ملعب امليمونة 
مباراة نفط ميســان وامليناء، وفي 
ملعــب الصناعــة جتــرى مباراة 

النفط والسماوة.
وجترى جميع املباريات في الساعة 
2 ظهرا، باستثناء مباراتي الطلبة 
مع الــزوراء واجلوية مــع النجف، 
الرابعة  فستقامان في الســاعة 

والربع عصرا.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن مدرب فريــق نادي الصناعة 
الطائرة، فاضل محســن،  للكرة 
لتمثيــل  العبــاً    13 اعتمــاده 
مباريات  فــي  فريقه  تشــكيلة 
لهذا  املمتــاز  الــدوري  بطولــة 

يوم  ســتنطلق  والتي  املوســم 
اجلــاري..  الشــهر  من  العاشــر 
احمد  عمر  هم:  الـ13،  والالعبون 
احمد سليم  حمودي ومصطفى 
وليث زهيــر عطية واحمد صالح 
جــواد وعبــداهلل مهــدي جهاد 

وعلي حيدر هــادي واحمد رحيم 
حميــد وحســني جمعة شــراد 
ومحمــد ابراهيم مزهر وعبداهلل 
فاضل محســن ومنــذر خلدون 
فهد ومحمــد مصطفى محمد 

ومجتبى فارس عيسى.

الصناعة يعلن تشكيلته لدوري الطائرة

بغداد ـ الصباح الجديد:
اختــار االحتاد اآلســيوي لكرة 
القدم، احلكم الدولي املساعد، 
عبداحلسن،  حيدر  آسيا،  نخبة 
مباريات  إدارة  في  للمشــاركة 
ضمن بطولة نهائيات كأس امم 
آســيا املقررة ان تبدأ في دولة 
اإلمارات العربية املتحدة مطلع 
املقبل،  الثانــي  كانون  شــهر 
وذلــك بعــد مشــاركته في 
ابو  االختبارات التي اقيمت في 
ظبي مؤخراً لـ 67 حكما ميثلون 

دول غربي آسيا.
وقال عبداحلســن، ان الترشيح 
أتى من االحتاد اآلســيوي لكرة 
القدم، في ضــوء عدم جاهزية 
آســيا  نخبة  الدولي  احلكــم 
محمد  مؤيد  الدكتــور  زميلي 
علي، الذي اجرى مؤخراً عملية 
االختبارات  ان  جراحية، مبينــا 

محاضرين  باشــراف  اقيمــت 
اآلسيوي  االحتاد  لدى  معتمدين 
الطريفي  علي  السعودي  وهم 
واألردنــي اســماعيل احلافــي 
والسنغافوري  أيشي  والياباني 
 7 فيها  واشــترك  جيمنــس، 
للوسط  هم  العراق  من  حكام 
املتحدث،  واملساعدان  ثامر،  زيد 
واميــر داود ومؤيد محمد علي 
وواثق مدلل واكرم علي وميثم 

خماط.
لتأكيد مقدرة  يتطلع  انه  وبني 
التحكيـــم العراقـــي في أمم 
زميليـه  جانـــب  إلـــى  آسيا 
نخبـة  الوســـط،  حكمـــي 
آسيـا، علـــي صبـاح ومهنـد 

قاسـم.
وبـــني ان تفوقـه فـــي اكثـر 
سابـــق  استحقـــاق  مـــن 
يعـــزز رصـيده بيـــن قضـاة 

صعيـــد  علــى  التحكيـــم 
القـارة، حيث كانت اخر بطولة 
شــارك فيهــا دورة األلعــاب 
شهر  اندونيسيا  في  اآلسيوية 
آب املاضي مع زميله للوســط 
ثامر، فيما كانت املشاركة  زيد 
بقيــادة ديربي مصر بني فريقي 
الزمالــك واالحتاد الســكندري 
ضمن ايــاب دور الـ 16 لبطولة 
األبطال، مع  لالندية  زايد  كأس 
زمالئه علي صبــاح وأمير داود 
رابعاً  حكما  ســعيد  ويوسف 
وكانت آخــر املباريات اخلارجية 

التي قادها.
الســكندري  االحتاد  فاز  حيث   
إلى  الفريقــان  ليلجأ  بهــدف 
ركالت اجلــزاء بعد فوز الزمالك 
وفاز  ذاتهــا،  بالنتيجة  ذهابــاً 
االحتــاد بفــارق ركالت اجلــزاء 

ليتأهل إلى دور الثمانية.    

غدا.. إقامة 6 مباريات في الجولة 11 
لدوري الكرة الممتاز

حيدر عبد الحسن يشارك في إدارة 
نهائيات أمم آسيا



 سمير خليل
 برعاية اجمللــس الثقافي البريطاني 
في العراق، احتضنت قاعة حوار في 
اخلاص  التشــكيلي  املعرض  بغداد 
مبناســبة اليوم العاملي لألشخاص 

ذوي االحتياجات اخلاصة.
ضم املعرض الذي افتتحته الدكتورة 
فيكتوريــا لينــدزي مديــرة اجمللس 
العراق،  فــي  البريطاني  الثقافــي 
رسوما لتســعة فنانني لم تثنهم 

اإلعاقة عن استثمار مواهبهم . 
ابــدت ليندزي ســعادتها باملعرض 

وقالت:
 يســعدني أن نكون هنــا اليوم في 
افتتــاح هــذا املعــرض تزامنا مع 
اليــوم الدولي اخلاص لألشــخاص 
ذوي اإلعاقة. الرســام العاملي هنري 
ماتيس قال مــرة )ان اإلبداع يحتاج 
إلى شــجاعة(، كل فنان هنا اليوم 
أظهر شــجاعة هائلة فــي احلياة، 
وكذلــك هــو احلال فــي أعمالهم 

الفنية. 
وأضافت: كل عمل فني ميثل قصة 
يرويها قلب الفنان، فماهي طبيعة 
الفنان ذي االعاقة فــي العراق؟ انه 
نعتد  لم  لزوايا متعــددة  يبصرنــا 
هناك  ليســت  وبتصوري  عليهــا، 
وسيلة أفضل مما نشاهده اليوم في 

هذا املعرض.
وتابعــت قائلة: هــذا املعرض دعوة 
للقلوب والعقــول للتجاوب مع ما 
يعرض علــى جدران هــذه القاعة. 
وهو  البريطاني  الثقافــي  اجمللــس 
يحتفل بالذكــرى 65 الفتتاحه في 
العراق، يســعى لتعزيــز العالقات 
الثقافية والتعليم في شــراكة مع 

الشعب العراقي.
 وحتدثت ليندزي عن ســبل التعاون 
فأوضحت  النشــاطات  وطبيعــة 
انــه: على مــر الســنوات املاضية 
أوركسترا  بدعم  انشطتنا  تراوحت 
دروس  وتقــدمي  الوطنية  الشــباب 
للغة اإلجنليزية في مخيم النازحني. 
مــن برامجنا تنفيذ مشــروع لبناء 
االبتدائي  التعليــم  فــي  القدرات 
إلى  تهدف  برامج  وكذلك  والثانوي، 
حتسني النتائج التعليمية لألطفال 
املعاقني، حيث يوجد 400 ألف طفل 
منهم في العراق، يرتاد املدرسة 15 

ألفا فقط.
 الفنانة عادلة فاضل اصيبت بالعوق 
عــام 2011 ومتتلك فــي مفكرتها 
سبعة معارض شخصية. شاركت 
في معــرض اليوم بثــالث لوحات. 

وحتدثت عن جتربتها قائلة:

املعــرض يحمــل رســالة، ان على 
املعاق ان يعرف ان ال يأس مع احلياة. 
واملوسيقى  بالرسم  مواهبه  ميارس 
واملسرح والرياضة. املهم ان يندمج 

في اجملتمع. ميارس حقوقه، وال 
يتوقف، عند هذا املعرض.

وتابعت: انا اشــتغلت 
الرسم  بإســلوب 

يعبر  وهو  باللون 
داخلي  في  عما 

مشــاعر  من 
صورا.  وليس 

نســعى 
للتعبيــر 
حالة  عن 
ق  ملعــا ا

مــن 
ل  خــال

االبداع. اما الفنان التشكيلي الرائد 
معن كرماشة فقال:

 الغــرض من معرضنــا هذا ايصال 
اعمــال وافــكار ذوي االحتياجــات 
برســالة  اجملتمع  الــى  اخلاصة 
مفادهــا ان االعاقة فكرية، 
نحن  جســدية.  وليست 
الثقافة  مــن  منتلــك 
والفكــر والوعي ما 
يجعلنا اقوياء امام 

العوق اجلسدي.
الفنان  شــارك 
شــة  ما كر
لوحات  بثــالث 
فــي املعــرض، 
اقام  ان  وســبق 
معارض  أربعــة 
شــخصية، ولديه 
عاملية.  مشــاركات 
مركــز  اول  اســس 
فــي  ثقافــي 
لنجف  ا

االشــرف يحتوي اقســاما للفنون 
اإلجنليزية،  واللغــة  التشــكيلية 
نفقته  وعلــى  شــخصي  وبجهد 

اخلاصة. 
الفنانــة زهراء البغدادي شــاركت 
بثالث لوحات. وحتدثت عن الغاية من 
املعرض قائلة: ميثل املعرض رســالة 
حقيقية ضد واقع معني، وبالتحديد 
واقع التعليم، فهناك معاناة تواجه 
املعاق وهو يحــاول متابعة تعليمه 
الضوء  باملدرسة، نسلط  وااللتحاق 
علــى واقــع التعليــم للمعوقني. 
اجلميل في معرضنا هذا اننا نناقش 
قضايــا حياتية من خــالل االبداع 
وليس من خالل النقد والكالم والذم 
للواقع. ســعيدة ان اكون جزءا من 

هذه الرسالة. 
الشــاب ســجاد جبار،  الفنان  اما 
الطالــب باملرحلة الثانية في كلية 
الفنون اجلميلة فقال: هذه املعارض 
فرصة للظهور وللتطوير. اشــارك 
بثالث لوحــات. وألول مــرة أحظى 
بهكذا مشــاركة، واعرض اعمالي 
في قاعة حوار، وامتنى ان تتكرر هذه 

الفرصة.

رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

صحيفة يومية سياسية مستقلة
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 "People" مجلة  اختارت 
املمثــل  األميركيــة 
ألبا  إدريــس  البريطانــي 
للقب الرجل األكثر جاذبية 
جائزة  وهــي   ،2018 لعام 

سنوية متنحها اجمللة.
البريطاني  املمثل  وأصبح 
الرجل رقم 33 الذي يحقق 
اللقــب، كمــا ظهر على 
غــالف اجمللــة مــع عبارة 
"الرجل األكثر جاذبية على 

قيد احلياة".
الذي  البريطاني  وأصبــح 
يبلغ من العمــر 46 عاًما، 
ثالث  األفريقية  األصول  ذو 
الداكنة  البشرة  من  رجل 
يفــوز باللقب، بعد املمثل 

واشنطن  دينزل  األميركي 
واملصــارع   ،1996 فــي 
دوين  األميركــي  واملمثل 
جونســون "ذا روك" فــي 

.2016
وكان آخــر بريطانــي حاز 
علــى اللقب العــب كرة 
القــدم اإلجنليــزي ديفيد 

بيكهام في عام 2015.

يحيــي املطــرب رامــي 
عيــاش، حفــال غنائيــا 
الفنادق  أحــد  داخل  غدا 
الكبــرى لصالــح إحدى 

شركات احملمول. 
يعقد  أخــرى  ناحية  من 
جلســات  عياش  رامــي 
مــع  مســتمرة  عمــل 
شربتجي،  رشــا  اخملرجة 
مــن أجل بــدء التصوير 
في مسلسله اجلديد في 

فبراير شباط املقبل.
ينتمــي  املسلســل 
الدرامــا  نوعيــة  إلــى 
 60 الـــ  االجتماعيــة 
قضية  ويناقش  حلقــة، 
رأي عــام جريئــة جــًدا، 
مشــيرًا إلى أنــه يجري 
نخبة  مع  التعاقد  حالًيا 

كبيــرة مــن املمثلــني، 
كما تدرس اخملرجة رشــا 
شــربتجي، العمل جيًدا 
ملعاينــة أماكن التصوير 
في أقــرب وقت. يذكر أن 
مؤخرًا  أحيا  عياش  رامي 
ضخًما  غنائًيــا  حفــاًل 
بدار  الكبير  املسرح  على 
األوبــرا املصريــة، ضمن 
ومؤمتر  مهرجان  فعاليات 
املوسيقى العربية الـ27.

مــع كل ظهــور للنجمة 
بويوكستون،  توبا  التركية 
تركيا،  تزداد شــهرتها في 
ولكــن يبدو أن شــهرتها 
في الوطن العربي ســتزيد 
مشاهدتها  بعد  للضعف 
باللغــة  تتحــدث  وهــي 
العربية باللهجة السورية.
مواقــع  رّواد  أعــاد  فقــد 
االجتماعــي  التواصــل 
نشــر فيديو قدمي للنجمة 
التركيــة وهــي تتحــّدث 
باللهجة  العربيــة  اللغة 
الســورية في فيلم "داها" 
Daha الذي شــاركت فيه 
كضيفة شــرف عام 2016 

زوجها  إخــراج  مــن  وهو 
أنور  واخملرج  املمثل  السابق 
صايالك. وأنتشــر الفيديو 
مواقع  على  البرق  بسرعة 
االجتماعــي  التواصــل 
جمهورهــا  ليتفاجــأ 
للغة  إتقانهــا  بطريقــة 
باللهجة  وحتدثها  العربية 

إدريس ألبا

توبا بويوكستون

رامي عياش

أخبــارهــــــــــم برعاية المجلس الثقافي البريطاني

فنانون يتحدَّون العوق باإلبداع ضمتهم "حوار"

جانب من املعرض

جمال جصاني

بعــد القــرار األخير الــذي اتخــذه احلــزب الدميقراطي 
الكوردستاني؛ بترشــيح جنيرفان بارزاني لرئاسة اإلقليم 
ومســرور بارزاني ملنصب رئاسة الوزراء في اإلقليم؛ يكون 
أمر اقتســام مقاليد الســلطات العليا فــي أربيل، قد 
حســم لصالح اجليل الثالث من عائلــة املال مصطفى 
البارزاني. قد يبدو ذلــك للكثير من املتابعني حلال واحوال 
التجربة السياسية في إقليم كوردستان، مغايرا ومتنافرا 
ومنظومة القيم الدميقراطية التي أتاحها املشرط األممي 
لشعب كوردســتان بشكل خاص والشــعوب العراقية 
بشــكل عام، بعد حمايته للتجربة بداية التســعينيات 
من القرن املنصرم، واســتئصاله للنظام املباد ربيع العام 

 .2003
لكن عند التمعن قليال في مســار التاريخ السياســي 
احلديث للعراقيني وللكورد بنحو خاص، ســنجد ان مثل 
هذه الهيمنة على ما يعرف بـ )االحزاب( من قبل عائالت 
بعينهــا، ومن ثم توريــث تلك الهيمنة بــني أجيالها، 
املنحدرة من صلــب "األب القائد" ليس باألمر اجلديد أو 
الطارئ. ال بل يأتي ذلك كامتداد لقيم وتقاليد راســخة 
علــى تضاريس هذا الوطن املمتد من الفاو لزاخو، حيث 
الثقافة األبوية وما يتفرع عنها من مستويات الوصاية 
على قبائل وشــعوب وملل لم تصل لســن التكليف 
احلضاري بعد. املدافعون عن مثل هذه القرارات، يعودون 
بنــا دائماً الى تاريــخ من "النضــال" اختصت به تلك 
القبائــل واألســر، تاريخ ومحطات لــم تتعرض لضوء 
الكشــف والنقد والتحليــل العلمــي واملهني، وهي 
كما غالبية ســرديات وحكايا تاريخنا القريب والبعيد، 
ظلت بعيدة عن عيون الفضوليني واملشككني مبدوناته 
وسردياته املوضوعة من قبل احلواشي وشريحة احلبربش 

والوعاظ. 
لسنا بالضد من تسنم أية شخصية ملواقع املسؤولية 
العليا في كوردســتان والعراق، مبا في ذلك الســيدين 
جنيرفان بارزاني ومســرور بارزاني وبقيــة املنحدرين من 
نســل املــال مصطفى، لكــن ان تتطوب تلــك املواقع 
باسم أسرة وســاللة بعينها، فقط لكونها تنحدر من 
نسل زعيم سياسي اشــتهر في محطة من محطات 
تاريخها؛ فإن ذلك ميثل اعتــداًء صارخاً على ما يفترض 
انها املثل العليا التي حرضت على ذلك الكفاح من أجل 
احلرية والكرامة وحق تقرير املصير. مثل هذه املمارسات 
والسلوك لم نشــاهدها عند شعوب وجتارب وأمم عرفت 
زعامات رائدة واســطورية كنيلســون مانديال أو مارتن 
لوثر كينــغ وحتى لدى املهامتا غاندي والكثير من القادة 
التاريخيني للشعوب والبلدان والدول من شتى الرطانات 
واملنحــدرات واألزيــاء. ان عمليات التوريث السياســي 
واحلزبي هــذه، ال متت بصلة إلرث الكفاح من أجل احلرية 
واحلداثة والتعددية واحلقوق، بل هي تعد جتسيدا لتقاليد 

وثقافة ماضوية.
 كانت تســتدعي مثل ذلك التوريــث للحفاظ على ما 
انتزعه اآلبــاء واألجداد من واليات واقطاعات سياســية 
واقتصاديــة. ان التحديــات االقتصاديــة واالجتماعية 
والسياســية التــي تواجــه التجربة الفتيــة القليم 
كوردستان، لم تعد كما كانت سابقاً، وقد كشفت جتربة 
االســتفتاء االخيرة على محدودية وضيق افق مثل هذا 
النمط من القيادات الوصائية وأسلوبها في قيادة العمل 
السياســي واإلداري، وقد شاهدنا ما متخضت عنه جولتا 
االنتخابات في اإلقليم وعلى مســتوى العراق، من نتائج 
مغايرة ملا يفترض بالصناديق تأديته، حيث يتم فيها عادة؛ 
معاقبة األطراف والشــخصيات الفاشلة سياسيا كما 
حصل مع )ســدنة االستفتاء( ال مكافئتهم على قرارات 
أحلقت أبلغ الضــرر بقضية ومصالح ســكان االقليم، 
كما حصــل مع النتائج التي حصدها احلزب الدميقراطي 
الكوردستاني في البرملان االحتادي وفي برملان اإلقليم. مثل 
هذه القرارات واملعطيات تشــير الــى ان االقليم وبهمة 
قياداته "التاريخية" يســير على خطى "اجلملكويات" أو 

التجربة اللبنانية وذلك أضعف اإلميان...!  

ومضــة

إقليم بارزان

الصباح الجديد - وكاالت:
اكتســحت أغنية، أريانا غراندي، شبكات 
مليون   89 وتخطت  االجتماعي  التواصل 
مشــاهدة على يوتيوب منذ نشرها، في 

30 نوفمبر تشرين الثاني املاضي.

ونشــر فريــق الترويج أغنيــة أريانا 
 Thank You," اجلديــدة  غرانــدي 
Next"، وعلق أعضاؤه على انتشارها 
الواســع عبر اإلنترنيــت قائلني، إن 
"فيديو أريانا غراندي كان جيدا جدا 

لدرجة أنه كسر اإلنترنت".
 Thank" وقال بوب بوبفي إن فيديو
You, Next"، حطم الرقم القياسي 
بســرعة جذبه للمشاهدين، فقد 
بعد  مليون مشــاهدة  أول  حقق 
35 دقيقة من نشــره، وفي ثالث 
يوم له، حقق نحــو 55 مليون 

مشاهدة. 
بتأديتهــا  اريانــا  وُعرفــت 

لدور )كات فالنتاين( في سلســلة املسلسالت 
الكوميديــة والغنائيــة "فيكتوريــوس" التي 
قدمتها قناة نكلوديون، والــذي حاز على جائزة 
إميي ونال شــعبية هائلة بني مسلســالت قناة 
نكلوديون. إضافة الى مشاركتها في مسلسل 
قناة نكلوديون التلفزيوني ســام وكات، وقيامها 

بالتمثيل في فيلم نكلوديون سويندل.
بدأت آريانا شــوطها املوسيقي مع صدور ألبوم 
فيكتوريوس املوسيقي األول في 2011. في مارس 
اذار عــام 2013، وأصدرت أغنيتها األولى املنفردة 
"الطريــق" "The Way" والتــي وصلــت ضمن 
األغان العشــر األوائل لتصنيــف بيلبورد هوت 
100، مع العديد من إشــادات النقــاد ومقارنة 
لها مع ماريا كاري من حيــث النطاق الصوتي. 
األغنية أيًضا كانت افتتاحية أللبومها األول يورز 
ترولي، الذي وصل إلى املركز األول على الرســم 
البياني األميركي بيلبــورد 200 والذي وصل إلى 
املركز األول أيضا فــي اآليتونز األميركي بعد 19 
دقيقة من صدوره والذي تخطت مبيعاته املليون 

نسخة.

أريانا غراندي تكتسح
 شبكات التواصل

القنــاة  تنــوي 
نيــة  يو لتلفز ا
 ،"NHK" اليابانية 
بتقنية  البث  بدء 
الدقة  فائقة   8K
الصورة،  وجــودة 
مــع  بالتعــاون 
 "Warner Bros" شركة

األميركية إلنتاج األفالم.
ومن املقرر افتتاح القناة اليابانية لهذه 
التقنيــة املتطورة ألول مــرة من خالل 
 Space" ،عرض فيلم هوليوود الشهير
 Warner" إنتــاج  مــن   ،"Odyssey

."Bros
 8K التي تبثها  وتبلغ دقة الصورة 
قرابــة 16 ضعف دقة تلفزيونات 

HD التقليديــة، اذ ال ميلــك الكثيــر من 
الناس التلفزيونات القادرة على استقبال 

."NHK" 8، التي تنوي بثهاK صورة
القناة  وفي تعليقها على اخلبــر، أكدت 
اليابانية أنها بدأت تطوير تقنية 8K منذ 
عام 1995، في حني أطلقت عليها اسم، 

"الرؤية اخلارقة".
وعلــى نطــاق أشــمل، تهــدف احملطة 
اإلعالميــة إلى بث حي للبطولة الدولية 
األوملبيــة، "طوكيو  لأللعــاب  املقبلــة 
التقنيــة املتطورة  2020"، باســتعمال 

نفسها.
وفي ســياق متصــل، أطلقــت كل من 
مؤخــرا،   ،)LG(و  )Samsung( شــركتي 
 ،8K تلفزيونات قادرة علــى البث بتقنية
لكن أسعارها ما زالت باهظة جدا بحيث 

يصعب اقتناء معظم الناس لها.

قناة فضائية تبدأ
8K البث بتقنية 

الصباح الجديد - وكاالت:

الصباح الجديد - وكاالت:
الروســي، فالدميير  الرئيس  أكد 
إطالقا  يســمح  ال  أنــه  بوتني، 
باالقتراب  األميركية  للغواصات 
مــن شــواطئ وحدود روســيا 
القطبيــة، ســاخرا من قصة 
 Hunter" ،الهوليــوودي الفيلم 

."Killer
األخير عن  الفيلــم  ويتحــدث 
قصة غير واقعيــة يقوم فيها 
قائــد غواصة أميركــي بإنقاذ 
مؤامرة  يواجــه  روســي  زعيم 
عسكرية داخلية، في حني ُسئل 
بوتــني عن رأيــه بالفيلم خالل 
لقمة  اخلتامي  الصحفي  املؤمتر 

مجموعة G20 في األرجنتني.
وأشــار بوتني مبتســما إلى أن 
واقعي  غير  الفيلم  "ســيناريو 
غواصة  ترســو  حيث  متامــا"، 
أميركية في ميناء روســي في 
القطب الشــمالي، عقب إنقاذ 
قائدهــا للزعيم الروســي من 

مؤامرة  وإفشــال  االختطــاف، 
عاملية  حرب  نشوب  ومنع  ضده 

ثالثة.
 "Hunter Killer" قصــة  وتعد 
خيالية وغيــر واردة احلدوث في 
الواقع، خاصة مع تشديد روسيا 
األجنبية  السفن  قوانني مالحة 
التي تبحر عبر البحر الشمالي، 

احملاذي للقطب.
وفــي ســياق متصــل، تركز 
الســلطات الروسية واجليش 
الروسي في السنوات األخيرة 
علــى عمليات استكشــاف 
وكذلك  الشــمالي،  القطب 
علــى تعزيــز حمايــة احلدود 

الشمالية.

الصباح الجديد - وكاالت:
حمل وانغ شيانغ تشيانغ املقيم 
في الصني، أمه املصابة بالشلل 
على ظهره ملــدة 15 عاما دائرا 
بها أرجاء البالد. حسبما أفادت 
البوابة اإللكترونية "آسيا وان".

بدأت قصة وانغ فــي عام 2003 
عندمــا توفي والــده، الذي كان 
يرعى زوجته املشــلولة، فاضطر 
الشاب البالغ من العمر 22 عاما 
أن يعتني بأمه املشــلولة، فقام 
إلى  بلدة  بترك عمله وسافر من 
بلدة أخرى مع والدته على ظهره 
جزئي،  بــدوام  وظيفة  عن  بحثا 
من شــأنها أن تسمح له برعاية 
الرجل  يســتطع  ولم  والدتــه. 
الســفر مع أمه بسيارة بسبب 

معاناتها من داء "دوار احلركة".
ولم يســتطع وانغ احلصول على 
العمل  أرباب  رفض  بسبب  عمل 
أن يعمل علــى وفق جدول زمني 

مرن.

وفي عام 2015، وجد وانغ وظيفة 
ثابتة فــي مصنع للمالبس. ومع 
ذلك، بعد ســتة أشهر، مت اغالق 
املصنع، وقرر العودة مع امه الى 

القرية.

بقصــة  القرويــون  وتأثــر 
الرجل لدرجة أنهم منحوه 
وظيفة حارس، وســاعدوه 
مساعدة  على  للحصول 
اجتماعيــة. كما قدمت 
له  منزال  احلكومــة  له 

وألمه.
وعندما انتشرت قصة 
شــبكات  على  وانغ 
التواصل االجتماعي، 
املستخدمون  رغب 
الرجل  مبســاعدة 
ووعــدوه  وأمــه، 
املــال  بجمــع 
كرسي  لشــراء 
متحــرك ألمــه 

املريضة.
كــم حالة تشــبه حالــة وانغ 
وامه، لكن هــل ميكن ان تلتفت 
حكومتنا  ومنهــا  احلكومــات 
املنشغلة بتقاسم السلطة الى 

امثالهما؟

"Hunter Killer"  بوتين يسخر من فيلم

حمل أمه لمدة 15 عامًا
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