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في هذا العدد  "كتاب نحو عراق جديد ـ سبعون عامًا من البناء واإلعمار" ص15

انطالقًا من مبادئ أخالقيات المهنة تولي "الصباح الجديد" اهتمامًا كبيرًا 
لرموز العراق ورواده في مجاالت المعرفة والفكر واإلبداع ، وممن أسهم 
في إغناء مس��يرة العراق من خالل المنجز الوطني الذي ترك بصماته عبر 
سفر التأريخ ، لتكون شاهدًا على حجم العطاء الثري واالنتمائية العراقية 
واس��تعرضنا في أعداد س��ابقة العديد من الكتب والمذكرات التي تناولت 
ش��تى صنوف المعرف��ة والتخصص وفي مج��االت متنوعة لذلك تباش��ر 
صحيفتنا في هذا العدد نشر فصول من كتاب "نحو عراٍق جديد � سبعون 

عامًا من البناء واإلعمار" لمؤلفه هشام المدفعي.

بغداد - اسامة نجاح:
أعلن��ت وزارة التخطي��ط ، أمس 
األربع��اء، أن حج��م املبالغ إلعادة 
إعمار املناطق احملررة تقدر ب� 100 
مليار دوالر، مبينًة أن خطة إعادة 
االستقرار ستكون على مدى 10 
س��نوات وبثالثة مسارات رئيسة 

حسب األولية واألهمية. 
وق��ال وزي��ر التخطيط س��لمان 
ب املدي��ر  اجلميل��ي خ��الل لقائ��ه 
اإلقليم��ي للبن��ك الدول��ي ف��ي 
الش��رق األوسط س��اروج كومار 
جها، بحس��ب بيان للوزارة تلقت 
صحيفة ‘‘الصباح اجلديد‘‘ نسخة 
منه، إن "خطة إعادة االس��تقرار 
واإلعمار للمناطق احملررة ستكون 
على مدى 10 س��نوات وفي إطار 
للمدة  األولى  تنمويت��ن  خطتن 
للم��دة  والثاني��ة   2022-2018

 ."2028-2023
"حج��م  أن  اجلميل��ي،  وأض��اف 
املبالغ املقدرة إلعادة اإلعمار تقدر 
بنح��و 100 ملي��ار دوالر"، مؤكداً 
"س��عي احلكوم��ة لتوفيرها من 
خ��الل املن��ح والق��روض الدولية 
وم��ا يتم تخصيصه م��ن املوازنة 
العامة للدولة على مدى سنوات 

اخلطة". 
ودع��ا اجلميلي، "البن��ك واجملتمع 
الدولي��ن إل��ى دعم الع��راق في 

توفي��ر جان��ب م��ن تل��ك األموال 
لتمكين��ه من تنفيذ اخلطة التي 
ستسير في ثالثة محاور أساسية 
املش��اريع"،  أولوي��ات  وف��ق  على 
موضحاً أن "هذه احملاور تركز على 
والتنمية  االقتصادي��ة  التنمي��ة 
االجتماعي��ة والبش��رية وإع��ادة 
تأهي��ل البنى التحتي��ة في إطار 
حوكم��ة عملي��ة إع��ادة اإلعمار 
من خ��الل القيام بالتنس��يق بن 
اجلهات الوطنية املعنية واجلهات 

الدولية املانحة". 
م��ن جانبه أكد املتحدث باس��م 
الزه��رة  عب��د  التخطي��ط  وزارة 
الهن��داوي ب��أن "حج��م املبال��غ 
إلعادة إعم��ار املناطق احملررة تقدر 
ب��� 100 ملي��ار دوالر كان��ت وفق 
دراسة استراتيجية من قبل جلنة 
ش��كلت من قبل جلنة من الوزارة 
واجله��ات ذات العالق��ة من هيئة 
االستثمار والرقابة املالية واألمانة 
العامة جملل��س الوزراء وغيرها من 

الدوائر اخلدمية األخرى. 
وقال الهن��داوي في حديث خاص 
بأن  ‘‘الصب��اح اجلديد‘‘  لصحيفة 
وزارة التخطي��ط وضع��ت خطة 
خ��الل ال��� 10 س��نوات املقبل��ة 
إلعادة إعمار املناطق احملررة والتي 
س��تكون عل��ى ثالث��ة مس��ارات 
حس��ب األولوي��ة وه��ي بش��رية 

وتنمية اقتصادية وبنى حتتية .
وأوض��ح الناطق باس��م ال��وزارة 

بأن" ال��وزارة تس��عى جاهدة من 
أجل وضع خطط جديدة حتاول أن 

تعيد احلي��اة من جديد ألكبر عدد 
من األماك��ن املتضررة م��ن جّراء 

العمليات اإلرهابية والعسكرية. 
تتمة ص3

"التخطيط" تؤكد حاجة العراق الى 100 مليار 
بغداد ـ الصباح الجديد:دوالر إلعادة إعمار المناطق المحررة 

دعا رئيس الوزراء حيدر العبادي، 
املراقب��ن اجلوي��ن إل��ى العودة 
الدولة  أن  ألعماله��م، مؤك��داً 
س��ترعى مطالبه��م على وفق 
القان��ون، فيما ب��ن أن مجلس 
ال��وزراء وج��ه بص��رف %40 من 

مستحقات املقاولن.
مؤمت��ره  ف��ي  العب��ادي  وق��ال 
وتابعته  األس��بوعي  الصحفي 
"أدع��و  اجلدي��د"،  "الصب��اح 
املراقبن اجلوين إلى العودة إلى 

أن "الدولة  أعمالهم"، مؤك��داً 
س��ترعى مطالبه��م على وفق 

القانون".
أن  إل��ى  العب��ادي  وأش��ار 
"مجل��س ال���وزراء أك��د ووجه 
%40 من مس��تحقات  بص��رف 
أن "مجلس  املقاولن"، مضيفاً 
املبادرة  ناق��ش ق��روض  ال��وزراء 
أم��وال  واس��تخدام  الزراعي��ة 
إلطالقه�ا  املس��ت�ردة  القروض 

للفالحن".
تتمة ص3

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعل��ن املمثل اخل��اص لألمن العام 
ل��ألمم املتح��دة ال��ى الع��راق ي��ان 
اقلي��م  مس��ؤولي  ان  كوبي��ش، 
كردس��تان اك��دوا عزمه��م عل��ى 
تنظي��م االس��تفتاء ف��ي االقليم 

نهاية العام احلالي.
جلس��ة  خ��الل  كوبيت��ش  وق��ال 
مجلس االمن الدولي ان مسؤولي 
ع��ن  اعلن��وا  كردس��تان  اقلي��م 
رغبتهم ف��ي تنظيم االس��تفتاء 
الستقالل كردس��تان، مشيرًا الى 
ان هؤالء املس��ؤولن ح��ددوا نهاية 
هذا العام موعداً إلجراء االستفتاء 
من اجل ابالغ العالم برغبة اهالي 

كردستان. 
واض��اف ان مس��ؤولي محافظ��ة 
يري��دون  انه��م  اعلن��وا  كرك��وك 

االشتراك في هذا االستفتاء.
ون��وه الى ان م��ن املرج��ح ان يلجأ 
القي��ام  ال��ى  القاع��دة  ارهابي��و 
بنش��اطات ارهابي��ة بع��د انتهاء 

حرب "داعش".
واكد كوبي��ش ان عل��ى التحالف 
الدولي العمل على مستوين، االول 
املشكالت والعراقيل االنية والثاني 
هي املش��كالت التي ستنشأ بعد 
حترير املناطق التي يس��يطر عليها 

ارهابيو تنظيم "داعش".
تتمة ص3

بغداد ـ الصباح الجديد:
قال وزير اخلارجية القطري، محمد بن 
عبد الرحم��ن آل ثاني، إنه لم يصرح 
بس��حب سفراء قطر من السعودية 
ومصر والكويت والبحرين واإلمارات، 

وأن كالمه أخرج عن سياقه.
وغ��ردت وكالة األنباء القطرية "قنا" 
على حس��ابها الرسمي في "تويتر"، 
قائل��ة: "وزير اخلارجي��ة يؤكد أنه لم 
يقل س��حب أو ط��رد الس��فراء وأن 

تصريحه أخرج من سياقه".
املوق��ع  أن  "قن��ا"  وكال��ة  وأك��دت 
للوكال��ة،  الرس��مي  اإللكترون��ي 

"تويت��ر"  موق��ع  عل��ى  وحس��ابها 
تعرضاً لالختراق، وصرح مدير مكتب 
االتصال احلكومي، س��يف بن أحمد 
آل ثاني، بأن موقع الوكالة مت اختراقه 

من قبل جهة غير معروفة إلى اآلن.
وكان��ت الوكالة اخملترقة قد نش��رت 
خب��رًا منس��وباً إل��ى وزي��ر اخلارجية 
القط��ري، أعل��ن في��ه عن "س��حب 
سفراء قطر لدى السعودية، ومصر، 
واإلم��ارات،  والبحري��ن،  والكوي��ت، 
ومغادرته��م ه��ذه الدول خ��الل 24 

ساعة".
تفصيالت ص6

العبادي يدعو المراقبين 
الجويين للعودة ألعمالهم

ويعد برعاية مطالبهم

كوبيش يؤكد عزم إقليم 
كردستان على إجراء االستفتاء

أزمة قطر تتواصل وخارجيتها 
تنفي سحب سفراء لها

»داعش« يفتتح مقرات بديلة لما يسمى 
بواليات نينوى في قضاء الحويجة

عشرات اآلالف من األشجار
في بعشيقة تحترق وتحتضر 23

بغداد ـ مشرق ريسان:
أعلن��ت جلن��ة اخلب��راء البرملاني��ة 
تس��لمها ألف��اً و100 طلب تقدمي 
لشغل عضوية مجلس املفوضن 
اجلدي��د، مؤك��دة في الوق��ت ذاته 
ق��رب انتهائها من التقيّيم األولي 
"التحريري"، متهيداً إلجراء املقابالت 

"الشفهية" للمتقدمن.
اخلب��راء  جلن��ة  عض��و  ويق��ول 

البرملانية النائب عن كتلة التغيير 
الكردستانية أمن بكر إن "اللجنة 
أكمل��ت نحو )%90( م��ن التقييم 
للمتقدمن؛  )التحري��ري(  األول��ي 
درج��ات  بتحدي��د  يتعل��ق  ال��ذي 
املفاضلة؛ فيما ستخصص بقية 
الدرج��ات بعد عملي��ة املقابلة"، 
مضيفاً إن "اللجنة س��تقرر احلد 
املطلوب من الدرجات التي حصل 

عليه��ا املتقدم��ون ف��ي التقييم 
التحريري، لغ��رض إجراء املقابالت 

الشفهية".
ويشير بكر في حديث مع "الصباح 
اجلديد"، إلى إن "اللجنة تسلمت 
بع��د  لك��ن  تق��دمي،  طل��ب   923
تس��لم طلبات االعتراض بس��بب 
اإلش��كاالت الفنية الت��ي رافقت 
عملية التقدمي اإللكترونية، قررت 

اللجنة متديد فت��رة التقدمي، حتى 
وص��ل العدد احلالي إلى ألف و100 

متقدم".
إن  اخلب��راء  ويؤك��د عض��و جلن��ة 
"اللجنة ستعقد اجتماعها قريباً 
لتحدي��د موع��د إج��راء املقابالت 
بع��د  للمتقدم��ن،  الش��فهية 

االنتهاء من التقييم التحريري".
تتمة ص3

التحالف الوطني شدد على اإلسراع في عملها

لجنة الخبراء البرلمانية تعلن تسلمها ألفًا و100 طلب تقديم 
لعضوية مجلس المفوضين وتستعد لـ"المقابالت الشفهية"

بغداد - وعد الشمري:
في  القانونية  اللجن��ة  أعلن��ت 
مجلس النواب، أمس االربعاء، عن 
اس��تكمال االجراءات الشكلية 
وزراء  باستجواب س��تة  اخلاصة 
ورؤس��اء هيئات مستقلة، فيما 
اش��ارت إل��ى تنظي��م محض��ر 
بارسال االسئلة اليهم مدعّمة 
بالص��ور والوثائ��ق، حتدث��ت عن 
مح��اوالت مماطلة بش��أن حتديد 
االس��تجوابات  تل��ك  مواعي��د 

بغرض تسويتها سياسياً.
وقال عضو اللجنة زانا سعيد في 
إلى "الصب��اح اجلديد"،  تصريح 
إن "رئيس البرملان سليم اجلبوري 
ابلغن��ا باس��تكمال االج��راءات 
اخلاصة  والش��كلية  القانوني��ة 
ورؤساء  وزراء  باستجواب س��تة 

هيئة مستقلة".
وتابع س��عيد أن "رئاسة البرملان 

اعّدت محضراً بش��أن االس��ئلة 
بغي��ة ايصالها إلى االش��خاص 
الذين تعرضوا إلى االس��تجواب 
ومن بعدها يتم املضي فيها من 

خالل حتديد موعد رسمي".
ولف��ت إلى "قرب ارس��ال جميع 
االسانيد املس��تجوبن من صور 
ووثائ��ق، ف��ي ح��ن أن اجلب��وري 
أك��د الت��زام البرملان مبحاس��بة 
املس��تجوبن عل��ى ان يتم ابالغ 
الشخص املستجوب باالسانيد 

املقدمة له".
أن "التجرب��ة  وأوض��ح س��عيد 
احلالية جمللس النواب افرزت لدينا 
نوع��ن م��ن االس��تجواب االول 
يحمل طابع��اً فنياً يعتمد على 
االس��انيد احلقيقية في االشارة 
إل��ى مكام��ن الفس��اد وضرورة 

التعامل معها".
تتمة ص3

تحدثت عن وجود مماطلة في تحديد مواعيدها بغية "تسويتها سياسيًا"

"القانونية النيابية" تكشف عن استكمال
إجراءات استجواب 6 مسؤولين

تقريـر

بغداد ـ الصباح الجديد: 
اخملاب��رات  وكال��ة  مدي��ر  أبل��غ 
العس��كرية األميركية اللفتنانت 
جنرال فينسنت ستيوارت جلسة 
جمللس الشيوخ أن كوريا الشمالية 
ماضية، إن لم يتم كبح جماحها، 
عل��ى طريق احلص��ول على صاروخ 
قادر على حمل س��الح نووي ميكنه 

ضرب الواليات املتحدة.
أح��دث  س��تيوارت  وتصريح��ات 
القل��ق  تصاع��د  عل��ى  الدالئ��ل 

األميركي بشأن تطور برامج بيونغ 
النووية  يانغ للصواريخ واألسلحة 
والتي تقول كوريا الش��مالية إنها 

حتتاجها للدفاع عن نفسها.
وأل��ح مش��رعون أميركي��ون على 
الوطنية  اخملابرات  ومدير  ستيوارت 
دان كوتس لتقدير املدة التي تفصل 
كوريا الشمالية عن امتالك صاروخ 
باليس��تي عابر للق��ارات قادر على 

الوصول إلى الواليات املتحدة.
ورفض املسؤولون مراراً تقدير مدة 

محددة قائلن إن ذلك سيكش��ف 
عن م��دى دراية واش��نطن بقدرات 
كوريا الش��مالية لكن س��تيوارت 

حذر من أن اخلطر يتنامى.
ووفقا ل�"رويترز"، قال ستيوارت في 
شهادة "إذا تُرك النظام في مساره 
احلال��ي فس��ينجح في آخ��ر األمر 
في نش��ر ص��اروخ يحمل س��الحاً 
نووي��اً ق��ادراً على تهدي��د األراضي 

األميركية".
تتمة ص3

الـ CIA  تبدي مخاوفها من استعمال
كوريا الشمالية النووي ضد أميركا

بغداد ـ الصباح الجديد:
يواجه السفير الفرنسي السابق 
املقرب  واملستش��ار  الع��راق  ف��ي 
م��ن الرئيس الفرنس��ي الس��ابق 
بويل��ون،  بوري��س  س��اركوزي، 
الفرنسي  القضاء  أمام  محاكمة 
بع��د إلق��اء القب��ض علي��ه ف��ي 

محطة للقطار ب فرنسا وبحوزته 
أكث��ر م��ن )390( ألف ي��ورو نقداً 

متجها بها الى بلجيكا.
وق��ال موق��ع آر أف آي الفرنس��ي 
ف��ي تقرير ل��ه ، إن "بويلون امللقب 
ب�)س��اركو بوي( وال��ذي لعب دورا 
فع��اال في حتس��ن العالق��ات بن 

ساركوزي والعقيد الليبي األسبق 
معم��ر القذافي، يواج��ه اتهامات 
بالتزوي��ر وغس��يل األم��وال بع��د 
توقيفه في محطة قطار غاردونور 
وهو يحم��ل حقيبة محش��وة ب� 

350 الف يورو و 40 ألف دوالر".
تتمة ص3

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن��ت قي��ادة عمليات بغ��داد عن 
انطالق عملية عس��كرية مشتركة 
غرب��ي  اجل��رذان"  "قت��ل  باس��م 

العاصمة.
وقالت القي��ادة في بيان لها اطلعت 
علي��ه "الصب��اح اجلدي��د"، ان "فجر 
يوم أمس انطلقت عملية عسكرية 

مشتركة بن قياديتي عمليات بغداد 
وش��رق االنب��ار اطل��ق عليها اس��م 
)قتل اجلرذان( ضمن مناطق النباعي 

والكسارات وبني زيد غربي بغداد".
 وأوضح البيان ان "العملية انطلقت 
للبح��ث ع��ن اإلرهابي��ن املطلوبن 
املناط��ق م��ن األس��لحة  وتطهي��ر 
وتأمن محيط  واملتفجرات  واالعتدة 

بغداد األمن��ي وتأتي ه��ذه العملية 
ضمن سلس��لة العملي��ات االمنية 
الس��ابقة لقيادة عملي��ات بغداد". 

وفي سياق آخر 
أعلن��ت قيادة عملي��ات دجلة، نتائج 
العملي��ة العس��كرية ف��ي قاط��ع 
شمال شرق محافظة ديالى لتعقب 
جيوب تنظيم "داعش"، فيما أكدت 

اس��تمرارها بخطط إنه��اء أي وجود 
للتنظيم.

وق��ال قائد عملي��ات دجل��ة الفريق 
الرك��ن مزه��ر الع��زاوي ف��ي حديث 
العملي��ة  "نتائ��ج  إن  صحف��ي، 
العس��كرية الواس��عة الت��ي جرت 
من ثالثة محاور ضمن قاطع ش��مال 
ش��رق ديالى انطالقا من تالل حمرين 

باجت��اه احل��دود االداري��ة لناحية قره 
تبه )110 كم ش��مال شرق بعقوبة( 
منذ ي��وم امس كانت تدمير مضافة 
لتنظي��م داع��ش االرهاب��ي وضبط 
كدس لألعت��دة وإبطال مفعول اربع 
عب��وات ناس��فة اضافة ال��ى تدمير 

زورق".
وأضاف الع��زاوي، أن "خطط تعقب 

جي��وب ومضافات داع��ش في ديالى 
مس��تمرة وهدفن��ا انه��اء أي وجود 
خلاليا التنظيم في اي منطقة ضمن 
حدود املس��ؤولية االمنية"، مش��يرا 
الى أن "خطط العمليات اس��همت 
في تعزيز االمن واالستقرار في عموم 

مناطق ديالى".
تتمة ص3

انطالق عملية عسكرية باسم "قتل الجرذان" غربي بغداد

من اجتماعات اللجنة القانونية النيابية

ملحق "       " 
القّصة القصيرة..

جماليات الحضور واألداء

اعتقال السفير الفرنسي السابق
في بغداد بتهمة تهريب أموال

جانب من األحياء املدّمرة في األنبار

تداخل الغرائبي والواقعي في )ابنة المحار وزبد البحار(

انفتاح التجنيس واتساع المقتضيات في كتابة القصة القصيرة جدًا



شؤون عراقية2

السليمانية ـ عباس كاريزي:

في تط��ور الفت قطع��ت حركة 
التغيير الش��ك باليقني واعلنت 
ان هيئته��ا الوطنية مس��تعدة 
ملناقش��ة جميع اخليارات املتاحة 
امامها حول ش��كل وآلي��ة ادارة 
تصريح��ات  اي��ة  وان  احلرك��ة، 
تص��در م��ن هن��ا وهن��اك ح��ول 
اختي��ار زعي��م جديد له��ا خلفا 
لزعيمها لنوش��يروان مصطفى، 
ال��ذي توف��ي االس��بوع املنصرم 
ف��ي الس��ليمانية، ال تعكس رأي 
احلرك��ة الت��ي تض��ع فك��ر ورؤى 
الراحل نصب  زعيمها  وطروحات 
اعينها ف��ي التعاطي مع جميع 
املس��ائل املصيرية، ف��ي غضون 
ذل��ك حم��ل قي��ادي ف��ي احل��زب 
الدميقراطي الكردس��تاني حركة 
التغيي��ر املس��ؤولية عن فش��ل 
جه��ود تفعيل برملان كردس��تان، 
مقترح��ا عليها العودة الى خانة 
املعارض��ة والتخل��ي عن منصب 

رئيس برملان كردستان.
ش��ورش حاجي املتحدث باس��م 
حرك��ة التغيير ق��ال في تصريح 
صحفي تابعت��ه الصباح اجلديد 
ان احلرك��ة لديه��ا العدي��د م��ن 
الس��ياقات والقنوات الرس��مية 
اخلاص��ة بجمي��ع املس��ائل التي 
تواجهها ومنها مس��ألة اختيار 
منس��ق للحركة خلفا لزعيمها 
الراح��ل نوش��يروان مصطف��ى، 
اال انه اكتف��ى بالقول ان احلركة 
لديها الهيئة الوطنية التي يقع 
عل��ى عاتقه��ا صياغ��ة واصدار 
الق��رارات وتاب��ع ان أي تصريح او 
حديث ع��ن اختيار زعي��م جديد 
التغيي��ر،  رأي  للحرك��ة ال ميث��ل 
التي قال ان لديها برنامجاً خاصاً 
لذل��ك، وه��و م��ا لم يعل��ن عنه 
ان معنوي��ات  بالق��ول  واكتف��ى 
احلرك��ة عالي��ة ملواجه��ة جميع 

التطورات السياسية.
وكانت الصباح اجلديد قد علمت 
من مصادرها اخلاصة ان عددًا من 
قيادات احلركة اتفقوا على ان حتل 
جلنة او هيئة قيادية محل منصب 
املنسق العام، وتأخذ تلك الهيئة 
عل��ى عاتقها مس��ؤولية رس��م 
سياس��ة واس��تراتيجية احلركة 

للمرحلة املقبلة.
وبينم��ا توقعت مواق��ع اعالمية 
ومص��ادر صحفي��ة ب��روز املزي��د 
م��ن اخلالفات بني جناح الش��باب 
داخ��ل احلرك��ة وجن��اح قي��ادات 
احلرك��ة احلالي��ني الذي��ن كان��وا 
س��ابقاً ضم��ن صف��وف االحت��اد 
الوطني الكردس��تاني وانش��قوا 
عنه برفقة نوشيروان مصطفى، 
ما لم يتم االس��راع في تسمية 
لقي��ادة  اش��خاص  او  ش��خص 
احلرك��ة خلفاً لزعيمه��ا الراحل، 
ق��ال ارام الش��يخ محم��د نائب 
رئيس مجل��س الن��واب العراقي 
القيادي في حركة التغيير انه لم 
يتم حل��د االن حتديد موعد لعقد 
اجتم��اع الهيئ��ة الوطني��ة في 
حرك��ة التغيير لتبح��ث بدورها 
التغيير  ادارة حرك��ة  موضوع��ة 

بعد وفاة زعيم احلركة.  
وتابع ش��يخ محم��د في معرض 
رده على س��ؤال لصحيفة اوينة 
حول موقف احلركة من تس��مية 
ش��خص لقي��ادة احلرك��ة خلفا 
لنوش��يروان مصطف��ى قائ��الً » 

انه حل��د االن لم يتم حتديد موعد 
اجتماع الهيئ��ة الوطنية، واردف 
»النه في الواق��ع اذا كان احلديث 
االن ع��ن م��لء منص��ب او مكان 
م��ن  كان  وان  نوش��يروان  كاك 
واحلزبية  املؤسس��اتية  الناحي��ة 
ض��روري، اال انه س��ابق الوانه في 
الوقت الراهن، وه��و من الناحية 
االخوية  وااللتزام��ات  االخالقي��ة 
جتاه منس��ق احلرك��ة الراحل غير 

محبذ.  
في غض��ون ذلك طالب منس��ق 
العالقات اخلارجية حلركة التغيير 
هم��داد حم��د االحت��اد الوطن��ي 
الكردستاني الى االلتزام بتطبيق 
بن��ود االتفاق السياس��ي املبرمة 

بينهما منذ اكثر من عام.
وقال حمد ف��ي تصريحه لوكالة 
التغيي��ر  حرك��ة  ان  ني��وز  روج 
متمس��كة بتنفيذ بنود اتفاقها 
م��ع االحت��اد الوطني م��ن دون أي 

تردد.
واض��اف » يب��دو ان قس��ماً م��ن 
اعضاء املكتب السياس��ي حلزب 
االحت��اد الوطن��ي باتوا يش��كلون 

عائقاً امام تطبيق االتفاقية.«
و دعا حمد الى »حس��م موضوع 
تطبي��ق االتفاقي��ة بع��د ان م��ّر 
عليه��ا ع��ام كام��ل م��ن دون ان 
تدخ��ل أي م��ن بنوده��ا التي من 
ش��أنها حل القضايا السياسية 
و االقتصادي��ة واالجتماعي��ة في 

اقليم كردستان حيز التنفيذ.
الى ذل��ك حمل علي عوني عضو 
احل��زب  ف��ي  القيادي��ة  الهيئ��ة 
الدميقراطي الكردس��تاني حركة 
التغيي��ر املس��ؤولية عن فش��ل 
جه��ود تفعيل برملان كردس��تان، 
واقترح عوني على احلركة العودة 
الى خانة املعارض��ة في االقليم، 
الن منصب رئيس برملان كردستان 
ل��ن يس��لم له��ا ثانية، حس��ب 

قوله.
واضاف عوني ف��ي تصريح ملوقع 
الدميقراط��ي  احل��زب  ان  دواروژ 
الكردستاني يسعى ومنذ البداية 
ال��ى تفعي��ل برمل��ان كردس��تان، 
موضحاً ان حركة التغيير ربطت 
كردس��تان  ش��عب  مس��تقبل 
مبصير ش��خص واحد، في اشارة 

الى متس��ك حركة التغيير ببقاء 
يوسف محمد في منصب رئيس 
البرمل��ان، خالف��اً مل��ا يطال��ب به 
بتغيير  الكردستاني  الدميقراطي 

هيئة رئاسة البرملان.
وب��ني عون��ي ان االحت��اد الوطني 
الكوردس��تاني ل��و اراد التفق مع 
الكردس��تاني  الدميقراطي  احلزب 
على تفعيل برملان كردس��تان، اال 
انهم ايضا ليسوا جديني مبا فيه 
كفاية، مش��يراً الى وجود طريق 
آخ��ر امام حرك��ة التغيير وهو ان 

تركن الى خانة املعارضة.
واضاف ان االحزاب الكردس��تانية 
عليه��ا ان ال تعم��ل ب��روح الربح 
واخلس��ارة، وان املرحل��ة الراهن��ة 
الوطن��ي  االحت��اد  عل��ى  تف��رض 
والدميقراط��ي الكردس��تاني واذا 
رغب االحتاد االس��المي، تشكيل 
حكومة جديدة، وان تعمل حركة 
واجلماع��ة االس��المية  التغيي��ر 
في خان��ة املعارض��ة،  مؤكداً ان 
رأي حزب��ه حول تفعي��ل البرملان 
يتلخ��ص بع��دم من��ح منص��ب 
رئيس برملان كردستان الى حركة 

التغيي��ر مج��دداً، لذا ف��ان حزبه 
يواص��ل اجتماعات��ه م��ع االحتاد 
الع��ادة  الكردس��تاني  الوطن��ي 
تفعي��ل البرملان م��ن دون احلاجة 

الى رئاسته احلالية.
الدميقراط��ي  احل��زب  وكان 
الكردس��تاني ق��د اعل��ن انتهاء 
اتفاق��ه السياس��ي م��ع حركة 
التغيي��ر الذي تش��كلت مبوجبه 
االقليم عق��ب تفاقم  حكوم��ة 
ازم��ة رئاس��ة االقلي��م واص��رار 
االحزاب االربعة الرئيس��ة )االحتاد 
الوطني وحرك��ة التغيير واالحتاد 
االس��المي واجلماعة االسالمية( 
على تعديل قانون رئاسة االقليم 
وتخلي بارزاني عن منصب رئيس 
االقلي��م ال��ذي يش��غله منذ 12 
عام��اً، ما دفع باحلزب الدميقراطي 
ال��ى االع��الن عن فس��خ حتالفه 
السياس��ي م��ع حرك��ة التغيير 
وق��ام بطرد رئيس البرمل��ان ووزراء 
التغيي��ر االربع��ة م��ن محافظة 
م��ا  االقلي��م،  وحكوم��ة  اربي��ل 
البرملان  تس��بب بتعطيل عم��ل 

املشلول منذ اكثر من عامني.

»الديمقراطي« يطالب حركة »التغيير«
بالدخول إلى خانة المعارضة في اإلقليم

حّملها مسؤولية تعطيل عمل البرلمان طارق حرب

يوم 2017/5/23 شرع البرملان قانون املعهد القضائي  
واملتضمن نقل املعهد وليس ضم املعهد اذ الصحيح 
نق��ل املعهد م��ن وزارة العدل الى مجل��س القضاء 
االعل��ى وال نعلم ملاذا اس��تعمل البرمل��ان مصطلح 
ضم  ذلك ان النظام القانوني العراقي استعمل هذا 
املصطلح لل��ذي ليس  لديه عائل��ة يرتبط بها كما 
هو حاصل بالنس��بة للصغير مجهول العائلة الذي 
يض��م لعائلة اخرى بحيث يكون ابن��ا لهذه العائلة 
اجلديدة طبق��ا لقانون االحداث واس��تعمل نظامنا 
القانوني مصطلح نقل كنقل املعهد القضائي من 
وزارة الع��دل ال��ى مجلس القض��اء االعلى وكم كنا 
نتمنى ان يتم نقل املعهد الى الس��لطة القضائيّه 
ولي��س الى مجلس القضاء الهمي��ة دور هذا املعهد 
كون��ه يتولى اع��داد  اعض��اء الس��لطة القضائية 
م��ن قضاة ومدعني عام��ني ودورات قانونية وقضائية 
كثيرة وان كانت املادة )٨٩( من الدس��تور حددت اذرع 
هذه الس��لطة وحيث ان القان��ون اجلديد لم يتطرق 
ال��ى معادلة ش��هادة خريجي هذا املعهد بش��هادة 
املاجس��تير او في االقل  ش��هادة العش��رة او الثالثة 

االوائل في املعهد معادلة للماجستير .
 ونظ��راً الهمي��ة الدراس��ي واملواضي��ع الت��ي يت��م 
تدريس��ها وللمس��توى العالي ال��ذي يحصل عليه 
خريج��و هذا املعهد بدراس��تهم  ومبدرس��يهم كان 
االولى النص بالقانون على ان ش��هادة املعهد تعادل 
ش��هادة املاجستير السيما وان  خريجي املعهد اكثر 
علمية من كثير من احلاصلني على شهادة املاجستير 
وان كان االولى اما ربط املعهد بوزارة التعليم العالي 
عل��ى ان يتولى مجل��س القضاء االعل��ى كل االمور 
اخلاص��ة باملعهد  من غير االرتب��اط بالتعليم العالي 
من الوجه العلمي ومنح ش��هادة املاجس��تير اما ما 
سوى ذلك فانه يدخل في اختصاص مجلس القضاء 
االعلى او في االقل ان يضم مجلس املعهد ممثال  عن 
وزارّة التعلي��م العال��ي لعالقتها الوطي��دة بالوجه 
العلم��ي للمعه��د كذلك متنينا عل��ى البرملان  زيادة 
خدم��ة مدير املعه��د بحيث تكون ١٥ س��نة وليس 
خم��س س��نوات فق��ط وك��م كان االول��ى ان يكون 
مدير املعهد قاضيا تتوفر فيه ش��روط العضوية في 
محكم��ة التميي��ز االحتادية وهو االفض��ل واالكمل 
لهذا املعهد املتخصص بالقضاء وختاما ان مثل هذا 
القان��ون ال ينفذه مجلس القضاء االعلى فقط كما 
ورد في آخر القانون وامنا  جميع اجلهات تتولى تتفيذه 
واوله��ا وزارة العدل لذا كان من الالزم عدم ايراد فقرة 
يتولى مجلس القضاء تنفيذه بحيث يكون التنفيذ 
من قبل اجلميع واولهم وزارة العدل ومجلس القضاء 

وهنالك هنات اخرى في هذا القانون.

نواقص كثيرة تشوب 
قانون المعهد القضائي

تقـرير

كاترين بنهولد
و سيالن ييجينسو

ترجمة : حسين محسن

وضع��ت رئيس��ة وزراء بريطانيا البلد 
ف��ى اعلى درجات التأهب ي��وم الثالثاء 
املاض��ي ونش��ر اجلي��ش للعم��ل م��ع 
الشرطة خش��ية وقوع هجوم ارهابي 

آخر وشيك.
جاء هذا االعالن بينما واصلت الشرطة 
التحقيق فيم��ا اذا كان التفجير الذى 
وقع ليلة االثنني فى حفل موس��يقي 
فى مانشستر والذى اسفر عن مقتل 
22 ش��خصاً من بينه��م اطفال، جزءا 

من مؤامرة اوسع.
وقال��ت رئيس��ة ال��وزراء تيري��زا م��اي 
في مانشس��تر بع��د اجتم��اع لكبار 
املسؤولني االمنيني »ال ميكن ان نتجاهل 
احتمالية  أن هناك مجموعة  واسعة  

من األفراد مرتبطون بهذا الهجوم«
وف��ي وقت س��ابق من الي��وم، داهمت 
الش��رطة منزل سلمان عابدي، الرجل 
ال��ذي مت التعرف علي��ه على انه منفذ 
االنفج��ار. و الذي توفي ف��ي االنفجار. 
وقال رئيس الش��رطة ايان هوبكنز من 
شرطة مانشس��تر ان التحقيق يركز 
عل��ى حتدي��د »م��ا اذا كان عاب��دي قد 

تصرف لوحده او انه جزء من شبكة«
و قال مس��ؤول كبير بالواليات املتحدة 
ليل��ة الثالث��اء ان عاب��دى س��افر عدة 
م��رات ال��ى ليبي��ا, موطن��ه االصلي, 
لك��ن من دون ان يع��رف توقيت رحلته 
االخيرة. ولم يؤذن للمسؤول مبناقشة 

املعلوم��ات علناً, و حتدث بش��رط عدم 
ذكر اسمه.

وم��ن خ��الل رف��ع مس��توى التهديد 
الوطن��ي من خطير الى حرج، اقترحت 
الس��يدة م��اي »ليس فق��ط ان يكون 
هن��اك احتمال كبير ب��أن يكون هناك 
هجوم، بل انه ممكن ان يكون وشيكا«. 
اتخذته��ا  الت��ى  االج��راءات  وج��اءت 
احلكومة ليلة الثالثاء بعد ساعات من 
بدء السلطات املهمة املروعة املتمثلة 
ف��ي التع��رف عل��ى القتل��ى. وكانت 
فت��اة تبل��غ م��ن العمر 8 س��نوات قد 
حضرت حفل أريانا غراندي مع والدتها 
وشقيقتها وطالبة جامعية كانوا من 

بني القتلى.
و بينما عززت السلطات دفاعات البالد 
,  اس��تطاع احملققون ان يعرفوا قدر ما 
يستطيعون عن عابدي,22 عاماً,  الذي 
ع��اش مع عائلت��ه  على بع��د بضعة 
امي��ال فقط من مكان التفجير, حيث 

قام بتصنيعها في منزله.
االنق��اذ خ��ارج س��احة  عث��ر عم��ال 
»مانشس��تر ارينا« ليل��ة االثنني على 
بطاق��ة هوي��ة عاب��دي. ه��ذا الدليل 
اوصل الشرطة إلى منزله على طريق 
إلسمور، في منطقة فالوفيلد. وقامت 
الشرطة بتفجير باب املنزل، للحذر من 
احتمالية وجود فخاخ متفجرة, بينما 

يشاهد اجليران املصدومني.
ولد عابدي في عام 1994 في بريطانيا، 
وفقا مل��ا ذكره مس��ؤول قانوني حتدث 
بش��رط عدم الكش��ف عن هويته ألن 

التحقيق ما زال جارياً.
وأعلن تنظيم داعش مس��ؤوليته عن 
الهجوم، قائال في أحد مواقع وس��ائل 

اإلع��الم االجتماعي��ة إن »أح��د جنود 
اخلالفة استطاع أن يضع عبوة ناسفة 
داخ��ل جتم��ع للصليبيني ف��ي مدينة 
مانشس��تر«. وكان واح��داً م��ن ع��دة 
بيانات، نش��رت على ش��تى حسابات 

وسائل االعالم االجتماعية.
وق��ال جار لعائلة عاب��دي في منطقة 

فالوفيل��د، جنوب غرب مرك��ز مدينة 
العائل��ة »ل��م تك��ن  إن  مانشس��تر، 
تتكلم مع أي شخص«. وأضافت اجلارة 
لينا أحمد: »كانوا أش��خاصاً لطيفني 
لو رجعنا للماضي«. وقالت إن العائلة 

تعرض أحيانا علماً ليبياً خارج املنزل.
وقال��ت جارة أخرى، فارزانا كوس��ور، إن 

األم، الت��ي تدرس الق��رآن، كانت خارج 
البالد ملدة ش��هرين تقريب��اً. وقال أحد 
شيوخ املركز اإلسالمي في مانشستر 
إن والد عابد وشقيقه إسماعيل كانا 
الش��يخ  لكن  للمس��جد،  يحض��ران 
فوزي حفار لم يعرف ما إذا كان عابدي 

يصلي هناك.

 وقال أحد كبار أعضاء اجلالية املسلمة 
في مانشستر ومسؤول قانوني طلب 
عدم الكشف عن هويته إن عابدي منع 
من املس��جد في ع��ام 2015 للتعبير 
عن دعمه لتنظيم داعش، و اصبح في 
ذل��ك الوقت موضع اهتم��ام لالجهزة 

االستخباراتية. 
وفى ارتف��اع مس��توى التهديد ذكرت 
السيدة ماي املعلومات التى مت جمعها 
اليوم الثالثاء في التحقيق في تفجير

 مانشس��تر وقالت ان املركز املشترك 
لتحليل االرهاب, هو الهيئة املسؤولة 
ع��ن حتدي��د املس��توى, و سيس��تمر 

مبراجعة املوقف.
وقالت ماي: »إن التغيير في مس��توى 
التهديد يعني أنه ستكون هناك موارد 
إضافية ودعم متاح للشرطة في أثناء 

عملها إلبقائنا جميعاً في مأمن.
وقال��ت »ال اري��د ان يش��عر املواطنون 
بالقل��ق بش��كل غي��ر مب��رر«. »لق��د 
واجهنا تهديداً إرهابياً خطيرًا في بالدنا 
لسنوات عديدة، واالستجابة العملية 
الت��ي أش��رت إليه��ا ه��ي اس��تجابة 
متناس��بة ومعقول��ة للتهدي��د الذي 

نواجهه«. 
وهذه هى املرة الثالثة التى ترفع فيها 
بريطانيا مس��توى التهديد الى درجة 

حرجة.
حي��ث كان��ت امل��رة االولى ف��ى 10 اب 
احلكوم��ة  احبط��ت  ان  بع��د    2006
مؤامرة لتفجير طائرات بقنابل سائلة, 
و الثانية كان��ت في 30  حزيران 2007, 
بع��د ان اقتح��م رجالن مدخ��ل مطار 

كالسكو بسيارة رباعية الدفع.
وعق��ب اع��الن رئيس��ة ال��وزراء, ق��ال 

مس��اعد املفوض م��ارك رول��ي رئيس 
الش��رطة الوطني��ة ملكافحة االرهاب 
ف��ى بي��ان »انن��ا نع��زز مواردن��ا لزيادة 
وجود الش��رطة فى املواقع الرئيس��ة 
مثل اماك��ن النقل واالماكن املزدحمة 
االخرى ونحن نراجع األحداث الرئيسة 

خالل األسابيع املقبلة ».
و اض��اف رول��ي »لقد طلب��ت احلصول 
عل��ى دع��م م��ن اجلي��ش ال��ى جانب 

الشرطة«
وكج��زء م��ن حتقيقه��م ف��ي تفجير 
مانشس��تر، ألقت الش��رطة القبض 
على رج��ل يبلغ م��ن العم��ر 23 عاماً 
خارج أحد املتاج��ر الكبرى بالقرب من 
منزل سلمان عابدي، ولكن لم يتضح 
عل��ى الف��ور م��ا إذا كان ه��ذا الرجل 

مرتبطاً بطريقة ما بالهجوم.
يذكر ان الهجوم االرهابى هو االس��وأ 
فى تاريخ مانشستر، وهى مدينة يبلغ 
عدد س��كانها نصف مليون نس��مة، 
واالس��وأ ف��ى بريطاني��ا من��ذ 7 مت��وز 
ع��ام 2005 عندم��ا لقي 52 ش��خصاً 
مصرعهم, في اربع هجمات منسقة 

على نظام النقل في لندن.
ولم يتض��ح بعد مدى تأثي��ر الهجوم 
عل��ى االنتخاب��ات. وقد اقت��رح بعض 
أنه سيس��اعد  اخلب��راء السياس��يني 
الس��يدة م��اي، التي كانت ف��ي دورها 
الس��ابق كوزيرة داخلية، مسؤولة عن 
األم��ن الداخلي ف��ي بريطاني��ا، وتعد 
عموم��اً قائ��داً قاس��ياً. ولك��ن هناك 
أس��ئلة صعب��ة تس��أل بالفع��ل عن 
الثغرات األمنية الت��ي قد حترض على 
االعت��داء، وم��ا كان ميك��ن القي��ام به 

ملنعه.

االستعدادات األمنية ترتفع في بريطانيا بعد تبّني داعش هجوم مانشستر

املتحدث باسم حركة التغيير »شورش حاجي«

بغداد ـ الصباح الجديد:
قاس��م  الداخلي��ة  وزي��ر  ام��ر 
االعرجي،ام��س الثالثاء، بتش��كيل 
جلن��ة للتحقيق في صح��ة تقارير 
نش��رتها مجلة املاني��ة حتدثت عن 
وج��ود ح��االت انتهاكات م��ن قبل 
ق��وات ال��رد الس��ريع، فيم��ا توعد 

باتخ��اد االج��راءات القانونية بحق 
املقصرين.

وقال املتحدث باسم الوزراء العميد 
س��عد معن في بيان اطلعت عليه 
»الصباح اجلديد« »في اطار سياسة 
الوضوح والش��فافية وعدم إخفاء 
املعلومات وإظهارها كما هي للراي 

الع��ام دومنا تزوي��ق أو حتريف، والتي 
انتهجه��ا وزي��ر الداخلية قاس��م 
األعرجي في تطبيق اس��تراتيجية 
الوزي��ر  أم��ر  فق��د  ال��وزارة،  إدارة 
بتش��كيل جلنة للتحقيق في مدى 
صحة التقرير اإلخباري الذي أوردته 
مجل��ة دير ش��بيغل األملاني��ة وما 

تضمنه من معلومات تفيد بوجود 
حاالت النتهاك حقوق اإلنس��ان في 
نينوى من قبل قوات الرد السريع«.

واض��اف مع��ن ان »االعرج��ي اوعز 
بالتح��ري  بالتحقي��ق  للقائم��ني 
الواض��ح والنزي��ه وع��رض احلقائق 

أمام أنظاره حال اكتمالها«.

بغداد ـ الصباح الجديد:
ف��ي  محل��ي  مص��در  كش��ف 
محافظ��ة كركوك،امس الثالثاء، 
ان قي��ادات مهم��ة ف��ي تنظي��م 
»داع��ش« قام��ت بفت��ح مقرات 
بديل��ة ملا يس��مى بوالي��ة نينوى 
ودجلة بقضاء احلويجة، فيما أكد 

ان قض��اء احلويجة ب��ات االن املقر 
الرئيسي في العراق للتنظيم.

وق��ال املصدر في حديث صحفي، 
إن »قي��ادات مهم��ة ف��ي تنظيم 
واليت��ي  م��ن  االرهاب��ي  داع��ش 
ف��ي  ش��وهدت،  ودجل��ة  نين��وى 
قض��اء احلويج��ة )55ك��م جنوب 

غربي كركوك(، بع��د هروبها من 
عمليات حترير نين��وى«، مبيناً أن« 
التنظيم قام بفتح مقرات لوالية 
نينوى ودجل��ة ووالية صالح الدين 
ووالية ديالى وجميعها في قضاء 

احلويجة«.
قض��اء   « ان   ، املص��در  وأض��اف 

املعق��ل  اصب��ح  االن  احلويج��ة 
الرئيس��ي للتنظيم بعد انقسام 
عناصر التنظيم الى مجموعتني 
االولى في قضاء احلويجة والثانية 
في قضاء تلعفر والبعاج«، مشيرا 
ال��ى ان »القي��ادات املهم��ة باتت 

موجودة في قضاء احلويجة«.

وزير الداخلية يأمر بتشكيل لجنة للتحقيق
في صحة تقارير نشرتها مجلة ألمانية

»داعش« يفتتح مقرات بديلة لما يسمى
بواليات نينوى في قضاء الحويجة

شورش حاجي: لدينا 
العديد من السياقات 
والقنوات الرسمية 
المعنية بجميع المسائل 
التي نواجهها ومنها 
مسألة اختيار منسق 
للحركة خلفا للزعيم 
الراحل نوشيروان 
مصطفى، و لدينا الهيئة 
الوطنية التي يقع على 
عاتقها صياغة وإصدار 
القرارات
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بغداد – عملية مشتركة 
ذكر مص��در امني في الش��رطة العراقية 
امس االربعاء ان عملية مشتركة انطلقت 
لتطهير مناط��ق األطراف غربي العاصمة 

بغداد .
وق��ال املصدر االمني ان عملية عس��كرية 
مشتركة بني قيادتي بغداد وشرقي االنبار 
انطلقت فجر يوم ام��س لتطهير مناطق 
النباع��ي والكس��ارات وبن��ي زي��د غرب��ي 

بغداد".

ديالى – عملية عسكرية 
اعلن��ت قيادة عمليات دجلة امس األربعاء، 
نتائ��ج العملي��ة العس��كرية ف��ي قاطع 
شمال شرق محافظة ديالى لتعقب جيوب 
تنظيم "داعش"، فيما أكدت اس��تمرارها 

بخطط إنهاء أي وجود للتنظيم.

وقال قائد عمليات دجلة الفريق الركن مزهر 
الع��زاوي  إن "نتائج العملية العس��كرية 
الواسعة التي جرت من ثالثة محاور ضمن 
قاطع شمال ش��رق ديالى انطالقا من تالل 
حمرين باجت��اه احلدود االداري��ة لناحية قره 
تبه كانت تدمير مضاف��ة لتنظيم داعش 
االرهاب��ي وضب��ط كدس لالعت��دة وإبطال 
مفع��ول اربع عب��وات ناس��فة اضافة الى 

تدمير زورق". 

صالح الدين – عمليات دهم 
اف��اد مصدر امن��ي في ش��رطة محافظة 
صالح الدي��ن امس االربعاء ان قوة من فوج 
طوارئ الش��رطة الثاني التابع الى مديرية 
واملنش��ات  البص��رة  محافظ��ة  ش��رطة 
واملشارك في قاطع عمليات سامراء متكن 
م��ن الق��اء القبض عل��ى اربع��ة متهمني 
مطلوب��ني للقضاء على وفق املادة 4 ارهاب 

ومت تسليمهم الى اجلهة اخملتصة. 
واضاف املصدر االمني الذي رفض الكشف 
عن اسمه ان قوة من فوج طوارئ الشرطة 
متك��ن م��ن الق��اء القب��ض عل��ى ه��ؤالء 
املطلوبني على وفق امل��ادة 4 من مكافحة 

االرهاب 

االنبار – اشتباكات مسلحة 
اك��د مص��در امني في ش��رطة محافظة 
االنب��ار ام��س االربع��اء ان خلي��ة االع��الم 
احلرب��ي اعلنت عن نتائج معركة "خاطفة 
وس��ريعة" نفذت في عم��ق صحراء االنبار 
من ثالثة محاور، مش��يرة ال��ى ان املعركة 
نفذت خالل عملية تعرضية اس��تمرت ل� 

48 ساعة وبعمق 40 كم. 
وقال املص��در إن "قطعات قي��ادة عمليات 
اجلزي��رة املتمثلة بالفرقة الس��ابعة ولواء 
املغاوير واحلشد العش��ائري نفذت بإسناد 

طي��ران اجلي��ش والق��وة اجلوي��ة وطي��ران 
التحال��ف الدول��ي عملي��ة تعرضي��ة في 
عمق الصحراء مبس��افة ٤٠ كم ومن ثالث 

محاور".

النجف – اعتقال مطلوبني 
كش��ف مصدر امني في سم السيطرات 
والط��رق اخلارجي��ة في ش��رطة محافظة 
النج��ف ام��س االربعاء عن الق��اء القبض 
على عدد من املطلوب��ني بجرائم مختلفة 
وقالت املديرية ان قسم شؤون السيطرات 
والط��رق اخلارجية القى القب��ض على ١٣ 

مطلوبا في سيطرات احملافظة اخملتلفة.
رف��ض  ال��ذي  االمن��ي   املص��در  وأوض��ح 
الكش��ف عن اس��مه انه مت  القاء القبض 
عل��ى مطل��وب ملكافحة اج��رام الديوانية 

واخر مطلوب إلى شرطة ذي قار. 

الديوانية – عملية امنية 
اف��اد مصدر امن��ي في ش��رطة محافظة 
الديوانية امس االربعاء انه مت القاء القبض 
على عدد من املتهمني واملطلوبني للقضاء 

في عدد من مناطق احملافظة.
واضاف املص��در الذي رفض الكش��ف عن 
اس��مه ان مفارز س��يطرة الدغ��ارة القت 
القب��ض مته��م وضب��ط بحوزت��ه كمية 
كبي��رة من املش��روبات الكحولي��ة ، فيما 
متكن��ت مف��ارز مركز ش��رطة الش��نافية 
وعفك والدغارة من الق��اء القبض على 3 
متهمني مطلوبني للقضاء مب��واد قانونية 

مختلفة . 

ميسان – كمني امني 
اك��دت ش��رطة محافظة ميس��ان امس 
االربع��اء ع��ن اعتق��ال م��روج ومتعاط��ي 
مخ��درات بكم��ني امن��ي ف��ي احملافظ��ة، 

مشيرة الى كمية من "احلشيشة" كانت 
بحوزته.

وقال قائد ش��رطة ميس��ان العمي��د نزار 
موه��ي الس��اعدي إن "مف��ارز مكافح��ة 
اخملدرات متكنت من نصب كمني في قضاء 
قلعة صال��ح وإلقاء القب��ض على عجلة 
يس��تقلها مروج ومتعاطي م��واد مخدرة 
وضب��ط )ا كغ��م( م��ن م��ادة احلشيش��ة 

بحوزته".

ذي قار – خطة امنية 
ذي  عق��دت مديري��ة ش��رطة محافظ��ة 
ق��ار ام��س االربعاء مؤمت��را امنيا موس��عا 
ملناقش��ة مفردات خطة حماية املواطنني 
واملمتلكات العام��ة واخلاصة في احملافظة 

خالل شهر رمضان املبارك.
واف��ادت املديري��ة ان 15 أل��ف عنصر امني 
وزارة  تش��كيالت  كاف��ة  وم��ن  ش��اركوا 

الداخلية لتنفيذها ، وعقد املؤمتر برئاس��ة 
احملافظ ومش��اركة مدير ش��رطة احملافظة 
وممثل مدير عمليات الرافدين مدراء وممثلي 
األجهزة األمنية التنفيذية واالس��تخبارية 

والرقابية والساندة في احملافظة. 

نينوى – ضربة جوية 
كشف مصدر محلي في محافظة نينوى 
امس االربعاء ان طيران اجليش دمر عجلتني 
تابعة لتنظيم داعش في قضاء البعاج في 

نينوى. 
ملعلوم��ات  اس��تنادا  ان��ه  املص��در  وذك��ر 
خلية اس��تخبارات قيادة عمليات قادمون 
يانين��وى طيران اجلي��ش بواس��طة طائرة 
CH4 املسيرة وجهت ضربة جوية اسفرت 
عن تدمير ش��احنه حتمل عجلت��ني ومواد 
متفجرة وجتهيزات قتالية اسفرت الضربة 

عن تدميرها في منطقة البعاج". 

انطالق عملية أمنية مشتركة غربي العاصمة بغداد * اعتقال إرهابيين مطلوبين بعمليات دهم شرقي سامراء 
الطيران يقصف أوكار مسلحين جنوبي األنبار * تدمير عجلتين ملغمتين بضربة جوية شمالي البعاج

3 شؤون عراقية

بغداد ـ الصباح الجديد:
دعا مصرف الرافدين الوزارات املش��مولة بسلفة 
خمسة ماليني تقدمي قرص مدمج ]CD[ يتضمن 

نظام رواتب منتسبيها بالكامل.
وق��ال املكت��ب االعالم��ي للمصرف ف��ي بيان له 
اطلعت عليه "الصباح اجلديد" ان "املصرف وضع 
خطوات ملنح سلفة خمسة ماليني والتي تتضمن 
توطني رواتب موظفي الدائرة املشمولة بالسلفة 
مرفق بكتاب رسمي موقع من قبل رئيس الدائرة 
تأييدا منه بصحة البيانات املوجودة في قرص ال� 
]CD[ ومعنون الى االدارة العامة للمصرف ]قسم 

تكنلوجيا املعلومات واالتصاالت[".
وأش��ار الى ان "األخير يقوم بتقاطع البيانات مع 
االستمارات االلكترونية التي توزع مجانا لطالب 
الس��لفة والتي يت��م ملؤها من قبله وارس��الها 
على شكل وجبات الى الفرع املعني الذي سيقوم 
باملن��ح والذي مت حتديده من قبل املدير املالي او من 

يخوله للوزارة او الدائرة".

بغداد ـ الصباح الجديد:
وجه وزي��ر العدل حي��در الزاملي،ام��س الثالثاء، 
بتوفي��ر جمي��ع احتياج��ات مديرية التس��جيل 
العق��اري في الفلوجة، بهدف اس��تئناف العمل 
بشكل رسمي فيها إلعانة العوائل النازحة على 
استعادة السندات العقارية اخلاصة بعقاراتهم 

بعد انتهاء مرحلة "داعش".
وقالت ال��وزارة في بيان اطلع��ت عليه "الصباح 
اجلديد"، إن "جلنة من ش��عبة املتابعة والتنسيق 
الشمالية قامت بإجراء زيارة ميدانية الى مديرية 
التس��جيل العقاري في الفلوجة وعقد اجتماع 
مع معاوني ش��عب التس��جيل العقاري وتفقد 
س��ير العمل في الدائرة ملعرفة معوقات العمل 
فيه��ا"، مؤكدة ان "بناية الدائرة بحالة جيدة ومت 
جرد احتياجاتها من أث��اث وأجهزة لتوفيرها ومبا 
يحقق اس��تقرار الدوام الرسمي فيها بصيغته 

النهائية".
وأضاف��ت ال��وزارة، ان "العمل حالي��ا في مديرية 
التس��جيل العق��اري يت��م وفق آلية اس��تخراج 
صور قيد واستشهادات، وان املديرية لم تتعرض 
إل��ى التخريب وقس��م من األضابي��ر املفقودة مت 
معاجلتها حس��ب تعليم��ات )6( لس��نة 1991، 
بفض��ل برنام��ج األرش��فة االلكتروني��ة ووجود 

قاعدة معلومات كاملة بالسجالت العقارية".
يش��ار ال��ى ان وزارة الع��دل اص��درت توجيه��ا 
الى دائ��رة التس��جيل العقاري العام��ة بإيقاف 
التصرفات العقارية في املناطق التي س��يطرت 
عليها "داعش" منذ تاريخ دخول هذه العصابات 
واعتب��ار ما جرى في حينه��ا الغياً للحفاظ على 

أمالك املواطنني من التالعب.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن��ت وزارة التربية،ام��س الثالث��اء، أن موعد بدء 
اختبارات التعليم املس��رع س��يكون ف��ي يوم 14 
حزيران املقب��ل، مبينة أن االختب��ار جلميع املراحل 

سيبدأ في الساعة التاسعة صباحا.
وق��ال وزير التربية محمد إقبال الصيدلي في بيان 
اطلعت عليه "الصباح اجلدي��د"، إن "يوم األربعاء 
2017 س��يكون مخصص��ا  14 حزي��ران  املواف��ق 
المتحان التعليم املسرع تالميذ املرحلة االبتدائية 
)اخلامس االبتدائي("، مش��يرا الى أن "يوم االربعاء 
املوافق 21 حزيران 2017 سيكون مخصصا لطالب 
املرحلة املتوس��طة واالعدادية )الثاني متوس��ط، 

واخلامس علمي بفرعيه(".
وأضاف الصيدلي أن "االختبار سيبدأ في الساعة 
)9:00( صباح��ا للمراحل )االبتدائية، املتوس��طة، 
أن  عل��ى  والتطبيق��ي(،  االحيائ��ي  االعدادي��ة 
يستصحب املشاركون في االختبار هوية االحوال 
املدنية عند احلضور الى املرك��ز االمتحاني ويحرم 

من االختبار من ال يحملها".
وأوض��ح أن "االختب��ار س��يجري ف��ي محافظ��ة 
بغداد ثانوي��ة املتميزات-الرصافة الثانية //ش��ارع 
فلسطني/خلف محطة تعبئة االدريسي/ بجانب 

نادي الشباب )محلة 505 زقاق 54 البناية 41(".

"الرافدين" يدعو 
الوزارات إلرسال أسماء 

المشمولين بالسلف

توفير احتياجات 
التسجيل العقاري

في الفلوجة

14 حزيران المقبل 
موعدًا لبدء اختبارات 

التعليم المسرع

الملف األمني

"التخطيط" تؤكد حاجة العراق 
الى 100 مليار دوالر إلعادة إعمار 

املناطق احملررة
وتابع أن"ال��وزارة بانتظار تخصيص 
املبالغ م��ن احلكومة والدول املانحة 
وصندوق النقد الدولي للبدء بتنفيذ 

اخلطة خالل الفترات املقبلة. 
وتعرض��ت املناطق الت��ي مت حتريرها 
م��ن تنظيم "داعش" الى تدمير في 
كثير من البنى التحتية واملنش��آت 
مما  والدوائ��ر احلكومية  الصناعي��ة 
يتطل��ب تخصي��ص مبال��غ كبيرة 

إلعادة إعمارها.

انطالق عملية عسكرية باسم 
"قتل اجلرذان" غربي بغداد

من جهة أخرى افاد سكان محليون 
ان تنظي��م داع��ش اق��دم على قتل 
13 مدني��اً وس��ط املوص��ل بتهمة 
محاول��ة الفرار مما يس��ميها "ارض 

اخلالفة".
وقال الس��كان في حديث صحفي، 
ان داع��ش أع��دم 13 مدني��ا بإطالق 
نار في تقاطع الس��رجخانة وسط 
ف��ي  بجثثه��م  وألق��ى  املوص��ل 
الطرقات بتهمة محاولة الفرار جتاه 
القوات العراقية من منازلهم التي 

ماتزال حتت سيطرة داعش.
الى ذلك قال سكان محليون اخرون، 
ان 18 مدني��اً و9 م��ن عناصر داعش 
قتلوا بقصف جوي استهدف منزال 
في منطقة حضيرة السادة وسط 

املوصل ضمن املدينة القدمية عند.
أولئ��ك  ان  الس��كان  وأوض��ح 
وقوفهم  قتل��وا عن��د  األش��خاص 
بطابور للحصول عل��ى حلوم أغنام 
كان تنظي��م داع��ش يش��رف على 
توزيعه��ا وبيعه��ا لألهال��ي ج��راء 
النق��ص احلاصل في األغذية واجلوع 

الذي يضرب بالسكان.

العبادي يدعو املراقبني اجلويني 
للعودة ألعمالهم ويعد برعاية 

مطالبهم
وق��رر املراقب��ون اجلوي��ون، األحد )21 
اي��ار 2017(، التوق��ف ع��ن املراقب��ة 
اجلوي��ة للطائ��رات املدني��ة حص��را 
باملطارات العراقية، فيما أشاروا إلى 
اس��تمرارهم بتقدمي خدمات املالحة 
اجلوية للطائرات العس��كرية إلدامة 

زخم االنتصارات.
وأعلن املراقبون اجلويون، يوم االثنني ، 
أن وزير النقل كاظم فنجان احلمامي 

أبدى دعمه الالمحدود لهم.

كوبيش يؤكد عزم إقليم 
كردستان على إجراء االستفتاء

كما اكد ان قانون احلش��د الشعبي 
يج��ب ان يك��ون بصيغة ال تس��بب 
الطائفية،  والفوض��ى  احل��رب  بإثارة 
مضيف��اً ان الفتيات والش��باب في 
تع��داد  نص��ف  يش��كلون  الع��راق 
الس��كان ويجب عدم تهميش��هم 

في عملية املصاحلة.
وتط��رق كوبي��ش ف��ي تقري��ره الى 
رغب��ة وارادة االيزيديني واملس��يحيني 
خ��الل اجتماعه��م م��ع مس��ؤولي 
االمم املتحدة م��ع ممثليهم، الفتاً الى 
انه��م يريدون تع��اون اجملتمع الدولي 

وحمايته لهم.
كما اشار كوبيش الى متانة التعاون 
بني كردستان وبغداد واجليش العراقي 
وقوات البيش��مركة ف��ي احلرب ضد 
"داعش"، متمنياً ان ينتقل مستوى 

هذا التنسيق الى اجملال السياسي.
وتاب��ع كوبي��ش انعدام وج��ود احلوار 
خلق العديد من املش��كالت، ومنها 
عدم تنفيذ املادة 140 من الدس��تور 
العراق��ي، مرجح��ا ان يك��ون ع��دم 
تنفيذ ه��ذه املادة بخلق مش��كالت 

في املستقبل ايضا.

جلنة اخلبراء البرملانية تعلن 
تسلمها ألفاً و100 طلب تقدمي 

لعضوية مجلس املفوضني 
وتستعد لـ"املقابالت الشفهية"

ويأتي ذلك في وقت ش��ددت الهيئة 
السياسية للتحالف الوطني، أمس 
االثنني، على ضرورة إجناز جلنة اختيار 
أعمالها  املفوض��ني  أعضاء مجلس 

بأسرع وقت.
وبحس��ب بيان صحف��ي للتحالف؛ 
ل�"الصب��اح  من��ه  نس��خة  وردت 
اجلديد"؛ ف��إن "الهيئة السياس��ية 
للتحالف الوطني عقدت اجتماعها 
الدوري، وناقش اجملتمعون املستجدات 
وتطوراته��ا  والسياس��ية  االمني��ة 
في العراق واملنطقة الس��يما تقدم 
العملي��ات ف��ي الس��احل االمين من 
املوص��ل وحترير االحي��اء فيه وحصر 
الدواع��ش فيم��ا تبقى م��ن االحياء 

القدمية".
وتضمن اجتم��اع التحالف الوطني 
أيض��اً "مل��ف االنتخاب��ات وتق��دم 
اللجن��ة البرملانية في اختيار أعضاء 
مجل��س املفوضني اجلديد". وأش��ار 
البيان إلى إن "اجملتمعني شددوا على 
ضرورة إجناز اللجنة وأعمالها بأسرع 

وقت ممكن".
ووفق��اً للبيان، فإنه "متت مناقش��ة 
مس��ودة قانون االنتخاب��ات وأهمية 
حس��م اجل��دل بش��أنه مب��ا يضمن 
تش��ريع قان��ون انتخاب��ات مجالس 
احملافظات يحقق االستقرار والتمثيل 
العادل وتق��دم األداء وتطوره"، الفتاً 
إلى إن "االجتماع ش��هد استضافة 
رئي��س ديوان الوقف الش��يعي الذي 
قدم تقريرا مفصال عن عمل الديوان 
الت��ي  واملعوق��ات  اجنازات��ه  واه��م 

تواجههم".
كما ناقش اجملتمعون "عمل اللجان 
التحالفية وأدوارها في التنسيق مع 

احلكومات احمللية واحلكومة االحتادية 
مجل��س  ف��ي  النيابي��ة  واللج��ان 

النواب". بحسب البيان.
يع��اد إل��ى األذه��ان إن جلن��ة اخلبراء 
في مجل��س النواب، أعلن��ت في )2 
نيس��ان 2017( فتح باب الترش��يح 
املس��تقلة  العلي��ا  للمفوضي��ة 
لالنتخابات, داعية الراغبني بالتقدمي 
إل��ى زيارة املوق��ع اإللكتروني الذي مت 

تخصيصه لهذا الغرض.
اللجنة س��بعة ش��روط  ووضع��ت 
أم��ام املتقدمني، تنص على أن يكون 
املرش��ح "عراقياً مقيم��اً في العراق 
اقامة دائمة، وحاصل على الشهادة 
اجلامعي��ة األولي��ة في األق��ل، وأن ال 
يقل عمره عن خمسة وثالثني عاماً، 
إضافة إلى أن يكون حس��ن السيرة 
والسلوك، ومن ذوي الكفاءة واخلبرة 
في مجال العمل اإلداري، ومس��تقال 
من الناحية السياسية، فضالً عن أن 
ال يكون مشموال بإجراءات املساءلة 
والعدالة ولي��س لديه قيد جنائي أو 

من أثرى على حساب املال العام.

"القانونية النيابية" تكشف عن 
استكمال إجراءات استجواب 6 

مسؤولني
القانوني��ة  اللجن��ة  عض��و  وب��ني 
النيابي��ة أن "الن��وع االخر، وهو الذي 
لغ��رض  يحم��ل طابع��اً سياس��ياً 
االستهداف الشخصي وعدم القيام 
باالس��تجواب على اساس علمي وال 

يهدف إلى املصلحة العامة".
ويرى سعيد أن "اجمللس في جلسات 
مستمرة  املس��تقبلية  االستجواب 
على ه��ذا النهج ولن يتغير ش��يء، 
واالخ��ر  فني��اً  فبعضه��ا س��يكون 

سيبقى مبالمح سياسية".
من جانبه، ذك��ر عضو اللجنة االخر 
أمني بكر ف��ي تصريح إلى "الصباح 

اجلديد"، أن "مجلس النواب بانتظار 
حتدي��د مواعيد بقية االس��تجوابات 
بع��د االعالن عن املض��ي بها نتيجة 
الش��كلية  ش��روطها  اس��تكمال 

واملوضوعية".
وأض��اف بكر ان "التأخي��ر في حتديد 
املواعي��د تق��ف وراءه دواف��ع  تل��ك 
داخ��ل  توج��ه  فهن��اك  سياس��ية، 

البرملان مع التعطيل واملماطلة".
ويجد بك��ر أن "ابرز اس��باب التأخير 
قد يتعلق بإمكانية تسوية االزمات 
السياس��ية من خالل االستجوابات 
تس��فر  وق��د  عليه��ا  واملفاوض��ة 
املباحثات عن س��حب البعض منها 
كم��ا يجرى احلديث عن��ه مؤخراً في 

وسائل االعالم".
وأورد أن��ه "ب��ات بحك��م املؤك��د أن 
الفص��ل التش��ريعي احلال��ي ال��ذي 
ينتهي يوم االول م��ن حزيران املقبل 
ل��ن يش��هد أي اس��تجواب بحكم 

قصر املدة املتبقية".
ومض��ى بكر إلى أن "امل��دة املتبقية 
حلني البدء بالفصل التشريعي املقبل 
ستكون مخصصة للمناقشات بني 
الكت��ل لعله��ا تس��تطيع احلصول 
عل��ى مكاس��ب لق��اء التن��ازل عن 
االس��تجواب او تشكيل حتالفات أما 
بالضد من املس��ؤول ال��ذي يتعرض 
إلى االس��تجواب أو أنه��م يصوتون 
لصاحله بغ��ض النظر ع��ن طبيعة 

االجوبة".

اعتقال السفير الفرنسي السابق
في بغداد بتهمة تهريب أموال

مبينا ان "القانون الفرنس��ي يحظر 
نق��ل مبلغ أكث��ر م��ن 10 آالف يورو 
بنحو س��ري إل��ى أي بلد م��ن بلدان 

االحتاد األوروبي". 
وأض��اف أن "بويل��ون يص��ر عل��ى أن 
األم��وال كانت مدفوعات له بوصفه 

وسيطا لشركة عراقية في مشروع 
بناء كبي��ر كان القاضي الفرنس��ي 
للمحكم��ة غال��ي مرزب��ان قد علق 
عليه في وقت س��ابق بوجود رائحة 

فساد مزعجة فيه".
وتاب��ع املوقع أن "املته��م بعد جلبه 
األموال إلى فرنس��ا م��ن العراق من 
دون ان يتم اإلع��الن عنها في أي من 
البلدي��ن، قام بإخفائه��ا في أربع رزم 
اثن��ني منها في ش��قته ف��ي باريس 
وواح��دة في قبو البناي��ة وأخرى في 

حفرة في نفس القبو".

الـ CIA  تبدي مخاوفها من 
استعمال كوريا الشمالية النووي 

ضد أميركا
وأضاف "في حني أن من املس��تحيل 
تقريب��ا توقع متى س��يحصل على 
هذه الق��درة ف��إن النظ��ام الكوري 
الشمالي ماض على طريق ستكون 

فيه حيازة هذه القدرة حتمية".
ويعق��د مجل��س األم��ن الدولي في 
وق��ت الحق اجتماع��ا مغلقا لبحث 
جترب��ة أجرتها بيونغ يان��غ يوم األحد 
ال��ذي  بوكغوكس��ونغ2-  لص��اروخ 
يعم��ل بالوق��ود الصل��ب فيما ميثل 
وعقوب��ات مجلس  لق��رارات  حتدي��ا 

األمن.
وأفادت صحيفة واش��نطن بوست، 
بأن الرئي��س األميركي دونالد ترامب 
الش��مالي،  الكوري  الزعي��م  وصف 
كيم جونغ أون، بأن��ه "مجنون ميلك 
أس��لحة نووية"، وذلك خالل مكاملة 
هاتفية مع نظيره الفلبيني، رودريغو 

دوتيرتي، نهاية نيسان.
واستنادا للصحيفة، قال ترامب في 
نهاية تلك املكاملة الهاتفية في 29 
نيس��ان املاضي "ال ميكنن��ا أن نترك 
مجنون��اً ميلك أس��لحة نووي��ة ُحّراً 

بهذا الشكل!".

تتمات ص1

نينوى ـ خدر خالت:

تعاني عش��رات اآلالف من اشجار 
الزيت��ون في ناحية بعش��يقة من 
خط��ر االندث��ار الس��باب عدي��دة 
يأتي ف��ي مقدمتها احتالل داعش 
للمدينة والتداعيات التي اعقبت 

ذلك.
جولة صغيرة في بلدتي بعشيقة 
وبحزان��ي املتاخمت��ني لبعضهما 
بزراع��ة  والش��هيرتني  البع��ض، 
الس��نوات  مئ��ات  من��ذ  الزيت��ون 
تكشف حجم اخلطر الداهم على 
بس��اتني الزيتون التي بات بعضها 
اشبه مبتحف الشجار متوت واقفة 
وهي حتكي ظلم االرهاب الداعشي 
الذي حول تل��ك اللوحات اخلضراء 
من البس��اط النبات��ي اجلميل الى 
مشهد مش��وه تفوح منه رائحة 

املوت.
ناحية بعش��يقة )17 كلم شمال 
ش��رق املوصل( كانت تزهو بوجود 
اكث��ر من 150 الف ش��جرة زيتون 
مثمرة، ع��دا عش��رات االلوف من 
غير املثمرة، وكانت بورصة الزيتون 
في الع��راق اجمع، حي��ث ان االف 
االطن��ان من ثم��ار الزيت��ون كانت 
تأت��ي الى بعش��يقة م��ن مناطق 
مثل س��نجار و احلويج��ة وغيرها، 
ليتم اعادة بيعها لتجار في العراق 

و اقليم كردستان.
بع��د احتالل بعش��يقة ف��ي 6 آب 
2014 م��ن قب��ل تنظي��م داع��ش 
اش��جار  ري  يت��م  ل��م  االرهاب��ي، 
الزيت��ون التي حتت��اج للمياه حيث 
ينبغي ري االشجار ملرتني في االقل 
سنوياً، علماً ان لكل شجرة حوض 
كبير )حفرة حول جذور الش��جرة( 
يسمح بتخزين كميات جيدة من 
املياه، لكن االش��جار ب��دأت تذبل 
في الع��ام االول من احتالل داعش، 
بفعل بعض الصور التي كان يتم 
االصطناعة  باالقم��ار  التقاطه��ا 

او بوس��ائل اخ��رى وكان االخضرار 
يتحول الى لون بني.

وبع��د م��رور نحو 3 س��نوات على 
بقاء اش��جار الزيتون عطشى من 
دون رّي، ظهر عدو جديد لبس��اتني 
الزيتون، حيث ان االعش��اب البرية 
احلقلي��ة انتش��رت بكثاف��ة حول 
االش��جار بس��بب غياب الفالحني 
واملزارع��ني، واندلعت النيران الكثر 
من مرة في اجزاء واسعة من تلك 
البس��اتني بفعل القص��ف اجلوي 
عل��ى مواقع داعش ط��وال عامني، 
االمر ال��ذي اح��رق االالف من تلك 

االشجار.
وبرغ��م حترير بعش��يقة منذ نحو 
6 اش��هر، اال ان جهود اعادة احلياة 
الشجار الزيتون ما زالت خجولة او 
معدومة، باستثناء محاوالت فردية 
من اصح��اب بعض امل��زارع الذين 
س��ارعوا الى تطهير بس��اتينهم 
م��ن االعش��اب وتقليمه��ا وقطع 
الس��يقان الذابل��ة واالس��راع بري 
االش��جار، علما ان اغلب االشجار 
بدأت بالنمو مجدداً، لكنها بحاجة 
ماس��ة حلمايتها من احلرائق التي 
جتددت لالس��ف اكثر من مرة بعد 

التحرير، فضال عن احلاجة املاس��ة 
لتوفي��ر مي��اه ال��ري، و ان مدين��ة 
بعش��يقة مهددة بفقدان لقبها 

"مدينة الزيتون".
يقول مزارعو الزيتون في بعشيقة، 
ان اح��د اس��باب ع��دم االهتم��ام 
باش��جار الزيت��ون يع��ود لفوضى 
قوانني االس��تيراد التي س��محت 
باستيراد ش��تى انواع ثمار الزيتون 
من دون فوائد كمركية االمر الذي 
اضر باملنتج احمللي وباسعاره، حيث 
ان اصح��اب البس��اتني كان��وا قد 
بدؤوا باهمال اشجارهم حتى قبل 

احت��الل بلدتهم من قب��ل داعش، 
الن عملية بيع احملصول بالكاد كان 
يغط��ي تكاليف االي��دي العاملة 

لقطفه من االشجار.
اهال��ي  وبحس��ب مزارع��ني م��ن 
بعشيقة، فان قوانني استيراد ثمار 
الزيت��ون من دون تعرف��ة كمركية 
يضر باقتصاد البل��د قبل ان يضر 
بالفالح��ني وجعل العراق يخس��ر 
سنويا املاليني من الدوالرت بسبب 
خروج العمل��ة االجنبية من البلد 

وتوقف او انحسار االنتاج احمللي.
 ويش��ار ال��ى ان اهالي بعش��يقة 

يتميزون بانتاج واح��دا من افضل 
ان��واع الزيت��ون ف��ي الع��راق، كما 
انهم ينتج��ون زيت الزيتون النقي 
الذي يصل��ح ملعاجل��ة الكثير من 
االم��راض، كم��ا كان يت��م انت��اج 
صابون زيت الزيت��ون االصلي الذي 
ال يضاهيي��ه أي ن��وع صاب��ون آخر 
من املس��تورد او احملل��ي، وكل هذه 
املنتجات مهددة باالنقراض بسبب 
املوت الذي يجتاح بساتني الزيتون 
ف��ي بعش��يقة وبحزاني، بس��بب 
العطش واالهم��ال وغياب الدعم 

احلكومي.

جولة صغيرة في 
بلدتي بعشيقة وبحزاني 
المتاخمتين لبعضهما 
البعض، والشهيرتين 
بزراعة الزيتون منذ 
مئات السنوات تكشف 
حجم الخطر الداهم 
على بساتين الزيتون 
التي بات بعضها أشبه 
بمتحف ألشجار تموت 
واقفة وهي تحكي ظلم 
اإلرهاب الداعشي

أشجار بعشيقة

"مدينة الزيتون" مهددة بخسارة لقبها

عشرات اآلالف من األشجار في بعشيقة تحترق وتحتضر
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بغداد – الصباح الجديد:

حققت املالكات الهندسية والفنية 
ف��ي وزارة الكهرب��اء بالتع��اون م��ع 
خبراء من ش��ركة جن��رال الكتريك 
العمالق��ة منج��زا قياس��يا العادة 
احلياة ال��ى التوربين��ات في محطة 
الدورة ومحطات جنوبي بغداد بعد 

ان تعرضت الى عطل مفاجئ .
وتعمل املالكات الهندسية والفنية 
في شركة جنرال الكتريك بالتعاون 
م��ع م��الكات وزارة اكهرب��اء عل��ى 
مدار الس��اعة وهي على اس��تعداد 
كام��ل الع��ادة تصلي��ح اي خلل او 
عطل ط��ارئ على محطات الطاقة 
في جمي��ع ارجاء الع��راق من خالل 
واملواه��ب  باخلب��رات  االس��تعانة 
والطاقات الشبابية العراقية  ضمن 

فريق عمل الشركة .
وعب��ر مدي��ر قس��م الصيان��ة في 
ش��ركة جنرال الكتريك في العراق 
زي��د االنص��اري ع��ن تقدي��ره لهذا 
االجناز الكبي��ر وقال نحن اليوم جندد 
الت��زام الش��ركة الراس��خ بدع��م 
ال��رؤى الوطنية الرامي��ة إلى توفير 
خدمات الطاقة املستمرة واملوثوقة 
العراقي في  واملستدامة للش��عب 

جميع انحاء البالد. 
»جن��رال  ش��ركة  ل��دى  ان  يذك��ر 

إلكتريك« تاريخ حافل في العراق مع 
خبرات واس��عة من احللول التقنية 
الت��ي تعزز الكف��اءة واإلنتاجية في 
الطاق��ة ومعاجلة  قطاع��ات توليد 
والرعاي��ة  والغ��از  والنف��ط  املي��اه 

الصحية والطيران.
إلكتري��ك«  »جن��رال  وتتواج��د 
ف��ي الع��راق عب��ر 3 مكات��ب ف��ي 
بغ��داد وأربي��ل والبصرة وتنس��جم 
استثمارات الشركة في مضمونها 
وأهدافها مع األهداف االستراتيجية 
للحكوم��ة العراقي��ة الرامي��ة إلى 
تطوير البنية التحتية وتوفير فرص 
العمل املثم��رة للمواطنني وتطوير 
ارتفع  مهاراتهم وخبراته��م، حيث 
ع��دد موظفين��ا مبق��دار 3 أضعاف 
خ��الل الس��نوات اخلم��س املاضية، 
ليصل إل��ى اكثر م��ن 300 موظف 
وتبلغ نسبة العراقيني منهم ضمن 

مالكات الشركة 95%.
والشركة فخورة للغاية مبا حققته 
للطاق��ة« خالل  إلكتريك  »جن��رال 
األشهر ال� 12 املاضية، حيث قدمت 
العديد م��ن اخلدم��ات والتحديثات 
الت��ي س��اعدت وزارة الكهرباء على 
حتقي��ق أعل��ى مس��تويات إنتاجية 
في قطاع الطاق��ة بالعراق منذ 15 

عاماً.
إلكتري��ك«  قام��ت »جن��رال  فق��د 
لتولي��د  توربيناته��ا  أول  بتركي��ب 

الطاق��ة ف��ي الع��راق ع��ام 1965، 
ووصل ع��دد هذه التوربين��ات اليوم 
إلى أكثر م��ن 130 توربينا تتوزع في 
شتى أرجاء البالد، وتسهم في تزويد 
أكثر من %60 م��ن إجمالي الطاقة 

املُنتجة في العراق. 
ويتمثل دور جنرال الكتريك كشريك 

للعراق ف��ي مواصلة تق��دمي أحدث 
احللول والتقنيات ومشاركة أفضل 
اخلبرات م��ع عمالئنا احملليني لنعمل 
معاً على تعزي��ز البنى التحتية في 
العراق- ومبا يشمل أهم القطاعات 
احليوية توليد الطاقة، النفط والغاز، 
معاجل��ة املي��اه، الطي��ران والرعاية 

الصحية. 
فخ��ورون  نح��ن  االنص��اري  وق��ال 
للغاية مبا حققته »جنرال إلكتريك 
للطاق��ة« خ��الل األش��هر ال��� 12 
املاضي��ة، حي��ث ق��دم العدي��د من 
اخلدمات والتحديثات التي ساعدت 
وزارة الكهرب��اء عل��ى حتقي��ق أعلى 

مستويات إنتاجية في قطاع الطاقة 
بالع��راق منذ 15 عام��اً ، فقد قامت 
الش��ركة بتركي��ب أول توربيناته��ا 
لتوليد الطاقة في العراق عام 1965، 
ووصل ع��دد هذه التوربين��ات اليوم 
إلى أكثر من 130 تتوزع في مختلف 
أرج��اء البالد، وتس��اهم ف��ي تزويد 
أكثر من %60 م��ن إجمالي الطاقة 
املُنتج��ة في الع��راق ، وما كان لكل 
هذا أن يتحقق لوال شركائنا احملليني 
والدعم الكبير الذي نحظى به من 
احلكومة العراقية. وال يس��عنا في 
ه��ذه املناس��بة إال أن نتقدم إليهم 
جميعاً بعميق الشكر والتقدير على 
ثقتهم املس��تمرة بنا، والتي أتاحت 
لن��ا توس��عة نط��اق حضورن��ا عبر 
ثالثة مكاتب ل� »جن��رال إلكتريك« 
في بغداد والبصرة وأربيل، بالتزامن 
مع رفع ع��دد موظفينا مبقدار ثالث 
أضع��اف خ��الل الس��نوات اخلمس 
املاضية، ليصل إل��ى300  من خيرة 

املواهب العراقية.
واض��اف نح��ن الي��وم جن��دد التزام 
»جن��رال إلكتريك« الراس��خ بدعم 
ال��رؤى الوطنية الرامي��ة إلى توفير 
خدمات الطاقة املستمرة، املوثوقة 
العراقي في  واملستدامة للش��عب 
كافة أنحاء البالد وس��تضيف هذه 
املش��اريع أكث��ر م��ن 2 جيج��اواط 
م��ن الطاقة إلى ش��بكة الكهرباء 

الوطني��ة، ع��الوًة عل��ى تأم��ني 6.5 
الطاق��ة  مراف��ق  عب��ر  جيج��اواط 
احلالي��ة، مما يع��زز البني��ة التحتية 
للقط��اع ويس��اهم ب��دور ع��ام في 
تلبية املتطلبات املتنامية على موارد 
الكهرباء في العراق ، وال يقتصر دور 
»جنرال إلكتريك« على تزويد أحدث 
احللول التقني��ة املتطورة، وتوظيف 
وتدري��ب امل��الكات احمللي��ة، وتق��دمي 
خدمات صيانة متكاملة على املدى 
الطوي��ل، ب��ل وميتد ليش��مل أيضاً 
االس��تفادة م��ن إمكان��ات التوريد 
العاملي��ة للش��ركة وعالقاته��ا مع 
أه��م املؤسس��ات املالي��ة لتوفي��ر 
الالزم لهذه االس��تثمارات  التمويل 
اجلدي��دة. وفي هذا اإلطار، س��اعدت 
»جنرال إلكتري��ك« حتى اليوم على 
تأمني متويل تزيد قيمته على ملياري 
دوالر أميرك��ي للمش��اريع اجلدي��دة 
ف��ي قطاعي الطاقة وتطوير البنية 

التحتية في العراق. 
وفي اخلتام قام نحن ملتزمون بدورنا 
الطاق��ة،  بّن��اٍء لقط��اع  كش��ريك 
ونتطلع إلى تأسيس منظومة عمل 
متكامل��ة ف��ي العراق، تق��وم على 
االبتكارات التي تواكب االحتياجات 
احمللي��ة، وتدري��ب وتطوي��ر إمكانات 
الك��وادر العراقي��ة، وتطبيق أحدث 
احلل��ول الرقمي��ة لرفع مس��تويات 

اإلنتاجية. 

خالل زيارته الحالية إلى دولة اإلمارات 
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متابعة الصباح الجديد:

بح��ث وزي��ر الصناع��ة واملع��ادن 
املهندس محمد شياع السوداني 
خالل االجتماع املوس��ع في غرفة 
اب��و ظب��ي للتج��ارة والصناع��ة 
بحضور أعض��اء الوف��د العراقي 
الرس��مي الذي يضم رئيس هيئة 
االستثمار واملستشار االقتصادي 
ومس��ؤولني  ال��وزراء  لرئي��س 
حكوميني ورج��ال أعمال عراقيني 
االس��تثمارات  تدعي��م  س��بل 
مش��اريع  لتنفي��ذ  املش��تركة 
تخ��دم  وحيوي��ة  اس��تراتيجية 

البلدين الشقيقني .    
 وأك��د الوزي��ر خ��الل االجتم��اع 
فرص��ا  ميتل��ك  الع��راق  أن  عل��ى 
كثي��رة وموارد طبيعية وبش��رية 
العراقي��ة  وان احلكوم��ة  كبي��رة 
ج��ادة ف��ي تنويع مص��ادر الدخل 
ودع��م القط��اع اخل��اص كخي��ار 
س��تراتيجي ولي��س تكتيك��ي او 
مرحلي برغم التحديات والظروف 
الصعب��ة واالزمات الت��ي مر بها 
البلد وتأثيرها على مجمل احلياة 
العامة ومش��اريع البنى التحتية 
ف��ي العراق ، مش��يرا إل��ى توجه 
احلكوم��ة نح��و أج��راء إصالحات 
حقيقي��ة م��ن خ��الل مراجع��ة 
ل��كل القوانني والقرارات التي من 
ش��أنها أن تقدم مزايا وتسهيالت 

لرجال األعمال واملستثمرين .
ولف��ت الوزير ال��ى أن أحد أهداف 
مراجع��ة  ه��و  االجتم��اع  ه��ذا 
املشكالت واملعوقات التي واجهت 
واملس��تثمرين  األعم��ال  رج��ال 
اإلماراتي��ني الفتا ف��ي الوقت ذاته 
ال��ى اع��داد خارطة اس��تثمارية 
توضح أغلب املشاريع وفي عموم 
محافظات الع��راق ، مؤكدا على 
أهمية استمرار الزيارات التجارية 
الدولية  املعارض  واملش��اركة في 
إل��ى جان��ب أهمي��ة خل��ق حالة 
تنظيمي��ة بني رج��ال األعمال في 
العراق واإلمارات من خالل مجلس 
االعمال  رج��ال  مش��ترك يض��م 

العراقي��ني واإلماراتيني  ، مش��ددا 
على ضرورة األخ��ذ بنظر االعتبار 
ودراسة كل املالحظات والقضايا 
االجتم��اع  خ��الل  املطروح��ة 

ومتابعتها ...
رئي��س  اس��تعرض  جانب��ه  م��ن 
هيئة االس��تثمار الدكتور سامي 
االعرج��ي الف��رص االس��تثمارية 
واملوزع��ة   2017 لع��ام  املتاح��ة 
على عش��رة قطاعات اقتصادية 
والصناع��ة  والغ��از  كالنف��ط 
والزراعة والسكن والبنى التحتية 
والتعلي��م  والصح��ة  والنق��ل 
والسياحة  واالتصاالت  والكهرباء 
، مش��يرا إل��ى أن كل واح��دة من 
هذه القطاعات تتضمن مشاريع 
كبيرة وس��تراتيجية متوس��طة 
الوزارات  مع  بالتنس��يق  وصغيرة 

القطاعي��ة واحملافظات إلى جانب 
الثان��ي لقانون  التعدي��ل  اع��داد 
االس��تثمار وتوفر دليل االستثمار 
اجله��ود  إل��ى  الفت��ا   ، العراق��ي 
الكبيرة املبذولة مع وزارة التجارة 
األمريكي��ة فيم��ا يخ��ص قانون 
التج��ارة الدولي واالس��تثمار في 

العراق .    
    من جهته أبدى مدير عام غرفة 
أبو ظبي للتجارة والصناعة رغبة 
ب��الده بتطوير العم��ل االقتصادي 
املش��ترك وحرصه��ا عل��ى ب��ذل 
كل جه��د ممكن إلقامة ش��راكات 
تخ��دم  واس��تثمارية  اقتصادي��ة 
التنمية االقتصادية واالجتماعية 
املس��تدامة بني البلدي��ن ، مؤكدا 
التام لدعم الشركات  االستعداد 
الراغب��ة بالعمل واالس��تثمار في 

اإلمارات واهتمام ورغبة الشركات 
وتنفي��ذ  باالس��تثمار  الوطني��ة 

املشاريع في العراق . 
كما بح��ث الوزير خالل لقائه وزير 
املوارد البشرية والتوطني اإلماراتية 
صقر غباش س��بل وآلي��ات تبادل 
اخلب��رات والتج��ارب الناجحة بني 

البلدين الشقيقني .
وج��رى خ��الل اللقاء اس��تعراض 
العالق��ات األخوي��ة الت��ي ترب��ط 
البلدين الشقيقني ومواقف دولة 
العراق  لدعم  اإليجابي��ة  اإلمارات 
في كل اجملاالت وكذلك استعراض 
املتب��ع  اإلداري  العم��ل  إج��راءات 
ف��ي وزارات الدولت��ني ومناقش��ة 
التش��ريعات والقوان��ني املتعلقة 
بالعمال��ة األجنبي��ة واالس��يوية 
وموضوع  اخل��اص  القطاع  وعمال 

الرس��وم والضمان��ات وغيرها من 
املواضيع وامللفات ذات الشأن .           
 وأكد الوزير خ��الل اللقاء على أن 
ل��دى العراق فرص كثي��رة وواعدة 
لدخول رجال األعمال واملستثمرين 
م��ن  اش��قاؤهم  م��ع  للعم��ل 
رج��ال األعم��ال العراقي��ني ، الفتا 
إل��ى أن احلكوم��ة تبن��ت نظ��ام 
إصالح��ات حقيقية م��ع مراجعة 
لبعض القوانني واتخ��اذ القرارات 
والتس��هيالت بعد األزم��ة املالية 
التي مر بها البلد بس��بب هبوط 
أس��عار النفط واحلرب على داعش 
والت��ي تس��بب بظه��ور العدي��د 
م��ن املش��اكل وف��ي مقدمته��ا 
البطال��ة األمر ال��ذي تطلب وضع 
رؤى س��ليمة ومدروسة حلل هذه 
املش��اكل ، الفتا ف��ي الوقت ذاته 

إلى أن حتقي��ق هذا الهدف يحتاج 
إل��ى وج��ود قطاع خاص مس��اند 

للقطاع احلكومي .        
 وأكد السوداني أهمية أن تسهم 
ه��ذه اللقاءات في تفعيل اللجنة 
اإلماراتي��ة خ��الل هذا  العراقي��ة 
الع��ام من خ��الل تهيئ��ة اجتماع 
والوزارات  األعمال  لرجال  مشترك 

في كال البلدين .   
امل��وارد  وزي��ر  أك��د   م��ن جانب��ه 
اإلمارتي��ة  والتوط��ني  البش��رية 
للتعاون كحافز  وزارته  اس��تعداد 
ودافع لتنفيذ مش��اريع مشتركة 
، معرب��ا ع��ن رغبة دول��ة اإلمارات 
وتطلعها نحو حتقيق نتائج تكون 
نواة بش��راكة ناجحة بني البلدين 
من خ��الل األط��ر التنظيمية بني 

اجلانبني . 

وزير الصناعة يبحث في أبو ظبي سبل تدعيم االستثمارات المشتركة 

تسعى الحكومة 
العراقية الى تنويع 

مصادر الدخل 
ودعم القطاع 

الخاص كخيار 
استراتيجي برغم 

التحديات والظروف 
الصعبة واالزمات 
التي مر بها البلد 

املهندس محمد شياع السوداني

200 ألف الجئ سوري 
في العراق مشمولين 

بالخدمات الصحية

الوادي يّطلع على حمالت 
تسّلم الحنطة في الصويرة

تنفيذ حملًة جديدًة إلزالة 
التجاوزات في بغداد 

بغداد - الصباح الجديد:
شاركت وزيرة الصحة والبيئة الدكتورة عديلة 
حمود حس��ني ف��ي اجتم��اع اجلمعي��ة العامة 
ملنظمة الصح��ة العاملية املنعق��د في جنيف 
اجللس��ة العامة االول��ى الختيار رئي��س للدورة 
احلالية للجمعية ونوابها ورؤس��اء اللجان حيث 
مت اختي��ار وزي��رة الصح��ة الروس��ية فيرونيكا 

سكفورتسوفا رئيس للدورة احلالية .
وعلى هامش اجتماعات وزراء الصحة العرب في 
جني��ف قالت الوزيرة إن 200 ألف الجئ س��وري 
يتواج��دون عل��ى األراضي العراقية مش��مولني 

بخدمات احلكومة الصحية.
وأضافت الوزيرة في كلمة باجتماع وزراء الصحة 
العرب في جنيف، أن هناك حتديات كبيرة تواجه 
العراق خاصة في اجلانب الصحي بس��بب جلوء 
تنظيم داعش االرهاب��ي لتدمير البنى التحتية 
كاملستش��فيات واملراكز الصحية في املناطق 

التي كانت حتت سيطرته شمال وغربي البالد.
 وأش��ارت الس��يدة الوزي��رة إل��ى أن التحديات 
األخرى الت��ي تواجه العراق تتمث��ل في كيفية 
تق��دمي اخلدم��ات الصحية للنازح��ني ،  وتابعت 
»متكنا ف��ي الفترة املاضية مبس��اعدة منظمة 
الصح��ة العاملية من الس��يطرة على األمراض 

املعدية بني النازحني .

اعالم المحافظة
اطل��ع محافظ واس��ط املهن��دس مالك خلف 
وادي الدريع��ي خالل جولة ميداني��ة الى املركز 
التس��ويقي للحبوب في قضاء الصويرة ، التي 
اجراها برفق��ة عضو مجل��س احملافظة مهدي 
يون��س عيال، وقائم مقام قض��اء الصويرة على 
آليات اس��تالم محصول احلنط��ة من الفالحني 

واملزارعني ، 
وبني مدي��ر مركز التس��ويقي ف��ي الصويرة ان 
املركز يقوم بتس��لم احلنطة وبواقع ١8٠سيارة 
يوميا ، وكش��ف بان مجموع مامت تس��ويقه من 
محص��ول احلنطة منذ بداي��ة احلملة حلد اليوم 
قد بلغ نحو ) 35 الف طن( اي بنس��بة %40 من 

اجمالي الكميات اخملصصة للمركز .

بغداد - الصباح الجديد:
أعلن��ت امان��ة بغداد ع��ن تنفيذ حمل��ة إلزالة 
جتاوزات اصح��اب محال بيع امل��واد االحتياطية 
للسيارات مبنطقة الطالبية شرقي العاصمة .  
وذك��رت مديرية العالق��ات واالع��الم ان« دائرتي 
بلديت��ي الصدر الثانية والش��عب نفذتا حملة 
واس��عة الزالة جتاوزات اصحاب محال بيع املواد 
االحتياطي��ة للس��يارات وحدي��د اخل��ردة عل��ى 
رصيف شارع صفي الدين احللي ضمن منطقة 
الطالبي��ة للمنطقة احملصورة بني س��احة )83( 
وجسر قناة اجليش بالتعاون مع قوة من مديرية 
احلراس��ات واالمن التابعة المانة بغداد وبإسناد 

من  قيادة عمليات ».
واضافت ان« احلملة نفذت بعد إستنفاد جميع 
االجراءات القانونية وتوجيه االنذارات الرسمية 
، مش��يرة ال��ى انه��ا » ش��ملت إزالة عش��رات 
التج��اوزات احلاصل��ة عل��ى الش��ارع املتمثل��ة 
باالكش��اك وحديد اخل��ردة وامل��واد االحتياطية 
للس��يارات واللوح��ات االعالني��ة الت��ي نصبت 
بش��كل عش��وائي التي س��ببت اضراراً بالغة 
ف��ي البنى التحتية وادت الى عرقلة س��ير املارة 

وتشويه جمالية الشارع ».

تقرير

»الكهرباء« تعيد تأهيل ونصب توربينات محطات الدورة وجنوبي بغداد 
بالتعاون والتنسيق مع خبراء جنرال إلكتريك

سعاد التميمي*  
ش��ارك العراق ممثال بوزيرة الصحه 
والبيئ��ه الدكت��ورة عديل��ه حمود 
حس��ني ف��ي أجتماع��ات اجلمعيه 

العامة
ملنظمة الصحه العامليه املنعقده 
في جنيف )اجللسه العامه األولى( 
احلالي��ه  الدول��ه  رئي��س  الختي��ار 
للجمعية ونوابها ورؤس��اء اللجان 
الصح��ه  وزي��ره  اختي��ار  مت  حي��ث 
الروسية فير ونيكا سكفور تسوفا 

رئيسة للدوره احلالية
وعلى هامش أجتماعات الدوره 70 
ملنظم��ه الصح��ه العاملي��ه ووزراء 
الصحه العرب ف��ي جنيف بحثت 
وزي��رة الصح��ه والبيئ��ه الدكتورة 
عدلي��ه حم��ود حس��ني ف��ي اثناء 

الس��وري  الصح��ه  وزي��ر  لقائه��ا 
الدكتور نزار يازجي 

تفعي��ل مذكره التفاه��م املوقعه 
بني البلدي��ن وأضاف��ه بروتوكوالت 
اجتماع��ات    ومحاض��ر  ملحق��ه 
تخص مواضيع الصناعات الدوائيه 
واحلمالت املشتركة للقاحات شلل 
األطف��ال وبح��ث س��بل التع��اون 
املش��ترك ف��ي مج��ال الصحه مبا 
يس��هم في تعزيز صحه املواطنني 

في البلدين.
من جانبه قدم وزير الصحه السوري 
ش��كره وتقدي��رة لوزي��رة الصحه 
للرعاي��ه الصحي��ة الت��ي يتلقاها 

النازحون السوريون في العراق.
كم��ا مت عق��د اجتماع موس��ع بني 
الدكت��وره عديلة حم��ود ونظيرها 

الدكتور  الكويت��ي  وزي��ر الصح��ه 
جمال منصور احلربي لبحث س��بل 
التعاون املش��ترك ب��ني البلدين في 

اجملال الصحي وتبادل اخلبرات.
اس��تعداد  ع��ن  الوزي��رة  وأعرب��ت 
والكفاءات  باخلبرات  للدعم  العراق 
العراقية في مجاالت البحوث كما 
عب��رت عن ش��كرها للدع��م الذي 
تقدمه حكومة الكويت وش��عبها 
املتواص��ل  وتعاونه��م  للنازح��ني 
واملستمر مبا يخدم الواقع الصحي 
ف��ي البلدين ف��ي ظ��ل التحديات 

الراهنة.
من جه��ة اعرب الوزير الكويتي عن 
اس��تعداد بالده لدع��م العراق في 
جمي��ع اجمل��االت خاصة ف��ي مجال 
التمية البشرية والرعاية الصحية 

األولي��ة والثانوي��ة واالم��راض غير 
االنتقالي��ة وق��د وج��ه الوزير دعوة 
للوزيرة عديلة حمود لزيارة الكويت 

وقد رحبت بالدعوة.
م��ن جان��ب آخ��ر اجتمع��ت وزيرة 
الصح��ة والبيئة م��ع وزير الصحة 
ادهان��وم  تي��دروس  االثيوب��ي 
غيبريس��وس املرشح ملنصب مدير 
ع��ام منظم��ة الصح��ة العاملي��ة 
اجتماع��ات جينيف  على هام��ش 
ومت التباح��ث خالل اللق��اء في دور 
املرشح في حالة فوزه بدعم العراق 
وضمن حربه ض��د عصابات داعش 
ولتعزيز ق��درات البلد الصحية في 

تقدمي خدماته الصحية الفعالة. 

*اعالم لصحة 

العراق يشارك في اجتماعات الجمعية 
بغداد - اعالم التجارة: العامة لمنظمة الصحة العالمية 

ناقشت الش��ركة العامة لتجارة املواد 
االنش��ائية ف��ي وزارة التج��ارة مع وفد 
االيرانية لتوريد  شركة كهرباسنكازنا 
مادة املرمر الطبيعي التي تتعامل بها 
الش��ركة . واوضح مدير عام الش��ركة 
وكال��ة صب��اح فليح الس��اعدي خالل 
لقائ��ه وف��د الش��ركة االيراني��ة بانه 
مت التباح��ث ح��ول امكاني��ة التع��اون 
االيراني��ة  الش��ركات  م��ع  والتعام��ل 
املصنعة لتزويد شركته مبواد انشائية 
للمعايي��ر  ومطابق��ة  اجل��ودة  عالي��ة 
واملواصفات املعتمدة التي تتعامل بها 
االنش��ائية . واضاف املدير العام بانه مت 
تقدمي شرح مفصل عن اساليب التعاقد 
التي تتبعها ش��ركتنا مع الش��ركات 
املصنعة وهي طريقة التعاقد املباشر 
والتعاقد برس��م التصريف. من جانبه 
ق��دم الوف��د االيراني ش��رحا وافيا عن 

تاريخ عمل الش��ركة كهرباس��نكازنا 
االيراني��ة وقدرته��ا االنتاجية من خالل 
عرض من��اذج من مادة املرم��ر الطبيعي 
و واك��د رغبت��ه للتعاون مع الش��ركة 
االنش��ائية مل��ا تتمتع به من س��معة 
طيب��ة في الس��وق العراقي��ة .  وعلى 
السياق اش��ار الس��اعدي الى مناقلة 
ابواب خارجية وبكميات كبيرة من فرع 
الش��ركة في بغ��داد / احلري��ة الى فرع 
الشركة في محافظة النجف االشرف 
لبيعها الى ش��ركة البعد الرابع للبناء 
واملق��اوالت لكثرة الطلب��ات على املواد 
الت��ي تتعامل بها الش��ركة ملا متتاز به 
م��واد الش��ركة م��ن الرصان��ة واملتانة 
وخضوعها جلهاز التقييس والسيطرة 
النوعية وبسبب خطط البناء واالعمار 
الت��ي تش��هدها احملافظة مم��ا جعلها 
محط أنظار ش��ركات االعم��ار والبناء 

واملقاولني اخملتصني في هذا الشأن .

اإلنشائية تبحث توريد 
المرمر الطبيعي من إيران 

الختيار رئيس ونواب ورؤساء لجان الدورة الحالية 
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البصرة - سعدي علي السند:

ناقش��ت دراس��ة علمي��ة ف��ي 
كلية التربي��ة للعلوم الصرفة/

/جامعة  احلي��اة  قس��م عل��وم 
البص��رة )دور املايكوبالزم��ا في 
عق��م الرجال(  للباحث��ة زهراء 

كاتب جمعه قاسم.
بحس��ب  الدراس��ة  ومتح��ورت 
م��ا أكدت��ه الباحثة زه��راء ل�« 
الصباح اجلديد« بهدفني تضمن 
الهدف األول بتحديد دور بكتريا 
الرجال  ُعقم  ف��ي  املايكوبالزما 
فتمث��ل  الثان��ي  اله��دف  أم��ا 
بتش��خيص األن��واع البكتيرية 
املسببة إلصابات اجلهاز البولي 
– التناس��لي التي قد يعزى لها 
ال��دور ف��ي ح��دوث العقم لدى 

الرجال.

الدراسة حققت 
االستنتاجات اآلتية

واشارت الباحثة الى أن الدراسة 
بين��ت اعتم��اداُ عل��ى النتائ��ج 
ميكن الوصول الى اس��تنتاجات 
إن لإلصاب��ة باملايكوبالزم��ا دوراً  
واضحاً في ح��دوث العقم لدى 
الرج��ال و تع��د هذه الدراس��ة 
أول إش��ارة إلى ه��ذا الدور على 
ُمس��توى العراق ، ويَُعُد وس��ط 
انتخابي��ا  وس��طاً   MDSCC
مثالي��اً لع��زل األن��واع اخملتلفة 
ُعزِل��ت  اذا  املايكوبالزم��ا  م��ن 
خمسة أنواع من هذه البكتريا 
من الس��ائل املنوي ف��ي الرجال 
العقيمني ، وتش��ابهت نس��ب 
ع��زل املس��ببات املرضي��ة م��ع 
العاملي��ة لع��زل هذه  النس��ب 
اجلراثي��م  و ُهناك أن��واع عديدة 
منها ُعزلت خالل هذه الدراسة 
ف��ي  س��ابقاً  تُش��خص  ل��م 
العراق ، وس��جل العقم االولي 
نس��باً كبي��رة واألعل��ى اصابة 
باملايكوبالزم��ا و ظهر بش��كل 
ملحوظ  لدى الرجال الذين هم 

في العقد الثالث من اعمارهم 
، كم��ا إن اإلصابة باملايكوبالزما  
ألي عض��و من اعضاء اجلس��م 
قد يجعله��ا تنتقل الى أعضاء 
أخرى ُمس��ببة ضرراً في أماكن 

وجودها اجلديدة.

اجلديد في هذه الدراسة
بين��ت الباحثة لق��د متت بهذه 
جمي��ع  توضي��ح  الدراس��ة 
االس��باب اجلرثومية املؤدية الى 
ظه��ور العقم ل��دى الزوجني و 
خصوصاً األن��واع التي لم تُعزل 
و لم تُدرس ُمسبقاً مع متابعة 
حاالت عقم الرج��ال على وجه 
اخلصوص عمل فحص جرثومي 

يعانون  الذي��ن  الزوج��ني  ل��كال 
العقم قبل البدء بأي إجراء آخر 
مع استعمال املضادات احليوية 
املناسبة وتسليط الضوء على 
جميع اجلراثيم املسببة للعقم 
من خالل الدراسات املستقبلية 
الصحي��ة  اخملتب��رات  وتزوي��د 
أوس��اطاً خاصة لعزل البكتريا 
التي ال تُع��زل بالعزل االعتيادي 
وإجراء الفح��ص الطبي الدوري 
جتنب��ا حل��دوث ح��االت الُعق��م 

الثانوي وتفاقم املُشكلة.

املركبات الكيميائية الفعالة 
في النباتات الطبية

ونظم قس��م الكيمياء بكلية 

التربي��ة للعلوم الصرفة حلقة 
)املركب��ات  بعن��وان  نقاش��ية 
ف��ي  الفعال��ة  الكيميائي��ة 
النباتات الطبية ( للباحثة رنني 

سالم سوادي.
وقال��ت الباحثة رنني ل�« الصباح 
اجلديد« تع��رف النب�اتات الطبية 
على أنها النبات��ات التي حت�توي 
كيميائي��ة  مك�ون��ات  عل��ى  
فعالة دوائيا لها صفات عالجية 
وطبي��ة معين�ة ومي�كن أخذها و 
اس��تعم�الها بع��زل مكون�اتها 
تدخ���ل  والت���ي  الفعال���ة 
املس��تحضرات  تصني��ع  ف��ي 
توج���د  أن���ه  أي  الصيدالني��ة 
النبات�ات م�واد أساس���ية  ف�ي 

فع�ال��ة وأخ���رى ثان�وي��ة غي�ر 
فعال�ة و وج�د ف�ي ك�ثير م��ن 
احل����االت ان��ه ل��و اس��تخدمت 
امل���ادة الفعال��ة مبف�ردها ملا أدت 
الغ�رض ال�منش�ود من�ها ل��ذا 
ف��أن اجمل�موع الكل��ي للمركبات 
التي  الفعال��ة ه�ي  الكيميائية 
تل�عب دورها الفعال في الع�الج 
عن طري��ق مايس��مى بالتداخل 
 .SynergetiC interaCtionالت��أزري
أن ه��ذا يعني أن النب��ات الواحد 
قد يحت��وي على أكث��ر من مادة 
كيم�ي�ائي��ة فعال����ة مختلفة 
الت��ي تتع��اون م�ع��ا« بطريق��ة 

كيموحياتية ملعاجلة امل�رض.
وان املك�ونات الكيميائية الفعالة 

: ه���ي املكون��ات املس���ؤولةعن 
التأثي��ر العالج��ي وم��ن أه�مه��ا 
والفالفوني��دات  الفي�ن��والت 
والقلوي��دات  والتانين��ات 
والتربي�ن��ات  والكاليكوس��يدات 
والصابون��ني  والس��تيرويدات 

وغيرها.
املك�ون��ات  ان   كم��ا 
ه�ي   : الكيمي�ائيةغ�يرالفعال�ة 
عب�ارةع�ن م�واد المت�تلك أي تأثير 
طبي مثال الل�كنني والس��لي�لوز ، 
لذلك أجريت العديد من األبحاث 
الكيميائي��ة  املكون��ات  لع��زل 
النبات���ات فت���م  الفعال��ة م��ن 
اس��تخراج العدي��د م��ن األدوي��ة 

األكثر نفعا.

بينت الدراسة 
اعتمادُا على النتائج 
يمكن الوصول الى 
استنتاجات إن لإلصابة 
بالمايكوبالزما دورًا  
واضحًا في حدوث 
العقم لدى الرجال 
وتعد هذه الدراسة 
أول إشارة إلى هذا 
الدور على مُستوى 
العراق

الباحثة زهراء كاتب تلقي بحثها عن دور املايكوبالزما في عقم الرجال

في كلية التربية للعلوم الصرفة بجامعة البصرة 

مناقشة علمية عن دور المايكوبالزما في عقم الرجال
العراق يبحث مع 

شيلي تطوير العالقات 
االقتصادية بين البلدين 

وزيرة الصحة  تؤكد 
على أهمية الدعم 

الدولي لملف األهوار

بغداد - الصباح الجديد: 
بحث وزير التجارة وكالة  الدكتور سلمان اجلميلي 
مع الوفد التشيلي تطوير العالقات االقتصادية 
والتجاري��ة اضاف��ة ال��ى املواضي��ع االخ��رى ذات 

التفاهم املشترك بني العراق وتشيلي .
واوضح الوزي��ر خالل لقائه الوفد التش��يلي في 
مكتبه الذي ضم عدداً من البرملانيني وممثلني عن 
وزارات اخلارجية والتجارة والنفط والزراعة اضافة 
ال��ى رئيس جلن��ة الصداقة العراقية التش��يلية 
وعدد من رجال االعمال واملس��تثمرين التشيلني 
رغب��ة الع��راق بتطوي��ر العالق��ات االقتصادي��ة 
وبش��تى اجملاالت وخاصة االقتصادي��ة والتجارية 

ومبا يخدم املصالح املشتركة بينهما .
واوض��ح الوزي��ر امكانية فتح الس��وق العراقية 
ام��ام البضائ��ع واملنتجات التش��يلية ، مبيناً ان 
الع��راق تربطه عالقات ثنائي��ة مثمرة مع بعض 
دول اميركا اجلنوبية والتي من ضمنها س��تكون 
مس��تقبالً م��ع جمهوري��ة تش��يلي والس��عي 
ال��ى التوقيع على مش��روع التع��اون االقتصادي 

والتجاري ما بني البلدين .
م��ن جانبه اك��د الوفد التش��يلي عل��ى ضرورة 
تأس��يس جلن��ة عراقي��ة – تش��يلية مش��تركة 
عقب التوقيع على مش��روع التعاون االقتصادي 
والتج��اري وملتابع��ة وتنفي��ذ االم��ور التجاري��ة 
بني البلدي��ن وكذلك الدعوة الى املش��اركة في 

املعارض التي تقام في كال البلدين  .

بغداد - الصباح الجديد:
أكدت وزيرة الصحة والبيئة د.عديلة حمود ان 
زيارة نائب االمني العام ل��المم املتحدة والرئيس 
التنفيذي ل UneP تعد خطوة رائدة في اسراع 
اخلط��وات الت��ي تنفذه��ا احلكوم��ة العراقية 
واجله��ات املتعاون��ة معه��ا لتحوي��ل االه��وار 
العراقي��ة منوذج��ا طبيعي��ا وس��ياحيا يرتقي 

للمستوى العاملي .
كم��ا اعلن نائ��ب االم��ني العام ل��المم املتحدة 
والرئيس التنفيذي لليونيب اريك سولهام عن 
ع��زم املنظمة الدولية تق��دمي كل انواع الدعم 
لاله��وار العراقية بعد تس��جيلها على الئحة 
الت��راث العاملي اليونس��كو , مش��يدا باجلدية 
واجله��ود الكبيرة التي ش��هدها خ��الل زيارته 
للمواقع من قبل الوزارات االحتادية واحلكومات 
احمللي��ة واملنظم��ات الدولية واحمللية ال س��يما 

اهالي االهوار .
وقال الوكيل الفن��ي في وزارة الصحة والبيئة 
جاس��م الفالح��ي الذي يراف��ق الوفد الضيف 
ان نائ��ب االم��ني العام اريك س��ولهام ش��دد 
خ��الل لقائه رئيس الوزراء حي��در العبادي على 
دع��م املنظمة الدولية جله��ود العراق لالرتقاء 
باملفاهيم البيئية ومجابهة التحديات واجراء 
التقييم البيئي في املناطق احملررة ودعم ملف 

االهوار .
واض��اف الفالحي ان س��ولهام اش��اد بالدعم 
الكبير الذي حدث في ملف  تس��جيل االهوار 
وتنفي��ذ خط��ة االدارة واجله��ود الت��ي تق��وم 
به��ا معالي وزب��رة الصحة والبيئ��ة والقطاع 
البيئي بالتعاون مع الوزارات واحلكومات احمللي 
ومنظمات اجملتمع الدولي ، مؤكدا على ضرورة 
دع��م اجله��ود االعراقية ع��ن طري��ق التمويل 
الدولي واحلكوم��ة املركزية لوضع خطة والية 
عمل  لتنشيط السياحة البيئية واعداد دليل 
س��ياحي للحفاظ على هذا املمتل��ك والثروة 

الوطنية .

بغداد - الصباح الجديد:
اختتمت مديرية العالقات واالعالم في وزارة 
الداخلية ورش��تها عن االعالم االمني ودوره 
في تعزيز االنتص��ارات على قاعة دجلة في 
فندق بغداد. وتخلل الورش��ة التي حضرها 
مدراء اقس��ام االعالم في ال��وزارة من بغداد 
واحملافظ��ات ووزارة الدف��اع وجهاز مكافحة 
اإلرهاب وتشكيالت امنية وعسكرية جملة 
من االمور واالس��س التي الب��د من اتباعها 

لالرتقاء باالعالم االمني ملستوى الطموح .
ويأتي ه��ذا الطرح من من خ��الل احملاضرات 
التي جائت بواقع ثالث محاضرات تلخصت 
الدكت��ور  محاض��رة  م��ن  أالثان��ي  باجل��زء 
عبد الس��الم الس��امر بعن��وان ) العمليات 
النفس��ية ودورها في حتصني االمن الوطني 
( والت��ي طرح خاللها بعض االمور املتعلقة 
بخط��ورة احل��رب النفس��ية وم��ا تترك من 
تأثيرات على اجملتمع كما تطرق ايضا لتأثير 
الش��ائعات س��لبا كان او ايجاب��ا وس��بل 

محاربتها او تقنينها .
الدكت��ور  الثاني��ة فكان��ت  احملاض��رة  ام��ا 
رس��ول املطلق والتي جائت بعنوان ) البعد 
االجتماع��ي لالع��الم االمن��ي ( والتي طرح 

خالله��ا البعد االجتماع��ي لالعالم االمني 
بجمي��ع اس��اليبه وابعاده وناق��ش احملاضر 
ايض��ا كيفي��ة مواجه��ة احل��رب االعالمية 
التي يش��نها العدو الداعشي ، اضافة الى 
االس��اليب التي ميكن اتباعها ملواجهة هذه 
احل��رب وكيفية الس��يطرة على الس��احة 

االعالمية االفتراضية او تقنني مخاطرها .
كما طرح الدكتور عبد الباس��ط س��لمان 
محاضرة حتت عنوان ) احلداثوية وتكنولوجيا 
الشاش��ة في االعالم االمن��ي ( والتي تناول 
خالله��ا خط��ورة القرصن��ة وتأثيرها على 

االعالم اضاف��ة الى التركيز عل��ى مواكبة 
التط��ور التكنولوج��ي وم��دى فوائ��د هذا 
التطور وكيفية استغالله في عمل االعلم 
االمني وركز احملاض��ر ايضا على ضرورة املام 
االعالم��ي باللغ��ات االساس��ية ليتس��نى 
ل��ه االطالع عل��ى بقية الثقاف��ات والعلوم 

االعالمية.
وتخل��ل الي��وم اخلتام��ي للورش��ة توزي��ع 
االس��اتذة  عل��ى  التقديري��ة  الش��هادات 
احملاضرين ومدراء اقس��ام االعالم املشاركني 

بالورشة. 

بغداد - الصباح الجديد:
ش��ارك العراق ممث��ال بوزير امل��وارد املائية د 
حس��ن اجلنابي في املؤمتر الدولي واملعرض 
التج��اري لرابط��ة املياه االس��ترالية الذي 
اقيم في مدينة سدني االسترالية بحضور 
ع��دد كبي��ر م��ن صن��اع الق��رار وصانعي 

السياسات والعلماء والباحثني .

واك��د الوزير ان الهدف م��ن الزيارة االطالع 
مج��ال  ف��ي  احلديث��ة  املنج��زات  عل��ى 
تكنولوجيا املياه وتهيئة شروط زيارة وفد 
فني م��ن وزارة املوارد املائية الى اس��تراليا 
لالس��تفادة من تكنولوجي��ا احلفاظ على 
املي��اه واع��ادة اس��تعمالها وحوكمته��ا 
الس��يما ان هناك ديناميكية واضحة في 

املؤسس��ات العاملية الدامة املياه وحتسني 
كفاءتها.

واضاف وزير املوارد املائية ان هذه املشاركة 
خرجت بتعاون عراقي اس��ترالي مثمر في 
مج��ال تكنولوجيا املي��اه وتدريب املالكات 
العراقية والتعاون بني البلدين في مجاالت 

املوارد املائية املتعددة . 

عالقات وإعالم الداخلية تختتم ورشتها عن اإلعالم األمني

العراق يشارك في المؤتمر الدولي لرابطة المياه األسترالية 

بغداد - الصباح الجديد: 
اعلن��ت امانة بغ��داد عن تنفيذ 
غابة حتتوي عل��ى عدد كبير من 
وبأنواع شتى  املعمرة  األش��جار 
عل��ى  مقرب��ة من  مجس��رات 
شارع الفرات ضمن قاطع بلدية 

املنصور مبساحة )28( دومناً .
وذكرت مديرية العالقات واالعالم 
ان" امل��الكات اخلدمي��ة في دائرة 
بلدية املنصور باشرت باإلعتماد 
عل��ى اجله��ود الذاتي��ة أعم��ال 
تنفيذ غابة من االشجار املعمرة 
حتت��وي عل��ى ان��واع ش��تى من 
االش��جار قرب مجسرات شارع 
الفرات اجلهة املقابلة لألس��واق 
املركزية في حي العدل مبساحة 

)28( دومناً " .
واضاف��ت ان" الدائ��رة اكمل��ت 
زراعة )3600( ش��جرة ونبتة من 
اصن��اف عدي��دة منه��ا )الدفلة 
وفرشة البطل واكاسيا وقرنفل 

ش��جيري وش��وك الش��ام ومببر 
وس��در والبيزي��ا وواش��نطونيا( 
سيكون لها أثر كبير في حتسني 
الواقع البيئي وص��د االتربة الى 
الذي سيضفي  جانب مظهرها 

اجلمالية على املنطقة ".
واش��ارت الى ان" الدائرة اكملت 
اعم��دة  ط��الء  اعم��ال  ايض��اً 
التي  الكتابات  وإزالة  اجملس��رات 
تشوه مظهرها وصيانة جسور 
املش��اة ورفع االنقاض واخمللفات 

."
على صعيد متصل نفذت امانة 
واس��عة  بغداد حمل��ة خدمية 
ضمن حملة )احملل��ة االمنوذجية( 
الش��علة   بلدي��ة  قاط��ع  ف��ي 
اخلدم��ي  بالواق��ع  لالرتق��اء 

للعاصمة بغداد.
العالق��ات  مديري��ة  وذك��رت 
واالع��الم  ان" م��الكات قس��م 
النظاف��ة ف��ي بلدية الش��علة 

قام��ت بتنفيذ حم��الت خدمية 
واسعة في عدد من احملالت لرفع 
النفاي��ات واالنق��اض وتنظي��ف 
الش��وارع الرئيس��ة والفرعي��ة 
واالزقة الداخلية حيث مت خاللها 
رفع كميات كبيرة من النفايات 

واالنقاض  ".
واضاف��ت ان " مالكات القس��م 
ع��دد  بزراع��ة  قام��ت  الزراع��ي 
كبير من الش��تالت املوس��مية 
في ع��دد م��ن املواق��ع الزراعية 
فض��ال عن عدد من النش��اطات 
املتمثل��ة بإزال��ة االدغ��ال وقص 
النخي��ل  وتكري��ب  الثي��ل 
وتش��ذيب  الس��واقي  وتنظيف 
وزراعة مقتربات جسر  االشجار 

اخلطيب".
الط��رق  قس��م   " ان  وبين��ت 
ق��ام بترقي��ع عدد من الش��وارع 
الرئيس��ة والفرعي��ة وتعوي��ض 
القالب اجلانب��ي املتضرر وتعلية 

عدد من املنهوالت وتعويض عدد 
م��ن االغطي��ة املفق��ودة ضمن 

فعاليات احلملة املذكورة  ".
واوضحت ان " قس��م اجملاري قام 
بتسليك وتنظيف خطوط اجملاري 
املنه��والت  وصيان��ة  الرئيس��ة 
وفتح ومعاجلة االنس��دادات في 
ش��بكات تصريف مياه الصرف 
الصح��ي واالمط��ار ال��ى جانب 
قي��ام قس��م املاء مبعاجل��ة اكثر 
من )10( من النضوح  والكسور 
امل��اء  ف��ي خط��وط وش��بكات 

الصافي".
واش��ارت الى ان " شعبة االعالم 
والوعي البل��دي قامت بتنظيم 
حمالت في عدد من احملالت ضمن 
الرقعة اجلغرافية للدائرة البلدية 
الفول��درات  توزي��ع  خالله��ا  مت 
والبوسترات االرشادية والتوعوية 
على املواطنني حتثهم فيها على 

النظافة العامة".

زراعة غابة باألشجار المعمرة بمساحة 28 دونما في بغداد

اعالم الصناعة 
عق��دت وزارة الصناع��ة واملع��ادن 
دورة تدريبي��ة حول تطبيق االليات 
والط��رق املتبعة لنظ��ام احلوكمة 
الفس��اد  ملكافح��ة  االلكتروني��ة 
وبالتعاون  الدولة  في مؤسس��ات 
مع هي��اة النزاهة الت��ي اختتمت 
بحض��ور ع��دد م��ن املتدرب��ني من 
موظفي الوزارة  وبعض شركاتها 
حض��ور  ال��ى  اضاف��ة  العام��ة 
لفي��ف م��ن ش��تى وزارات الدولة 

ومؤسساتها.
االكادميي��ة  ف��ي  املدرب��ة  وقال��ت 
العراقي��ة ملكافح��ة الفس��اد في 
هيئ��ة النزاهة ش��يرين مقصود ان 
الدورة تخصصت باجلانب التعريفي 
لنظ��ام احلوكم��ة االلكترونية من 
خالل القاء عدد من املفاهيم واالطر 

وااللي��ات ح��ول ه��ذا النظ��ام في 
مش��روع النافذة الواحدة وامكانية 
تطبيقه في مؤسسات الدولة في 
حال توفير اجلانب املالي اضافة الى 
الطاقات البشرية املتخصصة في 
ه��ذا اجملال وكذلك تخصيص البنى 
التحتية له ، مش��يرة الى ان الدورة 
املتدربني  حققت ج��دوى بتعري��ف 
على ه��ذا النظ��ام وكيفي��ة خزن 
البيان��ات واالط��الع عل��ى االنظمة 

وتطبيقاتها ,
 وق��د خرج��ت ال��دورة بع��دد م��ن 
التوصيات واملقترحات منها  ضرورة 
ش��مول قي��ادات عليا ف��ي الدولة  
به��ذة الدورة وان تك��ون ذات برامج   
مكثف��ة اضافة الى ش��مول اكبر 
ش��ريحة من اجملتم��ع العراقي بها 

وزجهم بهذه الدورات.

دورة تدريبية لتطبيق نظام الحوكمة 
اإللكترونية لمكافحة الفساد 



شؤون عربية ودولية6

روما ـ وكاالت: 
استقبل بابا الفاتيكان فرنس��يس، امس األربعاء، 
الرئي��س األميركي دونالد ترام��ب، الذي يقوم بأول 

زيارة رسمية له إلى الكرسي البابوي. 
وجرت مراسم استقبال الرئيس ترامب في القصر 

الرسولي بالفاتيكان، واستمرت نحو 30 دقيقة.
يذكر أن الس��يدة األميركي��ة األولى ميالنيا، وابنة 
ترام��ب إيفان��كا، وصه��ره جاريد كوش��نير، ووزير 
خارجيت��ه ريك��س تيلرس��ون، ومستش��ار األمن 
القوم��ي هرب��رت ماكماست��ر، رافق��وا الرئي��س 

األميركي خالل زيارته للفاتيكان.
وم��ن املتوقع أن يق��وم الرئيس األميرك��ي والوفد 
املراف��ق ل��ه بع��د املباحثات م��ع قي��ادة الفاتكان 
بزيارة كنيس��ة سيس��تينا وكاتدرائي��ة القديس 
بطرس، ثم سيتوجه إلى قص��ر الرئاسة في روما 
لعقد لقاء مع الرئيس اإليطالي سيرجيو ماتاريال 
وسيج��ري ف��ي ختام زيارت��ه مباحث��ات مع رئيس 

الوزراء اإليطالي باولو جنتيلوني.

مقديشو ـ أ ب ف: 
تبن��ى تنظي��م داعش ام��س االربع��اء اول اعتداء 
انتحاري له في الصومال فيما قالت الش��رطة ان 
الهجوم أوقع خمسة قتلى عند حاجز في مدينة 

بوساسو في شمال شرق البالد.
وفي بيان نشره على وكالة اعماق التابعة له تبنى 
التنظيم »عملية استش��هادية بسترة ناسفة« 

امس االول الثالثاء.
وفجر االنتحاري سترته الناسفة عند حاجز امس 
االول  الثالث��اء ف��ي منطقة بونتالن��د التي حتظى 

بحكم شبه ذاتي.
وقال مس��ؤول الش��رطة محم��د ضاه��ر ادان ان 
»الق��وات االمنية اوقفت املش��تبه به حني اقترب 
لكن��ه فج��ر نفس��ه م��ا خل��ف خمس��ة قتلى. 
وقت��ل عنصر م��ن رجال االمن واربع��ة مدنيني في 

االنفجار«.
واف��اد ش��هود ان االنفج��ار حص��ل ق��رب فن��دق 

يستخدم عادة الجتماعات مسؤولني محليني.
وق��ال ش��اهد »اعتق��د ان االنتح��اري كان يحاول 
استهداف الفندق لكنه اوقف على احلاجز بالقرب 

من الفندق وقرر حينئذ تفجير نفسه«.
وش��كلت بونتالن��د حكومتها اخلاص��ة في 1998 
لك��ن خالف��ا ألرض الصوم��ال اجمل��اورة، ل��م تعلن 

استقاللها الكامل.
وغالب��ا ما تعرض��ت املنطقة لهجم��ات من قبل 
حرك��ة الش��باب االسالمية كما تض��م مقاتلني 
بايعوا تنظيم داعش الس��نة املاضية لكنهم لم 

يتمكنوا من حشد تأييد كبير حتى االن.

بروكسل ـ وكاالت: 
أعلن حلف شمال األطلسي أنه لم يتخذ بعد قراره 
ح��ول ضرورة انضمام احلل��ف رسميا إلى التحالف 
الدولي ملكافحة »داعش«، مضيفا أن بعض احللفاء 

يعتبرون ذلك ضروريا ألسباب سياسية وعملية.
وق��ال األمني العام للناتو ين��س ستولتنبرغ إن ذلك 
يبعث إش��ارة قوي��ة ح��ول الوحدة ف��ي مكافحة 
اإلرهاب، مؤكدا أهمية توحيد اجلهود الدولية على 

خلفية الهجوم اإلرهابي في مانشستر مؤخرا.
كم��ا أك��د ستولتنب��رغ أن »انضم��ام النات��و إلى 
التحالف سيضع كذلك أساسا أفضل لتنس��يق 
خط��وات الناتو، واحللف��اء في النات��و، وغيرهم من 

أعضاء التحالف في مكافحة اإلرهاب«.
وقال في الوقت ذاته إن الناتو ال ينظر في مشاركة 
احللف في أي عمليات قتالية، مؤكدا أن احللف يركز 

على تدريب القوات العراقية واألفغانية.   
ورحب األم��ني الع��ام للحلف باستع��داد عدد من 
دول النات��و لتوفير ق��درات لتزويد طائرات »أواكس« 
العائدة للناتو التي تزود التحالف بالوقود في اجلو.

البابا فرنسيس يستقبل 
ترامب في الفاتيكان

داعش يتبنى أول اعتداء 
انتحاري له في الصومال

الناتو لم يقّرر بعد االنضمام 
إلى التحالف ضّد »داعش«

متابعة الصباح الجديد: 

الوطن��ي  اجلي��ش  ق��وات  متكن��ت 
الليبي التي يقودها املشير خليفة 
حفت��ر أم��س االول الثالث��اء، م��ن 
استعادة الس��يطرة على معسكر 
للجماعات اإلرهابية املتحالفة مع 
»مجلس ش��ورى ث��وار بنغازي« في 

مدينة سبها. 
الناط��ق باس��م اجلي��ش  وأوض��ح 
أن  املس��ماري،  أحم��د  العقي��د 
املسلحة سيطرت  القوات  وحدات 
عل��ى معس��كر البوسيف��ي ف��ي 
ح��ي املهدية في املدين��ة، مبيناً أن 
قواتهم غنمت 7 سيارات مسلحة 
واعتقلت إرهابي��ني وأصابت قياديًا 

بارزًا. 
وأض��اف املس��ماري عب��ر حس��ابه 
أن  تويت��ر  موق��ع  عل��ى  الرسم��ي 
مقات��الت سالح اجلو ش��نت غارات 
عل��ى مواقع اإلرهابي��ني في اجلفرة 
وكبدتهم خسائر كبيرة في العتاد 
واألفراد. كما أكد املكتب اإلعالمي 
أن اجليش لن يوق��ف قصف مواقع 

اجلماعات اإلرهابية.
الق��وات  قائ��د  أن  أنب��اء  وذك��رت 
األميركية في أفريقي��ا »أفريكوم« 
زار  والده��اوزر،  توم��اس  اجلن��رال 
االول  أم��س  طرابل��س  العاصم��ة 
الثالث��اء ، ليلتق��ي أعض��اء اجمللس 
الرئاس��ي حلكومة الوف��اق، بهدف 
بحث قضايا ع��دة متعلقة باألزمة 

الليبية. 
وكان الس��راج التق��ى والدهاوسر 
مرتني أثن��اء زيارة أجراه��ا إلى مقر 
مدين��ة  ف��ي  »أفريك��وم«  قي��ادة 
ش��توتغارت األملاني��ة، أسفرت عن 
مشاركة الواليات املتحدة في دعم 
املرص��وص« ضد  البنيان  »عملي��ة 
تنظي��م »داعش« في مدينة سرت، 

عبر تنفيذ ضربات جوية.
وكش��ف الس��راج ل��دى اجتماعه 
مع الوف��د األميركي النقاب عن أن 
األسبوع  ه��ذا  حكومت��ه ستقدم 
ملف��ا لرف��ع احلظر املف��روض على 
تصدي��ر الس��الح إل��ى ليبي��ا لألمم 
املتحدة، مشيرا إلى أن اجلهات التي 
ستستفيد من رفع هذا احلظر هي 
املؤسس��ات العس��كرية واألمنية 

والشرطية. 
الوف��د  بزي��ارة  الس��راج  ورح��ب 
األميرك��ي التي تأتي بعد يوم واحد 
م��ن لقائه م��ع الرئي��س األميركي 
دونالد ترم��ب خالل قم��ة الرياض. 
وأش��اد السراج، في بيان له، بنتائج 
التع��اون االستراتيجي بني الواليات 
املتحدة وليبي��ا التي حتققت خالل 
الفت��رة املاضية، وبال��ذات في دحر 

تنظيم داعش مبدينة سرت، واعتبره 
مثاال يحتذى به على ما ميكن عمله 

عند توحيد اجلهود.
وأبدى الس��راج تطلع��ه إلى تنفيذ 
ما سبق االتفاق علي��ه مع القيادة 
األميركي��ة ألفريقي��ا م��ن برام��ج 
للتنس��يق، واملس��اعدة ف��ي بن��اء 
األمني��ة،  املؤسس��ات  وتأهي��ل 
املسلحة  القوات  وتطوير  وتسليح 
الليبي��ة، وم��ا ميك��ن تقدمي��ه في 
املعلومات.  وتبادل  التدريب  مجالي 
وطالب بعودة البعثة الدبلوماسية 
ف��ي  طرابل��س  إل��ى  األميركي��ة 
أق��رب وق��ت ممك��ن، خلل��ق أرضية 
تعاون وتش��اور فعال��ة ومثمرة في 

املستقبل القريب.
من جانبه، أعلن اجلنرال والدهاوسر 
مواصلة قي��ادة »أفريكوم« تعاونها 
مع املسؤولني األمنيني في حكومة 
السراج إليجاد الس��بل التي ميكن 
م��ن خاللها دعم الق��وات املكلفة 
بتأمني طرابلس، كما أعلن عن دعم 
»أفريك��وم« لعملي��ات بعثة االحتاد 
األوروب��ي للمس��اعدة عل��ى تأمني 
احل��دود ف��ي ليبيا وعملي��ة صوفيا 
اللت��ني توفران التدري��ب في مجال 

حماية احلدود.
من جهته، قال الس��فير األميركي 
ل��دى ليبي��ا، بيتر ب��ودي، ف��ي بيان 
أصدره أمس، إن��ه أجرى وزميله في 

طأفريك��وم« اجلن��رال والدهاوس��ر 
اجتماعا وديا ومثمرا مع الس��راج. 
وأّك��د مج��ّددا على دع��م الواليات 
موّحدة،  لليبي��ا كدول��ة  املتح��دة 
آمن��ة، ومزدهرة حت��ت إمرة حكومة 
كنها خدمة الش��عب، مش��يدا  ميمُ
باحلوار الليبي اجل��اري حول كيفية 
تش��كيل حكومة حتظى بشعبّية 
واسعة في إطار اتفاق الصخيرات.

والتق��ى رئيس بعث��ة األمم املتحدة 
للدع��م في ليبيا مارت��ن كوبلر في 
بروكسل أمس االول الثالثاء ، الوزير 
اجلزائري للش��ؤون املغاربية واالحتاد 
األفريق��ي وجامعة ال��دول العربية 
عبد القادر مس��اهل، وناقش معه 
األزم��ة الليبية. وكتب مبعوث األمم 
املتح��دة على حس��ابه اخلاص في 
»تويت��ر«، معلق��اً على اللق��اء: إن 
اللقاء بالوزي��ر اجلزائري متحور حول 
سب��ل املض��ي قدماً ف��ي العملية 

السياسية في ليبيا.
واستض��اف االحت��اد األوروب��ي ف��ي 
الثالث��اء،  االول  أم��س  بروكس��ل 
االجتم��اع الثاني للجن��ة الرباعية 
الدولي��ة ف��ي ش��أن ليبي��ا، ال��ذي 
ص لتعميق التنسيق والتأكيد  صِّ خمُ
على دعم املشاركني لوساطة األمم 
املتح��دة ف��ي امللف الليب��ي، وذلك 
وف��ق بيان صدر ع��ن إدارة العالقات 
اخلارجية في االحتاد. وتتألف اللجنة 

الرباعي��ة الدولي��ة في ش��أن ليبيا 
من كل م��ن، األمم املتح��دة واالحتاد 
واالحتاد  العربية  واجلامعة  األفريقي 

األوروبي.
وقال مساهل بعد اجتماع اللجنة 
الرباعي��ة األول أول م��ن أم��س، في 
ف��ي  بروكس��ل، إن هن��اك تقارب��اً 
وجه��ات النظر بني اجلزائ��ر واالحتاد 
األوروبي حول املسار السياسي في 
ليبيا. وأوضح في تصريح صحافي 
الس��ياسة  ممثل��ة  لقائ��ه  عق��ب 
اخلارجية واألمن في االحتاد األوروبي 
فيديري��كا موغيرين��ي، أن األخي��رة 
ج��وار  بل��دان  باجتم��اع  أش��ادت 
قد في اجلزائ��ر أخيراً  ليبيا ال��ذي عمُ
وبالنتائج التي تّوجت أعماله والتي 
جن��م عنها التوافق ح��ول العناصر 
األساسي��ة للبيان اخلتام��ي. وأكد 
األساسية  العناص��ر  أن  مس��اهل 
للبيان اخلتامي الجتماع بلدان جوار 
قد ف��ي اجلزائر في 8  ليبيا ال��ذي عمُ
أيار/ماي��و املاضي تتواف��ق مع رؤية 
االحت��اد األوروبي، موضح��اً أن األمر 
يتعل��ق بوحدة ليبيا واحل��وار وعدم 

اللجوء إلى العنف.
واتفق وزير خارجية حكومة الوفاق 
الوطني محم��د سيالة مع نظيره 
التركي أحمد جاوي��ش أوغلو على 
إعادة تسيير رحالت شركة اخلطوط 
اجلوية التركي��ة ومن وإلى املطارات 

الليبية بعد شهر رمضان. 
وأفاد مصدر ف��ي املكتب اإلعالمي 
ل��وزارة اخلارجية ب��أن سيالة بحث 
م��ع نظيره التركي، ف��ي العاصمة 
الس��عودية الري��اض عل��ى هامش 
أعمال القمة العربية- اإلسالمية- 
األميركي��ة أول م��ن أمس، خطوات 
التعاون الليبي- التركي املش��ترك، 
خصوصاً ف��ي مجال توليد الطاقة 
خدم��ات  وحتس��ني  الكهربائي��ة 

الكهرباء في املدن الليبية.
وأك��دت اللجنة الرباعي��ة الدولية 
ح��ول ليبي��ا، الت��ي اجتمع��ت في 
الثالث��اء،  االول  أم��س  بروكس��ل 
أنه��ا تش��جع جميع األط��راف في 
ليبيا عل��ى الدخول ف��ي محادثات 
بناءة وش��املة. كما أدانت اللجنة 
الدولي��ة الهجم��ات األخي��رة التي 
عرفتها البالد. جاء ذلك خالل مؤمتر 
صحاف��ي مش��ترك، ش��ارك في��ه 
ممثل��و اللجن��ة من االحت��اد األوروبي 
واجلامع��ة العربي��ة واألمم املتح��دة 

واالحتاد األفريقي.
موغيرين��ي،  فيديري��كا  وقال��ت 
اخلارجي��ة  الس��ياسة  منس��قة 
باالحت��اد، إن هن��اك مس��اعي م��ن 
جمي��ع األط��راف الدولي��ة لتهيئة 
ب��ني  للتف��اوض  املطل��وب  املن��اخ 
الليبيني، وشددت على أن »الليبيني 
فق��ط ه��م الذين ميكنه��م حتديد 

متى تنتهي األزمة في البالد وليس 
يق��ررون  آخ��ر، وعندم��ا  أي ط��رف 
ذل��ك، سيعم��ل اجملتم��ع الدول��ي 
مبنظماته اخملتلفة على مس��اعدة 
الليبيني وتق��دمي الدعم املطلوب«. 
كما أك��دت موغيرين��ي أن أعضاء 
اللجنة متفقون على هذه النقاط، 
موضحة أن اجتماع بروكس��ل جاء 

لتوجيه رسالة لتأكيد هذا األمر.
م��ن جانبه، قال أحم��د أبو الغيط، 
أم��ني ع��ام اجلامع��ة العربي��ة، إن 
إليج��اد  جت��رى  الت��ي  املفاوض��ات 
حلول في ليبيا غالب��ا ما تتخللها 
أح��داث تهدف إلى تعطيل املس��ار 
التفاوض��ي، وش��دد عل��ى ض��رورة 
الع��ودة إل��ى املفاوض��ات، ألن احلل 
سيكون عبر التفاوض الس��ياسي 
فق��ط، ولي��س احل��ل العس��كري، 

حسب تعبيره. 
وحول موق��ف اجلامعة العربية من 
حظر الس��الح على ليبي��ا، قال أبو 
الغيط إن اجلامعة العربية ملتزمة 
باملوقف املعلن خالل القمة العربية 
األخي��رة التي انعقدت ف��ي عمان، 
والت��ي تنص على الدعوة إلى احلوار 
واالتفاق على دعم احلل السياسي، 
ودع��م مجل��س فايز الس��راج. أما 
موضوع حظ��ر الس��الح فلم يجر 
أي حدي��ث أو موقف معلن في هذا 

الصدد، حسب تعبيره.

تونس ـ رويترز:
قال مس��ؤول حكومي رفيع لرويترز 
امس األربع��اء إن قوات األمن أوقفت 
ثالثة من كبار رجال األعمال لالشتباه 

في تورطهم في قضايا فساد.
تأتي االعتقاالت في وقت تواجه فيه 
احلكوم��ة ضغوطا قوي��ة ملكافحة 

الفس��اد الذي استش��رى في تونس 
في السنوات األخيرة.

وأض��اف املص��در ال��ذي رفض نش��ر 
اسمه أن االعتقاالت ش��ملت رجال 
األعم��ال ش��فيق جراي��ة وياس��ني 
ساب��ق  مرش��ح  وه��و  الش��نوفي 
 2014 ف��ي  الرئاسي��ة  لالنتخاب��ات 

اعتقلت  وجني��ب اسماعي��ل. كم��ا 
الق��وات االمنية أيضا مس��ؤوال في 

اجلمارك.
وتأت��ي االعتقاالت الت��ي جرت امس 
االول الثالث��اء بعد أي��ام من تصريح 
عم��اد الطرابلس��ي صه��ر الرئيس 
الس��ابق زين العابدين ب��ن علي من 

سجنه ب��أن كثيرا من رجال األعمال 
ممن عملوا مع��ه وتورطوا في قضايا 
فس��اد في اجلمارك مازالوا ميارسون 

نفس النشاط حتى اآلن.
وأبلغ مصدر آخ��ر رويترز أن احلكومة 
ب��دأت جه��ودا لإلطاحة بش��بكات 
فس��اد معقدة وأن الساعات واأليام 

املقبلة ستشهد مزيدا من االيقافات 
ضمن جهودها للتصدي لهذه اآلفة 

التي تنخر االقتصاد.
وفي بيان أرسل لرويت��رز قال مبروك 
كرش��يد وزير أم��الك الدول��ة امس 
األربع��اء »حكوم��ة الوح��دة ب��دأت 
محاربة الفس��اد ، ال مانع لسقوط 

احلكومة إذا انتصرت على الفساد«.
الوطني��ة ملكافحة  الهيئة  وتق��ول 
الفساد إن الفساد استشرى بشكل 
كبير منذ 2011 ويهدد بشكل جدي 
االنتق��ال الدميقراط��ي ف��ي الب��الد 
ويكلف البالد خسارة كبرى ويشمل 

أغلب القطاعات.

تونس تعتقل ثالثة من كبار رجال األعمال لالشتباه في قضايا فساد

الحكومة تدرس مقترحًا لرفع الحظر المفروض على تصدير السالح

الجيش الليبي يستعيد السيطرة على مواقع 
لإلرهابين في سبها ويصادر آلياتهم

كان السراج التقى 
والدهاوسر مرتين 

أثناء زيارة أجراها إلى 
مقر قيادة »أفريكوم« 

في مدينة شتوتغارت 
األلمانية، أسفرت عن 

مشاركة الواليات 
المتحدة في دعم »عملية 
البنيان المرصوص« ضد 

تنظيم »داعش« في 
مدينة سرت، عبر تنفيذ 

ضربات جوية

عناصر من اجليش الليبي

تقـرير

الدوحة ـ وكاالت:

إن  األربع��اء  ام��س  قط��ر  قال��ت 
تصريح��ات  نش��روا  متس��للني 
مزورة منس��وبة ألمي��ر البالد تنتقد 
السياسة اخلارجية األميركية ،فيما 
قال دبلوماسيون إنها محاولة فيما 
يبدو إلظه��ار الدولة اخلليجية بأنها 
حلي��ف ال يعتمد علي��ه وأنها على 
صلة وثيقة باملتشددين اإلسالميني.
وفي خط��وة غير معت��ادة سمحت 
دول خليجي��ة أخرى منه��ا اململكة 
العربية السعودية لوسائل إعالمها 
التصريح��ات  بنش��ر  الرسمي��ة 
املنس��وبة ألمير قطر الش��يخ متيم 
بن حمد آل ثاني ف��ي تقرير للوكالة 
القطرية رغم تأكيد قطر أن التقرير 

ال أساس له من الصحة.
ويه��دد ه��ذا التطور بتجدد ش��قاق 
ظهر ف��ي عام 2014 ب��ني قطر ودول 
خليجي��ة أخ��رى بس��بب مس��اندة 
الدوح��ة لإلسالمي��ني ويش��ير إل��ى 
خالف��ات وراء الس��تار ب��ني حلف��اء 

الواليات املتحدة في منطقة اخلليج 
بعد أي��ام من زي��ارة الرئي��س دونالد 

ترامب للمنطقة.
وميك��ن أن يكون للخالف��ات بني دول 
تأثي��رات تتج��اوز  العربي��ة  اخللي��ج 

منطقتها الغنية بالنفط.
والس��عودية  قط��ر  واستخدم��ت 
واإلمارات العربية املتحدة ثرواتها من 
النفط والغاز للتأثير في األحداث في 
دول أخرى بالشرق األوسط وميكن أن 
تؤدي اخلالفات بينها إلى تغير األجواء 
السياسية في ليبيا ومصر وسوريا 

والعراق واليمن.
وذكر التقرير، املنس��وب للش��يخ متيم 
على موقع الوكالة الذي قالت قطر إنه 
تع��رض لالختراق، أن أمي��ر البالد انتقد 
في حديث خ��الل مراسم تخريج دفعة 
م��ن اجملندي��ن جت��دد التوترات م��ع إيران 
وأبدى تفهما حلزب اهلل وحركة حماس 
وأشار إلى أن ترامب قد ال يستمر طويال 

في السلطة.
وقال متحدث باسم احلكومة لرويترز 
إن األمير حضر مراسم تخريج دفعة 
م��ن اجملندين باخلدمة الوطنية لكنه 

لم يدل بأي حديث أو تصريحات.
فيما أفاد بي��ان للحكومة القطرية 
ب��أن موقع وكال��ة األنب��اء القطرية 
تع��رض لالخت��راق من جان��ب جهة 
غير معلومة ونشر تصريحات مزورة 
نس��بت إل��ى أمي��ر الب��الد. وأضاف 
أن الس��لطات ستحق��ق ف��ي األمر 

وحتاسب كل من تورط فيه.
وح��دث ذلك بع��د أيام من ش��كوى 
قطر من أنها مستهدفة في »حملة 
ممنهج��ة ومغرضة« م��ن االنتقادات 
من جان��ب أطراف غي��ر معروفة في 
إط��ار التحضير لزي��ارة ترامب تزعم 
أن قطر تدعم جماعات متشددة في 

الشرق األوسط.
وأغلقت الس��لطات في السعودية 
واإلم��ارات العربي��ة املتح��دة املوقع 
الرئيسي لقنوات اجلزيرة التلفزيونية 
القطرية الت��ي كثيرا ما رأت الرياض 
وأبوظب��ي أنه��ا تنتق��د حكوماتها. 
وتق��ول اجلزي��رة إنه��ا تق��دم خدمة 
إخباري��ة مس��تقلة وتنق��ل أصوات 

اجلميع في املنطقة.
وقال��ت صحيف��ة ع��كاظ اليومية 

الس��عودية »قط��ر تش��ق الص��ف 
وتنحاز ألعداء األمة«.

وقالت صحيفة أراب نيوز السعودية 
إن التصريحات أث��ارت موجة غضب 

في دول خليجية أخرى.
وهذا االنقسام غريب على دول اخلليج 
بعد أن اجتمع قادتها مع ترامب في 
مطلع األسب��وع خالل قمة بالرياض 
للدول اإلسالمي��ة تهدف إلى إظهار 
التضام��ن ف��ي مواجه��ة جماعات 

سنية متشددة.
وفي الرياض جدد ترامب تأكيده على 
أن بعض الدول الرئيس��ية الداعمة 
لإلره��اب. وتنفي إيران ذلك وتقول إن 
السعودية هي التي تدعم جماعات 
إسالمي��ة متش��ددة مث��ل تنظيم 
القاع��دة والدولة اإلسالمية. وتنفي 

الرياض بدورها هذه االتهامات.
وش��هدت العالقات بني قط��ر ودول 
اخلليج العربية األخرى صدعا استمر 
ثمانية أش��هر في 2014 بس��بب ما 
يت��ردد عن دعم قطر جلماعة اإلخوان 
فكره��ا  يرف��ض  الت��ي  املس��لمني 

السياسي مبدأ احلكم الوراثي.

وسط توتر إقليمي عن عزم االمارة سحب سفرائها من دول عربية

قطر تنفي تصريحات منسوبة اليها بـ«انتقادها« السياسة الخارجية األميركية«
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7 اقتصاد

بغداد ـ الصباح الجديد:

قال املستش��ار املالي لرئيس الوزراء 
مظهر محمد صالح أن قوة العمل 
لدى القطاع اخلاص تتجاوز 7 ماليني 
ش��خص، ويدخل س��وق العمل ما 
يزي��د عل��ى 450 ألف ش��اب جديد 
س��نوياً منهم 150 ألف��اً من حملة 
وخريج��ي  اجلامعي��ة  الش��هادات 
املعاه��د، الفت��اً إلى أن ه��ذه األرقام 
تؤك��د ضرورة تفعيل س��وق العمل 
احمللي��ة من خالل تعزي��ز دور القطاع 

اخلاص.
وأش��ار إلى ضرورة تشكيل مجلس 
لتطوير القطاع اخلاص يضم ممثلني 
من القط��اع للمس��اهمة في بناء 
أس��س رصين��ة لبن��اء املس��تقبل، 
مؤكداً أن املتابع��ة اجلادة من وزارتي 
التخطيط والصناعة لهذا املوضوع 
ي��زرع األمل احلقيقي ليأخذ القطاع 
اخلاص دوره الفاعل في تأمني تنمية 

مستدامة.
الى ذلك، ش��دد عضو منتدى بغداد 
االقتص��ادي عام��ر اجلواه��ري، على 
التي  أهمية حتويل الس��تراتيجيات 
املاضي��ة  الس��نوات  خ��الل  أُق��رت 
إلى مناه��ج تنفيذي��ة للحكومات 
القطاعي��ة،  وال��وزارات  املتعاقب��ة 
وتنفيذ حملة وطنية شاملة للبناء 

واإلعمار.
وأش��ار ف��ي حدي��ث صحاف��ي، إلى 
صف��ة  حتم��ل  الس��تراتيجيات  أن 
األم��د الطوي��ل لتص��ل إل��ى ع��ام 
2030، وه��ي الت��زام تتبن��اه الدولة 
وتض��ع احلكومات املتعاقبة اخلطط 
والسياس��ات لتنفيذه��ا، الفتاً إلى 
ضرورة تبن��ي البلد االلتزام املمنهج 

الوطني الشامل للبناء واإلصالح. 
وأك��د ض��رورة تبن��ي ه��ذا االلتزام 
م��ن قبل اجلمي��ع، طاملا أن��ه يهدف 
إل��ى تنمية بني��ة الع��راق التحتية 
وبنائها وإصالحها، وتطوير اقتصاده 

وتنويعه.
ولفت اجلواه��ري إلى ض��رورة وجود 
والتطوي��ر،  واإلص��الح  للبن��اء  إرادة 
ومهني��ة وق��درة عل��ى إجرائها، وأن 
يتبن��ى اجلمي��ع سياس��ة وخط��ة 

يت��م  وأن  واض��ح،  به��دف  واح��دة 
إش��راك القط��اع اخل��اص واجملتم��ع 
املدني في وض��ع اخلطط التنفيذية 
ومتابع��ة تنفيذ حزم��ة اإلصالحات 
االقتصادي��ة التي أُق��رت عام 2015 

ورصدها وتقوميها.
وأكد اجلواهري وج��ود حاجة لتولي 
املس��ؤولني عن امللفات االقتصادية 
املباش��رة  املس��ؤولية  القطاعي��ة، 
مؤسس��اتهم  حتوي��ل  خ��الل  م��ن 

إل��ى الربحي��ة، وتطوي��ر منتجاتها 
وخدماتها وتنويعها. 

وأش��ار إل��ى جتربتي ماليزي��ا وكوريا 
اجلنوبي��ة اللتني واجهتا مش��كالت 
كبي��رة في س��تينات وس��بعينات 
الق��رن العش��رين، لكنهما وضعتا 
أهداف��اً عش��رية عم��ل كل منهما 
عل��ى حتقيقها م��ن خ��الل التركيز 
على التربية واإلنس��ان، ما حّولهما 

إلى اقتصادات لها وزن دولي.

وأكد أن عملية إدارة امللف االقتصادي 
تتطل��ب انتم��اًء حقيقياً ونش��اطاً 
فعلياً يحاس��ب اجلميع على حتقيق 
النتائ��ج اخملططة ل��ه خصوصاً في 

مرحلة البناء واإلعمار.
وفي ش��أن املبادرة الصناعية ودعم 
واملتوس��طة،  الصغي��رة  املش��اريع 
التح��رك  أهمي��ة  اجلواه��ري  أك��د 
لتنفيذه��ا نظ��راً إلى أنها تش��كل 
عناص��ر محركة لالقتص��اد وتأمني 

ف��رص عمل، مش��دداً عل��ى ضرورة 
تفعي��ل الصعوب��ات الت��ي تواج��ه 
والزراعي��ة  الصناعي��ة  الق��روض 
امليّس��رة ومعاجلته��ا، خصوصاً من 
جهة الضمانات، وحتويلها إلى فعل 

وطني مثمر. 
وش��دد على ض��رورة دم��ج املواطن 
واملوظ��ف ف��ي املش��اركة الفاعلة 
واملبدعة لتنفيذ خطط قطاعاتهما، 
الفت��اً إلى أهمية احلد م��ن التدهور 
احملل��ي  االقتص��اد  ف��ي  املس��تمر 
واالنخف��اض املس��تمر في نس��بة 
مش��اركة املس��تثمرين احملليني في 
االس��تثمار بالقطاع��ات االنتاجية، 
ناهي��ك ع��ن االس��تثمار األجنب��ي 
التراجع لبيئة االس��تثمار  بس��بب 

واألعمال.
لرئي��س  املال��ي  املستش��ار  وكان 
الوزراء مظهر محمد صالح، قال إن 
»ستراتيجية تطوير القطاع اخلاص 
العراق��ي 2030، بحاج��ة إلى متتني 
أواص��ر التحول إلى التنفيذ في ظل 
ضع��ف دور القطاع العام، الفتاً إلى 
أن العامل��ني احلقيقي��ني في الدولة 
يبلغ عددهم أربعة ماليني ش��خص 

من أصل عشرة ماليني. 
وأش��ار أيضاً إلى أن عدد الفقراء في 
الع��راق ال يقل عن 10 ماليني، بدخل 
س��نوي أقل من 300 دوالر، موضحاً 
أن الزي��ادة في أع��داد الفقراء جاءت 

نتيجة للنزوح.
وش��دد عل��ى أهمي��ة تفعي��ل دور 
القطاع اخلاص الحتواء أكبر عدد من 
الشباب الباحث عن عمل، ال سيما 
أن الدولة ليست لديها فرص عمل، 
وهذا يحتاج إلى رؤى وسياسات حتد 

من دائرة الفقر.

متابعة الصباح الجديد:
نقلت وكال��ة الطلبة اإليرانية لألنباء 
أمس األربعاء عن وزير النفط اإليراني 
بيجن زنغنه قوله إن أوبك س��تواصل 
تقيي��د إنتاجه��ا لك��ن هن��اك جدال 
بني ال��دول األعضاء بخص��وص فترة 

التمديد.
وقال زنغنه »قد تكون ثالثة أش��هر أو 

ستة أو تسعة«.
وأضاف أن إيران ل��ن تخفض إنتاجها 
وأن الس��عودية حت��اول دف��ع أس��عار 

النفط للصعود بحسب الوكالة.
ونقل��ت وكال��ة الطلب��ة ع��ن زنغنه 
قوله إن إعادة انتخاب الرئيس حس��ن 

روحاني يوم اجلمعة املاضي س��اعدت 
عل��ى إزال��ة »عقب��ات« أم��ام عق��ود 

النفط.
وق��ال الوزير إنه ل��م يُطلب منه حتى 
اآلن املش��اركة في حكوم��ة روحاني 

اجلديدة.
لكن وزير الطاقة اجلزائري أمس األربعاء 
قال إنه يتوقع متديد تخفيضات إنتاج 
النفط تس��عة أش��هر مما سيساعد 
على تخفيف تخمة املعروض العاملي 
بنهاي��ة 2017 وقد يرفع أس��عار اخلام 

إلى أكثر من 55 دوالرا للبرميل.
تلتق��ي منظم��ة البل��دان املص��درة 
للبترول في فيينا يوم اخلميس لبحث 

متدي��د االتفاق ال��ذي أبرم ف��ي كانون 
األول واتفقت في��ه أوبك مع 11 دولة 
غي��ر أعضاء على خف��ض اإلنتاج 1.8 
مليون برميل يوميا في النصف األول 

من 2017.
وترك��زت املناقش��ات حت��ى اآلن على 
متديد التخفيضات س��تة أشهر إلى 
نهاية 2017 أو تس��عة أشهر إلى آذار 
2018 أو ستة أشهر مع خيار لتمديد 

إضافي لثالثة أشهر.
وق��ال وزير الطاقة اجلزائ��ري نور الدين 
بوطرفة لرويت��رز »ال يوجد دولة قالت 
‘نعارض التمديد لتس��عة أشهر’... ال 
ميكن أن تقول ستة ثم ثالثة إضافية. 

يبع��ث ه��ذا بالرس��الة اخلط��أ إل��ى 
الس��وق.« وأوضح أن السبب الرئيس 
لتمدي��د اخلفض تس��عة أش��هر هو 
الضعف التقليدي للطلب في مطلع 

كل عام.
وق��ال »إذا أضفت ما ب��ني مليون و1.5 
ملي��ون برمي��ل يومي��ا... ف��إن ذل��ك 
سيؤثر على السوق واألسعار. لذا من 
األفضل أن يظل االتفاق س��اريا حتى 

نهاية آذار.
وتوق��ع الوزي��ر تراج��ع اخملزون��ات إلى 
متوس��ط خم��س س��نوات بنهاي��ة 

.2017
وقال »قبل نهاية الس��نة قد تتجاوز 

األس��عار 55 دوالرا للبرميل. بالنسبة 
للجزائر كلما زاد الس��عر كان أفضل 
لكن امليزانية مرتك��زة على 50 دوالرا 
للبرميل في 2017 وعلى 55 دوالرا في 
2018. 55 إل��ى 60 دوالرا للبرمي��ل قد 

يكون سعرا مقبوال للجزائر.«
ف��ي الش��أن ذاته، ق��ال وزي��ر النفط 
الكويت��ي عصام املرزوق أمس األربعاء 
إن جمي��ع اخلي��ارات مطروح��ة على 
الطاولة بش��أن املباحث��ات بني أوبك 
واملنتج��ني خارجها هذا األس��بوع مبا 
في ذلك تعميق التخفيضات احلالية 

ومتديدها ملدة سنة.
وقال املرزوق للصحفيني ردا على سؤال 

ح��ول اخليارات وم��ا إذا كانت تتضمن 
تعميق التخفيض��ات ومتديدها عاما 
»جمي��ع اخليارات ما زال��ت مفتوحة.. 
س��نرفع توصياتنا للمجل��س الوزاري 

غدا«.
البل��دان املصدرة  وجتتم��ع منظم��ة 
للبت��رول )أوب��ك( ف��ي فيين��ا الي��وم 
اخلمي��س لبحث متديد االتف��اق الذي 
جرى التوص��ل إليه في كان��ون األول 
وال��ذي اتفقت مبوجب��ه أوبك و11 من 
املنتج��ني املس��تقلني وم��ن بينه��م 
روسيا على خفض اإلنتاج 1.8 مليون 
برميل يومي��ا في النص��ف األول من 

.2017

بغداد ـ الصباح الجديد: 
كش��فت جلنة االقتصاد واالستثمار 
النيابي��ة عن هدر 600 مليار دينار في 
مش��اريع تنمية الصناع��ة العراقية 
خالل عه��د احلكومة الس��ابقة دون 

حتقيق اي نتيجة تذكر, مش��يرة إلى 
أن اللجنة حتقق ف��ي املبالغ املهدورة 

في تلك احلقبة.
وقال��ت عض��و اللجنة جنيب��ة جنيب 
في بيان لها إن »احلكومة الس��ابقة 

اه��درت 600 مليار دينار في مش��روع 
التنمي��ة الصناعي��ة واع��ادة تأهيل 
املصانع املتوقفة اال ان اغلب املشاريع 
لم تنجز ولم حتقق املبادرة اي نتيجة 

تذكر«.

وأضافت أن »اللجنة حتقق في املبالغ 
املهدورة في تلك احلقبة«، مؤكدة أن 
وزارة الزراع��ة هي ايض��ا اهدرت نحو 
600 مليار دينار ضمن املبادرة الزراعية 

اال انها لم حتقق االجناز املطلوب.

واكدت جنيب أن »االزمة املالية التي 
اصابت البلد عام 2014 كان لها اثرا 
ايجابيا في دعم الصناعة واالعتماد 
عليه��ا بش��كل اكب��ر ويت��م االن 
تأهيل املصانع بش��كل علمي لرفد 

االقتص��اد العراقي باملنت��ج احمللية 
موضح��ة ان تلك اخلط��وة بحاجة 
ال��ى تش��ريع قان��ون يس��هم ف��ي 
احمللية وحمايته  االنت��اج  مضاعفة 

من املنافسة اخلارجية«.

االقتصاد النيابية: هدر 600 مليار دينار على مشاريع فاشلة

الجزائر: االتفاق يقلص التخمة بنهاية 2017

جدل في أوبك بشأن فترة تمديد خفض اإلنتاج 

خبراء يجددون دعواتهم لتنفيذ برامج اإلصالح الحكومية

7 ماليين عراقي قوة العمل لدى القّطاع الخاص

الستراتيجيات تحمل 
صفة األمد الطويل 
لتصل إلى عام 2030، 
وهي التزام تتبناه الدولة 
وتضع الحكومات 
المتعاقبة الخطط 
والسياسات لتنفيذها، 
الفتًا إلى ضرورة تبني 
البلد االلتزام الممنهج 
الوطني الشامل للبناء 
واإلصالح

القطاع اخلاص في العراق

لندن ـ رويترز:
واجهت األسهم األوروبية صعوبة في حتديد اجتاهها 
في التعامالت املبكرة أمس األربعاء حيث بدد صعود 
أسهم شركات إنتاج النفط أثر هبوط في قطاعي 

التعدين السيارات.
وتقبع األس��هم األوروبية دون أعلى مستوى في 21 

شهرا بقليل منذ أكثر من أسبوع.
وارتفع املؤش��ر س��توكس 600 األوروب��ي 0.1 باملئة 
مدعوما بصعود أس��هم النفط والغاز األوروبية في 
حني زاد املؤش��ر فايننش��ال تاميز 100 البريطاني 0.1 

باملئة.
وهبط املؤش��ر داكس األملان��ي 0.3 باملئة متأثرا ببدء 
تداول أسهم شركات دون احلق في توزيعات األرباح.

وكان��ت ش��ركات الس��يارات األوروبي��ة م��ن أكب��ر 
القطاع��ات اخلاس��رة حي��ث انخفض��ت 0.9 باملئة 
بقيادة سهم فيات كرايسلر الذي هوى اثنني باملئة.

وكانت أسهم قطاع التعدين من النقاط الضعيفة 
أيضا في أوروبا حيث هبط مؤش��ر املوارد األساسية 
أكث��ر من واح��د باملئة م��ع تأثره بانخفاض أس��عار 

النحاس.
وانخفض س��هم جلينكور العمالقة للتعدين 1.6 

باملئة.
وضغط��ت األرباح على كين��ج فيش��ر البريطانية 
للتجزئة ليهوي س��همها 6.3 باملئة متصدرة بذلك 
قائمة اخلاس��رين على املؤشر س��توكس بعد نشر 

بيانات جديدة.

طوكيو ـ رويترز:
ارتفعت األس��هم اليابانية في خت��ام التعامالت 
أمس األربعاء لتس��جل أعلى مس��توى إغالق لها 
في أسبوع بدعم شركات التصدير بعد مكاسب 
الدوالر مقابل الني فيما حققت أس��هم القطاع 
املالي أداء أفضل من السوق بعد زيادة العائد على 

سندات اخلزانة األمريكية.
وصع��د املؤش��ر نيك��ي القي��اس 0.7 باملئ��ة إلى 
19742.98 نقط��ة وه��و أعلى مس��توى إغالق له 

منذ يوم 17 أيار.
وزاد املؤشر توبكس األوس��ع نطاقا 0.6 باملئة إلى 

1575.11 نقطة.
وارتفع مؤش��ر جيه.بي.إكس-نيكي 400 بنس��بة 
0.6 باملئة لينه��ي أمس األربعاء عن��د 14050.51 

نقطة.

لندن ـ رويترز:
استقرت أس��عار الذهب فوق 1250 دوالرا لألوقية 
)األونصة( أمس األربعاء بعد تراجعها في اجللسة 
الس��ابقة حيث يترقب املس��تثمرون محضر آخر 
اجتماع جمللس االحتياطي االحتادي )البنك املركزي 
األمريكي( املقرر نش��ره الحقا لالستدالل به على 

آفاق أسعار الفائدة.
وبلغ سعر الذهب في املعامالت الفورية 1250.27 
دوالر لألوقي��ة م��ن دون تغير يذكر عن س��عره يوم 
الثالثاء البالغ 1250.76 دوالر لألوقية حني نزل 0.7 

باملئة بعد مكاسب استمرت يومني.
ومن املقرر في وقت الحق يوم األربعاء نشر محضر 
االجتم��اع ال��ذي عقدت��ه جلنة الس��وق املفتوحة 

االحتادية في أوائل أيار.
ونزل الذهب في العقود األمريكية اآلجلة تسليم 

حزيران 3.60 دوالر إلى 1251.90 دوالر لألوقية.
زادت أس��عار الذه��ب ثالث��ة باملئة من��ذ وصولها 
ألدنى مس��توى في نحو ش��هرين إل��ى 1213.81 
دوالر لألوقي��ة في التاس��ع م��ن مايو أي��ار ويرجع 
ذلك بش��كل أساس��ي إلى التوتر السياسي في 
الواليات املتحدة بعدما أقال الرئيس دونالد ترامب 
مدير مكت��ب التحقيقات االحتادي جيمس كومي 
وهو ما ف��رض ضغوطا على الدوالر ودفع أس��واق 

األسهم للنزول.

النفط يرفع أسهم 
أوروبا

أعلى مستوى 
لـ»نيكي« في أسبوع

استقرار الذهب فوق 
1250 دوالرًا

تقـرير

الصباح الجديد ـ وكاالت:

أعل��ن البن��ك الدول��ي أن��ه س��يقّدم 
»املؤسس��ة  إضافيت��ني من  منحت��ني 
الدولي��ة للتنمية« )ذراع البنك الدولي، 
الت��ي تقوم مبس��اعدة البل��دان األكثر 
فقراً في العالم(، بإجمالي 283 مليون 
دوالر لتوسيع مظلة مشروعني طارئني 
يقّدم��ان املس��اعدة حالي��اً لليمني��ني 
األش��ّد حاج��ة ف��ي كل محافظ��ات 

اليمن.
وس��يمّول البن��ك الدول��ي التحويالت 
النقدي��ة لنح��و 1.5 مليون من األس��ر 
األش��ّد فقراً )نحو 8 ماليني ش��خص(، 
به��دف ضم��ان حصولها عل��ى املوارد 
املالية الالزمة لش��راء الطعام، وتوفير 
مكّم��الت مغّذية مللي��ون ميني آخر من 
الفئات األشّد حاجة، في إطار التصّدي 
ألزمة انع��دام األمن الغذائي املتفاقمة 

في اليمن. 
وق��ال املدي��ر اإلقليم��ي املس��ؤول عن 
اليم��ن ومص��ر وجيبوت��ي ف��ي البنك 
الدول��ي أس��عد عالم في بي��ان: »ميّثل 
هذا التمويل اس��تجابة بالغة األهمية 
وعاجل��ة م��ن جان��ب البن��ك الدول��ي 

للتصّدي ألزمة انع��دام األمن الغذائي 
املتفاقمة في اليمن بتقدمي دعم الدخل 
واملكّم��الت الغذائية لليمنيني األش��دّ 
حاج��ة أو املعّرض��ني للخطر الش��ديد 
والذي��ن يعجزون عن تلبي��ة حاجاتهم 

الغذائية األساسية«.
وس��تعّزز هاتان املنحتان اللتان س��يتم 
تنفيذهما باالش��تراك مع املؤسس��ات 
»يونيس��يف«،  ومنّظم��ة  اليمني��ة 
برنامجي البنك الدولي الطارئني اللذين 
يجرى تنفيذهما حالياً في اليمن لتوفير 
الدخ��ل وخدمات الصحة األساس��ية 

لألسر األكثر حاجة واألولى بالرعاية. 
وس��توّفر املنحة األول��ى وقيمتها 200 
ملي��ون دوالر، منه��ا 125 مليون��اً م��ن 
التموي��ل  لألزم��ات،  التص��ّدي  ناف��ذة 
الالزم لتوس��يع مظلة املشروع الطارئ 
لالس��تجابة لألزمات ف��ي اليمن. ومتّول 
املنحة كذلك تقدمي التحويالت النقدية 
لألس��ر األكثر فقراً. وس��يؤّدي املشروع 
أيض��اً إل��ى إع��ادة تنش��يط منظومة 
ش��بكة األمان االجتماعي ف��ي اليمن 
وآلياته��ا القائم��ة لتوزي��ع التحويالت 

النقدية.
وقال��ت خبي��رة احلماي��ة االجتماعي��ة 
األولى في البنك الدولي ورئيس��ة فريق 

العمل أف��راح األحمدي: »س��يتيح لنا 
التمويل اجلديد الذي وافق عليه البنك، 
إمكان توسيع مظلة أنشطتنا اجلارية 
لدعم الدخل من خالل إجراءات تدّخلية 
مجتمعية استفاد منها إلى اآلن مئات 

اآلالف من اليمنيني في ربوع البلد«. 
وأضاف��ت: »ميّث��ل هذا التوّس��ع خطوة 
مهّم��ة إل��ى األمام في تلبي��ة احلاجات 
الغذائي��ة العاجلة ملاليني اليمنيني، في 
وقت نسعى إلى متهيد األسس الالزمة 
لتعافي اليمن في األمد املتوّس��ط من 
خالل دع��م أنظمة إيصال مس��اعدات 

شبكات األمان االجتماعي«.
أما املنحة الثانية بقيمة 83 مليون دوالر، 
فته��دف إلى توس��يع مظلة املش��روع 
الط��ارئ للرعاي��ة الصحي��ة والتغذية 
ملس��اندة النس��اء واألطفال خصوصاً، 
إذ ستمّول توسيع حزمة متكاملة من 
الدعم الغذائي لتصل إلى مليون ميني 
آخر م��ن الفئات األش��ّد حاجة في كل 
محافظات اليمن، إضافة إلى السبعة 
ماليني ميني الذين يس��اعدهم املشروع 

األصلي.
وق��ال املتخّصص في الصح��ة ورئيس 
فري��ق العمل باملش��روع بالبنك الدولي 
تركيزنا  مصطفى عبداهلل: »س��يظل 

منصّب��اً على تق��دمي الدع��م الغذائي 
املتكام��ل وحتس��ني مس��توى اخلدمات 
للمواطن��ني  األساس��ية  الصحي��ة 

اليمنيني«. 
وأضاف: »س��يتيح هذا التوّس��ع تقدمي 
مزيد م��ن خدمات التغذية، وس��يحّدد 
أولوي��ات املناطق الت��ي تعاني من أعلى 
مس��تويات النع��دام األم��ن الغذائ��ي. 
وس��يدعم التموي��ل اإلضاف��ي كذلك 
بإنش��اء نظام متكام��ل لرصد الوضع 
التجّمعات  والصحي خملتل��ف  الغذائي 
السكانية في البلد، وسيتيح لنا إيصال 

املوارد أينما تشتّد احلاجة إليها«.
ويبل��غ إجمال��ي املن��ح الطارئ��ة التي 
للتنمية«  الدولية  قّدمتها »املؤسسة 
إل��ى اليم��ن، مبا في ذلك ه��ذا التمويل 
اجلدي��د منذ متوز 2016 م��ا قيمته 783 
ملي��ون دوالر، يت��م توجيهها من خالل 
مشروعني للمس��اعدات الطارئة، هما 
»املشروع الطارئ لالستجابة لألزمات«، 
و»املش��روع الط��ارئ للرعاية الصحية 
والتغذي��ة«، الل��ذان يج��رى تنفيذهما 
اليمني��ة  املؤسس��ات  بالتع��اون م��ع 
كبرنام��ج  املتح��دة  األمم  ومنّظم��ات 
األمم املتح��دة اإلمنائ��ي و »يونيس��يف« 

ومنّظمة الصحة العاملية.

تصديًا ألزمة انعدام األمن الغذائي

البنك الدولي: 283 مليون دوالر لمساعدة 9 ماليين يمني
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عاملن��ا عجي��ب، وغري��ب، حل��د ان��ك ال 
تس��تطيع ان جتد من يتف��ق معك في 
اجلواب على الس��ؤال »هل هذا العالم 
هو الذي نتمناه؟« فثمة من يقول نعم 
هو، واخرون من ي��ردون بالقول كال، انه 
عالم تعيس، وغيره��م من يهز كتفه 
بال جواب وكانك قبضت عليه متلبسا 
بالفيبوبة ع��ن نفس��ه، والغياب عما 
يحي��ط ب��ه، واحل��ال، ق��د نتخل��ى عن 
ش��عارات كررناها على معاب��ر حياتنا 
م��ن مثل »ما مضى هو االيام اجلميلة« 
واخلطأ في ذلك ليس خطأنا، فمن زاوية 
يبدو اننا ضحايا مؤامرة اعدتها اشباح 
وأقدار وبشر من سكان كواكب اخرى، 
والنتيج��ة، ال مفر م��ن ان نتعايش مع 
ما يحصل ونتفاعل مع اس��تحقاقاته، 
بجدارة احملبة والتس��امح، والعزم على 
حتقيق املشاريع الضوئية املؤجلة، وقبل 
كل ش��يء ينبغي ان نُبقي شيئا ثمينا 
ف��ي ذاكرتنا بعيدا عن الل��ف والدوران: 

ازدراء ب��رك ال��دم التي خوضن��ا فيها، 
وف��ي ذات الوقت احلذر من االس��تغراق 
فيها وجتنب استذكارها مبناسبة ومن 
دون مناس��بة،  وف��ي انتباهة لرس��ول 
حمزات��وف، يق��ول، ان أبن��اء قريته في 
اقاص��ي داغس��تان كان��وا ق��د هجروا 
نبع��ا من امل��اء كان قد ش��هد مذبحة 
لعش��رين م��ن نس��ائهم، وكان اجليل 
الثالث من ابنائهم يرتعبون ذعرا كلما 
مروا بالنب��ع، وكثير منه��م يضطرون 
للمشي يومني بدل ان يسلكوا الطريق 
عبر النبع مخافة ان يتذكروا بش��اعة 

اجملزرة. 
الكت��اب،  م��ن  الكثي��ر  ان  املش��كلة 
يهرب��ون م��ن حيثي��ات العص��ر ال��ى 
املاض��ي، ويهجون ه��ذا العصر، ولهم 
بع��ض احلق حني يتنقل��ون بني ثالجات 
اجلث��ث ف��ي املستش��فيات بحث��ا عن 
امرأة أو اخ أو صديق أو عزيز القت بهم 
التفجي��رات الى س��يارات االس��عاف، 

بشرا كاملني او اجزاء من البشر. اقول، 
اننا نعج��ز، للوهلة االول��ى، عن حتويل 
الفاجع��ة الى نص، لك��ن كتابا آخرين 
متكنوا من لّي االقدار وكبح الس��قوط 
في العوي��ل وكتبوا.. هك��ذا كان حال 
ايزابيل الليبدي يوم كانت جنب ابنتها 
التي كان��ت تلفض انفاس��ها االخيرة 
مبرض الس��رطان، نصحوه��ا ان تكتب 

لتتماسك، فكتبت.  
أق��ول، أي عال��م عجيب حل بن��ا؟ واية 
س��نوات ضارية اغ��ارت علين��ا؟ وماذا 
ينتظرن��ا من عالم واعوام؟ هل نتواكل 
عل��ى غري��زة البق��اء مبواجه��ة ق��وى 
الفناء والردة؟ اس��ئلة س��اذجة لكنها 
مش��روعة كفاية،  لنس��دد بعض دين 
ف��ي رقابنا منذ ان حّضنا يس��وع على 
املس��رات، وان يك��ون »خبزن��ا كفاف��ا 
وعلى االرض الس��الم«  وم��ا نزال نرتاب 
في كل النصائح حيال عس��ر التاريخ 
إذ تهددن��ا االن��واء املضطرب��ة من كل 

جانب، متشبثني باالمنيات التي تتخذ 
ش��كل احلياة مبواجهة امل��وت، إذ نقف 
ب��ني امل��وت واحلياة، ب��ني ان نس��تأنف 
مش��وارنا على اخلارطة، او ان نستقيل 
منها، اننا اآلن وجها لوجه مع بعضنا. 
متعددون في االنتماء والعقائد واالديان 
وامللل، وموحدون في اجلغرافيا وفصيلة 
الدم وحنفيات املاء. نقبل بذلك لنربح 
احلي��اة، او نرفضه لنخس��ر انفس��نا، 
ومبعنى ما، اننا س��نخوض معركة في 
غاية اخلطورة واحلساس��ية ال تتحمل 
العبث، فاملروحة تدور بسرعة مجنونة، 

نعم، 
انن��ا ال نعي��ش ف��ي ازمن��ة اعتيادي��ة. 
االس��تذكار مطلوب، والنسيان واجب، 
وااله��م، علين��ا ان نعاي��ن م��ا يج��ري 
م��ن حولنا. البش��رية ترك��ض في كل 
االجتاهات،  فمن كان يصدق ان مقياس 
الترانزس��تر س��يصل الى 50 نانومتراً، 
أي م��ا يق��ل بالف��ي م��رة عن ُس��مك 

شعرة واحدة من راس االنسان؟ آنذاك، 
قبل س��بعني س��نة، بُني أول حاسوب 
إلكترون��ي ف��ي العال��م بل��غ وزنه 27 
طناً وض��م في جوفه عش��رات اآلالف 
من الصمامات وع��دة كيلومترات من 
أس��الك النحاس وبلغت تكاليفه عدة 
ماليني م��ن ال��دوالرات، وكان للمليون 

الواحد شأن. 
ثم شهد العالم سلسلة من الثورات 
التكنولوجي��ة في مجال االلكترونيات 
قب��ل التوصل ال��ى ماس��مي بالدوائر 
املتكامل��ة حي��ث اس��تطاع العلم��اء 
العناص��ر  م��ن  مجموع��ة  تركي��ب 
التعقيد، على  اإللكتروني��ة، ش��ديدة 
ش��ريحة صغيرة من أنص��اف النواقل 
وشاء هذا التحول ان يدخل كل بضائع 
احلياة من معلومات في تلك الشريحة 
العجيبة، بل انه فتح الطريق لس��باق 
“مجن��ون” نحو املزيد م��ن االختراعات، 
التي بدت للمتابعني انها تتحقق على 

مدار الساعة. 
قبل خمسني سنة لم يكن احد ليصدق 
بان تلك الش��ريحة السحرية ستقود 
العال��م ال��ى اع��ادة تنظي��م فانتازية 
بحي��ث س��تدار العديد م��ن الدول من 
قبل »حكومات الكترونية« فاملوظفون 
واملراجع��ون لن ينتقلوا م��ن منازلهم، 
أم��ا حامل جائزة نوب��ل العالم املصري 
احم��د زويل فقد حذرنا م��ن ان العالم 
مقبل عل��ى طفرة علمية يحال معها 
االنترنيت على التقاع��د، وان مقاييس 
التطور العلمي والتكنولوجي القدمية 
ستنكس��ر، واملشكلة، كما كان يقول 

العالم الفرنسي اند
ريه م��اري امبير قب��ل مايزيد على قرن 
ونصف القرن من الزمان ان ثمة بش��را 
ال يعرف��ون ه��ذه االنب��اء ذات الصل��ة 
بحياته��م، وق��د طور برناردش��و فكرة 
امبير بالقول بان بعض البشر ال يريدون 

ان يعرفوا، اصال.

هل هذا العالم هو الذي نتمناه؟ سؤال ساذج ومشروع أيضًا

 أي عالم عجيب حل 
بنا؟ وأية سنوات 

ضارية أغارت علينا؟ 
وماذا ينتظرنا من 
عالم وأعوام؟ هل 
نتواكل على غريزة 

البقاء بمواجهة قوى 
الفناء والردة؟

صفحة أسبوعية يحررها عبد المنعم األعسم

رأي

الرياض
وسوق النفط

رأي آخر

اعلن��ت اململكة العربية الس��عودية بحاجتها 
إلى تقلي��ل اعتمادها على النفط، وقد أتى هذا 
اإلدراك نتيجة السياسات الفاشلة املتبعة في 
الفت��رة 2014-2016 التي أجب��رت الرياض على 
قبول حقيق��ة أن أي��ام هيمنتها على أس��واق 

النفط العاملية قد ولت..
وف��ي مواجه��ة ت��آكل حصته��ا النفطية في 
السوق، رفضت الرياض خفض إنتاجها النفطي، 
وبدالً من ذلك اختارت زيادة اإلنتاج في سجالتها 
لعام 2016 مبس��تويات حتافظ عل��ى اإلمدادات 
العاملية العالية وانخفاض األس��عار، وبقيامها 
بذلك راهنت الرياض على أن بإمكانها الصمود 
في مواجهة انخفاض األسعار المتالكها أكثر 
م��ن نصف تريليون دوالر ف��ي احتياطيات النقد 
األجنب��ي، في ح��ني أن الواليات املتح��دة وإيران 
س��تواجهان كثي��راً م��ن الضغط املال��ي الذي 
س��يدفعهما إلى االنس��حاب من هذا السباق، 
وهذا ما مثل تباعداً ملحوظاً عن االستراتيجية 
السعودية املاضية، التي عادًة ما فضلت خفض 
اإلنت��اج لتنظي��م العرض واإلبقاء عل��ى ارتفاع 

األسعار.
كان��ت ح��رب اإلنت��اج مكلف��ة للس��عودية، إذ 
أض��ر انخفاض أس��عار النفط بالس��وق املالية 
للمملكة، فبني عامي 2014  و2016 انخفضت 
احتياطيات الس��عودية من 746 مليار دوالر إلى 
536 ملياراً؛ وهذا من شأنه إفراغ خزائن اململكة 
خالل نصف عقد إذ ما استمر االنخفاض بالوتيرة 
نفسها، وقد أدى االنخفاض في عائدات النفط 
فض��الً عن التكالي��ف املترتبة عل��ى احلرب في 
اليمن ونظام املس��اعدات احلكومية والضرائب 
والرسوم املنخفضة إلى مواجهة وضع ال ميكن 
حتمل��ه؛ لذلك ل��م يتفاجأ أحد حينم��ا أعلنت 
الري��اض وقف إطالق النار ف��ي حربها النفطية 
الع��ام املاضي عبر االتفاق مع أعضاء أوبك على 

خفض اإلنتاج.
ال��ى ذلك ف��إن املنتجني األميركي��ني متقدمون 
بفارق كبي��ر على أقرانهم في كثي��ر من بلدان 
العالم، مبا في ذلك اململكة العربية السعودية؛ 
وذلك لقيام اخلبراء في الواليات املتحدة بتطوير 
تقني��ات جديدة متكن املنتج��ني األميركيني من 
احلص��ول على مزيد من النف��ط من عملياتهم 
ف��ي اخل��ارج، وله��ذا الس��بب قام��ت أرامك��و 
الس��عودية بإنشاء مركز لألبحاث في هيوسنت 
الستكشاف استعمال إنتاج النفط والغاز غير 

التقليدي.
وبطبيع��ة احل��ال ل��م يحال��ف احل��ظ اململكة 
العربي��ة الس��عودية، إذ تباط��أ منوه��ا، وازدادت 

ديونها. 
***********************

* والس بوروز، مستشار في مجال االستخبارات 
االستراتيجية في واشنطن.

 *برين��دان ميج��ان، محل��ل اقتص��ادي ف��ي 
واشنطن

حلت روس��يا محل الواليات املتحدة كأه��م حليف دولي 
بالنسبة للشباب العربي، على وفق الستطالع رأي حديث، 
مما يؤك��د أن تدخالت فالدميير بوتني في الش��رق األوس��ط 
تعيد تشكيل مواقف العرب جتاه روسيا والواليات املتحدة. 
وأظهر املس��ح السنوي للش��باب العربي زيادة قدرها 12 
نقط��ة، وصوالً إلى %21 بعد أن كانت النس��بة %9 فقط 
في عام 2016، في عدد املُ�ستطلَعني الذين يعّدون روسيا 

حليفتهم األكثر ثقة.
وعل��ى النقي��ض من ذل��ك، انخفضت نس��بة النظر إلى 
الوالي��ات املتح��دة بكونه��ا احلليف األكثر ثق��ة إلى 17% 
بع��د أن كانت %25 قبل عام؛ مما يعكس التش��اؤم واس��ع 
النطاق بش��أن دونالد ترام��ب وقيادته، وينظر ما يقرب من 
ثلثي الذين شملهم االستطالع -حوالي -%64 إلى رئاسة 
ترامب بقلق أو غضب أو خوف، مقارنًة بنسبة %19 كانت 
فيها النظرة إيجابية. وأظهر التقرير أن “خمسًة من أصل 
كلِّ س��تِة ش��باٍن عرٍب ينظ��رون إلى دونال��د ترامب نظرًة 
س��لبيًة، وأن وجه��ات النظر املناهض��ة للواليات املتحدة 
آخ��ذة في االزدي��اد، مع عدِّ روس��يا أكبر حلي��ف دولي في 

املنطقة في الوقت احلاضر”.
أّدى تدخل روس��يا لدعم نظام بش��ار األس��د في س��وريا 
إلى إقناع قوى اخلليج بزيادة مبادراتها الدبلوماس��ية جتاه 
موس��كو؛ نظراً للوجود الروسي القوي على الساحة، في 
حني أن الشباب العربي في السعودية وقطر -أكبر دولتني 
داعمتني للمسلحني في سوريا- أكثر ميالً لتحديد روسيا 
كعدو، إال أن الش��باب املش��اركني في االستطالع من دول 
اخلليج األخرى -والسيما الكويت- كانوا أكثر انفتاحاً جتاه 

موسكو.
وأظه��ر التقرير أيض��اً أن اإلمارات العربي��ة املتحدة حلت 
محل الس��عودية كونها أكبر حليف في املنطقة بوجهة 
نظر الشباب، إذ ارتفعت نسبة التأييد مبعدل ثماني نقاط 
وصوالً إلى %36، ووصلت نسبة التأييد جتاه قطر إلى 17% 
بع��د أن كانت %12 في العام املاضي، وأظهر االس��تطالع 
أن اإلم��ارات العربية املتحدة هي البلد الذي يرغب معظم 
الش��باب العرب��ي أن يعي��ش فيه ومي��ارس عمل��ه. وعلى 
النقي��ض من ذلك، رأى %11 فقط من امل�ُس��تطلَعني إلى 
إي��ران كحلي��ف، بع��د أن كانت النس��بة %13 ف��ي العام 

املاضي.
ت البطال��ُة العقبَة األكبرَ التي تواجه الش��باب  لق��د ُعدِّ
العربي، بجانب داعش والتهديدات اإلرهابية، وفيما يخص 
الفجوة بني األجيال وافق أكثر من %80 من املُ�ستطلَعني 
بأغلبية ساحقة على أن احلكومات بحاجة إلى بذل مزيد 

من اجلهود لتلبية احتياجات الشباب.
أجرى االس��تطالع مقابالت وجهاً لوجه مع 3500 شخص 
تتراوح أعمارهم بني 18-24 س��نة في 16 بلداً ملدة ش��هر 
تقريباً، وأجرى االس��تطالع مقابالت مع 200 مش��ارك في 
كل دول��ة م��ن الدول ال�� 16 باس��تثناء اململك��ة العربية 
الس��عودية واإلم��ارات العربي��ة املتح��دة ومص��ر، إذ متت 
مقابلة 300 مش��ارك لكل منه��ا، بينما متت مقابلة 250 
ش��خص في العراق و150 في االراضي الفلسطينية. وقد 
أجريت املقابالت بعد أن وقع الس��يد ترامب أوامر تنفيذية 
حتدُّ من الهج��رة من بعض الدول ذات األغلبية املس��لمة 
ولكن قبل أن يأمر بشن ضربات جوية على سوريا رّداً على 
استعمال النظام املزعوم لألسلحة الكيميائية. وقال رُبع 
املستطلعني إن رئاسة ترامب سيكون لها تأثيٌر كبير على 

الشرق األوسط خالل السنوات اخلمس املقبلة.
***************************

ميون كير، مراسل في صحيفة الفايناشال تاميز

العرب بين
روسيا وأميركا
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الموصل.. القوات األمنية تطارد فلول داعش في آخر األزقة 

 – والسياس��ة  اجلي��ش  كتاب��ه  ف��ي 
إش��كاليات نظرية ومناذج عربية، الصادر 
حديًثا عن املركز العربي لألبحاث ودراسة 
السياس��ات )224 صفح��ًة م��ن القطع 
املتوسط، موثًقا ومفهرًسا(، يعالج عزمي 
بشارة نظريًا بعض العناصر الرئيسة في 
إشكالية اجليش والسياسة، انطالًقا من 
واقع البلدان العربية، ويقارب حتليلًيا مناذج 
عربي��ًة، اس��تنادًا إلى التجرب��ة العينّية، 
ويفحص نظريًا مقوالت رائجًة من مصادر 
أكادميية غربية، بن��اًء على التجربة. كما 
يبحث في العالقة بني اجليش والسياسة 
انطالًقا م��ن أْن ال جدارَ فاصاًل بني اجليش 
والسياسة بحكم تعريفهما؛ إذ يتدخل 
اجلي��ش ف��ي احلك��م ويتح��ول إل��ى قّوة 
قمعية، تدافع عن النظام القائم، أي عن 

سلطته وامتيازاته.

 لقد أّلف بش��ارة كتابه املذكور من ثالثة 
فص��ول. رّكز ف��ي األول، اجلي��ش واحلكم 
عربًي��ا: إش��كاليات نظرية، عل��ى تطّلع 
اجليش إلى السياس��ة باملعن��ى الضيق، 
»أي ممارس��ة احلك��م واالس��تيالء عليه«، 
مميزًا ب��ني »الث��ورة« و«االنق��الب« قبل أن 
يقف على جتارب أّدى العس��كر فيها دورًا 
مهًم��ا في عملي��ة التغيير السياس��ي 

واالجتماعي.
 ب��دأ الكات��ب بإي��راد حتدي��دات الزم��ة، 
أّن اجلي��ش ه��و  أوله��ا تش��ديده عل��ى 
اجليش  النظامي ح��ول نواة من احملترفني 
املتفرغني للحياة العس��كرية في زمني 
الس��لم واحلرب، فه��و ال يقص��د القوى 
غي��ر النظامي��ة املس��لحة ف��ي خدمة 
عقي��دة أو طبق��ة أو قضي��ة أو حزب، وال 
»فيالق فرسان يلّبون الدعوة إلى اخلدمة 

العسكرية، ومعهم جنودهم، وينضّمون 
إل��ى حمل��ة عس��كرية بناًء عل��ى طلب 
املل��ك أو اإلمبراطور، ويدي��رون إقطاعيًة 
ف��ي حياتهم العادية، أو يَجبون الضرائب 
للس��لطان، مع أّن هذه األخيرة ُس��ّميت 
جيوًشا في املاضي«. ثاني هذه التحديدات 
ه��و التمييز ب��ني االحت��راف واملهنية في 
حتديد س��لك الضب��اط. وثالثه��ا أّنه ما 
من جي��ٍش بعيد عن السياس��ة  بحكم 
تعريفه، م��ن منطلق تطّل��ع اجليش إلى 
السياس��ة مبعناها الضيق، »أي ممارس��ة 
احلكم واالستيالء عليه أو املشاركة فيه 
أو اتخاذ القرار في ش��أنه، وهي ليس��ت 

ً قائمًة في الدول الدميقراطية«.
 ينتقل بش��ارة إل��ى مس��ألة االنقالبات 
العسكرية متسائاًل عن توّقف االنقالبات 
ف��ي العقود األخيرة ف��ي دول ُعّدت بلداَن 

انقالباٍت، مثل س��ورية والعراق. وإذ يقابل 
ب��ني االنقالب والثورة، يق��ول: »من ناحية 
الدميقراطي��ة والتح��ول الدميقراطي، لم 
يثب��ت أّن الثورة الش��عبية أكث��ر كفاءًة 
للوص��ول مبجتمع ما نح��و الدميقراطية، 
م��ن اإلصالحات من أعلى، س��واء أقامت 
بها قيادة عس��كرية بعد انقالب أم قيادة 
سياس��ية، أم كلتاهم��ا مع��اً. فالثورات 
م��ن زاوي��ة نظ��ر الدميقراطي��ة مخاطرة 
كب��رى ميك��ن أن تقود إلى فوض��ى أو إلى 
أنظمة ش��مولية، وحت��ى إذا انتهى بها 
املطاف إل��ى الدميقراطية، فهذه ال تتولد 
من الث��ورة مباش��رًة، بل بعد سلس��لة 
وحوارات  وقانوني��ة  دس��تورية  إصالحات 
ومساومات سياسية تتلوها. الثورة تغير 
النظام، وهذا ال يغني عن دور اإلصالح في 

بناء الدميقراطية بعد تسّلم السلطة«.

الجيش والسياسة.. 
إشكاليات نظرية ونماذج عربية

من بطون الكتب
عزمي بشارة غالف الكتاب

القوات االمنية تطارد فلول عصابات داعش من زقاق الى زقاق في امين املوصل فيما تطارد مفارز داعش الهاربني من صفوفها في 
معركة فاصلة ظهر فيها ُجنب املسلح االرهابي الذي ال يحارب وجها لوجه، وال يقاتل من دون ساتر، ويهرب بجلده من اول ثغرة تتاح 

له، وقال مراسل اجنبي ان القوات العراقية ترد االعتبار للمقاتل الذي يدافع عن ارضه ووطنه.    
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ASSABAH ALJADEED

أيديولوجيا اإلنسان األول
توظيف األسطورة في القّصة العراقية الحديثة
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ASSABAH ALJADEED

ملحق يصدر عن مؤسسة 

"الصباح الجديد"

رئيس التحرير وصاحب االمتياز

اسمـاعيـل زايـر

حذام يوسف طاهر

ف��ي  األس��طورة  توظي��ف  موض��وع 
االدب العربي، قدمي قدم الكتابة وس��ر 
احلكاي��ات االول��ى ف��ي االدب بصورته 
االولى البسيطة ، وتوظيف االسطورة 
وص��ل ال��ى تفاصي��ل الس��رد والنص 
الش��عري العربي املعاصر، وأبرز االدباء 
الع��رب والعراقي��ن تناول��وا موضوع 
اعمالهم  ف��ي  ووظف��وه  االس��طورة 
االدبية، كل على وفق رؤيته للموضوع 
وكي��ف ميك��ن أن يدخ��ل االس��طورة 
بطريقة بعيدة عن احلش��ر، الس��يما 
وان هناك جدال حول أصل االسطورة/ 
فه��ل ه��ي اخلرافة ام ه��ي التاريخ، ام 
هي الفلكلور، ام هي جزء ال يتجزأ من 

اثنولوجي��ا وصفية، م��ا تزال بوصفها 
بنية معرفية عميقة تتعلق مبعتقدات 
واعرافه��ا  وروحانياته��ا  الش��عوب 
وتقاليدها، تفع��ل فعلها في تاريخنا 
املعاص��ر؟ انه��ا مزيج من ه��ذا وذاك، 
جن��د ان قلة النق��اد والباحث��ن الذين 
اس��تطاعوا حصر املعنى لألسطورة، 
او التخفيف من غموضه داخل النص، 
قد تصل االسطورة احياناً الى ضبابية 
الصورة وتداخلها مع اخلرافة مايزيدها 
غموضا، وكما يق��ول الدكتور محمد 
عبد الرحمن يونس :« التاريخ نفس��ه 
يصبح لدى جيل من االجيال اسطورة، 
فشخصية احلالج وشخصية احلسن 
بن علي، واملسيح بن مرمي، شخصيات 
تاريخية لكن بعدها االنساني، ومدى 
تأثيره��ا ف��ي الفك��ر العربي م��ا يزال 
يفعل فعله بش��كل اس��طوري يفوق 

حد التخيل..«.
الدكت��ور ف��رج ياس��ن ف��ي كتاب��ه ) 
القص��ة  ف��ي  االس��طورة  توظي��ف 
العراقي��ة احلديث��ة، الص��ادر ع��ن دار 
الش��ؤون الثقافية العام��ة، يحاول أن 
يبحث في ايديولوجيا االنس��ان االول 
) االس��طورة (، وانتقالها عبر العصور 
وعلم��اء  الفالس��فة  ال��ى مش��اغل 
النف��س، ال��ى وصوله��ا أخي��را لبيت 
القص��ة العراقية املعاص��رة، وحتديث 
لينفت��ح  وآليات��ه،  الس��رد  أس��اليب 
على افق فنية جديدة، يقول الناش��ر 
ف��ي مقدمته للكت��اب، » تأتي أهمية 
الفص��ل االول ف��ي ه��ذا البحث، من 
كونه، حاول أن ينصب من نفسه مرآة 
مرجعي��ة أغنت الفصلن االخرين عن 
الهوامش والش��روح، عبر آلية اتصال، 
يعتق��د الباحث أنه أحك��م أطرافها، 

لكنه يلتمس العذر كلما رافقت آلية 
التحليل الفني ف��ي أخذ دورها، وبدت 
النصوص وكأنها التقوى على تس��لق 
أب��راج النظري��ة العالية، وه��و �� في 
رأين��ا �� أمر يتعل��ق بالعمق التاريخي 
واملعرفي الذي تتمتع به النظرية على 
حساب التجربة القصصية املعاصرة 
ف��ي العراق ، االم��ر ال��ذي تعاني منه 
أكث��ر البحوث املش��ابهة ف��ي حدود 
إطالعنا وهو ما هيأ لنا ش��حذ آليات 
مرقاب نفسي، ظل يطل على جزئيات 
البح��ث في محاولة النتظ��ام أجزائه 

وانسجامها ».
الكتاب ضم في بحث��ه ثالثة فصول، 
باالس��طورة  االول  الفص��ل  اهت��م 
والتوظيف السردي، بينما ركز الفصل 
الثاني على مظاهر توظيف االسطورة، 
املفردة االسطورية، و طقوسها، فيما 

حاول الفص��ل الثالث ش��رح تقنيات 
السرد االسطوري ووظائفها في بنية 
القص احلدي��ث، بأكثر من مبحث عن 
الشعر ، التكرار، الزمان واملكان، الرؤيا، 

التناص، واحلوار.
يترس��ل الكاتب في ع��رض تفاصيل 
بحث��ه ح��ول توظيف االس��طورة في 
القص��ة العراقي��ة احلديث��ة، وبرغ��م 
جه��ده الواض��ح واملائز ف��ي موضوع 
البحث، اال انه ف��ي خامتته يؤكد على 
ان البح��ث االكادمي��ي مهم��ا بلغ من 
درجات النض��ج والعلمي��ة واالبتكار، 
فأنه التتاح له فرصة قول كل ش��يء، 
السيما اذا كان موضوع البحث جديدا 
في بابه، ليس على الصعيد االكادميي 
حس��ب، بل عل��ى الصعي��د النقدي 

االكثر حتررا في تقبل موجات احلداثة.
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القّصة القصيرة.. جماليات الحضور واألداء
متث��ل القص��ة القصيرة، اب��رز مالمح 
الثقافة العراقية، مثلها مثل الشعر 
والرواية، حيث ش��كلت األجيال األول، 
للقصة، مالمح وس��مات، سار عليها 
بعده��م.  ات��وا  الذي��ن  القصاص��ون 
الصباح اجلدي��د، حاولت لفت االنتباه 
الى ه��ذا اجلن��س األدبي امله��م، الذي 
يشكل عالمة فارقة في األدب العراقي، 

وبالوقت نفسه ، نالحظ تراجعه مثله 
مثل الش��عر لصال��ح الرواي��ة. فهذا 
امللحق، مبنزلة تذكير للمتابع واملثقف 
العراق��ي، بأهمية القص��ة ومكانتها 
األوائ��ل.  ال��رواد  التاريخي��ة، وجه��ود 
امللح��ق تضم��ن ثالثة اقس��ام، األول: 
تنظيري، حيث تناولت مساهمات هذا 
القسم، القصة القصيرة في العراق، 

وتناوله��ا من جانب تاريخ��ي، ثقافي. 
ام��ا القس��م الثان��ي، فتن��اول مناذج 
تطبيقية من القصة القصيرة لكتاب 
عراقيني. اما القس��م الثالث، فتناول 
بالقراءة كتابني مهمني، تناوال القصة 

القصيرة في العراق. 
وقد اس��هم بهذا امللحق، كّتاب مثل: 
علي لفته س��عيد، من خ��الل مقاله 

املعنون: القص��ة القصي��رة الى أين؟ 
س��ؤال اجلذر التاريخي وتطّور احلداثة 
املستمر. والكاتب: علي حسن الفواز 
مبقال��ه: القص��ة القصي��رة  وحتوالت  
الس��رد واحلكاية. والكات��ب: ومقال د. 
نادية هناوي س��عدون بعنوان: انفتاح 

التجنيس واتساع املقتضيات
ف��ي كتاب��ة القص��ة القصي��رة جداً. 

تخ��ص  املس��اهمات،  ه��ذه  وكان��ت 
القسم األول. اما مساهمات القسم 
ل��كل م��ن عل��وان  الثان��ي، فكان��ت 
الس��لمان ومقاله: تداخ��ل الغرائبي 

والواقعي في
 )ابنة احملار وزبد البحار(. ومقال الكاتبة 
مروة السراي: لعبة التحدي بني املؤلف 
والراوي. اما القس��م الثالث، فتضمن 

عرًضا لكتاب: نشأة القصة في العراق 
1908-1939". للكاتبة احالم يوس��ف. 
ف��ي  االس��طورة  توظي��ف  ومقال��ة:  
القصة العراقية احلديثة .. أيديولوجيا 
االنسان االول.  للكاتبة حذام يوسف. 
وهو عرض لكتاب: توظيف األسطورة 
ف��ي القصة العراقي��ة احلديثة ملؤلفه 

فرج ياسني. 
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علي لفته سعيد

منذ أن ان وجدت الكتابة كان السرد 
والق��ّص واحلك��ي مع��ادالت اللغ��ة 
الت��ي تتحّول م��ن كونه��ا منطوًقا 
لسانًيا الى اللغة التي تعطي رسم 
سيميائياتها وظاهرياتها التي متنح 
كل العناصر األخرى من البروز سواء 
ما كان تفكيكًي��ا او بنيويًا أو غيرها 
من املصطلحات التي تأخذ من األدب 
طريًقا لولوج اجلنس النقدي بوصفه 
أب املصطلح��ات التي تتبع النّص أو 
التي تنجبها النصوص س��واء منها 

السردي او الشعرية.
وما بني الكتابة كفعٍل مخياليٍّ وبني 
التدوين كفع��ٍل ديناميك��ٍي يعد رّدة 
فعٍل طبيعيٍة حلال��ة إنتاج النّص من 
الناحية النقدية ف��إن القّص كفعٍل 
س��رديٍّ يبدو األكثر مقدرٍة على تبيان 
لعب��ة املوهب��ة ومحبته��ا واّتقانه��ا 
ودميومته��ا لتكون فاعل��ًة في اخمليلة 
القرائي��ة التي حتتاج ه��ي األخرى الى 
مق��درٍة إلنتاج رّدة فع��ٍل لفعل قراءة 
القّصة التي حتتاج الى عوامل عديدة 
م��ن عوامل جن��اح ارتباطه��ا مبفهوم 
السرد املرافق لعملية التدوين النثري، 
ومنه��ا الرواي��ة واحلكاي��ة واخلاط��رة 
والذاكرة واملذكرات وغيرها.. ولكن هنا 
يبدو القصة وكأنه��ا احملطة العالية 
لرؤية األش��ياء أو هي املنطقة األعلى 
في سلس��لة جب��ال الس��رد ألنها ال 
تعطي روحها بسهولٍة وال ميكن إدراك 
مفعولها دون وجود مخيلٍة ليس لدى 
املنتج القاص ب��ل املتلّقي ألنها أمام 
عم��ٍل مخيال��يٍّ كام��ل القيافة وإن 
أخذ أدوات��ه الفعالة ومنه��ا احلكاية 
أو الثيم��ة من الواقع. ألن القصة هي 
نقط��ة االختزال الكبي��رة في واجهة 

احلياة.
كمفه��وٍم  القصي��رة  القص��ة  إن   
دالل��يٍّ يحتوي جميع أجن��اس القّص 
من قص��ٍة طويل��ٍة أو قص��ٍة قصيرٍة 
ج��دا أو الومضة، فأنه��ا تفرّعت من 
شجرة القصة القصيرة فكانت هي 
الوارفة واملهيمنة واملتعّلقة والراعية 
والس��اقية لكل األجناس القصصية 
األخ��رى، وهي من��ذ أو ولدت من خالل 
احلكاية االس��طورية أو حتى املالحم 
الت��ي فيها فعل الق��ّص داخل النّص 

األس��طوري والت��ي كانت ه��ي اجملال 
األرحب لك��ي تنمو ش��جرة القصة، 
وكما ذك��ر البعض إن احيقال هو أول 
م��ن كتب القص��ة القصيرة جدا في 
احلض��ارة الس��ومرية وس��واء صّحت 
ه��ذه املقولة أو لم تصح كونها فعالً 
مترجًما م��ن لغٍة مكتوبٍة على ألواٍح 
طيبني��ٍة، فم��ا يراد قول��ه إن مفهوم 
القص��ة يعد قدميً��ا جدا وق��د تكون 
حت��ى األن اجل��زء احملّي��ر ف��ي الذهنية 
الثقافية ألنها لم تكن وليدة احلاجة 
الى صاعة احلياة واجلمال كما الشعر 
ب��ل رمبا ه��ي ولي��دة احلاج��ة إليصال 
الفع��ل احلياتي الى اآلخ��ر بطريقٍة ال 
تبدو منهجيًة أو طبيعيًة على األقل، 
وتخلًصا من الروت��ني ثم ارتباط فعل 
القّص مع الفع��ل الديني في تدوينه 
كسردٍ سماويٍّ له أسس تختلف عن 
أسس الس��رد االجتماعي بني البشر، 
لكي يضم��ن أواًل قداس��ته ويضمن  
فرادت��ه وع��دم اإلتيان مبثل��ه من قبل 
البش��ر ليكون فعل الق��ّص هو فعل 
الس��ماء. ومن هنا ف��إن القصة حتى 
اآلن تع��د مث��ار ج��دٍل مهيم��ٍن على 
تثبيت حقيقة القص��ة وكيف وملاذا 
والى أين.. وقبلها مت��ى ليكون الناجت 
أن القص��ة القصيرة ه��ي أّم التدوين 
األدب��ي ألنه��ا عملي��ة إحاط��ٍة بكّل 
األش��ياء احمليط��ة وهي الت��ي تُعطي 
انس��يابية اللغة بني اخليال واحلقيقة 
وب��ني اخليال والواقع وه��ي أي القصة 
أق��ل م��ن الق��ّص الديني الس��ماوي 
وأعلى من الس��رد أو احلكي اللساني 
الذي ينتجه البشر بطبيعة التواجد 

على األرض.
وقبل اخلوض في مصير القصة أمام 
تسّيد الفنون األخرى يكون السؤال 
أواًل.. ه��ل هن��اك قص��ة عربية؟ ألن 
الكثيرين يعتقدون إن القصة جنٌس 
وافٌد كم��ا قيل ع��ن الرواي��ة، وإنها 
جن��س تأثيٍر بع��د أثرٍ آلخري��ن، وإنها 
رّدة فعٍل لفعٍل ثقافيٍّ له أثر حضارة 
العرب��ي؟  النط��اق  خ��ارج  اآلخري��ن 
وم��ا ب��ني م��ن يؤّيد ه��ذه األس��ئلة 
وبني م��ن يعارضه��ا ويأت��ون بالنّص 
القرآن��ي وقصص ألف ليل��ة وليلة 
وكليل��ة ودمنة فضاًل ع��ن مقامات 
احلري��ري والهمذاني، ولكن هناك من 
يق��ول كما أس��لفنا إن األس��طورة 
بح��ّد ذاتها ه��ي جن��ٌس ينتمي الى 

الق��ّص، ألن فيها أحداثً��ا تريد إثبات 
واقعيتها، وإن فيه��ا عددًا كبيرًا من 
القصص كما ه��ي في قصص ألف 
ليلة وليل��ة التي ال تع��ّد روايًة، وهو 
أم��ٌر ينطبق على األس��طورة ومنها 
جلجامش وميكن من خاللها معرفة 
وصراعه��ا  وأزمانه��ا  ش��خوصها 
وأماك��ن  وقصدياته��ا  وتأويالته��ا 
حتّركها. فهي إذن أقرب الى القصص 
على اعتبارها ش��عرًا منثورًا.. وإذا ما 
غادرن��ا هذه احملطة العميقة املوغلة 
بالتاري��خ وندخل ف��ي عموم البحث 
ع��ن مص��ادر القصة جن��د إن اجلزيرة 
العربي��ة كان��ت مليئ��ًة باحلكايات، 
لك��ن الذي وص��ل إلينا ه��و قصائد 
املعّلق��ات ألن الذائقة التي س��ادت 
هي ذائقة الش��عر كم��ا هو حاصل، 
حيث حتّولت الذائق��ة أو التلّقي الى 
السرد ومنها الرواية مع تراجع تلّقي 
الشعر بشغٍف سابق. وهو أمٌر ميكن 
إدراك��ه على إن القص��ة هي احملمول 

األول الذي عرفته البشرية.
 وإذا ما أدرنا العودة الى اجلذور األولى، 
ف��إن عملي��ة خل��ق آدم والصراع في 
اجلن��ة وخروج��ه منها واحل��وار الذي 
دار ب��ني آدم وح��واء والش��يطان ث��م 
احل��وار بني اهلل والش��يطان هو حوارٌ 
قصص��يٌّ حتى نصل ال��ى املقامات 
الت��ي كان��ت بح��ّق نوًع��ا قصصًيا 
كاماًل من الناحية اللغوية ولم تكن 
مترجمًة كما هي األسطورة أو ألف 
ليلٍة وليلة أو كليلة ودمنة من لغاٍت 
غائرة في عمق التاريخ.. وما قيل من 
رأي على أن الع��رب ليس لديهم فٌن 
قصصيٌّ هو في احلقيقة رأي يخالف 
احلقيق��ة ومجانب للواقع إذا ما كان 
اجلواب قد ذكرناه واعتبرنا احلوار جزٌء 
مهٌم وأساس��ٌي من أسس القصة. 
ودفعا لتلك التهمة من أن العرب بال 
مخّيل��ٍة ألنهم يس��كنون الصحراء 
وهو قوٌل تبناه )رينان ( وهو في الواقع 
قد حص��ر العرب فقط ف��ي اجلزيرة 
العربية رغم إن القرآن نزل هنا وفيه 
من القصص ما ميكن أن يعني اخملّيلة 
على إثب��ات حضورها.. وه��و رأي لم 
يتبناه )بارون كارادوفو( واملستش��رق 
اإلجنليزي )جيب( وهما يقّران بالتأثير 
الكبير لفن القص العربي في تطّور 
القص��ة القصيرة في الغرب وهو ما 
يعن��ي القص��ة وفنها كان��ت غائرًة 

ف��ي العمق العرب��ي قب��ل انتقالها 
الى الغرب، لكن الغرب اس��تفاد من 
هذا الفن الوافد اجلديد وطّوروه كما 
هي طبيعتهم وتركيبتهم الذهنية 
التي حت��اول االس��تفادة  والعقلي��ة 
من كّل ش��يٍء ليطّور مجتمعاتهم 
ويس��اهم في بن��اء حضارتهم على 
العكس من واقعنا الذي يبقى أسير 
ماضيه ويتغّنى ب��ه وال يريد تطويره 
بحج��ة أنه م��اٍض ال يجوز املس��اس 
بثوابته فيضيع التاريخ كّله بخسارة 

املاضي واالستفادة منه.
وإذا م��ا كانت هذه هي جذور القصة 
ف��إن الواق��ع ال��ذي عاش��ه الع��رب 
والع��راق بش��كٍل خاص ف��ي القرن 
العشرين وبعد االنفتاح على الغرب 
بس��بب االحتالالت التي وقعت على 
املنطقة العربية وتشكّلها وتنّوعها، 
جعل من ج��ذور القص��ة تلك تبدو 
وكأنه��ا غائبًة وغي��ر صحيحٍة كما 
عد ش��وقي ضيف القصة القصيرة 
كجنٍس أدبيٍّ لم تظهر إاّل بعد اتصال 
العرب بالثقافة الغربية على الرغم 
م��ن اعترافه ب��أن ف��ّن القصة ليس 
جدي��داً عل��ى العرب وه��و هنا ليس 
متعارًض��ا بل يعد الف��ن القصصي 
املوج��ود اآلن ليس له ج��ذرٌ عربي بل 
ه��و التأث��ر بالغرب وما يؤك��د قولنا 
ما قاله الدكتور محمود قيس��ومة 
حينما زعم إن العرب لم ينافسهم 
أحد فيما صاغت من قوالب للتعبير 
ع��ن القص واإلش��عار حينم��ا يبدأ 
احلديث أو القص يحكى أن ... وزعموا 
أن.... وكان ياما كان..  وهي بحس��ب 
قول قيس��ومة الكالم ال��ذي ميّهده 
القّصاص العربي قبل بدء احلديث.  

إن القرن العش��رين يع��د االنطالقة 
احلقيقي��ة للف��ن القصص��ي ف��ي 
الوطن العربي وفي العراق خصوًصا، 
وال نريد هنا سرد من كتب أّول قصٍة 
حقيق��ٍة وتاريخ نش��رها، الن الكثير 
من احلقائق ق��د تتغّير لدى الباحثني 
لكننا ميكن عّد هذه الفترة الزمنية 
هي االنتقال��ة احلقيقة لهذا اجلنس 
األدب��ي الذي كان واح��ًدا من عالمات 
التط��ّور الثقاف��ي واألدب��ي ي��وم لم 
تك��ن الرواي��ة متس��ّيدة وي��وم كان 
الشعر ديوان العرب.. حتى بات الفن 
القصصي واح��ًدا من عالمات تطّور 
أّي مجتم��ٍع عرب��ي س��واء منه في 

مشرقه أو مغربه ألنه يحمل دالالت 
احلكي ودالالت السرد ومدلول اخمليلة 
ومدل��ول اإليق��اع الداخل��ي إلثب��ات 
الرؤية اجملتمعي��ة. وبغض النظر عن 
كون القص��ة ب��دأت اجتماعًيا كما 
ب��دأت الرواية ألن الواق��ع العربي في 
ا  زمن االحتالل العثماني كان قاس��يً
ثقافًي��ا في تراجع��ه ، لك��ن الوثبة 
القصصية الت��ي حصلت في القرن 
العش��رين تعد واحدًة م��ن احللقات 
املهمة التي تربط اجلذر مبا وصلنا إليه 
اآلن م��ن فّن القصة وتل��ك احللقات 
كان��ت تخوض غمار تواجدها، ولهذا 
قيل م��ن قبل بع��ض الباحثني وهم 
ي��رون تلك التج��ارب الفقيرة ،من إن 
القصة ه��و فٌن أو جن��ٌس أدبيٌّ وافٌد 
وهو يعّد ش��عورًا بالنق��ص أو جلًدا 
للذات كرّدة فعٍل من واقع سياس��ي 
ظ��ّل مأزوما حل��د اآلن، وحلد األن نحن 
نصفع واقعنا ونحيل كّل شيٍء فيه 
الى ما هو خارج املصطلح اخلرائطي 

للمكان العربي.
الفت��رة أعط��ت للقص��ة  إن تل��ك 
دميومة روحها وتواجدها ومنوها، حتى 
بدأت عمليات التجريب تأخذ الطابع 
اجلمال��ي والفهيم��ي لف��ن القصة 
لنصل الى احلداثة في الوقت الراهن 
خاص��ة وإن كّتاب القصة العرب في 
أوائل القرن العشرين حتى منتصفه 
هم أصحاب الري��ادة في عودة الروح 
ال��ى الفن القصص��ي، وما تالها من 
منتصف اخلمس��ينيات الى اآلن هم 
أصحاب الريادة في التجريب ومن ثم 
احلداثة وما بعد احلداثة ولهذا أسباٌب 
عدي��دٌة كما يقول طراد الكبيس��ي 
ال��ذي يعد احلداثة ه��ي عملية خرق 
العادي اليومي من مألوف األش��كال 
والقي��م واللغة وما يعني إن التطور 
واإلب��داع الب��د أن تش��مل التغيرات 
التي حتصل عليه��ا عملية التغيير. 
وأمام هذه التحّوالت التي انتابت كل 
األجناس األدبية س��واء في الش��عر 
أو الس��رد وحت��ى كتاب��ة املذّك��رات 
السياس��ية  بالتح��ّوالت  املرتبط��ة 
التي جرت في الوط��ن العربي، التي 
صاحب��ت عملي��ات حتري��ر البل��دان 
وإعالن االس��تقالل له��ذه الدولة أو 
تلك، وه��و ما ينعك��س إيجابًا على 
مثّقفي ومنتج��ي األدب لهذه البلد 
أو ذاك، وكم��ا يرب��ط ذل��ك الدكتور 

صبري حافظ التحّوالت األساس��ية 
في البنية دون مرافقة أو وجود حتّول 
في بنية اخلطاب القصصي وهو أمٌر 
ينعك��س على م��ا قالت��ه الدكتورة 
نبيل��ة ابراهيم مف��اده وجود الرغبة 
امللّحة في التغيير يقف وراءها دوافع 
ملّحة وجوهرية تنب��ع من متغّيرات 
احلي��اة التي يعيش��ها اإلنس��ان في 

البلد املتغّير.
أم��ام ه��ذه التح��والت ف��ي الف��ن 
القصصي وم��ا رافقها من عمليات 
جتريٍب وم��ن ثم جت��ارب احلداثة التي 
ال تتوق��ف، وه��و أم��ٌر أعط��ى للفن 
القصص��ي أمكاني��ة إعط��اء أمره 
ليك��ون فنًّا صعًب��ا من جه��ٍة وفنًّا 
غاي��ًة في اجلم��ال من جه��ٍة أخرى، 
إذا م��ا أحس��ن الق��اص م��ن اختيار 
أدوات��ه ألن احلداث��ة تدّخل��ت لي��س 
على مس��توى التسطير القصصي 
وفحواها التدريس��ي من وجود ثيمة 
ومقدم��ة وعق��دة ونهاي��ة، ب��ل إن 
األم��ر تعّداها كم��ا تعدى خصائص 
الفنون األخ��رى أو األجن��اس األدبية 
األخ��رى بع��د أن أصبح��ت عملي��ة 
تداخ��ل األجن��اس ض��رورًة انتاجيًة، 
لفه��م التحّوالت التي ط��رأت على 
واالنفتاح  واإلنت��اج  والثقافة  الوعي 
والفك��ر في املس��احة العربية، وهو 
األم��ر الذي أّدى ال��ى حصول حالتني 
ف��ي ه��ذا الفن حتدي��ًدا وهم��ا أقرب 
ال��ى حالة الش��عر بع��د حّتوله الى 
النصوص النثرية. وهاتان احلالتان أو 
النتيجتان اللتان ميكن عّدهما إجابًة 
على س��ؤال مفترض مفاده: الى أين 
ميكن أن تس��ير القص��ة القصيرة؟ 
ونقول إن أول��ى احلالتني هو صعوبة 
كتاب��ة قص��ة له��ا موازي��ن فكرية 
محّددة، مبعن��ى إن التجريب أضحى 
��ا م��ن عوام��ل تفعيل  عام��اًل مهمًّ
اخمليل��ة لدى املتلّق��ي ومغادرة اخليال 
لدى املنت��ج الذي ص��ار إنتاجه على 
محك أصال��ة التلّقي ال��ذي نحتاج 
الى قدرٍة كبي��رٍة لفهم الواقع الذي 
اختزلته القص��ة.. أما احلالة الثانية 
وه��ي احلالة الس��لبية ف��إن عملية 
تغريب القصة أضّرت باملتلّقي، ألنه 
يش��عر بصعوبة االمس��اك بنتائج 
القص��ة وفحواه��ا والوص��ول ال��ى 
حلظة اإلمساك بالتأويل الذي يريده 

القاص ومشاركته فعل القص.

مروة السراي

عندم��ا يك��ون ال��راوي بط��ال ف��ي 
القص��ة يقع القارئ حتت س��يطرة 
أف��كاره وأيديولوجياته، التي تكون 
محل شك وعدم تس��ليم بكل ما 
ترويه, هك��ذا يبني الروائي الدكتور 
عل��ي عب��د األمي��ر صال��ح قصته 
)الهولندي الطائ��ر( من مجموعته 
القصصي��ة الت��ي حتم��ل االس��م 
ذات��ه من منش��ورات احت��اد الكتاب 
الع��رب لع��ام 2000, حتكي القصة 
س��يرة طبي��ب األس��نان ال��ذي لم 
يصرح باسمه وإمنا اكتفى بأسماء 
الفتيات الالئي يرتدن عيادته، فكن 
مميزات فاتنات مهووس��ات بحبه :« 
الواق��ع أن أغلب مرضاي من اجلنس 
الناعم؛ فتيات بني السادسة عشرة 
واخلامسة والعشرين, وسيدات في 
سني زواجهن األولى...«، ومما يالحظ 
أنه لم يصف أي فت��اة بالدمامة أو 
القبح، ول��م يذكر غير هذه األعمار 
كأمن��ا عيادت��ه حك��را عل��ى ه��ذه 
الفئ��ة من الش��ابات الالت��ي أمعن 
ف��ي أوصافهن وما ميي��ز كل واحدة 
عن األخرى بص��ورة تضفي عليهن 
هالة م��ن اجلمال واألنوثة الطاغية, 
وما يس��قط منهن في عيادته في 
أثناء املعاينة من مش��ابك للشعر 
ومحفظات جلدي��ة ومناديل موردة 
وأمش��اط ملون��ة وم��ا إل��ى ذلك، 
حت��ى أنه ذكر بأن األم��ر وصل بهن 
إلى تركهن حاجاتهن الش��خصية 
كالعط��ور والفس��اتني والقمصان 

القطنية حتى حبات الهيل.
وم��ن امللفت ف��ي ه��ذه القصة أن 
ال��راوي ل��م يذكر غير م��ا يجري له 
مع ه��ؤالء الفتي��ات وأنهن جميعا 

وقعن في حبه وهو طبيب األسنان 
الذي من املفت��رض أن يصف أدواته 
الت��ي يس��خرها ويس��تعملها من 
مرض��اه  ومعاجل��ة  معاين��ة  أج��ل 
كاملس��تلزمات الطبي��ة من تخدير 
وتعقي��م وم��ا ميك��ن ألي طبيب أن 
يس��تعمله, بيد أنه ل��م يُعثر ملثل 
ه��ذا على اإلط��الق، إال أن��ه اقتصر 
طوال هذا النص على سرد بطوالته 
ومغامرات��ه العاطفي��ة معهن وما 
يخلفن��ه م��ن أحمر الش��فاه على 
تلك املرايا التي وصفها بأنها كنز ال 
يقدر بثمن«كن��وزي التي ال أعادلها 
ب��كل الكنوز التي ق��رأت عنها في 
الصحف واجملالت املصورة, وال حتى 
تلك الكنوز الت��ي تصفها الروايات 
وقصص اجلان..إنه��ا أثمن من كنوز 
املل��ك س��ليمان , وأثمن م��ن كنوز 

ألدورادو.. إنها كنوزي أنا...«.
 إال أن املؤل��ف أخرج ه��ذه احلكاية, 
فيم��ا بع��د م��ن جن��س القص��ة 
ليضعها في جن��س أدبي آخر أكثر 
تفصي��ال, ليلبس ه��ذا النص ثوب 
الرواي��ة حتت مس��مى )أرابيس��ك( 
نفس��ها  القص��ة  م��ن  ليبتع��د 
التي اختزل��ت كثيرا م��ن األحداث 
والش��خصيات، فنراها ف��ي الرواية 
تتحرك في فضاء أرحب متكون من 
ثالثة عشر فصال أش��به باملتوالية 

القصصية.
فيالح��ظ أن املكان نفس��ه يتراوح 
غي��ر،  ال  والعي��ادة  الش��قة  ب��ني 
والش��خصية الرئيس��ة ذاتها وهو 
طبيب األسنان كما أسلفت، يسرد 
األحداث بطريقة التداعي احلر، ومما 
يبدو في هذه الفصول أن كل فصل 
م��ا هو إال وص��ف لش��يء معني أو 
حادثة معينة مع فتاة أخرى، مبعنى 
اخت��الف األح��داث والش��خصيات 

األخ��رى ف��ي كل فصل م��ع ثبوت 
الراوي   ������ الرئيسة  الشخصية 
�������� وامل��كان ذاته ������ العيادة 
الفص��ل  فف��ي   ������� والش��قة 
األول وص��ف لقلمه ال��ذي دون فيه 
اعترافاته وحكاياته مع احلسناوات 
املش��كوك بصحتها:«هو ذا قلمي، 

قلمي الرصاص.
وهي ذي املرايا..

ه��و ذا قلم��ي األكثر بوح��ا واألكثر 
وجعا.

ه��و ذا يوق��ظ املاضي م��ن جديد.. 
ويس��تدرجني إلى دهاليز الذاكرة.. 
فأعي��ش م��رة ثاني��ة قصصي مع 
تعريف  الثاني  والفصل  النساء...«, 
)ال��راوي( وحياته  بنفس��ه  مفصل 
وهوايات��ه وأه��م محط��ات حياته، 
حتى م��ا كان يرتديه ف��ي طفولته 
من ثياب مقلم��ة، ليبحر في بقية 
فص��ول الرواية ف��ي العال��م الذي 
ش��يده ف��ي مخيلته م��ع خليالته 
الالت��ي يراجعنه ف��ي عيادته، ففي 
كل فص��ل يروي حادثة ع��ن فتاة أو 
اثنني أو رمبا أكث��ر فهن كثيرات من 
يراجع��ن عيادت��ه على ح��د تعبيره 
منه��ن: ليلي��ان, رقية، ش��ذا, إميان، 
عش��تار، ياس��مني، هيف��اء، أصيل، 
آخ��ر  بس��وزان  انته��اًء  بان...ال��خ 

حبيباته.
احتوت ه��ذه الفصول ح��وادث من 
نس��ج خياله فف��ي كل م��رة تقع 
إحداه��ن في ش��راكه وتت��رك كل 
شيء من أجله فمنهن من تطلقت 
م��ن زوجه��ا, وهذا م��ا فعلته رقية 
بتخلصها م��ن زوجها البليد فكان 
مهندس��ا متفرغا لعمله، بيد أنها 
أضاعت اخلي��ط والعصفور بحبها 
للطبي��ب :«لق��د فهمتن��ي خطأ.. 
نعم هذه اجلملة استهلكت كثيرا 

من ف��رط تكرارها، وم��ع ذلك كنت 
مرغم��ا عل��ى النطق به��ا«, لكنه 
يق��ف وق��ف طويل��ة م��ع حبيبته 
األق��رب على قلبه ياس��مني العبة 
التن��س بحضورها املمي��ز والالفت 
ع��ن األخري��ات، كان حديث��ه عنها 
بطريقة )احل��وار( بينه وبينها، ألنها 
أتت إلى ش��قته أكثر م��ن مرة من 
غير مباالة هذا الفصل)السابع( هو 
األكثر تفاعال بين��ه وإحداهن وهي 
ياسمني:«استس��لمت لعبراته��ا..

رضخت لعواطفها... عبراتها بللت 
الصقي��ل.. دموعها فجرت  مبذلي 
فيَّ أح��زان الدني��ا كلها...ومن دون 
إرادة مني جعل��ت أذرف الدمع...لم 
تكن متثل معي دور العاشقة.. كانت 
ياسمني عاشقة حقيقية، صادقة, 
مخلصة،.. لم يكن بوس��عي إال أن 

أبادلها مشاعرها«. 
يتجل��ى من ذل��ك أن املؤل��ف أخرج 
م��ن  الطائ��ر(  )الهولن��دي  ن��ص 
جن��س القصة إل��ى الرواية اجلنس 
األدب��ي األكث��ر تفصي��ال وأحداث��ا 
وشخوصا بطريقة أشبه باملتوالية 
القصصية فف��ي كل فصل حادثة 
وحكاية تختلف عن الفصل اآلخر، 
لكن املكان والش��خصية الرئيسة 
ذاتهم��ا, وميكن أن يق��رأ كل فصل 
على أن��ه قصة قصي��رة حتمل في 
طياته��ا س��يرة طبي��ب األس��نان 
صاح��ب الس��معة املش��بوهة مع 
الفتيات الالتي يترددن على عيادته, 
وفي هذا حتٍد واضح من لدن املؤلف 
البعيد كل البعد عن أخالقيات هذه 
الشخصية السردية التي اختلقها 
من أجل سرد أحداث هذين النصني 
السرديني سواء أكان قصة أم رواية 
كون املؤلف والراوي طبيبي أس��نان 

لكن شتان مابني االثنني!!!

القّصة القصيرة إلى أين؟

سؤال الجذر التأريخي وتطّور الحداثة المستمر

لعبة التحّدي بين المؤّلف والراوي

احتوت هذه الفصول حوادث من نسج خياله ففي 
كل مرة تقع إحداهن في شراكه وتترك كل 

شيء من أجله فمنهن من تطلقت من زوجها, 
وهذا ما فعلته رقية بتخلصها من زوجها البليد 

فكان مهندسا متفرغا لعمله

علي عبد األمير صالح
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علوان السلمان

االب��داع.. الق��درة عل��ى التخي��ل عن 
طريق التوليف بني االفكار..والتجريب 
ف��ي كتابة النص الس��ردي ب��اب من 
االبداعي..بوصف��ه  اخلل��ق  اب��واب 
وض��رورة  تخييلية..واعي��ة..  ممارس��ة 
جمالية مقترنة بالعصر واش��كاالته 
ن��ص  الفكرية..خلل��ق  واقتضاءات��ه 
منفت��ح على الفن��ون الغنائه معنى 
باقتناص��ه  املنت��ج  ومبنى..مبغام��رة 
اللحظ��ة ونقلها الى اخمليلة لنس��ج 
املس��افات  بلغ��ة تختص��ر  عوامله��ا 
لتحقي��ق عوال��م تس��عى ال��ى جتاوز 
املأل��وف وتس��هم ف��ي تع��دد ال��رؤى 
احلداثة  املتفاعلة ومعطيات  النصية 
التي زحزحت النص عن ثوابته باعتماد 
تتج��اوز  ورم��وز  جمالي��ة  مس��ارات 
مقصديته��ا الذاتي��ة لتضفي عليه 
الذاكرة  مدي��ات واس��عة باس��تفزاز 

ونبش خزينها..
   وباستحضار النص القصصي)ابنة 
احمل��ار وزب��د البح��ار( املنش��ور عل��ى 
صفح��ات مجلة االقالم ع��دد9 � 10/

ايلول � ت1992/1..الذي انتجت عوامله 
ذهنية منفتحة على آفاق اس��طورية  
وتاريخية بكل تشظياتها الناجتة من 
وعي فكري وجمالي ونسجتها بوحدة 
واحدة انامل القاص ناجح املعموري..

وامليثولوجيا  البنية احلكائية  باعتماد 
في مواجهة الواق��ع باعادة توظيفها 
في البنية السردية بوصفها جزءا من 
نسيجه العضوي..فيتداخل الغرائبي 
والفنت��ازي واحلكائ��ي الواقع��ي.. مع 
ميل الى االقتصاد اللغوي والتكثيف 

وااليجاز..
)كان مستلقيا فوق محفته املصنوعة 
من اش��جار االوملب املقدس��ة وجمع 
من فتي��ات املعبد االله��ي يحطن به 
ويرددن اغنية االله الذي ال ش��ريك له 
في مملكة أتانا.. وكلما انتهت االغنية 
يوم��يء له��ن فيم��ا ودن ترديدها مرة 
زوجته..ابن��ة  دخل��ت  اخرى..وعندم��ا 
احملار وزب��د البحار حملته الفتيات من 
فوق محفت��ه واقعدنه فوق كرس��ي 
نحت من حجر االوملب االسود..والقى 
بقدميه وسط حوض صغير متحرك..

والفتيات منهمكات بتدليكهما..
  انحنت قلي��ال امامه حامل��ة ابريقا 
فخاريا ..ملت كفيها وسكبت الفتيات 
فيه��ا خمرا..صعدت س��لّمه ورفعت 

يديها قليال فكرع اخلمرة ومن ثم حلس 
راحتيها وارتعشت من دغدغة لسانه 
الل��زج وهو يلمس راحتيها املرطوبتني 
..صاعدا نح��و تك��ور اصابعهما نازال 
نحو مركزيهما امللتمني مثل قعر اناء 

ابيض..(
  فالقاص يعتم��د في بناء نصه على 
اس��لوب املراوغ��ة املبطن��ة باملفارقة 
الستدراج املس��تهلك)املتلقي( صوب 
اللحظة الدالة عل��ى مفاتيح النص 
من اج��ل اس��تنطاقه والوقوف على 
ماوراء مش��اهده..فضال عن توظيفه 
امليثولوجي��ا واحلكاي��ة ف��ي مواجهة 
الواق��ع ..ابت��داء م��ن العن��وان النص 
املوازي املستل من بني سطور احلكي..

النه جزء من مكونات التجربة السردية 
املتوهجة بطاقتها االيحائية بصفته 
تقنية فنية لها دورها الوظيفي املميز 
بابع��اده ودالالته التي حتمل اش��ارات 
م��ن االنتم��اء النص��ي ال��ذي يترصد 
وه��ج االنفع��االت ويعي��د صياغتها 

مبظاه��ر اخلطاب اس��لوبا وبناء وداللة 
مع اس��تلهام املتناقض��ات التي متتد 
على خارطة اجلسد االجتماعية بلغة 
حتي��ل الى عوالم اس��طورية متخيلة 
فتكش��ف ع��ن العالق��ات واالف��كار 
بكل جتلياته��ا وتداخالتها لتعلن عن 
كن��ه االنس��ان الذي يتش��كل بفعل 
املتغيرات ويس��تجيب له��ا باعتبارها 

جوهر الوجود..
  )احتضنته..مواسدة له فوق محفته 
املربوطة ال��ى اربع روافع من خش��ب 
االرز في الش��رفة املطلة على ساحة 
االحتفاالت في مملكته..ش��عرت بانها 
تعبة..منه��دة م��ن ضغ��ط جوعه��ا 
وحرمانها..واسمعته احاديث النسوة 
عن االبن احلقيق��ي للمياه العميقة..

وه��و يات��ي الى مملك��ة أتانا م��رة في 
ربي��ع كل س��نة..يدخل بيوتها ويجد 
له..مترقب��ات  منتظ��رات  نس��وتها 
الخصابهن..توسلت  السنوية  عودته 
به كي مينحها بذرته من اجل حياتها 

التي ال تساوي ش��يئا بدونها..اكتفى 
بصمت��ه والذ بخوفه م��ن البذرة التي 
رمبا ستكون وتصير نارا حترقه ويخسر 
عرش مملكته اتانا..فك اشتباك يديها 
حول صدره..وش��مر بنفور وضجر وهو 

يسمعها تغني..
تعال وكن حبيبي الذي اخترت

امنحني بذرتك امتتع بها
امنحني بذرتك

بذرتك املباركة.أأنس بها
ولتوقف نزيف الطمث االسبوعي

وتبارك عمق جسدي بها..
يلتف حولها

وهي تكبر..لتنقذني من رائحة الدم
  فالن��ص يخترق عوالم الش��خصية 
الداخل��ي ويتاب��ع فعالياته��ا الذاتية 
فيخل��ق ح��وارا منس��جما والتكوين 
الس��ايكولوجي للش��خصية.. بلغة 
ش��اعرة..مكثفة .. رام��زة.. فضال عن 
التأكي��د على امل��كان كوع��اء فكري 
للذاك��رة تدور فيه االح��داث وتتحرك 

فيه الش��خوص ..اضافة الى انفتاحه 
على فضاءات متعددة متنح متلقيها 
مس��احة من احلري��ة الت��ي هي)وعي 
الضرورة( كي يتمكن من الوقوف على 
شبكة عالقات لفظية رامزة بتفاعل 

يحيل الى التأويل..
)حم��ل خوف��ه م��ن الب��ذرة الت��ي لو 
اس��قطها الحرقته مثل حطب االرز..

تلك نب��ؤة ع��راف اتانا..ه��ل يفرحها 
ببذرت��ه ويخس��ر ال��ى االبد ش��رفته 
امللكي��ة وصوجلان��ه االله��ي؟ وين��زع 
واملصارع��ة  الفروس��ية  نياش��ني 
وس��باقات الرك��ض ويغادر ال��ى االبد 
خمرت��ه ولذائ��ذه الليلية..هز رأس��ه 
رافض��ا..الن م��ا يهم��ه ه��و ان يظل 
مل��كا والها التانا وال يريد ابنا يزاحمه 
عل��ى العرش..وعندما اس��تعاد نبوءة 
الع��راف اعترته نوبة خ��وف وفزع من 

املستقبل..
التقط��ت ابن��ة احمل��ار وزب��د البح��ار 
علي��ه  واحل��ت  الرافض��ة  همس��ته 

متوس��لة ت��ارة وآمرة اخ��رى من اجل 
ان يفهمه��ا الس��بب وعندما عرفته 
صمت��ت وم��ن يومه��ا وال��ى االن لم 

تسمعه احللم الذي يريد..(..
   فالن��ص بعوامل��ه الدرامي��ة يغل��ب 
علي��ه التوت��ر والثنائي��ات املتصارعة 
التي متنحه حركية دينامية تس��هم 
في خلق عنصر التش��ويق واس��تفزاز 
الذاكرة..حتى ان��ه يجرنا صوب)اوديب 
ت��دور  لس��وفوكلس..والتي  مل��كا( 
احداثه��ا ف��ي مدين��ة )طيبة(حي��ث 
ان��ذرت االلهة امللك الي��وس انه يقتل 
عل��ى يد اب��ن له..(..فضال عن توظيف 
الش��اعر لالش��كال البالغية)مج��از/
تشبيه/اس��تعار..( والفني��ة كالرم��ز 
واالنزياح..مع استرس��ال في االفضاء 
ضمي��ر  عب��ر  املتدفق��ة  باملش��اعر 
املتكل��م الذي يس��تعير من الش��عر 
التوتر والتكثيف اجلملي ومن الدراما 
بش��قيه..الذاتي)املنولوجي(  احل��وار 
شفيفة  بلغة  واملوضوعي)الواقعي(.. 
متن��ح الن��ص غنائي��ة يطف��و عل��ى 
سطحها البوح الوجداني..مع اعتماد 
القص)حدث/ش��خصية/ عناص��ر 
فضاء مكاني/ نس��ق زماني)استباقي 
واسترجاعي( صياغة اسلوبية تطغى 
عليها تقني��ة االنزياح.. ليخلق اخليال 
املم��زوج بالواقع املتمي��ز بتنوع متنه 
احلكائي)اجتماعي/عاطفي/ نفس��ي/

سياسي..( ينمو بنمو احلدث..
  وبذل��ك قدم املعم��وري البابلي نصا 
سردية)مش��هدية  عل��ى  يس��تند 
تركيبة  وجمالية وحس��ية..( ضم��ن 
جذره��ا الذاكرة مع اهتم��ام بالفكرة 
والكثافة الدرامية املتوترة والغرائبية 
التي حتاول االقت��راب من صورة الواقع 
االس��تثنائي مبا يعتريه من اشكاالت 
فيستدرج املستهلك صوب اللحظة 
الدال��ة للتأمل والكش��ف عما خلف 
عل��ى  باالت��كاء  الس��ردي  املش��هد 
املس��تويات الفنية واالمكانات السرد 
الص��وت  الذاتية)التداعي..تناغ��م 
 � واخلارج��ي   � الذات��ي   � الداخل��ي 
املوضوع��ي � اضاف��ة ال��ى س��يطرة 
الزمن النفس��ي على امتدادت النص 
املتس��م بالقل��ق مع تع��دد االصوات 
بتعدد الضمائ��ر ومتحورها حول الهم 
االجتماع��ي كمح��رك فاع��ل ومؤثر 
ف��ي الواق��ع االجتماعي داخ��ل بنية 
الس��رد الذي يحدد الوعي االجتماعي 
االنس��اني الذي يظهر كوحدة اساس 

منبثقة من واقع متشظي..

علي حسن الفواز

التح��والت الفنية والثيمي��ة احلادثة في 
القص��ة العراقي��ة  حتم��ل الكثي��ر م��ن 
استش��رافات هذه البنى املتغايرة، ألنها 
تتعالق بطبيعة املتغيرات واملؤثرات التي 
عب��رت عن نفس��ها، من خالل الس��عى 
الى تهش��يم بنية احلكاية النمطية من 
الداخل،  والى االنتقال بهاجس التجديد 
الى مس��توى اخر اكثر تعبي��را ومتظهرا، 
ويق��وم على اس��تيعاب تل��ك التحوالت 
الفني��ة من جان��ب،  والى الكش��ف عن 
منظ��ور الق��اص ووعي��ه ازاء  االح��داث 
والوقائ��ع واجلوه��ر احلكوات��ي للخطاب 
القصص��ي او الروائ��ي، وحتى في نظرته 
للتاريخ واالسطورة واحلكايات الشعبية 

املثيولوجية..
هذا التفاعل يصطنع له متغيرات كثيرة، 
على مس��توى النظر ال��ى املكان والزمان 
والشخصية، وعلى مستوى توظيف هذه 
املكونات في الس��ياق البنائي، اذ يصبح 
هذا التواش��ج مابني املستويني نوعا من 
التوظيف التجديدي للتفاعل مع املتغير 
في بني��ة الق��ص، وفي بني��ة الوظيفة/ 
الرس��الة التي يجدد من خاللها القاص 
رؤيت��ه للعالم ال��ذي يحوط��ه، فالتغير 
في بنية القصة، حي��ث احلدث والوثيقة 
او احلكاي��ة، مقاب��ل التخي��ل الس��ردي 
مبحموالته االكثر تبديا، أي ان هذا التغير 
يتجلى اكثر عبر ايجاد بنيات متراكبة او 
حت��ى تناصات في ايق��اع القصة، مثلما 
ه��و التغي��ر احلادث ف��ي اجناس��ية هذه 
القص��ة بوصفها)الالحكاي��ة( تلك التي 
تض��ع وجهة نظ��ر القاص ف��وق احلدث، 
او التحك��م ب��ه، الن القص��ة س��تفقد 
تاريخيتها، وتتحول الى رؤية ش��خصية 
للتاري��خ  ملنظ��وره  حت��ى  او  لألح��داث، 
ولس��ياقات رؤيت��ه وقصديته، ف��اذ نقرأ 
للق��اص محمد خضير مثال جند قصصه 
وكأنها للرؤية، وتوغالت س��ردية في زمن 
الق��ص، عبر الزمن الش��خصي، اذ تقوم 
كش��وفاته اص��ال على ش��خصنة تلك 
الرؤيا، فالقاص يس��تعيد احلدث واملكان 
والتاريخ واملثيولوجيا عبر موش��ور وعيه، 

وعيه املتعالي والكاشف والظاهراتي، اذ 
الرؤية عتبة لكشف الضمر في احلكاية 
او في الوثيقة بوصفه��ا جوهرا توليديا، 
نص��ا داخل النص الكلي، لتبدأ)س��لطة 
املؤل��ف( بصياغ��ة الن��ص املتخيل/ نص 
املؤلف الذي يحاول ان يخفي فيه التاريخ 

واملثيولوجيا.
الق��اص الس��ارد ه��و املعن��ي االس��اس 
بتأليف النص واكس��ابه  قوة الرس��الة 
اجلديدة، تلك التي تتعالق ايضا برس��الة 
القصة والفكرة والداللة االصلية، فرغم 
ان ه��ذا الق��اص يق��ول) انن��ا لس��نا في 
حقيقة مؤلفاتنا سوى اشباح اسمائنا، 
ومخطوطاتن��ا تتح��ول باس��تمرار حتت 
اصابعن��ا، وم��ا نقص��ه ش��يء ال يدركه 
وعينا، ألن��ه موجود خارج مناله، بل خلق 

قبل وجودنا( 1
االّ أن  ذل��ك ال يعن��ي انه  س��يتحول الى 
ناسخ كامل للحكاية، بل تتحول وظيفته 
الى رائي، او مؤلف داخلي للنصوص، تلك 
الت��ي ال تقوم على االختفاء الكامل كما 
في احلكايات املثيولوجية، بل في احلضور 
املؤل��ف  او  الق��اص  او  ال��راوي  بوصف��ه 
العياني الذي يشارك عبر ضمير املتكلم 
بصنع��ة االح��داث وتوجيهه��ا، او حتى 

ضمير الغائب.
انحياز محمد خضير للحكاية  و لفكرة 
)املؤل��ف املقّنع( كما يس��ميه )2( يتبدى 
عب��ر رغبته في اس��تعادة وظيفة الرائي 
احلكوات��ي، تلك الوظيفة التي مارس��ها 
هومي��روس واس��تعادها بورخ��س  وهما 
يحاوالن اكتش��اف العالم م��ن جديد)3(  
وعي��ا  االس��تعادة حتم��ل معه��ا  ه��ذه 
مبحم��والت احلكاي��ة وبنيتها اللس��انية 
والداللي��ة م��ن جان��ب، ووعي��ا بفك��رة 
التألي��ف القصص��ي، الن ه��ذه الفكرة 
الحتّرف ش��يئا، بل تتمث��ل الى مرجعيات 
املؤلف��ني اآلخري��ن وهم ميارس��ون لعبة 
التألي��ف اخلف��ي للحكاي��ات واالح��داث 
واالف��كار، والت��ي  تضع مؤلفه��ا اجلديد 
في س��ياق وظيفة  الرائي جملرى احلكاية، 
ولل��دور الذي يكون في��ه اللبيس لصانع 
احلكاية، اذ ان فكرة القص عنده ستقوم 
على ثيمة االخف��اء، تلك التي جتعله في 
س��ياق فعالية التألي��ف، بوصفها نزعة 

استعادية مشحونة باللذة للتمثل برؤيا 
من يجعل م��ن التأليف)حفل��ة تنكرية 
يلب��س فيه��ا كل مؤل��ف قناع��ه، قناع 
صفاته الت��ي جعلت منه قاطع طريق او 
متمردا او ش��يطانا او رائيا او ش��به اله، 

وفي النهاية خالقا للنصوص(4
قصص محمد خضير تتحول الى فضاءات 
مفتوحة للعبة الت��ي يقترحها وعيه، اذ 
يتراكب فيها الواقع مع املتخيل السردي، 
ومبا  مينح هذا الوع��ي قصدية ظاهراتية 
ف��ي ان تكون هي الب��ؤر املولدة للتأليف، 
تلك التي تتحول فيها اللعبة الس��ردية 
الى لعبة استدعاء لكل توليدات الصراع 
بدءا من حكاياته��ا القدمية املولدة لرؤى 
جدي��دة، وانتهاء بوج��ود العناصر واالطر 
اجملاورة لكسر افق التوقع، ولإليهام بوجود 
فضاء اخر للقص، فضاء يصنعه القاص، 
الن القاص يتمثل في��ه لفكرة مهيمنة  
تتجوه��ر ف��ي فعالية صناع��ة التاليف، 
وليس االنغمار في الس��ياق او اس��تعادة 

احلكي بوصفه تاريخا.
هذه املغايرة ف��ي التوصيف تضع النص 

ام��ام  رغبة  التجاوز عل��ى اصل احلكاية، 
او اس��تعادتها بوصفها  رؤي��ا مغايرة او 
متخيل��ة لألثر والوثيق��ة والتاريخ وحتى 
العالمة، الن القاص يتحول الى قارئ اخر 
لقصص��ه، قارئ ميارس وظيف��ة التأليف 
من حيث هي منظور، او الشعور بالتلذذ 
او االس��تمناء الداخلي، تلك التي تثيرها 
وظيف��ة التلّم��س  والش��رح والتعّرف او 

امتالك سر املعرفة/اللذة.
واحس��ب ان التحوالت الفنية والثيمية 
في كتابات محمد خضير الس��ردية من 
قصص اململكة  الس��وداء، وقصص في 
درجة 45 مئوي، حيث جند في قصص)عالم 
)اململكة السوداء( متثال ل) عالم النساء، 
وفي العنوان داللة س��يميائية مستعارة 
من أوضاع النساء، ولبس السواد، واحلزن 
الدائ��م. والنس��اء في قص��ص اجملموعة 
وإتصاالته��ا بقص��ص اجملموع��ة الثانية 
، مطلق��ات وأرام��ل ومهج��ورات وبغايا 
ويعش��ن احلرمان والفقر في الظالم ، في 
الس��راديب والغرف املظلم��ة. أوضاعهن 
نتاج صراعات إجتماعي��ة ظاملة، وحروب 

الرج��ال  غي��اب   . ضمن��اً  محسوس��ة 
الدائم يوحي بالتفكك االُس��ري وفقدان 
العواط��ف احلقيقي��ة ف��ي احل��ب. وق��د 
ش��غلت الكاتب قضي��ة امل��رأة املومس 
في قصتني هما »املئذن��ة« في )اململكة 
السوداء( و«منزل النس��اء« في اجملموعة 
الثانية. والقصتان تقتربان من مشروعي 

روايتني من طراز النوفيال(5
مرورا بالتحوالت االجناسية في كتاباته، 
الس��يما مع كتاب صحيفة التساؤالت، 
ورؤي��ا خري��ف ورؤي��ا الب��رج وص��وال الى 
بصرياث��ا وكراس��ة كان��ون، اذ تؤكد هذه 
التح��والت طبيعة اجملرى ف��ي نقل فكرة 
املؤل��ف من اجملاورة الواقعي��ة  الى اجملاورة 
التاويلي��ة.  ففي قص��ة رؤيا خريف حاول 
القاص ان يزيح الشكل عن متوضعه، وان 
يضخ البني��ة القصصية ب��روح جديدة، 
وطبيع��ة  االس��لوبي  اطاره��ا  تالم��س 
ماتوح��ي بتوصلي��ه) في اجن��از تفاصيل 
شكلية واسلوبية متعددة لبناء السارد، 

وبنية املكان وزمان الرؤيا(6
طبيعة هذه القصة وضعت اجناس��ية 
م��ادة  بوصفه��ا  القصصي��ة  الكتاب��ة 
سردية امام اش��كالية توصيفية، وامام 
قطيعة قرائية، اذ انها اس��همت الى حد 
كبير في اعادة فحص مفهوم التوصيف 
للجنس القصص��ي والروائي، خاصة وان 
تاريخ الكتابة ارتبط برؤى فنية واسلوبية 
الن��ص  اس��مهت ف��ي حتدي��د جتلي��ات 
الس��ردي ووظائفه، مثلما ه��و ارتباطها 
مبفهوم التجديد الذي ارتبط بالكثير من 
س��مات ومالمح التح��والت البنائية  في 
جن��س القصة العراقية بش��كل خاص، 
وفي تفكي��ك فكرة املنظور االجناس��ي 
والوظائفي السردي للواقعية التقليدية، 
ولطبيع��ة بنيته��ا احلكائي��ة التتابعية، 
باجت��اه االس��تفادة من تي��ارات التجديد، 
وايج��اد تقعيدات نظرية ومنهجية لهذا 
التجديد، الس��يما االس��تفادة م��ن تيار 
الوعي، وم��ن اجملاورات الفنية في الكتابة 
البصرية والسيناريو والونتاج والتشكيل 
وغيره��ا، وه��و م��ا ع��ّد اجتراح��ا باجتاه  
التماهي مع خطوات اكثر جرأة للكتابة 
ذات البني��ات التتابعي��ة، الى  ما يش��به 
الكتابة املفتوحة، كتابة التجاورات، تلك 

التي تس��تفيد)من التأم��ل الذهني ومن 
التناصات مع املوروث احلكائي اجملسد في 
البناءات الشهيرة التي شهدتها عصور 
عراقي��ة ضاربة في الق��دم او من موروثنا 
والصوف��ي  الق��دمي  امللحم��ي  اللغ��وي، 

والفلسفي العربي واالسالمي(7..
مفه��وم التغاير في التجني��س النوعي 
لكتاب��ة القص��ة عن��د محم��د خضير، 
يضع توصيف هذه الكتابة امام مفارقة 
مفتوح��ة، اذ يب��دأ حت��ول الكتاب��ة م��ن 
الوظيفة الكلية/ وظيفة املعنى والقيمة 
والبرهنة، الى الوظائف الداخلية القائمة 
على تداخ��ل اجملاز االس��لوبي والوظيفة 
االس��تعارية، وافتراض املقارنات الداللية 
والرمزي��ة، اذ حتول��ت ه��ذه الوظائف الى 
استعماالت، والى مقاربات، والى رؤى، والى 
مج��ال جتريبي دخل في التأثير والتفاعل، 
والذي جتاوز فيه القاص اخلضوع الغرضي 
حمل��ددات بروب ف��ي النظر ال��ى احلكايات 
وترابطاته��ا الس��ببية، الن القاص يكون 
فيها ه��و الصانع/املؤلف الس��ردي، وهو 
كذل��ك الرائ��ي، مثلما ه��و العليم وهو 
امل��ؤرخ الداخل��ي، او ه��و الش��اهد الذي 
ميارس وظيفة الظاهراتي الذي يس��تعيد 
كل شيء عبر وعيه، وهذا الوعي يتحول 
ال��ى املول��د االس��تعاري والرم��زي ف��ي 
التعاط��ي مع مس��تويات الزمن واملكان، 
فض��ال ع��ن تعالق رؤيت��ه م��ع الوظيفة 
االس��تعمالية لفكرة الق��ص، اذ يتحول 
القص واملش��اهدة الى نسق متراكب له  
سياق تفاعلي، يقوم على اساس تفاعل 
الفكرة مع الرؤي��ا، وانفتاح الوثيقة على 

املتخيل السردي...
اجلدي��دة/  احلكاي��ة  خضي��ر/  1.محم��د 
منش��ورات عبد احلميد ش��ومان/ عمان/ 

1995 ص37
2.ذات املصدر ص40
3.ذات املصدر ص40
4.ذات املصدر ص42

5.ش��اكر حم��د خل��ف/ احل��وار املتمدن 
العدد/3983

6.جميل الش��بيبي/ مدخ��ل الى قصص 
الرؤي��ا ف��ي الع��راق/ مجلة ن��زوى عمان/ 

عمان/ العدد37 سنة 2009
7. ذات  املصدر

تداخل الغرائبي والواقعي في )ابنة المحار وزبد البحار(

القصة القصيرة وتحوالت السرد والحكاية

النص بعوالمه 
الدرامية يغلب 
عليه التوتر 
والثنائيات 
المتصارعة 
التي تمنحه 
حركية 
دينامية 
تسهم في 
خلق عنصر 
التشويق 
واستفزاز 
الذاكرة..

حتى انه يجرنا 
صوب)اوديب 
ملكا( 
لسوفوكلس..

والتي تدور 
احداثها في 
مدينة )طيبة(

حيث انذرت 
االلهة الملك 
اليوس انه 
يقتل على 
يد ابن له..(..

فضال عن 
توظيف الشاعر 
لالشكال 
البالغية)مجاز/
تشبيه/
استعار..(

طبيعة 
هذه القصة 
وضعت 
اجناسية 
الكتابة 
القصصية 
بوصفها 
مادة 
سردية امام 
اشكالية 
توصيفية، 
وامام 
قطيعة 
قرائية، 
اذ انها 
اسهمت 
الى حد 
كبير في 
اعادة فحص 
مفهوم 
التوصيف 
للجنس 
القصصي 
والروائي

محمد خضير

القاص يعتمد في 
بناء نصه على اسلوب 
المراوغة المبطنة 
بالمفارقة الستدراج 
المستهلك )المتلقي( 
صوب اللحظة الدالة 
على مفاتيح النص 
من اجل استنطاقه 
والوقوف على ماوراء 
مشاهده..فضال عن 
توظيفه الميثولوجيا 
والحكاية في 
مواجهة الواقع

ناجح املعموري
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الملف 12

نشأة القّصة وتطورها في العراق

انفتاح التجنيس واتساع المقتضيات
في كتابة القصة القصيرة جدًا

أحالم يوسف
يعد الدكتور عبد االله احمد االس��تاذ 
اجلامع��ي والكات��ب والناق��د، واالديب، 
أحد اه��م الكتاب الذي��ن وثقوا لألدب 
القصصي في الع��راق، وقد كتب أكثر 
م��ن مؤل��ف ع��ن موضوع��ة القصة، 
وتاريخه��ا، ونش��أتها، والظ��روف التي 

مرت بها في اثناء احلربني العامليتني.
يقول عب��د االله ف��ي مقدم��ة كتابه 
»نشأة القصة في العراق 1939-1908« 
ال��ذي صدر ع��ن دار الش��ؤون الثقافية 
بطبعت��ه الثالثة عام 2001، ان القصة 
تع��د اه��م االش��كال األدبي��ة احلديثة 
التي اس��تأثرت من جهود االدباء العرب 
باحلظ االوفر: انتش��ر هذا الش��كل من 
االدب ف��ي الع��راق مع فج��ر النهضة 
اجلديدة، بحيث اس��تطاع ان يقاس��م 
الشعر دولته: ان االدب العراقي احلديث 
امنا هو ف��ي حقيقته ش��عر وقصة، ال 
ش��عر ونثر، اذ ان األنواع األدبية األخرى، 
والنثرية منها بصورة خاصة، ال يلمس 
الباحث لها وجودا يس��ترعي االهتمام، 
بحيث تش��اطر هذين اللونني من االدب 
اهميتهما ف��ي االدب العراقي احلديث، 
فاملقال��ة ف��ي معظمه��ا صحفية، او 
سياس��ية، او اجتماعي��ة، كتب��ت في 
ظروف معينة، ونتيجة حلوافز سياسية، 
او اجتماعية معينة، بأسلوب صحفي 

سريع، افقدها القيمة األدبية.
يق��ول احم��د: اذا كان الق��ول ان االدب 
احلديث في العراق امنا هو شعر وقصة، 
وال نظنه اال كذلك، ف��ان ابرز ما يلفت 
نظر الباحث في االدب العراقي احلديث، 
ان هذين الفنني لم يناال قدراً واحداً من 
اهتمام الباحثني، فبينما جترد للش��عر 
احلديث العديد من الباحثني يدرس��ونه 
املتع��ددة،  وتيارات��ه  اجتاهات��ه،  ف��ي 
ويدرس��ون ش��عراءه، ظل��ت القص��ة 
العراقية مهملة، واذا اس��تثنينا بعض 
احملاوالت القليلة، وميكن احصاؤها على 
اطراف األصابع، الت��ي حاولت ان تلقي 
الضوء على بعض جوانب هذا الشكل 
املعتم��ة، ف��ان الباحث ال ي��كاد يظفر 
بدراس��ة واحدة وافية، حري بها تكون 
قد اس��تقصت جوانب هذا الش��كل، 
ودرست  املتعددة،  اجتاهاته  واستوعبت 
املؤث��رات الت��ي افض��ت الى نش��وئه، 

وتطوره في العراق.
يق��ول املؤل��ف ف��ي الب��اب األول م��ن 
الكت��اب ال��ذي يتح��دث خالل��ه ع��ن 
احملاوالت البدائية في كتابة القصة: ان 
االجتاهات الثقافية في القرن التاس��ع 
عش��ر، تتوزعها ثالثة تي��ارات ثقافية، 

أوله��ا التي��ار التقلي��دي، وه��و امتداد 
لتيار الفك��ر العربي الق��دمي، وثقافته 
عربي��ة، بعي��دة عن أس��اليب التعليم 
الغربي، ف��ال اثر للغ��ات األجنبية فيه، 
امنا هي عل��وم الدين، وعل��وم العربية، 
يتدارس��ها الدارس��ون ف��ي املس��جد 
واملدارس املتعددة، وأدباء هذا التيار هم 
الذين استمدوا ثقافتهم من موروثهم 
احلضاري، والفكري في ش��كله األخير، 
الذي اس��تحال اليه ف��ي عصور تدهور 
احلضارة العربية، وميثل هذا التيار اكثر 
ادباء ه��ذا العصر، ولم يخرج عن اطاره 
احد، اال أواخر القرن العشرين، وطبيعة 
هذا التيار احملافظ جتعله ابعد التيارات 
عن القص��ة احلديثة، مل��ا نعرفه عنها، 
امنا قامت نتيجة تأثر موصول بالقصة 

الغربية بشتى اشكالها.
اما التيار الثاني فحسب املؤلف يغلب 
علي��ه الطاب��ع الرس��مي، وج��اءت به 
الدولة بعد انش��ائها مدارس الرشدية 
واالعدادي��ة: عليها صبغة األس��اليب 
الغربي��ة واللغة التركي��ة املقام األول 
فيها ألنها لغة الدولة، ترافقها مبادئ 
اللغة الفارس��ية، التي يف��رض االملام 
به��ا عل��ى كل م��ن تعل��م ش��يئا من 
االدب التركي، ويح��وي من جهة أخرى  
ش��يئا من مبادئ العل��وم احلديثة، مع 
عل��وم الدين، ودروس��ا عربي��ة ضئيلة، 
واض��أل منها اللغ��ات األجنبي��ة، ولم 
يكن منتظرا لهذا التيار الثقافي الذي 
نش��رته املدارس االميرية العثمانية، ان 
يحمل الى اجملتمع تطويرا في االدب، وهو 
يعتمد لغة اجنبي��ة، بعيدة عن جوهر 
العربية، وآدابه��ا، اال ان قيمته تنحصر 
فيما حمله الى اجملتمع العراقي من روح 
جديدة في ط��رز التعليم لم يكن لها 
وجود في الفترات السابقة من تاريخه، 
وقد امدت بع��ض املثقفني بطاقة من 
الفكر تلتمس األم��ور البعيدة وتنفح 

بجهدها الفردي االدب بظالل جديدة.
التيار الثالث من تلك التيارات هو الذي 
عملت على نشره البعثات التبشيرية، 
وحظ الثقاف��ة األجنبية في هذا التيار 
أكبر، مل��ا كان��ت تبذله ه��ذه البعثات 
من محاوالت لنش��ر اللغ��ات األجنبية 
املتعددة، مثل اإلجنليزية، والفرنس��ية، 
واألملاني��ة، وكان من��ط التربية في هذه 
املدارس ه��و منط امل��دارس احلديثة في 
البالد الغربية، م��ع مراعاة مقتضيات 
الزمان واملكان، وكان منتظرا لهذا التيار 
ان يحمل لألدب العراقي فن القصة في 
بدايته األولى، وان يعم نشاطه نواحي 
متشعبة من اجملتمع، اال ان هذا النشاط 
ق��د انحصر نتيج��ة االضطه��اد الذي 
جوبه به، م��ن قبل الس��كان والدولة، 

في النواحي الدينية احملضة، من دون ان 
يتعداه، اال في النادر الى مجاالت أخرى، 
لكن هذا لم مينع ان يصرف بعض رجال 
البعث��ات او بعض تالميذهم جهودهم 
ال��ى الناحي��ة األدبي��ة الت��ي ميكن ان 

تكون جدران مدارس��ها س��ورا عاصما 
له��ا، يعصمها من العاديات، فرأينا في 
أواخ��ر القرن التاس��ع عش��ر، محاولة 
تبزغ الى الوجود  في متثيل مس��رحية، 
ترجمها عن الفرنس��ية من غير إشارة 

ال��ى مؤلفها،  نعوم فتح اهلل س��حار، 
ونش��رت في مطبع��ة الدومنيكان في 
املوصل بعنوان رواية لطيف وخوشابا، 
وتق��ع ف��ي 83 صفح��ة ول��م تقتصر 
محاوالته على هذه املس��رحية، فألف 

وترج��م مس��رحيات أخ��رى عديدة عن 
الفرنسية، في االخالق واالجتماع.

ان القص��ة العراقي��ة م��ا ب��ني احلربني 
حس��ب الباحث خضع��ت في تطورها 
ملؤث��رات جديدة، اس��تجدت بعد احلرب 
ورس��مت  طابعه��ا  ح��ددت  األول��ى، 
مس��ارها، بنح��و مييزه��ا ع��ن طورها 
البدائي األول، ال��ذي نهجت فيه نهجا 
خاص��ا، ينح��و نح��وا اجتماعي��ا جادا، 
وينزع الى ان يقول كلمته في مشكلة 
معين��ة م��ن املش��كالت، الت��ي كانت 
تثي��ر اهتمام الن��اس آن��ذاك، ومن هنا 
جاء ارتباط احمل��اوالت البدائية للقصة، 
باملقال االجتماعي اإلصالحي، لكن اكثر 
الباحثني الذين اّرخوا للقصة العراقية، 
اغفل��وا اإلش��ارة ال��ى ه��ذه احمل��اوالت 
البدائي��ة األولى وانطلق��وا جميعا من 
نقطة واحدة، هي ان القصة العراقية 
بدأت بع��د احلرب العاملي��ة األولى، ولم 
يكن له��ا وجود قبلها، فه��ي تبدأ من 
محاوالت محمود احمد السيد، ولعلنا 
نس��تطيع ان نعذره��م فق��د ضاعت 
احملاوالت البدائية األول��ى، ولم تؤثر في 
النت��اج القصص��ي الالح��ق لقلته��ا، 
وألنه��ا تعب��ر ع��ن مش��كالت مض��ى 
عهدها، فل��م تعد تثير انتب��اه القارئ، 
او الن الرواي��ة العربي��ة واملترجمة التي 
انتشرت بكثرة بعد احلرب األولى، كانت 
اقرب الى نف��وس الق��راء، وبذلك فقد 
بدأت القص��ة العراقي��ة بداية جديدة 
من��ذ أوائل الق��رن العش��رين، ودخلت 
مرحلة جديدة، وطورا ال ميت الى طورها 

األول بصلة، وال ميكن عده امتدادا له. 
افرد الكاتب فص��وال خاصة ألوائل من 
كتب��وا القصة ف��ي الع��راق، وكان اول 
فصل عن محمود احمد الس��يد: الذي 
يع��د اهم م��ن مثل القص��ة العراقية 
م��ا بني احلرب��ني، فق��د كان اول من بدأ 
بكتاب��ة القص��ة بنوعيه��ا الطويل��ة 
والقصي��رة، وكان اول م��ن كت��ب ف��ي 
نزعته��ا  ف��ي  االجتماعي��ة  القص��ة 
الواقعي��ة، وبذلك يكون ق��د بدأ بداية 
مبك��رة بكتابة القص��ة احلديثة، ومن 
هنا ميكن عده ضمن الذين شاركوا في 

بناء القصة العربية، ووضع أسسها.
في فصل آخر تناول الكاتب سيرة أنور 
شاؤول بوصفه من أوائل الذين مارسوا 
كتاب��ة القصة ف��ي العراق، س��واء مبا 
كتب��ه، او مبا ترجم��ه، او مبا حرص عليه 
من تش��جيع، وحث عل��ى كتابته منذ 
إص��داره جمللت��ه »احلاص��د« ف��ي العام 
1929 وبذلك فيك��ون له فضل الريادة، 
واس��تطاع ش��اؤول ان يترك اثرا معينا 
ف��ي القص��ة العراقية مهم��ا ضوئل 
حظه واهميته، فهو ال ش��ك أس��هم 

بشكل من االش��كال في ترسيخ هذا 
الف��ن في العراق، وفي تنويع اش��كاله 
الفني��ة، لكن ضعف موهب��ة الكاتب 
القصصية، واهمال��ه لفنه، وانصرافه 
ال��ى اهتمامات أخرى، قلل من أثر الدور 

الذي قام به.
ذو النون أيوب أحد كتاب القصة الذين 
حتدث عنه��م املؤل��ف وقد ب��دأ كتابة 
القص��ة نح��و ع��ام 1935: حي��ث كان 
مفهوم القصة احلديثة قد ترس��خ في 
العراق، واتس��عت دائرة كتابها وقرائها 
على حد سواء، وكتب فيها من احملاوالت 
ف��ي  املوفق��ة  العدي��دة  القصصي��ة 
بعضها، والساذجة في اغلبها، ما حدد 
اجتاهها ووضعها على أس��س من الفن 
امنت، ولقد كان��ت للمحاوالت اخمللصة 
اجلادة التي بذلها محمود احمد السيد، 
وغيره من القاصني، سواء اكان ذلك في 
كتاب��ة القصة احلديث��ة، ام في ترجمة 
عن لغات أخرى. م��ا مهد الطريق وهيأ 

منطلقا جديدا للقاصني.
القاص عب��د احلق فاضل  ال��ذي تطرق 
الي��ه املؤل��ف ف��ي كتاب��ه حق��ق ف��ي 
قصصه عل��ى قلتها انس��جاما جيدا 
ما بني الش��كل واملضم��ون: اذ يبدو انه 
ادرك خالف��ا لغيره م��ن القاصني الذين 
كتبوا القص��ة في العراق، خالل الفترة 
الت��ي نؤرخها ان للقصة ش��كال يجب 
ان ينسجم مع مضمونها، وان الكاتب 
غير حر في ان يسوق ما يريد على النحو 
الذي يريد، بحيث يغلبه طبعه فيكتب 
الصفحات الطوال مب��ا ال يغني احلدث، 
ان لم يكن يش��وهه، ويفق��ده قيمته، 
وان القصة كأي عمل فني اخر يخضع 
لتقنية خاصة فيها املعاناة، واملكابدة، 
والبناء احملكم، الذي يقوم على أس��س 
فنية متينة، وليست عمال سهال على 

أي انسان ممارسته.
ض��م امللح��ق ف��ي الكت��اب قصص��ا 
نشرت في الصحف واجملالت في فترات 
متباع��دة ما ب��ني عام��ي 1939-1908، 
ل��م يضمها كت��اب يوم��ا، لذلك كتب 
عليها الضياع ولم ينتبه الى أهميتها 
وقيمته��ا احد من الباحث��ني، برغم ما 
حتمله من دالئل ترشد الباحث، وتعرفه 
على كثير من جوان��ب تاريخ هذا الفن 
الغامض��ة، نذك��ر منها »رؤي��ة أدبية« 
حملمد فائ��ق الكيالن��ي، و«كيف يرتقي 
الع��راق« لعط��اء امني، وعاقب��ة احلياة 
للكات��ب نفس��ه، ث��م قص��ص حملمود 
احم��د الس��يد، منها الش��بح، و«ثورة 
عل��ى ابي��ه« وكان��ت اه��داء لصدي��ق 
الكاتب، القاص املصري محمود تيمور، 
وقصة قاتل يتألم لوديع جويدة وغيرها 

الكثير من القصص.

د. نادية هناوي سعدون

القصة القصيرة جدا جنس قصصي 
وبغيته  واإلخت��زال  بالتكثي��ف  ميت��از 
أو رس��الته  إيص��ال فح��وى فكرت��ه 
بأس��رع الوس��ائل متعامال مع اللغة 
تعامال خاص��ا جدا يجعل لكل كلمة 
دوره��ا الوظيف��ي داخل الس��رد وهذا 
ما مينحها جاذبية الش��عر ومدلولية 

السرد وفاعلية التأثير واالدهاش. 
وتتطل��ب كتاب��ة القص��ة القصيرة 
جدا ث��راء معرفي��ا كبي��را وبراعة في 
توظيف التقانات كاستعمال املفارقة 
والفانتازيا  واحللم  والذاكرة  والعجيب 
واملونولوج واملونتاج في مضمار حدث 
واح��د أو اثن��ني وش��خصية أو أكث��ر 
لتندم��ج جميعها في خيط س��ردي 
واح��د قصي��ر ومخت��زل قد يب��دأ من 
النهاية لينتهي في البداية استرجاعا 
وق��د يبدأ م��ن النقطة الت��ي ينتهي 
فيها ضمن بن��اء دائري وقد يكون بناء 

متناوبا جيئة وذهابا. 
وال يتوان��ى كات��ب القص��ة القصيرة 
جدا من أن يجع��ل حلظة التأزم عبارة 
عن حلظة توهج تفاجئ القارئ بلفتة 
أو نكت��ة أو نبض��ة أو حملة ومب��ا يخرق 
معتادية احلدث املس��رود التي سرعان 
م��ا تتعق��د لتنف��رج بذات الس��رعة 
املفاجئ��ة الت��ي حل��ت بها وه��ذا ما 
يجعله��ا قص��ة اللحظ��ة املفعم��ة 

بالتحول والدهشة.
 وعلى الرغم من محدوديتها التداولية 
نوع��ا؛ ما إال أنها أكث��ر أجناس القص 

انفتاح��ا وامتدادا في فض��اءات الرؤى 
وعوالم التأمل وهذا ما حدا ببعضهم 
اللحظ��ة  خصوصي��ة  وبس��بب 
القصصية فيها أن يسميها القصة 
التوصي��ل  فاعلي��ة  ك��ون  الص��اروخ 
الكامن��ة في متنها وعنوانها عادة ما 
تب��دو صادمة مالمس��ًة ذاتية كاتبها 
عاكس��ة مقدار اإلحساس املستودع 

فيها. 
وعلى الرغم من قصر سطور القصة 
القصي��رة ج��دا؛ إال إنه��ا محس��وبة 
بعناية ف��ي اس��تهاللها أو افتتاحها 
وفي تخلصها وختامها، وليس بعيدا 
أن تف��رض هذه القصة نفس��ها على 
املش��هدية القصصي��ة العربية مبا ال 
يدع مج��اال للتكه��ن أو املراهنة. وإذا 
أردن��ا أن نض��ع توصيفا نظري��ا يؤطر 
مفهوم القصة القصي��رة جدا؛ فإننا 
س��نجد أنها جنس إبداع��ي ينزع الن 
يكون صورة شعرية ينقصها االمتداد 
ويعوزها اإليقاع لكنها تتمتع بالتوهج 

الذي فيه الدرامية حركة وتوترا.
 وإذا كانت القصة القصيرة جدا عبارة 
عن انفع��ال وانثيال في بدايتها فإنها 
ف��ي ختامها ص��دم  وإيق��اظ وتوهج 

ولهذا عدت أشبه باملغامرة.
 وميزة هذا اللون من الكتابة السردية 
تكمن ف��ي انفتاحه االجناس��ي على 
بالش��عر  متأث��را  الفن��ون  مختل��ف 
واحلكاية واخلاطرة والومضة واحلكمة 
واملث��ل، وهو إذ ال ينح��از لواحد منها؛ 
فإنه يتوخ��ى دوما االخت��زال متجاوزا 
ضوابط الق��ص وعناصره، كأن تغيب 
الش��خصية أو احلوار أو الزمان واملكان 

وقد ينع��دم وجود احل��دث القصصي 
لك��ن حلظ��ة التوه��ج ف��ي كل تلك 
احلاالت تظل ش��رطا أساسا في قيام 

السرد. 
وال غ��رو ان تك��ون هن��اك خصائ��ص 
وممي��زات كتابية انف��ردت بها القصة 
القصيرة جدا، مما قد ال يتواجد في أي 
جن��س قصصي آخر األم��ر الذي أغرى 
بعض القصاص��ني نحو كتابتها وفي 

مقدمتهم القاص حنون مجيد..
ولقد تف��اوت األدباء والنقاد العراقيون 
في اإلقرار بهوية القصة القصيرة جدا 
فاس��تعمل الناقد االس��تاذ الدكتور 
ش��جاع العاني مصطلح األقصوصة 

قاصدا به القصة القصيرة والقصيرة 
جدا مع��ا، وذهب الدكتور عبد الواحد 
محمد في تقدميه للقصص القصيرة 
ج��دا ) ميوتون وال مي��وت( للقاص حنون 
مجيد إلى تس��مية القصة بالنكهة 

السردية وذلك لعدم وجود احلبكة 
ووس��م الناقد جاسم عاصي القصة 
القصيرة جدا � في تقدميه للمجموعة 
القصصية القصي��رة جدا) التماهي( 
حتت عنوان) فن االخت��زال والتكثيف( 
يخض��ع  وكمنت��ج  كف��ن  بأنه��ا«   �
للموهبة أساسا ..مبعنى ان إنتاج هذا 
النوع من األجناس االدبية يخضع إلى 
الكيفية الت��ي يتعامل بها كل قاص 

.. ومستوى املعرفة النظرية احملكومة 
كذلك باحلس الداخل��ي ورؤية القاص 
للظواهر وللعالق��ات التي تنتظمها« 

ص5
ووج��د ط��راد الكبيس��ي أن القص��ة 
القصيرة جدا تش��تغل على شاعرية 
السرد انطالقا من مقاربة ترى في هذا 
النوع من الق��ص انزياحا نوعيا، ولقد 
انبهر القاص هيث��م بهنام بردى بهذا 
الف��ن ال كتطبي��ق كتابي فحس��ب؛ 
ب��ل كاش��تغال تنظيري فض��ع كتابا 
بعنوان)قصاصون عراقيون سريان في 
مس��يرة القصة العراقي��ة القصيرة 
ج��دا( تتبع فيه نش��أتها ف��ي العراق 

واصف��ا القصة القصيرة ج��دا بأنها 
بنيان ليس مش��يدا عل��ى الرمال وان 
إتقان كتابتها يحت��اج إلى بّحار ماهر 

وحتدث عن مديات تطورها عربيا.
وشدّد على أن كتابة هذا الفن ال تتم إال 
بعد أن يكتب صاحبه الرواية والقصة 
القصيرة وليس العكس.. ونضيف إلى 
ذلك ميزة اخرى وهي أن كاتب القصة 
القصي��رة جدا ميكن��ه أن يعاود كتابة 
قصة ما لتتوالد وتتناس��ل في شكل 
قصصي آخر قصير أو طويل، وهذا ما 
ال جنده متاحا في األشكال القصصية 
األخرى لتك��ون هذه حمل��ة فنية أخرى 
متتلكها هذه القصة وجتعلها مؤهلة 
الن تتقدم على س��ائر أشكال السرد 
القصصي لتغدو إجناسية قصصية 
ناضج��ة ومكتملة، وإذا ما أضفنا إلى 
ذلك حساسية كتابتها كونها أشبه 
بالشفرات التي توقظ الذهن بالسرعة 
واخلط��ف محتوى ومبنى، فإن هذا هو 

باب آخر للتميز االجناسي.
وم��ن مقوم��ات متيزها ايض��ا: الوعي 
الفني املنكب نظرا وإجراء على ممكنات 
التعام��ل اإلبداع��ي م��ع الصياغ��ات 
القولية اسما وفعال وحركة واملواكب 
الملاحات الترميز واشتغاالته واملوظف 
ملتاحات اصطن��اع املفارق��ة والتضاد 
احتداما وتأزما والعارف مبديات حتقيق 
التباي��ن والتنافر موضوع��ات وثيمات 
واملتحصل على إمكانيات  ومعطيات 
االنثي��ال الواع��ي والتداع��ي احل��ر بال 
مباشرة وبقصدية سواء في العنونة 
أو االبت��داء أو الع��رض أو اخلت��ام الذي 
عادة ما يك��ون أكثر قصرا من العرض 

واالبتداء.
وال من��اص م��ن أن يك��ون لتوظي��ف 
العالمة والتساؤل دور مهم في إيقاظ 
ق��درة الق��ارئ عل��ى التأوي��ل وتداول 
النص وفهم إش��ارته وش��فراته ..وال 
تخل��و القص��ة القصيرة ج��دا من أن 
تك��ون حاملة لوجهة نظر بإزاء عاملني 
متناقضني متعامل��ة معهما بانزياح 
ذي طابع ديالكتيكي يتسم بالسرعة 
واالنبهار وغالبا ما تكون وجهة النظر 
صادمة فتنته��ي القصة وقد حركت 

ذهن القارئ وأثارت تفكيره .. 
وجتعل خصيص��ة القص��ر واالختزال 
القص��ة القصي��رة ج��دا مش��ابهة 
كان��ت  وإذا  الومض��ة  للقصي��دة 
القصيدة الومضة قد شهدت انتشارا 
مفاجئا؛ فإن هذه القصة رمبا س��تنال 
املنال نفسه لتلفت األقالم اإلبداعية 
نحوه��ا وق��د تناف��س ورمب��ا تضاهي 
كتابتها الرواية والقصة القصيرة وقد 
تتغل��ب عليهما مبيزاته��ا ومبجاراتها 

اجلمالية وادائيتها التواصلية.
لتغ��دو فن الق��رن احلادي والعش��رين 
مماش��ية س��رعة وس��ائط التواص��ل 
والتفاعل الرقمية األخرى، ومعبرة عن 
حري��ة كاتبها ف��ي أن يدخل منطقة 
األجن��اس األخرى من دون أي��ة قيود أو 

شرائط..
 وهذا ما ال تتيحه فنون القص األخرى 
التي متتل��ك ضوابط ال ميك��ن جتاوزها 
أو التغاض��ي عنه��ا كم��ا ال تس��مح 

بتجاهل شروطها أو خرق قواعدها.

جاسم عاصيشجاع العاني
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يحكى إن ملكاً مّر ذات يوم على 
)زير م��اء( في مملكت��ه، فراعه ما 
رأى م��ن تزاح��م الن��اس علي��ه. 
حينه��ا أبلغ��ه مستش��اروه أن 
السبب يعود إلى عدم تخصيص 
إدارة تعنى بصيانة الزير وتنظيم 
ش��ؤونه فأمر امللك بإنشاء إدارة 
)عموم الزي��ر( ورصدت لها مبالغ 
وروات��ب واحتل��ت بناي��ة فخمة 

بجانب الزير.
غي��ر إن الزي��ر بق��ي عل��ى حاله 
وضج الن��اس من س��وء اخلدمة 
التي يقدمها وتعسف موظفيه، 
أن  ال��دوام  عل��ى  اجل��واب  وكان 
التخصيصات ال تكفي وإن اإلدارة 
حتت��اج إل��ى مزيد م��ن املوظفني 

واألموال.

الي��وم وفي العراق هناك مخاوف 
جدية م��ن أن تتح��ول منظومة 
بتع��دد  الفس��اد،  مكافح��ة 
مؤسساتها وتداخل صالحياتها 
في بعض األحيان إلى ما يش��به 
يُعن��ى  إذ  الزي��ر(.  عم��وم  )إدارة 
مبالحق��ة تل��ك اآلف��ة اجملتمعية 
املال��ي  الفس��اد  به��ا  واعن��ي 
واإلداري، كل م��ن )دي��وان الرقابة 
املالي��ة وهيئ��ة النزاهة ومكاتب 
املفتش��ني العمومي��ني وجه��از 
االدع��اء الع��ام( فضال ع��ن جلنة 
النزاهة في مجلس النواب وجلان 
النزاهة في مجال��س احملافظات 
ملكافح��ة  املش��ترك  واجملل��س 
الفساد في األمانة العامة جمللس 
ال��وزراء وال��ذي يهتم بتنس��يق 

جه��ود مكافح��ة الفس��اد في 
البالد.

 وذلك ما طبع تلك املؤسس��ات 
بطاب��ع التره��ل ال��ذي أدى إل��ى 
الفس��اد  ضياع جهود مكافحة 
ان  ماميك��ن  وتش��تتها،وهو 
نلمس��ه من خ��الل قياس حجم 
ونوعية امللفات التي تكش��فها 
تل��ك املؤسس��ات م��ع املوازنات 
التشغيلية التي ترصد لها والتي 

لن تكون في صاحلها بالتأكيد. 
الترهل  إل��ى مش��كلة  إضاف��ة 
ف��ي  التداخ��ل  مش��كلة  تب��رز 
تش��جر  قد  الت��ي  الصالحي��ات 
بني تل��ك املؤسس��ات في بعض 
األحي��ان. ف��إذا كانت امل��ادة )21( 
م��ن قان��ون هيئ��ة النزاه��ة، قد 

وزع��ت األدوار بني عدد منها. حني 
عدت دي��وان الرقابة املالية اجلهة 
واحملاسبي  املالي  للتدقيق  العليا 
وال��ذي ي��ودع جميع األدل��ة إلى 
املفت��ش الع��ام اخملت��ص، والذي 
يق��وم ب��دوره بأعم��ال التح��ري 
والتحقي��ق اإلداري واعتبار هيئة 
التحقيقي��ة  اجله��ة  النزاه��ة 
اخملتصة التخاذ اإلجراءات اجلزائية 
املناس��بة .ف��أن الواق��ع العملي 
يكش��ف ضعف��اً واضح��اً ف��ي 
التنس��يق بني تلك اجلهات وعدم 
التمييز بني املالحظات التقوميية 
التي يبديها الديوان لتقومي عمل 
الوزارات، وبني تلك التي تش��كل 
مخالفات يطل��ب الديوان إجراء 
التحقي��ق فيها مبوج��ب قانونه، 

والت��ي ق��د التش��كل بالضرورة 
جرائ��م معاق��ب عليه��ا مبوجب 
قانون العقوبات.وميكن معاجلتها 
العقوب��ات  ف��رض  خ��الل  م��ن 
االنضباطي��ة، ومايتب��ع ذلك من 
إرهاق للجه��ات القضائية بعدد 
كبير من الش��كاوى التي المتثل 

في جوهرها أية جرمية.
وفضالً عما س��بق تثور مس��ألة 
آلي��ات التنس��يق ب��ني مكات��ب 
املفتش��ني العمومي��ني وهيئات 
ف��ي  العامل��ة  املالي��ة  الرقاب��ة 
ال��وزارات من جه��ة، وبني مكتب 
واإلداري  املال��ي  الع��ام  االدع��اء 
املشار إلى تأسيسه مبوجب املادة 
)5/رابع عش��ر(من قان��ون االدعاء 
الع��ام من جه��ة أخ��رى، والذي 

مي��ارس الصالحي��ات املنص��وص 
عليها في البند )ثاني عشر( من 
امل��ادة نفس��ها، فما ه��ي احلدود 
الت��ي تتحرك فيها كل جهة من 
تل��ك اجلهات عن��د التحقيق في 
قضية فس��اد؟ ومن ه��ي اجلهة 
اخملتص��ة ف��ي الفص��ل بالتنازع 
الناشئ بينها؟ ال سيما في حالة 
التع��ارض بنتائ��ج التحقيق��ات 
التي جتريه��ا كل منها، وعلى أي 
منها يعول؟ وإذا ما باشر مكتب 
االدعاء العام في الوزارة التحقيق 
طبق��اً لصالحيت��ه. ف��أن تل��ك 
الصالحية ميكن أن تس��لب منه 
في أي��ة حلظة إذا اخت��ارت هيئة 
النزاهة  إكمال التحقيق ، والتي 
يرج��ح اختصاصه��ا التحقيقي 

عل��ى  الفس��اد(  )قضاي��ا  ف��ي 
اختص��اص اجله��ات التحقيقية 
األخ��رى مبوج��ب أح��كام امل��ادة 
هيئ��ة  قان��ون  م��ن  )11/ثاني��ا( 
النزاه��ة. خاصة إذا ما علمنا بأن 
التحقيقات التي يجريها مكتب 
االدعاء العام في الوزارة الميكن ان 
توصف بأنها حتقيق��ات إدارية إذ 
أتاح قانون االدعاء العام للمكتب 
صالحية التحقيق طبقاً ألحكام 
اجلزائية  احملاكم��ات  قانون أصول 
مبا في ذل��ك التوقي��ف؟ من كل 
ما سبق يتبني ان اجلسد الرقابي 
يعان��ي م��ن التخم��ة والتره��ل 
والتي حتتاج إلى معاجلات واقعية 
تتضم��ن آلي��ات واضحة للعمل 

وصوال ملكافحة الفساد.
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المقاالت و اآلراء التي 
تنشر تعبر عن وجهة نظر 
أصحابها وال تمثل بالضرورة 
رأي الجريدة

ّ
ّ

عامر حسن شنته

هانز فيرنر سين

قاضي عراقي

أستاذ االقتصاد 
والمالية العامة في 

جامعة ميونيخ

أحدث ف��وز إميانويل ماك��رون في 
الفرنس��ية  الرئاس��ة  انتخاب��ات 
موج��ة م��ن الش��عور باالرتي��اح 
والنش��وة في ش��تى أنحاء أوروبا. 
ولكن م��ن الواجب علين��ا اآلن أن 
نراج��ع احلقائق، ألننا ال نعرف بعد 
كيف يعتزم الرئيس اجلديد إحياء 
االقتصاد الفرنس��ي. تعاني البالد 
من مع��دل بطالة يقرب من 10%، 
وما يزال قطاع التصنيع في فرنسا 
يعمل دون مس��تواه قب��ل األزمة 
املالية العاملي��ة التي اندلعت في 

عام 2008 بنحو 12%.
أش��ار ماك��رون إل��ى أن��ه ال يريد 
زي��ادة س��ن التقاع��د، أو تغيي��ر 
عدد س��اعات أس��بوع العمل )35 
س��اعة(، أو متكني الش��ركات من 
فص��ل العم��ال بس��هولة أكبر. 
وه��و ف��ي الوق��ت نفس��ه يري��د 
م��ن دول ش��مال منطق��ة اليورو 
أن ترس��ل امل��ال إل��ى دول جن��وب 
املنطقة، حلماية األس��واق املالية 
واالقتصادية الفرنس��ية في هذه 

املناطق.
يوض��ح ه��ذا التصوي��ر اخلطوط 
العريضة للبرنام��ج الذي انُتِخب 
ماك��رون اس��تنادا إلي��ه، ولكن��ه 
برغ��م ذل��ك يلخص جوه��ر األمر 
كل��ه. فم��اذا ق��د يعن��ي ماكرون 
غير ذلك عندما يدعو إلى إنش��اء 
وزارة مالية جديدة ملنطقة اليورو 
والت��ي ميكنه��ا أن جتم��ع بنح��و 
مش��ترك الدي��ون املضمون��ة وأن 
تتول��ى حتصي��ل ضرائ��ب خاصة 
به��ا. وماذا عن مطالبته بإنش��اء 
حماية مشتركة للودائع والتأمني 
ض��د البطالة في منطقة اليورو؟ 
الواق��ع أن الدافع وراء هذه األفكار 
ش��ديد الوضوح: دع��م االقتصاد 

احمللي على حساب آخرين.
كم��ا يدع��م ماك��رون مقترحات 
بإنشاء برملان جديد ملنطقة اليورو، 
وإعالن أوروبا ذات املستويني. ولكن 
ه��ذه ببس��اطة وصف��ة أكي��دة 

لتقسيم االحتاد األوروبي.
إن حتوي��ل منطقة اليورو إلى احتاد 

حتويل له برملان خ��اص لن يُفضي 
إال إلى تعميق االنقس��ام بني دول 
منطقة اليورو ودول االحتاد األوروبي 
ف��ي الش��مال والش��رق: الدمنرك، 
والس��ويد، وبولن��دا، وجمهوري��ة 
التشيك، وكرواتيا، واجملر، ورومانيا، 
وبلغاري��ا. وألن أغلب ه��ذه الدول 
لن تنض��م إلى احتاد حتويل أوروبي، 
فإنها س��وف تنقطع بنحو دائم. 
وكم��ا الح��ظ البولن��دي دونال��د 
تاس��ك رئي��س اجملل��س األوروب��ي 
بقدر من السخرية: »كانت أوروبا 
تتألف من مستويني بالفعل حتى 
عام 1989، وال ينبغي لنا أن نرغب 

في العودة إلى ذلك الترتيب.«
ومن جانبهم، لم يكن بوسع صناع 
يس��اعدوا  أن  األملان  السياس��ات 
ماك��رون بس��هولة في تقس��يم 
االحتاد األوروبي إلى قس��مني حتى 
الدس��تور  ألن  ذل��ك،  أرادوا  ول��و 
األملاني مينح البوندستاج )مجلس 
األملان��ي(  البرمل��ان  ف��ي  العم��وم 
الس��لطة غير القابل��ة للتصرف 

إلدارة ش��ؤون البالد املالية. وحتى 
ل��و واف��ق كل عض��و منف��رد في 
البوندس��تاج على حتويل جزء من 
س��يادته املالي��ة إلى املؤسس��ة 
على املس��توى األوروبي، فس��وف 
يظل من غير املمك��ن اتخاذ مثل 
هذا القرار إال من خالل اس��تفتاء 

رسمي.
وقد أوضحت احملكمة الدستورية 
القوي��ة ف��ي أملاني��ا بالفع��ل أن 
اليورو  إنق��اذ منطق��ة  عملي��ات 
وغي��ر ذل��ك م��ن التدخ��الت متثل 
احل��دود اخلارجي��ة مل��ا ه��و ممك��ن 
في ظ��ل قانون أملانيا األساس��ي. 
ورمب��ا أذعنت احملكمة الدس��تورية 
لق��رار محكمة الع��دل األوروبية 
بش��أن خطة »املعامالت النقدية 
الصريح��ة« الت��ي وضعها البنك 
املرك��زي األوروب��ي؛ ولكنه��ا ل��ن 
تتمكن من القيام بنفس الشيء 
عندم��ا يتعل��ق األم��ر بالس��يادة 
واض��ح،  الدس��تور  ألن  املالي��ة، 
ولي��س م��ن صالحي��ات محكمة 

القانون  تفس��ير  األوروبية  العدل 
الدستوري األملاني.

وم��ع ذلك، من األهمي��ة مبكان أن 
يتح��رك التكام��ل األوروب��ي إلى 
األم��ام. وما ي��زال العمل املطلوب 
لتحس��ني مس��الك عب��ور حدود 
االحت��اد األوروبي وتعزيز ش��راكاته 
األمني��ة كثيرا. والواق��ع أن أوروبا 
ينبغي لها أن تستخلص الدروس 
العش��رين  الق��رن  ح��روب  م��ن 
وأن تتخل��ص متام��ا م��ن اجليوش 
الوطنية. وآنئذ فقط يُصِبح احتاد 
أوروب��ا من أجل الس��الم حقيقة، 
وليس مج��رد حدي��ث مبتذل من 

استحضار الساسة.
خ��الل فترة م��ا بعد احل��رب، وضع 
رؤس��اء ال��دول األوروبية مس��ودة 
معاهدة إلنش��اء منظمة للدفاع 
ع��ن أوروبا الغربية. ولكن االقتراح 
نظ��را   ،1954 ع��ام  ف��ي  فش��ل 
الس��تعمال اجلمعي��ة الوطني��ة 
)الفيتو(  النقض  الفرنس��ية حق 
ضد توصية شارل ديجول، الرئيس 

األس��طوري ف��ي فت��رة م��ا بع��د 
احل��رب. وفي وقت الح��ق، عارضت 
اململكة املتحدة إنشاء مؤسسة 

عسكرية أوروبية مشتركة.
بي��د أن اململكة املتحدة لن تكون 
جزءا من االحتاد األوروبي، في األقل 
واآلن  املنظ��ور؛  املس��تقبل  ف��ي 
حتظى فرنسا برئيس جديد شاب 
ونش��ط. ولذا، حان الوقت حملاولة 
أخ��رى. ورمب��ا يصبح ف��ي اإلمكان 
إقناع الش��عب األملان��ي باملوافقة 
على هذا الش��كل م��ن التكامل، 
ف��ي نفس االس��تفتاء ال��ذي البد 
أن يُعَق��د على أية حال للموافقة 
املالي��ة.  عل��ى خط��ط ماك��رون 
وبوسعنا أن نقول الشيء نفسه 

عن شعوب أوروبا الشرقية.
م��ن خ��الل الس��عي إل��ى حتقيق 
التكام��ل السياس��ي احلقيق��ي 
القائم على أساس جيش مشترك 
وش��راكة أمني��ة لعم��وم االحتاد 
األوروب��ي، يس��تطيع ماك��رون أن 
يضمن مكانه ف��ي كتب التاريخ. 

الغاي��ة،  ه��ذه  لتحقي��ق  ولك��ن 
يتع��ني عليه أن يقطع أي صلة له 
بالس��ابقة التي وضعها الرؤساء 
السابقون، الذين استبعدوا بنحو 
قاطع ودائم إقامة احتاد سياسي. 
كم��ا ينبغي له أن يعترف مبخاوف 
أملانيا من أن تخسر أوروبا الفرصة 
ملالحقة هدف إقامة احتاد سياسي 
في املستقبل في حال إنشاء احتاد 

مالي اآلن.
أوروب��ا  ق��وى  جم��ع  أن  الواق��ع 
العس��كرية حتت قيادة مشتركة 
هو الس��بيل الوحيد إل��ى األمام. 
وإنش��اء احت��اد مال��ي ف��ي غياب 
احتاد سياس��ي من شأنه أن يسد 
إلى األب��د الطري��ق إل��ى الوحدة 
األوروبية، وأن يؤلب ش��عوب أوروبا 
ض��د بعضها بعضا إل��ى حد لم 
ينج��ح اليورو في بلوغه. وال يجوز 
ألي شخص راغب في بناء احتاد من 
أجل الس��الم أن يسمح مبثل هذه 
النتيج��ة، ناهيك عن تش��جيعه 

لها.

كيف يتمكن ماكرون من توحيد أوروبا
PROJECT
SYNDICATE

داعش يبكي من اجل النكاح

عبدالمنعم األعسم 

جملة مفيدة

من املؤكد ان هوس الظهور على الشاشات امللونة 
ي��ؤدي بالسياس��ي ال��ى ارت��كاب اخط��اء تزيد في 
اضطراب صورته وس��معته بني اجلمه��ور عدا عن 
انها تشحن اجلو السياسي باملالسنات والصراعات 
والكراهية، ويق��ول ج. جيلبيرت اخلبير الكندي في 
تأثي��ر وس��ائل االع��الم ان اخلدمة املعاص��رة لهذه 
الوس��ائل في امليدان السياس��ي باتت خطيرة في 

تأثيرها السلبي على انضباط الساسة.
ويقال ايضا، ان س��بب تخبط الساسة في املواقف 
والتصريحات و »املنس��وبات« يع��ود، في جزء منه، 
ال��ى م��ا كان يس��ميه اجلاح��ظ بالبطان��ة، او م��ا 
يس��ميه االدب السياس��ي االي��ران باحلبربش��ية.. 
فالبطانة واحلبربش��ية يغوون الزعام��ات الفارغة 
العث��رات،  ف��ي  والس��قوط  اخلطيئ��ة  مبواصل��ة 
وتسميم العالقات مع شركائهم وااليقاع بينهم، 
وفي حمية االس��تتباع، واالنحياز االعمى للقبيلة 
أوالن��وع أواملذهب أوالدين أوالزعي��م، ينزل االتباع - 
وانا احتدث عن ظاهرات سياس��ية - منزلة االساءة 

الى املمدوح ، 
ان االنحط��اط السياس��ي في العراق فت��ح الباب 
)من��ذ العهد الس��ابق( امام انحطاط ف��ن االرتزاق 
ووج��د تعبي��ره، اآلن، ف��ي انتش��ار صور الساس��ة 
واملش��ايخ ، بنحو عشوائي مضحك، في الساحات 
واملنعطف��ات وعل��ى ج��دران العم��ارات العالي��ة، 
رس��مها )او ارتكبه��ا( مبتدئون جهل��ة تفننوا في 
تصنيع البراءة واالبتس��امة على وجوه ال تبتس��م 
في سّرها، وقبل سنوات قليلة وعشية االنتخابات 
اقامت  جتمعات سياسية مباريات ملن يرغب برسم 
صور كبيرة لساس��ة ومتنفذين ُمطاعني، وقد كنا 
نعتق��د ان املش��هد املقرف جلداري��ات وصور صدام 
حس��ني س��يحل في ذاكرة ساس��ة العهد اجلديد 
كمخلفات اس��تفزازية بائدة، وستش��كل وحدها 
ميثاقاً سياسياً واخالقيا ضد هذه الظاهرة املعيبة، 
وليس م��ن دون مغزى ان يهتم املراس��لون االجانب 
بنق��ل اجلداري��ات والصور اجلديدة م��ن على جدران 
املدن الصماء ومنعطفات الش��وارع الكونكريتية 
واعم��دة الكهرباء الباردة بالكثير من االس��تغراب، 
ولم يتوان مراس��ل فرنس��ي كان قد زار بغداد قبل 
عش��ر س��نوات، من القول بع��د ان زار الع��راق مرة 
اخرى«ش��اهدُت صورة كبيرة لزعيم محلي تنتشر 
من حولها مستنقعات من الصرف الصحي، وتنام 

حتت قوائمها احلديدية نعاج ضعيفة وجائعة«. 
وهك��ذا ف��ان السياس��ة تغوينا - إن ل��م نتحصن 
كفاي��ة - على االس��تطراد الفائض، وتكش��ف لنا 
املزيد مما لم يخطر على بالنا، فلم يكن برام ستوكر 
قد تخيل ان هناك مخلوقات متص دماء البشر قبل 
ان يلتقي ع��ام 1890 بنحو عاب��ر مبصاص دماء من 

البشر ليخترع من دناءته شخصية دراغوال. 
 **********

توماس بن: 
»نظام الفرد الواحد ليس س��وى اختراع ابتدعه 
ّ��د ب��ن الناس عب��ادة األصنام  الش��يطان ليخل�

ويرّوج بضاعة الوثنية«. 

لماذا يتخبط الساسة؟
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هذه املذكرات
او  املذك��رات  ان كت��ب  الري��ب       
اليومي��ات الت��ي دأب على نش��رها 
العامل��ون في ش��تى مناحي احلياة 
العامة , اصبحت اليوم على الرغم 
م��ن العث��رات وطغي��ان العاطف��ة 
عليه��ا , م��ن املص��ادر الت��ي اخ��ذ 
الباحث��ون اعتمادها . ويبدو ان االمر 
اكث��ر ج��اًء في بل��د مثل الع��راق , 
فق��دت وثائقه وخربت مؤسس��اته 

الوثائقية بنحو أو بأخر .
    اعتقد أنه من حق املواطن االطاع 
على جتارب االخرين ليستلهم منها 
العب��ر والدالالت , كما أن من حق اي 
فرد ان يس��جل مذكراته حفظاً لها 

لدى ابنائه أو االجيال التالية . 
    منذ أن تخرجت من كلية الهندسة 
معت��رك  وولوج��ي   ,  1950 س��نة 
احلياة املهنية في اعمال هندس��ية 
مختلف��ة في خ��ارج مدينتي بغداد 
في اخلمس��ينيات حيث ل��م يتوفر 
في العراق من اخملتبرات الهندس��ية 
للمهندس��ن  الس��انده  واملعاه��د 
. حت��ى مش��اركتي الفاعل��ة ف��ي 
املشاريع الهندسية الكبرى وما آل 
الي��ه األمر فيما بع��د , وما واجهته 
من صعاٍب ومأٍس , س��تطلع عليها 
في هذا الكتاب , ارى نفسي مدفوعاً 
الى جملة من احلقائق املوضوعية , 
س��جلتها في الصفحات االخيرة , 
ومن ذلك حديثي عن إنشاء مجلس 
إلعم��ار العراق  , بعي��داً عن الغرف 
املقفل��ة ف��ي ال��وزارات والهيئ��ات 
احلكومي��ة الت��ي استش��رت فيها 
مظاهر ماس��مي بالفس��اد االداري 
. لقد اس��همت في اخلمس��ينيات 
مجل��س  مش��اريع  بع��ض  ف��ي 
اإلعمار فأدرك��ت اهمية هذا اجمللس 
وجسامة اعمالة , فا غرو ان كتبت 
عنه ودعوت ال��ى إحيائه لبناء عراق 

جديد .
    كن��ت مؤمن��اً – ول��م أزل ����� أن 
الع��راق بحضارت��ه القدمي��ة الت��ي 
قدمت للتاريخ االنس��اني الش��يء 
اجلزيل , ومبا ضم فوق أرضه او حتتها 
من أث��ار حلض��ارات قدمي��ة وخيرات 
وثروات وفيره ومب��ا ميتلكة مواطنوه 
من قدرات فاعل��ة , جدير بأن يكون 
ف��ي طليع��ة دول الش��رق نهض��ة 
وازدهاراً وخدمة لانسانية ... وليس 
هذا ضرباً من اخليال , بل من احلقائق 
التي اكتشفها االخرون منذ قرون. 

     وأن��ي اذ اق��دم لألجيال الطالعة 
س��يرتي وجتارب��ي ملخصة بفصول 
الكت��اب ه��ذا , وم��ا تخلله��ا م��ن 
ذكريات ومش��اهد جميلة أو بائسة 
م��ع تطور حيات��ي ف��ي اجملتمع عبر 
العق��ود عن طري��ق الص��ور , أود ان 
الكثي��ر م��ن  , ويش��اطرني  أوك��د 
أبن��اء جيل��ي , عل��ى الس��عي نحو 
بن��اء الوطن ونهضت��ه في مختلف 
مناح��ي احلياة , كان الهدف الرئيس 
لنا بكل ماتعنية العبارة . ان التطلع 
ال��ى عراق جدي��د ودول��ة متحضرة 
كان هاجساً يغمرنا في كل افعالنا 
. ولي��س هذا حديثاً عابراً او ش��عوراً 

طارئاً , بل حقيقة قائمة ...
      لقد وجدُت ان مسيرتي العلمية 
واالنسانية مليئة باحلوادث والوقائع 
اجلدي��رة بالتس��جيل واالعتبار , وان 
الواجب الوطن��ي يقضي بأن تطلع 
االجي��ال الطالع��ة عل��ى مثل هذه 
التج��ارب .. وأن��ي اش��هد اهلل على 
ذلك , كنت اميناً في اتخاذ القرارات 
وف��ي نق��ل احل��وادث والذكريات با 
مبالغة او تزيي��ف , ولعل ذلك ينبع 
من طبيعة شخصيتي التي جبلت 

عليها .
      أن س���بع��ن عام�������اً م��ن 
العمل الهندس��ي اجل��اد , هي ���� 
با ش��ك ���� قد شهدت مداً وجزراً 
, وآم��االً واحاماً , وافراحاً وأش��جاناً 
, ابتس��امات ودموع��اً ... هذه احلياة 
وتل��ك ه��ي طبيعته��ا , مضحكة 

ومبكية , واهبة وسالبة .
فأعت��ذر أن زاغ قلمي اوقس��وت في 
الوصف . ويكفيني فرحاً أن يجد من 

يستدرك مصوباً او مقياً لعثراتي .

هشام املدفعي
تشرين أول 2016

بغداد  

عاشق احلياة والتقدم االنساني
مهدي احلافظ

   انه " هش��ام املدفعي " ، الذي زيٌن 
كتابه الشهير " نحو عراق جديد " . 
فقارئ هذا الكتاب يندهش حن يرى 
س��يرة املدفعي  هذه حافلة بأشياء 
ق��د  تب��دو متناقض��ة احيانا,ولكن 
النتيج��ة كانت س��يرة مظفرة من 

دون شك . 
نش��أ في احضان اس��رة متجانسة 
ومحب��ة للخي��ر والثقاف��ة واالدب . 
ف��كان الكات��ب وفي��ا ، كل الوفاء, 
لذك��رى وال��ده ووالدت��ه التي رعت 
أبنائه��ا بص��ورة تبعث عل��ى االمل 
والثقة والتطلع الى مستقبل زاهر 

 .
     لم اكن اعل��م بأن والده الفقيد 
كان صديق��اَ " للرصاف��ي" و"عبود 
الكرخي" و"حبز بوز" وس��واهم من 
اهل االدب . ولم اعلم ايضا ان والدته 
الفقيدة كانت في غاية احلرص على 
مستقبل ابنائها وتوجيه ادارة املنزل 
بصورة سليمة وتوصلت الى نتائج 

باهرة .
كان��وا اربعة اخوان واخت خامس��ة 
متجانس��ة  باق��ة  ويش��كلون   ,
اخلب��رة  حي��ث  م��ن  ومتكاتف��ة 
حلي��اة  والتطل��ع  واالختص��اص 
جدي��دة . وجمعتهم معارف بديعة 
وفري��دة ب��ن العم��ارة والهندس��ة 
االنشائية والعلوم والغناءوهندسة 

الديكورات. 
     هش��ام املدفع��ي ه��و امن��وذج 
للسلوك األنساني واحلضاري الرفيع 
وداعم للمبادئ الدميقراطية وحقوق 
,وتكافؤالفرص  واملواطنة  االنس��ان 
بن املواطنن من دون متييز ومشجع 

للتسامح الديني
فهو يحب الن��اس والطيبن منهم 
من النس��اء والرجال ، ويهوى االدب 
والفنون ويسعى النهاض  والثقافة 
عوام��ل  م��ن  وتخليص��ه  وطن��ه 

الضعف والتناحر والتخلف . 
هذا من��وذج لانس��ان اجلدي��د الذي 
يش��كل نواة التغيير الش��امل في 
الب��اد . فم��ع حرص��ه عل��ى البناء 
صدي��ق  ايض��ا  فه��و   ، واالعم��ار 
للمثقفن  ومحبي االثارالتاريخية . 
واثبت قدرت��ه على صنع الكثير من 
اجل مستقبل واعد في العراق . ثم 
انه خزين معلومات ودراية عن احوال 
العراق وش��ؤونه ويندر ان تتوفر هذه 

في شخص مثله بهذا املعنى . 
ولعل االجنازات الكبيرة التي رواها في 
الكتاب متثل مسيرة مميزة عن همته 
وحبه حلياة رخية لش��عبه ووطنه . 
ومع تعرضه لصدمات ومعاناةجمة 
بسبب االوضاع السياسية الشاذة 
ف��ي الباد أن��ذاك  ، اال انه كان ثابتا 

على مبادئه وقيمه االنسانية .

ال اس��تطيع ان انس��ى ب��ل اؤك��د 
باس��تمرار بأن��ه الصدي��ق االصدق 
والرجل الكبير الذي نعتز به ونتمنى 

له التوفيق واخلير الدائم .

تقريض لكت��اب مذكرات االس��تاذ 
هشام املدفعي

االس��تاذ هش��ام املدفعي غني عن 
التعري��ف لكون��ه علم م��ن اعام 
الهندس��ة والتخطيط في العراق . 
وعاصر ع��دة عهود مليئة باالحداث 
اخملتلفة منذ بداية الدولة العراقية 
في العهد امللكي فاجلمهوري بجميع 
مكونات��ه وامناطه حتى الس��قوط 
عام 2003 وم��ا بعدها. وكان عضوا 
فاعا وناش��طا في اجملال الهندسي 
والتخطيط��ي من��ذ تخرجه وحتى 
 .)2016-2014( كتابة هذه املذكرات 
واالس��تاذ املدفع��ي ال يحت��اج الى 
التعري��ف او التقريض النحداره من 
عائل��ة املدفعي العريق��ة واملعرفة 
لدى اكثر العراقين واملثقفن داخل 
واعمامه  فوال��ده  الع��راق.  وخ��ارج 
عل��ى  العراقي��ة  الدول��ة  خدم��وا 
افضل ما يكون، واخوانه ممن يش��ار 
له��م بالبنان في مج��االت العمارة 
والديكور، والهندس��ة، واملوسيقى، 
والفنون. وم��ن الطبيعي ملن يعيش 
ضمن هذه البيئ��ة ان ميتاز مبؤهات 

وجودها في االخرين. 
جتربة االس��تاذ هش��ام املدفعي في 
احلقل الهندس��ي متنوع��ة وغنية 
جدا ، فق��د تخرج ع��ام )1950( من 
كلي��ة الهندس��ة في بغ��داد، حن 
كان عدد املهندس��ن قليا ، ومارس 
الهندسة في شركات ودوائر الدولة 
)ش��ركة النفط ، مجل��س االعمار، 
امان��ة بغ��داد( كم��ا مارس��ها في 
القط��اع اخلاص واب��دع في كليهما 
من خ��ال عمله ال��دوؤب واخمللص. 
وقد كلف باالش��راف على مشاريع 
رائ��دة ومتفردة يش��ار له��ا بالبنان 
دوما . منها )قناة اجليش ، بناية وزارة 
التخطيط ، نصب الش��هيد ، ابنية 
ش��ارع حيفا ، نصب اجلندي اجملهول 
...( ، وامتاز ف��ي جميعها باالتصاف 
املعه��ود وبع��د تفكي��ره  به��دوءه 
ف��ي قراراته، وتق��دمي احللول الذكية 

والعملية في مجاالته��ا اخملتلفة... 
باالضاف��ة التصافه بحس��ن االدارة 
العال��ي ، وادارة الن��دوات العلمي��ة 
والهندس��ية العامة ، بشكل الفت 

للنظر.
نتيجة ملمارساته العملية والنظرية 
الغني��ة والكثيرة ف��ي اجملالن العام 
واخل��اص ، فقد كانت حياة االس��تاذ 
املدفع��ي حافلة بالنش��اط الفعال 
واملنتج في شتى احلقول الهندسية 
واملعرفي��ة والثقافية واالجتماعية ، 
ولثقافته العالية فقد اتقن كل ما 
كلف به او قام باجنازه . ولنشاطاته 
املتمي��زة فقد جلبت له املنافس��ة 
املشوبة باحلسد دوما وهذا ما ميكن 
او  تلمس��ه للمتصف��ح ملذكرات��ه 
من س��محت له الظ��روف باالطاع 
عل��ى مس��وداتها . ليج��د ان هناك 

مس��احات غير قليلة وغير مريحة 
ف��ي مس��يرة حيات��ه مث��ل )حج��ز 
االموال ، االعتق��ال ، التهم امللفقة 
، االحالة الى محكمة الثورة سيئة 

الصيت ...(.
االس��تاذ  دونه��ا  الت��ي  املذك��رات 
املدفع��ي ممتعة لتن��وع مواضيعها  
ومعلوماته��ا ، متف��ردة ف��ي بعض 
املواضيع ، قدمها باس��لوب ش��ائق 
وج��ذاب وم��ن دون رت��وش او بهرجة 
، وعكس��ت تن��وع حياته ف��ي تنوع 
مواضيعها. فقد تنقل في املذكرات 
من حياته اخلاصة ووالدته ونش��أته 
ووصف دقيق وامن لعائلته ، وبعدها 
انتقاله للحي��اة املهنية متنقا بن 
الهندس��ة ف��ي م��دن ومحافظات 
مختلف��ة كالبصرة والس��ليمانية 
وكركوك .... ثم االنتقال الى مجلس 
دوكس��يادس  ومش��اريع  االعم��ار 
واالسكان وسياساته ، وقناة اجليش 
وتنفيذه��ا ، ... ولقاءاته مع املرحوم 

عبد الكرمي قاسم وطروحاته.
يتنق��ل ف��ي مذكرات��ه لياخذنا الى 
انقاب 1963 ثم الى مشروع تنفيذ 
بناي��ة وزارة التخطي��ط واملش��روع 
واالبني��ة   ، للدواج��ن  التجريب��ي 
ليعك��س   ، وغيره��ا  الصناعي��ة 
ملمارس��اته  الواس��عة  الفرش��ة 
املهنية والهندس��ية وغزارة جتربته 
الريادي��ة  التي مر به��ا وما يرافقها 
م��ن هزات سياس��ية وحي��اة قلقة 
مع ه��ذا العط��اء الفن��ي ، وليذكر 
مشاكل جتربة  املثقف العراقي في 
حجز االموال  واملاحقات غير املبررة 
وس��يطرة الش��ارع للتحك��م ف��ي 
االمور البسيطة والكبيرة على حد 
سواء . تليها ممارسات هندسية في 
امانة بغ��داد واالصط��دام بروتينها 
تل��ك  ولتق��وده مث��ل  ومجلس��ها 
االمور الى تقدمي استقالته مبتعدا 
عن تلك التجرب��ة واالجواء ليمارس 
الهندس��ة  اخل��اص  مكتب��ه  ف��ي 
باع��داد  والتكلي��ف  والتخطي��ط 
مخطط  االسكان العام مع شركة 
بولس��يرفس البولندية . حيث متثل 
اوس��ع جتربة علمي��ة وتخطيطية 
حل��ل ازم��ة الس��كن الت��ي الزم��ت 
التاري��خ العراق��ي املعاص��ر وكافة 

الس��كن  توفير  اطياف��ه وكيفي��ة 
املائ��م للمواطن��ن. التجربة التي 
بدأت مبس��ح ش��امل جدا لتحديد 
واجلغرافي��ة  املناخي��ة  االقالي��م 
بش��قيها  والس��كنية  والعمرانية 
احلض��ري والريف��ي. وقد ع��دت تلك 
الدراسة من اهم واوسع الدراسات 
السكنية في العراق وحتديد االمناط 
الفضائي��ة  واملعايي��ر  الس��كنية 
واملس��احية اضافة ال��ى اخملططات 

واالشكال التوضيحية والبيانية.
االس��تاذ املدفعي مث��ل العراق في 
مؤمت��رات دولية مهم��ة منها مؤمتر 
االمم املتحدة للمستوطنات البشرية 
)هبتات( ومؤمت��ر منظمة العواصم 
وامل��دن العربية والت��ي كانت امانة 
العاصمة احد مؤسس��يها، ومؤمتر 
العواص��م واملدن االس��امية وكان 

في جميعها فاعا ومهماً.
لق��د خصص االس��تاذ املدفعي في 
الفصل اخلامس عشر من مذكراته 
لتجربة قاسية خاضها وهي االحالة 
ال��ى محكم��ة الث��ورة واالعتق��ال 
باالع��دام ظلم��ا....  واحلك��م عليه 
تاها االس��تثناء ث��م العفو واطاق 
سراحه الفوري . لينقل بالقارئ الى 
الفصل التالي والذي كرس لتجربة 
بعي��دة كل البع��د ع��ن تخصصه 
املهني وهي معاناة في حرب اخلليج 
وسفره الى الس��ليمانية ، فالعودة 
ال��ى بغ��داد لتب��دأ معان��اة احلصار 
االقتص��ادي الطوي��ل )2003-1992( 
وما رافقها من معاناة للشعب في 

احلصول على لقمة العيش.
ساهم االس��تاذ املدفعي في اعمار 
 )2003( الس��قوط  بع��د  الع��راق 
ودخ��ول القوات االميركي��ة , وعانى 
كم��ا عانى كل العراقين من ظهور 
الطائفية البش��عة، ولم يثنه ذلك 
من املشاركة في رسم السياسات 
واملمارس��ات الضروري��ة اجلديدة مع 
منظم��ات مهم��ة مث��ل )التجمع 
الدميقراط��ي ف��ي لن��دن ، جامع��ة 
ميان��و ، هيئة االتص��االت واالعام 
للمس��توطنات  العلي��ا  اللجن��ة   ،
)ف��ي  العامل��ي  املنت��دى  البش��رية، 
برش��لونة( ، البنك الدولي .. وغيرها 
م��ن االم��ور التي ارس��ت ورس��مت 
السياس��ات اجلدي��دة للع��راق. وقد 
دع��ا ال��ى احي��اء مجل��س االعمار 
واالنفت��اح لتنفيذ مش��اريع كبرى . 
كما ساهم من خال عمله املكتبي 
اخلاص في في االعمال التخطيطية 
واع��داد  واالنش��ائية  والتنموي��ة 
االساس��ية   للتصامي��م  دراس��ات 
ملدن مهمة مثل )اخلالص، الزبيدية، 
ش��يخ س��عد، احملاوي��ل، املوفقية ، 
، الش��حيمية...( ودراسات  واس��ط 
اقليمية وهيكلية حملافظات )املثنى 
، باب��ل، االنبار، ص��اح الدين ، كرباء 
حضري��ة  تصامي��م  وكذل��ك   )...
تفصيلية كدراس��ة مركز املوصل ، 

ومركز مدينة الكوفة...
لقد زاملت االستاذ املدفعي وعملت 
معه ف��ي الدراس��ات التخطيطية 
ملدة زادت على العشرس��نوات بدءاً 
من اعداد قان��ون جديد للتخطيط 
بتصامي��م  وانته��اء  العمران��ي 
هيكلي��ات  او  امل��دن  وتفاصي��ل 
احملافظات فوجدته انسانا  دقيقا في 
نظرته جلميع االمور العامة واخلاصة 
، بعيد النظرة وواس��ع االفق ، واداري 
من الدرجة االول��ى ، ذو نظرة ثاقبة 
لامور املطروحة ، واستفدت كثيرا 
من تل��ك التجرب��ة والعمل برفقته 
معاجل��ة  كيفي��ة  من��ه  وتعلم��ت 
االمور املعقدة واملستعصية . وكان 
خير مرش��د وموجه لن��ا في جميع 
االم��ور كما ع��دت تل��ك الفترة من 
اغنى التجارب ف��ي حياتنا العملية 
واشعر بس��عادة دوما للعمل معه 
واالستفادة من جتاربه غير الناضبة 
واسلوبه املتميز في العمل املبدع .

علي نوري حسن
مهندس معماري ومخطط مدن  
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هشام المدفعي
اعتادت الصباح الجديد ، انطالقًا من مبادئ أخالقيات المهنة أن تولي اهتمامًا كبيرًا لرموز العراق ورواده 
في مجاالت المعرفة والفكر واإلبداع ، وممن اسهم في إغناء مسيرة العراق من خالل المنجز الوطني 

الذي ترك بصماته عبر سفر التاريخ ، لتكون شاهدًا على حجم العطاء الثري واالنتمائية العراقية .
واستعرضنا في أعداد سابقة العديد من الكتب والمذكرات التي تناولت شتى صنوف المعرفة والتخصص 
وفي مجاالت متنوعة ، بهدف ان نسهم في إيصال ما تحمله من أفكار ورؤى ، نعتقد أن فيها الكثير مما 

يمكن أن يحقق إضافات في إغناء المسيرة اإلنمائية للتجربة العراقية الجديدة .
 وبناًء على ذلك تبدأ الصباح الجديد بنشر فصول من كتاب المهندس المعماري الرائد هشام المدفعي ، 
تقديرًا واعتزازًا بهذا الجهد التوثيقي والعلمي في مجال الفن المعماري ، والذي شكل إضافة مهمة 

في مجال الهندسة العمرانية والبنائية وما يحيط بهما في تأريخ العراق .

نحو عراق جديد
سبعون عامًا من البناء واإلعمار

الحلقة 1

العائلة مع عائلة عمي أمني زكي وعائلة عمي صبيح جنيب العزي في أول يوم العيد في بيتنا في الكرادة 1934 الوقوف احمد ووالدي وعمي صبيح وقحطان 
واجللوس عمي امني وسهام والوالدة وسهيلة وحجية هدية وزهير وبتول اجللوس على االرض منذر  وهشام

هشام المدفعي: 
وأني إذ أقدم لألجيال 

الطالعة سيرتي 
وتجاربي ملخصة 

بفصول الكتاب هذا 
, وما تخللها من 

ذكريات ومشاهد 
جميلة أو بائسة مع 

تطور حياتي في 
المجتمع عبر العقود 

عن طريق الصور

د. مهدي الحافظ: 
هشام المدفعي 

هو أنموذج 
للسلوك اإلنساني 
والحضاري الرفيع 
وداعم للمبادئ 

الديمقراطية وحقوق 
االنسان والمواطنة 

,وتكافؤ الفرص 
بين المواطنين من 
دون تمييز ومشجع 

للتسامح الديني



كان )فرنسا(- رويترز: 
وق��ف صن��اع الس��ينما ومحبوه��ا 
مبهرجان كان السينمائي يوم الثالثاء، 
دقيق��ة ح��دادا على ضحاي��ا تفجير 
منظم��و  أدان��ه  ال��ذي  مانشس��تر، 
املهرج��ان املرموق بوصف��ه »هجوما 

على الثقافة والشباب واملرح«.
ومدين��ة كان في حال��ة تأهب أمني 
شديد بسبب هجوم عنيف بشاحنة 
على حش��د في نيس، على س��احل 
الريفييرا الفرنس��ي ف��ي يوليو متوز، 
اس��تهدفت  وتفجيرات،  وهجم��ات، 
حفال موسيقيا، ومباراة لكرة القدم 
ف��ي باري��س ع��ام 2015. وق��ال قائد 
الش��رطة ف��ي املدين��ة إن اإلجراءات 

األمنية ستطبق »بحذافيرها«.
وعب��ر منظمو املهرجان ع��ن »الهلع 
والغض��ب واحلزن الش��ديد« بس��بب 
التفجير االنتحاري الذي راح ضحيته 

22 ش��خصا ف��ي األق��ل، بينه��م 

أطفال بعد حفل للمغنية األميركية 
أريانا جراندي في مانشستر بشمال 
االثنني.وطل��ب  ي��وم  ليل��ة  إجنلت��را، 
املهرجان من رواده الوقوف حدادا ملدة 

دقيقة. 
وق��ال إي��ف داروس قائ��د الش��رطة 
احمللي��ة لرويترز »س��نطبق اإلجراءات 
بحذافيره��ا م��ن دون أن نحيد عنها، 

لضمان أن يكون املهرجان آمنا«.
وق��ال املمث��ل كول��ني فاري��ل ال��ذي 
يش��ارك باثنني من أه��م األفالم التي 
تخوض املنافسة في كان هذا العام: 
الهج��وم عل��ى حف��ل يحض��ره  إن 
هو  ومراهق��ون،  أطف��ال،  باألس��اس 
هجوم على اإلنس��انية، وهجوم على 
اجملتم��ع، وهج��وم على قل��وب وأرواح 

وعقول األبرياء.
وأض��اف داروس لرويت��رز: أن تفجير ما 
كان »احتف��اال 
باملوسيقى، 

واحتفاال بالوحدة، ف��ي هذا التقليد 
باالس��تمتاع مع��ا مبحتوى  العري��ق 

إبداعي ... شيء بغيض«.
م��ن جان��ب اخر فق��د ناش��د محبو 
املغني الكندي الشهير جاسنت بيبر 
إلغ��اء حفالت��ه املقررة ف��ي بريطانيا 
ضم��ن جولته احلالية، مما يش��ير إلى 
التداعي��ات احملتملة عل��ى قاعدة من 
املعجبني الش��بان، بعدما استهدف 
تفجير انتحاري حفال للمغنية أريانا 

جراندي في مانشستر.
ومن املق��رر أن يقدم بيب��ر )23 عاما( 
معش��وق الش��ابات حفال في الهواء 
الطلق، بحديقة هايد بارك في لندن 
في يوليو متوز. لك��ن محبيه توافدوا 
عل��ى وس��ائل التواص��ل االجتماعي 
للقول إنه يجب إلغاء حفالته، حرصا 

على سالمته، وسالمة املعجبني به.
وكتب مشترك تعليقا على احلساب 
اخلاص بسكوتر براون مدير بيبر على 

موقع أنس��تجرام يقول »الغوا حفل 
جاسنت في بريطانيا أرجوكم! نحرص 

على سالمته أرجوكم!«
 23( جران��دي  مدي��ر  ه��و  وب��راون 
عام��ا( أيض��ا. وكان محب��و جراندي، 
ومعظمه��م من املراهق��ني، توافدوا 
بأع��داد كبي��رة عل��ى حفلته��ا في 
مانشس��تر ليل االثن��ني، عندما وقع 
التفجير االنتحاري، وأسفر عن مقتل 

22 شخصا وإصابة العشرات.
وذك��رت مجل��ة بيب��ول، أن جران��دي 
صاحبة أغنية )بروبليم( سافرت إلى 
فلوري��دا ي��وم الثالث��اء لقضاء بعض 
الوق��ت مع أس��رتها. ولم ي��رد براون، 
وشركة التسجيالت اخلاصة بجراندي 
عل��ى االتصاالت إلعالن م��ا إذا كانت 
التي  العاملية  ستس��تكمل جولتها 

تتضمن حفالت في لندن، وأوروبا.
عام��ا(   20( م��وراي  لي��ان  واش��ترت 
تذكرتني حلض��ور حفلة بيبر في دبلن 

الش��هر املقب��ل، لكنها قال��ت إنها 
تفكر ف��ي بيعهما بعدم��ا ما حدث 

في مانشستر.
وقال��ت موراي التي دفع��ت 180 يورو 
)200 دوالر( ل��كل تذك��رة لرويت��رز »ال 
أري��د أن تنته��ي ليلة أمتن��ى أن تكون 
ليل��ة جميلة، بش��يء على غ��رار ما 
حدث الليلة املاضية« في إش��ارة إلى 

الهجوم.
وأضاف��ت »م��ن املف��زع التفكير في 
أن��ه رمب��ا كان أي منا هن��اك، ويظهر 
ذل��ك بالفعل أن��ك ال تعل��م أبدا ما 

ينتظرك«.
املص��ادر  أح��د  الغنائي��ة  واجل��والت 
املوس��يقيني خالل  الرئيس��ة لدخل 
الس��نوات القليلة املاضية. وحققت 
أكب��ر عش��ر ج��والت غنائي��ة ح��ول 
العال��م 1.67 ملي��ار دوالر ف��ي 2016 
وفق��ا ملؤسس��ة بولس��تار املعني��ة 
باملوس��يقى، فيما جنى املغني بروس 

سبرينجس��تني وح��ده 268.3 مليون 
دوالر من هذا املبلغ.

تيل��ور  أمث��ال  م��ن  الب��وب  ومغن��و 
سويفت، وبيبر، وفريق وان دايركشن، 
وجراندي، من األس��ماء األعلى دخال. 
وكسبت جراندي أكثر من 25 مليون 
دوالر خالل جولتها الغنائية بني أبريل 
نيس��ان 2016، وأبريل نيس��ان 2017 
وفقا ألرقام بولستار، فيما جنى بيبر 

163 مليون دوالر في 2016.
وق��ال إد مكفيرس��ون وهو محام في 
مجال الترفيه بلوس أجنليس: »أتوقع 
الش��بان  أم��ور  أولي��اء  يتحف��ظ  أن 
الصغ��ار عل��ى الس��ماح لصغارهم 
ممن يبلغ��ون من العمر 12 عاما، على 
الذهاب حلفالت قد تعرضهم للخطر، 
وق��د يقول��ون له��م: انتظ��روا حتى 
تكبروا في السن«. وأضاف »قد يكون 
لألمر تأثير على بعض الفنانني الذين 

يقدمون عروضهم للمراهقني«.

فنون16

مهرجان كان يقف دقيقة حدادا
 على أرواح ضحايا مانشستر

جمهور جاستن بيير يطالبون بإلغاء حفله خوفا عليه
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الصباح الجديد- وكاالت:
يب��دو أن هذا الع��ام حافل بتواجد 
النج��م العرب ف��ي املهرجانات 
نش��رت  فق��د  العاملي��ة، 
النجم��ة األردنية صب��ا مبارك، 
ف��ي  الرس��مي  عب��ر حس��ابها 
"انس��تغرام"، صورة لها على 
السجادة احلمراء من مهرجان 
 ،"Festival de Cannes" كان

لدورته ال�70 املُقام حالًيا في جنوب فرنس��ا، 
وعلقت صبا التي تألقت بفستان مونوكروم 
على صورتها قائلة: "على السجادة احلمراء 
في افتتاح مهرجان كان السينمائي الدولي 
ف��ي دورت��ه ال���70"، والحقته��ا التعليقات 
التي تس��ألها عن س��ر تواجدها هذا العام، 
والس��بب ه��و أنها بطل��ة فيلم "مس��افر: 
حلب-اس��طنبول"، ال��ذي يناق��ش قضاي��ا 
الالجئني السورين، وهذا الفيلم يعرض على 

هامش مهرجان كان هذا العام.
 ول��م تكن ه��ي النجمة العربي��ة الوحيدة، 
التي تتواج��د في مهرجان كان ه��ذا العام، 
فيش��ارك الكاتب محمد دياب في املهرجان، 
كعض��و جلن��ة حتكيم مس��ابقة نظ��رة ما، 
وتتواجد هناك أيًضا النجمة بش��رى، واخملرج 
أمي��ر رمس��يس، واإلعالمية هن��د رضا التي 
التقط��ت ص��ورًا م��ع النج��م العامل��ي ويل 

سميث.

الصباح الجديد- وكاالت:
قال اخملرج اس��ماعيل مختار رئيس 
البيت الفني للمسرح، إن العرض 
املسرحي »قواعد العشق 40 » 
أنهى عروض موس��مه األول 
أول من أم��س، ومن املقرر 
ع��روض  يس��تأنف  أن 
موس��مه الثاني ابتداًء 
م��ن 7 رمض��ان، وملدة 
15 يوما خالل الشهر 

الكرمي.
وأض��اف مختار أن 
الع��رض حق��ق 
وصلت  ايردات 

إل��ى 625 أل��ف جني��ه خ��الل 45 ليل��ة، 
عرض منذ افتتاحه في 28 مارس املاضي 
بحض��ور وزي��ر الثقافة الكات��ب حلمي 
النمنم، علما بأن ميزانية العرض ال تزيد 
عل��ى 200 ألف جنيه، وتكلفة تش��غيل 
العرض الش��هرية ال تزيد على 100 ألف 

جنيه. 
وتش��هد عروض املسرحية يوميا حضور 
ش��خصيات ب��ارزة ف��ي اجملتم��ع املصري 
والعرب��ي، ووزراء حالي��ني وس��ابقني، الى 
جان��ب جمه��ور جدي��د عل��ى مس��رح 

الدولة.
»قواع��د العش��ق 40« مأخوذ ع��ن رواية 
للكاتبة إليف ش��افاق، ومص��ادر أخرى، 

درامات��ورج وإش��راف على الكتابة رش��ا 
عبد املنعم، وشارك في الكتابة ياسمني 
إمام، وخي��ري الفخراني، وهو من بطولة 
به��اء ث��روت، وفوزية محم��د، وعزت زين، 
ودينا أحمد، وياس��ر أب��و العينني، وهاني 
عبد احلي، ومحمد عبد الرشيد، وإيهاب 
بكير، وهش��ام علي، واملطرب��ة أميرة أبو 
زيد، واملنشد س��مير عزمي، وحسام أبو 
السعود، وهانى ماهر، وإسالم بشبيشي، 
العربي��ة،  املولوي��ة  فرق��ة  ومبش��اركة 
وموسيقى وأحلان محمد حسني، ديكور 
مصطفى حامد، إض��اءة إبراهيم الفرن، 
وأزي��اء مه��ا عبدالرحمن، وإخ��راج عادل 

حسان.

الصباح الجديد- وكاالت:
طالبت الفنانة نشوى مصطفى، 
البيت الفني للمس��رح، املشاركة 
ف��ي ع��رض مس��رحي واح��د من 
دون أج��ر، كونه��ا موظف��ة بوزارة 

الثقافة.
منش��ور  »مصطف��ى«،  وكتب��ت 
لها عب��ر »فيس��بوك: قالت فيه: 
»أن��ا موظفة ف��ي البي��ت الفني 
أربعة وعشرين  بقالي  للمس��رح، 
س��نة، خالل أربعة وعشرين سنة 
عمل��ت ع��رض مس��رحي واح��د، 
أبديت الرغبة واالس��تعداد لعمل 

مونودراما، عملنا بروفات أسبوعني 
تقريًب��ا العام املاض��ي، ثم توقفت 
ألنه��ا لم حت��دد لها ميع��اد عرض 
يناس��ب ظروف عمل��ي بارتباطات 

أخرى«.
وتابعت: »عاودت احملاولة هذا العام 
وحدث تواصل بيني، وبني أحد كبار 
املس��ؤولني عن الهيئ��ة ولكن، ما 
علين��ا، وهذا النداء ه��و األخير، لو 
حتبوا اعم��ل العرض عندكم، حتت 
امركم، ولو ماحتبوش حاعمله في 
أي مكان، إن ش��اء اهلل في اجلنينة 

اللي قدام بيتنا«

الصباح الجديد- وكاالت:
شهر رمضان املبارك على شاشة 
الس��ومرية ال يخلو م��ن الترفيه 
املش��اهدين  ي��زّود  والتس��لية، 
بالثقاف��ة واملعرف��ة، م��ن دون أن 
ينسى إضفاء نفحات إميانية على 

الشباب العربي واالسالمي.
ه��ذا الع��ام، تراف��ق الس��ومرية 
املش��اهدين ف��ي رحل��ة الصيام، 
والتدي��ن في  التم��دن  لتحاك��ي 

برنامج »انس��انية رمضان«. كما 
س��تطّل ش��خصيات تتحاش��ى 
عادًة وس��ائل االعالم التعبير عن 
رؤيته��ا الوطني��ة الصادق��ة، من 

خالل برنامج »سحور رمضاني«.
بانتظ��ار املش��اهدين  وس��يكون 
جوائ��ز مادي��ة قيمة م��ع برنامج 
األلع��اب واجلوائ��ز األكث��ر جناح��اً 
ومتابعًة خالل رمضان في العراق، 

»ماجينا يا ماجينا«.

نشوى مصطفى: مستعدة للمشاركة 
في عرض مسرحي من دون أجر

»ماجينا يا ماجينا« يعود على 
شاشة السومرية في رمضان

الصباح الجديد
- وكاالت:

 رح��ل الكات��ب والروائي 
املص��ري، ش��ريف حتات��ة، في 
إحدى مستش��فيات أملانيا، عن 
عمر ناه��ز 94 عاًما، ف��ي نهاية 
تتسق مع شوط نضالي طويل، 
نالت الغربة نصيًبا كبيرًا فيه، ما 
ب��ني والدة في إجنلترا ألم إجنليزية 
فقيرة، وأب مصري أرستقراطي، 
وفرار من سجن طويل في مصر، 
ليستقر  السياسي  إثر نشاطه 
في فرنس��ا فترة، ث��م يعود إلى 

وطنه هربًا كما فر منه.
وعلى الرغ��م من ذلك، حافظ 
الكات��ب على ش��غف طفل 
إقباله  وحماسة ش��اب في 
ورومنس��يتها،  احلياة  على 
جت��اوزه  بع��د  فحت��ى 
يحرص  كان  التس��عني، 
عل��ى ارت��داء قمص��ان 
ذات ألوان صارخة، وهو 
رقص  ال��ذي  نفس��ه 
زف��اف،  حف��ل  ف��ي 
كش��اب عش��ريني 
تعج��ب  بص��ورة 
منها هو نفس��ه، 
أن يحفظها  وأراد 
ف��ي آخ��ر رواياته 
أخي��رة  "رقص��ة 
امل��وت"،  قب��ل 
وحني ُسئل عنها 
أج��اب: "ال بد أن 
اإلنس��ان  يظ��ل 
يرقص، حتى آخر 
طامل��ا  أنفاس��ه 
اس��تطاع، ه��ذه 

رسالتي".
 ولََك��م م��ن املرج��ح أن تلك لم 
تكن رقصت��ه األخيرة، إذ صدرت 
الرواية ع��ام 2013، في حني ظل 
حتاتة محافًظا على حماسته، 
وانطالقه حتى وفاته، وإن كانت 
صحته ق��د تده��ورت، فلم يعد 
يتنقل إال على كرس��ي متحرك، 
غير أنه من املؤكد أن روحه ظلت 

ترقص حتى النهاية.
وص��در حلتاتة بع��د روايته تلك، 
ع��دد م��ن القص��ص القصيرة 
العالم  والكتب أهمها "معارك 
البديل"، ال��ذي كان مبنزلة تأريخ 
حلياة فكرية زاخرة، لكاتب كبير، 
وسبق أن قدم سيرته في كتاب 
 ،)2005( املفتوح��ة"  "النواف��ذ 

الذي يعد هو ورواية "الش��بكة" 
)1982( األه��م م��ن وجهة نظر 
حتاتة، في حني كانت روايتا "نور" 
القومن��دان"  "ابن��ة  و   ،)2012(
)2008(، األقرب إل��ى قلبه، وقال 
عن األخيرة: "كانت رومانسية... 

استمتعت جًدا وأنا أكتبها".
ولد حتاتة عام 1923 في إجنلترا، 
وظل حتى س��نته اخلامس��ة ال 
يعرف العربية، وفي ش��بابه وقع 
التحول األبرز، مبيل الشاب املرّفه 
وتبنيه  الفقي��رة،  الطبقات  إلى 
الفك��ر املاركس��ي، فانضم إلى 
للتح��رر  الدميقراطي��ة  حرك��ة 
الوطني اليسارية، وأمضى على 
إثر توجهه السياس��ي أكثر من 
14 عاًما في الس��جون، 4 منها 

في عصر امللك، و10 أخرى خالل 
العهد الناصري.

واقترن حتاتة بالكاتبة والروائية 
 ،1964 ع��ام  الس��عداوي  ن��وال 
وكان له��ا فض��ل ف��ي توجيهه 
إل��ى الكتاب��ة األدبي��ة، بعدم��ا 
كان مت��رددًا ف��ي ذل��ك، ليصدر 
روايته األول��ى "العني ذات اجلفن 
احلدي��دي"، والت��ي ت��روي جتربته 
في الس��جن، ثم اقترن بالناقدة 

السينمائية أمل اجلمل.
عنه:"مبجرد  الس��عداوي  وتقول 
أن رأيت حتاتة، ملست فيه روائًيا 
رفيًع��ا، ورومانس��ًيا حاملًا، لذلك 
أقنعت��ه بض��رورة التوج��ه نحو 
الكتاب��ة األدبي��ة، لكنه تردد في 
البداية بفعل انتمائه السياسي 

ذي الوق��ع الس��يئ عليه، إذ وقع 
فريسة لسوء التربية احلزبية، ال 
سيما الش��يوعية التي وجهته 
توجًه��ا س��طحًيا، اس��تغاللًيا، 
بوصف��ه سياس��ًيا، ال يصح أن 
يصبح كاتًبا، لكن��ي دأبت على 
تش��جيعه إلى أن كت��ب روايته 
قليل��ة،  س��نوات  ف��ي  األول��ى 
ليتخلص من ذلك األثر الس��يئ، 
وينطلق ف��ي مضم��ار الكتابة، 
مخلًفا عددًا من أفضل الكتابات 

العربية".
وتضيف: "عل��ى الرغم من ذلك 
ل��م يحصل عل��ى التقدير الذي 
يلي��ق مبا ق��دم، وإن كن��ت أتوقع 
أن يحص��ل ف��ي موت��ه على ما 
ُحرم منه ف��ي حياته"، مقترحة 
أن تتح��ول بع��ض أعمال��ه إلى 
أعم��ال س��ينمائية، أو درامي��ة 
"النافذة املفتوحة"، و  خصوصاً 

"الشبكة".
حتاتة  السعداوي:"كان  وتابعت 
من نب��الء مصر، مره��ف احلس، 
على درجة كبيرة من اإلنسانية، 
وكان روائًي��ا ض��ل طريق��ه ف��ي 

البداية إلى السياسة".
امت��دت إنس��انية حتات��ة إل��ى 
س��جانيه أيًض��ا، إذ ي��روي ع��ن 
فصول حملو األمية، فتحها ورفاقه 
في السجن، لتعليم السجانني 
أمي��ني،  أكثره��م  كان  الذي��ن 
بالتزام��ن م��ع قرار ص��در آنذاك 
يربط ترقية ه��ؤالء، بحصولهم 
على الش��هادة االبتدائية، وحني 
وه��م  "تعلمه��م  له��م  قي��ل 
جلدوك"، أجاب: "هم ضحايا في 

رواية أخرى".

نوال السعداوي تطالب بتحويل رواياته إلى أفالم

شريف حتاتة ُينهي رحلة الهروب ويرحل عن عمر 94 عاًما 

صبا مبارك ُتشارك في مهرجان »كان» 

»قواعد العشق 40« 
تنهي موسمها األول وتعود في 7 رمضان
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غوغل تجيب عن األسئلة الشائعة
في البحث عن سوريا”

أطلقت شركة غوغل بالتعاون مع املفوضية العليا لشؤون 
الالجئ��ن موقعاً إلكترونياً جديداً يس��عى إل��ى اإلجابة عن 
األس��ئلة األكثر انتش��اراً على االنترنت ح��ول أزمة الالجئن 

السورين.
وقال��ت مفوضية األمم املتح��دة لالجئن في بيان صدر لها أن 
موقع “البحث عن س��وريا” انطلق وس��يعرض على صفحة 

غوغل الرئيسية في دول محددة.
واملوقع متاح حالياً باللغات اإلجنليزية والفرنس��ية واألملانية 

واإلسبانية وسيتم إطالق نسخة باللغة العربية قريباً.
ويحت��وي املوقع اجلديد على بيانات مش��تركة من املفوضية 
السامية لشؤون الالجئن التابعة لألمم املتحدة، ومعلومات 

من غوغل جتيب عن خمسة أسئلة:
كيف كانت سوريا قبل احلرب؟

ماذا يحدث في س��وريا؟ من هو الالجئ؟ أين يذهب الالجئون 
السوريون؟ كيف ميكنني مساعدة الالجئن السورين؟

قميص ذكي ومريح يراقب معدل التنفس
طّور باحث��ون كنديون، قميًص��ا ذكًيا ميكن��ه مراقبة معدل 
تنفس الش��خص الذي يرتديه، ما ميهد الطريق أمام اختراع 
مالبس ميكن استعمالها لتشخيص ومراقبة أمراض اجلهاز 

التنفسي، وعلى رأسها الربو.
وأوض��ح الباحث��ون في مركز عل��وم البصري��ات والضوئيات 
وأبح��اث الليزر بجامعة الفال الكندي��ة، أن القميص اجلديد 
يعمل من دون أس��الك أو أقطاب أو وحدات استشعار مثبتة 

على اجلسم، وفقاً ملا ذكره موقع “ساينس ديلي”.
وق��ال قائد فري��ق البحث، يون��س مص��دق إن “القميص في 
احلقيق��ة مري��ح وال يعيق حركة اجلس��م الطبيعي��ة، وقد 
أظه��رت اختباراتنا أن البيانات الت��ي يتوصل إليها القميص 
الذكي ميكن االعتماد عليها سواء كان املستعمل جالساً أو 

راقداً أو واقفاً أو حتى في أثناء احلركة”.
وأض��اف أن “القميص الذكي “بولر” يعمل على وحدة هوائية 
متت خياطتها على مس��توى الصدر، وهي تتكون من قطعة 
ألي��اف بصرية مجوف��ة مغلفة بطبقة رقيق��ة من الفضة 
من الداخل، في حن أن الس��طح اخلارج��ي لقطعة األلياف 
مغطى مب��ادة من البوليم��رات حلمايتها م��ن عوامل البيئة 

اخلارجية”.

دراجة إلكترونية ذكية تحمل على الظهر
تتوال��ى االختراعات الذكية وآخرها دراج��ة إلكترونية تزن 7 

كلغم، وميكن طيها وحملها في حقيبة على الظهر.
rSmaci  أطلق مخترعو الدراجة عليها اسم “سماسيركل
cle”، وميك��ن أن تصل س��رعتها إلى 20 كلم/س��اعة، ويتم 
التحكم فيها من خالل تطبيق على الهاتف الذكي، وفقاً ملا 

نشرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.
وتط��وى الدراجة اإللكترونية لتصبح بحجم حقيبة الظهر 
ف��ي أقل من 10 ثواٍن، في الوقت الذي ال يزيد فيه طولها عن 
49 س��م. وبالرغم م��ن خفة وزنها إال أنه��ا ميكن أن تتحمل 

مستعملي من شتى األحجام واألوزان.
وقد مت إنتاج النماذج األولى واختبارها، كما يسعى صانعوها 

ملزيد من االستثمار لتنطلق في األسواق الرئيسة.
ويعتق��د املصمم��ون الصيني��ون أن تلك الدراج��ة قد تغير 
طريق��ة تنقل الن��اس للعمل، خاصة أنها من دون دواس��ات، 
وبالتال��ي فهي جتعل املس��تعمل يجمع بن املش��ي وركوب 

الدراجة في أثناء التنقل.
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بغداد - حذام يوسف طاهر:
 

على قاعة اجلواهري كان للحضور 
هش��ام  املهن��دس  م��ع  موع��داً 
املدفعي، في جلسة مميزة بحضور 
عدد كبي��ر من املثقف��ن واالدباء 
واملهندس��ن، وإحتف��اًء بص��دور 
كتابه )نحو عراق جديد – سبعون 
عاماً م��ن البناء واإلعمار( ,الصادر 
ع��ن مطابع دار األدي��ب في عمان  
2017، يوثق الكتاب في صفحاته 
ال� 670 , سيرة اشهر املهندسن 
هش��ام  العراقي��ن،  املعماري��ن 
املدفعي،  من الذين عملوا وتابعوا 
مج��ال الهندس��ة املعمارية في 
الع��راق منذ خمس��ينيات القرن 
املاضي ولغاية اليوم، وله في هذا 
اجملال بصمات واضحة في العديد 
االس��تراتيجية   املش��اريع  م��ن 
الس��كن  مج��ال  ف��ي  املهم��ة 
والس��دود وتطوي��ر امل��دن  مث��ل 
بغ��داد واملوص��ل وغيره��ا الكثير 
من املشاريع املهمة التي شكلت 
الكت��اب  ع��زز  لبغ��داد،  مالم��ح 
مبجموعة من الصور امللونة التي 
توزعت بن عشرين فصال للكتاب، 
متضمنا مراحل رحلته في احلياة 
والعم��ل، قدم اجللس��ة الش��اعر 
والناط��ق االعالمي الحت��اد االدباء 
عم��ر الس��راي :« ك��م س��نفخر 

به��ذه القام��ات العراقي��ة التي 
تواصل بابداعها في ذاكرة االسود 
واالبي��ض، ل��ك كل ه��ذا اجلمال 

املتوزع في بغداد واليوم س��يكون 
احلدي��ث حديثك واللق��اء لقاءك، 
م��ع م��ن حت��ب م��ن الصديق��ات 

واالصدق��اء م��ع ه��ذه احلفري��ات 
في عالم الذاك��رة وماكلماتنا اال 
قدحات نح��اول بها  للدخول الى 

بوابتك الس��حرية، فأهال وسهال 
بك اليوم وكل يوم«.

وش��ارك االس��تاذ مفيد اجلزائري 

في احلدي��ث عن الضيف املدفعي 
مركزا على جوانب عمله وعطائه 
الكرمي من أجل العراق :« حن نقول 
عن هش��ام املدفعي ان��ه عراقي 
فالنه معط��اء والينتظ��ر مقابل 
الواهب الذي يعطي ماعنده النه 
يشعر بحاجة الى املسامهة في 
بناء الوطن، ولذلك فهو يستحق 

كل االحتفاء والتقدير..«.
كما حتدث الشاعر ناجح املعموري 
رئي��س احت��اد االدب��اء مؤك��دا انه 
س��عيد ومحظ��وظ بعالقته مع 
املدفع��ي :« ان��ا محظ��وظ الني 
ف��ي الس��نوات االخي��رة تعرفت 
ال��ى االس��تاذ هش��ام املدفع��ي، 
وتعلم��ت من��ه الكثير، واش��كر 
االس��تاذ مفيد اجلزائري النه كان 
وس��يطاً بينن��ا، لتس��تمر وتكبر 
هذه العالق��ة، واتفقنا في وقتها 
على اعداد مشروع يتعلق بتطوير 
اجلان��ب الزراعي ف��ي بابل، وكنت 
اعمل على مش��روع لهيئة احياء 
التراث وامل��دن ذات االرث احلضاري 
والتراث��ي، ف��كان معلما بحق في 
كيفية تطوير االمكانات في هذا 

اجملال..«.
اجلدي��ر بالذك��ر ان املدفع��ي من 
تأس��يس مجلس  الداعن العادة 
االعم��ار ف��ي الع��راق للنه��وض 
والس��كني  اخلدم��ي  بواقع��ه 

والتطويري.

بحضور عدد كبير من المثقفين واألدباء والمهندسين

الجمعية العراقية لدعم الثقافة
تضّيف المهندس هشام المدفعي

جانب من اجللسة

بغداد - الصباح الجديد: 
صدر عن دار الش��ؤون الثقافية 
العامة بوزارة الثقافة، الدراسة 
املوس��ومة ب� )التركيب اللغوي 
لش��عر اجلواهري( وهي دراس��ة 
ف��ي ع��روض املعان��ي، تألي��ف 
د.حسن علي حس��ن الفتلي، 
ضم الكت��اب 279 صفحة من 

القطع املتوسط.
اللغوي��ة  الدراس��ات  تع��د 
الدراس��ات  م��ن  التطبيقي��ة 

الت��ي تالم��س مواط��ن اإلبداع 
في الن��ص األدبي وق��د اختص 
الكثير من هذه الدراس��ات في 
جامعاتنا األكادميية بهذا اجملال، 
ونظ��راً لفائدة هذه الدراس��ات 
ووفرة النتاج الش��عري وجودته 

ظلت احلاجة إليها قائمة.
ويذكر إن قارئ ش��عر اجلواهري 
يق��ع عل��ى الكثير م��ن عناصر 
اإلب��داع واجل��ودة لكون��ه يعمد 
على استعماالت لغوية بعضها 

جاء موافق��اً للقواعد النحوية 
وبعضها اآلخر يعد شاذاً عنها، 
أو ن��ادراً ف��ي االس��تعمال وكل 
ذلك يستحق الدراسة والوقوف 
علي��ه المتالكه نتاجاً ش��عرياً 

ضخماً.
لق��د اعتم��د الكات��ب له��ذه 
الدراس��ة عل��ى اخ��ذ عين��ات 
لكل حالة أو اس��تعمال حلروف 
املعان��ي، وعل��ى وف��ق منه��ج 
والوصف  االس��تقراء  جمع بن 

والتحلي��ل ف��ي أربع��ة فصول 
وتعقبها  التمهي��د  يتقدمه��ا 
خامت��ة بنتائ��ج البح��ث، وثبت 
باملص��ادر واملراج��ع. وتناول في 
التمهيد عرض حل��روف املعاني 
بن العم��ل واالختصاص عرضاً 

مبيناً آراء العلماء.
)حروف  األول  الفص�ل  ش��م�ل 
اجل��ر( م��ن حيث تس��مية هذه 
احلروف وعددها وما اس��تعمله 
ومعانيه��ا  منه��ا  اجلواه��ري 

م��كان  بعضه��ا  واس��تعمال 
الفص���ل  واخت��ص  البع��ض. 
)احل��روف  بدراس��ة  الثان��ي 
النواسخ( ودرس فيه إن وأخواتها 
ومعانيه��ا وأمناط مجيئها عند 
الش��عر ث��م درس )ال( النافي��ة 
بلي��س  واملش��بهات  للجن��س 
)م��ا وال والت( وأمن��اط مجيئها 
في ش��عره. أما الفصل الثالث 
فقد حمل عنوان )أحرف النداء 
والتنبي��ه( وعرض��ت فيه أحرف 

الن��داء العربية وما اس��تعمله 
اجلواهري منه��ا، ودرس الباحث 
أمن��اط الن��داء الت��ي وردت ف��ي 
ش��عره وأغراضه اجملازي��ة التي 
خرجت إليها وأح��رف التنبي�ه 
ول��دت فيها،  التي  والتراكي��ب 
وأمناط حذف النداء في ش��عره. 
)إال(  الراب��ع  الفص��ل  وض��م 
الفجائي��ة  و)إذا(  االس��تثنائية 
فتن��اول أمن��اط مجيئه��ا ف��ي 

شعره.

صدور كتاب )التركيب اللغوي لشعر الجواهري( للدكتور حسين علي

يع��د احملف��ل البهائ��ي اول محف��ل في 
العالم ذلك ان عشرينيات القرن شهدت 
نشاطا للطائفة البهائية ,اذ مت تأسيس 
اجلامعة البهائية في بغداد س��نة١٩٣١ 
,وبعدها مت تأسيس اول محفل للطائفة 
البهائي��ة ف��ي بغ��داد وخالف��ا مل��ا اورده 
بعض اصح��اب التاريخ م��ن ان احملفل مت 
تاسيس��ه س��نة١٩٣٦, الني وجدت في 
الدلي��ل الرس��مي للمملك��ة العراقية 
لسنة ١٩٣٦ , والذي نقل احلياة في بغداد 
قبل س��نة ١٩٣٦ ,ان رقم صندوق البريد 
اخل��اص باحملف��ل هو رقم خمس��ة وذلك 
يعني ان تش��كيل احملف��ل كان قبل هذا 
التاريخ وس��بب ذلك يع��ود الى ان بغداد 
كانت محال العالن بهاء اهلل انه رس��ول 
الطائفة البهائية وانه  الرسول املنتظر 
الذي بش��ر به احد الثوار ضد شاه ايران 
والذي مت اعدامه ونفي بهاء اهلل وعائلته 
ال��ى بغداد س��نة ١٨٥٣ ,ون��زل اول االمر 
ف��ي الكاظمية ث��م العاقولي��ة واخيرا 
استقر في محلّة الشيخ بشار  في كرخ 
بغداد  اجمل��اورة حمللة خضر الياس ومحلة 
اجلعيفر في دار اصبحت مكاناً مقدس��اً 
للطائفة ومحل خصومة قضائية حتى 
ان امجد الزه��اوي كان محامياً في هذه 
الدعوى وكس��ب الدعوى بحيث اعادها 
مل��ن اعلن ملكيته��ا وفش��ل البهائيون 
في اعادته��ا لهم حتى بع��د التدخالت 
السياس��ية من احلاكم البريطاني بعد 
ط��رد االجنلي��ز للعثماني��ن وق��د  طلب 
الش��اه م��ن العثمانين ط��رد بهاء اهلل 
من بغداد وفعال س��نة ١٨٦٣ ,توجه الى 
اس��طنبول لكنه بعد ان عبر نهر دجلة 
وخيم في حديقة النجيبية اعلن الدين 
البهائ��ي بع��د ان كان س��ريا واعلن انه 
الرسول املنتظر لذلك فان هذه احلديقة 
ومكانه��ا مدينة الط��ب ووزارة الصحة 
م��ن اق��دس االماك��ن للدي��ن البهائ��ي 
وس��ميت احلديقة هذه باس��م حديقة 
الرض��وان وكان نامق باش��ا وال��ي بغداد 
من املودعن وبعد وصولهم اس��طنبول 
ارسلوا الى مدينة ادرنة وبعد ذلك فرقوا 
ب��ن به��اء اهلل واخيه ,اذ مت ارس��اله الى 
مدين��ة عكا في فلس��طن حيث توفي 

هناك س��نة١٨٩٢ , وارس��لو اخ��وه الى 
جزي��رة قبرص وقد اعدت ه��ذه الطائفة 
يوم اعالن الدين واملناداة بالرسول اجلديد 
يوم عيد وتاريخ ابتداء الس��نة البهائية 
وقد اوصى به��اء امللك البنه عبد البهاء 
لرئاس��ة الطائف��ة واجنب��ت ابن��ة عبد 
البهاء واسمها ضيائية خامن زوجة هادي 
افنان ولدا اس��مه ش��وقي افن��دي الذي 
انتهت اليه رئاسة الطائفة  سنة ١٩٢١ 
,في بغ��داد وكان املنظر للطائفة وكتب 
الكثي��ر عن هذا الدين ومت انش��اء احملفل 
في محل��ة الس��عدون مقاب��ل القصر 
االبيض قرب احلديقة الكبيره واملس��ماة 

بارك السعدون .
وتش��كلت اول هيئ��ة اداري��ة للمحفل 
من عزرا سوفير واس��حق بناتي وجميل 
احسان البغدادي الذى مت تسجيل بناية 

احملفل باس��مه وس��لمان دلوحي وجليل 
شيرين وعبد الرزاق عباس ومنير الوكيل 
وداود طويق وابراهيم س��ميح واش��تري 
واحملف��ل ارض في محلة بغ��داد اجلديدة 

كمقبرة وسموها الروضة االبدية.
 وبعد انق��الب ١٩٥٨ ضيقت احلكومات 
عل��ى ابناء هذا املكون حتى س��نة١٩٦٨ 
حيث ص��در ق��رار مجلس قي��ادة الثورة 
)١٠٥( لس��نة ١٩٦٨ وال��ذي ق��رر خط��ر 
حتبيذ وترويج البهائية او االنتس��اب الى 
اي محف��ل او جه��ة تعم��ل على نش��ر 
البهائي��ة او الدع��وة له��ا واغالق جميع 
احملاف��ل البهائي��ة وقرر عقوبة الس��جن 
عشر سنوات ملن يخالف ذلًك وًبعد ذلك 
اتخذ ناظم ك��زار الذي كان مديرا لالمن 
بناي��ة احملفل دائ��رة له جملاورته��ا مديرية 

االمن العامة.

المحفل البهائي في بغداد أول محفل في العالم

طارق حرب
تراثيات

علوم
  و تكنولوجيا

الجوزاءالثورالحمل

الميزاناألسدالسرطان

القوسالعقربالعذراء

قد جتد نفس��ك ف��ي مواقف حرجة وتش��عر 
ف��ي هذه األثن��اء بالضعف. في ح��ن أن تأخر 
مساعيك بعض الشيء وانتهاج منط معيشة 
هادئة، سيجعلك تتجاوز ذلك التأثير السلبي 

دون فوضى. 

ابحث عن أس��اليب صحيح��ة لتحاول تنفيذ 
خططك بالطريقة املثلى بالنسبة لك. حترك 
بسرعة إذا أردت أن حتصد ثمارا طيبة للجهود 
التي بذلتها. عليك نقل املعلومات إلى اآلخرين 

بالطريقة الصحيحة دون إضافة أو نقصان.

طاقتك تتزايد بالتأكيد لكن بشكل عشوائي 
��ال. توخى احلذر اذا أردت  غير متناغم وغير فعَّ
أن حت��رز تقدًما على حس��اب اآلخري��ن، فذلك 
التص��رف ق��د يخل��ق العديد من املنافس��ن 

واملعارضن، ولن يجلب لك هذا إال املتاعب. 

استس��لم لهذا الدافع الداخلي واس��تقطع 
بعض األسابيع لتسافر عبر العالم. حماسك 
ونش��اطك الداخلي سيعطيانك القوة وقدرة 
التحمل الالزمن للقيام باستكشافات وفهم 

أشياء جديدة.

حاول أن تظهر اليوم بأفضل ما لديك وتلتقي 
بالش��ريك، فهو في انتظ��ارك. لديك الكثير 
من الكتب وستحاول قراءتها كّلها فتحصل 
عل��ى ردود فعل إيجابية في نهاية املطاف مع 

مرور الوقت.

انتب��ه إلى أس��لوبك ف��ي التط��رق إلى بعض 
املواضيع اليوم. انتبه فرمبا تشعر بأنك متعب 
بعض الش��يء و ل��ن ترغب في البق��اء لوقت 
طوي��ل في مكان العمل إال أنك لن تخرج قبل 

التأكد من حسن سير األعمال .

األم��ور ليس��ت جي��دة في م��كان العم��ل وأنت 
ال تس��تطيع إجن��از س��وى القلي��ل. ال جتعل ذلك 
يخيف��ك، فه��ذه املراح��ل جت��يء ثم تذه��ب. في 
حياتك اخلاصة، أنت بحاجة إلى دافع جديد، فأنت 

تشعر أن العالقات مع من حولك تفقد رونقها.

س��تعم أجواء م��ن االرتياب تس��توجب منك 
اتخ��اذ موق��ف، وس��تجد حالًي��ا صعوبة في 
التخلي ع��ن طريقة تفكيرك املعتادة، بالرغم 
من العواقب الس��لبية التي ق��د تكون نابعة 

من املاضي. 

س��يحاول أح��د األش��خاص أن يس��بقك إلى 
خّط النهاي��ة و لكنك ناجح أكثر منه. عليك 
أن تق��وم ببع��ض الزيارات حالي��ا وأن تقبل مبا 
يقول��ه لك اآلخرون ألن بعض األمور س��تخدم 

مصاحلك أكثر مما تتخيل.

ال ميكن��ك الت��ودد إل��ى األش��خاص الذين قد 
مينعونك من حتقي��ق الكثير من النجاحات. لن 
تتمكن م��ن االهتمام بأمورك كّلها في الوقت 
نفسه. ستشتري بعض املنتجات ألنك بحاجة 

إليها مع أن وضعك املالي ليس على ما يرام.

ال ميكن��ك أن تبتع��د ع��ن احمليط��ن ب��ك ألن 
ذلك س��يؤدي إلى ح��دوث بعض املش��كالت. 
ستغضب ألنك ستس��مع كالماً لن يعجبك 
أبداً عن أحد األشخاص. عليك أن تتفاوض مع 

الزمالء لتصل إلى التسويات املناسبة.

الدلو الحوتالجدي

برغم من صعوبة حتفيز ذاتك، ال تخفض رأسك 
في ي��أس. إذا قمت بأفضل ما عندك فس��وف 
حتصل على بعض النجاحات احملدودة، إال أنه ال 
يجب أن تتوقع الكثير. عندما تستعيد هدوئك 

وتصبح أكثر ثقة، سوف تتحسن األمور.

حظك اليـوم

عاموديأفقي
1. أول قبلة للمسلمن o يوضع التاج فوق 

رأسي
2. جزيرة في احمليط الهادي.

3. تنقرها فتسمع هدير الصوت o يحتاج
4. نسمات o ابتعدا

5. في الشعر o أغب وأشرب
6. وح��دة قي��اس الطاقة o من أس��اليب 

اخلط العربي
7. نص��ف ول��ول o معن��اه كثي��ر البركة 

واليمن
8. من انواع اخلشب o مجهز مواد ملوضوع 

معن
9. أول من روض اخليل.

10. س��كرتير س��ابق لألمم املتح��دة تولى 
منصبه أكثر من مرة.

1. مدينة غير عربية فيها 450 مسجدا 
o حتت أقدامها اجلنة

2. غير معقد o للتعريف
3. أنواع مش��روب محبب o اس��م فلم 

حملمد سعد )مبعثرة(.
4. منس��وب إلى دول العالم o االرتفاع 

والعلو
5. ما يبلغه االنس��ان من عمره o سوق 

كبير البناء o قمة الطرب
6. نعم باالجنبية o ركض

 o 7. حيث كان��ت إدارة للحمام الزاجل
مجهز مواد للنداء معن

8. اصبح ملكا ملصر وعمره 9 سنوات
9. اخلروج إلى احلياة o لدينا

10. ثمرة حتتاج لسنة كاملة لتنضج.

كلمات متقاطعة
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
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لندن ـ وكاالت:

أعلن املداف��ع اإلنكليزي اخملضرم 
جون تيري إنهاء مشواره الطويل 
والثري مع نادي تشيلسي، بعدما 

دافع عن ألوانه نحو 20 عاماً .
ص��ن«  »ذا  صحيف��ة  ونش��رت 
البريطاني��ة تقريراً اس��تعرضت 
م��ن خالله مس��يرة ج��ون تيري 
والت��ي تختزلها  »البل��وز«،  م��ع 
األلق��اب والبط��والت التي نالها 
على الصعيدي��ن احمللي والدولي، 
خاص��ة أن املدافع اخملضرم عاصر 
اللندني،  للفري��ق  الذهبي  اجليل 
وكان اح��د أه��م عناص��ره منذ 
التسعينات، وخاصة بعد  نهاية 
انتقال ملكي��ة النادي إلى الثري 
الروس��ي رومان أبراموفيتش في 
ع��ام 2003 ، وم��ن حينها أصبح 
الفري��ق يناف��س عل��ى الصعود 

للمنصات.
وت��وج ج��ون تي��ري مع البل��وز ب� 
15 لقًبا ألهم وأق��وى البطوالت 
احمللي��ة ع��ّوض به��ا إخفاقه مع 
املنتخ��ب اإلنكليزي، بعدما أحرز 
التي  ألقاب جمي��ع املس��ابقات 

خاضها مع فريقه.
هذا وفاز ج��ون تيري بدرع الدوري 
اإلنكلي��زي املمت��از خمس مرات 
و   2010 و   2006 و   2005 أع��وام 
2015 و 2017 ، كم��ا ف��از بكأس 
االحتاد خمس م��رات أعوام 2000 
 2012 2010و  و   2009 و   2007 و 
ف��ي انتظ��ار حتقيق السادس��ة 
عندم��ا يالقي جاره أرس��نال في 
النهائي املرتقب، والذي سيكون 
آخر مب��اراة له بقميص »البلوز«، 
كما توج كذل��ك بكأس الرابطة 
ثالث مرات أع��وام 2005 و 2007 

و 2015.
وعلى الصعيد القاري، أحرز تيري 
لقب دوري أبطال أوروبا عام 2012 
ولقب الدوري األوروبي عام 2013 

.
وبه��ذا الرصي��د، يرتق��ي ج��ون 
تيري إل��ى مكانة الالعبني األكثر 
تتويًجا في تاريخ نادي تشيلسي، 

خاص��ة ان��ه يصع��ب عل��ى أي 
العب االس��تمرار م��ع فريق مثل 
تشيلسي حتى سن ال� 37 عاماً 
بالنظ��ر إل��ى سياس��ة اإلحالل 
املس��تمرة، التي تق��وم بها إدارة 
الن��ادي للحف��اظ عل��ى مكانة 

الفريق في إنكلترا وأوروبا.
ن��ادي  أعل��ن  اخ��ر،  م��ن جان��ب 

تشيلسي بطل الدوري اإلجنليزي 
املمت��از لكرة الق��دم جتديد عقد 
حارس مرم��اه البرتغالي الدولي 
إدواردو مل��دة عام واحد ليبقى في 

ستامفورد بريدج حتى 2018.
إلى تشيلس��ي  إدواردو  وانض��م 
املوسم املاضي قادما من دينامو 
زغرب الكرواتي، ولعب دور احلارس 

اللندن��ي  الفري��ق  البدي��ل ف��ي 
وأس��مير  تيب��و كورت��وا  خل��ف 

بيجوفيتش.
وق��ال إدواردو »أن��ا س��عيد ج��دا 
بالبقاء في تشيلس��ي ملوس��م 
أخر، هذا املوسم كان ناجحا جدا 
للفريق، واجلميع جعلني أش��عر 
بأنن��ي جزء م��ن العائل��ة، امتنى 

أن يك��ون املوس��م املقبل بنفس 
اإليجابية، وأن نف��وز بالكثير من 

األلقاب«.
يش��ار إلى أن تشيلسي جنح في 
حص��د لق��ب ال��دوري اإلجنليزي 
باملوس��م احلالي، علم��ا بأن ذلك 
اللقب هو الس��ادس ف��ي تاريخ 

البلوز.
وكان، اإليطالي أنطونيو كونتي، 
املدي��ر الفن��ي لنادي تشيلس��ي 
حص��د جائزة أفضل م��درب في 
ال��دوري اإلجنلي��زي املمت��از ع��ن 
املوسم األخير، بعدما قاد فريقه 

للتويج باللقب.
وحص��ل أنطوني��و كونت��ي على 
اجلائ��زة من جمعي��ة املدربني في 
ال��دوري اإلجنلي��زي، بعدم��ا ق��اد 
فريقه للتتويج باللقب السادس 
ف��ي تاري��خ تشيلس��ي، وعودته 
بقوة م��ن املوس��م املاضي الذي 
احتل فيه الفريق املركز العاش��ر 

في املسابقة.
وتفوق أنطونيو كونتي على كل 
من بول كليمنت مدرب سوانزي 
سيتي، وسني ديتش مدرب بيرنلي 
وإيدي هاو م��درب بورمنوث وتوني 
بولي��س مدرب وس��ت بروميتش 
ألبي��ون وماوريس��يو بوكيتين��و 

مدرب توتنهام.
املتذب��ذة  البداي��ة  وبرغ��م 
البرميييرلي��ج  لتشيلس��ي ف��ي 
باملوسم احلالي، إال أن كونتي جنح 
في قيادة انتفاضة البلوز بتغيير 
طريقة اللعب إلى 3-4-3 ليحقق 
اللقب في النهاية بفارق 7 نقاط 

عن توتنهام أقرب مالحقيه.
يش��ار إل��ى أن امل��درب اإليطالي 
تولى تدريب تشيلسي في بداية 
املوسم احلالي، بعد أداء متواضع 

من البلوز في املوسم املاضي.

بعدما دافع عن ألوانه نحو 20 عامًا

جون تيري ينهي مسيرته الطويلة مع تشيلسي بتحقيقه لـ 15 لقبًا

جون تيري

مدريد ـ وكاالت:
أعل��ن نادي اتلتيكو مدريد ثالث الدوري االس��باني 
لك��رة القدم، أن العب وس��طه كوكي مدد عقده 
مع الفريق حتى سنة 2024.. وسبق لالعب البالغ 
24 س��نة خوض 32 مباراة مع املنتخب االسباني، 
وه��و أمضى مس��يرته م��ع اتلتيك��و متدرجاً في 
فرقه للفئات العمرية.. وق��ال »اتلتيكو هو بيتي، 

ويشرفني ان اكون جزءاً من مستقبله«.
بدوره قال املدير الرياضي التلتيكو خوسيه لويس 
بيري��ز كاميني��رو »انه خب��ر رائع جلمي��ع مناصري 
اتلتيكو. يجس��د كوكي معن��ى ان تكون منتميا 
الى اتلتيكو. انه العب يدعم رفاقه، وميلك مستوى 
رفيع��اً ورغب��ة هائلة للتقدم. انه اح��د القادة في 
الفري��ق، وهو نش��أ العبا في اكادمييت��ه، واكماله 
املس��يرة معنا لس��نوات اضافية ه��و افضل خبر 

سمعته«.

لندن ـ وكاالت:
 تقدم سام أالردايس، باستقالته من تدريب كريستال 
ب��االس، املنافس في ال��دوري اإلجنلي��زي املمتاز لكرة 
القدم، بع��د أيام من قيادته للفري��ق إلى النجاة من 

الهبوط.
 وكان م��ن املق��رر أن يج��ري املدرب البال��غ عمره 62 
عام��ا، وال��ذي وق��ع عقدا مل��دة عام��ني ونصف لدى 
توليه املس��ؤولية في كان��ون األول املاضي، مباحثات 
مع س��تيف باريش مالك النادي هذا األسبوع بشأن 

الصفقات املقبلة.
 وحتدث أالردايس يوم األحد املاضي عن احلاجة للتعاقد 
مع العبني مبس��تويات جيدة بعد موسم شارف فيه 
باالس على الهبوط، وجنا منه بفضل أربعة انتصارات 
متتالي��ة ف��ي آذار، ونيس��ان املاضيني..  وتولى س��ام 
أالردايس تدريب كريس��تال باالس، من��ذ كانون األول 

املاضي خلفاً للمدرب املقال أالن بردو.

أبو ظبي ـ وكاالت:
توج الفري��ق األول للك��رة الطائرة بن��ادي النصر 
اإلمارات��ي مس��اء أول أم��س، بطالً ل��كأس رئيس 
الدول��ة للك��رة الطائ��رة رج��ال، بعد ف��وزه على 
نظي��ره العني 3-2، في املباراة النهائية التي جرت 
ف��ي صالة ن��ادي اجلزيرة في العاصم��ة اإلماراتية 

أبوظبي.
وس��بق أن ت��وج العني بط��الً ل��دوري الطائرة هذا 
املوس��م، وتوج بني ياس بط��الً لكأس نائب رئيس 
اإلمارات، بينم��ا كان آخر فوز للنصر بكأس رئيس 
الدول��ة موس��م 2007 - 2008، وتأه��ل النص��ر 
مباش��رة إلى الدور قبل النهائ��ي، بعد أن أعفته 
القرعة من املشاركة في الدورين التمهيدي األول، 

وفي الدور الثاني، عبر بني ياس بالفوز 3 – 1.

كوكي يمدد عقده مع 
أتلتيكو مدريد حتى 2024

أالردايس يستقيل من 
تدريب كريستال باالس

النصر بطاًل لكأس 
رئيس اإلمارات بالطائرة 

نيويورك ـ وكاالت:

أحرز س��تيفن كوري 36 نقطة، وأضاف 
كيفن دورانت 29 نقطة، واستحوذ على 
12 ك��رة مرتدة، ليفوز جولدن س��تيت 
وري��ورز )129-115( على س��ان أنطونيو 
اكتس��احه  ليكم��ل  أم��س،  س��بيرز، 
ملنافسه في 4 مباريات بنهائي القسم 
الغربي، في دوري كرة السلة االميركي 
للمحترفني، الذي يُحسم على أساس 

األفضل في 7 مباريات.
م��ع  س��تيت،  جول��دن  وس��يلتقي 
كليفالند كافالي��رز، حامل اللقب، في 
تكرار لنهائي العام املاضي، أو بوسطن 

سيلتيكس في نهائي الدوري.
)2-1( ف��ي  ويتق��دم كافالي��رز حالًي��ا 
نهائي القس��م الشرقي، الذي يُحسم 
على أس��اس األفضل ف��ي 7 مباريات.. 
وس��يكون أمام جولدن س��تيت، 9 أيام 
للراح��ة، قبل سلس��لة النهائي، التي 
تبدأ في أوكالند ف��ي كاليفورنيا، بأول 

حزيران.

واكتسح وريورز، كل مواجهاته الثالث، 
في األدوار االقصائية، وهو أول فريق في 
تاريخ دوري كرة الس��لة االميركي يبدأ 
ه��ذه املرحلة محقًقا 12 ف��وزًا متتاليا 
ليتجاوز الرقم القياس��ي الذي حققه 

لوس أجنلوس ليكرز في 1989، و2001.
وف��از جولدن س��تيت ف��ي 27 من آخر 
28 مب��اراة ل��ه في اجململ )مب��ا في ذلك 
املرحلة التمهيدية للموس��م( وانتصر 
في 6 مباري��ات متتالية خ��ارج ملعبه 
في األدوار االقصائية، وهو رقم قياسي 

للفريق.
نقط��ة،   16 جري��ن  درميون��د  وس��جل 
واس��تحوذ على 8 كرات مرتدة، ومرر 8 
كرات حاس��مة لصالح جولدن ستيت 
في فوزه الس��هل بقاعة ايه.تي آند تي 

سنتر.
وتصدر كايل أندرس��ون، العبي سبيرز، 
ب�20 نقطة، بينما أضاف مانو جينوبلي 
15 نقطة، وس��جل كل م��ن باتي ميلز 

وباو جاسول، 14 نقطة لكل منهما.
واكتفى الماركوس أولدريدج، الذي يعد 
أبرز العبي سان أنطونيو في ظل إصابة 

كواهي ليونارد، بتسجيل 8 نقاط، ولم 
يشارك في الربع األخير.

��ا يك��ون اخملض��رم مانو  إل��ى ذل��ك، رمبمَّ
جينوبيلي، العب سان أنطونيو سبيرز، 
ق��د خاض أم��س اإلول، مباراته األخيرة 
في مش��واره احلافل بدوري كرة السلة 
ى  االميرك��ي للمحترف��ني، بعدم��ا تلقمَّ

إشادة املشجعني، واحترام الفريقني.
وحسم جولدن ستيت وريورز، سلسلة 
الدور النهائي للقسم الغربي بالتفوق 
)4-0( على س��بيرز، وسط تكهنات بأن 
الالعب األرجنتيني، ق��د يعلن اعتزاله 

بعد 15 عاًما في املسابقة.
وم��ع إمكانية انتهاء مس��يرة الالعب 
البال��غ عم��ره 39 عاًم��ا، ف��إن جري��ج 
بوبوفيت��ش، م��درب س��بيرز، أش��ركه 
ف��ي التش��كيلة األساس��ية ألول مرة 
باملوسم.. ورد جينوبيلي، بتسجيل 15 
نقطة، ومترير 7 كرات حاس��مة، وتقدمي 
ليج��ذب  الرائع��ة،  اللمح��ات  بع��ض 
هتافات املش��جعني »مانو مانو« خالل 

الليلة.
وق��ال بوبوفيت��ش للصحفي��ني، بع��د 

)129-115(: »أشركته  خسارة س��بيرز 
احتراًم��ا ل��ه. لم أك��ن أري��د أن أضيع 
فرصة تكرميه أمام جماهيره«.. وأضاف 
»إنه يس��تحق هذه الليلة الرائعة، كي 
يشعر بأننا نقدره على كل شيء قدمه 

على مدار السنوات«.
وانضم جينوبيلي، إلى سبيرز في 1999، 
لكن ظه��وره األول ف��ي دوري احملترفني 
حدث في موسم 2002-2003، وسرعان 

ما جنح في ترك بصمة واضحة.
وفاز جينوبيلي، بلقب الدوري االميركي، 
4 م��رات، وتقبل مؤخ��رًا أن يكون العًبا 
بديالً، رغ��م إمكانيات��ه الهائلة.. وقال 
جينوبيلي: »قلت إني أحتاج إلى حوالي 
3 أس��ابيع، وأجل��س مع زوجت��ي، وأرى 
كيف تس��ير األمور. عل��ي االختيار بني 

أمرين رائعني«.
وأض��اف »االختي��ار األول ه��و مواصلة 
اللعب بالدوري في هذا العمر، وأستمتع 
باللعبة التي أحبها. االختيار الثاني أن 
أبق��ى في منزل��ي، وأتولى مه��ام األب، 
وأس��تمتع بكل عائلت��ي وأقضي وقتا 

معهم. سأكون سعيدا بأي قرار«.

كوري ودورانت يقودان وريورز الكتساح سبيرز بدوري السلة األميركي
تواصل اإلثارة في منافسات القسم الغربي للمحترفين تقرير

تورنتو - وكاالت:
املض��رب  ك��رة  العب��ة  نال��ت 
الروسية ماريا شارابوفا العائدة 
من االيقاف 15 ش��هراً بس��بب 
دع��وة  بطاق��ة  املنش��طات، 
للمش��اركة ف��ي دورة تورونت��و 
الكندي��ة الت��ي تق��ام ف��ي آب 
املقبل، بحس��ب ما أعلن االحتاد 

الكندي للعبة أول أمس.
عام��اً(   30( الروس��ية  وكان��ت 
أول��ى عاملياً س��ابقاً  املصنف��ة 
واحلائ��زة خمس��ة ألق��اب ف��ي 
البطوالت الكبرى "غراند سالم"، 
عادت ال��ى املالعب في نيس��ان 
بعد ايقافها بسبب تناول عقار 

"ميلوندونيوم" احملظور.

وش��اركت ش��ارابوفا ف��ي ثالث 
مبوج��ب  عودته��ا  من��ذ  دورات 
بطاقات دعوة، اال انها س��تغيب 
غ��اروس  روالن  بطول��ة  ع��ن 
الفرنس��ية، ثاني دورات "الغراند 
س��الم"، بس��بب رف��ض االحتاد 
الفرنس��ي منحها بطاقة دعوة 
للبطولة الت��ي تقام بني 28 أيار 

و11 حزيران.
كما أعلنت ش��ارابوفا األسبوع 
س��تخوض  انه��ا  املاض��ي 
التصفي��ات املؤهل��ة لبطول��ة 
البط��والت  ثالث��ة  وميبل��دون، 
الكبرى، والتي حتت��اج فيها الى 
ثالث��ة انتصارات لدخ��ول قرعة 

البطولة الرئيسية.

وتعود شارابوفا الى كندا للمرة 
األولى منذ 2014، لتش��ارك في 
الدورة التي تنطلق في الس��ابع 
من آب ، وتسبق بطولة الواليات 
املتحدة، رابعة بطوالت "الغراند 
س��الم" على مالعب فالش��ينغ 

ميدوز اعتباراً من 28 آب.
وقالت الالعب��ة "أتطلع للعودة 
الى كن��دا. لدي ذكري��ات رائعة 
هناك ف��ي تورونتو حيث احظى 
كث��ر"..  مش��جعني  مبس��اندة 
وكانت أفضل نتيجة لشارابوفا 
ف��ي ه��ذه ال��دورة بل��وغ نهائي 

.2009
بدوره رح��ب مدير ال��دورة كارل 
ش��ارابوف  مبش��اركة  هال��ي 

قائ��الً "ماريا بطل��ة كبيرة ولها 
جمهورها، وقد نفذت عقوبتها، 
مبشاهدتها  ضيوفنا  وس��يفرح 

في امللعب".
وف��ي حال تق��دم ش��ارابوفا في 
تصنيف الالعبات احملترفات )173 
حالي��اً( مبا يتيح لها املش��اركة 
الرئيسية، ستمنح  القرعة  في 
بطاقة الدعوة الى العبة اخرى.

وأث��ار من��ح ش��ارابوفا بطاقات 
األخ��رى،  ال��دورات  ال��ى  دع��وة 
انتق��ادات واس��عة م��ن العبي 
والعب��ات محترف��ني، اعتبروا ان 
عليه��ا التقدم ف��ي التصنيف 
وخ��وض دورات أقل ش��أنا، قبل 

العودة للمنافسات الكبرى.

بطاقة دعوة لشارابوفا إلى دورة تورونتو الكندية

موسكو ـ وكاالت:
جيان��ي  السويس��ري  أش��اد 
إنفانتين��و رئيس االحت��اد الدولي 
أم��س  )فيف��ا(  الق��دم  لك��رة 
باستعدادات روسيا الستضافة 

كأس القارات.
ج��اءت إش��ادة إنفانتين��و خالل 
اجتماع جمعه بالرئيس الروسي 

فالدميير بوتني.
ونقلت وكالة أنباء »انترفاكس« 
الروس��ية عن انفانتين��و قوله: 
»دائًما كنت مقتنًعا بأن روس��يا 
ستفي بتعهداتها، النتائج خير 
دليل ، إذا كانت الشكوك تساور 

أي ش��خص«.. وح��ث انفانتينو 
اجلماهي��ر على الق��دوم لكأس 
القارات وكذلك ل��كأس العالم 

الستشكاف معالم روسيا.
من جانبه، أكد بوتني أن روس��يا 
خدم��ات  تق��دمي  إل��ى  تتطل��ع 
على أعلى مس��توى للجماهير 

والفرق.
وتستضيف روسيا خالل الفترة 
م��ن 17 حزي��ران وحت��ى الثاني 
من متوز ، بطول��ة كأس القارات 
منتخب��ات،  ثماني��ة  مبش��اركة 
قبل أن تستضيف املونديال في 

العام املقبل.

مدريد ـ وكاالت:
أعل��ن ن��ادي ريال مدري��د، قبل 
حلظ��ات، ف��ي بي��ان رس��مي، 
تعاق��ده مع فينس��يوس  عن 
جونيور جوهرة نادي فالمينجو 
كان  وال��ذي  البرازيل��ي، 
مس��تهدًفا م��ن أب��رز األندية 

األوروبية.
وذكر النادي امللكي أن املهاجم 
صاح��ب ال�16 عاًما، س��يظل 
م��ع فريق��ه احلالي حت��ى متوز 
انضمامه  إمكانية  مع   ،2019
الدين  لكتيبة الفرنس��ي زين 
امليرينجي، قبل  زيدان، م��درب 
ذلك، في حالة موافقة الناديني 

على ذلك.
وس��يدفع ريال مدري��د حوالي 

45 مليون يورو مقابل صفقة 
املوه��وب البرازيلي، والذي مدد 

عقده ف��ي األس��ابيع األخيرة 
م��ع الن��ادي البرازيل��ي، لزيادة 
قيمة فسخ عقده من 30 إلى 

45 مليون يورو.
وكس��ر فينس��يوس األسبوع 
وجابرييل  نيم��ار  رقم  املاضي، 
أصغ��ر  ليصب��ح  خيس��وس، 
مب��اراة  ف��ي  يش��ارك  الع��ب 
بالدوري البرازيلي بس��ن ال�16 
إذ أن جن��م برش��لونة  فق��ط، 
شارك مع س��انتوس في سن 
ال�17 وشهر واحد، في حني أن 
جنم مانشس��تر سيتي احلالي 
ش��ارك مع باملييراس في سن 

ال�17 و 11 شهرًا.

ريال مدريد يعلن تعاقده مع جوهرة فالمينجو رسميًا

انفانتينو يشيد باستعدادات 
روسيا لكأس القارات



بغداد ـ الصباح الجديد:
ق��ال املدرب باس��م قاس��م الذي 
س��مي مدرباً للمنتخب الوطني: 
ال أرتضي بدور مدرب الطوارئ، ولن 
أكون بهذا املوق��ع ذات يوم ، لكن 
حقيقة األمور أن األخوة في االحتاد 
طالبون��ي بقي��ادة املنتخب خالل 
الفت��رة احلالية، وم��ن واعز وطني 
وافق��ت ألن املنتخب في مأزق، ثم 
أنني أراهن عل��ى قدراتي الذاتية، 
وما أملكه من ثقة بالنفس القناع 
اجلمي��ع مبا س��نقدمه للمنتخب 

الوطني.
وتاب��ع ف��ي تصريح��ات صحفية 
تابعته��ا "الصب��اح اجلدي��د": أي 
حديث حول مدة مح��ددة لقيادة 
الفري��ق ل��م يك��ن حاض��را ، ب��ل 
هناك اتفاق عل��ى روزنامة العمل 
ومب��اراة  التجريبي��ة،  للمباري��ات 
اليابان في تصفيات كأس العالم 
، ألنها قريبة من االس��تحقاق مع 
الن��ادي، وال تتداخ��ل ل��ذا احلديث 
كان يص��ب ح��ول ه��ذا املوضوع ، 
ولم يكن هناك اتفاق على سقف 

زمني نهائيا.
وعن منهاج��ه بعد انتهاء املهمة 
ق��ال:  األردن،  أم��ام  الوطني��ة 
س��أغادر إل��ى العاصم��ة األردنية 
التدريبية  ال��دورة  عمان إلكم��ال 
للمحترف��ن )pro( ومن ثم أذهب 
خل��وض  الدوح��ة  إل��ى  مباش��رة 
مباراة اإلياب بنصف نهائي كأس 
االحتاد اآلس��يوي بن القوة اجلوية 

والزوراء، على أن أعود مباش��ر إلى 
البصرة واالس��تعداد ملباراة األردن 
التجريبي��ة، التي س��تقام مطلع 
الشهر املقبل في البصرة، ونغادر 
ف��ي الراب��ع م��ن الش��هر اجل��اري 
إلى مدين��ة العن خل��وض املباراة 
التجريبي��ة أمام كوري��ا اجلنوبية، 
ث��م نس��افر بعده��ا إل��ى إي��ران 
واالس��تعدادا ملب��اراة الياب��ان في 

تصفيات كأس العالم.
وبن قاس��م: سأس��تدعي 4 إلى 
6 أس��ماء جدي��دة، ونس��عى لزج 
بع��ض الوجوه الش��ابة بش��كل 
أن  عل��ى  للمنتخ��ب  تدريج��ي 

نس��عى خللق توازن في تش��كيلة 
وإعداده بشكل  الوطني  املنتخب 
أمثل ، وأراهن عل��ى إحداث تغيير 
فني عل��ى اآلداء ومن ثم النتائج ، 
واملنتخب بحاجة إلى دماء جديدة 
بشكل تدريجي وستكون مهمتنا 
خالل األي��ام املقبلة إح��داث هذا 

التغيير.
وبش��أن الطاقم املساعد، اوضح 
قائ��الً: اخترت باالتف��اق مع االحتاد  
ضم��ن الطاقم التدريب��ي، املدرب 
ش��اكر محم��ود ، وم��درب حراس 
واملهمة  املرمى، هاش��م خميس، 
س��تكون جماعي��ة والعمل بروح 
الفري��ق الواح��د ، اجله��از الفني 
س��يبدأ من ي��وم غد االس��تعداد 
وأن��ا   ، التجريبي��ة  األردن  ملب��اراة 
س��ألتحق بالفريق ح��ال االنتهاء 
من مباراة اإلياب في بطولة كأس 

االحتاد اآلسيوي.
واض��اف: أن��ا متفائل برغ��م وجود 
بعض العقبات، وأي مهمة ال تخلو 
م��ن املصاعب، لكنن��ا نراهن على 
إمكانياتن��ا وطاقاتنا في الس��عي 
لتحقي��ق تط��ور ب��آداء املنتخب ، 
وأطالب اجلميع من جماهير وإعالم 
بدعم الالعب��ن، واجلهاز لفني من 
أجل استعادة روح املنتخب ومللمة 
أوراق��ه ، نع��م املهم��ة ف��ي كأس 
العالم انتهت بشكل رسمي لكن 
علينا أن نس��تعيد هوية املنتخب 
العراقي الذي تنتظره مش��اركات 

أخرى مستقبلية.

بغداد ـ قسم اإلعالم:
 قال مدير عام دائرة ش��ؤون االقاليم 
الش��باب  وزارة  ف��ي  واحملافظ��ات 
ان  املوس��وي  طال��ب  والرياض��ة 
ال��وزارة وس��عيا منه��ا النهاء ملف 
التراخيص االس��يوية ال��ذي يتعلق 
باملالعب واملنشات الرياضية اخلاصة 
باالندي��ة، ق��ررت وبتوجيه م��ن وزير 
والرياض��ة عبد احلس��ن  الش��باب 

عبطان ايجار مالعبها الكبيرة ملدة 
س��نة واحدة الى االندية املشمولة 
والت��ي التتوافر  التراخيص  بجول��ة 

على مالعب جاهزة.
واضاف ان مبدا احلرص واالس��تمرار 
النديتنا التي نعده��ا خاليا التماس 
االول��ى باملوهب��ة الرياضي��ة هو ما 
حدانا الى هذا االجراء ملساعدتها في 
جتاوز حاجز الوقت وحتسن اوضاعها 

االحترافي��ة لالعبن والبنية العامة 
للنادي حسب املواصفات االسيوية.

 وجدد املوس��وي مطالبت��ه لالندية 
االلتف��ات ال��ى املنش��آت الرياضية 
اخلاص��ة به��ا واعمارها عل��ى جناح 
الس��رعة واالس��تفادة منها اسوة 
باالندي��ة العاملية ولكون��ه الطريق 
الوحيد الذي يضمن استمرارها في 

املنافسات احمللية والقارية.

بغداد - مؤنس عبد اهلل*
اش��اد س��فير جمهورية الع��راق في 
الش��ويلي  الدكتور فاضل  اذربيج��ان 
باإلجنازات الكبيرة واالوس��مة املنوعة 
التي ط��رزت ص��دور رياضيين��ا خالل 
مش��اركتهم االخيرة في منافس��ات 
التضام��ن  الع��اب  دورة  فعالي��ات 
اإلس��المي بنس��ختها الرابعة والتي 
اقيم��ت ف��ي العاصم��ة باك��و خالل 
امل��دة من الثاني عش��ر ولغاية الثاني 

والعشرين من شهر آيار اجلاري.
وقال الش��ويلي خ��الل حديثه لرئيس 
واعض��اء البعثة العراقي��ة في مطار 
حي��در عليي��ف وقب��ل توجهه��م ال 
العاصم��ة بغ��داد ان م��ا حققتم��وه 
من اوس��مة منوعة وصل عددها الى 
14 وس��اما يجعلكم مصدر فخر لنا 
الى ان  ولش��عبكم جميعاً، مش��يراً 

الرياضي العراقي معروف بش��جاعته 
وصالبت��ه وحبه لبلده وبالتالي جميع 
ه��ذه العوامل كانت حاض��رة فيكم 
وكنتم  االنتص��ارات  اح��رزمت  وبالتالي 
مث��اال يحتذى ب��ه لبقي��ة الرياضين 
التزامك��م  خ��الل  م��ن  املش��اركن 
الكبي��ر داخ��ل وخ��ارج املالعب فضال 
عن االجن��ازات الت��ي س��طرمتوها في 

العاصمة االذربيجانية باكو.
الس��فير العراقي نقل للبعثة حتيات 
وتبري��كات وزي��ر اخلارجي��ة إبراهي��م 
وجلمي��ع  له��م  متمني��اً  اجلعف��ري، 
الرياضين مزيدا م��ن التألق والنجاح 
وال��دورات  والبط��والت  احملاف��ل  ف��ي 
اخلارجي��ة املقبل��ة. وم��ن جانبه ثمن 
املش��اركة  العراقية  البعث��ة  رئي��س 
ف��ي دورة العاب التضامن اإلس��المي 
بش��توان مجيد نادر مبادرة الس��فير 

الدكتور الشويلي في توديعه للبعثة 
العراقي��ة مبينا ف��ي الوق��ت ذاته ان 
الرياض��ة العراقية مازال��ت بخير وما 
حتقق في دورة التضامن اإلسالمي ما 
هو اال تأكيد واضح على قدرة الرياضي 
العراقي جتاوز الصعاب والتغلب على 
جميع الظ��روف في س��بيل رفع راية 
اهلل اكب��ر عاليا في احملاف��ل اخلارجية 
وتس��جيل االنتص��ارات التي ترس��م 
البسمة على وجوه شعبنا العظيم.

وفي نهاية اللقاء قلد السفير العراقي 
رئي��س واعضاء البعثة وس��ام التميز 
نظرا للمجهودات الكبيرة التي بذلت 
من قبل البعث��ة واالنتصارات القيمة 
التي حتققت في دورة العاب التضامن 

اإلسالمي.

* املنسق اإلعالمي للبعثة
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الشرطة يواصل مالحقة 
النفط في الممتاز

بغداد ـ الصباح الجديد:
واصل فريق الشرطة ضغطه على املتصدر النفط 
بفوزه على كربالء بهدفن من دون رد على اس��تاد 
الشعب في ختام اجلولة ال�32 من الدوري املمتاز.

وس��عى الش��رطة منذ بداية املباراة إلحراز هدف 
مبك��ر واللع��ب بأريحية وحتق��ق له م��ا أراد عبر 
اله��دف الذي س��جله املداف��ع وليد س��الم في 
ش��باك كربالء، ليمنح الش��رطة التقدم واللعب 

بتحرر والضغط على مرمى كربالء.
واستمر فريق الش��رطة بأسلوبه الضاغط حتى 
أحرز اله��دف الثاني عبر الالع��ب أمجد وليد في 
الدقيق��ة 36 من املب��اراة، لينتهي الش��وط األول 

بتقدم الشرطة بهدفن.
وفي الش��وط الثاني انخفضت فاعلية الشرطة 
ال��ذي ضمن النقاط الثالث لتنتهي املباراة بنفس 
نتيجة الش��وط األول ليرفع الشرطة رصيده إلى 
النقط��ة 63 في املركز الثان��ي، بفارق 4 نقاط عن 
النف��ط، في حن جتمد رصيد كربالء عند النقطة 

26 في املركز الثالث عشر.
يشار إلى أن مباراة الذهاب انتهت بذات النتيجة، 
لكن ملصلح��ة فريق كربالء أحرزهما الالعب جبار 

كرمي.

مدرب الزوراء: هدفنا 
إقصاء البطل قاريًا

بغداد ـ الصباح الجديد:
أبدى عصام حمد، م��درب الزوراء، قناعته بنتيجة 
مباراة ذهاب نصف نهائي كأس االحتاد اآلس��يوي، 
أمام القوة اجلوية، حامل اللقب، والتي أقيمت في 

أربيل، وانتهت بالتعادل )1-1(.
وقال حمد، ف��ي تصريحات صحفي��ة: »النتيجة 
تصب في مصلحتنا.. املباراة كانت مغلقة، لكننا 
متكن��ا من التس��جيل أوالً، قبل أن يتع��ادل القوة 

اجلوية، من خطأ دفاعي«.
وأضاف »بش��كل ع��ام، النتيجة ف��ي مصلحتنا، 
ك��ون مباراة الذهاب هي مب��اراة القوة اجلوية.. ما 

يعطينا األفضلية في لقاء اإلياب«.
وبن أن »لقاء العودة الذي سيقام في إستاد حمد 
بنادي العربي الدوحة، اإلثنن املقبل، سيكون لقاًء 
حاسًما بالنس��بة لنا، ونسعى ألن نقطع بطاقة 

املرور إلى املباراة النهائية ملنطقة غربي آسيا«.
ولف��ت إل��ى أن »الفري��ق س��يبدأ اإلع��داد ملباراة 
احلسم، وس��نركز على ضرورة قطع بطاقة املرور 
على املنافس«.. وأبدى حمد، سعادته على اللوحة 
الفنية اجلميلة التي خرجت به جماهير الفريقن 
في ي��وم عراقي ك��روي، متمنًيا أن يك��ون املظهر 
الراق��ي للجماهي��ر، بداي��ة ف��ي رف��ع حظر لعب 

املباريات الرسمية على مالعب العراق.

منتخبات عربية وأوروبية 
ترغب باللعب في كربالء 

بغداد ـ الصباح الجديد:
 بحث وزير الشباب والرياضة عبد احلسن عبطان، 
اخر االستعدادات في ملعب كربالء الدولي بشأن 
استضافة املباريات الدولية خالل املرحلة املقبلة.
 وق��ال عبطان خ��الل لقائه باملش��رف العام على 
ملع��ب كربالء الدولي مدير عام دائرة االس��تثمار 
والتموي��ل الذاتي علي ش��مس الدي��ن واملهندس 
املقيم حسن علوان ان الوزارة حريصة على اظهار 
ملعب كربالء الدولي بأجمل صورة تليق باملالعب 
العراقي��ة من اج��ل ان يكون جاهزاً الس��تضافة 
املباري��ات الودية.. وأكد ان العدي��د من املنتخبات 
العربي��ة واالوروبي��ة ترغ��ب باحلضور ال��ى مدينة 
كربالء املقدس��ة واللعب مع املنتخبات العراقية 

على ملعب كربالء الدولي.

بغداد ـ الصباح الجديد:

حقق منتخبنا الشبابي للصاالت 
بك��رة الق��دم الف��وز الكبير على 
نظيره األوزبكي بخمس��ة أهداف 
مقابل هدف واحد عصر أمس في 
املب��اراة التي اقيم��ت ضمن الدور 
آس��يا  لبطولة  النهائ��ي  نص��ف 

املؤهلة إلى مونديال األرجنتن.
وتأه��ل املنتخ��ب الش��بابي إل��ى 
املباراة النهائية في بطولة آس��يا 
حيث س��يواجه يوم غ��ٍد اجلمعة 

نظيره اإليراني.
ومنتخبنا الش��بابي بك��رة القدم 
للصاالت بقيادة مدربه علي طالب 
جنح ف��ي تأكيد جدارت��ه والتفوق 
في احملفل االس��يوي اجلاري أحداثه 
ف��ي تايلند، فق��د تص��در بجدارة 
ترتيب اجملموعة االولى بعد كسب 
العالمة الكاملة وجمع 15 نقطة، 
من الفوز في جميع مبارياته على 
باربع��ة أهداف  البحرين  حس��اب 
مقابل هدف واح��د ، وعلى بروناي 
بس��تة أهداف مقابل هدف واحد، 
وعلى ماليزيا باربعة أهداف مقابل 
هدفن، وعلى افغانس��تان باربعة 
أهداف مقاب��ل ثالثة، وعلى تايلند 

بسبعة أهداف مقابل ثالثة.
وفي ال��دور ربع النهائ��ي فاز على 
اليابان بهدف من دون رد، ثم اطاح 
باوزبكس��تان ف��ي ال��دور نص��ف 
النهائية بخمس��ة أهداف مقابل 

هدف واحد.

وس��تكون صالة »بانك��وك ارينا« 
ال��ذي  للق��اء  مس��رًحا  اخل��اص 
في  بنج��اح  اجتي��ازه  س��يتكفل 
الرافدي��ن  أبن��اء  لي��وث  انتق��ال 
إل��ى املب��اراة النهائي��ة للبطولة 
إل��ى  التأه��ل  بطاق��ة  وخط��ف 
أوملبياد األرجنت��ن 2018 .. بعد إن 
أصبح العراق املمثل الوحيد فيها 

للعرب.
من جهته قدم احتاد الكرة التهنئة 
لوفدنا الش��بابي مبناس��بة تأهله 
الى املباراة النهائية، واش��ار رئيس 
احتاد اللعبة عبد اخلالق مس��عود 
ان املنتخب الش��بابي خير سفير 
للكرة العراقية في بطولة اس��يا 
بالص��االت وهو جدي��ر ان يخطف 

اللقب القاري.
العراق��ي  الوف��د  رئي��س  وأش��اد 
بالف��وز الذي حتق��ق على منتخب 
أوزبكس��تان وال��ذي م��ن خالل��ه 
إستطاع منتخبنا من التأهل إلى 
النهائي، إذ عبر زغير عن س��عادته 
الكبي��رة، مش��يداً ب��دور الالعبن 
الرجولي داخل امللعب، ومتكنوا فيه 
من هزمي��ة الياباني��ن على الرغم 
من قوته��م وس��عيهم لتحقيق 
وبلوغ  اإلنتص��ار عل��ى منتخبن��ا 
دور األربع��ة، »واض��اف« أن الغيرة 
العراقي��ة جتل��ت في ه��ذه املباراة 
وقاتل ش��بابنا حتى الرمق األخير 
اجلماهير  ل��دى  االف��راح  مطلقن 
العراقية التي وقفت ودعمت هذا 
املنتخب في مش��اركته األسيوي 

املهمة. 

يواجهون إيران يوم غٍد

»شباب الصاالت« يعبرون الحاجز األوزبكي بخماسية ويتأهلون إلى النهائي 

شباب الصاالت إلى نهائي القارة

باسم قاسم
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بغداد ـ حيدر عبد الجليل*

تنتظر االوساط الرياضية بشغف كبير 
مباراة رفع احلظر ع��ن املالعب العراقية 
التي س��تجمع املنتخ��ب الوطني امام 
نظي��ره االردن��ي ف��ي ملع��ب البص��رة 
الدول��ي باملدينة الرياضي��ة ، والتي تعد 
باك��ورة املباري��ات الودية بعد ق��رار رفع 
احلظ��ر اجلزئي ع��ن مالعبن��ا كمحطة 
اولى عل��ى امل اجتي��از االختب��ار ورفع 
احلظر بش��كل كلي ، اذ يعي اجلميع ان  
املس��ؤولية باتت مضاعف��ة على وزارة 
الشباب واملؤسس��ات الرياضية االخرى 
التي مت��ر حاليا مبرحلة مفصلية مهمة 
م��ن اجل انهاء مل��ف احلظر بنحو كلي 
وش��امل ، وبعد القرار االيجابي لصالح 
الك��رة العراقية فأن هن��اك عمل كبير 
وجهد مضاعف سيقع على عاتق وزارة 
الش��باب والرياض��ة واحتاد ك��رة القدم 
واملؤسسات الرياضية الى جانب االعالم 
الرياض��ي واجلماهير ، االع��الم الرياضي 
ادلى بدلوه عما ينتظرنا من عمل وجهد 
خ��الل الفت��رة املقبلة من اج��ل اجتياز 
امتحان الفيف��ا واملضي قدما نحو رفع 
احلظر بش��كل كل��ي ليش��مل جميع 
املالعب العراقية منها العاصمة بغداد 
بعد ان اقتصر على محافظات البصرة 

وكربالء واربيل ، وليشمل ايضا املباريات 
الرسمية للمنتخبات واالندية العراقية 
واليقتص��ر عل��ى املباراة الودي��ة فقط ، 

لنخرج معهم باحملصلة التالية : 
البداي��ة كان��ت م��ع رئي��س القس��م 
الرياضي لصحيفة الدس��تور يوس��ف 
فعل الذي ابدى رأيه ف��ي املوضوع قائال 
: ان مب��اراة املنتخب الوطني امام االردن  
املقرر اقمتها في البصرة، متثل محاولة 
اول��ى ألختب��ار رفع احلظر ع��ن مالعبنا، 
وهي حتد من العيار الثقيل ملعرفة قدرة 
العراق عل��ى التنظيم اجلي��د والبراعة 
في ضب��ط ايقاع املباري��ات الدولية في 
املواجهة التي تقام على افضل املالعب 
واجملها ملع��ب البصرة الدولي بوجود 
جمهور رائ��ع وواع يعرف جيدا ان جميع 
حتركاته على املدرجات مرصودة ومدونة 
من قبل االحتاد االس��يوي الذي يدون كل 
شاردة وواردة عن احداث املباراة في داخل 
امللع��ب وعل��ى املدرجات وم��ن الناحية 
،و  واللوجس��تية  التنظيمي��ة واالدارية 
حسب املعايير املتفق عليها عامليا كما 
ان املب��اراة في البصرة رس��الة واضحة  
للحصول على ق��رار رفع احلظر الكلي ،  
والهمية املباراة وحساس��يتها يتطلب 
م��ن  وزارة الش��باب  التحضي��ر احملترف 
بعيدا عن العواطف واجملامالت بالتعاون 
مع احتاد الكرة النه اجلهة املشرفة على 

املباراة التي ستدون في سجالت الفيفا 
،لذلك البد من مد جس��ور التواصل بن 
وزارة الشباب واحتاد الكرة ، كما يتطلب 
م��ن وزارة الش��باب ان تش��كل خلي��ة 

محترفة ترس��م خارطة عمل منظمة 
تدف��ع باجتاه اظه��ار املباراة ام��ام االردن 
بأفضل صورة مع تشكيل جلان متعددة 
في جميع املفاص��ل التي تخص املباراة 

واختيار االش��خاص بعناي��ة فائقة لها 
رصي��د تراكمي في العمل الرياضي متيز 
بن احلض��ور وتتعامل مبنتهى الدقة مع 
جميع اجلزئيات التي حت��دث قبل املباراة 

املنظ��م   فالعم��ل  وبعده��ا،  واثناءه��ا 
املشترك يصلنا الى جادة النجاح وميهد 
لرفع احلظر بشكل كامل عن مالعبنا .

االعالم��ي الرياض��ي عدنان الس��وداني 
اب��دى رأي��ه ف��ي املوض��وع قائ��ال : كلنا 
يع��رف ان  اج��راءات رفع احلظ��ر اجلزئي 
عن املالعب العراقية في اربيل والبصرة 
وكرب��الء ول��و بش��كل اولي م��ن خالل 
اقام��ة املباريات الودية ، ق��د اخذت منا 
وقتا وجهدا طويال بع��د زيارات متعددة 
ملسؤولن وزارة الشباب والرياضة وعلى 
رأس��هم الس��يد الوزي��ر عبد احلس��ن 
عبطان ، واحتاد الكرة لغرض استحصال 
قناع��ة االحتادي��ن الدول��ي واالس��يوي ، 
مضيف��ا ان هذا اجلهد و العطاء بحاجة 
الى عمل متواص��ل لكي نقطف ثماره 
في بستان الرياضة العراقية  من خالل 
تبن��ي خط��وات عملية تنفذ بش��كل 
صحيح تعطي ملن وضعنا حتت االختبار 
القناعة التامة في اننا ماضن بش��كل 
جدي وعملي نحو الرفع احلظر بش��كل 
كلي على مالعبنا ، مبينا ان مسؤولية 
كبيرة تقع على الوزارة واالحتاد مبضاعفة 
اجلهد والتواصل  بأعلى صور التنس��يق 
لتج��اوز كل الثغ��رات الس��ابقة الت��ي 
حال��ت دون رف��ع احلظ��ر ، والعمل على 
تنظيم االمور الفنية واللوجستية في 
داخل امللعب وخارجه وتوجيه اجلماهير 

نحو تشجيع مثالي بعيد عن التعصب 
وعن الشعارات غير الالئقة ، الى جانب 
اضط��الع احملافظة بتوفير االمور االخرى 

من جانب امني وغيرها . 
الصحفي حس��ن حسن التميمي اكد 
ان جهود املؤسس��ات الرياضي��ة بداية 
م��ن وزارة الش��باب والرياض��ة واللجنة 
االوملبي��ة واحت��اد الكرة والش��خصيات 
الرياضي��ة االخ��رى قد حقق��ت  خطوة 
مهمة من خ��الل اعادة تنظيم املباريات 
الودية في ثالث محافظات ، وهي بحاجة 
الى خطوات ايجابية اخرى ليرفع احلظر 
بص��ورة ش��املة  وبالتالي ف��أن مباراة 
املنتخب الوطني امام البصرة س��تمثل 
نطقة االنطالق االول��ى نحو رفع احلظر 
بصورة رسمية ، وعليه البد من تنظيم 
جي��د وممي��ز للمباراتنا م��ع االردن في اذ 
يجب مغادرة االس��اليب التقليدية في 
تنظي��م املباري��ات واالفادة م��ن خبرات  
احتادات دول اجلوار وان يكون هناك تنسيق 
حقيقي ب��ن الوزارة و االحتاد واحلكومات 
احمللي��ة واالعالم  الرياضي وغير الرياضي 
واجلماهير الن  الرفع التجريبي هو سالح 
ذو حدين، على امل االستفادة من فضال 
ع��ن االس��تفادة من خبرات الش��ركات 

املتخصصة في تنظيم املباريات.

* إعالم الشباب والرياضة

مرحلة مفصلية إلنهاء الحظر الكلي 
تقرير

اإلعالم الرياضي يؤكد القدرة على نجاح البصرة في اختبار الفيفا 

ملعب البصرة الدولي

باسم قاسم: لست مدربا للطوارئ.. 
وأراهن على قدراتي التدريبية

»الشباب والرياضة« تؤجر مالعبها 
لألندية المشمولة لعام واحد

السفير العراقي يشيد بأوسمة باكو 

لمساعدتها على تجاوز أزمة التراخيص اآلسيوية بعد تسميته لقيادة أسود الرافدين



يبدو أن ش��هر "رمض��ان " لم 
والق��ال  القي��ل  م��ن  يس��لم 

واخلالف على اوله او آخره
 ولم ينُج من الغيبة والنميمة 
م��ن حش��ره  او حت��ى  ايض��اً 
أو  حكايتن��ا  ف��ي  أقحام��ه  و 

قصصنا او روايتنا اوطرائفنا.!
 والن الش��هر الك��رمي يحظ��ى 
مبكان��ة عظيمة في نفوس��نا 
.. ويحت��ل الكثير من اهتمامنا 
،له��ذا عم��د  " احلشاش��ون " 
وال��رواة واحلكواتي��ه واملؤرخون 
الى نسج الكثير من الطرائف 
واللطائف واحلكايات الساخرة 
الكت��ب  تتضمنه��ا  الت��ي 
واملؤلفات واملعاجم مما كان يدور 
ب��ني االف��راد واجلماع��ات أو بني 
اخللفاء او االمراء وبني مشاهير 
الشعراء أوالصعاليك والندماء 
أروق��ة  ف��ي  س��واء  وغيره��م 
القصور او في بالط السالطني 
واخللف��اء واحل��كام وغيره��م , 
وبفض��ل كل ذلك تعرفنا على 
الكثير من الع��ادات والتقاليد 
واملمارس��ات االجتماعي��ة في 
املاضي��ة  التاريخي��ة  احلق��ب 
فض��الً عن التع��رف على انواع 
االطعمة واحللوي��ات التي كان 
يتناوله��ا ابو دالمة واالش��عب 
وجح��ا وغيره��م الكثي��ر من 
، ولعل  الش��عراء والصعاليك 
حكاياته��م الطريفة واملقالب 
واملواق��ف التي  كان��وا يقعون 
أو يبتكرونها للحصول  فيه��ا 
على الطعام الفاخر من قصر 
خليف��ة املس��لمني وخصوصا 
ف��ي حقب��ة الدول��ة االموي��ة 
والعباس��ية التي اتسمت في 
واالس��راف  بالب��ذخ  عصره��ا 
والرفاهي��ة ، التي اصبحت في 
ما بعد مادة للق��راءة والتداول 
والتسلية والترفيه عن النفس 
الكت��ب  أمه��ات  خ��الل  م��ن 
الفض��ل  .يع��ود  واملؤلف��ات 
االول ف��ي التع��رف عل��ى كل 
ذل��ك الى "اجلاح��ظ" التي وثق 
االح��داث والقص��ص ونقله��ا 
لن��ا بواقعية واس��لوب جميل 
ممتع عبر الكتب واجمللدات التي 

تضم عش��رات احلكايات ، في 
ال��ذي  "البخ��الء"  مقدمته��ا 
تضم��ن حكاي��ات طريفة عن 
املؤاكل��ة واآلكل��ني من صنف 

البخالء!
الكثي��ر م��ن ه��ذه احلكاي��ات 
أرتبطت أحداثها مع  الطريفة 
أيام الشهر الفضيل فنجد في 
هذه الكتب املواقف والقصائد 
الساخرة التي تتغزل بالطعام 
والصعوب��ات   .. واحللوي��ات 
واملعان��اة الت��ي تواج��ه هؤالء 
في  الصي��ام وخصوص��اً  م��ع 
اي��ام الصي��ف القائ��ظ . ومن 
ه��ذه احلكاي��ات الت��ي نتوقف 
عندها .. "ج��اء رجل الى فقيه 
فقال: أفطرت يوماً في رمضان 
فأجاب��ه: أق��ض يوم��اُ مكانه. 
ق��ال: قضي��ت وأتي��ت أهل��ي 
وق��د عمل��وا مأموني��ة " نوع 
من احلل��وى "فس��بقتني يدي 
إليها فأكل��ت منها , فاجابه : 
اقض��ي يوماً آخر مكانه , قال : 
قضيت وأتيت أهلي وقد عملوا 
هريسة فسبقتني يدي إليها , 
فاجابه الفقيه : أرى أن التصوم 

إال ويدك مربوطة "!
..نرويه��ا في  اخ��رى  وحكاي��ة 

"قي��ل  ذل��ك  س��ياق 
لبع��ض احلمقى .. 

كيف صمتم في 
رمضان ؟ فأجابوا 
ثالثني  أجتمعن��ا 

فصمن��اه  رج��الً 
يوماً واحداً!"

طع��ام  ان  ورمب��ا 
"الثري��د" يق��ف في 
مقدمة االكالت التي 

كان تفضله��ا قبائ��ل 
اجلزي��رة العربي��ة، وهي 
تتك��ون م��ن "تش��ريب 

فض��الً  واخلب��ز  اللح��م 
ع��ن الرز " علم��اً ان املائدة 

تفتقرال��ى  الصحراوي��ة 
واالبتكارواالب��داع  التن��وع 
والتف��ن في الطع��ام وذلك 
لطبيع��ة البيئ��ة اجلغرافية 

واالجتماعي��ة وهذا ماتوارثته 
االجيال الى يومنا هذا فاصبح 

"الثري��د " يتص��در قمة قائمة 
طع��ام اصح��اب "الع��روش " 

و"الكروش"!
س��كان  عش��ق  وبفض��ل 
املنطق��ة تناول حل��م "الناطح 
" و"املنطوح " واالفراط بذلك، 
فقد أصبحت طبائعهم تتغير 
شيئا فشيئا ومتيل الى "نطح" 
بعضهم البعض اآلخر.. ولعل 
التاريخ خير شاهد على ذلك أذ 
أن عملية التمرس على "ذبح" 
الش��اة او الناق��ة او احلص��ان 
اكراما للضيف ف��ي زمن حامت 
الطائي ومابعده ..جعلت هذه 
" املل��ة " أو الش��ريحة تنتقل 
بعد فت��رة وجيزة ال��ى مرحلة 
"ذبح" الضيف واجلار والصديق 
بدالً من "الش��اة " اما بسبب 
خالف طائفي او ديني او خالف 
عل��ى "ناقة" عليلة او س��رقة 

ديك عقيم !
 ويب��دو أن م��ن تش��بع عقل��ه 
وبطنه  بثقاف��ة "النطح " لن 
يس��تطيع أيق��اف مسلس��ل 
الذب��ح اجلماع��ي اجملان��ي ف��ي 
االش��هر احل��رم والحت��ى ف��ي 

رمضان !

• ضوء
مبا  ق��وم  كل 
 " ينط��ح   "

فرحون !

النطح في رمضان !

عاصم جهاد

رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

صحيفة يومية سياسية مستقلة
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دغل االنتلجينسيا

جمال جصاني

من املعروف عن ش��ريحة املثقف��ني )االنتليجينس��يا( أنها 
تعك��س بنح��ٍو عمي��ق، حال��ة اجملتمع م��ن ق��درات وميول 
وتطلعات واس��تعداد للرقي أو لالنحط��اط. وهذا ما تعرفنا 
علي��ه ال ف��ي جت��ارب األمم واجملتمع��ات األخرى وحس��ب، بل 
بش��كل واضح ودقيق في محطات تأريخنا القدمي واحلديث؛ 
إذ االختالف النوعي بني من كان ميثلها في عصر دار احلكمة 
والتوهج العلمي واملعرفي والقيمي زمن املأمون والعقالنية 
واملعتزلة، وما حصل معها زمن االنحطاط والركود الطويل 
الذي ب��دأ مع املتوكل وحنابلته والس��الالت املنحدرة عنها. 
هذا في املاضي البعيد، وف��ي تأريخنا احلديث، ميكن التعرف 
على الفرق الشاسع بني ممثلي "االنتلجينسيا" قبل اغتيال 
املش��روع الوطني واحلض��اري العام 1963 وحت��ول اإلمكانية 
السلبية الى واقع، في ذروتها "جمهورية اخلوف" والتي نتج 
عن برنامج دمارها الشامل واملمنهج ما ميكن أن نطلق عليه 
ب� )دغل االنتلجينس��يا(، حيث دوره��م ووظيفتهم تتماثل 
واحلش��ائش الضارة )الدغل( في التمدد الكثيف والس��ريع 
ف��ي املكان، والتطفل على كل مص��ادر احلياة واحليوية فيه، 
مما يلحق أفدح األضرار بفرص اس��ترداد اجملتمع لعافيته. هذا 
احلطام الثقافي يشغل اليوم غالبية املفاصل احليوية لهذا 
احلقل رسمياً وشعبياً، ومنه مبقدورنا فك شيئاً من طالسم 

العجز العضال في املشهد الراهن.
بالرغم من األعداد الكبيرة للمنتسبني لنادي )االنتلجينسيا( 
إال ان مهم��ة العثور عل��ى من اصبح منه��م مصدر إلهام 
للعراقيني في محنتهم الراهنة، ما زال أمراً صعباً وعسيراً، 
حيث نتاجاتهم الثقافية والفكرية نادراً ما حتيد، عما رسم 
لهم م��ن مخططات وبيانات تنتهي به��م الى معطيات ال 
تعكر صفو ثوابتنا اجلليلة وراحة القيمني عليها من سدنة 
وعسس وأتباع. كم هائل من املؤلفات والكتب واملطبوعات 
في ش��تى اجمل��االت واالهتمام��ات واحلق��ول، يحرصون على 
إصداره��ا والترويج له��ا، لكنها وكما هو حال س��ابقاتها؛ 
س��رعان ما تنزوي ويلفها النس��يان م��ن دون أن تت��رك اثراً، 
اللهم س��وى املزيد من العجاج الفك��ري لواقع يزداد عتمة. 
انس��داد اآلفاق هذا جعل غير القليل منهم، يتقمص أدواراً 
أخ��رى مث��ل النزول الى الش��ارع بغي��ة حتريك ذل��ك الركود 
املزمن، واحلرص على املشاركة الدائمة في طقوس التظاهر 
األس��بوعي حتت نصب احلرية، وهي محاوالت ال تختلف في 
جوهره��ا ومردوداتها عما تركه نش��اطهم النظري البائس 

من أثر.
في جتارب ما يعرف ب��األمم واجملتمعات احلرة واملتقدمة، والتي 
عاشت محنة السقوط في مستنقعات النظم التوليتارية، 
تعرفن��ا على األدوار التي لعبتها ش��ريحة )االنتلجينس��يا( 
وه��ي في الغالب قد ش��كلت رأس رم��ح املواجهة مع تلك 
الردة احلضاري��ة، أما العدد الضئيل والذي ش��طت مواقفه 
وانحرفت عن ذلك املسار، فسرعان ما أعادوا النظر مبواقفهم 
اخملجلة تلك، وأقروا بكل شجاعة بذلك اخللل والعطب الذي 
رافقه��م آنذاك، لينهضوا من جديد. لكن مثل تلك املواقف 
املس��ؤولة والش��جاعة، لم تظهر لدينا بالرغم من األعداد 
الكبي��رة الت��ي تلوثت زم��ن النظام املباد في ش��تى احلقول 
والتخصص��ات، ليس هذا فحس��ب بل ه��رع الكثير منهم 
الى "الوليمة" التي أقامها لهم وألمثالهم الفاحتون اجلدد، 
مم��ن رمتهم األقدار العاب��رة للمحيطات على بروج املنطقة 
اخلضراء. مناخات وشروط طاردة لكل ما هو سليم ومعافى، 
ش��رعت األبواب واس��عاً أمام هذا النوع من الدغل األش��د 
فتكاً في حياة اجملتمعات والدول، لنجد أنفس��نا وسط هذا 
املأزق احلضاري وانس��داد اآلفاق الذي لن تنفع معه كل أنواع 

األدعية والتعاويذ..

ومضــة

كاريكاتري ـ  عاصم جهاد

بغداد - حذام يوسف:
على قاعة جواد س��ليم ف��ي دار الكتب 
تش��كيلي  مع��رض  أقي��م  والوثائ��ق، 
مش��ترك للطفل��ني املوهوبني )س��ماء 
االمير ومحمد حس��ن سهيل(، بحضور 
ع��دد كبي��ر م��ن االعالمي��ني واملثقفني 

واملهتمني بالفن التشكيلي العراقي.
 املع��رض حمل عن��وان )نوافذ جمالية(، 
حرص��ت املوهوبة س��ماء االمي��ر على 
م��ن وح��ي  أق��واالً  تضم��ني لوحاته��ا 
ح��ول  النقي��ة،  وروحه��ا  طفولته��ا، 
التس��امح، وش��جاعة من يتعامل به، 
وجم��ال القل��ب وال��روح، قب��ل جم��ال 
الشكل، وتقول في احدى لوحاتها قوالً 
جميالً جدا ومؤثراً: سأعيد تدوير نفسي 
ألجنح، وأحقق أحالمي"، وهو حتدي وتكرار 
للمحاولة التي يتحتم علينا جميعا ان 
منتلك هذه الروح، وهي احملاولة واملواصلة، 
وعدم التوقف عن االحالم، سماء االمير 
صبية جميلة مليئ��ة باحلياة والتحدي، 
ول��دت ع��ام 2003 ، ونش��رت مجموعة 
م��ن الكتاب��ات القصيرة حت��ت عنوان ) 
أف��كار ملونة كق��وس قزح(، تش��تغل 
ف��ي تصمي��م االكسس��وارات، ولديها 

مجموعة من االعمال اليدوية.

ام��ا الفن��ان املوه��وب محم��د حس��ن 
س��هيل فه��و م��ن مواليد ع��ام 2005، 
شارك في مهرجان الرسم مليالد السالم 
ف��ي باب��ل 2014، وحص��ل عل��ى اجلائزة 
االولى ف��ي مس��ابقة الرس��م اجلداري 
التي أقامتها مديرية الرياضة والشباب 
ف��ي بابل، كما ش��ارك ف��ي العديد من 
املعارض التش��كيلية التي أقامتها دار 
ثقاف��ة االطفال، حائز عل��ى درع االبداع 

م��ن مديرية النش��اط املدرس��ي 2015، 
يق��ول عنه وال��ده أنه م��ن عائلة فنية، 
فوالده خري��ج اكادميية الفنون اجلميلة، 
ومؤسس لقاعة وجمعية عشتار للفن 
التشكيلي في بابل، وشقيقه ايضا له 

حضور فني في احلركة.
 هذا اجلو اجلميل في قاعة عشتار، التي 
يرتاده��ا كب��ار الفنانني التش��كيليني، 
شجعه على االلتزام باحلضور لنشاطات 

اجلمعي��ة، واللق��اء مع ه��ؤالء الفنانني، 
الذين ش��جعوه على مواصلة الرس��م، 
والعمل على االلوان، فكبر وترعرع على 

رائحة األلوان.
الكات��ب ح��ازم صاف��ي يقول ع��ن هذا 
املعرض :" املعرض املشترك للموهوبني 
)س��ماء االمير ومحمد حسن سهيل(، 
إش��تغال ب��ريء، ف��ي وح��ام املش��هد 
املأس��اوي العراق��ي، وهو دلي��ل على ان 
اجلم��ال ميكن أن يك��ون مهنة طفولية 
بإمتي��از، فهما وبلوحاتهم��ا، يقترحان 
عل��ى الكب��ار طريقة مبتك��رة لتخيل 
ف��رح عراق��ي بطعم خ��اص، ل��ذا فإن 
محاولتهما االولى تس��تحق الدراس��ة 
والتقييم فعال، ألنها تش��ير الى عالمة 
فارق��ة ف��ي تاري��خ الف��ن التش��كيلي 
العراقي احلديث، الذي أتاح لهما فرصة 

معقولة للظهور.
اجلدي��ر بالذك��ر ان الصحفية اس��ماء 
محمد مصطف��ى هي وال��دة الفنانة 
املوهوبة سماء األمير، وهي من اشرفت 
على تربيتها إنس��انيا، وفنيا، ولم تدخر 
جهدا ف��ي منحها كل م��ا حتتاجه في 
فكان��ت  هوايته��ا،  وتنمي��ة  حياته��ا، 
تستحق وبجدارة ان تكون األم املثالية.

نوافذ جمالية.. معرض فني مشترك على قاعة دار الكتب والوثائق

الطفلة املوهوبة سماء االمير

اليوم مشروع قانون مكافحة العنف 
األسري في دار ثقافة األطفال

العراق بين أسرع 10 
دول في اإلنترنت

بغداد - الصباح الجديد:
تنظم جلنة املرأة في وزارة الثقافة والسياحة واالثار، وبالتعاون 
مع جمعي��ة االمل العراقية، ومكتب خدمات املش��اريع لألمم 
املتحدة، نقاش الطاولة املس��تديرة "مشروع قانون مكافحة 

العنف االسري".
وسيش��ارك في النقاش اجلهات الوزارية اخملتصة، ومؤسسات 
صاحب��ة القرار في التش��ريع القانوني. وذل��ك اليوم اخلميس 
املصادف ) 2017/5/25( الس��اعة احلادية عشرة صباحا في دار 

ثقافة االطفال الكائنة في املنصور، امام متنزه الزوراء.

الصباح الجديد- وكاالت:
تتربع دول آس��يوية مثل كوريا اجلنوبية، وأخرى إس��كندنافية 
مث��ل الدمنارك، على قائم��ة الدول التي تتوف��ر على اإلنترنت 

األكثر سرعة.
اما على املستوى العربي فتتصدر دول خليجية أولها اإلمارات، 
قائمة البلدان العربية التي تضمن ملواطنيها إنترنت سريعاً، 
لكّن دولتني فقط هما اإلمارات وقطر تتجاوزان املعدل العاملي 

في سرعة اإلنترنت وهو 5.6 ميغابايت في الثانية.
وجاءت دول��ة االمارات في صدارة ال��دول العربية، ومن بعدها 
قط��ر، تتبعه��ا الكويت، اما في املرتب��ة الرابعة فقد جاء كل 
من العراق واملغرب، وجاءت الس��عودية في املرتبة السادسة، 
بعده��ا األردن، وفي املراتب األخيرة ج��اء كل من تونس وعمان 

وجزر القمر.

الصباح الجديد - وكاالت:
إنتقدت املُمثلة املكس��يكّية س��لمى 
حايك، بش��ّدٍة األوساط الس��ينمائّية 
األميركّية. وكشفت حايك، في تصريح 
مدوٍّ، خباي��ا هوليوود، ُمعدًة أن عاصمة 
صناع��ة األف��الم ف��ي العال��م تُعام��ل 
النس��اء، مث��ل ق��ردة الس��يرك، وتُريد 
التخّل��ص منهّن، إّن تبني أنهّن يتمتعّن 

بالذكاء.
فخالل طاولة ُمس��تديرة نُّظمت على 
هامش مهرج��ان كان للفيلم، حملت 
املمثلة واملنتجة، على العنف والنزعة 
الذكوري��ة ف��ي هوليوود، حي��ث يعد 
البعض املمثالت الش��ابات لعبة في 

أيديهم.
عاًما(:"يقول��ون  حاي��ك)50  وقال��ت 

أوج��دوا ل��ي قرداً، ورمب��ا نحقق امل��ال. وبعد ذلك 
يدركون أن هذا القرد يحسن احلساب، فيحكمون 

عليه بالقتل".
وتابعت: "صحيح أنه قد يكون من األسهل على 
النس��اء اجلميالت احلصول على دور، إال أنه ألمر 
فظي��ع أن يفكر املرء أن املرأة اجلميلة س��تكون 

غبية بالضرورة".
إل��ى ذلك، رأت حايك أن هذا خطأ اس��تراتيجي، 
نظراً إلى القدرة اإلقتصادّية للسوق النسائّية.

وأوضح��ت: "ه��م ال يدرك��ون أهمي��ة اجلمهور 
النسائي. لقد أُهملنا ملدة طويلة جداً، بحيث ال 

يعرفون ما نريد أن نرى على الشاشة".
ول��م يفلت مهرج��ان كان من س��هامها أيًضا، 
إذ إن��ه لم مُين��ح جائ��زة الس��عفة الذهبّية إالّ 
مّرة واح��دة إلى امرأة، وه��ي النيوزيلندّية جاين 

كامبيون، عن فيلم "ذي بيانو" في عام 1993.

سلمى حايك تفضُح
 أسرار وخبايا هوليوود

مجل��س  رئي��س  برعاي��ة 
الثقاف��ة  ووزارة  الن��واب 
والسياحة واآلثار، اقامت 
املؤمترات  دائ��رة قص��ر 
الثقافية  والعالقات 
احتفالية  العام��ة 
حتت شعار )التنوع 
زاد  الثق���اف��ي. 
وراف��د  معرف��ة 
حياة( مبناس��بة 
العاملي  الي��وم 
ع  للت���ن�����و
الثقاف��ي م��ن 
اج����ل ح��وار 

التنمية.
جاءت الفعالية 
كة  ا لش����ر با
س��فارات  م��ع 
ن،  بيج�����ا ر ذ أ
 ، كي�����ا ت��ر و
ف��ي  والفلب��ني 

بغ��داد، واخلطوط اجلوي��ة التركية، 
ونادي االخاء التركماني، وش��هدتها 

القاعة الكبرى جمللس النواب.
وقد حضره��ا رئيس مجلس النواب 
ووزي��ر  اجلب��وري،  س��ليم  الدكت��ور 
ووكالء  روان��دزي،  فري��اد  الثقاف��ة 
ال��وزارة ف��وزي االتروش��ي، وطاه��ر 
ناصر احلم��ود، وجابر اجلابري، ووكيال 
وزارة الشباب والرياضة، ومستشار 
السفير األميركي، اضافة الى عدد 

من الهيئات الدبلوماسية املعتمدة 
ف��ي بغ��داد، وع��دد م��ن منظمات 

اجملتمع املدني واملثقفني.
 اس��تهلت الفعالية بعزف للسالم 
اجلمهوري العراق��ي، وكلمة لرئيس 
مجل��س الن��واب س��ليم اجلب��وري.  
من جانب��ه دعا وزي��ر الثقافة فرياد 
روان��دزي الى ترك الص��راع، واعتماد 
ب��ني  والتق��ارب  التفاه��م  لغ��ة 
والتجانس  املتنوع��ة،  مجتمعاتن��ا 
لرس��م سياس��ات مالئم��ة، تتيح 
لتعزي��ز  املش��اركة  للمواط��ن 
ه��ذا التن��وع الثقاف��ي.  وش��هدت 
االحتفالية عزفا موسيقيا ألطفال 
مدرسة املوس��يقى والباليه، وعزفاً 
على آلة الكمان للطفلني املوهوبني 
رؤوف،  وفاطمة  مرتضى مصطفى، 
واغاٍن تراثية لش��تى ان��واع الطيف 
ع��ن  وثائقي��ا  وفيلم��ا  العراق��ي، 
املش��غوالت اليدوي��ة ملعهد احلرف 
والفنون الش��عبية، ووصلة غنائية 

للمطرب املوصلي جاسم حيدر.

وزارة الثقافة والسياحة واآلثار تحتفل 
باليوم العالمي للتنوع الثقافي

بغداد - الصباح الجديد:
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