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بغداد - وعد الشمري:
الوطن��ي،  التحال��ف  كش��ف 
أمس االربع��اء، عن عزمه اجراء 
زي��ارة إل��ى دول اخللي��ج، فيم��ا 
أكد أن املوعد ل��م يتم حتديده، 
الصراع  بنيت��ه اس��تغالل  افاد 
بني الس��عودية وقط��ر لصالح 
الش��عب العراق��ي م��ن خالل 
امتالك منظومة عالقات جيدة 

مع اجلميع من دون استثناء.
وق��ال القيادي الب��ارز في كتلة 
املواط��ن ص��الح العرب��اوي في 
حدي��ث مع "الصب��اح اجلديد"، 
إن "فك��رة ب��دأت تتبل��ور داخل 
التحالف الوطني بزيارة مهمة 

إلى دول اخلليج العربي".
"جمي��ع  أن  العرب��اوي  وتاب��ع 
مكون��ات التحال��ف الوطن��ي 
مع اج��راء ه��ذه الزي��ارة، لكن 
بالنس��بة  املوقف غي��ر واضح 
للكتل االخرى الشريكة لنا في 

العملية السياسية".
لكن��ه اش��ار إل��ى ان "الق��رار 
النهائي للجولة لم يتخذ حتى 
االن م��ن أجل املض��ي بتحديد 
موعد لها"، متوقعاً ان "يترأس 
الوفد زعي��م التحالف الوطني 
عم��ار احلكيم وعدد ليس قليل 

من القيادات املهمة".
تتمة ص3 اجتماع سابق للتحالف الوطني

التحالف الوطني يحّضر لزيارة مهمة
إلى دول الخليج برئاسة الحكيم

بهدف إقامة عالقات جيدة مع الجميع
تقريـر

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنت ق��وات "بدر" املنضوية في 
احلشد الش��عبي، تطهير 17 كم 
م��ن احل��دود العراقية-الس��ورية، 
فيما أش��ارت الى مس��ك الساتر 

احلدودي بني البلدين.
وقال إعالم القوات في بيان اطلعت 
علي��ه "الصباح اجلدي��د"، إن "بدر 
أجن��زت تطهير 17 ك��م من احلدود 
العراقية السورية ومسك الساتر 
احلدودي بني العراق وسوريا"، مبينا 
أن "التقدم الي��وم كان من منفذ 
ام جريص احلدودي وصوال الى قرية 

جاير غلفاس باجتاه القائم".

وأوض��ح البي��ان أن��ه "مت تطوي��ق 
وقط��ع  غلف��اس  جاي��ر  قري��ة 
االمداد عنها بالكامل اس��تعداداً 
ال��ى "قتل 4  القتحامه��ا"، الفتاً 
انتحاريني بعجالت مفخخة وقتل 
9 ارهابي��ني ف��ي تخومها وغنم 5 
عجالت حتمل أحاديات، مبش��اركة 
فرقة االمام علي القتالية واسناد 

صقور طيران اجليش العراقي".
أعلن��ت  آخ��ر  س��ياق  وف��ي 
االس��تخبارات العسكرية، ضبط 
ثالث س��يارات مفخخ��ة في حي 
ملدين��ة  األمي��ن  باجلان��ب  النج��ار 
الس��يارات  أن  مبين��ة  املوص��ل، 

الغ��رض منه��ا  املضبوط��ة كان 
والق��وات  النازح��ني  اس��تهداف 

األمنية.
االس��تخبارات  إع��الم  وق��ال 
العس��كرية ف��ي بي��ان اطله��ت 
عليه "الصباح اجلديد"، إن "مفارز 
العسكرية  االستخبارات  مديرية 
ف��ي الل��واء الثال��ث الفوق��ة 16 
الفرقة،  استخبارات  بالتعاون مع 
ضبط��ت ثالث عج��الت مفخخة 

احداها عجلة جلمع النفايات".
الق��وات االمني��ة تفكك س��يارة 

مفخخة في الكرادة داخل.
"الس��يارات  أن  البي��ان  وأض��اف 

مح��ورات بنح��و يجع��ل منه��ن 
ق��وة تدميرية كبي��رة كانت تروم 
وقواتن��ا  النازح��ني  اس��تهداف 
االمني��ة في ح��ي النج��ار احملرر"، 
مش��يرة الى "تفكيكه��ا وإبطال 
مفعوله��ا بالتع��اون م��ع اجلهد 

الهندسي للفرقة".
م��ن جه��ة أخ��رى اعلن��ت قوات 
"س��رايا اجله��اد"، اح��دى فصائل 
احلش��د الش��عبي، عن مقتل 13 
م��ن تنظي��م "داعش"  انتحاري��اً 
بص��د هج��وم للتنظي��م غ��رب 

مدينة املوصل. 
تتمة ص3

تطهير 17 كم من الحدود العراقية السورية ومسك الساتر الحدودي

البنتاغون يعلن نجاح تجربة العتراض 
صاروخ باليستي عابر للقارات

الرافدين يستبعد المستلفين 
ممن لم يسددوا ما في ذمتهم

بغداد ـ الصباح الجديد:
ق��ال اجلي��ش األميركي إن��ه أجرى 
بنجاح أول جتربة للدفاع الصاروخي 
تش��مل محاكاة هج��وم بصاروخ 
باليستي عابر للقارات في عالمة 
فارقة مهم��ة لبرنامج يهدف إلى 
الدفاع ض��د التهديد املتزايد الذي 

متثله كوريا الشمالية.
وأطلق اجلي��ش األميركي صاروخا 
باليستيا من جزيرة كواجالني أتول 
الواقعة بجزر املارشال باجتاه املياه 
جنوبي أالسكا، ثم أطلق صاروخا 
العتراض��ه م��ن قاع��دة فاندنبرج 

اجلوية في كاليفورنيا.
بض��رب  التجرب��ة  خب��راء  وق��ارن 
طلقة بطلقة أخ��رى وأوضحوا أن 

الصعوبة تزايدت بسبب املسافات 
الهائلة في التجربة.

وقال��ت وكالة الدف��اع الصاروخي 
إنه��ا أول جترب��ة حي��ة العت��راض 
صاروخ باليس��تي في إطار برنامج 
الدف��اع األرضي ميدك��ورس الذي 
بوين��ج وأش��ادت  تدي��ره ش��ركة 
بالتجرب��ة ووصفته��ا بأنها "اجنازا 

استثنائيا".
وق��ال جيم س��يرجن مدي��ر وكالة 
الدفاع الصاروخي ف��ي بيان "هذا 
النظ��ام مهم للغاي��ة للدفاع عن 
بلدنا وه��ذه التجرب��ة توضح أننا 
منتلك ق��وة ردع جديرة بالثقة ضد 

أي تهديد حقيقي".
تتمة ص3

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعل��ن مص��رف الرافدين،ام��س 
اس��تبعاد  انه س��يتم  االربعاء، 
طالبي الس��لفة م��ن املوظفني 
عند عدم تسديد ما في ذمتهم 

من سلف سابقة.
وقال املكتب االعالمي للمصرف 
في بيان اطلعت عليه "الصباح 
اجلديد" ان "موظفي دوائر الدولة 
الذين مت منحهم سلفة سابقة 
من املصرف ولم يقم بتسديدها 
س��يتم اس��تبعاد طلب تقدميه 

على سلفة 5 ماليني دينار".
واض��اف ان "املص��رف خص��ص 
خاص��ة  الكتروني��ة  اس��تمارة 
موقع��ه  عل��ى  ومجاني��ة 

االلكتروني للتقدمي على سلفة 
اخلمس��ة ماليني"، مش��يرا الى 
ارس��ال االس��تمارة  ان "تك��رار 
االلكتروني��ة من قب��ل املوظف 
يس��تبعد طلب��ه ويت��م الغ��اء 

استمارته". 
الرافدين: لم نوقف منح السلف 
للموظف��ني ونحتف��ظ بحقن��ا 

القانوني حلماية سمعتنا
م��ن  فروع��ه  يح��ذر  الرافدي��ن 
تعاطي الرشوة ويهدد موظفيه 

باحالتهم للقضاء
وباشر املصرف خالل عام 2016، 
مبنح سلف للموظفني مقدارها 
خمس��ة ماليني دينار على وفق 

آليات وضوابط محددة.

ملحق "       " 

بغداد - أسامة نجاح:
العملي��ات  ق��وات  قي��ادة  أك��دت 
املش��تركة ، ي��وم ام��س األربع��اء ، 
بأن ق��وات الش��رطة االحتادية والرد 
الس��ريع تواصل تقدمه��ا في حي 
الزجنيل��ي، مش��يرة إل��ى ، ضب��ط 
عش��رات العج��الت املفخخ��ة في 

امين املوصل . 
وقال الناطق باسم قيادة العمليات 
املش��تركة العمي��د الرك��ن يحيى 
رس��ول في حديث خاص لصحيفة 
‘‘الصباح اجلديد‘‘ إن "تنظيم داعش 
خس��ر ما نسبته أكثر من %80 من 

جنوده وعناصره االنتحاريني . 
الش��رطة  "ق��وات  أن  وأض��اف 
االحتادي��ة والرد الس��ريع مس��تمرة 
في تقدمها بحي الزجنيلي ش��مال 
املدينة القدمية حيث استولت على 
عشرات العجالت املفخخة جاهزة 
التلغيم والتدريع في امين املوصل". 
حالي��ا  يفتق��ر  "داع��ش  أن  وب��ني 
للعناص��ر االنتحارية بس��بب قتل 
اع��داد كبيرة منهم في االس��ابيع 
املاضي��ة وتش��ظي التنظي��م الى 
خالي��ا متفرق��ة يس��ودها االرب��اك 
باملدني��ني  التحص��ن  ال��ى  وتلج��أ 

واألزقة ألضيقة". 
واك��د العمي��د يحيى رس��ول ان" 

القطعات العسكرية شارفت على 
نهاي��ة عمليات حترير امي��ن املوصل 
من خالل عمليات احلشد الشعبي 
ف��ي الش��ريط احلدودي ب��ني العراق 
وس��ورية التي ستعجل من عملية 
القضاء على داعش بش��كل نهائي 

في العراق . 
من جانبه��ا أعلنت خلي��ة اإلعالم 
أحلربي يوم أم��س األربعاء , عن قتل 
17 ارهابياً بضربة جوية استهدفت 
ع��دة جتمع��ات تابع��ة لعصاب��ات 

داعش اإلرهابية في أمين املوصل. 
وذكرت اخللية في بي��ان لها, تلقت 
‘‘الصباح اجلديد‘‘, نسخة  صحيفة 
من��ه, أن "طيران اجليش وجه ضربة 
جوي��ة اس��تهدفت ع��دة جتمعات 
تابع��ه لعصاب��ات تنظي��م داعش 
اإلرهاب��ي ف��ي تل ف��ارس والبعاج و 

بادوش غرب املوصل. 
وأضافت, أن "الضربة اس��فرت عن 
قت��ل 17 ارهابي��اً وتدمير 3 عجالت 

احداها حتمل احادية". 
مديري��ة  أعلن��ت  جهته��ا  م��ن 
أمس  العس��كرية،  االس��تخبارات 
 23 عل��ى  اس��تيالءها   ، األربع��اء 
صاروخ��اً حراري��اً محم��وال في امين 

املوصل.
 تتمة ص3

"داعش" يخسر نحو 80 % من عناصره االنتحاريين 
والعشرات من السيارات المفخخة في أيمن الموصل

القوات املشتركة تفتح ممرات آمنة للمدنيني في مناطق القتال باملوصل 

بغداد ـ الصباح الجديد:
حي��در  ال��وزراء  رئي��س  اص��در 
العبادي،ام��س االربعاء، توجيهات 
واوامر لقي��ادة عمليات بغداد من 
اج��ل حماية املدني��ني، فيما وجه 
باالقتص��اص ب��كل م��ن يري��د ان 

يعبث بارواح االبرياء.
وق��ال مكت��ب العبادي ف��ي بيان 
اطلع��ت عليه "الصب��اح اجلديد" 
ان "رئي��س الوزراء حي��در العبادي 
زار ام��س مق��ر قي��ادة عملي��ات 
بغ��داد واجتماع بقادته��ا"، مبيناً 

ان "العب��ادي اطل��ع على اخلطط 
االمنية في بغداد بعد التفجيرات 
اس��تهدفت  الت��ي  االرهابي��ة 
ودائ��رة  بالك��رادة  املواطن��ني 

التقاعد".
"العب��ادي  ان  املكت��ب  واض��اف 
اص��در مجموع��ة من االج��راءات 
واالوام��ر لقي��ادة عملي��ات بغداد 
للمس��اهمة ف��ي احلف��اظ عل��ى 
االمن في العاصمة وحماية ارواح 

املواطنني".
تتمة ص3

بغداد ـ الصباح الجديد:
أك��دت احملكمة االحتادي��ة العليا أن 
تصويت مجلس النواب بالقرار )15 
لس��نة 2015( عل��ى ق��رار مجلس 
ال��وزراء املرقم )307 لس��نة 2015( 
مبس��مى "حزم��ة االصالح��ات" ال 
يعني تفويض��اً للصالحيات" الفتة 
إل��ى "أنها مبنزل��ة املصادقة عليها 
ش��ريطة اتفاقه��ا م��ع الدس��تور 

والقوانني النافذة".
وذكر بيان صحفي صدر عن احملكمة 
اطلعت عليه "الصباح اجلديد"، أن 
العلي��ا عقدت  "احملكم��ة االحتادية 
جلس��تها برئاسة القاضي مدحت 
احملم��ود وحض��ور جمي��ع اعضائها 

تلق��ت طعناً بق��رار مجلس النواب 
رقم 15 لسنة 2015".

وأض��اف البي��ان أن "املدع��ي اعتبر 
ه��ذا الق��رار تفويضاً م��ن مجلس 
الن��واب لصالحيات��ه إل��ى مجلس 
الوزراء ال��ذي أصدر حزمة اصالحات 
بالقرار )307 لس��نة 2015( وقال إن 
هذا يتعارض م��ع مبدأ الفصل بني 
السلطات الواردة في املادة )47( من 
الدستور". واش��ار إلى أن "احملكمة 
وجدت أن قرار مجل��س النواب جاء 
للمصادقة على قرار مجلس الوزراء 
واش��ترط لنفاذه��ا أن تك��ون وفقاً 

للدستور والقوانني النافذة".
تتمة ص3

العبادي يصدر توجيهات 
وأوامر لقيادة عمليات 

بغداد لحماية المواطنين

"االتحادية" ترد الطعن 
بمصادقة البرلمان على 

إصالحات العبادي

االستخبارات العسكرية تضبط
23 صاروخًا حراريًا بأيمن الموصل

ناجون من أيمن الموصل يتحدثون عن
"صفقات" داعش الفاشلة لتهريب عائالتهم 23

مختارات ثقافية..
الجديد في عالم الفكر والمعرفة

)قراءة في كتاب الظاهراتية والرمز لـ)جاسم حميد جودة(

داللة المفردة.. في نصوص التونسية أمال مناعي
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السليمانية ـ عباس كاريزي:

العلي��ا  املفوضي��ة  اعلن��ت 
لالنتخاب��ات في اقليم كردس��تان 
ع��ن الب��دء باتخاذ االس��تعدادات 
االنتخاب��ات  إلج��راء  املطلوب��ة 
البرملانية وانتخ��اب رئيس االقليم 
املقرر اجراءها في ش��هر تش��رين 

الثاني املقبل.
املفوضني  رئي��س مجل��س  وق��ال 
هندري��ن محمد في تصريح عقب 
اجتماع جمللس املفوضني مع ممثلي 
الق��وى واالحزاب السياس��ية في 
خص��ص  اجتماع��ا  ان  االقلي��م، 
الستطالع رأي االحزاب السياسية 
واملشكالت والعراقيل التي تواجه 
اجراء انتخاب��ات نزيهة خالية من 

التالعب.
واضاف محم��د ان أي��ة تعليمات 
س��تصدر الحق��اً ع��ن املفوضية 
س��تأخذ بعني االعتبار التوصيات 
واملالحظات التي قدمتها االطراف 
باعطاء  والتي متثلت  السياس��ية 
توضيح��ات ع��ن بع��ض القوانني 
واآللي��ات التي تتبعه��ا املفوضية 
في اج��راء االنتخاب��ات، مؤكداً ان 
لتحقي��ق  املفوضي��ة ستس��عى 
االجماع على أية اجراءات تتخذها 

الحقا.
م��ن جهته ق��ال املتحدث باس��م 
العلي��ا لالنتخابات في  املفوضية 
االقلي��م ش��يروان رزاري في مؤمتر 
عق��دت  املفوضي��ة  ان  صحف��ي 
االط��راف  ممثل��ي  م��ع  اجتماع��اً 
السياس��ية بحضور ممثل البعثة 
الدولي��ة لالمم املتح��دة في العراق 
يونامي، بحث خالله ثالثة مواضيع 
القوائم  تعام��ل  وآلية  اساس��ية 
املالئم��ة  والس��بل  السياس��ية 
لتس��مية مراقبي املراكز من قبل 
االطراف السياس��ية وآلية حتديث 

سجل الناخبني. 
واضاف انه اذا لم تتمكن االطراف 
السياسية من اعادة تفعيل عمل 
قانون  برمل��ان كردس��تان الص��دار 
جديد لالنتخاب��ات، فأن املفوضية 

س��تضطر الى اج��راء االنتخابات 
الس��ابق  للقانون  وفق��ا  املقبل��ة 
ش��به  القائم��ة  يعتم��د  وال��ذي 

املفتوحة.
زراري اكد ان مجلس الوزراء خصص 
22 ملي��ار دينار الج��راء االنتخابات 
ف��ي االقلي��م، وان املفوضية وفقا 
للقانون رقم 4 من برملان كردستان، 
ملزمة باجراء االنتخابات البرملانية 
في االقلي��م مبوعدها احمل��دد، وهو 
شهر تش��رين الثاني املقبل، وتابع 
زراري قائ��الً ان حكوم��ة االقلي��م 
لم تخصص اي��ة ميزانية حلد االن 
الج��راء االس��تفتاء ف��ي االقليم، 
موضح��اً ان امليزاني��ة احلالية هي 
برمل��ان  انتخاب��ات  فق��ط الج��راء 
ورئاس��ة االقلي��م في كردس��تان، 
الفتا ال��ى ان املفوضية لم تكلف 
اس��تعداداتها  باتخ��اذ  رس��مياً 
املطلوب��ة الج��راء االس��تفتاء في 

االقليم، وتابع في حال مت تكليفنا 
عندها سيكون لنا رأي حول ذلك.

وب��ني ان املفوضية ملزم��ة باتخاذ 
جمي��ع االج��راءات احلديثة بهدف 
تنقية وحتديث س��جالت الناخبني، 
وازالة وحذف اسماء املتوفني منها، 
وتاب��ع لذا ف��أن املفوضية خاطبت 
اجلهات املعنية ف��ي وزارة الصحة 
لتزويدها باس��ماء الوفيات لتقوم 
املفوضي��ة بحذفها من س��جالت 

الناخبني. 
ب��دوره ق��ال مس��ؤول مؤسس��ة 
االنتخابات ف��ي احلزب الدميقراطي 
الكردستاني عضو مجلس النواب 
ان��ه  املس��تقيل خس��رو ك��وران، 
يأم��ل بان يت��م اج��راء االنتخابات 
في اقليم كردس��تان في موعدها 
احملدد، واضاف ان خمس��مئة الف 
مص��وت مت اضافتهم الى س��جل 
الناخب��ني منذ آخ��ر انتخابات عام 

2013 ولغاية اآلن.
واض��اف ك��وران ان حزب��ه اتخ��ذ 
للمش��اركة  اس��تعداداته  جميع 
في االنتخاب��ات الجراء االنتخابات، 
معرب��ا ع��ن امل��ه ف��ي ان جت��رى 
االنتخابات ف��ي موعدها احملدد أي 

. )2017--11 6(
وح��ول املطالبة بتحديث س��جل 
الناخبني قال كوران ان الس��جالت 
هي ذاتها التي اعتمدت عام 2005 
من قب��ل وزارة التج��ارة العراقية، 
وال��ذي يعم��ل ب��ه حل��د االن، وهو 
يعتم��د بالدرج��ة االس��اس على 
لتحديد عدد  التموينية،  البطاقة 
اف��راد كل عائلة، مضيفاً ان احلزب 
الدميقراطي كم��ا االحزاب االخرى 
له مالحظات على سجل الناخبني 
ويطال��ب بتحديثها لتنقيتها من 
اسماء املتوفني واالسماء املتكررة. 
اما فيما يخص باجراء االنتخابات 

في الع��راق وموضوعة مش��اركة 
احل��زب الدميقراط��ي م��ن عدمها 
ف��ي انتخاب��ات مجل��س الن��واب 
املرتقب��ة، ق��ال ان لدينا مجموعة 
من املالحظات على اداء املفوضية 
وقان��ون االنتخاب��ات، وان القان��ون 
احلالي غنب حق الكرد بنحو واضح، 
الذي يقس��م العراق على اس��اس 
18 دائ��رة انتخابي��ة، ما ي��ؤدي الى 
اه��دار واضح لع��دد مقاعد الكرد 
في مجلس الن��واب العراقي، وفي 
حني عبر عن امله في تغيير قانون 
االنتخاب��ات احلال��ي، فان��ه اش��ار 
الش��راكة  انته��اك مقومات  الى 
واملبادئ التي بنيت عليها العملية 
السياسية في البالد، وان التعاطي 
االن يت��م عل��ى اس��اس االغلبية 
واالقلي��ة وليس على اس��اس حق 

كل مكون.
واضاف ان حزبه قد اليش��ارك في 

االنتخاب��ات املقبلة، اذا ما لم يتم 
تغيي��ر قان��ون االنتخاب��ات احلالي 
التج��اوز عل��ى مب��ادئ  واس��تمر 

الشراكة احلقيقية.
بدوره قال مسؤول غرفة االنتخابات 
ف��ي حركة التغيي��ر زمناكو جالل 
انه طالب املفوضية بتنقية سجل 
الناخبني م��ن االس��ماء الوهمية 
والوفي��ات، وتالفي االخط��اء التي 
لعودة  حدث��ت س��ابقاً، كش��رط 
الثق��ة ب��ني املفوضي��ة واالطراف 

السياسية واملواطنني.  
يشار الى انه ووفقا الحدث احصاء 
فان قرابة ثالثة ماليني وخمسمئة 
الف شخص يحق لهم املشاركة 
ف��ي االنتخابات، التي من املفترض 
اجراؤها في ش��هر تش��رين الثاني 
ال��دورة  انته��اء  قب��ل  أي  املقب��ل 
لبرمل��ان  احلالي��ة  التش��ريعية 

كردستان في 2017-11-6 .  

مفوضية االنتخابات تبدأ استعداداتها
إلجراء االنتخابات في كردستان

أكدت أنها لم تبّلغ رسميًا بالتحضير إلجراء االستفتاء في اإلقليم طارق حرب

2017/5/30 زم��ان املؤمت��ر  الثالث��اء  ي��وم 
الصحف��ي االس��بوعي لرئي��س ال��وزراء 
وك��م كان واضحاً ف��ي اجابته دقيقاً في 
قول��ه عندما اكد عل��ى التزامه بقواعد 
الدس��تور اخلاص��ة باالنتخاب��ات او على 
حد تعبيره  التوقيتات الدس��تورية وذلك 
يعن��ي تطبيق اح��كام الدس��تور الواردة 
بامل��ادة )56( من الدس��تور والتي قررت ان 
مدة الدورة  االنتخابية جمللس النواب اربع 
سنوات تبدأ بأول جلسة للمجلس وحيث 
ان اول جلس��ة جمللس الن��واب كانت يوم 
2014/7/1 فأن ذلك يعني ان عمر مجلس 
الن��واب ينتهي ي��وم2018/6/30 اذ يكمل 
في اليوم االخبر من حزيران س��نة 2018 
االربع س��نوات من عمر اجملل��س هذا من 
الناحية الدستورية اما الناحية الواقعية 
فأن عمر مجلس النواب ينتهي قبل عدة 
اش��هر من هذا املوعد وذل��ك الن الفقرة 
الثانية من املادة )56( من الدس��تور قررت 
اجراء انتخاب��ات اجمللس بدورت��ه اجلديدة 
تك��ون قبل 45 يوماً من التاريخ الس��ابق 
أي يج��ب ان يتم اج��راء انتخابات اجمللس 
اجلديد س��تكون ي��وم 2018/5/15  مادام 
ان االربع س��نوات تنتهي يوم2018/6/30 
ومب��ا ان نواب اجمللس احلالي سيس��همون 
ف��ي احلملة االنتخابي��ة التي حتصل قبل 
موعد االنتخابات ف��ي2018/5/15  وذلك 
يعني ان ش��هر شباط الشهر الثاني من 
س��نة 2018 او في الش��هر الثالث الذي 
يلي شهر شباط واذا كان موقف العبادي 
بهذه اجلدي��ة وبهذا االلتزام الدس��توري 
في اجراء االنتخابات فان في مقابلة هذا 
الق��ول لرئيس الوزراء هنال��ك اقوال واراء 
وتصريحات واعالنات عن اخلشية واخلوف 
مم��ا بع��د داع��ش وان هنال��ك م��ن يقول 
بدخ��ول االمي��ركان مج��دداً وم��ن يقول 
بقي��ام حكومة طوارئ وقول انه س��وف 
لن يتم اجراء االنتخابات وس��وى ذلك من 
االقوال التي تدفع الناس للخوف والفزع 
ان لم تدفعهم الى الهجرة خارج العراق 
والهرب م��ن البلد الس��يما وان البعض 
يق��ول ب��أن االم��ن س��يفقد وان احلكم 
سيكون  للعشائر وليس للقانون والدين 
دور البل ذه��ب البعض الى ابعد من ذلك 
عندما بشر بحكم العصابات واجلماعات 
املس��لحة وس��وى ذلك من االقوال التي 
يق��ف امامها املواط��ن في حي��رة  اذ ما 
ال��ذي دف��ع السياس��يني الى مث��ل هذه 
االق��وال؟ وهل ه��ي منافس��ة حزبية ام 
دعاي��ة انتخابي��ة ام اغ��راض اخ��رى؟ اذا 
علمنا ما يترت��ب عليها من يأس وقنوط 
وان هذه االقوال قد تشكل احدى اجلرائم 
املاس��ة بأمن الدولة وخاصة املادة )210( 
من قان��ون العقوبات رقم )111( لس��نة 
1969 وبص��رف النظر ع��ن ذلك فأن قول 
رئيس الوزرا ء يش��كل الضمانة لاللتزام 
بأحكام الدس��تور الجراء االنتخابات في 
موعدها ودحضاً لكل االقوال وطمأنينة 

للمواطن العراقي في هذه الظروف.

العبادي والتوقيتات 
الدستورية لالنتخابات

تقـرير

ترجمة :حسين محسن

ق��ام مدي��ر إتص��االت دونال��د ترامب 
بتقدمي إس��تقالته، بعد ثالثة أش��هر 

فقط من تنصيبه من قبل الرئيس. 
مايك دوبك س��لم طلب إس��تقالته 
في الثامن عش��ر من شهر أيار، لكن 
وفقاً للتقاري��ر أنه عرض عليه البقاء 
خالل رحلة ترامب العاملية، و ليس من 
الواضح متى سيكون آخر يوم له في 

منصبه.
و قد أتت إس��تقالته بعد ان أنتشرت 
مستش��ارين  و  مس��اعدين  أق��وال 
خارجيني بأن ترامب يش��عر باإلحباط 
بعد منو املزاعم حول التدخل الروسي 
في انتخاب��ات عام 2016 والكش��ف 
ع��ن الرواب��ط احملتمل��ة ب��ني حملته 

وموسكو.
و متت اإلش��ارة في األس��بوع املاضي 
في هذا الشأن أيضاً الى إرتباط صهر 
ترامب جاريد كوش��نر أو تواصله مع 
احلكومة الروس��ية بع��د فترة وجيزة 
م��ن اإلنتخاب��ات،و يزعم أن كوش��نر 
ناقش إقامة قناة سرية مع احلكومة 
املناقش��ات  لتس��هيل  الروس��ية 

احلساسة حول الصراع في سوريا
وكان الغ��رض من توظي��ف دوبك هو 
تخفيف العبء على ش��ون سبيسر، 
األبيض،  للبيت  الصحفي  السكرتير 

ال��ذي كان يتول��ى أيضا مه��ام مدير 
االتصاالت خالل الشهر األول لرئاسة 
ترامب. وقد قام ترامب بش��كل سري 
وعلني بألقاء اللوم على  استراتيجية 
االتص��االت في البي��ت األبيض و قال 
بانها تس��ببت بتصعيب بداية فترته 

الرئاسية.
دوب��ك ه��و آخر موظ��ف ف��ي البيت 
األبيض غ��ادر ه��ذه اإلدارة في الوقت 
الذي تكثفت في��ه التحقيقات حول 
االتص��االت احملتمل��ة ب��ني ترام��ب و 

مسؤولني في احلكومة الروسية.
ومن غير الواضح ما إذا كانت حتركات 

املوظفني األخرى وشيكة أم ال.
و صرح كيليان كون��واي لوكالة أنباء 
فوك��س »أن دوب��ك كان ق��د عبر عن 

رغبته مبغادرة البيت األبيض«
و ق��ام بعده��ا رينس بريب��وس  رئيس 
موظفي البيت األبي��ض بإصدار بالغ 

يشكر فيه دوبك. 
قائ��الً » أري��د أن أش��كر ماي��ك دوبك 

خلدمته الرئيس ترامب و إدارته«.
و أضاف »نح��ن نقدر مايك و نحترمه 
و إننا ممتنون جداً من خدمته للرئيس 
ترامب و لبالدنا. و كان مايك قد سلم 
إستقالته  قبل جولة الرئيس العاملية 
التاريخية لكن عرضن��ا عليه البقاء 
ف��ي املنصب حتى إنته��اء اجلولة. الن 
مايك سيساعد الرئيس خالل رحلته 
و س��يكون م��ؤازرا قوي��اً للرئي��س و 

سياساته«.
إال أن اس��تقالة ماي��ك دوب��ك تأت��ي 
وسط انتقادات وجهت للبيت األبيض 
بسبب إس��تراتيجيته لإلتصاالت، وال 
سيما التناقضات بني الرئيس وفريقه 

الصحفي.
ويعتقد أن شون سبايسر، السكرتير 
الصحف��ي، ال��ذي كان��ت ميليس��يا 
مكارث��ي تطعن ب��ه بال رحم��ة على 
برنامج ساترداي نايت اليف، يقلل من 

ظهوره العام.
عمل سبيسر بشكل وثيق مع دوبك، 
ف��ي محاولة إخف��اء تفاصي��ل عزل 
الرئي��س ترامب جليم��س كومي مدير 

مكتب التحقيقات الفدرالي. 
و قد أنخ��رط دوبك، 47 عاماً، في هذا 

اجملال منذ ثمانينيات القرن املاضي.
وقال دوبك في وقت سابق في رسالة 
بالبريد اإللكتروني إلى أصدقائه: »إن 
أس��باب رحيلي شخصية، ولكن كان 
ش��رف عظيم ل��ي أن أخ��دم الرئيس 

ترامب وهذه اإلدارة.
لقد كان من دواعي س��روري أيضا أن 
أعمل جنب��ا إلى جنب م��ع موظفي 
إن  و  والصحاف��ة،  االتص��االت  إدارات 
البي��ت األبي��ض مل��يء ببع��ض من 
أج��ود الرجال و النس��اء في احلكومة 
األمريكي��ة و الذي��ن يعمل��ون بج��د 

كبير.
ويرغب الس��يد ترام��ب، الذي عاد من 

أول رحل��ة خارجية ل��ه  ، في كيفية 
التعام��ل مع التحدي��ات التي تواجه 

رئاسته احلديثة العهد.
حي��ث أش��ارت التقارير إن��ه كان في 
احلمل��ة  مس��اعدي  م��ع  محادث��ات 
ليواندوفس��كي  ك��وري  الس��ابقني 
وديفيد بوسي حول توليهم أدوار أكثر 
رسمية، ورمبا في مجال إدارة األزمات. 
و إلتق��ى ترامب مع ليواندوفس��كي 
و بوس��ي في البيت األبيض، وتركزت 
املناقش��ة عل��ى الدور ال��ذي ميكن أن 
يشغلوه، وفقا ملا ذكرته مصادر حول 

هذه املسألة.
ويعتق��د أن البي��ت األبي��ض ينظ��ر 
في إنش��اء »غرفة حربي��ة« للتعامل 
مع النهر م��ن القص��ص واالدعاءات 
املتعلقة بروس��يا - وت��رك بقية فريق 
ترام��ب ف��ي محاولة إلع��ادة صياغة 

التشريعات.
وقالت املتحدثة باسم البيت االبيض 
ه��وب هيكس انه لم يك��ن هناك أي 

أستياء بني موظفي السيد ترامب
في بيان لصحيفة واش��نطن بوست 
قالت: »الرئيس ترامب لديه شخصية 
جذابة وينضح الطاقة اإليجابية التي 
هي معدية ملن حوله«. انه رائع و لديه 
ح��س فكاهة عال��ي وق��درة مذهلة 
جلع��ل الناس يش��عرون بأنهم مميزون 
و يجعلهم يتطلعون أن يكونوا أكثر 

مما كانوا يعتقدون أنه ممكن. 

بعد نمو المزاعم حول التدخل الروسي في انتخابات عام 2016

ترامب يضّحي بمدير اتصاالت البيت األبيض للتخلص من انتقادات معارضيه

االنتخابات في كردستان »ارشيف«

هندرين محمد: إن 
أية تعليمات ستصدر 
الحقًا عن المفوضية 
ستأخذ بعين االعتبار 
التوصيات والمالحظات 
التي قدمتها األطراف 
السياسية والتي تمثلت 
بإعطاء توضيحات عن 
بعض القوانين واآلليات 
التي تتبعها المفوضية 
في إجراء االنتخابات
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دونالد ترامب

بغداد ـ الصباح الجديد:
االس��تخبارات  مديري��ة  أعلن��ت 
العس��كرية، أم��س األربع��اء، ضبط 
23 صاروخاً حراري��اً محموالً في حي 
الش��فاء احمل��رر الواقع في الس��احل 

األمين ملدينة املوصل.
وقال��ت املديري��ة، إن "مف��ارز مديرية 
االستخبارات العس��كرية في اللواء 
3 الفرق��ة السادس��ة وبالتعاون مع 
اس��تخبارات الفرقة اس��تولت على 
23 صاروخ��اً حرارياً محم��والً حديثة 
الصنع وجديدة في حي الشفاء احملرر 

بالساحل األمين".
وأضاف��ت املديرية في بي��ان اطلعت 

علي��ه "الصب��اح اجلدي��د" ، أن ه��ذه 
الصواري��خ "تس��تخدم ض��د الدروع 
واآلليات وتعد من األس��لحة املهمة 

على الكتف في املعارك".
قادمون يانينوى تعل��ن اقتحام ثالثة 

أحياء ومستشفى في أمين املوصل
مقتل "والي الشؤون اإلدارية" لنينوى 
والرقة بضربة جوية في أمين املوصل.

وتخ��وض القوات األمني��ة منذ نحو 
س��بعة أش��هر معارك شرس��ة في 
م��ن  لتحريره��ا  نين��وى  محافظ��ة 
تنظي��م "داعش" ال��ذي قضي عليه 
في الس��احل األيس��ر بينم��ا ما زال 
موجودا في بعض مناطق الس��احل 

األمين.
أعلن��ت  متص��ل  س��ياق  وف��ي 
االس��تخبارات العس��كرية، ضب��ط 
ث��الث س��يارات مفخخ��ة ف��ي حي 
النجار باجلان��ب األمين ملدينة املوصل، 
مبينة أن الس��يارات املضبوطة كان 
النازحني  اس��تهداف  منه��ا  الغرض 

والقوات األمنية.
وقال إعالم االستخبارات العسكرية 
، إن "مف��ارز مديري��ة االس��تخبارات 
العسكرية في اللواء الثالث الفوقة 
16 بالتعاون مع استخبارات الفرقة، 
ضبط��ت ث��الث عج��الت مفخخ��ة 

احداها عجلة جلمع النفايات".

بغداد ـ الصباح الجديد:
أفادت احملكمة االحتادية العليا امس 
األربعاء أن تولي أصحاب الشهادات 
اجلامعي��ة األولية ل��إلدارات العامة 
جملل��س القضاء األعل��ى ال يؤدي إلى 

ضرب مبدأ استقالل القضاء.
وذكر بيان صادر عن احملكمة، اطلعت 
عليه »الصباح اجلديد«، أن »احملكمة 
االحتادي��ة العليا عقدت جلس��تها 
برئاس��ة القاض��ي مدح��ت احملمود 
وتلقت  وحضور جمي��ع أعضائه��ا 
طعن��اً بقان��ون مجل��س القض��اء 

األعلى رقم )45( لسنة 2017«.
وتاب��ع البي��ان أن »املدع��ي ذكر في 

دعواه أن القانون ق��د مت تقدميه من 
الس��لطة التنفيذية، كما اعترض 
عل��ى تول��ي أصح��اب الش��هادات 
اجلامعي��ة األولي��ة مناص��ب اإلدارة 
العام��ة جملل��س القض��اء األعل��ى 
وأكد أن ذلك يضرب مبدأ استقالل 

القضاء الوارد في الدستور«.
وأشار البيان إلى أن »احملكمة أكدت 
أن قان��ون مجلس القض��اء األعلى 
قد ج��اء ضم��ن مجموع��ة قوانني 
القضائي��ة  الس��لطة  أرس��لتها 
االحتادية وجرت تعديالت على بعض 

بنودها«.
ولف��ت إل��ى أن »احملكم��ة االحتادية 

العلي��ا عاجلت تل��ك التعديالت في 
قرار سابق لها بالرقم )19/ احتادية/ 

.»)2017
وأوضح البيان فيم��ا يخص اجلانب 
اآلخ��ر م��ن االعت��راض أن »احملكمة 
وجدت أن تولي اصحاب الش��هادات 
اجلامعي��ة األولي��ة ملناص��ب اإلدارة 
العام��ة جملل��س القض��اء االعلى ال 
ي��ؤدي إل��ى ض��رب مبدأ اس��تقالل 
القض��اء؛ ألن اإلدارة العامة تختص 
بشؤون املنتسبني وال تعني ممارسة 
القض��اء«، مبين��اً ان »احملكمة ردت 
الدعوى النتفاء الس��ند الدستوري 

لها«.

االستخبارات العسكرية تضبط
23 صاروخًا حراريًا بأيمن الموصل

المحكمة االتحادية تصدر قرارًا جديدًا
بشأن قانون مجلس القضاء



بغداد – استهداف دورية
ذكر مصدر امني في الش��رطة العراقية 
ام��س ، األربع��اء، ب��أن ثالثة من احلش��د 
العشائري أصيبوا بانفجار عبوة ناسفة 

جنوبي بغداد. 
وق��ال املصدر إن "عبوة ناس��فة مزروعة 
عل��ى جانب طريق في منطقة هور رجب 
جنوب��ي بغداد انفج��رت، ظهر يوم امس 
ل��دى م��رور دورية للحش��د العش��ائري، 
م��ا أس��فر ع��ن إصاب��ة ثالثة م��ن أفراد 
الدوري��ة مضيفا أن "ق��وة أمنية طوقت 
موقع االنفجار، فيم��ا نقل املصابني الى 

املستشفى لتلقي العالج". 

ديالى – انفجار عبوة 
اكد مصدر امني في ش��رطة محافظة 
ديال��ى ام��س االربع��اء مبقتل مس��ؤول 

منظمة بدر في ناحية ق��ره تبة واصابة 
اثنني من مرافقيه بانفجار عبوة ناسفة 
استهدفت مركبته قرب الناحية شمال 

شرقي احملافظة.
وقال املصدر االمني الذي رفض الكشف 
عن اس��مه ان "مسؤول منظمة بدر في 
ناحية قره تبه )110كم ش��مال ش��رقي 
بعقوبة( قتل واصيب اثنني من مرافقيه 
بانفجار عبوة ناس��فة عل��ى مركبتهم 

في اطراف الناحية".

كركوك – اشتباكات مسلحة 
كشف مدير شرطة االقضية والنواحي 
ق��ادر  س��رحد  العمي��د  كرك��وك  ف��ي 
ام��س االربع��اء ان احلصيل��ة النهائي��ة 
لالش��تباكات املس��لحة التي جرت بني 
الق��وات االمني��ة وعناص��ر م��ن تنظيم 
"داعش" ف��ي قضاء الدبس بلغت مقتل 

عنصرين م��ن التنظيم و4 من ش��رطة 
حماية النف��ط والغاز واصاب��ة 6 آخرين 

من الشرطة.
وقال العميد قادر إن "احلصيلة النهائية 
للحادث الذي وق��ع في احدى قرى قضاء 
الدبس اسفر عنه مقتل مسلحني اثنني 
من داع��ش، باإلضاف��ة الى استش��هاد 
اربعة من ش��رطة حماية النفط والغاز 
التابع��ني لإلقليم بينه��م ضابط برتبة 

نقيب.

بابل – اعتقال مطلوبني 
اف��اد مصدر امن��ي في مديرية ش��رطة 
محافظ��ة بابل امس االربع��اء عن القاء 
القبض على عدد من املتهمني واملطلوبني 
للقضاء على وفق مواد قانونية مختلفة 

في عموم مناطق احملافظة.
وذكر املص��در الذي رفض الكش��ف عن 

اس��مه ان عملية القبض على املتهمني 
متت على وفق مذكرات قبض واس��تنادا 
ملعلوم��ات اس��تخباراتية دقيقة ، مبينا 
انه مت احالة املتهمني الى اجلهات اخملتصة 
لغرض اس��تكمال االج��راءات القانونية 

بحقهم. 

الفلوجة – تفجير ملغمة 
اك��د مص��در عس��كري ف��ي عملي��ات 
محافظة األنبار ام��س األربعاء ، بأن قوة 
امنية فجرت سيارة ملغمة في سيطرة 
الصقور بني األنبار وبغداد جنوب ش��رقي 

الفلوجة.
وق��ال املص��در إن "ق��وة امني��ة متكنت 
من ضبط س��يارة مملغمة في س��يطرة 
الصق��ور بني األنبار وبغداد جنوب ش��رق 
الفلوجة ، مضيغا أن "القوة متكنت من 
اعتقال سائق السيارة امللغمة ، الفتا الى 

أن "ق��وة امنية قامت بتفجير الس��يارة 
امللغمة حتت السيطرة دون وقوع خسائر 

مادية او بشرية". 

الديوانية – عمليات دهم 
ش��رطة  ف��ي  امن��ي  مص��در  كش��ف 
محافظ��ة الديواني��ة ام��س االربعاء ان 
مف��ارز مركز ش��رطة الش��امية متكنت 
من القاء القبض على عدد من املتهمني 

مبواد قانونية مختلفة .
االعتق��االت  ه��ذه  ان  املص��در  واض��اف 
جاءت على وفق مذك��رات القاء القبض 
الص��ادرة م��ن القضاء بن��اء على حملة 
واس��عة قامت بها ملتابع��ة تنفيذ اوامر 
القاء القبض تضمنت تفتيش العجالت 
واألشخاص ونصب السيطرات املتحركة 
، مؤك��دا انه مت القب��ض على 4 متهمني 
بالقت��ل مطلوب��ني للقض��اء وذلك بعد 

جمع املعلوم��ات عنهم من قبل املصادر 
اخلاصة .

ذي قار – اجراءات احترازية 
اكد مصدر امني في ش��رطة محافظة 
ذي قار امس االربعاء انه ضمن اإلجراءات 
االحترازية التي تتخذها مفارز الش��رطة 
وحتس��با لتهدي��دات أمنية تس��تهدف 
ش��ملت  حي��ث  اجلنوبي��ة  احملافظ��ات 
اس��تنفار كافة العناصر األمنية وإجراء 
جوالت تفتيش��ه عل��ى احل��دود اإلدارية 

للمحافظة مع احملافظات اجملاورة .
وذكر املصدر االمني انه زيادة التحصينات 
جلميع املناطق وإغالق الطرق النيسيمية 
من قب��ل اجلهد هندس��ي مبديرية البنى 
التحتي��ة لش��رطة احملافظ��ة  بالتعاون 

والتنسيق مع احلكومة احمللية .

نينوى – ضبط ملغمات 
اعلن مصدر امني في دائرة االستخبارات 
العس��كرية ام��س االربع��اء ضبط ثالث 
س��يارات ملغمة في حي النجار باجلانب 
األمين ملدينة املوصل، مبينة أن السيارات 
املضبوطة كان الغرض منها استهداف 

النازحني والقوات األمنية.
مديري��ة  "مف��ارز  إن  املص��در  وق��ال 
االس��تخبارات العس��كرية ف��ي الل��واء 
م��ع  بالتع��اون   16 الفوق��ة  الثال��ث 
ث��الث  ضبط��ت  الفرق��ة،  اس��تخبارات 
عج��الت ملغم��ة احداها عجل��ة جلمع 
النفايات ، مضيفا أن "السيارات محورات 
بشكل يجعل منهن قوة تدميرية كبيرة 
كان��ت تروم اس��تهداف النازحني وقواتنا 
االمنية في حي النجار احملرر"، مشيرا الى 
"تفكيكها وإبط��ال مفعولها بالتعاون 

مع اجلهد الهندسي للفرقة"

استهداف دورية للحشد العشائري بعبوة جنوبي بغداد * اشتباكات مسلحة في قضاء الدبس غربي كركوك 
تفجير ملغمة في سيطرة الصقور شرقي الفلوجة * ضبط 3 سيارات ملغمة في حي النجار أيمن الموصل

3 شؤون عراقية

بغداد ـ الصباح الجديد:
أص��درت محكمة جن��ح احللة حكم��اً باحلبس 
البسيط ملدة ستة أشهر مع غرامة مالية بحق 
محاف��ظ بابل صادق مدل��ول، إلدانت��ه بقضايا 

فساد.
وق��ال قاض احملكمة علي الطائي بحس��ب بيان 
العالم القضاء اطلعت عليه "الصباح اجلديد"، 
إن "محكمة اجلنح نظرت دعوى تتعلق بقضايا 

فساد مالي وإداري في محافظة بابل".
وأض��اف إن "احملكم��ة أص��درت حكم��اً باحلبس 
البس��يط ملدة س��تة أش��هر مع غرامة مالية 
قدره��ا مليون دين��ار بحق محاف��ظ بابل صادق 
مدل��ول إلدانت��ه بقضاي��ا فس��اد مال��ي وإداري 
اس��تنادا ال��ى أح��كام امل��ادة 331 م��ن قان��ون 

العقوبات العراقي".
وخلص القاضي الطائي إلى أن "املدان )محافظ 
بابل( حاول الهروب من املفرزة بعد اصدار احلكم 

إال أن رجال املفرزة متكنوا من إعادته".

بغداد ـ الصباح الجديد:
احتفلت القوة اجلوي��ة العراقية بحضور قائدها 
الفريق الطيار الركن انور حمد امني ، بتخرج اول 
م��الزم اول من أكادميية الق��وة اجلوية االمريكية 
ليصب��ح اول ضاب��ط عراق��ي يتخ��رج م��ن هذه 

األكادميية".
وذكر بيان ل��وزارة الدفاع اطلعت عليه "الصباح 
اجلدي��د" ان��ه" مت التخ��رج بحضور وزي��رة القوة 
اجلوية االمريكيه ورئيس هيأة االركان املش��تركة 
للقوات املس��لحة االمريكية و قائد القوة اجلوية 

االمريكية". 
وأش��ار البيان الى ان " املالزم اول قضى 4 سنوات 
من الدراس��ة في الكلية و درس الهندسة هناك 
و ايض��اً كان معلماً على طائرة tg16 ، وكان عدد 
الط��الب املتخرجني مع املالزم اول ما يقارب1000 
طال��ب و طالبة و بينه��م 14 طالب من 14 دولة 

اجنبيه".

بغداد ـ الصباح الجديد:
حمل وزير الصناعة واملعادن وكالة محمد شياع 
الس��وداني مدي��ري الش��ركة العامة لالس��ناد 
الهندسي وش��ركة الصمود العامة للصناعات 
الفوالذي��ة التابعتني للوزارة مس��ؤولية االضرار 
التي حصلت في موق��ع الطارمية الناجمة عن 

فقدان سكراب احلديد.
ونقل بيان للوزارة اطلعت عليه "الصباح اجلديد" 
عن مصدر مخول فيها قوله "بناء على توصيات 
جلنة التضمني املركزية صادق الوزير على تضمني 
املديري��ن مبلغا قدره 21 ملياراً و645 مليون دينار 
عن فقدان س��كراب حديد يقدر ب� 77 ألفاً و398 
طناً في موقع تل الطاس��ة في الطارمية التابع 
لش��ركة الصمود العام��ة للصناعات الفوالذية 
وذلك بس��بب تقصيرهما ف��ي احلفاظ على املال 

العام".

بغداد ـ الصباح الجديد:
قال جتار أوروبيون امس األربعاء إن العراق اش��ترى 
نح��و 30 ألف طن من األرز للتوري��د من الواليات 

املتحدة.
وأضافوا أن الشحنة س��تكون جاهزة للتسليم 
في متوز املقبل وأنها جرى شراؤها من شركة ايه.

دي.إم التجارية.
وأجرى العراق محادثات على مدار أس��ابيع بشأن 
شراء نحو 100 ألف طن من األرز األمريكي وقدم 

أول طلب في 11 أيار اجلاري.
وفوض��ت احلكوم��ة العراقي��ة وزارة التجارة في 
التاس��ع من أيار لتنفيذ عمليات ش��راء مباشر 
للقم��ح واألرز لضم��ان األمن الغذائي ويش��مل 

ذلك صفقات مع حكومات.

الحبس 6 أشهر وغرامة 
مالية بحق محافظ بابل 

بتهم فساد

تخرج أول ضابط عراقي 
من القوة الجوية 

األميركية

"الصناعة": تغريم 
مديرين 21 مليار دينار

العراق يشتري 30 ألف 
طن من األرز األميركي

الملف األمني

"داعش" يخسر نحو 80 % من 
عناصره االنتحاريني والعشرات 

من السيارات املفخخة في 
أمين املوصل

وقال��ت املديرية في بي��ان، تلقت 
صحيفة ‘‘الصباح اجلديد‘‘ نسخة 
من��ه، ان "مفارزه��ا ف��ي اللواء 3 
الفرقة السادس��ة، وبالتعاون مع 
اس��تخبارات الفرقة، متكنت من 
االستيالء على 23 صاروخاً حرارياً 
محموالً حديث��ة الصنع وجديدة 
في حي الش��فاء احملرر بالساحل 

االمين". 
وفي س��ياق متصل اك��دت قيادة 
احلش��د الش��عبي، أمس األربعاء 
، ان عملي��ات احلش��د الش��عبي 
مس��تمرة حتى تطهير الشريط 
احل��دودي م��ع س��ورية وتأمين��ه 
بالكام��ل م��ن تنظي��م داع��ش 

االجرامي. 
وق��ال نائ��ب رئيس هيئة احلش��د 
الش��عبي, أبو مه��دي املهندس، 
في بيان صحفي تلقت صحيفة 
‘‘الصباح اجلديد‘‘ نس��خة منه إن 
"قوات احلشد الشعبي ومبساندة 
طي��ران اجلي��ش نف��ذت عمليات 
عس��كرية واس��عة غرب املوصل 
على الشريط احلدودي مع سورية 
محقق��ة انتص��ارات كبيرة ضد 
الفتاً  االجرام��ي"،  داعش  تنظيم 
الى أن "عملياتنا مس��تمرة حتى 
تطهي��ر املناط��ق احلدودي��ة م��ع 

سوريا وتأمينها بنحو تام". 
وأضاف املهندس أن "قوات احلشد 
جان��ب  ال��ى  االرض  ستمس��ك 

اجليش في الش��ريط احلدودي مع 
س��ورية لتفادي ع��ودة االرهابيني 

اليها". 
وش��رعت قوات احلشد الشعبي 
, أمس األربعاء , باليوم الس��ادس 
م��ن الصفحة الثاني��ة لعمليات 
محمد رسول اهلل لتحرير قضاء 
البع��اج والقرى احمليط��ة به غرب 

املوصل. 
وقال القيادي في احلشد الشعبي 
لصحيف��ة  الطليب��اوي  ج��واد 
‘‘الصباح اجلديد‘‘ ان “قوات احلشد 
الشعبي ومبساندة طيران اجليش 
لليوم السادس تواصل عملياتها 
الصفح��ة  ضم��ن  العس��كرية 
لعمليات محمد رس��ول  الثانية 
اهلل الثانية لتحرير قضاء البعاج 
والقرى التابعة له غرب املوصل". 
يذكر ان قوات احلش��د الش��عبي 
وصلت يوم االثنني املاضي للحدود 
وش��رعت  الس��ورية  العراقي��ة 
بتحرير وتأمني احلدود باجتاه قضاء 

القائم جنوبا. 
هذا وقد أعلن احلش��د الش��عبي 
إنط��الق   ،)2017/5/24( ف��ي 
الثانية م��ن عمليات  الصفح��ة 
الثاني��ة  اهلل"  رس��ول  "محم��د 
لتحرير ما تبقى من مناطق غرب 
القي��روان والبع��اج وص��وال إل��ى 

احلدود العراقية السورية.

العبادي يصدر توجيهات وأوامر 
لقيادة عمليات بغداد حلماية 

املواطنني
مش��يرا ال��ى انه "وج��ه باهمية 

احب��اط مخططات الع��دو الذي 
يتلق��ى الهزائم عل��ى يد ابطالنا 
في جبهات القتال ويحاول زعزعة 

أمن املواطنني".
وتاب��ع املكت��ب ان "العب��ادي اكد 
عل��ى وجوب االقتص��اص من كل 
م��ن يريد ان يعبث ب��ارواح االبرياء 
بتنفي��ذ  ل��ه  الس��ماح  وع��دم 
ونح��ن  خصوص��ا  مخططات��ه 

نطوي آخر صفحاته السوداء".
للق��وات  الع��ام  القائ��د  وأك��د 
املسلحة حيدر العبادي،يوم االول 
م��ن ام��س الثالث��اء، أن احلكومة 
تعمل على "خطة جذرية" بشأن 
أن  الس��يطرات املش��تركة، عاداً 
اخلرق الذي حص��ل في العاصمة 
بغ��داد "ال ميكن عده انهياراً بقدر 

ما هو خلل استخباري".

"االحتادية" ترد الطعن مبصادقة 
البرملان على إصالحات العبادي

ولفت البي��ان إل��ى "أمكانية اي 
الناجتة  بالقرارات  مواطن الطعن 
احملكم��ة  أم��ام  املصادق��ة  ع��ن 
االحتادي��ة العلي��ا أو اي محكمة 
مختص��ة مت��ى م��ا وج��د فيها 
مخالفة للدس��تور أو القوانني"، 
منوه��ة إل��ى أن "احملكم��ة قررت 
رد الدع��وى النها ال تس��تند إلى 

الدستور".
وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي 
ق��د ق��دم الع��ام املاض��ي جملة 
اصالحات حكومية وادارية وصادق 

عليها البرملان.

تطهير 17 كم من احلدود 
العراقية السورية ومسك 

الساتر احلدودي
وقال اعالم "سرايا اجلهاد" في بيان 
اطلعت علي��ه "الصباح اجلديد"، 
إن "ق��وات س��رايا اجله��اد متكنت 
من قتل 13 انتحارياً داعش��ياً في 
س��واتر الّص��د االمامي��ة لقاطع 
احمللبي��ة وت��ل زلط وعداي��ة غرب 

املوصل"
واض��اف، أن "مواجهات شرس��ة 
حدثت بني الطرفني، بعد ان تسلل 
عدد من الدواعش الى مقربة من 
السواتر االمامية لقاطع عمليات 

قوات سرايا اجلهاد".
وتاب��ع، أن "قوات الس��رايا متكنت 
اس��تمرت  اش��تباكات  وبع��د 
التع��رض  ص��د  م��ن  لس��اعاٍت 
الداعش��ي ال��ذي نفذ بع��دد من 
األنتحاري��ني، فيم��ا تض��رج عدٌد 
م��ن رجاالت ق��وات س��رايا اجلهاد 
ع��ن  بدمائه��م ش��هداء دفاع��اً 

مقدسات العراق وحرماته".

البنتاغون يعلن جناح جتربة 
العتراض صاروخ باليستي عابر 

للقارات
وقال الكابنت جيف دافيز املتحدث 
باس��م البنتاج��ون للصحفي��ني 
"هذا أح��د عناصر اس��تراتيجية 
الصاروخ��ي  للدف��اع  موس��عة 
ميكننا استخدامها ضد تهديدات 

محتملة".
برنام��ج  كان  التجرب��ة  وقبي��ل 
الدف��اع األرض��ي ميدك��ورس قد 

أص��اب بنج��اح هدفه في تس��ع 
جتارب فق��ط من أص��ل 17 جتربة 
من��ذ 1999، وكانت أخر جتربة عام 

.2014

التحالف الوطني يحّضر لزيارة 
مهمة إلى دول اخلليج برئاسة 

احلكيم
وف��ي مقابل ذلك أكد العرباوي أن 
"التحالف الوطن��ي حريص على 
امت��الك الع��راق عالق��ات طيب��ة 
ومتميزة م��ع دول اخلليج مبا يعود 

علينا بالنفع".
ولفت القي��ادي في كتلة املواطن 
إلى أن "اهم العالقات التي يجب 
أن تتوطد هي مع اململكة العربية 
الدول��ة  بوصفه��ا  الس��عودية 
اخلليجية االكثر نفوذاً واالقوى في 

املنطقة".
إن  بالق��ول  العرب��اوي  وأكم��ل 
الوطن��ي  التحال��ف  "سياس��ة 
احلالي��ة بض��رورة االنفت��اح على 
جمي��ع الدول العربية وعدم وجود 
خط��وط حمر ضد احداه��ا؛ ألننا 
نبحث اليوم عن املصلحة العامة 

للبلد".
النائ��ب ع��ن  ي��رى  م��ن جانب��ه، 
ائتالف دولة القان��ون عبد الهادي 
إل��ى  تصري��ح  ف��ي  الس��عداوي 
"الصب��اح اجلدي��د"، أن "زيارة وفد 
التحال��ف ال��ى اخللي��ج تأتي في 
توقي��ت مناس��ب بالتزام��ن م��ع 
حالة الص��راع وتوتر العالقات بني 

السعودية وقطر".
"وض��ع  أن  الس��عداوي  وأض��اف 

كان  أن  بع��د  االن  تغي��ر  الع��راق 
س��احة لصراع النفوذين االيراني 
الوق��ت  ف��ي  أم��ا  والس��عودي، 
احلالي فق��د حتول إلى مركز مهم 
الستقطاب العالقات املبنية على 
املصال��ح املش��تركة بينن��ا وبني 

االخرين".
ونّوه إل��ى أن "الب��الد عانت كثيراً 
التي��ار الس��عودي- القطري،  من 
لكن بانف��راط احللف ب��ني هاتني 
الدولت��ني بدأت كل واحدة منهما 

تغازلنا أمالً بضمنا اليها".
ونبه الس��عدواي إل��ى أن "العراق 
موقف��ه  اعل��ن  البداي��ة  ومن��ذ 
صراحة بأنه لن مييل على حساب 
طرف من دون االخر بل يتعامل مع 
اجلميع على اس��اس حسن اجلوار 
والعمق العربي ولن يعادي دولة".

ويسترس��ل أن "الس��عودية التي 
وقعت اتفاقي��ات باموال ضخمة 
مقاب��ل  املتح��دة  الوالي��ات  م��ع 
احلف��اظ عل��ى هيبته��ا كدول��ة 
مهمة فتح��ت ذراعيه��ا للعراق، 
واالخي��ر تلق��ى مواق��ف جي��دة 
للغاية من قط��ر التي حتولت إلى 
وتقربت من  الروس��ي  املعس��كر 

ايران".
"احلكوم��ة  الس��عداوي  ودع��ا 
العراقي��ة إل��ى االفادة م��ن هذه 
املتغي��رات وكذلك زيارة التحالف 
الوطن��ي ل��دول اخلليج م��ن أجل 
خدمة الشعب العراقي من خالل 
متتعن��ا بعالقات جي��دة وايجابية 
م��ع جمي��ع ال��دول وعلى ش��تى 

االصعدة".

تتمات ص1

نينوى ـ خدر خالت:

اش��عل العش��رات من الش��باب 
املوصلي مئات الشموع للتضامن 
مع ضحاي��ا التفجيرين االرهابيني 
اللذين وقعا ف��ي منطقة الكرادة 
ببغ��داد، فيما كش��ف ناجون من 
امين املدينة عن صفقات فاش��لة 
لعناصر داعش لتهريب عائالتهم 

وسط النازحني املدنيني.
وقال الناش��ط احلقوق��ي واملدني 
املوصلي لقم��ان عمر الطائي الى 
"الصباح اجلديد" انه "تضامناً مع 
شهداء وجرحى اهلنا في منطقة 
الك��رادة بالعاصمة بغ��داد الذين 
تعرض��وا النفجاري��ن ارهابيني اول 
امس، جتمع العش��رات من اهالي 
مدينة املوصل في منطقة الزهور 
باجلان��ب االيس��ر واش��علوا مئات 
الشموع بهذه املناسبة احلزينة".

واضاف ان "اش��عال الش��موع هو 
التي  الواح��دة  جتس��يد للمعاناة 
يعانيه��ا اهلن��ا بس��بب االرهاب 
الداعشي، وان االرهاب ال يفرق بني 
العراقية بس��بب  احملافظات  ابناء 
االنتم��اء املذهب��ي او القوم��ي او 

الديني".
ولف��ت الطائ��ي ال��ى ان "معاناة 
اهلن��ا في اجلانب االمي��ن، باملناطق 
القليل��ة الباقي��ة حتت س��يطرة 
داعش االرهابي، كانت حاضرة في 
ه��ذه املناس��بة، حي��ث ان الدعاء 
ش��ملهم باخلالص من هذه احملنة 
الت��ي اصابتهم م��ن حصار وجوع 
وقصف فضال عن االعدامات التي 
للهرب  الذي��ن يس��عون  تصي��ب 
من قبض��ة داع��ش، والتي طالت 

العشرات منهم".
وكان تنظيم داع��ش االرهابي قد 
تبنى العمليت��ني االرهابيتني التي 
ضربت منطقة الكرادة واس��فرت 
عن استش��هاد واصابة العشرات 

من املدنيني.
عل��ى صعيد آخر، ق��ال الطائي ان 

"ناجني من املناطق الساخنة بامين 
املوصل، كش��فوا لنا عن صفقات 
فاش��لة ين��وي عناص��ر التنظيم 
املتط��رف من احمللي��ني ابرامها مع 

االهالي".
واس��تطرد بالق��ول "بعد تضييق 
اخلن��اق عل��ى الدواع��ش باملدينة 
نهاي��ة  ان  وادراكه��م  القدمي��ة 
ان  وبع��د  تنتظره��م،  س��وداوية 
يئس��وا م��ن مزاع��م قادته��م ان 
االمدادات ستأتي وستفك احلصار 
وبعد هربه��م وعائالتهم  عنهم، 
من ح��ي آلخ��ر منذ عدة اش��هر، 
ب��ات امامه��م س��بيل وحيد هو 

االستسالم او القتل".
وبحس��ب الطائ��ي ف��ان "بع��ض 
يتواصلون مع  احمللي��ني  العناص��ر 
االهال��ي االبرياء احملاصرين معهم، 
ويس��عون البرام صفقات مفادها 
مس��اعدة االهالي عل��ى الوصول 
ال��ى الق��وات االمني��ة العراقي��ة 
املفخخ��ة  الط��رق  وجتنيبه��م 
اخملصصني  والقناصني  بالعب��وات 
الهارب��ني  املدني��ني  الس��تهداف 
مقاب��ل ان يس��محوا باندس��اس 
عائالت تل��ك العناصر معهم وان 
ال يبلغوا اجلهات االمنية عنهم".

 ومض��ى بالقول "بع��ض الناجني 

م��ن تل��ك املناط��ق نقل��وا لنا ان 
الصفقة كانت مغرية جدا لهم، 
النهم يريدون اخلالص مع عائالتهم 
من ذلك اجلحيم، لكنهم ال ميكن 
ان يثق��وا بعناصر داع��ش الذي ال 
عهد لهم، فضال عن ان االرهابيني 
االجان��ب االكث��ر قس��وة وغالظة 
قد يبي��دوا عائالتهم ان وقعوا في 
كم��ني لهم، اضافة الى ان تهريب 
عائالت داع��ش هو خيان��ة لدماء 
االمنية  العناص��ر  الش��هداء من 

ومن املدنيني االبرياء".
ون��وه املتح��دث ال��ى ان "اوض��اع 
عناصر داعش وعائالتهم في حالة 

مزرية للغاي��ة، وان الناجني مؤخرا 
يكش��فون عن ان بع��ض عائالت 
داعش تغّير اسلوبهم في طريقة 
احلدي��ث م��ع املدني��ني احملاصري��ن 
معه��م، وب��ات لّين��ا خالي��ا م��ن 
الشتائم والتخوين والتكفير وغير 

ذلك من االتهامات املعهودة".
مبين��ا ان "هذا االس��لوب اجلديد 
داع��ش  عائ��الت  ان  ال��ى  يش��ير 
بجرائ��م  املتورط��ني  وابناءه��م 
التنظيم الوحش��ية باتت تبحث 
ع��ن خط رجع��ة، او تتش��بث بأي 
قش��ة للخ��الص من املس��تقبل 

اجملهول الذي ينتظرهم".

ودع��ا الطائي "ما تبقى من اهالي 
املوص��ل احملاصري��ن ف��ي بيوتهم 
القدمية بس��بب اس��اليب داعش 
االرهابية في استخدامهم كدروع 
بشرية الى الس��عي للمحافظة 
الوس��ائل  ارواحهم بش��تى  على 
املتاحة، وعدم نس��يان ان ما ميرون 
ب��ه م��ن مآس��ي واوضاع بائس��ة 
فضال ع��ن مئ��ات الش��هداء من 
االبري��اء وآالف املفقودي��ن الذي��ن 
مت اعدامه��م عل��ى ي��د التنظيم 
الس��باب تافهة، وكل هذه اجلرائم 
الدواعش  حدثت بسبب تس��لط 

على مدينتهم املنكوبة".

إشعال الشموع هو 
تجسيد للمعاناة 
الواحدة التي يعانيها 
اهلنا بسبب اإلرهاب 
الداعشي، وأن 
اإلرهاب ال يفرق 
بين ابناء المحافظات 
العراقية بسبب االنتماء 
المذهبي أو القومي أو 
الديني

موصليون يتضامنون مع ضحايا نفجيرات بغداد األخيرة

موصليون يشعلون مئات الشموع للتضامن مع شهداء الكرادة

ناجون من أيمن الموصل يتحدثون عن
"صفقات" داعش الفاشلة لتهريب عائالتهم
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إربيل ـ الصباح الجديد:

أب��دى برنامج األغذية العاملي التابع 
ل��أمم املتح��دة قلق��ه إزاء األوضاع 
اإلنس��انية داخ��ل املدين��ة القدمية 
غرب��ي املوص��ل اذ يعان��ي نحو 180 
ألف ش��خص من اجلوع ويعيش��ون 

في ظروف إنسانية متردية. 
وقد الحظ البرنامج زيادة مقلقة في 
معدالت سوء التغذية بني األطفال 
النازح��ني حديثاً م��ن غربي املوصل، 
حيث يعاني 9 % من األطفال الصغار 
في مخيم السالمية 1 الذي افتتح 
حديثاً من س��وء التغذية - أي أكثر 
من ضعف املعدالت التي مت حتديدها 
بني األطف��ال النازحني م��ن املوصل 

في  كانون الثاني املاضي . 
األغذي��ة  برنام��ج  ممثل��ة  وقال��ت 
العاملي ف��ي العراق س��الي هيدوك 
ان تدهور الوضع ف��ي غربي املوصل 
بص��ورة كبيرة عندما تصل األس��ر 
إل��ى اخمليمات ونق��اط التجمع وهي 
في حالة من الف��زع والتعب واجلوع 
بعد رحلة شاقة في حرارة الصيف 

احلارقة.« 
وأضاف��ت  »ق��ام برنام��ج األغذي��ة 
العامل��ي بتوفي��ر حص��ص غذائي��ة 
جاهزة لأكل في جميع الُطرق التي 

يسلكها النازحون للفرار«.
الغذائي��ة  االحتياج��ات  ولدع��م 
لأطفال النازحني حديث��اً وللوقاية 
من ارتفاع معدل سوء التغذية، بدأ 
البرنامج ف��ي توفير إمدادات تكفي 

الغذائية  ش��هرين م��ن املكم��الت 
الت��ي حتتوي على الفول الس��وداني 
اخملصص��ة لع��الج س��وء التغذي��ة 
والوقاي��ة من��ه بني األطف��ال الذين 
تتراوح أعمارهم بني س��تة أش��هر 

وخمس سنوات. 
ف��ي ح��ني يصع��ب الوص��ول إل��ى 
معلوم��ات موثوق��ة ع��ن األوض��اع 
داخ��ل غرب��ي املوص��ل، فق��د حتدث 
الفري��ق املعن��ي بالرص��د واملتابعة 
ل��دى البرنام��ج وش��ركاؤه مع عدد 
من األس��ر حديثة الن��زوح لتقييم 
الغ��ذاء  عل��ى  احلص��ول  إمكاني��ة 

وتوافره. 
وق��ال العدي��د م��ن األش��خاص إن 
الغذاء املتاح في األسواق قليل جداً، 
وإنه��م كانوا يعيش��ون على وجبة 

واحدة فق��ط في الي��وم ، مضيفة 
»في احلاالت القصوى، ال يس��تطيع 
الن��اس الوص��ول إلى الغ��ذاء على 
اإلطالق. ونحن نناشد جميع أطراف 
الصراع تس��هيل وصول املساعدات 
اإلنسانية الفورية من دون معوقات 
إلى جميع العراقيني الذين يحتاجون 

إلى املساعدة ».
ومنذ بدء الهج��وم األول على مدينة 
املوصل في أكتوبر/تشرين األول 2016، 
وفر برنامج األغذية العاملي وشركاؤه 
مس��اعدات غذائي��ة جاه��زة ل��أكل 
ألكثر من مليون و600 الف ش��خص 
لتلبية احتياجاتهم الفورية ، ومبجرد 
أن يس��تقروا في اخمليمات، يقدم لهم 
البرنام��ج حصص��اً غذائية ش��هرية 

ليطهوها بأنفسهم. 

في إطار توّجه الحكومة لدعم وتشجيع القّطاع الخاص 
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واملعادن  الصناع��ة  وزي��ر  افتتح 
ش��ياع  محم��د  املهن��دس 
الس��وداني خ��ط جتمي��ع وإنتاج 
املتوس��ط في  معدات الضغط 
الهندسية للصناعات  الشركة 
ش��ركات  إح��دى  الكهربائي��ة 
القط��اع اخلاص ف��ي مبادرة هي 
األولى من نوعها وفي إطار توجه 
احلكومة وال��وزارة لرعاية ودعم 

وتشجيع القطاع اخلاص .
اخلط��وط  م��ن  اخل��ط  ويع��د 
التقنية  ذات  املتطورة  اإلنتاجية 
العالية التي تعم��ل باملواصفة 
الفرنس��ية من ش��ركة شنايدر 
الضغ��ط  مع��دات  النت��اج 
املتوس��ط الت��ي تس��تعمل في 
احملط��ات الصندوقي��ة والغ��رف 
اخلارجي��ة ف��ي املط��ارات ومترو 
اإلنفاق واالحمال الكهربائية في 
البنايات إضاف��ة إلى الطواحني 
الكهربائية ويعد هذا املش��روع 
متع��دد  كبي��ر  ملش��روع  ن��واة 
األغ��راض ك��ون ه��ذه املنتجات 
متتاز بإمكانية اس��تعمالها في 
وظائف وخاصيات متعددة وتنتج 
املواصفات  هذه املعدات ضم��ن 
املعتم��دة ل��دى وزارة الكهرب��اء 
كما أنه��ا حتتوي على غاز خامل 
مينع الشرارة الكهربائية ويطيل 

من عمرها . 
تصريح��ات  ف��ي  الوزي��ر  وق��ال 
اخل��ط  افتت��اح  أن  صحفي��ة 
م��ن  بدع��وة  ج��اء  اإلنتاج��ي 
الهندسية للصناعات  الشركة 
توج��ه  وضم��ن  الكهربائي��ة 
احلكومة لدع��م القطاع اخلاص 
كما أنه ميثل رس��الة الستعداد 
احلكوم��ة بتوفي��ر كل الس��بل 
القط��اع  لتش��جيع  املمكن��ة 
الصناعي اخلاص أسوة بشركات 
 ، الع��ام  الصناع��ي  القط��اع 
الفت��ا إلى أن الش��ركة اعتمدت 
التقني��ات احلديث��ة م��ن خ��الل 
التعاون والش��راكة مع ش��ركة 

ش��نايدر الفرنسية املتخصصة 
.

واش��ار الوزي��ر إل��ى أن منتجات 
الشركة من احملطات الصندوقية 
ومحط��ات الضغ��ط الواط��ىء 
واملتوسط واللوحات الكهربائية 
واإللكترونية تختص برفد قطاع 
الكهربائي��ة  للطاق��ة  التوزي��ع 
لالس��هام في حتسني املنظومة 

الكهربائية . 
أن  عل��ى  الس��وداني  وأك��د 
التقني��ة املس��تعملة ف��ي هذا 
اخل��ط اإلنتاج��ي ه��ي الوحيدة 
م��ن نوعها ف��ي الع��راق والدول 
اجملاورة مايس��توجب البحث عن 
مناف��ذ لتصدير ه��ذه املنتجات 
وهذه تقع ضمن مهام احلكومة 
بتوفي��ر كل املناخ��ات واملناف��ذ 

لتصدير مث��ل ه��ذه املنتجات ، 
مش��ددا في الوقت نفسه على 
أن الت��زام الوزارات واملؤسس��ات 
احلكومية بش��راء هذه املنتجات 
س��يكون ل��ه دور فاع��ل وكبير 
الوطنية  الصناع��ة  لتش��جيع 
إضافة إلى تطبيق قانون حماية 
املنت��ج احملل��ي كون��ه الضم��ان 
احلقيقي واملهم لهذه املنتجات 
، مش��يرا ال��ى إن هذا املش��روع 
س��يحقق عوائ��د مالي��ة جيدة 
للش��ركة والعاملني فيها ، كما 
أنه س��يوفر ف��رص عمل جديدة 

بعد تسويق منتجاته . 
وعل��ى هام��ش االفتت��اح عق��د 
الوزير اجتماعا حضره مدير عام 
شركة ديالى العامة ومدير عام 
الش��ركة العام��ة للصناع��ات 

الكهربائي��ة واإللكترونية وعدد 
م��ن املس��ؤولني ف��ي الش��ركة 
الهندس��ية وبعض املستثمرين 
واملعني��ني بهذا اجملال أكد خالله 
أن السياس��ة الس��ابقة الت��ي 
كانت متبعة مع القطاع اخلاص 
والهيمنة املركزية أدت إلى تأخر 
ه��ذا القطاع برغ��م أن له الدور 
الكبي��ر لالس��هام ف��ي تطوي��ر 
الصناع��ة ف��ي الع��راق بصفته 
شريكا مهما للقطاع احلكومي 

.
واش��ار الوزي��ر إل��ى أن احلكومة 
احلالي��ة تعم��ل باجتاه تنش��يط 
القط��اع اخلاص وأعط��اؤه الدور 
الفاع��ل للنه��وض بالصناع��ة 
الوطنية كعنصر س��اند ومهم 
للقطاع العام ، الفتا إلى أن جلنة 

الشؤون اإلقتصادية وعلى ضوء 
مطالبن��ا املتك��ررة ومتابعاتن��ا 
العدي��د  أص��درت  املس��تمرة 
من الق��رارات لتحس��ني أوضاع 
القطاع الصناعي العام واخلاص 

واخملتلط على حد سواء . 
عق��د  أن  الس��وداني  وأك��د 
املش��اركة ب��ني ش��ركة ديال��ى 
الهندس��ية  والش��ركة  العامة 
ه��ذه  توفي��ر  ف��ي  سيس��هم 
التخصصي��ة لدعم  املنتج��ات 
قط��اع الكهرب��اء وتلبية حاجة 
ال��وزارات األخرى وحاجة املناطق 
احملررة في حم��الت األعمار التي 
الش��بكة  إلع��ادة  تش��هدها 
الكهربائي��ة إلى تل��ك املناطق ، 
مش��ددا على أن الوزارة ماضية 
بجهودها وس��عيها ومتاشيا مع 

التوجه احلكومي لدعم القطاع 
الصناعي العام واخلاص واخملتلط 
بالتنس��يق والتع��اون م��ع احتاد 
واتخ��اذ  العراقي��ة  الصناع��ات 
الق��رارات  واص��دار  االج��راءات 
للنهوض بقط��اع الصناعة في 

العراق . 
وقد تناول االجتماع مناقش��ات 
مس��تفيضة ومداخالت وعرض 
للخط��وط اإلنتاجية واملنتجات 
للمش��كالت  واس��تعراض 
واملعوقات التي تواجه الصناعيني 
بتذليلها  الكفيل��ة  واملقترحات 
، فيم��ا جتول الوزير ف��ي معامل 
واروق��ة الش��ركة واطل��ع على 
واملنتجات  اإلنتاجي��ة  اخلط��وط 
ومالحظاته  توجيهات��ه  وأب��دى 

لتطوير العمل واإلنتاج .

وزير الصناعة يفتتح خط إنتاج معدات الضغط المتوسط للكهرباء 

يعد خط انتاج معدات 
الضغط المتوسط 

للكهرباء من 
الخطوط المتطورة 

التي تستعمل في 
المحطات الصندوقية 

والغرف الخارجية 
في المطارات ومترو 

األنفاق واألحمال 
الكهربائية في 

البنايات

إنتاج معدات الضغط املتوسط للكهرباء

ردود رسمية 

ورد ال��ى جريدتنا رد رس��مي من مدي��ر دائرة العالقات 
واالع��الم في وزارة التعليم العال��ي والبحث العلمي 
حول ما نشر عن طلبة جامعيني موصليني يناشدون 
بعدم ضياع س��نة دراس��ية ثالثة بتاريخ 2017/5/30 

مايلي نصه : 
)) إش��ارة إلى ما نشرته جريدتكم بتاريخ 2017/5/22 
حتت عنوان )9 االف طالب جامعي موصلي يناش��دون 
بع��دم ضياع س��نة دراس��ية ثالث��ة( ن��ود اعالمكم 

التالي:
ان غرفة العملي��ات التي فتحت الجل متابعة تأهيل 
جامعة املوصل واس��تكمال مس��يرة الدراسة فيها 
اش��ارت بأن اعادة الدراس��ة للتخصص��ات العلمية 
خ��الل ش��هر اذار او الفت��رة احلالي��ة س��يكون فيها 
جوانب س��لبية كثي��رة واهمها عدم توف��ر اخملتبرات 
تع��رض  اس��تمرارية  إل��ى  اضاف��ة  واملستش��فيات 
موق��ع اجلامعة للقص��ف من قبل عصاب��ات داعش 
االرهاب��ي، وللحفاظ على حي��اة الطلبة قررت الوزارة 
ان يك��ون الدوام الرس��مي في بداية العام الدراس��ي 

. )).2018/2017

 أ.م.د حيدر محمد جبر العبودي
 مدير دائرة العالقات واإلعالم
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

وزير النفط يوعز 
بتشكيل لجنة لدراسة 
خصخصة قّطاع التوزيع 

ذي قار تحقق نسب نجاح 
77 % في امتحانات 
السادس االبتدائي

السفير الياباني في 
العراق يدين الهجمتين 

اإلرهابيتين في بغداد

بغداد - الصباح الجديد:
بهدف االرتق��اء باخلدمات املقدم��ة للمواطنني 
م��ن خالل تطوي��ر وحتدي��ث منظوم��ات وأليات 
توزيع املشتقات النفطية على اسس حضارية 
وجمالي��ة  اوعز وزير النف��ط جبار علي اللعيبي 
الى اجلهات  القانونية واالدارية والفنية لتشكيل 

فريق عمل يضم عددا من  املتخصصني .
وق��ال املتحدث الرس��مي لل��وزارة عاصم جهاد 
ان وزير النفط اوعز للجهات املعنية لتش��كيل 
جلان متخصصة تضم دوائر ) القانونية ، الفنية 
، االدارية ، االس��تثمارية ( لوض��ع خارطة طريق 
خلصخصة قطاع التوزيع على مراحل على وفق 

القوانني والتعليمات النافذة.

ذي قار - علي حسين:
اعلنت مديرية تربي��ة محافظة ذي قار عن حتقيق  
نسبة جناح بلغت 77 % في نتائج الصف السادس 

االبتدائي للعام الدراسي 2016 - 2017.
وقال مدير اعالم تربية ذي قار عبد احلليم احلصيني 
ان » نتائ��ج  الص��ف الس��ادس االبتدائ��ي للع��ام 
الدراس��ي 2016 - 2017 اسفرت عن حتقيق نسب 
جناح 77 % مقارنة ب�61 % حتققت العام الدراس��ي 
املنص��رم. واوض��ح مدي��ر اع��الم التربي��ة ان عدد 
التالميذ املش��اركني في االمتحانات العامة لهذا 
العام بل��غ 47 الفا و 269 تلمي��ذا وتلميذة ، حقق 
بينهم 25 تلميذا وتلميذة نس��بة جناح 100 % في 
حني حقق��ت مدارس عديدة نس��بة جن��اح عالية 

فاقت نسبة النجاح في االعوام املاضية.

بغداد - الصباح الجديد:
دان س��فير اليابان لدى العراق فوميو إيواي، وبأشد 
العبارات املمكن��ة الهجمت��ني اإلرهابيتني اللتني 
اس��تهدفتا املواطنني األبرياء في منطقة الكرادة 
وجس��ر الش��هداء من العاصمة بغ��داد، واللتني 
تس��ببتا بجرح وقتل م��ا يزيد عل��ى 120 مواطناً 

حسبما ورد.
وقال الس��فير الياباني إن ه��ذه األعمال اإلرهابية 
الهمجية ال ميكن تبريرها ألي سبب من األسباب«، 
وقدم خالص التعازي واملواس��اة الُس��ر الش��هداء 
الثكل��ى ومتنيات��ه القلبي��ة للجرح��ى بالش��فاء 
العاج��ل ، مضيفا لنتكاتف معاً في هذه الظروف 

الصعبة«.

تقرير

»البرنامج العالمي« يبدي قلقه إزاء سوء التغذية بين األسر النازحة 
يعاني نحو 180 ألف شخص من الجوع ويعيشون في ظروف إنسانية متردية

بغداد - الصباح الجديد:
قال وزي��ر العدل د. حيدر الزاملي، أن 
االرهاب في العراق انتهى، وان االيام 
القريبة س��تعلن مرحلة بناء البلد، 
الصديقة  ال��دول  بدع��م  مش��يدا 
لقواتن��ا االمني��ة ف��ي حربه��ا ضد 

عصابات داعش االرهابية.
واوضح الوزير خالل اس��تقباله في 
مكتبه الرسمي السفير النيوزلندي 
لدى الع��راق جيمس مون��رو، حيث 
تط��رق اللقاء ال��ى آخ��ر التطورات 
السياس��ية واألمنية والعسكرية ، 
ان االستقرار والعيش املشترك هما 

خي��ار الش��عب والضم��ان الوحيد 
لعراق مس��تقر، مؤك��دا ان العمل 
في ال��وزارة يتم على وفق النصوص 
القانونية والدستورية وقد اسهمت 
ه��ذه االج��راءات املهني��ة بحف��ظ 
املواطنني، وتنفيذ القصاص  حقوق 

العادل بحق االرهابيني واجلناة.
ولف��ت الوزي��ر ال��ى ان هن��اك جلانا 
خاص��ة م��ن وزارة الع��دل ومجلس 
القضاء االعلى وبدعم من احلكومة 
تتابع جرائم داعش االرهابي، خاصة 
م��ا يتعلق منه��ا بجرائم الس��بي 
واملتاجرة بالبشر وغيرها من اجلرائم 

التنظيم  نفذه��ا  الت��ي  البش��عة 
االرهابي بحق االبرياء، كاش��فا عن 
وجود اتفاقات م��ع دول صديقة في 

هذا اجملال.
بدوره اعرب السفير النيوزلندي لدى 
العراق جيمس مونرو، عن استعداد 
تقدمي ش��تى  النيوزلندية  احلكومة 
انواع الدعم واملس��اعدة للعراق في 
حربه ض��د داع��ش واع��ادة اعماره 
، مؤك��دا ب��ان العالق��ات العميقة 
ب��ني البلدي��ن حتتم عل��ى احلكومة 
النيوزلندي��ة دع��م وزارة العدل في 

مجال التدريب والتأهيل.

العراق يبحث مع نيوزيلندا
 الدعم الدولي للقضاء على اإلرهاب 

بغداد - الصباح الجديد:
اك��دت وزي��رة االعمار واالس��كان 
والبلدي��ات العام��ة د. املهندس��ة 
آن نافع اوس��ي ، حصول املوافقات 
عل��ى تعي��ني 832 م��ن اصح��اب 
العق��ود واالج��راء اليومي��ني ف��ي 
مديريات املاء واجملاري والبلديات ممن 
انطبقت عليهم ش��روط التعيني 

على املالك الدائم .
وقالت املهندس��ة اوسي ان الوزارة 
رفع��ت قوائم باس��ماء املتقدمني 
للتعي��ني ضمن حرك��ة املالك الى 
دائ��رة املوازن��ة العام��ة ف��ي وزارة 
عليه��م  انطبق��ت  مم��ن  املالي��ة 

الضواب��ط الت��ي اعدته��ا اللجنة 
املش��كلة لهذا الغرض كسنوات 
اخلدم��ة واحلاجة ال��ى التخصص 
، مش��يرة الى حص��ول املوافقات 
على تعي��ني 152 متقدما للتعيني 
في مديري��ة املاء العامة و 116 في 
مديرية اجمل��اري العام��ة و564 في 

مديرية البلديات العامة .
واوضحت الوزيرة انه س��يتم خالل 
الفت��رة القليل��ة املقبل��ة اص��دار 
اوام��ر التعيني لهؤالء كل حس��ب 
دائرت��ه بع��د االنتهاء من دراس��ة 
االعتراض��ات التي تق��دم بها عدد 
واالج��راء  العق��ود  م��ن اصح��اب 

اليوميني ممن لم تظهر اسماؤهم 
في ه��ذه القوائم والذي��ن اعطوا 
مهل��ة ش��هر لالعت��راض لضمان 
الشفافية والتأكد من عدم وجود 

غنب الي احد في هذه التعيينات .
وبين��ت ان ال��وزارة مس��تمرة في 
بتعيني اصحاب  اخلاصة  االجراءات 
العق��ود واالج��راء اليومي��ني ف��ي 
اخلدمية بحس��ب حركة  الدوائ��ر 
املالك وس��يتم االع��الن عن قوائم 
جديدة حاملا تس��تكمل االجراءات 
بتعيينه��م  اخلاص��ة  واملوافق��ات 
وبحس��ب الضواب��ط الت��ي اعلن 
ال��ى  مش��يرة   ، مس��بقا  عنه��ا 

تخصيص نسبة %5 من التعيينات 
لكل من ذوي الش��هداء واصحاب 
الشهادات العليا ، حيث مت مفاحتة 
ببع��ض  لتزويدن��ا  العم��ل  وزارة 
االختصاصات التي حتتاجها الوزارة 
ممن سجلوا لديها ضمن العاطلني 

عن العمل .
اجلدير بالذكر ان ال��وزارة كانت قد 
اس��تحصلت موافق��ة خاصة من 
مجلس ال��وزراء على تعيني جميع 
العقود واالجراء اليوميني العاملني 
في الدوائر اخلدمي��ة والذين كانت 
لهم اس��هامات فاعلة في خدمة 

الوزارة طيلة السنوات املاضية .

اإلعمار: تعيين أصحاب العقود واألجراء على المالك الدائم 

بغداد - الصباح الجديد:
بح��ث رئيس الهيئ��ة العلي��ا للحج 
خال��د  الدكت��ور  الش��يخ  والعم��رة 
العطي��ة م��ع الس��فير التركي فاحت 
يلدز ومدير اخلط��وط اجلوية التركية 
خير الدين قالقي االنفتاح بالسياحة 

الدينية بني البلدين. 
خ��الل  العطي��ة  الش��يخ  واك��د 
اس��تقباله للضيف��ني عل��ى اهمية 
تب��ادل ه��ذه الزيارات لتعمي��ق اواصر 
التعاون املشترك واالنفتاح بالسياحة 

املعال��م  لزي��ارة  الرح��الت  وتنظي��م 
الدينية واملراقد املقدسة بني البلدين 
اجلاري��ن.  وناق��ش رئي��س الهيئة مع 
اجلانب التركي امكاني��ة مرور قوافل 
املعتمرين واحل��ج التركية البرية عبر 
املنافذ احلدودية العراقي��ة الى الديار 
املقدس��ة ، واع��دا اياهم بتس��هيل 
هذا االمر بعد اس��تحصال املوافقات 
الرس��مية ووض��ع اخلطط املناس��بة 
لهذا املشروع وتذليل جميع املعوقات 

من اجل اجناحه.

العراق وتركيا يبحثان سبل 
االنفتاح بالسياحة الدينية

بغداد - الصباح الجديد:
اكد وزي��ر العدل د.حي��در الزاملي، ان 
اللجنة املشكلة لتقييم عمل دائرة 
االصالح العراقية اعتمدت في عملها 
ج��ودة االداء املؤسس��ي بالتخطيط 
التوثي��ق  وإج��راءات  االس��تراتيجي 
التحتية  والبنى  والتدريب  والتنظيم 
ومتطلب��ات الس��المة املهني��ة ، من 
اجل اعادة تقييم عم��ل هذه الدائرة 
ومبا يت��الءم مع التوجيهات احلكومية 

في مجال االصالح وحقوق االنسان.
واوضح الوزير خالل ترؤس��ه في مقر 
باللجن��ة  خاص��اً  اجتماع��اً  ال��وزارة 

الوزارية املشكلة لتقييم عمل دائرة 
االص��الح العراقي��ة ، مش��يرا الى ان 
ال��وزارة تهدف عبر اللجن��ة املكلفة 
بتحقيق زيادة كف��اءات مالكات ادارة 
الس��جون وحصوله��م عل��ى تطوير 
التوعية القانونية واالجرائية، وايجاد 
نظام يسمح بقياس التطور والتغيير 
الس��جون،  داخ��ل  املمارس��ات  ف��ي 
وتطوي��ر م��واد داعم��ة لعم��ل هذه 
املؤسس��ة احليوية، وتنفيذ جلسات 

توعية بحقوق وواجبات النزالء.
م��ن جانبهم، اك��د اعض��اء اللجنة 
ع��ن انتهاء مه��ام عملهم في بغداد 

على وفق اخلطة املرسومة واألهداف 
املوكلة اليهم من اجل االرتقاء بواقع 
العم��ل ورفع وتيرته مب��ا يحقق نقلة 

نوعية في االداء.
يشار الى ان اللجنة الوزارية شكلت 
بتوجي��ه م��ن وزي��ر الع��دل د. حي��در 
الزاملي وبرئاس��ته، وبعضوية عضو 
مجلس ش��ورى املستش��ار قاس��م 
عبادي )نائباً لرئيس اللجنة( ومكتب 
املتابع��ة  وقس��م  الع��ام  املفت��ش 
والتنس��يق وقس��م اجل��ودة وقس��م 
التصاري��ح االمني��ة وقس��م حقوق 

االنسان. 

العدل تسهم في االرتقاء بمستوى
 عمل دائرة اإلصالح العراقية
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ناقشت أولويات العمل في مناطق العمليات

سعاد التميمي*

والبيئ��ة  الصح��ة  وزي��رة  طالب��ت 
الدكتورة عديلة حمود حس��ن خالل 
اجتماعها مع املدير االقليمي لشرق 
املتوس��ط ملنظمة الصح��ة العاملية 
الدكتور محم��ود فكري على هامش 
العمومية ملنظمة  اجلمعي��ة  اعمال 
الصح��ة العاملية املنعقد في جنيف 
بدع��م اكب��ر للع��راق ف��ي املرحل��ة 
املقبل��ة خصوصا بع��د التحرير وقد 
التحدي��ات  س��يادتها  اس��تعرضت 
الكبيرة للنزوح والتدمير الكبير الذي 
ط��ال البن��ى التحتي��ة الصحية في 
املناطق التي احتلها داعش اإلرهابي.

واوضحت الوزيرة األزمة املالية التي مير 
بها البلد وتاثيرها على التخصيصات 
املالي��ة للقط��اع الصح��ي وض��رورة 
مواجهة اعادة البناء واإلعمار وجتهيز 
وفتح املؤسسات التي اغلقت وتوفير 
والعيادات وصاالت  اإلسعاف  عجالت 
التولي��د املتنقلة وش��كرت معاليها 

الدعم املقدم من املنظمة .
م��ن جانب��ه أب��دى الدكت��ور محمود 
فك��ري تفهم��ه للوضع ف��ي العراق 
ووع��د باس��تمراره بتق��دمي املزيد من 
التحديات  الدعم الصحي ملواجه��ة 
التي يتعرض له��ا البلد ووعد بتزويد 
العراق ب� )30( سيارة اسعاف جديدة 
ومجهزة بجميع املستلزمات الطبية 

.
وتخل��ل االجتم��اع البحث ف��ي ادارة 
مكت��ب املنظمة في الع��راق وضرورة 
دعم��ه وتقويت��ه مبا ي��وازي التحديات 
والظ��روف احلالية والتنس��يق العالي 
االخ��رى  والقطاع��ات  ال��وزارة  م��ع 
واملنظم��ات الدولية وغي��ر احلكومية 
م��ن خ��الل اخللي��ة العنقودي��ة التي 

تديرها املنظمة بإشراف الوزارة . 
على صعي��د متصل عق��دت الوزيرة 
على هامش اعمال اجلمعية العمومية 
ملنظم��ة الصحة العاملي��ة الدورة 70 
لق��اء مهما م��ع منظمة أطب��اء بال 
حدود املقر الرئي��س في جنيف حيث 
مت التباح��ث ح��ول أولوي��ات العم��ل 

ف��ي مناطق العملي��ات وباألخص في 
املوصل اجلانب األيسر واجلانب األمين .

واك��دت الوزي��رة خ��الل اللق��اء على 
وتق��دمي  امليدان��ي  التواج��د  ض��رورة 

الدعم واإلسناد اللوجستي والبشري 
والتقني جنب��ا الى جنب مع املالكات 

الطبية والصحي��ة العراقية وكذلك 
التنس��يق مع الوزارة من خالل اخللية 
العنقودية وغرفة العمليات املشكلة 
ف��ي مق��ر ال��وزارة لدع��م النازح��ن 
االعتيادية  واخلدم��ات  احملررة  واملناطق 
الط��وارئ  خدم��ات  عل��ى  والتركي��ز 
والتوليد واإلخالء الى املستشفيات . 

الى ذل��ك اكدت الوزي��رة على اهمية 
التعاون املشترك والعمل بروح الفريق 
الواح��د ب��ن الس��لطتن التنفيذية 
والتش��ريعية وال��ذي م��ن ش��أنه ان 
وطبية  وقائي��ة  بخدم��ات  ينعك��س 
وعالجي��ة يجن��ي ثماره��ا املوطن��ون 

الكرام .
واشارت الوزيرة خالل لقائها الدكتور 
قتيبة اجلب��وري رئيس جلن��ة الصحة 
والبيئة النيابية وعضو اللجنة خولة 
الزي��ادي الى الدور احمل��وري الذي يؤديه 
مجل��س الن��واب ف��ي دعم واس��ناد 
جهود الوزارة لالرتقاء باداء املؤسسات 
الصحي��ة في عموم الب��الد من خالل 
تش��ريع واق��رار القوان��ن الت��ي متنح 
الوزارة االنس��يابية واملرونة في تنفيذ 

خططها الرامية الى ايصال اخلدمات 
الصحي��ة الكفوءة الى ابناء ش��عبنا 

العزيز
 وجرى خالل اللقاء مناقش��ة اجلهود 
الدؤوبة العم��ار وتأهيل املؤسس��ات 
الصحية في املناط��ق احملررة وخاصة 

محافظة صالح الدين .
من جانب��ه ثمن النائب اجلبوري جهود 
الوزي��رة وحرصها ال��دؤوب على تقدمي 
اخلدمات الصحية الكفوءة في عموم 
الب��الد والس��يما املناطق احمل��ررة في 
صالح الدين واالنب��ار واملوصل بالرغم 
م��ن التحديات االمني��ة واملالية وقلة 
التخصيصات م��ن وزارة املالية ، الفتا 
ال��ى ان ال��وزارة اس��تطاعت ايص��ال 
خدماتها وجهدها الطبي الى جميع 
املناطق وارس��ال رس��الة الى العالم 
بان العراق بش��عبه وحشده وجيشه 
وقوات��ه االمني��ة تق��ف صف��ا واحدا 
ضد الدواع��ش اجملرمن من اجل صنع 

مستقبل مشرق لالجيال . 

*اعالم الصحة 

تقرير

وزيرة الصحة تبحث مع المدير اإلقليمي لشرق المتوسط المزيد من الدعم 

جانب من االجتماع

بغداد - محمود خيون: 

وم��ن  الكهرب��اء  وزارة  تواص��ل 
خ��الل مديريات التوزي��ع التابعة 
واملتابع��ة  األش��راف  م��ن  له��ا 
العقود  بن��ود  لتنفيذ  امليداني��ة 
املبرمة مع ش��ركات األس��تثمار 
اخلاصة بقط��اع التوزيع في عدد 
م��ن مناط��ق مرك��ز العاصم��ة 
واحملافظ��ات وال��ذي يه��دف الى 
وتقدمي  املس��تمر  التي��ار  توفي��ر 
واجلباي��ة  الصيان��ة  خدم��ة 

للمواطنن وجلميع األصناف .
يأتي ذلك بعد جناح التجربة األولى 
في جانب الرصاف��ة وحتديداً في 
منطقة زيونة ثم تلتها منطقة 
اليرموك في جانب الكرخ والذي 
مت تنفيذ العقد من قبل ش��ركة 
به رزيار والذي ينص على أن يقوم 
املستثمر بعملية اخلدمة وجباية 
األج��ور م��ن املواطن��ن ش��هريا 
على وفق التعرف��ة املعمول بها 
حالي��اً ويجهزالتي��ار الكهربائي 
على مدار 24 س��اعة  كما يقوم 
املستثمر بنصب مقاييس ذكية 
للس��يطرة على عملية التوزيع 
وتس��ديد م��ا نس��بته 80 باملئة 
م��ن أج��ور موظف��ي قطاع��ات 

الصيانة.
ال��ى ذلك عق��د املهن��دس عمر 
رش��يد خلف مدير توزيع كهرباء 
الك��رخ املركز أجتماع��اً مع عدد 
من املوظفن العاملن في شركة 
كريستال لألس��تثمار  ملناقشة 
ومتابع��ة م��امت أجن��ازه م��ن بنود 
وفقرات العق��د اخلدمة واجلباية 
املبرم معها والوقوف على بعض 
املش��كالت الت��ي تواج��ه عمل 
الشركة وايجاد السبل الكفيلة 

بتذليلها لنجاح التجربة .
وق��ال املهندس عم��ر أن املديرية 
ق��د أوف��ت بجمي��ع التزاماته��ا 

جتاه الش��ركات الت��ي مت التعاقد 
معه��ا لتنفيذ بنود عقد اخلدمة 
واجلباية في مناطق مركز الكرخ 
وضواحيه��ا وأن هن��اك مواضيع 
قي��د التنفي��ذ واملعاجل��ة وم��ن 
أهمها موض��وع توفير املقاييس 
نصبه��ا  به��دف  الكهربائي��ة 
لدور املواطن��ن التي كانت جتهز 
بطريق��ة الرب��ط املباش��ر لعدم 
توف��ر املقايي��س ف��ي حينه��ا أو 
لع��دم  أو  وس��رقتها  لعطله��ا 
مراجعة املواط��ن دوائر الكهرباء 

بطريق��ة  بالطاق��ة  بتجهي��زه 
أتخ��ذت  املديري��ة  وأن  أصولي��ة 
جمي��ع املس��تلزمات لتس��هيل 
اجراءات األيصال اجلديد ومعاجلة 
العش��وائية  اجملمعات  موض��وع 
عب��ر نظ��ام البطاق��ة احلم��راء 
جتهي��ز  مبوجبه��ا  يت��م  الت��ي 
املناط��ق العش��وائية باملقاييس 

الكهربائية  .
وأشار مدير توزيع كهرباء الكرخ 
املركز ب��أن املالكات الهندس��ية 
والفني��ة واحلرفي��ة العاملة في 

التابعة  والصيان��ات  القطاعات 
بتنفي��ذ  مس��تمرة  للمديري��ة 
حمالت رف��ع التجاوزات احلاصلة 
الت��ي  التوزي��ع  عل��ى ش��بكات 
تخض��ع لعقد اخلدم��ة واجلباية 
املب��رم م��ع ش��ركة كريس��تال 
واملنص��ور  العامري��ة  وملناط��ق 
اليرموك  واحي��اء  وو14 رمض��ان 
والداخلي��ة واخلض��راء واجلامعة 
تل��ك  ب��أن  مؤك��داً   ، وغيره��ا 
احلمالت جرى خاللها قطع التيار 
الكهربائي ع��ن املرافق التي لم 

يس��دد أصحابه��ا أج��ور قوائم 
الكهرب��اء لفترات طويلة وحتمل 

ديوناً متراكمة .
وب��ن املهن��دس عم��ر ومبوج��ب 
العقد املبرم مع الشركات اليتم 
إعادة التيار الكهربائي الى املرفق 
املش��مول بالقط��ع مال��م يتم 
تس��ديد مبال��غ الديون مش��يراً 
الى أنه بإمكان املواطن تقسيط 
املبال��غ الكبي��رة عل��ى ش��كل 

دفعات شهرية .
هذا وجرى خالل األجتماع مناقشة 

موض��وع توزي��ع امله��ام األداري��ة 
والفني��ة وعملي��ة التنس��يق بن 
املسؤولن في الشركة واملسؤولن 
ف��ي القطاعات والصيانات بهدف 
اجن��از األعم��ال املش��تركة والتي 
تتطلب التنس��يق واملش��ورة بن 
جميع األطراف وتذليل املشكالت 
وتوفي��ر أجواء من التع��اون املثمر 
ومبا يكفل تق��دمي أفضل اخلدمات 
لعموم وتوفير الطاقة للمواطنن 
التي��ار  أس��تمرارية  وبه��دف 

الكهربائي .

تم تنفيذ العقد من 
قبل شركة به رزيار 
الذي ينص على أن 
يقوم المستثمر 
بعملية الخدمة 
وجباية األجور 
شهريا على وفق 
التعرفة المعمول بها 
حاليًا ويجهزالتيار 
الكهربائي على مدار 
24 ساعة

جانب من االجتماع

أكملت عمليات إدخال البيانات والجرد 

الكهرباء تجّهز المجمعات العشوائية بالمقاييس بنظام البطاقة الحمراء 
الفرات األعلى إدخال 

خطي فلوجة ـ الحبانية 
132 ك.ف إلى العمل 

محافظ ميسان يوعز 
بفتح ميزان منفذ 
الشيب الحدودي

»المعارض« تمنح 
إجازات االستيراد 

والتصدير بوقت قياسي

بغداد - الصباح الجديد:
أعلن املهندس خالد غزاي عطية مدير عام املديرية 
العامة لنقل الطاق��ة الكهربائية ملنطقة الفرات 
األعل��ى أجناز تأهيل خطي نقل الطاقة الكهربائية 
فلوج��ة ���� حباني��ة 132 ك.ف ) 1+2 ( إل��ى جانب 
إضافة خانات خطوط جديدة 132 ك.ف في محطة 
احلباني��ة الثانوي��ة ونصب مجموع��ة مكثفات 33 
ك.ف ف��ي محطة الفلوج��ة الثانوية بع��د أن كان 
ه��ذا اخلط املهم خ��ارج اخلدم��ة منذ أكث��ر من 3 
سنوات بس��بب تعرضه إلى دمار ش��به كامل من 
قبل عصابات داعش اإلرهابية وس��قوط عش��رات 
األبراج من��ه وتقطع مئات األس��الك ) الفضائات ( 
ومت أجن��از العمل بوقت قياس��ي وجهد اس��تثنائي 
وذات��ي ، مؤكداً أن العم��ل على أعادة هذين اخلطن 
تخللتهما معوقات كبيرة جداً ومنها زرع املئات من 
العبوات الناس��فة على مسارهما والتي كان لدور 
قواتنا املس��لحة البطلة من ش��تى صنوفها الدور 

الكبير في مساندة وتأمن الطرق لفرق الصيانة .
وتأتي أهمية هذا االجناز بأنه سيكون املصدر الثاني 
إليصال الطاقة الكهربائي��ة إلى مناطق الفلوجة 
والرمادي وع��ن طريق محطة اليوس��فية الثانوية 
بعد أن كان املصدر األول للتغذية من محطة غرب 

بغداد 400 ك.ف . 

ميسان - خاص:
اطلع محافظ ميس��ان علي دواي الزم  خالل زيارته  
منفذ الشيب احلدودي ) 70كم جنوب شرق مدينة 
العمارة ( على آلية عمل املنفذ والتقى مدير املنفذ 

العميد سعد صافي .  
واك��د احملاف��ظ لق��د مت مناقش��ة أوض��اع املنف��ذ 
وطريقة دخول البضائع وكذلك معاجلة املشكالت 
واإلشكاليات في هذا اخلصوص ، كما مت فتح امليزان 
احلكومي لغرض تدقيق األوزان حلن افتتاحه بشكل 

كلي للحد من اخملالفات وحاالت التالعب . 
وطالب احملافظ من قائد عمليات الرافدين مبشاركة  
ق��وة م��ن اجلي��ش للمرابطة ق��رب املنف��ذ وامليزان 
ملنع احلاالت الس��لبية والتدخ��الت اجلانبية وحفظ 
األمن والنظ��ام في املنفذ كونه إحدى بوابات البلد 

املهمة.
يذك��ر ان منفذ الش��يب احلدودي ش��هد في االونة 
االخيرة نزاعات عشائرية بالسيطرة عليه من قبل 
بع��ض املتنفذين اال ان احلكومة احمللية اتخذت عدة 
اجراءات امنية للحد من تلك النزاعات التي تعرقل 

عمل وانسيابية دخول البضائع الى املنفذ. 

بغداد  - الصباح الجديد:
أكد املهندس هاشم محمد حامت مدير عام الشركة 
العامة للمعارض واخلدمات التجارية العراقية في 
وزارة التجارة ان من مهام ش��ركته تنظيم عملية 
االس��تيراد والتصدي��ر والتي تعد م��ن ضمن املهام 
املوكلة للوزارة في رس��م السياس��ات االقتصادية 

واخلارجية للبالد.
واوض��ح املدي��ر الع��ام ان الش��ركة مس��تمرة في 
اص��دار اج��ازات االس��تيراد والتصدي��ر عل��ى وفق 
تعليم��ات جلنة الش��ؤون االقتصادي��ة في مجلس 
الوزراء وتوصي��ات اجلهات احلكومية االخرى املعنية 
بعمليات االس��تيراد والتصدي��ر ، الى أن منح اجازة 
التصدير يتم بنحو س��هل وميس��ر وبوقت قصير 
ر بتق��دمي طلب تصدير فقط  جداً بع��د قيام املُصدِّ
يحدد فيه اس��م وكمية املادة املصدرة واسم جهة 

التصدير واملنفذ احلدودي.

منى خضير عباس*
إدارة  هيئ��ة  ع��ام  مدي��ر  بح��ث 
واس��تثمار أموال الوقف الشيعي 
الدكت��ور من��ذر احلامت��ي والوف��د 
املراف��ق له م��ع محاف��ظ البصرة 
ورئيس  النص��راوي  ماجد  الدكتور 
هيئة االس��تثمار فيه��ا في مبنى 
احمل��اف الس��بل الكفيل��ة بتنمية 
وتطوير مش��اريع الوقف الشيعي 
الوقفية  والعقارات  االس��تثمارية 

في احملافظة .
واوض��ح املص��در اإلعالم��ي ف��ي 
ديوان الوقف الشيعي ان الدكتور 
احلامتي بح��ث ايضا م��ع محافظ 
البصرة الس��بل الكفيلة بتنمية 
وتطوير مش��اريع الوقف الشيعي 
الوقفية  والعقارات  االس��تثمارية 
ف��ي احملافظة ، مضيف��ا ان احلامتي 
قدم ش��رحاً مفصال ع��ن  طبيعة 
العم��ل والتطلعات املس��تقبلية 
ملش��اريع الوق��ف الش��يعي ف��ي 
البصرة. وأكد احلامتي خالل الزيارة 
الت��ي رافقه فيه��ا مدي��ر الوقف 
الش��يعي ف��ي البص��رة وعدد من 
 ، الوق��ف  أقس��ام هيئ��ة  م��دراء 
على ض��رورة تع��اون املؤسس��ات 
احلكومي��ة ذات العالق��ة مبديري��ة 

الوقف الشيعي في احملافظة . 
وق��د اس��تعرض احلامت��ي القدرات 
الفنية واإلمكانات املالية للدخول 
مبش��اريع اس��تثمارية من شأنها 
وتوفير  االقتص��اد  تفعيل حرك��ة 
فرص عمل ألبناء البصرة ، كما بن 
الوفد الزائر املش��كالت واملعوقات 
التي تعت��رض النه��وض باألوقاف 

والسبل الكفيلة بحلها. 
احملاف��ظ  أب��دى  جانب��ه  م��ن 
ورئي��س هيئ��ة اس��تثمار البصرة 
اس��تعدادهما للتعاون في جميع 
اجمل��االت التي من ش��أنها االرتقاء 
ب��إدارة األم��الك املوقوف��ة وتقدمي 

جميع التسهيالت املمكنة خدمة 
البص��رة ومواطنيها ومبا  ألوق��اف 
ينسجم مع القوانن والتعليمات 

النافذة . 
وتتولى مديرية الوقف الشيعي في 
البص��رة إدارة مجموعة كبيرة من 
األمالك املوقوفة والتي تتوزع على 
شكل فرص ومشاريع استثمارية 
متنوعة إضافة ال��ى مزارع وأبنية 
جتارية وسكنية مبساحات متعددة 
تنتش��ر في مركز البصرة القدمية 

واقضيتها كافة . 

*اعالم الوقف

متابعة الصباح الجديد:
العال��ي  التعلي��م  وزارة  بحث��ت 
والبح��ث العلم��ي م��ع الوكال��ة 
األملاني��ة للتع��اون الدول��ي فت��ح 
لتطوي��ر  تكنولوجي��ة  حاضن��ات 
وتهيئته��م  اخلريج��ن  مه��ارات 
لس��وق العمل. وأكد وكيل الوزارة 
الدكتور محمد  اإلدارية  للش��ؤون 
الس��راج خالل لقائه وفد املنظمة 
تطوي��ر  عل��ى  حت��رص  ال��وزارة  إن 
مه��ارة مخرجاتها من خالل إقامة 
ومراك��ز  تكنولوجي��ة  حاضن��ات 
تطويري��ة تعمل عل��ى رفع القدرة 
الفنية للخري��ج ومتكنه من تعزيز 
مهارات��ه وخلق فرص عمل اوس��ع 

في القطاعات املتعددة ، مضيفا أن 
وزارة التعليم تعمل على التواصل 
مع املنظمات العاملية ومد جسور 
التعاون لإلفادة من اخلبرات العلمية 
الت��ي متتلكه��ا ال��دول املتقدمة. 
وناق��ش االجتم��اع وض��ع معايير 
تطبيق��ه على  وآلي��ات  املش��روع 
وف��ق القوانن والتعليمات اخلاصة 
بال��وزارة، فضال عن حتدي��د مواقع 
ث��الث حاضن��ات تكنولوجي��ة في 
اجلامعات العراقي��ة.  على صعيد 
التعلي��م  وزارة  عق��دت  متص��ل 
العال��ي والبحث العلمي، ورش��ة 
اكمال مش��اريع  لدراس��ة  عم��ل 
اجلامعات ع��ن طريق االس��تثمار. 

وقال وزير التعليم العالي الدكتور 
عبد الرزاق العيس��ى لدى ترؤس��ه 
الورش��ة ان اس��تكمال املش��اريع 
ضرورة تستدعيها مهمة اجلامعات 
العراقي��ة ، الفتا ال��ى ان تفاصيل 
االزمة املالية قد ال تسمح بتمويل 
تلك املشاريع اال عن طريق املشاركة 
م��ع القط��اع اخل��اص. وأض��اف ان 
املوازنة االحتادية لعام 2017 أعطت 
مس��احة لوزارات التعلي��م العالي 
والتربية والصحة للمش��اركة مع 
القط��اع اخلاص واس��تثمار األبنية 
واملش��اريع املنجزة وقيد اإلجناز على 
وف��ق تعليمات تعده��ا اجلهات ذات 

العالقة ومبوافقة مجلس الوزراء.

ميسان - خاص:
نظم��ت ش��عبة تعزي��ز الصحة  
ف��ي دائ��رة صح��ة ميس��ان  دورة 
تدريبية ملس��ؤولي وح��دات تعزيز 
الصحة في القطاعات الصحية 
مه��ارات  ح��ول  واملستش��فيات 

االتصال والتثقيف الصحي . 
واك��دت  مدي��رة ش��عبة تعزي��ز 
الصح��ة  ف��ي قس��م  الصح��ة 
العامة الدكت��ورة نوال كرمي جواد 
ل���« الصب��اح اجلدي��د« نس��عى 
بالعم��ل عل��ى تكثي��ف اجله��ود 

والعم��ل عل��ى إيصال الرس��الة 
الصحي��ة للمواطن��ن للوقاي��ة 
م��ن اإلم��راض االنتقالي��ة ومنها 
الكوليرا واإلمراض غير االنتقالية 
اإلدم��ان عل��ى  ومنه��ا مخاط��ر 

اخملدرات.  

دورة تدريبية لمنتسبي القّطاعات الصحية في ميسان  

الديوان الشيعي يبحث في البصرة آفاق 
التعليم تبحث مع الوكالة األلمانية تنمية واستثمار العقارات الوقفية 

فتح حاضنات تكنولوجية في الجامعات

تسعى الى إكمال مشاريعها عن طريق االستثمار
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المغرب ـ ا ب ف: 
تظاهر آالف االش��خاص في احلسيمة امس االول 
الثالثاء للمطالبة باألفراج عن ناصر زفزافي زعيم 
حركة االحتجاج الشعبي في شمال املغرب، الذي 
اوقفته الش��رطة االثنني، كما ذكر مراس��لون من 

وكالة فرانس برس.
ونظمت التظاهرات في ش��وارع حي سيدي عابد 
غير البعيد عن وس��ط املدينة بعد افطار رمضان، 

كما ذكر مصور فيديو من فرانس برس.
وكانت قوات مكافحة الشغب منتشرة في مكان 
غي��ر بعيد عن جادة طارق ب��ن زياد، حملاولة منعهم 
م��ن التقدم. وق��د تراجعت حتت ضغ��ط احملتجني، 

بدون ان تقع اي صدامات.
أوقف��ت الش��رطة املغربي��ة صباح االثن��ني ناصر 
زفزافي زعيم احلراك الش��عبي في منطقة الريف 
بش��مال املغ��رب، بع��د حتدي��ه الدول��ة ألكثر من 
ستة اش��هر، بتهمة ارتكاب »جنايات وجنح متس 
بالس��المة الداخلية للدولة وأفعال أخرى تشكل 

جرائم مبقتضى القانون«.
وتشهد احلس��يمة منذ اجلمعة حالة غليان. وقد 
جرت صدامات ليلية فيه��ا بني متظاهرين ورجال 
الشرطة في نهاية االس��بوع. وجتمع حوالى ثالثة 
آالف ش��خص مس��اء االثن��ني ب��ال ح��وادث. وكان 

عددهم اكبر امس االول الثالثاء.

نيويورك ـ ا ب ف:
اعلن��ت الوالي��ات املتح��دة ام��س االول الثالثاء ان 
س��فيرتها ل��دى االمم املتحدة نيك��ي هايلي التي 
اتهمت املنظمة الدولية باالنحياز ضد اس��رائيل، 
س��تزور االس��بوع املقبل الدولة العبري��ة بعد ان 
تلقي خطابا ف��ي مجلس حقوق االنس��ان التابع 

لألمم املتحدة في جنيف.
وقالت البعثة الدبلوماس��ية االميركية لدى االمم 
املتحدة ان هايلي ستلقي في السادس من حزيران 
كلم��ة ام��ام مجل��س حقوق االنس��ان ح��ول دور 
الواليات املتحدة في هذا اجمللس. وستصبح بذلك 

اول سفيرة اميركية تخاطب هذا اجمللس.
وكان��ت احلاكم��ة الس��ابقة لكاروالين��ا اجلنوبية 
انتقدت اجمللس الذي وصفته ب�«الفاس��د« وقالت 
ان واش��نطن ت��درس امكاني��ة االنس��حاب منه، 
لكن هايلي قالت للصحافيني ردا على س��ؤال في 
هذا الش��أن »لم نتخذ قرارا بع��د«. واضافت انها 
س��تناقش امكانيات ادخال اصالحات على اجمللس 

»ثم سنتخذ قرارا بعد ذلك«.
واوضح��ت انها س��تناقش ازمة حقوق االنس��ان 
ف��ي فنزويال في اجملل��س الذي يضم ب��ني اعضائه 
دوال تواجه باس��تمرار انتقادات في هذا اجملال مثل 

الصني والسعودية.

انقرة ـ وكاالت:
رفضت عدد من ال��دول األعضاء في حلف الناتو، 
منها أملانيا وفرنسا وهولندا والدمنارك، عقد قمة 
للحل��ف عام 2018 في إس��طنبول، بحس��ب ما 

أفادت صحيفة دي فيلت األملانية.
ونقلت الصحيفة عن مصادر دبلوماسية رفيعة 
على عل��م باملوض��وع، قولها: »ال نري��د أن نخلق 
انطباع��ا أن النات��و يؤي��د السياس��ة الداخلي��ة 
للحكوم��ة التركية«، واقترحت ال��دول املذكورة 
إج��راء قم��ة الع��ام املقبل ف��ي بروكس��ل، التي 

وافقت بدورها على استضافتها.
ومن املتوقع أن يتخ��ذ وزراء دفاع الناتو قرارا بهذا 

الشأن في اجتماعهم املقرر في الشهر املقبل.
وكان الرئي��س الترك��ي رج��ب طي��ب أردوغان قد 
اقت��رح في قم��ة الناتو بوارس��و ف��ي يوليو عام 
2016، إج��راء لقائ��ي قمة للحلف في الس��نتني 
التاليتني في إس��طنبول. وعل��ى الرغم من عدم 
اتخاذ أي قرار رس��مي آنذاك، كان من املس��لم به 
أن عرض إردوغان سيلقى قبوال، إال أن املوقف بات 
مرش��حا لتقلب حاد في الوقت احلالي، بحس��ب 

الصحيفة.

أعضاء في الناتو يرفضون 
عقد قمة للحلف في تركيا

اآلالف يتظاهرون في 
الحسيمة بشمال المغرب

نيكي هايلي تزور 
إسرائيل األسبوع المقبل

متابعة الصباح الجديد: 

قت��ل ما ال يقل عن 80 ش��خصا 
وأصيب املئات ام��س األربعاء في 
انفجار قوي بش��احنة مفخخة 
الدبلوماس��ي  احل��ي  ف��ي  وق��ع 
من كاب��ول متس��ببا مبجزرة في 
وبأض��رار  األفغاني��ة  العاصم��ة 
مادية وصلت إلى مس��افة مئات 

األمتار.
وكان��ت اجلث��ث مم��ددة أرضا في 
موق��ع االعت��داء ال��ذي وق��ع في 
س��اعة زحمة في الصباح امس 
االربعاء ، فيما ارتفع عمود كثيف 
من الدخان األس��ود من املنطقة 

التي تؤوي سفارات أجنبية.
وأفاد ش��هود أن الش��وارع كانت 
تغص بعشرات الس��يارات فيما 
كان اجلرحى والتلميذات يهرعون 

إلى اماكن آمنة.
لم يتض��ح بعد ه��دف االعتداء 
تصاع��د  إل��ى  يش��ير  ال��ذي 
أفغانس��تان  ف��ي  االضطراب��ات 
حي��ث تواج��ه قوات األم��ن التي 
املتزايدة  تعان��ي م��ن اإلصاب��ات 
العناص��ر، صعوب��ة ف��ي  وف��رار 
التص��دي ملتمردي حركة طالبان. 
األفغانية  احلكومة  وال تس��يطر 

سوى على ثلث البالد.
وبع��د أكث��ر م��ن س��اعة عل��ى 
س��يارات  كان��ت  األنفج��ار، 
اإلس��عاف ال تزال تنق��ل اجلرحى 
وكان��ت  املستش��فيات،  إل��ى 
عمليات انتش��ال اجلثث من حتت 
األنق��اض متواصلة فيم��ا رجال 
اإلطفاء يحاولون السيطرة على 
احلرائق التي اندلعت في عدد من 

املباني.
وقال املتحدث باسم وزارة الصحة 
وحيد مجروح »لألس��ف ارتفعت 
احلصيلة إلى 80 ش��هيدا وأكثر 

من 300 جريح بينهم العديد من 
النس��اء واألطف��ال«، محذرا من 
أن األعداد مرش��حة لالرتفاع مع 

تواصل انتشال اجلثث.
وزارة  أعلن��ت  جهته��ا  م��ن 
الداخلي��ة التي أف��ادت عن 320 
جريح��ا، أن االنتح��اري فجر آلية 
محش��وة باملتفجرات في ساحة 
زنب��ق. وأفادت في بي��ان أن »أكثر 
م��ن خمس��ني س��يارة دم��رت أو 

تضررت«.
ودعت الوزارة املواطنني إلى التبرع 
بال��دم مؤكدة أن املستش��فيات 

»بحاجة ماسة« الى الدم.
ول��م تعل��ن اي جهة ف��ي الوقت 
احلاضر مسؤوليتها، لكن االعتداء 
وقع في وقت بدأت حركة طالبان 

»هجوم الربيع« الذي تش��نه كل 
سنة.

كم��ا أن تنظي��م داع��ش تبن��ى 
وقعت  اعت��داءات  ع��دة  مؤخ��را 
ف��ي العاصمة األفغاني��ة بينها 
عملية تفجير قوية اس��تهدفت 
قافل��ة م��ن املدرع��ات التابع��ة 
للحلف األطلس��ي وأوقعت ما ال 
يقل عن ثمانية قتلى و28 جريحا 

في 3 أيار.
وقال موفد الهند إلى أفغانستان 
مانبريت فوه��را لقناة »تاميز ناو« 
التلفزيوني��ة إن التفجي��ر حدث 
على مسافة حوالى مئة متر من 
السفارة الهندية التي تقع بجوار 

العديد من السفارات األخرى.
كل  بأم��ان،  »جميعن��ا  وق��ال 

موظفين��ا وفرقن��ا بأم��ان. لكن 
االنفج��ار كان كبيرا جدا واملباني 
اجملاورة مب��ا فيها مبنان��ا تكبدت 
أضرارا جسيمة من حتطم زجاج 

ونوافذ وابواب ألخ«.
وكت��ب رئي��س ال��وزراء الهن��دي 
ناريندرا مودي عل��ى تويتر »ندين 
في  اإلرهاب��ي  التفجي��ر  بش��دة 
كاب��ول. ونتوج��ه بأفكارن��ا غلى 
عائ��الت القتل��ى وبصلواتنا إلى 

اجلرحى«.
كذل��ك أدى االعت��داء الى حتطم 
زج��اج الس��فارة الياباني��ة وقال 
مس��ؤول في اخلارجي��ة اليابانية 
فران��س  لوكال��ة  طوكي��و  ف��ي 
برس »أصي��ب اثنان من العاملني 
ف��ي الس��فارة الياباني��ة بجروح 

طفيفة« نتيجة شظايا الزجاج.
كم��ا أف��ادت باري��س ع��ن أضرار 
واملانيا،  حلقت بسفارتي فرنس��ا 
لكنها أك��دت أنه ليس لديها أي 
فيما  إصاب��ات.  معلومات ح��ول 
أف��ادت بلغاري��ا أن أض��رارا حلقت 

بسفارتها ومت إجالء موظفيها.
وكان وزير الدفاع األميركي جيم 
ماتي��س حذر من »س��نة صعبة 
م��ن جدي��د« للق��وات األجنبية 

واألفغانية في هذا البلد.
األميركي��ة  الق��وات  وتق��دم 
للق��وات  الدع��م  واألطلس��ية 
أميركي  وأفاد مسؤول  األفغانية 
كبير أن البنتاغون س��يطلب من 
البيت األبيض إرسال آالف اجلنود 
اإلضافيني إلى أفغانستان لكسر 

اجلمود في املعارك مع طالبان.
وينتش��ر حاليا 8400 عس��كري 
أميرك��ي ف��ي افغانس��تان إل��ى 
جان��ب خمس��ة آالف جندي من 
احللفاء األطلسيني، وهي يقدمون 
للق��وات  والتدري��ب  املش��ورة 
بعدم��ا وصل حجم  األفغاني��ة، 
االنتشار األميركي في هذا البلد 
إلى أكثر من مئة ألف عس��كري 

قبل ست سنوان.
ووقع اعتداء كابول بعد سلسلة 
طوي��ل من الهجمات ش��هدتها 
العاصم��ة األفغانية. وس��جلت 
الوالي��ة احمليطة بالعاصمة أعلى 
حصيل��ة من القتلى في الفصل 
األول من العام 2017، معظمهم 

من املدنيني.

مانيال ـ وكاالت:
أعل��ن رئي��س الفلب��ني رودريغ��و 
إج��راء  رفض��ه  ع��ن  دوتيرت��ي 
املتش��ددين  م��ع  مفاوض��ات 
اإلسالميني الذين يحاربون القوات 

الفلبينية جنوب البالد.

وق��ال دوتيرت��ي: »ل��ن أحت��دث مع 
اإلرهابي��ني«، بحس��ب م��ا نقلت 
وكال��ة »رويت��رز« ام��س األربعاء، 
وأشارت الوكالة إلى أن التصريح 
األخي��ر لرئيس الفلب��ني يتناقض 
مع نيته الس��ابقة حول تس��وية 

األزمة م��ن اخلالل التف��اوض مع 
املتشددين.

وأعلن اجلي��ش الفلبيني في وقت 
سابق أنه قضى على 89 مسلحا 
خ��الل االش��تباكات املندلعة مع 
املسلحني اإلسالميني في مدينة 

ماراوي بجزيرة مينداناو في جنوب 
البالد.

وكان الرئي��س الفلبيني قد أعلن 
خالل زيارته إلى روس��يا، األسبوع 
املاض��ي، األح��كام العرفي��ة في 
عل��ى  وذل��ك  ميندان��او،  جزي��رة 

خلفية احت��دام القتال في مركز 
محافظة الناو ديل س��ور، مدينة 
م��اراوي، الواقع��ة جن��وب البالد، 
ومتش��ددي جماعة  اجلي��ش  بني 
»ماوت��ي«، الت��ي أعل��ن زعيمها، 
مبايعت��ه  هابيل��ون،  إس��نيلون 

لتنظي��م »داع��ش« اإلرهابي عام 
.2014

يذكر أن ميندان��او هي ثاني أكبر 
جزيرة في الفلبني وتش��هد منذ 
فت��رة طويل��ة نش��اطا مكثف��ا 

لالنفصاليني اإلسالميني.

دمشق ـ أ ب ف: 
تدعمه��م  ع��رب  مقاتل��ون  متك��ن 
واش��نطن ام��س االول الثالث��اء من 
االقتراب من جهة الشرق من مدينة 
الرق��ة الس��ورية، معق��ل تنظي��م 
داعش ، بعد غارات كثيفة للتحالف 
الدولي على مواق��ع اجلهاديني، وفق 
ما اكد متحدث باس��مهم واملرصد 

السوري حلقوق االنسان.
املتح��درون  املقاتل��ون  وينض��وي 
بش��كل رئيس��ي م��ن محافظت��ي 
الرق��ة )ش��مال( ودي��ر الزور )ش��رق( 

في اطار »قوات النخبة الس��ورية« 
التابع��ة لتي��ار الغد الس��وري الذي 
يرأس��ه الرئي��س الس��ابق لالئتالف 
الوطن��ي لق��وى الث��ورة واملعارضة 
الس��ورية احمد اجلربا، وتقاتل هذه 
ق��وات  م��ع  بالتنس��يق  اجملموع��ة 
سوريا الدميوقراطية، ائتالف فصائل 
عربية كردية، على جبهات عدة في 
محافظ��ة الرقة. لكنها ال تش��كل 

جزءا من هذه القوات.
وق��ال املتح��دث الرس��مي باس��م 
»قوات النخبة« محمد خالد شاكر 

لوكال��ة فرانس ب��رس »قواتنا باتت 
على بعد 400 متر من حي املشلب، 
اول احي��اء مدينة الرق��ة من اجلهة 

الشرقية«.
واك��د مدي��ر املرصد الس��وري رامي 
عب��د الرحم��ن لفرانس ب��رس تقدم 
ه��ذه الق��وات الت��ي يبل��غ »عدي��د 
ان  موضح��اً  املئ��ات«،  مقاتليه��ا 
اقترابها م��ن مدينة الرقة من جهة 
الش��رق »جاء بعد ضرب��ات كثيفة 
للتحال��ف الدول��ي ادت ال��ى تراجع 

مقاتلي داعش«.

ه��ذا  مقاتل��ي  معظ��م  ويتح��در 
الفصي��ل، وف��ق املرص��د م��ن ابناء 
العش��ائر العربية م��ن محافظتي 

الرقة ودير الزور.
وبدأت ق��وات س��وريا الدميوقراطية 
منذ تش��رين الثاني هجوماً واسعاً 
بدعم م��ن التحال��ف الدولي لطرد 
اجلهادي��ني من معقله��م في الرقة 
ومتكنت م��ن التقدم عل��ى جبهات 
ع��دة وقط��ع ط��رق امداد رئيس��ية 

للتنظيم.
ويتواج��د مقاتل��و »ق��وات النخبة« 

التي تأسس��ت مطل��ع العام 2016 
بقيادة  الدولي  التحال��ف  ويدعمها 
والغ��ارات، وفق  بالس��الح  اميركية 
املرص��د، عل��ى جبه��ات ع��دة ف��ي 

محيط مدينة الرقة.
وتعمل قوات النخبة، وفق املتحدث 
والتنس��يق  »بالتع��اون  باس��مها، 
م��ع قوات س��وريا الدميوقراطية في 
إطار عملية غضب الف��رات بقيادة 

التحالف الدولي ضد داعش«.
وكان��ت قوات س��وريا الدميوقراطية 
اعلن��ت ف��ي كان��ون االول انضمام 

فصائ��ل عدة ال��ى صف��وف حملة 
ق��وات  بينه��ا  الف��رات«  »غض��ب 

النخبة.
وال ت��زال القوات العربي��ة والكردية 
بعيدة عن حص��ار املدينة بالكامل، 
اذ تتواجد قوات سوريا الدميوقراطية 
عل��ى بع��د ثالث��ة كيلومت��رات عن 
مدين��ة الرق��ة من جهة الش��مال، 
لكنها ال تزال على مس��افة تتراوح 
بني 7 و25 كيلومتراً من جهة الغرب. 
عل��ى كامل  اجلهادي��ون  ويس��يطر 

املنطقة الواقعة جنوب الرقة.

رئيس الفلبين يرفض التفاوض مع المسلحين جنوب البالد

مقاتلون عرب تدعمهم واشنطن يقتربون من مدينة الرقة السورية

تسبب بمجزرة بالقرب من السفارتين األلمانية والهندية

تفجير انتحاري بالحي الدبلوماسي في كابول 
يسفر عن 80 قتيال وأكثر من 300 جريح

تنظيم داعش تبنى 
مؤخرا عدة اعتداءات 
وقعت في العاصمة 

األفغانية بينها عملية 
تفجير قوية استهدفت 

قافلة من المدرعات 
التابعة للحلف األطلسي 

وأوقعت ما ال يقل عن 
ثمانية قتلى و28 جريحا 

في 3 أيار

أحد ضحايا التفجير اإلرهابي

تقـرير

واشنطن ـ وكاالت: 

باش��رت إدارة الرئيس األميرك��ي دونالد 
ترام��ب، سلس��لة تغييرات ف��ي فريقه 
ب��دأت باس��تقالة مدي��ر اإلع��الم ف��ي 
البي��ت األبيض ماي��كل دوبكي، في ظل 
حديث عن حتوالت أساس��ية في الفريق 
واالس��تراتيجية للتعام��ل م��ع حتديات 
عدة، من التس��ريبات املرتبطة بروس��يا 
وصوالً إلى عقبات في الكونغرس، مروراً 
مبناكف��ات مع القض��اء متثلت بتعطيل 

سياسة ترامب للهجرة.
وانتقل ترامب أمس، إلى موقع الهجوم، 
داعي��اً اجلمهوري��ني ف��ي تغري��دات على 
»تويتر« إلى اس��تخدام »اخلي��ار النووي« 
)51 صوتاً( في مجلس الش��يوخ لتمرير 
باإلص��الح  تتعل��ق  قوان��ني  مش��اريع 
الضريبي وإلغاء نظام الرعاية الصحية 
إلدارة س��لفه باراك أوباما، وذلك بدالً من 
التعاون مع الدميوقراطي��ني. كما انتقد 

ترامب تس��ريبات ملفقة ح��ول لقاءات 
لصه��ره جاري��د كوش��نر مع الس��فير 
الروس��ي س��يرغي كيس��لياك، والت��ي 
نقل��ت صحيفة »نيوي��ورك تاميز« أمس، 
أن احملقق��ني األميركي��ني ينظ��رون ف��ي 

تفاصيلها.
إال أن املنعط��ف األبرز في اس��تراتيجية 
ترام��ب برز أم��س االول الثالث��اء، بإعالن 
استقالة مايكل دوبكي بعد ثالثة شهور 
من تس��لمه منصبه. وأتت االس��تقالة 
بع��د حدي��ث ع��ن امتع��اض ترامب من 
فريق��ه اإلعالمي وفش��له ف��ي التحرك 
بش��كل مناس��ب للحد من تس��ريبات 
حول روسيا وطرد مدير مكتب التحقيق 
الفيديرالي »أف ب��ي آي« جاميس كومي. 
وس��اهم ذلك في تراجع شعبية ترامب 
داخلي��اً، وتذمر الرئيس م��ن أداء فريقه، 
إلى جانب حال من التش��نج في البيت 
األبيض وتكهنات بتراجع حضور الناطق 

باسم البيت األبيض شون سبايسر.
وثم��ة حديث عن تغيي��رات أكبر تطاول 

الفريق الرئاس��ي وتصب ف��ي مصلحة 
العودة إل��ى االس��تراتيجية الهجومية 
الت��ي كانت حاض��رة في حمل��ة ترامب 
الرئاس��ية. وهن��ا ب��رزت لق��اءات ترامب 
األخيرة مبساعَدين من فريقه االنتخابي، 
هما كوري ليوانداوسكي وديفيد بوسي، 
واحتمال تعيينهم��ا في البيت األبيض. 
كما أشارت صحيفة »واشنطن بوست« 
إلى احتم��ال التخلي عن مدي��ر الفريق 
الرئاس��ي رينس بريب��وس. وتعكس هذه 
االستراتيجية سعي ترامب إلى الرد في 
شكل أسرع وأكثر فاعلية على التقارير 
االستخباراتية  والتس��ريبات  اإلعالمية 

املرتبطة بروسيا.
إال أن مراقبني أش��اروا إلى انقسام داخل 
احلزب اجلمهوري ح��ول خطط ترامب، إذ 
ما زال زعيم مجلس الشيوخ اجلمهوري 
ميت��ش ماكوني��ل عاج��زاً ع��ن حص��د 
األص��وات الكافي��ة إللغاء نظ��ام أوباما 
للرعاي��ة الصحي��ة ومتري��ر اإلصالح��ات 
مخ��اوف  هن��اك  أن  كم��ا  الضريبي��ة، 

جمهوري��ة من خس��ارة ع��دد كبير من 
املقاعد في انتخابات التجديد النصفي 

العام املقبل.
وسيكون االختبار األول للجمهوريني في 
والية جورجيا خالل ثالثة أس��ابيع وذلك 
ف��ي 20 حزيران حني تناف��س اجلمهورية 
كاري��ن هان��كل املرش��ح الدميوقراط��ي 
الشاب جون أوسوف، الذي يتقدم حالياً 
في اس��تطالعات دائرة انتخابية لم يفز 
فيه��ا الدميوقراطي��ون منذ عق��ود. وفي 
حال فوز أو س��وف س��تزداد التعقيدات 
في وجه ترامب ومخاوف اجلمهوريني من 

خسارة في الكونغرس العام املقبل.
ألن  انزعاجه��ا  موس��كو  أب��دت  وق��د 
االتص��االت م��ع إدارة ترامب لم تس��فر 
بعُد ع��ن حتوالت إيجابية ف��ي العالقات 
الثنائي��ة. وق��ال نائ��ب وزي��ر اخلارجي��ة 
الروس��ي س��يرغي ريابك��وف إن دولتني 
نوويت��ني مثل الواليات املتحدة وروس��يا 
ال ميك��ن أن تتحمال بقاء العالقة بينهما 

في هذا املستوى املتدني.

مرورًا بمناكفات مع القضاء تمثلت بتعطيل سياسته للهجرة

إدارة ترامب تبدأ سلسلة تغييرات في فريق العمل لمواجهة االستحقاقات
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7 اقتصاد

بغداد ـ احسان ناجي:

ف��ي وق��ت أعل��ن في��ه الع��راق 
موافقت��ه عل��ى متدي��د خفض 
انتاج النفط ملدة تسعة اشهر، 
االمر ال��ذي كانت توافقت عليه 
منظمة ال��دول املصدرة للنفط 
)اوبك( في تش��رين الثاني، قالت 
»س��ومو« إن بغ��داد ق��د تدرس 
التح��ّوط ف��ي ج��زء م��ن إنتاج 
النف��ط اخلام كوس��يلة حلماية 
اإليرادات احلكومية في مواجهة 

مخاطر تقلب أسعار اخلام.
وقال ف��اح العام��ري مدير عام 
شركة تس��ويق النفط )سومو( 
وهو مندوب العراق لدى منظمة 
)أوبك(،  البلدان املصدرة للبترول 
أن  ف��ي تصريح��ات صحافي��ة، 
س��تراتيجيتنا  ضم��ن  »م��ن 
ف��ي املس��تقبل، أننا ق��د ندرس 
التح��ّوط جلزء من اخلام العراقي، 
فسومو تقترح فكرة في الوقت 

احلالي ولم تتم دراستها بعد«.
ويس��اعد التح��وط ف��ي األم��د 
القصي��ر على احلّد من التقلبات 
الس��عرية بني وقت توقيع عقود 
بيع النفط وبني وقت التس��ليم 

وسداد القيمة.
وأضاف العام��ري: »لدينا الكثير 
يج��ب  الت��ي  املتطلب��ات  م��ن 
تنفيذه��ا أوالً، وه��ي احلاجة إلى 
دراس��ة التح��وط جي��داً اضافة 
الى تدريب أش��خاص مع احلاجة 
الش��ركات  أفضل  إلى معرف��ة 
العامل��ة ف��ي مج��ال التحوط، 
فنح��ن ما زلن��ا ال نفهم عملية 

التحوط بشكل كامل«.
ومضى الى القول: »ليس مؤكداً، 
الع��راق س��يتبنى ممارس��ات  أن 

التحوط«.
وأوض��ح أن »س��ومو تهدف إلى 
املزادات  مث��ل  أدوات  اس��تعمال 
لتعزي��ز  املش��تركة  واملش��اريع 
مصالح العراق النفطية وتقليل 

استيراد املنتجات النفطية«.

الكويت
قال وزير النفط الكويتي عصام 
املرزوق أمس األربع��اء إنه يتوقع 
حتس��ن أس��عار النفط اخلام في 

متوز املقبل.
وق��ال امل��رزوق لرويت��رز ردا عل��ى 
سؤال عن توقيت حتسن األسعار 

»في متوز إن شاء اهلل«.

السعودية
وزي��ر الطاق��ة الس��عودي خالد 
الفالح ق��ال، أم��س األربعاء، إن 
املس��تقلني  واملنتج��ني  »أوب��ك 
ملتزمون بهدف خفض اخملزونات 
إلى متوسط  العاملية  النفطية 
خمس سنوات«، متوقعا حتقيق 
املس��تقبل  اله��دف ف��ي  ه��ذا 

القريب جدا.
وق��ال الفالح ونظيره الروس��ي 
ألكس��ندر نوفاك في موس��كو 
بع��د اجتماع بني أوبك وروس��يا 
اس��تمرار  يتوقع��ان  إنهم��ا 
تعاونهما في أسواق النفط بعد 
أن ينتهي اتف��اق إنتاج اخلام في 

آذار العام املقبل.
املش��ترك  »إعاننا  الفالح  وقال 
مع روس��يا يخلص إل��ى أنه في 

ح��ني ميض��ي ه��دف اس��تعادة 
التوازن في سبيله إلى التحقق، 
هن��اك حاج��ة لعم��ل املزيد من 
أج��ل خف��ض اخملزون��ات ص��وب 

متوسط خمس سنوات«.
وج��دد الفال��ح التأكي��د عل��ى 
موقف ب��اده من فع��ل »كل ما 
يلزم« بجانب روسيا للمساعدة 
في حتقيق استقرار سوق النفط 
ليش��ير إلى سياس��ة منفتحة 
جتاه تقليص فائض اخملزون وإعادة 

التوازن للسوق.
وقال نوفاك أم��س األربعاء »من 
الضروري وضع مبادئ إطارية من 
أجل تعاون متواصل مستقر بني 
أوب��ك وغير األعض��اء حتى بعد 

انتهاء اتفاقيات فيينا«.
وفي كانون األول املاضي اتفقت 
روس��يا وعش��ر دول غير أعضاء 
ف��ي أوبك عل��ى املش��اركة في 
تنفذه��ا  إنت��اج  تخفيض��ات 
املنظم��ة للمرة األول��ى في 15 
عام��ا. وف��ي األس��بوع املاض��ي 
اتفق��ت أوب��ك ومنتج��ون غي��ر 
أعضاء تقودهم موس��كو على 
اإلنتاج  ف��ي  التخفيضات  متديد 
لتسعة أشهر إضافية حتى آذار 

.2018
إن  قالت��ا  والري��اض  موس��كو 
»التعاون سيستمر بعد االتفاق 
احلال��ي في الوقت ال��ذي يواصل 
في��ه البل��دان الس��عي إليج��اد 
س��بل للتعاي��ش م��ع منتج��ي 
النف��ط الصخري ف��ي الواليات 
املتحدة التي ليس��ت طرفا في 

اتفاق تقليص اإلنتاج العاملي«.
وقال الفال��ح »حضرت اجتماعا 
للقيادتني الس��عودية والروسية 
في الكرمل��ني جدد خاله بلدانا 
عزمهم��ا عل��ى إع��ادة الت��وازن 
إلى س��وق النفط اخلام العاملية 
لصالح استقرار أكبر في السوق 

وأكدا التزامنا بفعل كل ما يلزم 
لتحقيق تلك األهداف«.

والتق��ي الرئي��س فادميير بوتني 
بول��ي ول��ي العه��د الس��عودي 
األمي��ر محم��د بن س��لمان يوم 
الثاثاء في موسكو حيث أشادا 
بتنام��ي الش��راكة في أس��واق 

النفط.

زيادة االنتاج
انخفضت أس��عار النفط واحدا 
باملئ��ة أم��س األربعاء م��ع زيادة 
اإلنت��اج الليب��ي الت��ي أجج��ت 
اخمل��اوف القائم��ة بالفع��ل م��ن 
ارتف��اع اإلنت��اج األميرك��ي مب��ا 
يقوض تخفيض��ات اإلنتاج التي 
تقوده��ا أوب��ك به��دف تقليص 
الفجوة بني العرض والطلب في 

السوق.
وانخفض خ��ام القياس العاملي 
مزيج برنت في العقود اآلجلة 54 
سنتا أو واحدا باملئة عن اإلغاق 
الس��ابق ليصل إلى 51.30 دوالر 

للبرميل.
وتراج��ع خ��ام غ��رب تكس��اس 
الوس��يط األميركي في العقود 
اآلجلة 51 س��نتا أو واحدا باملئة 
عن سعر اإلغاق السابق ليصل 

إلى 49.15 دوالر للبرميل.
وق��ال متعامل��ون إن انخف��اض 
األس��عار ج��اء نتيج��ة ارتف��اع 
اإلنت��اج ف��ي ليبيا الت��ي مزقها 
الص��راع وه��و م��ا زاد م��ن حدة 
تأثي��ر النم��و املتواص��ل لإلنتاج 

األميركي.
الوطني��ة  املؤسس��ة  وقال��ت 
للنفط في ليبي��ا يوم االثنني إن 
من املتوق��ع أن يرتفع إنتاج ليبيا 
من اخل��ام إلى 800 أل��ف برميل 

يوميا هذا األسبوع.
ومن املرجح أن يعزز ذلك صادرات 
ليبيا من النفط. وأظهرت بيانات 

الش��حن على منصة تومسون 
رويت��رز ايكون أنه مع اس��تبعاد 
الص��ادرات املنقولة عبر خطوط 
األنابيب ص��درت ليبيا 500 ألف 
برميل يوميا في املتوس��ط منذ 
بداية العام مقارنة مع متوسط 
ق��دره 300 أل��ف برمي��ل يومي��ا 

فقط في 2016.
اإلنت��اج األميركي  زي��ادة  وترجع 
إلى ح��د كبير الرتفاع أنش��طة 
احلف��ر للتنقي��ب ع��ن النف��ط 
الصخري أكثر من عش��رة باملئة 
املاضي  الع��ام  من��ذ منتص��ف 
لتتجاوز 9.3 مليون برميل يوميا 
مبا يقارب مس��تويات السعودية 
وروس��يا أكبر منتج��ني للنفط 

في العالم.
ويقوض ارتفاع اإلنتاج األميركي 
والليب��ي اجله��ود الت��ي تبذلها 
منظمة البلدان املصدرة للبترول 
املنتج��ني خارجها  وبعض  أوبك 
وم��ن بينه��م روس��يا لتقليص 
الفجوة بني العرض والطلب في 
الس��وق املتخمة باإلمدادات من 
 1.8 خال خف��ض اإلنت��اج نحو 
مليون برمي��ل يوميا حتى نهاية 

الربع األول من 2018.
وليبيا عضو ف��ي منظمة أوبك 
لكنه��ا معفاة م��ن تخفيضات 
اإلنتاج في حني ال تشارك الواليات 

املتحدة في تلك التخيفضات.

روسيا
الروس��ي  الطاق��ة  وزي��ر  ق��ال 
ألكس��ندر نوفاك أمس األربعاء 
ب��اده حتت��اج وض��ع مب��ادئ  إن 
باملش��اركة مع أوب��ك واملنتجني 
م��ن خارجها الس��تمرار التعاون 
حت��ى بع��د انتهاء فترة س��ريان 
االتف��اق احلال��ي خلف��ض إنت��اج 

النفط.
الى ذلك، قال مصدران مطلعان 

بقط��اع النف��ط أم��س األربعاء 
إن »إنتاج روس��يا م��ن اخلام بلغ 
يومي��ا  برمي��ل  10.944 ملي��ون 
ف��ي الفت��رة ب��ني األول والثاثني 
من أيار مبا يتماش��ى مع االتفاق 
العامل��ي اخلاص بخف��ض اإلنتاج 
م��ع منظم��ة البل��دان املصدرة 

للبترول أوبك«.

إيران
زادت واردات أكبر أربعة مشترين 
للنف��ط اإليران��ي في آس��يا في 
نيسان بنحو 23 في املئة مقارنة 
مع مستواها قبل عام في الوقت 
ال��ذي تس��تفيد فيه إي��ران من 
إعفائها م��ن تخفضيات اإلنتاج 
العاملي��ة في مس��اعيها لتعزيز 

صادراتها من اخلام.
حكومي��ة  بيان��ات  وأظه��رت 
وأخرى لتتبع الس��فن أن الصني 
والهن��د وكوريا اجلنوبية واليابان 
برمي��ل  ملي��ون   1.6 اس��توردت 

يوميا الشهر املاضي.
آس��يا  إل��ى  الص��ادرات  لك��ن 
انخفض��ت نح��و 18 ف��ي املئة 
مقارن��ة م��ع آذار، مبا يش��ير إلى 
أن جه��ود إيران الرامي��ة لتعزيز 
اإلنتاج بعد رفع العقوبات عنها 
في كانون الثاني 2015 رمبا بلغت 

مداها.
بتصريف معظم  إي��ران  وقامت 
النفط ال��ذي خزنته حني كانت 
العقوبات سارية. وتشترى الدول 
اآلس��يوية معظم النفط الذي 

تصدره طهران.
وتسعى إيران بقوة لزيادة اإلنتاج 
م��ع  اتفاق��ات  بتوقي��ع  وتأم��ل 
ش��ركات نفط كبرى مثل توتال 
ولوك أوي��ل هذا العام بعد إعادة 
انتخاب حس��ن روحاني رئيس��ا 

للباد هذا الشهر.
وذك��رت وكالة أنب��اء اجلمهورية 

اإلس��امية اإليراني��ة أن عط��اء 
لتطوير حق��ل آزادجان النفطي، 
الذي تش��ير التقدي��رات إلى أنه 
يحوي 37 ملي��ار برميل، بدأ يوم 

االثنني املاضي.
ومن ش��أن تطوير حقول جديدة 
احملس��ن  االس��تخراج  وكذل��ك 
للنفط من املكامن الناضجة أن 
يس��مح إليران، ثالث أكبر منتج 
ف��ي منظم��ة البل��دان املصدرة 
للبت��رول أوبك، بامت��اك القدرة 
على ضخ خمسة مايني برميل 
يوميا أو ما يعادل خمسة باملئة 
م��ن اخل��ام العامل��ي مقارنة مع 
أربع��ة مايني برمي��ل يوميا في 

الوقت احلالي.
وفي األش��هر األربعة األولى من 
2017، استوردت الدول اآلسيوية 
األرب��ع 1.8 مليون برمي��ل يوميا 
بزي��ادة 40 ف��ي املئة ع��ن نفس 

الفترة من العام املاضي.
وجرى إعفاء إي��ران من اتفاق بني 
أوبك ومنتجني آخرين من بينهم 
روسيا على خفض اإلنتاج بواقع 
1.8 مليون برمي��ل يوميا اعتبارا 
م��ن األول م��ن كان��ون الثان��ي. 
وس��تظل إي��ران معف��اة بعد أن 
مت متديد التخفيضات األس��بوع 

املاضي لتسعة أشهر إضافية.
وأظه��رت بيانات صادرة من وزارة 
التجارة اليابانية أمس األربعاء أن 
واردات الب��اد من النفط اإليراني 
بلغت 41 ألفا و401 برميل يوميا 
الش��هر املاض��ي بزي��ادة تف��وق 
املثلني مقارنة مع مستواها في 

نفس الفترة قبل عام.
وانخفض��ت ال��واردات كثيرا من 
مستوها في آذار حني جتاوزت 220 
ألف برميل يوميا في الوقت الذي 
ينتظر فيه املش��ترون اليابانيون 
قيام احلكوم��ة بتمديد ترتيبات 

التأمني املتعلقة باملشتريات.

مندوبون لـ »أوبك« يتوقعون تحسن مؤشرات الخام في تموز المقبل

العراق يدرس »التقلبات السعرية« في سوق النفط

العامري: »لدينا الكثير 
من المتطلبات التي يجب 
تنفيذها أواًل، وهي 
الحاجة إلى دراسة 
التحوط جيدًا فضال 
عن تدريب أشخاص 
مع الحاجة إلى معرفة 
أفضل الشركات 
العاملة في مجال 
التحوط، فنحن ما زلنا 
ال نفهم عملية التحوط 
بنحو كامل«

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنت هيئة النزاهة، أمس األربعاء، عن استرجاع 
مبلغ قدره 460 مليون دينار إلى خزينة الدولة من 
حساب شركة أهلية متعاقدة مع محافظة بابل 

لتنفيذ مشروع خاص ببلدية احللة.
وقالت الهيئة في بيان صحافي، إن مت »اس��ترجاع 
مبل��غ 460 مليون دين��ارٍ إلى خزين��ة الدولة، وهو 
املبل��غ الذي ميثل قيم��ة الضرر الواق��ع على املال 
العام في السلفة التش��غيلية املمنوحة إلحدى 
الش��ركات األهلية املتعاقدة م��ع ديوان محافظة 
بابل لتنفيذ مشروع جتهيز وفحص آليات مديرية 

بلدية احللة«.
وأضاف��ت، أن »تفاصيل القضي��ة اجلزائية املقامة 
في الهيئة استناداً إلى أحكام املادة 340 عقوبات 
بح��ق املدير املف��وض للمصرف األهل��ي الضامن 
للشركة تشير لعدم تسديد املصرف ملبلغ خطاب 
الضم��ان اخلاص باملش��روع، ال س��يما أن احملافظة 
قامت بس��حب العمل من الشركة فتوجب على 

املصرف تسديد مبلغ الضمان«.

طوكيو ـ رويترز:
أظهرت بيان��ات حكومية أولية أم��س األربعاء أن 
الن��اجت الصناع��ي الياباني ارتفع أربع��ة باملئة في 
نيس��ان مقارنة مع الش��هر الس��ابق، في عامة 

جديدة على حتسن االقتصاد.
وكان متوس��ط توقع��ات خب��راء االقتص��اد ف��ي 
اس��تطاع لرويت��رز أن يرتفع الن��اجت الصناعي 4.3 
باملئة. وجاءت الزيادة عقب انخفاض نس��بته 1.9 
باملئة بع��د التعديل ف��ي آذار وفقا لبيان��ات وزارة 

االقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية. 
ويتوق��ع املصنع��ون الذي��ن اس��تطلعت ال��وزارة 
آراءهم تراجع الناجت 2.5 باملئة في أيار وارتفاعه 1.8 
باملئة في حزيران. في ش��أن آخر، هبطت األسهم 
اليابانية أم��س األربعاء بعد تض��رر املعنويات من 
انخف��اض األس��هم األميركية وارتف��اع الني في 
الوقت الذي تراج��ع فيه قطاع التعدين جراء نزول 
أس��عار النفط.  وانخفض املؤشر نيكي القياسي 

0.1 باملئة ليغلق عند 19650.57 نقطة.
وتضررت معنويات السوق بشكل عام بعدما هبط 
اجلنيه االسترليني عقب استطاع للرأي أظهر أن 
حزب احملافظني بقيادة رئيس��ة ال��وزراء تيريزا ماي 
يواجه خطر ع��دم حتقيق أغلبية ف��ي االنتخابات 

العامة التي ستجرى الشهر املقبل.

ميالنو ـ رويترز:
فتحت األسهم األوروبية مس��تقرة أمس األربعاء 
وس��ط تراجع في أس��هم قط��اع الطاق��ة قابله 
ارتف��اع كبير ألس��هم إريكس��ون بعدما اش��ترى 
مستثمر نش��ط حصة في الشركة املتخصصة 

في معدات االتصاالت.
وانخفض املؤشر ستوكس 600 لألسهم األوروبية 
0.02 باملئ��ة ف��ي ح��ني زاد مؤش��ر س��توكس 50 

لألسهم القيادية مبنطقة اليورو 0.1 باملئة.
وارتف��ع املؤش��ر فايننش��ال تامي��ز 100 البريطاني 
0.2 باملئ��ة بدع��م م��ن تراجع اجلنيه االس��ترليني 
ال��ذي هبط بعدم��ا أظهر اس��تطاع جديد للرأي 
أن بريطاني��ا تواجه خطر أن يك��ون لديها برملان با 

أغلبية بعد انتخابات الثامن من حزيران.
وقفز سهم إريكسون أربعة باملئة متصدرا قائمة 
الرابحني بعدما اش��ترى س��يفيان كابيتال حصة 

جتاوزت اخلمسة باملئة في الشركة.
وتصدر مؤشر قطاع املوارد األساسية املدرج عليه 
أسهم شركات التعدين الكبرى قائمة القطاعات 

اخلاسرة بانخفاضه 1.4 باملئة.
وكان املؤش��ر كاك 40 الفرنسي فتح مرتفعا 0.03 
باملئة في حني زاد املؤشر داكس األملاني 0.14 باملئة 

في مستهل التعامات.

استرجاع 460 مليون 
دينار إلى خزينة الدولة

ارتفاع الناتج الصناعي 
الياباني

أسهم أوروبا تفتح 
مستقرة

تقـرير

بغداد ـ الصباح الجديد: 

تداول س��وق الع��راق ل��ألوراق املالية، 
في اخر جلس��ة من شهر ايار احلالي، 
اس��هما جت��اوز عددها اكث��ر من 600 
الف س��هم في حني س��جل مؤش��ر 

االسعار انخفاضا خال التداول.
وق��ال املدي��ر التنفيذي للس��وق طه 
أحمد عبد السام، أن »عدد االسهم 
املتداول��ة خال جلس��ة اليوم )أمس( 
وهي اخر جلس��ة في شهر ايار للعام 
س��هم،   636,554,890 بل��غ  احلال��ي 

بقيمة بلغت 429,076,586 دينار«.
 ISX 60 واضاف، ان »مؤش��ر االسعار
اغلق في جلس��ة اليوم على 591.44 
نقطة منخفضا بنس��بة %0.07 عن 
اغاقه في اجللس��ة الس��ابقة البالغ 
591.87 نقطة، ف��ي حني تداول خال 
جلس��ة الي��وم اس��هم 41 ش��ركة 
م��ن اص��ل 101 ش��ركة مدرجة في 

السوق«.
وأكد عبد الس��ام، ان��ه »ال يزال عدد 

الش��ركات املتوقفة بق��رار من هيئة 
االوراق املالية لعدم التزامها بتعليمات 
االفصاح املالي 13 ش��ركة وبلغ عدد 
املس��تثمرين  املش��تراة من  االسهم 
غير العراقيني 37,439 مليون س��هم 
بقيمة بلغت 44,892 مليون دينار من 
خال تنفيذ 49 صفقة على اسهم 7 
شركات، أما عدد االسهم املباعة من 
املستثمرين غير العراقيني فبلغ 189 
مليون سهم بقيمة بلغت 138,210 
ملي��ون دين��ار من خ��ال تنفي��ذ 76 

صفقة على اسهم شركتني«.
على صعيد آخر، أعلنت دائرة تسجيل 
الش��ركات ف��ي وزارة التج��ارة، أمس 
االربعاء، تسجيل 193 شركة وطنية 
خال الثل��ث االول من الع��ام اجلاري، 
موضح��ة آلية تس��جيل الش��ركات 

االجنبية لديها.
وق��ال مدير ع��ام الدائ��رة, عبدالعزيز 
جبار, ان دائرته »س��جلت 193 شركة 
وطنية و22 فرع ش��ركة اجنبية و29 
مكتب متثيل الشركة االجنبية، خال 

الثلث االول من العام احلالي«.
وأضاف ان »الدائرة تعمل على تبسيط 

تس��جيل  ف��ي  املتخ��ذة  االج��راءات 
الش��ركات وفروعه��ا واملكات��ب، وفق 
النظام االلكتروني الذي مت الشروع به 
عام 2015، وباش��راف االمانة العامة 
جمللس الوزارء, اللجنة العليا لتبسيط 

االجراءات احلكومية«.
ومضى الى القول، ان »النظام أسهم 
بتج��اوز حلق��ات الروت��ني, كونه وفر 
الكثي��ر من اجلهد والوق��ت وقلل من 
املراجعات التي تقوم بها الش��ركات 
الوطنية ومكاتب الشركات االجنبية 

في قضاياً تسجيل شركاتهم«. 
الت��ي  »الوثائ��ق  ان  جب��ار,  واوض��ح 
تتطلبها تس��جيل ش��ركات اجنبية 
ه��ي، نس��خة م��ن عقد التأس��يس 
االم،  للش��ركة  االس��اس  والنظ��ام 
وش��هادة تاس��يس نافذة ص��ادرة من 
البلد الذي انش��أت به، ونس��خة من 
اخ��ر احلس��ابات اخلتامية للش��ركة، 
مع تقرير مجلس االدارة امللحق بهذه 
احلس��ابات, فض��اً عن تق��دمي وثيقة 
مدققة من جهة مختصة ومستقلة 
يب��ني به��ا املرك��ز املالي للش��ركة او 
املؤسس��ة االقتصادي��ة االجنبية، اذا 

ما وجد مانع قانوني يحول دون تقدمي 
احلسابات القانونية«.

وزاد ان »الشركات احمللية يتطلب منها 
ملء اس��تمارة التأس��يس عن طريق 
املوق��ع االلكترون��ي للدائ��رة، ومرفق 
به��ا كت��اب خبي��ر االس��س التجاري 
من احت��اد الغرف التجاري��ة العراقية، 
وفقا لنظام اس��ماء التجارة وسجل 
التجارة، وكتاب من اي مصرف معتمد 
في العراق بايداع راس مال الش��ركة 
م��ع ارف��اق وص��ل القبض، وكش��ف 
احلساب ونس��خة من عقد الشركة 
واملستمسكات الشخصية وشهادة 
اجلنسية للمؤسس وبطاقة السكن 
والبطاق��ة التموينية لغرض احلجب، 
وهوية نقابة احملام��ني للقائمني على 

التاسيس«.
يذك��ر أن النظ��ام االلكترون��ي م��ن 
اه��م االنظمة ف��ي تعام��ات الدوائر 
احلكومية م��ع املواطن مل��ا يوفره من 
وقت وجه��د، وابعاد للروت��ني، وهو ما 
قام��ت به وزارة التجارة في تعاماتها 
الوطني��ة  الش��ركات  م��ع  مؤخ��راً 

واالجنبية.

التجارة تسّجل 193 شركة وطنية في 2017

»األوراق المالية«: تداول 600 ألف سهم في أيار
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فضاءات 8

االسالم السياسي مصطلح حديث 
يش��ار به الى االح��زاب والتجمعات 
الدينية التي تدخل ساحة السياسة 
واالنتخابات وترى في االس��الم اطارا 
صاحل��ا للحك��م، وفي ه��ذا املنظور 
م��ن  الديني��ة،  اجلماع��ات  تتوح��د 
الطائفتني املس��لمتني، ومن اقصى 
املعتدل��ني  ال��ى  التط��رف  اجنح��ة 
انفس��هم  يع��دون  مم��ن  والكثي��ر 
متنوري��ن، وف��ي هذه الفاصل��ة تبرز 
االش��كالية االول��ى م��ن تضاعيف 
احل��ركات املتطرف��ة واالصولية التي 
اباحت وتبيح بناء الس��لطة الدينية 
بالقوة املفرطة مب��ا في ذلك تنظيم 
املذابح للمدنيني من اتباع الش��رائح 
والف��رق املذهبية والديني��ة االخرى، 
واج��راءات تصفي��ة احلي��اة املدني��ة 

للمجتمعات. 
وم��ا ح��دث ف��ي مص��ر، الثالثني من 
حزي��ران، دورٌة ذا مغ��زى ف��ي التاريخ، 
كان االسالم السياسي يقدم، حينه،  
اح��دث امنوذج تطبيق��ي له من على 
ماكن��ة جامحة، ظهر ان زيتها ليس 

كافيا للمضي اكثر من عام واحد.
ه��ذا التوصي��ف المي��ت بصل��ة الى 
البالغة السياس��ية، امن��ا الى بالغة 

الفيزيائي��ة  وقوانين��ه  الفع��ل  رد 
)قان��ون نيوتن الثال��ث( واالجتماعية 
)التراكم( على حد سواء، حني يكون 
الفعل ق��د عَبر هامش املن��اورة الى 
حقل املواجه��ة، حيث حاول االخوان 
إس��تعجال الغ��اء الدول��ة املدني��ة 
املصرية وتأس��يس بنية دولة اخلالفة 
عل��ى انقاضها، فاصطدم��وا بجدار 
املعارضة املوحدة، فلم يتراجعوا في 
الوقت الص��ح، وعندما تراجعوا بعد 
حني كان��ت الفرصة قد نفذت، وجاء 
ُحكم رد الفعل وقراره في س��يناريو 
يتكرر دائما، لكن باشكال مختلفة.

 وبعي��دا ع��ن بيان��ات الترحيب التي 
توات��رت عل��ى العه��د اجلدي��د، فان 
االسالم السياسي احلاكم )واحملكوم( 
ف��ي دول مختلف��ة اصي��ب بذه��ول 
وخيب��ة وه��و يتابع كي��ف تتحطم 
حص��ون امنوذج��ه املصري ال��ذي بدا 
كوصفة مش��جعة لدولة اسالمية 
تتحق��ق عب��ر »جه��اد« االنتخابات، 
بدل جه��اد املعارك  و«رب��اط اخليل« 
طاملا تتمك��ن صنادي��ق االقتراع من 
تس��ويق ش��رعية دميقراطية تتمدد  
ال��ى س��لطة وتش��ريعات واجراءات 
دينية، وهذه الش��رعية كانت آخر ما 

تبقى في جعب��ة الرئيس الذي خلع 
محمد مرسي ليعيد، في اللحظات 
االخيرة من حكمه، عقارب الساعة 
الى ال��وراء بالق��ول: »انا الش��رعية 

والشرعية انا«.
املعب��رة ع��ن  االول��ى  الفع��ل  ردود   
االمتعاض حيال انهيار حكم االخوان 
املس��لمني في القاه��رة، دخلت في 
منط��ق الش��راكة الطائفي��ة غي��ر 
املعلنة في مش��روع حكم االس��الم 
السياس��ي، وحتى الرياض، لم تكن 
بعي��دة ع��ن دائ��رة ه��ذا االمتعاض، 
ول��م يقل��ل ترحيبها املبك��ر مببادرة 
اجليش املصري من االضطراب املعبر 
عنه في مواق��ف انصارها وإعالمها 
الدبلوماس��ية، هذا فضال  وأقنيتها 
عن اضطراب مراكز الدعوة لالسالم 
ومرجعيات��ه،  واحزاب��ه  السياس��ي 
وليس من غي��ر مغزى ان يطلق دعاة 
من باكس��تان وش��مال افريقيا نداء 

املراجعة ملا حدث.
ام��ا ق��وى التطرف واجلهاد املس��لح 
والتكفي��ر والتجيي��ش الديني فقد 
نعت جترب��ة االنتخاب��ات وصوال الى 
حك��م اخلالفة، وهو موق��ف متوقع، 
ه��ذا  ان  حقيق��ة  باالعتب��ار  اخ��ذا 

وكل  داع��ش  )القاع��دة.  املعس��كر 
مس��مياتهما( قد فش��ل، قبل ذلك، 
في اقامة دولة االس��الم السياسي 
)افغانس��تان. الع��راق( وانته��ى الى 
وصف��ة للرطان��ة واجلرمي��ة والعنف، 
ليتش��كل، ف��ي نهاية االمر، س��ؤال 
تفصيلي.. الى اين سينتهي مشروع 

االسالم السياسي على يد داعش؟ 
انه سؤال لم يتأخر عن اوانه.. وليس 
س��ابقا ل��أوان، ف��ان فش��ل اخوان 
مصر ف��ي التهيئ��ة لدول��ة اخلالفة 
قل�َب احش��اء هذا املش��روع وقذف 
بها ال��ى كومة العقائ��د )واخليارات( 
املأزومة على مستوى العصر اجلديد، 
اخ��ذا باالعتبار حقيق��ة ان التجربة 
املصرية االخوانية العريقة تش��كل 
محور هذا املشروع ومصدر الهاماته 
ومفرخ��ة اجلماع��ات والِف��رَق الت��ي 
تتبنى خي��ار اقامة الدول��ة الدينية، 
مبا فيه��ا تنظي��م القاع��دة. وليس 
س��را ان طالئع املقاتلني االسالميني 
ف��ي افغانس��تان  كانوا م��ن اعضاء 
تنظيم االخ��وان املصريني، وان فتاوى 
التنظي��م بش��رعة القت��ال كان��ت 
خميرة جتربة حرك��ة طالبان واقامة 

الدولة الدينية هناك.

ومن منظار موضوعي، ينبغي القول 
ان مشروع االخوان لم يُقبر الى االبد، 
كما لم يب��ق الباب مواربا امام عودة 
االخوان الى السلطة، وقد يحتاجون 
ال��ى ثمانني س��نة اخرى م��ن اجلهاد 
حت��ت االرض وفي محاف��ل املعارضة 
لكي يعودوا الى القبض على معادلة 
السياس��ة في مص��ر، ولنالحظ، ان 
عام��ا واح��دا من حكمهم كش��ف 
عن تلك العاهة التي ضربت وتضرب 
املنظوم��ات السياس��ية حني تصل 
ال��ى احلك��م فتق��وم بط��ي وعودها 
الت��ي تقدمها ال��ى اجلمه��ور، فلم 
يختل��ف حكم االخ��وان من الصراع 
الفلسطيني االسرائيلي )مثال( عما 
كان علي��ه في حكم مب��ارك، حتى 
انه دخل وس��يطا بني حركة حماس 
)التنظي��م الفلس��طيني لالخ��وان 
املس��لمني( وحكوم��ة نتنياهو غداة 
العقابي��ة  العس��كرية  الهجم��ات 

االسرائيلية على غزة. 
السياس��ي  االس��الم  ح��اول  لق��د 
املصري في ع��ام واحد من احلكم ان 
يطبق بدائل ادارية حذرة تختلف عما 
كانت حرك��ة طالبان ق��د اعتمدته 
وانتح��رت فيه، وايض��ا عما يقوم به 

حكم االخ��وان في الس��ودان والذي 
انته��ى الى نظام ال طع��م له، والى 
عزلة خانقة وتخبط في السياس��ة 
واملواقف، غير ان جملة من االجراءات 
واالستعراضات  الفئوية  والتعيينات 
الديني��ة، وطائفة من التأسيس��ات 
والتش��ريعات املبكرة لدولة اخلالفة، 
استفزت القاعدة املتينة والراسخة 
ال��ذي  املص��ري  املدن��ي  للمجتم��ع 
س��رعان ما احتد لس��د الطريق على 
االس��الم السياس��ي م��ن ان يحقق 
اهدافه، وس��رعان م��ا انضمت اليه 
القليل  املؤسسة العسكرية، وثمة 
من املتابع��ني من وق��ف عند مغزى 
وق��وف اجليش املصري حائال دون مرور 
مش��روع االس��الم السياس��ي، فان 
»اجليش العقائدي« وحده مس��تعد 
لالنخ��راط في مث��ل هذا املش��روع، 
واجليش املصري ل��م يصبح عقائديا 

في ظل حكم االخوان. 
هزمي��ة اخ��وان مص��ر اع��اد تركيب 
السياس��ي،  االس��الم  اش��كاليات  
ف��ي مفصلها الرئيس ال��ذي يتمثل 
في  انتقال ثقل خي��ار اقامة الدولة 
الدينية الى داعش في ابشع تطبيق 

له: اخلالفة الغاشمة.  

إشكاليات اإلسالم السياسي: »داعش« فصيل من فصائله كما هم اإلخوان

ردود الفعل األولى 
المعبرة عن 

االمتعاض حيال 
انهيار حكم اإلخوان 

المسلمين في 
القاهرة، دخلت في 

منطق الشراكة 
الطائفية غير 

المعلنة في مشروع 
حكم اإلسالم 
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»الش��بكة  ع��ن  حديث��اً  ص��در 
العربية لأبحاث« كتاب »السرعة 
والسياس��ة، من ثورة الشارع إلى 
احلق في الدولة« وهو عمل أساسي 
ل� املفّكر الفرنس��ي بول  فيريليو، 
وقد قّدم��ه إلى العربي��ة املترجم 

واألكادميي محمد الرحموني.
)1932( فيلسوف  يحاجج فيريليو 
السرعة في الكتاب بأن السلطة 
هي  احلرك��ة، ويرى أن جهد الدولة 
احلديثة يس��عى إلى إيج��اد آليات 
وتطويرها للسيطرة على الفضاء 
وحركة اجلمهور وتنّقل األشخاص 
والبضائ��ع واألف��كار وألج��ل ذلك 
جتته��د ه��ذه الدول��ة ف��ي وض��ع 
احلواجز بدءاً بإشارات املرور وانتهاء 

بالسجون واجلمارك والرقابة.
وبحسب املترجم، فإن الكاتب يرى 
»أن الث��ورة احلديثة ليس��ت الثورة 

الصناعي��ة وال التكنولوجي��ة وال 
اللس��انية إنها ثورة الدرومولوجيا 
بامتياز. لقد أضحت السرعة قَدراً 
ومصي��راً ف��ي اآلن نفس��ه. فكّل 
البشر أصبحوا جنوداً لدكتاتورية 
احلركة، فالس��لطة حركة والثورة 
حركة والدولة شرطي مرور ينحصر 
دوره��ا ف��ي مراقبة حرك��ة الناس 
والبضائع واألفكار. وبالنتيجة فإّن 
مدار الصراع بني الدولة والثورة هو 
من يكون األس��رع واألجنع المتالك 
الفضاء والشارع والطريق واجملتمع 

والتاريخ«.
وبالنس��بة إلى فيريليو فإن الثورة 
يق��وم به��ا املهمش��ون والفقراء 
املدين��ة ض��ّد  ف��ي  إال  تك��ون  وال 
البورجوازية احلاكم��ة التي تتمتع 
بح��ق احلماي��ة واألمن م��ن خلف 

األسوار والتحصينات.

ويذه��ب املفّكر الفرنس��ي إلى ما 
هو أبع��د من ذلك، فوفقاً ملترجمه 
يعتب��ر أن الس��لطة »تعمل على 
إفراغ الشارع وذلك بتوجيه اجلميع 
نح��و الطريق«. ويأت��ي على أمثلة 
تاريخي��ة م��ن الث��ورة الفرنس��ية 
واألميركية  والنازية  والش��يوعية 
تؤكد صّحة كالم��ه، حول حتّوالت 
الثورة بعد وصولها إلى السلطة. 
ضارب��اً أمثل��ة من احلي��اة اليومية 
امل��رور  بإش��ارات  االلت��زام  مث��ل 
كمؤش��ر للس��لطة على االلتزام 
إغ��راق  أو  السياس��ية،  باحلرك��ة 
الش��ارع بالس��يارات والدعوة إلى 
ممارسة الرياضة والتسلية ووسائل 

الترفيه ..إلخ.
يب���دو أن ب���ول فيريلي���و، كم���ا 
يقول املترجم، الوحيد الذي تناول، 
في إط��ار نقده للحداث��ة وملا بعد 

العالق��ة بني الس��لطة  احلداث��ة، 
والس��رعة والش��عب عل��ى ه��ذا 
النحو. في س��بيل عالم بال خوف 
وب��ال ح��روب وب��ال اس��تغالل وبال 

تفاوت.
ص��در الكت��اب ف��ي فرنس��ا ألول 
م��رة ع��ام 1977، ويعتب��ر العمل 
املرجعي لفيريليو، حيث يبني فيه 
رؤية مس��تنداً عل��ى أعمال موران 
ولكنها  وماكلوه��ان،  ومارينيت��ي 
رؤي��ة أكث��ر راديكالية م��ن أي من 
املفكرين معاصريه، السرعة كآلة 

التفكيك.
الفيلس��وف ع��دة كت��ب  أص��در 
ومقاالت تتناول س��ؤال الس��رعة 
وعالقتهم��ا  والتكنولوجي��ا 
بالسلطة السياسية، من أعماله 
و«حادث��ة  االختف��اء«  »جمالي��ات 

الفن«. 

سلطة السرعة وثورتها

من بطون الكتب

بول فيريليو غالف الكتاب

رأي

مع قطر 
رأي آخر

في الوقت الذي يرابط فيه جنود القوات املس��لحة 
القطري��ة بجانب إخوتهم م��ن دول اخلليج حلماية 
احل��دود اجلنوبي��ة للمملك��ة العربية الس��عودية، 
واملس��اهمة في إعادة الش��رعية لليمن الشقيق، 
تعرضت قطر لطعنة غادرة نسقتها بعض اجلهات 
اإلعالمية غير املهنية، وذل��ك باختراق موقع وكالة 

األنباء الرسمية.
أقوله��ا م��ن ب��اب معرف��ة به��ذا اجمل��ال أن اختراق 
حسابات التواصل االجتماعي اخلاصة باملؤسسات 
اإلعالمية س��هل ج��داً، مهما بلغت ق��وة احلماية، 
واسترجاعها كذلك س��هل، وال يحتاج تنفيذ مثل 
هذه العملي��ات لهاكر خبير في نظ��م املعلومات، 
إمنا يكفي احلصول على باس��ورد أحد املوظفني في 
قس��م التواصل االجتماعي، ثم النش��ر في جميع 
الصفحات ببرامج املزامنة التي تس��تعملها عادة 

هذه املؤسسات لتسهيل النشر
وهنال��ك الكثير م��ن القصص له��ذه االختراقات، 
أشهرها وأصعبها ما حدث لشبكة »تي في موند«، 
عندما اخترقها هاكرز يتبعون »تنظيم الدولة« عن 
طري��ق فايروس اس��تهدف بريد أح��د العاملني في 
قسم التواصل االجتماعي، ثم انتقل الفايروس إلى 
جهاز كمبيوتر مرتبط مبركز التحكم في الشبكة 
ليوقف ب��ث 11 قناة تابعة لها، وأعلنت الش��بكة 
كذلك أنها فقدت الس��يطرة على جميع مواقعها 

اإللكترونية.
ولعلي كن��ت أحترم ما تبقى م��ن مهنية القناتني 
»العربي��ة وس��كاي نيوز«، فه��ذه القن��وات كانت 
حتتفظ بجزء مينعها من تزوير األحداث، نظراً لكونها 
قنوات عاملية حتاول كسب املصداقية لدى اجلمهور 
العربي، وليس من الس��هل أن تضحي مبصداقيتها 
كما حدث ليلة الفج��ور في اخلصومة، والتحريض 

اإلعالمي على قطر
ه��ل ما أزع��ج هذه القن��وات اإلعالمي��ة دعم قطر 
للشعوب املس��تضعفة؟ حيث ال يخفى على أحد 
كونها داعمة رئيس��ة لقرار حترر الش��عبني الليبي 
والس��وري، وقدمت الدعم للشعب املصري في كل 
حاالته، ووقفت مع التحالف العربي إلعادة الشرعية 

في اليمن، معززة ملوقف الوحدة اليمنية.
كلن��ا ثق��ة ب��أن قطر س��تبقى ف��وق الش��بهات، 
مستقلة بقراراتها التي تراعي كونها في منظومة 
مجلس التعاون، س��اعية لكل ما يعزز التعاون بني 
أعضاء هذا اجملل��س »على البر والتقوى«، كما أمرنا 
اهلل -عز وجل- ونسأل اهلل أن يبعد عنها شرور كل 

من تعاونوا على اإلثم والعدوان.
************************************

الدوحة - عبداهلل املال

ل��ن نذهب بعيداً في تاريخ هذي��ن العقدين، ولكننا 
س��نكتفي هن��ا مبا بعد أح��داث ما كان يع��رف زوراً 
وبهتان��اً ب�«الربيع العربي« لقد س��لطت قطر كل 
وس��ائل إعالمه��ا لدعم ح��ركات الفوضى في عدد 
م��ن اجلمهوريات العربية املنتفضة 2011 في تونس 
ومصر وليبيا وغيرها، وه��ي فعلت ذلك كله لدعم 
»جماعة اإلخوان« اإلرهابي��ة والتنظيمات اإلرهابية 

املتفرعة عنها
وهي انتش��ت كحليفتها جماع��ة »اإلخوان« بتلك 
االنتفاض��ات، وحس��بت أنه��ا انعتق��ت م��ن ضيق 
اجلغرافي��ا وضعف املكانة السياس��ية لتصبح بني 
عش��يٍة وضحاه��ا دولًة كب��رى تتوه��م، كما توهم 
جماعة »اإلخوان« من قبل أنها قادرة على »إسقاط 
الدول« و«س��يادة الدنيا« وانتشاء الضعيف يفضح 
مكائ��ده أكثر مما مينحه القدرة على حتصيلها، وهنا 
تكم��ن نقط��ة الضعف في سياس��ة قط��ر، وهي 
ِعَظم الطموح مع ضعف اإلمكانيات، وهي ليست 

دليالً على احلصافة على أي حاٍل.
كان مس��تغرباً من قطر بعد قمم العزم الثالث في 
الس��عودية، وضداً خملرجات تل��ك القمم، أن تهاجم 
وس��ائل اإلعالم القطرية مملكة البحرين الشقيقة، 
وأن تداف��ع عن اإلرهابي��ني  باعتبارهم أصحاب حٍق، 
ولكنه��ا أثبتت أنها مس��تمرة في النه��ج املعادي 
للبحري��ن، وهي دعم��ت هذه احلركات م��ن قبل في 

اضطرابات البحرين ما بعد 2011، فلماذا يا قطر؟
ولن تنس��ى دول اخللي��ج ودولة اإلم��ارات دعم قطر 
لزعزعة األمن عبر مؤسسات تخريبية تنطلق منها 
مث��ل مؤسس��ة »الكرام��ة« و»أكادميي��ة التغيير«، 
والت��ي نش��طت بش��كل عمل��ٍي لتحوي��ل بعض 
املواطن��ني لعناص��ر تخري��ب وفوضى، وكي��ف أنها 
دعمت كل ف��روع جماعة »اإلخوان« في دول اخلليج، 
ودعمت العديد من الرم��وز املنتمني لتلك اجلماعة، 
وأعطته��م األم��وال الطائل��ة ودعم��ت مواقعهم 
اإلخباري��ة، وفتحت له��م مراكز دراس��اٍت ومنحت 
بعضهم جنس��يتها لهدف واح��د هو زعزعة األمن 

واإلخالل باالستقرار.
ان هذا بعد أحداث 2011 مباشرًة، ولكن قطر صدمت 
صدمًة كب��رى في 2013 حني قام الش��عب املصري 
وجيشه بإسقاط حكم جماعة »اإلخوان« في مصر، 
وتهش��َم حلُم »اإلخوان« وتهشمْت معه سياسات 
قطر، فزادت من تش��غيبها وصارت تنقل مباش��رًة 
تهجم��ات »اإلخواني« املص��ري العتي��د القرضاوي 
الذي منحته جنسيتها على دولة اإلمارات ورموزها 
وقيادتها، كما تنق��ل تهجمات »اإلخوان« من مصر 
وغيره��ا بنحو ال يليق أبداً ف��ي العالقات بني الدول، 

فضالً عن أن تكون دولًة شقيقًة. 
*************************************
دبي - عبداهلل بن بجاد العتيبي

ضد قطر

»الخالفة« المهزومة تفجر عجالتها في المطاعم واألسواق
اذا ما عدنا الى وثيقة »التوحش« التي يسترشد بها سفاحو العصر فان تفجيرات بغداد التي طالت املطاعم ومفارق الطرق واألسواق ال تختلف 

عن سابقاتها إال في كونها نفذت في شهر رمضان الذي يفترض أن يكون »شهر حرام« لكل من يعرف اإلسالم عدا املنتمي له، لكن الكثير من 
املعلقني يجهلون صفحات هذه الوثيقة التي تعد قرآن داعش احلقيقي وتتضمن ترخيص االستباحات وتنظيم املذابح اذا ما كانت حتقق شفاء 

الغليل او تنشر احلزن في الدائرة احمليطة بالسلطات، والوجه اآلخر للهجمات اإلجرامية انها تتزامن مع الهزمية النكراء لفلول داعش في امين 
املوصل حيث تشرف معركة حترير املوصل على نهايتها بالقضاء على آخر خاليا اخلالفة الفاجرة في آخر وكر من اوكارها.  
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أسرار المدن وبوحها تنكشف على يد 
الدكتور علي حداد
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ASSABAH ALJADEED

ملحق يصدر عن مؤسسة 

"الصباح الجديد"

رئيس التحرير وصاحب االمتياز

اسمـاعيـل زايـر

حذام يوسف طاهر

متام��اً .. كم��ا حت��ّدث املوج��ة ، ديوان 
للدكتور الش��اعر والناقد علي حداد، 
صادر عن مؤسس��ة ثائ��ر العصامي، 
في شارع املتنبي، مبئة وثالث وعشرين 
صفحة، ضمنها ع��دداً من القصائد 
التي حولت املكان ال��ى كيان يتحاور 
معه الش��اعر وه��و مأخ��وذ باحلياة، 
هذا الديوان هو السابع في اصداراته 
األدبي��ة، يقول عن هذا الكتاب الناقد 
علي حس��ن الفواز، بأن الدكتور علي 
حداد :« يضعنا أمام ش��اعرية املكان 
وما يفضي اليه، قصائد تتجوهر عند 
تلك الش��عرية، تؤنس��ها ، تتخلقها 
مس��كونة باحلكايات ، تالمس سرائر 
نس��قها، تهبها ش��غف االستعادة 
والتشهي ، املكان اليمني، هو الثغرة 
الدافقة، هو االس��تعارة الكبرى التي 
ات��كأ عليه��ا الدكت��ور علي ح��داد ، 
وكأن��ه يحاول عبر أس��طرة ما يوحي 

ب��ه أختص��ر عوالم املعي��ش واجملاورة 
الى زمن ش��عري له دهشة االنحسار 
االعت��راف،  وغواي��ة  النف��ور  وخف��ة 
قصائد مس��كونة باحلي��اة، تتقصى 
الغيب��ة بوصفه حضورا، تس��تنطق 
س��رائر امل��كان االليف تبجل��ه وترمم 
خرائب��ه وتهج��س ألرواحه بأناش��يد 
فائقة العذوبة، لم يقع الدكتور علي 
حداد في ه��ذه القصائ��د حتت وطأة 
الذكرى بل وجد نفسه يكتب تاريخا 
ش��خصيا ل��ه، تتض��ح في��ه مالمح 
واليومي��ات  والتفاصي��ل  األش��ياء 
العالقني كثيرا  الراحل��ني  واألصدقاء 
باحلي��اة والطبيع��ة، لتتب��دى رؤيت��ه 
مكش��وفة ام��ام لعبة باه��رة فيها 
والتواص��ل،  الوض��وح  م��ن  الكثي��ر 
والقريبة من لذة من يدون سيرته ، او 

يفتح قميصه لريح طيبة ..«.
الدي��وان متيز بوف��اء الش��اعر لذاكرة 
امل��كان والزم��ان واالنس��ان، فهو في 
العديد من نصوصه الش��عرية التي 
ضمه��ا الدي��وان، يناغ��ي أصدق��اءه 

عل��ى  يعاتبه��م  وكأن��ه  الراحل��ني، 
رحيلهم ال��ذي يراه الش��اعر مبكرا، 
واحلقيقة مهما ابتعد موعد الرحيل 
س��نراه مبك��را جدا عل��ى اصدقائنا، 
ففي احدى قصائده التي أهداها الى 
روح الش��اعر الدكت��ور محم��د علي 
اخلفاج��ي يخاطب الق��ارئ قائال :« ال 
تث��ق بامل��وت .. فهو ال يقرأ الش��عر !، 
ويؤكد انه وع��د الراحل أن يكتب عن 

آخر اعماله ال أن يرثيه !.
ف��ي قصيدته )واس��ط(، يس��تعرض 
جم��ال ه��ذه املدين��ة تل��ك التحفة 
الت��ي ضمت ال��ف حكاي��ة وحكاية، 
فيش��خص مالمحه��ا كام لن��ا كما 

يقول في احد مقاطعها :
واس��ط ام لنا .. ولدتنا على طبق من 

ترانيم فالحة
علمته��ا املس��اءات ان الطفولة رهن 

احلكايات .. 
الى آخ��ر القصيدة، ه��و يتحدث عن 
اس��رار هذه املدينة، سرها في التراب 
وفي الغياب، سرها في الشباب الذين 

مش��وا باك��را نح��و موت ط��ري، في 
جميع نصوصه، يرك��ز الدكتور علي 
احلداد على سر املكان، الذي تولد منه 
اس��رار األطفال واملراهقني والنس��اء، 
فهو صن��ع من نصوص��ه نصب ملدن 
عراقية وعربي��ة وعاملية، وكأنه يقول 
ان حكاي��ة كل ه��ذه امل��دن واح��دة، 
وسرها واحد، فما بني بغداد وواسط، 
وفارونيش )مدينة روس��ية(، وصنعاء 
وع��دن وتع��ز، حبل س��ري، يتجس��د 
بطاق��ة االنس��ان، وامل��ه ومعانات��ه، 
نالح��ظ ان ع��دد كبي��ر م��ن نصوص 
هذا الديوان )متاما.. كما حتدث املوجة 
املوجة( كتبها الدكتور علي حداد في 

اليمن وحتديدا في صنعاء.
وهن��ا .. الب��د من التذكير ب��أن الناقد 
الش��اعر الدكتور علي ح��داد، رئيس 
رابطة دراسات الثقافة الشعبية في 
احتاد االدباء والكتاب العراقيني، ورئيس 
حترير مجلة ) امل��ورد ( الصادرة عن دار 
الش��ؤون الثقافية، صدرت له العديد 
م��ن الدراس��ات األدبي��ة والنقدي��ة، 

والعديد من اجملاميع الش��عرية منها 
ش��جر الكلم��ات 1998 ، أن��ا للعن��ا 
2003 ثم��ة م��ن يق��ف وحي��دا على 
حافة الوقت وهي نصوص مونودراما 
2009 ، ومجموعة قصصية لألطفال 
ع��ام 2014 حملت عن��وان ملاذا رحلت 
الينابيع الى اجلب��ال البعيدة، إضافة 
الى مجموعة من الدراس��ات األدبية 
والنقدية منها ) أثر التراث في الشعر 
العراق��ي احلدي��ث1986، بدر ش��اكر 
الس��ياب قراءة أخ��رى عم��ان 1998، 
اخلطاب االخر ابجدية الش��اعر ناقدا 
دمشق 2000، اليد والبراعم/ دراسات 
ف��ي أدب الطفل صنعاء 2001، النص 
وأس��راره انت��اج قرائ��ي ف��ي نصوص 
ميني��ة حديث��ة صنع��اء 2002، رائ��د 
الرومانس��ية في اليمن علي محمد 
لقمان صنع��اء 2004، وديوان الطفل 
ف��ي االدب الش��عبي اليمن��ي ع��دن 
2006، ومنط��ق النخل/ اس��تدعاءات 
قرائية ف��ي الش��عر العراقي احلديث 

دمشق 2009.

10
)قراءة في كتاب الظاهراتية والرمز لـ)جاسم حميد جودة(

10

12

داللة المفردة.. في نصوص التونسية أمال مناعي

عبد الغفار العطوي

12
شعرية التأمل في.. )طغراء النور والماء(
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إن م��ن اولويات الصباح اجلديد، اضافة 
الى املصداقية في الطرح، واملهنية في 
نقل احلقيقة الى القارئ هي: الكتاب. 
الكتاب الثقافي، الفكري، السياسي، 
ومحاول��ة نقل فكرة عن��ه الى القارئ، 
متث��ل اه��م اه��داف الصب��اح اجلديد. 

ملحق هذا االس��بوع، ثقاف��ي، يتناول 
عرض من��اذج من كتب ثقافي��ة وأدبية، 
تناوله��ا الكت��اب بالع��رض والتحليل 
والنق��د. فهناك ع��رض وحتليل لكتاب 
االكادمي��ي د. جاس��م حمي��د ج��ودة، 
التدريسي في كلية التربية االساسية 

قس��م اللغ��ة العربية، جامع��ة بابل. 
بقلم الكات��ب علي س��رمد. والكتاب 
بعن��وان) الظاهراتي��ة والرم��ز(. وهناك 
ق��راءة نقدي��ة، للناق��د عب��د الغف��ار 
العط��وي جملموع��ة) نس��اء عند خط 
االس��تواء( للكاتبة الس��عودية زينب 

حنفي. وقراءة نقدية في كتاب الشاعر 
عب��د الزهرة زك��ي) طغراء الن��ور واملاء( 
للناقد زهي��ر اجلبوري. وكذل��ك مقال: 
تداخل األنواع األدبية وش��عرية النوع 
الهج��ن قراءة في ج��دل الدكتور عبد 
الناص��ر هالل قراءة في ج��دل الدكتور 

عبد الناصر هالل أ.د.بشرى البستاني. 
كما كت��ب عل��ي لفته س��عيد مقاال 
عن بعن��وان: داللة املفردة.. في نصوص 
التونس��ية أمال مناعي. وهو مقال عن 

مجموعتها الشعرية : اشواق روح. 
الكت��ب املتناول��ة في ه��ذا امللحق، ال 

تنتم��ي ال��ى جن��س ادبي مع��ن، وامنا 
تش��مل، الش��عر والقص��ة القصيرة، 
والفك��ر واألدب. وه��ي محاولة الطالع 
القارئ على اهتمامات الكتاب والنقاد، 
وم��ا لف��ت انتباهه��م، ف��ي النصوص 

األدبية اخملتلفة. 

مختارات ثقافية.. الجديد في عالم الفكر والمعرفة

قراءة في مجموعة )نساء 
عند خط االستواء(



الكتاب 
للدكتور 

جاسم حميد 
جودة، أستاذ 
السرد والنقد 

الحديث في 
جامعة بابل، 

وقد صدر 
الكتاب عن 

منشورات الدار 
المنهجية، 
ط1، 2016، 

ويحوي 160 
صفحة، 

مقسم إلى 
قسمين، 

خصص القسم 
األول للجانب 

النظري، بينما 
جاء القسم 

الثاني تطبيقيا 
على رواية 

نزيف الحجر 
إلبراهيم 
الكوني. 

ينطلق الكتاب 
من اتجاه 
الفلسفة 

الظاهراتية  
في خطوطها 

العامة إلى 
تأسيس 

أفق لتأويل 
النصوص 

األدبية 
مستثمرا بذلك 

االمكانية 
التي فتحتها 
الظاهراتية  

حول مفهوم 
القصدية

آمال المناعي 
تعتمد في 
انثاياالتها 

الشعرية 
على الجملة 

األسمية 
في أغلب 

نصوصها، 
وهو ما يعني 

إن هذه الجملة 
تبدأ بالمبتدأ 
ويكون في 

أغلب قوامها 
معرفًا

الملف 10

علي سرمد

املثالي��ة  الفلس��فة  اجت��اه  كان  إذا 
عماد بنائه��ا الذات واجتاه الفلس��فة 
التجريبية عماد بنائه��ا املوضوع، فإن 
اجتاه الفلسفة الظاهراتية تبحث في 
النقطة الت��ي يتصالح فيها االجتاهان 
وكانت هذه النقطة ه��ي االرتداد إلى 
الشعور إلدراك األش��ياء ذاتها انطالقا 
م��ن مفه��وم الظاه��رة الت��ي حتتفظ 
بالوج��ود الواقع��ي وإدراك ال��ذات لها، 
وبذلك تكون قد جمعت بني االجتاهني، 
انطالقا من مفهوم القصدية. فما هي 
القصدية، وكيف سيتش��كل وفقها 

أفقا للتأويل وفك الرموز؟ 

وصف الكاتب والكتاب:
حمي��د  جاس��م  للدكت��ور  الكت��اب 
جودة، أس��تاذ الس��رد والنق��د احلديث 
ف��ي جامعة باب��ل، وقد ص��در الكتاب 
ع��ن منش��ورات ال��دار املنهجية، ط1، 
2016، ويح��وي 160 صفحة، مقس��م 
إلى قس��مني، خصص القس��م األول 
للجان��ب النظري، بينما جاء القس��م 
الثاني تطبيقيا على رواية نزيف احلجر 
إلبراهي��م الكون��ي. ينطل��ق الكت��اب 
من اجت��اه الفلس��فة الظاهراتية  في 
خطوطه��ا العامة إلى تأس��يس أفق 
لتأوي��ل النص��وص األدبية مس��تثمرا 
فتحته��ا  الت��ي  االمكاني��ة  بذل��ك 
الظاهراتية  ح��ول مفهوم القصدية، 
وق��د عاجلها وفق بناء محك��م. ابتداًء 
من هوسرل انتهاء بآيزر الذي حدد ثالثة 
الوعي-نذكرها  لصياغ��ة  مس��تويات 
الحق��ا-، وه��ذه املس��تويات س��تكون 
مدخ��ل لتحلي��ل الرواية واس��تنطاق 
يق��وم  األول  املس��توى  فف��ي  الرم��ز، 
الكات��ب بترتيب الرموز وفي املس��توى 
الثاني كشف الفجوات، وفي املستوى 

الثالث فك الرموز وملء الفجوات.

مقدمة الكتاب
إذا كانت البنيوي��ة تنظر إلى الظاهرة  
حصرًا وتكتفي بكشف القانون فقط، 
األم��ر ال��ذي ينعك��س عل��ى تهميش 
ال��ذات ف��ي التواص��ل وانت��اج املعنى، 
م تصوراً مخالفا ملا  فإن التأويلية تق��دِّ
طرحت��ه البنيوية، ينهض هذا التصور 
على التفاعل بني الذات والقارئ والنص 
فيمن��ح فرص��ة للدخ��ول في ح��وار، 
وبذلك تتحقق األرضية اخلصبة إلنتاج 
املعنى. وفي هذه املساحة يرى الكاتب 
أّن املقولة األدبية)قارئ/نص(هي الوجه 
األدبي للمقولة الفلسفية)اإلنس��ان/
العالم( وامل��زج بينهما حتقق في اخلط 
الفلس��في األملان��ي حتدي��دا عل��ى يد 

هوسرل.
تتبع الكاتب في القسم األول مفهوم 
انتهجتها  التي  واملس��ارات  القصدية 
م��ن خالل أب��رز م��ن مثلها)هوس��رل، 
هايدغ��ر، أنغاردن، آيزر(وم��ن خالل هذا 
التتب��ع حاول الكاتب أن يرس��م أفقه 
التأويل��ي. وهنا ال بد م��ن البحث حول 

مفهوم القصدية.

-قصدية الذات)هوسرل(:
س مصطلح   يعدُّ هوسرل أول من أسَّ

القصدي��ة مبفهومه��ا اخل��اص، وذلك 
حينم��ا وج��د أنَّ إثب��ات العال��م على 
أس��اس التميي��ز والوض��وح ه��و م��ن 
مخلفات العل��م، وحاول أْن يرد العالم 
والذات إلى منطق��ة واحدة توحدهما 
وهي منطقة الش��عور، فهي النقطة 
الت��ي حتتف��ظ مباهية املوض��وع املادي 
والوع��ي وأطل��ق على اللحظ��ة التي 
جتتم��ع بينهما مصطل��ح القصدية، 
فهي اللحظة التي يتحرك فيها الوعي 
إل��ى ماهي��ة املوضوع ويندم��ج فيها، 
فيصبح املوضوع والذات ش��يئا واحداً 
االثنني)الكتاب:21(  لطبيع��ة  مخالفاً 
يخلص الكاتب أنَّ إقرار هوسرل بوجود 
ذات متعالي��ة وراء القصد قد خرج من 
املوضوعية إلى الذاتية. وهذا ما أدركه 
انغاردن-ال��ذي أخذه بدوره من هايدغر- 
من أنها ألغت قصدية املوضوع حلساب 
تأس��يس  فيح��اول  ال��ذات،  قصدي��ة 
املعرفة على أس��اس التوازن بني الذات 

واملوضوع.

-قصدية الوجود)هايدغر(:
  ينطلق هايدغر من القصدية ذاتها إلى 
أّنه يّتجه بها نحو الوجود دون املوجود، 
وبهذا يرى هايدغر أنَّ الفلسفة احلديثة 
رك��زت حول االنس��ان بوصفه ذاتا ولم 
تضع لباقي املوجودات أية قيمة إاّل من 

زاوية عالقتها باإلنسان.)38(
وف��ي ه��ذه املس��احة يزي��ح هيدغ��ر 
مركزية ال��ذات في تش��كيل العالم، 
فالعال��م موج��ود هناك وألج��ل ذاته، 
ولي��س موجوداً ألجل الذات، وهنا يظل 
هايدغر وفي��اً للفلس��فة الظاهراتية 
الت��ي حتاول جت��اوز الثنائية ب��ني الذات 
والعال��م، ووضعها وح��دة واحدة التي 
ه��ي الوجود.)39( وه��و بذلك يكون قد 
س��ّير مفه��وم القصدية في مس��ار 
مغاي��ر ملا عن��د هوس��رل ، فالقصدية 
عن��ده متضمن��ه ف��ي فك��رة الوجود 
االنس��اني امللقى في العال��م.)40( أي 
جت��اوز قصدي��ة الوع��ي إل��ى قصدية 
الوجود. أي االنتقال من فكرة االنس��ان 
القاص��د إل��ى الوجود القاص��د، ففي 
هذه املرحلة لم يعد الوعي وال املوجود 
االنس��اني هو الذي يقص��د، بل أصبح 
الوجود ذاته هو ال��ذي يقصدنا عندما 
��ف لنا في املوجودات)44(. إال أّن  يتكشَّ
إحلاح هايدغر على قصدية الوجود أخّل 
بطرف��ي القصدية، إذ ألغ��ى التفاعل 

احلقيقي بني الذات والعالم.

-القصد املتبادل)انغاردن(:
م��ن هن��ا ح��اول انغ��اردن االحتف��اظ 
بالص��ورة األصلي��ة للقصدي��ة، وذلك 
املتب��ادل  القص��د  مفه��وم  باقت��راح 
للقصدي��ة،  اآلخ��ر  الرك��ن  إع��ادة  أي 
فللموضوع وجود قاصد كامن فيه وال 
يجب أن يُلغى حلساب الذات، وبهذا ميّيز 
بني نوعني لقصدية املوضوع: -1العمل 
الفني موضوع قصدي خالص، ويكون 
نتاج��ا قصديا للنش��اط الفني، ويتم 
فهم أس��لوب وج��ود بنيت��ه وتعينها 
ل��دى املتلقي عل��ى هذا األس��اس، أي 
أنه يس��تمد أسلوب وجوده من نشاط 
قصدي س��ابق وال يحتمل تأسيس��ه 
القص��دي بذاته كما عن��د هايدغر.-2
الذات التي تقصد وتتحاور مع قصدية 

هذا املوضوع.)50،51( وهنا يرى انغاردن 
أنَّ الفج��وات تتخل��ل البن��ى وال ميكن 
تش��كيل البنية التصويرية ما لم يتم 
ملء هذه الفراغات وتعيينها مؤسساً 
لدخول املتلقي في حوار مع النص وهو 

ما يحقق القصد اجلمالي.)52(
إنَّ العمل الفني عنده موضوع قصدي 
فالن��ص مقصود م��ن جهة املرس��ل 
للن��ص، وبه��ذا أنَّ مواق��ع الالحتدي��د 
مقص��ودة م��ن جانب مرس��ل العمل 
وه��و ما يحدد عملية التعيني، والقارئ 
يعمل عل��ى تعيني املوض��وع اجلمالي 
ال��ذي قصده الب��اث في بني��ة العمل 
األدبي. وبهذا يخلص الكاتب أنَّ انغاردن 
هن��ا وضع الق��ارئ موضع س��لبي في 
عملية إنتاج املعنى، فاملتلقي وإْن كان 
يتواصل م��ع النص مس��جالً حضوره 
عب��ر رص��د الفج��وات وملئه��ا إاّل أنَّه 
يس��تجيب ملا يخطط��ه النص، وبهذا 
يصب��ح دور الق��ارئ دور التاب��ع اخمللص 
للمرسل، أي على الرغم من مشاركة 
الق��ارئ ف��ي التعيني إال أنها ال تش��ير 
إلى قصدين متبادلني وإمنا قصد واحد 
ميلي شروط تعيينه على القارئ، وهذا 
يعن��ي أننا وفق هذا التصور ما زلنا في 
إطار املسار األحادي لعملية القراءة وال 
نص��ل إلى درجة التواصل احلقيقي ألنَّ 
ر ملا يريده النص.  ذلك  القارئ هنا مفسِّ
ما انتقده آيزر إذ يرى أنَّ عملية القراءة 
عند انغاردن ذات اجتاه واحد تنطلق من 
الن��ص إلى القارئ وليس��ت قراءة ذات 

اجتاهني.)54(.

اإلجراء األدبي)آيزر(:
ينطلق آيزر م��ن املفهوم ذات��ه لتأويل 

اعتب��ار  دون  م��ن  األدبي��ة  النص��وص 
للمب��دع أو التاريخ في انت��اج املعنى، 
وه��ذه العملية جتعل الق��راءة بتماس 
مباش��ر م��ع الن��ص، وبهذا يل��ح آيزر 
ف��ي احلفاظ عل��ى قاعدة الت��وازن بني 
املتلق��ي والنص وإبق��اء التكافؤ على 
طول عملية الق��راءة. وعلى هذا فإّنه 
يقّر بقصدية الذات وقصدية املوضوع، 
ومن تفاعل القصدين ينش��أ املوضوع 
اجلمال��ي عن��ده، إذ إّن العم��ل األدب��ي 
عنده يق��ول على قطب��ني -1 القطب 
الفني ويش��ير إلى الن��ص الذي أبدعه 
املؤلف-2القطب اجلمالي ويش��ير إلى 
اإلدراك ال��ذي أجنزه الق��ارئ. وينتج عن 
ه��ذه القطبي��ة الثنائي��ة أنَّ العم��ل 
األدب��ي ال ميك��ن أن يتطاب��ق مع النص 
متاماً، أو مع إدراك النص وإمنا يشغل في 
احلقيقة منزلة وس��طا بني القطبني. 
وبهذا نلحظ أن الصورة التفاعلية بني 
النص واملتلقي هي الوجه الفلس��في 
لثنائي)ذات/عال��م() 56، 57(. وفي هذه 
املس��احة ندرك أنَّ الصورة التفاعلية 
الت��ي قدمها آيزر بني الن��ص واملتلقي 
تتطابق م��ع ما قدمه هوس��رل، وهنا 
يؤكد آي��زر على قيم��ة البنى النصية 
النصي��ة ف��ي ضبط  انفع��ال املتلقي 
وتوجيه��ه، إذ إنَّ انتخ��اب بن��ى نصية 
معينة من النص األدبي يتش��كل من 
وعي قرائ��ي للنص ميك��ن املتلقي من 
رصد ه��ذه البن��ى، إذ يحمل اس��تالم 
تأويل��ي من الذات إلى املوضوع للوهلة 
األولى، ثم يتبع ذلك حلظة ثانية غريبة 
تتضم��ن اتخ��اذ موق��ف يؤط��ر وجود 
املوضوع ويجعل��ه جماليا، وهكذا فإّن 
الس��لوك اجلمالي س��لوك ابداعي، إذ 

إّن املراق��ب في التأوي��ل اجلمالي ينتج 
موضوعا تخيليا.)57، 58(.

إن االنتخاب النصي عملية استقرائية 
ومس��توى إدراكي مهم جدا في تعيني 
املعن��ى األدبي ألن عملي��ة االنتقاء في 
عملية القراءة بحس��ب هذه النظرية 
ال تنظر إلى الوج��ود املوضوعي للبنى 
النصي��ة وإمن��ا تعده��ا بن��ى إنتاجية 
تتح��رك عل��ى وفق مقصدي��ة النص، 
ومن جهة أخرى تفتح مساحة لدخول 
املتلق��ي ف��ي إنت��اج القص��د الكلي، 
وبلغ��ة الفينومينولوجيا ميارس عليها 

التعليق. 
من هنا ينتق��ل الكاتب إلى القس��م 
الثان��ي مطبق��ا أفق��ه التأويلي على 
الرواي��ة، م��ع احلف��اظ على امل��دركات 
األولي��ة الت��ي انبن��ت عليه��ا البنية 
الظاهراتي��ة،  للفلس��فة  التصوري��ة 
محاوال جتاوز املظهر الس��لبي للقارئ 
الذي اقترحه انغاردن، لتحويل واقعية 
الفهم م��ن أن تكون واقعي��ة ذهنية، 
وهنا يتشكل املس��ار التأويلي للقراءة 
وفك الرموز على أنها إبداٌع واكتشاف.  
ذل��ك على وف��ق ثالثة مس��تويات من 

التفاعل بني القارئ والنص.
1. ترتي��ب املعطي��ات احلس��ية، وبن��اء 
اخملط��ط ويتم ذل��ك من خ��الل انتقاء 
الق��ارئ  بوس��اطة  النصي��ة  البن��ى 

الضمني.
2. تنظي��م البنية االدراكية وكش��ف 
الفج��وات داخ��ل املعطيات احلس��ية: 
ويتم ذلك من خالل توظيف املنظورات 
النصي��ة األربعة)الراوي، الش��خصية، 

احلبكة، القارئ(.
3. التأويل املتسق وبناء املعنى الكلي: 
ويتم ذل��ك من خالل فك الترميز وملء 

الفجوات.
-القارئ الضمني: مبا أنَّ القارئ الضمني 
آلية م��ن آليات فه��م الوع��ي، أي أنه 
يبحث في النقطة التي يتشكل فيها 
الوعي، فإّن ترتيب املعطيات احلس��ية 
تقع عل��ى عاتقه وم��ن خالله نحصل 
عل��ى بناء اخملطط، وكش��ف الفجوات 
والرم��وز وص��وال إل��ى املعن��ى الكلي. 
وبهذا يرتب الكاتب املعطيات احلسية 
بوس��اطة القارئ الضمني على النحو 
اآلتي:-1اقتراب العوالم-2ابرام العقد3 
نقض  اسوف-الودان-5  األب-احليوان-4 

العهد -6صدام العوالم. 
))ال ي��روق للتي��وس أن تتناط��ح أم��ام 
وجه إال عندما يش��رع في الصالة، مع 
حلول العشية وتزحزح قرص الشمس 
امللتهب عن العرش في قلب الس��ماء 
مودعا، مه��ددا بالعودة في الغد إلمتام 
مهمت��ه ف��ي اح��راق ما لم يس��تطع 
اليوم، يحشو)اس��وف( ذراعيه  احراقه 
في رم��ل الوادي، ويب��دأ بالتيمم إلجناز 
ص��الة العص��ر، س��مع هدي��ر احمل��رك 
البعي��د، فقرر ان يس��رع ويعطي اهلل 
حقه قبل ان يصل النصارى الذين تعّود 
في الس��نوات األخيرة أن يستقبلهم 
في ال��وادي ليتفرج��وا على الرس��وم 

احملفورة(()68، 69(
يرص��د الكات��ب ف��ي النص الس��ابق 
مجموعة م��ن األحداث الواقعية التي 
للشخصية)اس��وف( مألوف��ة  تب��دو 
بحس��ب تقدمي الراوي)تناطح التيوس، 
شروق الشمس، غروب الشمس، تأدية 

الصالة، زيارة الس��واح( ه��ذه األفعال 
ذات قيمة اس��تهالكية ف��ي النص ال 
تؤس��س توقعا حلدوث متغير بحسب 
رؤي��ة الش��خصية إال أن القادمني هم 
من السواح، ويكتشف أسوف أنه على 
خطأ حني تعرف على هوية السائحني، 
إذ ليس السواح مسيحيني، وال عالقة 

لهما باآلثار.
-بناء املعن��ى الكلي)الفج��وة(: يرصد 
الكات��ب مجموعة م��ن املناظير التي 
نتمكن من خاللها كش��ف الفجوات 
داخل النص��وص، وهي: منظ��ور األب، 
منظور اس��وف، منظور قابيل، منظور 

الغزال.
))مات االب مطعونا بالس��كني عندما 
حبلت به امه، وماتت األم متأثرة بلدغة 
أفعى بعد والدته بأسبوع، ورثت تربيته 
خالته، وس��قته دم الغ��زال في احدى 
الرحالت، باحلمادة عمال بنصيحة احد 
الفقهاء، قال إنه��ا التعويذة الوحيدة 
التي تستطيع ان تغسله وحتمي بقية 
أهلة وأقاربه م��ن اللعنة التي تالحقه 
من��ذ ان كان نطف��ة ف��ي بط��ن أمه((

)131(
يرص��د الكات��ب من خالل ه��ذا النص 
الفجوة انطالقا من منظور الراوي، فهو 
يسعى إلى تسجيل أسباب قدرية في 
تأسيس هذا املنظور، فهو ملعون وهو 
في بطن أمه ويج��اور هذه اللعنة في 
النص ما ميحوها )ان يشرب دم الغزال( 
وهنا تنقلب داللة ش��رب ال��دم من أن 
تكون  ثيمة دالة على االعتداء واجلرمية 
إلى وس��يلة للتطهير، ه��ذا التصادم 
ب��ني املعلومت��ني يول��د فراغا ش��اغرا. 
والن��ص به��ذا املعنى يح��اول مجاوزة 
البعد الواقعي لهذه الثيمة إلى البعد 

القصدي.
-التأويل املتس��ق وف��ك الرموز:هذا هو 
املس��توى الثالث، يوظف فيه الكاتب 
الق��ارئ الضمني لرصد البنى النصية 
الت��ي تخط��ط لف��ك الرمز وكش��ف 
املقصدي��ة القائم��ة عل��ى التفاع��ل 
بني)الن��ص، املتلق��ي(. إذ ينتق��ل ف��ي 
هذا املس��توى بعد ف��ك مجموعة من 
ال��ودان(  األس��طورة،  الرموز)الغ��زال، 
إلى االتس��اق التأويلي مل��لء الفجوات 
الشاغرة التي سكتت عنها املعطيات 
النصية في زمن وقوعها في النص، أو 
تلك التي لم يس��تطع النص أن ميألها 
عب��ر معطيات��ه والت��ي تعتم��د على 
القارئ كلي��ا، وصوال إلى النبوءة)نزيف 

احلجر(.

))الكاهن العمالق يخفي وجهه 
بذلك القناع ويالمس بيده اليمنى 

الودان(()142(
يلح��ظ الكات��ب ف��ي النص الس��ابق 
تأس��يس  تعي��د  اس��تعارية،  ص��ورة 
قص��ة اخلل��ق وتعزوها إل��ى املصادفة 
وفي ه��ذه اللحظة)اصطدام اس��وف 
باأليقون��ة وادراك��ه لعامله(يق��ع أمام 
الصورة احملفورة على االيقونة)الكاهن 
والودان(، والودان بحس��ب انفتاح الرمز 
هو اخلطيئة ووجود اخلطيئة واالنسان 
تش��ير إلى ت��الزم اخلطيئة واالنس��ان، 
ووضع اليد اليمن��ى على الودان، يعني 
ق��وة اخلطيئ��ة الت��ي تتالزم م��ع اليد 

اليمنى.

علي لفته سعيد

ال يكون الش��عر ش��عراً إذا ل��م تتوّفر 
فيه الش��اعرية.. وألن األمر نسبّي فان 
اإلحساس األول يبدأ من داخل الشاعر 
إذا م��ا كان م��ا يكتب��ه ش��عراً، في��ه 
م��ن الش��اعرية ما جتعل��ه يندمج مع 
الكلمة التي تكّون اجلملة الش��عرية، 
ويكون معه��ا متماهي��اً، لكي يرضى 
عن نفسه من إنه يكتب الشعر.. وألن 
الشعر في بعض جتلّياته رّدة فعٍل على 
تعبيرٍ آن��ي أو تقوميٌ لفظ��ّي ملا حتتويه 
احلياة لتحوي��ل االحت��واء املغاير الذي 
ال ي��راه املتلقي الى ش��عٍر قابٍل للرؤية 
والتمّلي معها.. ولهذا جند أن الش��عر 
يخضع أيضا الى جنون الش��اعر شئنا 
ذلك أم��ا أبينا، ألن ال��ذات هي املصدر 
الذي يُعط��ي دفعًة وش��حنًة وقابليًة 
وإدراكاً لتحوي��ل الكلم��ة ال��ى جملٍة 
ش��عريٍة فيها ش��اعرية وإاّل لتحّولت 
ال��ى نصٍّ باه��ٍت ال يخرج من��ه الضوء 
وال يكون له ظٌل وال يحتوي على اكتازٍ 
لفظيٍّ وال يباهي به روحه في اللحظة 
الوجدانية، حتى ل��و كانت اجلملة رثاًء 
أو انتق��اداً وحت��ى انتقاصاً م��ن حالٍة 

متمّردٍة.
م��ا نالحظ��ه في نص��وص الش��اعرة 

التونسية آمال املناعي في مجموعتها 
الش��عرية اجلديدة التي حتم��ل عنوان 
) أش��واق روح ( والت��ي وضع��ت حتتها 
عنوانا تعريفيا ) قصائد شعرية ( ليس 
النه��ا تأتي بش��يء جدي ب��ل هي تريد 
الق��ول ان ما كتبته يحم��ل في روحه 
ش��عرا وما هو مكت��وب قصائد وليس 
نصوصا وهي رمبا هنا تريد منح الهوية 
لنصوصها ولكنها م��ن حيث تدري أو 
ال تدري ارادت إزاحة املصطلح الى بعد 
آخر خارج النص وخارج النثر واالقتراب 
م��ن القصيدة.. وله��ذا فإنها حتاول أن 
جتعل من جملتها ليس مجّرد لفٍظ بل 
جملًة قادرًة على اإلتيان باخمليلة والولوج 
الى خانة اإلده��اش، وهي محاوالٌت قد 
تبدو صعبًة م��ن واجهة التلقي العام 
لكنها مح��اوالٌت متتاز بق��درة احملاولة 
ذاتها، ول��ذا جند إن الكلمة الش��عرية 
عندها مرصوفًة بدالالٍت متعّددٍة لكي 
تخرج م��ن روحها عاري��ًة فترتدي ثوب 
اجلملة بحس��ب والدته��ا داخل النص 
/ الفك��رة. وإذا م��ا أخذنا ه��ذه اجلملة 
الشعرية املكّونة جلسد القصيدة جند 
إن احملاول��ة حتمل حس��نتها التدوينية 
في إنها جملُة لغٍة ترّكب من مفرداٍت 
تكون قواماً ش��عرياً وما ينبغي عليها 
أّي الشاعرة إاّل أن تتمكن من استخرج 
الش��اعرية من باطن مفردتها ومن ثم 

جملتها وبالتالي القصيدة..
)و صيتي التي حتملها 

جنمة وحمامة ......
هي من وحي عينيك 

ومن وحي أربعني ليلة 
وليلة وفجر ...وليلة أخرى...

وصَية النبض والَدمع
يتلوها صمت الليل 
الذي تقوله بجنون(

ان الش��اعرة آمال املناع��ي تعتمد في 
انثاياالته��ا الش��عرية عل��ى اجلمل��ة 
األس��مية ف��ي أغلب نصوصه��ا، وهو 
م��ا يعني إن هذه اجلملة تب��دأ باملبتدأ 
ويك��ون ف��ي أغل��ب قوامه��ا معّرف��اً 
لتنس��ج من وحدته��ا اللغوي��ة قدرًة 
على ش��رح تفاصي��ل العنون��ة / رأس 
النص، لتضيء جس��د النص بأكمله.. 
واجلملة األس��مية تكاد تك��ون جملًة 
متاقف��زًة على تكرار النهج اإلس��مي 
لها وله��ذا جند في روح النص ما ميكن 
أن يوّلد أبجدية التناوب ما بني التلّقي 
وما ب��ني اجلملة اش��عرية.. ولهذا جند 
أيض��ا إن الش��اعرة تك��ون معنيًة مبا 
تري��ده ه��ي م��ن القصي��دة بأكملها 
رأس��اً وجس��داً لتض��ّخ فيه��ا رؤيتها 
اخلاصة، مكتفيًة برس��م عالمات دالة 
لتك��ون مدلوَل املفردة ذاته��ا .. وهو ال 
يعني أن جميع نصوصها أس��مية بل 

أن هن��اك نصوصاً تعتم��د فيها على 
الفعل املضّخم ف��ي مفعوله واملعّتق 
في التش��بيه لكي تبدو اإلس��تعارات 
س��واء ما كانت وجداني��ة أو غنائية أو 
رثائية أو اس��تهجانية مل��ا تريد طرحه 
من أفكارٍ تدور في مخيلتها هي وتريد 
من املتلقي أن يش��ترك في زرع املعنى 

وحصاد القصد ومللمة التأويل..
)أنت شمس احلرية 

وأنت حضارة مغاربية  
وأنت طفل  

ترتد دائما فَي وعلَي  
في جنون وهدوء  

وفي جدلية 
كان اللقاء ....

جميال, هادئا وسعيدا 
ضاربا ...

في احليرة الوجودية (
إن نص الش��اعرة آمال يكاد ال يختلف 
لش��اعراٍت  األخ��رى  النص��وص  ع��ن 
عربيات يحاول��ن التمّرد على املفردة أو 
البناء لكنها تبح��ث عن لونها اخلاص 
ونرجسيتها املكّونة لتفاصيل اجلمال 
داخ��ل النّص، لعله��ا تنتج ش��اعريًة 
قادرًة عل��ى جذب املتلّق��ي الى نّصها 
والتفاع��ل مع��ه وهي تت��رك للمفردة 
ان تك��ون صاحب��ة دالل��ة تبح��ث عن 

مدلولها ولو بطرق بسيطة.

نحو أفق التأويل

)قراءة في كتاب الظاهراتية والرمز لـ)جاسم حميد جودة(

داللة المفردة.. في نصوص التونسية أمال مناعي
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أ.د.بشرى البستاني

تداخل األنواع األدبية، وشعرية النوع 
الهج��ن، هو عنوان كتاب األس��تاذ 
الدكت��ور عبد الناصر هالل أس��تاذ 
النق��د ف��ي كلي��ة اآلداب بجامعة 
حل��وان / مصر، الصادر ع��ن النادي 
األدب��ي بجدة، وال��ذي يطرح قضية 
نقدي��ة معاص��رة ومهم��ة، كونها 
تعبر عن خاصية أفرزتها مرحلة ما 
بعد احلداثة بانهيار احلدود الفاصلة 
والعوازل الشائكة والقيود الصارمة 
الت��ي تفص��ل جنس��ا ع��ن جنس، 
وذلك الش��تباك فنونها ومعارفها، 
والس��ماح بعبور فن على فن، ونوع 
على آخر، بحيث صار هذا التراس��ل 
والتضايف ب��ن الفنون، إثراء وإغناء 
ل��كال الفن��ن وح��وَّل الن��ص م��ن 
األحادي��ة النوعية إلى اإلش��كالية 
التي يعيشها اإلنسان املعاصر في 
ظل حضارة مادية فوضوية مأزومة 
صادمة اس��تلبته الش��عور باألمن 
بالقلق  وم��أت حياته  والطمأنينة 
واحل��روب واالضطه��ادات والفوضى 
والضجي��ج، ونتيجة انتق��ال الفن 
إلى حالة األزمة املرافقة لإلنس��ان 
كان البد من االنتقال بقراءته كذلك 
من مستوى التلقي التفسيري إلى 
املس��توى التأويلي الذي تطلب من 
الق��راءة التح��ول من أف��ق تلقيها 
احملاي��د إل��ى أف��ق يتس��م بالث��راء 
واملرجعي��ات  املعمق��ة  والثقاف��ة 
األدبية والفنية واملعرفية املتكاملة 
لتس��تطيع مواجه��ة ن��ص جديد 
ف��ي بنيت��ه وف��ي تش��كالته، نصٍّ 
ش��بهه ناقد فرنسي بالوحش، فما 
على صياده اال الت��زود بعدة وآليات 
ذات ق��وة ومتكن من أج��ل مقاربته 

باقتدار.
إن احلرك��ة هي الس��مة الطبيعية 
للحي��اة ول��كل منتجاته��ا اجلادة، 
ولع��ل من غير الطبيعي أن يس��ير 
الن��ص األدب��ي عل��ى وتي��رة واحدة 
مادامت احلي��اة تتغير باط��راد، وما 
دام الن��ص ه��و املنَت��ج املعب��ر عن 
وتي��رة ذلك التطور م��ن خالل قدرة 
مبدع��ه عل��ى احت��واء روح عصره 
والنبض بها، فكيف لو كان التطور 
ذا س��رعة مذهلة مدهشة نوعية 
وفي مج��االت احلي��اة كاف��ة، كما 
يج��ري احل��ال ف��ي العص��ر الراهن، 
فق��د انفج��ر إيق��اع احلي��اة وصار 
تداخ��ل كل ش��يء بكل ش��يء هو 
األمر الواق��ع، فلم تعد تلك اجلدران 
الصلدة قائمة للفصل بن فن وفن، 
وصارت األنواع األدبية مفتوحة على 
بعضها تتضايف وتتواشج مفيدة 
من كل ما ينسجم وجتربة اإلنسان 
اجلديدة وهي تش��تبك بانفعاالتها 
وتطلعاتها  بخيباتها  ومش��اعرها، 
ومكابداتها، وص��ارت عالقة اإلنتاج 
الدالل��ي كما يؤك��د الدكتور هالل 
تتمي��ز باحلركي��ة م��ن خ��الل جدل 
أطرافها الدائم: املرِس��ل – الرسالة 
– املرَسل إليه – هذه احلركية تؤكد 

حيوية الن��ص وعمقه، وتفتح أفًقا 
قرائًيا، يتس��ع كلم��ا حتققت هذه 
اجلدلية عبر مكوناته اجلمالية التي 
حتقق لذة يجتهد املرَس��ل إليه في 
إنتاجها، فالنص الفني ليس كتلة 
جامدة، أو مادة سائلة، ميكن صبها 
في قوالب معدة سلًفا، وإمنا يتجول 
املتلق��ي ف��ي عالم النص حس��ب 
النص،يقول ميخائيل  ذلك  طبيعة 
باختن وه��و يؤكد حوارية األجناس 
واألنواع وعدم نقائها: »إنه )اخلطاب( 
أس��يٌر مخت��رٌق باألف��كار العام��ة، 
والرؤي��ا، والتقدي��رات، والتحديدات 
الصادرة عن اآلخري��ن، موجهاً نحو 
موضوعه، يرتاد اخلطاب تلك البيئة 
األجنبية  الكلم��ات  م��ن  املكون��ة 
املتوت��رة  باحل��وارات،  املتهيج��ة 
والنب��رات  واألح��كام  بالكلم��ات 
الغريب��ة، ثم يندس ب��ن تفاعالتها 
املعقدة، منصه��رًا مع البعض في 
تكوين اخلطاب وفي توضيحه داخل 
جميع طبقاته الداللية، وفي تعقيد 
تعبي��ره وتعديل مجم��وع مظهره 

.)اخلطاب الروائي، باختن، 52(
وإذا كان الش��عر املعاصر قد انفتح 
على فن��ون كثي��رة، منه��ا اللوني 
وعل��ى  واملوس��يقي  التش��كيلي 
األغنية وفنون السينما ضوءا وظال 
وال سيما فني املونتاج والسيناريو، 
ف��إن انفتاح��ه عل��ى الس��رد يفوق 
كل ذلك، مادام الس��رد هو القاعدة 
األساس��ية الت��ي تتص��در عملية 
التواصل اإلنس��اني في الواقع وفي 
الف��ن عموما، وما دام اإلنس��ان هو 
الكائ��ن الس��ردي بامتي��از؛ ولذلك 
الش��عري  النص  الباحث��أن  يؤك��د 
يح��دد اجتاه قراءته عب��ر أدوات تنبع 
م��ن ذات��ه، لذل��ك فإنن��ا نؤك��د أن 
منهج التحليل الس��ردي- أو بعض 
إجراءات��ه- قابل��ة للعمل في حتليل 
النص الش��عري، ال��ذي يقوم على 
التن��وع بن تقنياته . وقد ُقّس��مت 
الدراس��ة إلى مدخ��ل نظري متَّ فيه 
ع��رض مفه��وم الش��عر وعالقت��ه 
بالنثر واحلدود الفاصلة بينهما من 
خالل آراء النقاد القدامى. ثم عرض 
ملفهوم النوع األدبي، وعالقة الشعر 
باألن��واع األخرى، ثم عالقة الش��عر 
بالس��رد، وكشفت عن مالمح هذه 
العالق��ة م��ن خالل عالقة الش��عر 

القدمي بالسرد.
اتس��م خط سير البحث بالرشاقة 
والتماسك، فنحن جند املقدمة التي 
وف��ت مبحاوره��ا في تأكي��د أهمية 
املوض��وع وعرض طرائق اش��تغاله، 
ث��م املدخل ال��ذي عاد بتأسيس��ه 
ملفهوم األجناس إلى أرسطو حيث 
وضعت اخلط��وط األول��ى للتفريق 
بن الشعر والنثر بوصفهما موقفا 
جماليا للمبدع من مفردات الوجود 
الشاخصة حوله، كما عمل املدخل 
على توضيح موق��ف النقاد العرب 
من مصطلح الش��عر عب��ر التراث 
النق��دي العرب��ي الق��دمي بادئا بابن 
قتيب��ة الذي جعل حد الش��عر في 
أوزانه، فابن رش��يق ال��ذي نظر الى 

الش��عر من خالل كونه فًنا، يحمل 
جماليات��ه اخلاص��ة عب��ر مكوناته 
البنيوية وليس عبر املكون اجلمالي 
كالوزن والقافية، ويرى أن الشعرية 
أعمق من هذا فيقول: »وإمنا س��مى 
الش��اعر ش��اعرًا ألنه يش��عر مبا ال 
يش��عر به غيره فإذا ل��م يكن عند 
الش��اعر توليد معنى وال اختراعه، 
أو اس��تطراف لف��ظ وابتداع��ه، أو 
زي��ادة فيم��ا أجحف في��ه غيره من 
املعان��ي، أو نقص مما أطاله س��واه 
ف��ي األلف��اظ، أو ص��رف معنى إلى 
وجه آخر، كان اسم الشاعر عليها 
مج��ازًا ال حقيقة ولم يك��ن له إال 

فضل الوزن«)العمدة 99(.
ث��م كان اب��ن س��ينا ال��ذي أضاف 
لتوصيف الش��عر صف��ة التخييل 
مؤك��دا أن املقدم��ة الت��ي وصفها 
بالش��عرية ه��ي تل��ك الت��ي توقع 

ف��ي النف��س تخيي��الً، ال تصديًقا /
والتخييل هو انفعال من تعجب، أو 
تعظي��م أو تهوين أو تصغير، أو غمٍّ 
أو نش��اط من غير أن يكون الغرض 
البتة،)فن  اعتق��اد  إيق��اع  باملنقول 
الش��فاء، 16/15( ث��م كان املرزوقي 
الذي وس��م )النثر( بوض��وح املأخذ 
وس��هولة املعنى واالتس��اع، بينما 
أشار أبو إسحاق الصابئ إلى صفة 
الغموض في الشعر، وفسر أسباب 
ذلك باحليز احملدود الذي يس��ير عليه 
ومعن��ى البي��ت الش��عري، والوزن، 
ويف��رق اب��ن طباطب��ا العل��وي بن 
الش��عر بوصفه لغة اخلاصة والنثر 
بوصف��ه لغ��ة العام��ة، ويربط بن 
الش��عر وال��وزن م��ن جه��ة والنثر 
واللغة اليومية من جهة أخرى،)عيار 
الش��عر، 42( وكان الباح��ث موفقا 
في تلخيصه لرأي أدونيس في الفرق 

بن لغة الش��عر ولغ��ة النثر إذ يرى 
األخير أن هناك فروًقا أساس��ية بن 
الش��عر والنثر، تضمن لكل منهما 
خصوصيته منها: أن النثر يتس��م 
باضطراد األفكار وتتابعها، في حن 
أن هذا االضط��راد ليس ضروريًا في 
الش��عر. وثانيها ان النثر يطمح أن 
ينقل فك��رة محددة، ولذلك يحتاج 
للوض��وح، أما الش��عر فيطمح أن 
ينقل شعورًا، أو جتربة، أو رؤيا، وذلك 
ما يجعله غامضا بطبيعته، وثالث 
الفروق أن النثر وصف��ي تقريري، ذو 
غاي��ة خارجي��ة معين��ة، ومحددة، 
بينم��ا غاي��ة الش��عر في نفس��ه، 
فمعناه يتج��دد دائًما بتجدد قارئه.

)زمن الشعر، 16(.
ويؤك��د الدكت��ور ه��الل أن النق��د 
العرب��ي قدمي��ا وحديث��ا اتفق على 
ارتباط الش��عر باجملاز العتماده على 
التخيل الذي يفارق الواقع ويتجاوزه، 
ويعتم��د ف��ي حتققه عل��ى انتهاج 
النظ��ام اللغ��وي، وانتق��ال اللغ��ة 
اليومي��ة، أو اللغ��ة املعياري��ة إلى 
اللغة الشعرية. ثم ينتقل الباحث 
ف��ي محور »الش��عر والنوع األدبي« 
إلى الغرب ليع��رض لنا ما توصلت 
إليه بع��ض امل��دارس أو التوجهات 
احلديثة في موقفها من األنواع بدءا 
من الشكالنية وشعرية جان كوهن 
وجاكوبس��ن ث��م الناق��دة األملانية 
هامبرغ��ر ف��ي دراس��تها )منط��ق 
الشعر ( فأوسنت وارين ورينيه ويلك 
ثم جاك دريدا وجي��رار جينيت، كل 
هؤالء أكدوا انهي��ار الفواصل وردم 
الفج��وة القائم��ة ف��ي الفروق��ات 
لتأكي��د  دُون��ت  الت��ي  التقليدي��ة 
األن��واع وفواصله��ا، ونف��ت وج��ود 
الصارمة بن الش��عر  االختالف��ات 
والفن��ون األخ��رى، وم��ا ب��ن اللغة 
الشعرية ولغة النثر الن الفرق صار 
يكم��ن في بني��ة الن��ص وجوهره، 
أم��ا جي��رار جنيت فق��د وقف عند 
القضية مؤكدا أن مشكلة األنواع 
ينبغي جتاوزها، وع��دم تأويل النص 
ودراس��ته من منظ��ور النوعية ألن 
اخلطاب األدب��ي يتم إنتاجه وتطوره 
»طبًقا لأبني��ة التي ميكنه جتاوزها 
ال لش��يء إال ألنه وجدها في مجال 
لغته وأسلوبه حتى اليوم«)التاريخ 

والنوع، 26(.
بعد هذا املدخل ومح��اوره املهمة، 
ينعط��ف البح��ث إل��ى امل��نت بدءا 
بتن��اول مصطلح الراوي الذي غالبا 
ما يعتمد ضمير املتكلم في الشعر 
انطالقا من كون احلدث الش��عري ال 
يش��تغل إال في صميم الذات، على 
العك��س م��ن النث��ر ال��ذي يعتمد 
ضمي��ر الغائ��ب، ثم ط��رح قضية 
الراوي واملس��احة السردية، وعرض 
الس��رد اجلزئي اعتمادا على طبيعة 
حضور الس��رد في القصيدة، فمرة 
يحض��ر في مقطع فيك��ون جزئيا، 
وأخرى تُبنى عليه القصيدة ليكون 
كلي��ا، ث��م الوق��وف عن��د عناصر 
السرد، الش��خصية وأهميتها في 
النص بوصفها احملور الذي تتشكل 

بفاعليته احلركية ويتضح الفضاء، 
واحلدث الذي يحرك الس��ردَ بفعله 
مخت��زال الزمان وامل��كان في فضاء 
ذلك الفعل، ومنعطفا الى الوسائل 
السردية في محوري الوصف واحلوار، 
ومن اشكال السرد ومستوياته الى 
السرد البصري/ الطباعي الذي صار 
آلية س��ردية اعتمد عليها اخلطاب 
الش��عري اجلديد في بنائه، فاخلامتة 

التي خلصت نتاج البحث،
ويواصل الدكتور هالل عبر فصوله 
مؤكدا أن ه��ذا التهجن في النص 
وقع ف��ي ظل خط��اب يق��وم على 
واحل��وار  والتالق��ي  التناف��ر  فك��رة 
واملناهض��ة والت��وازي، وعلى فكرة 
التأس��يس اخل��اص، واالختراق لهذا 
التأس��يس ف��ي اآلن نفس��ه، حتى 
ميتزج باخلطاب��ات األخرى، ويفارقها 
مكونً��ا بنية التآل��ف والتخالف، أو 
محاوالً عبر حالة التهجن أن يفتح 
لنفس��ه أفًقا يتأبى عل��ى االنغالق 
والتحديد،م��ادام الن��ص الش��عري 
احلدي��ث عب��ر مس��يرته يتأب��ى أن 
يب��وح بعامله، إذا وض��ع حتت مجهر 
النقد، وإمنا يصبح طيًعا إذا حتققت 
جدلية القراءة في ظل بنائيته التي 
حتولت من سياق الغنائي إلى سياق 
الدرام��ي، نتيج��ة حلركي��ة الن��ص 
اخل��روج على  الدائب��ة، ومحاولت��ه 
األنس��اق البالي��ة، اجلاه��زة، والرؤى 
املسطحة التي يقودها وعي مغلف 

بالرجعية الفكرية والتقليد. 
النوع  الدراسة ملفهوم  لقدعرضت 
األدب��ي، وعالق��ة الش��عر باألن��واع 
األخرى، ثم عالقة الش��عر بالسرد، 
وكش��فت عن مالمح هذه العالقة 
من خ��الل حض��ور مالمح الس��رد 
بالش��عر منذ الشعر اجلاهلي الذي 
تضم��ن مالمح س��ردية، وما يؤكد 
ه��ذا املن��زع تواف��ر عنص��ر احلكي 
ف��ي القصي��دة القدمي��ة، وانتقلت 
الدراسة إلى عالقة الشعر املعاصر 
بالس��رد وأوضح��ت أهم األس��باب 
الت��ي دفعت إلى انتش��ار مثل هذا 

التوجه في النص املعاصر.
إن هذا الكتاب الذي اتس��م بصفاء 
منهجه ووضوح األسلوب الذي أدى 
به إل��ى خالص��ة نتائجه، وإش��راق 
ورشاقة مباحثه،  لغته وسالمتها، 
اتس��م كذل��ك بحس��ن اختي��اره 
مما  وعذوبتها  الش��عرية  للنصوص 

أفاض على البحث جماال آخر.
وخالصة األمر أن الكتاب كما يؤكد 
غالف��ه، يط��رح مالم��ح االحتكاك 
الفعل��ي بن الس��ردي م��ن ناحية 
والش��عري م��ن ناحي��ة أخ��رى عبر 
تقنيات تؤكد حالة التواصل وتعلن 
أن اخلطاب الشعري احلداثي خطاب 
يعتمد  كثي��ف  ش��مولي/احتوائي 
– م��ن ب��ن أدوات تش��كله – عل��ى 
آليات الس��رد التي تس��هم بدورها 
في حركي��ة الن��ص وتت��رك نوافذ 

االنشغال والتأويل مفتوحة.

تداخل األنواع األدبية وشعرية النوع الهجين

قراءة في جدل الدكتور عبد الناصر هالل

اتسمت نصوص ) طغراء النور واملاء 
( بتوصيفات استعارية وقفت على 
هواجس الرؤيا الش��عرية بإيحاءات 
عالماتي��ة واضحة ، أحياناً نش��عر 
انه��ا تأملي��ة منبثقة م��ن صلب 
البن��اء الّلغوي ، واحياناً نلمس انها 
لعبة لغوية مفادها انها تس��تعير 
العالم��ات املكونة لأش��ياء حلظة 
اس��تعارتها وتوظيفها في اجلملة 
الش��عرية ، والش��ك في ذل��ك انه 
ميثل نزوع نحو إعطاء نص ش��عري 
أكث��ر جتريداً ورؤي��ة : ) في قصٍر لك 
/ في )) ُس��ّر من رأى (( / نامت لثالث 
لي��اٍل / مربياُت مل��وك صغار / على 
ش��فا حوض / يغسل الزمرد باخلمر 
/ فيشرق منها / من الزمرد واخلمر / 
كالٌم م��ن الضوء / وآخر من الظالم 

( ص21 .
نالح��ظ ه��ذا التداخ��ل البائن في 

بني��ة اجلمل��ة الش��عرية من خالل 
إعط��اء وظائف تنس��اق من خالل 
الفعل الذهني إلى تأمالت مجازية 
تأخ��ذ عل��ى عاتقه��ا بن��اء الصور 
بانزياحية عالية، األمر الذي أعطى 
النصوص  واضحاً جلمي��ع  مدل��والً 
وهي تقوم على وحدة النس��ق ، ف� 
) الزمرد ... اخلمر ... كالم من الضوء 
... وآخ��ر من الظالم ( ، إمنا تأخذ من 
خالل حتليلنا النقدي بالتوصل إلى 
أس��لوبية الش��اعر القائم��ة وعي 
اش��كالوي ، إن لم نقل بان اجلملة 
الش��عرية لديه وجود روحي يرتبط 
املستخدمة  العبارات  مبيتافيزيقيا 
قصدي��ة  إل��ى  للتوص��ل  كأدوات 
واضح��ة ، إنها قصدية اس��تعارية 
تفتح رؤيا التش��كل ، وما عس��انا 
إالّ إن نكش��ف مكامن م��ا يصبوا 
إليه ) عبد الزه��رة زكي ( من جتربة 

جديدة لكنها تدور في ميدان عامله 
احللمي ، فاجملاميع السابقة برهنت 

على ذلك .
نص��وص اجملموعة – ف��ي األغلب – 
املتمثل  باحلس اإلستعاري  مرهونة 
بإنبعاث املعنى إل��ى ابعد منطقة 
ممكن��ة م��ن اليق��ن املق��دس ، إذ 
العب��ارات املتناولة فيها محموالت 
تتحلى بالوعي املتداخل بن الوجود 
وعدم��ه : ) رأى الفقي��ر صورت��ه / 
ملفوفة باحلرير األس��ود / ومندثرة 
/ بالنس��رين وبالرع��د / صورته هو 
اجلس��د اليابس / ينبثق / من بوٍق / 

صنع في ظالم املياه ( ص69.
إن عملي��ة تك��رار بع��ض العبارات 
في نصوص اجملموعة ، تعد صياغة 
مرون��ة  تعتم��د  جدي��دة  لغوي��ة 
اإلس��تعارة والكش��ف ، فهل هي 
ف��ك لطالس��م املعن��ى ..؟ أم أنها 

إحاالت مجردة تس��ير في طريقها 
عب��ر متوالية اإلظه��ار ...؟ البد من 
معرفة معاني العبارات هذه ، ذلك 
إلكتمال املعنى لدى األخر / املتلقي 
الش��اعر  ذهني��ة  ب��أن  والننك��ر   ،
انفتحت على عمق الرؤيا الشعرية 
الباعثة  املوج��ودات  بؤرة  امللتقطة 
عن التس��اؤل ، أو باألحرى عن فتح 
مغاليقها ، والعبارات هي ) الزوردي 
... القبان .. س��ر م��ن رأى ... زمرد ... 

نسرين ، وغيرها ( .
نق��رأ من صميم القس��م الثاني ) 
رواي��ة الهدهد ( النص الش��عري ) 
حينما س��ها الهدهد ( لنكتشف 
كيفي��ة صياغ��ة معن��ى ش��عري 
هاجس��ي وهاج ، يقترب إلى الروح 
وما تش��عر ب��ه من صف��اء : ) وهو 
يخط / بريش��ٍة من جناح الهدهد 
/ قصيدة / ع��ن الطبيعة واحلكمة 

واجلمال / س��قطت ورقة نسرين .. 
/ ورقة نس��رين صف��راء / في كأس 
امل��الك / فانزلقت الكأس / س��الت 
اخلمرة على النهر / ذهباً من نسرين 

( ص62-61 .
هكذا حتضر عبارات الش��اعر وهي 
األش��ياء  اس��تحضارات  تبره��ن 
وكشوفاتها عبر الرؤيا املتجلية ، أو 
إن ) هذه الرؤيا هي اكتشاف للعالم 
عب��ر احملم��ول الّلغ��وي ( )2( ، فكل 
العب��ارات في املقط��ع الذي أمامنا 
لها دالالتها الهائمة على ال� ) ميتا 
.. شعر ( عن طريق الشعور ال� ) ما 
ورائي ( أو لّذة الش��عور وانتعاشه ، 
مثلما تأخذ ورقة النسرين الصفراء 
جتلياتها داخلال القصيدة في كأس 
امل��الك لتصب��ح خم��راً ، كّلها رؤى 
استعارية / حلمية ،    ال تقف عند 
حدود مرحلة تدوينية معينة بقدر 

م��ا تهيم في فض��اءات مفتوحة ) 
اش��كالوية ( لتأخذ أكثر من تأويل 

وحتليل .
ف��ي ) طغ��راء الن��ور وامل��اء ( ، ثّمة 
ش��فرات حتت��اج إلى جه��د نقدي 
متواصل ، ألن النصوص متزج ثنائية 
الشعور باحملسوس والشعور بغيره 
، ليجعلنا ) عب��د الزهرة زكي ( في 
دوامة تنقيبة متواصلة وهي لعبته 
حن يش��عرنا بان الش��عر هو مادة 
اخليال وان قوامه األساسية ال تقف 
عند حدود فنية معينة مثلما نقرأ 
ذلك في األساليب األخرى لشعراء 

آخرين   

1. علي حس��ن الفواز / الشعرية 
العراقي��ة .. أس��ئلة ومقترحات / 

دار الينابيع . ص136 .
2. املصدر نفسه . ص131 .

االستعارة.. رؤيا شعرية

هكذا تحضر 
عبارات الشاعر 
وهي تبرهن 
استحضارات 
األشياء 
وكشوفاتها 
عبر الرؤيا 
المتجلية ، 
أو إن ) هذه 
الرؤيا هي 
اكتشاف 
للعالم عبر 
المحمول 
الّلغوي( ، 
فكل العبارات 
في المقطع 
الذي أمامنا 
لها دالالتها 
الهائمة 
على الـ )ميتا 
.. شعر( 
عن طريق 
الشعور الـ 
)ما ورائي( أو 
لّذة الشعور 
وانتعاشه

كان ابن سينا 
الذي أضاف 
لتوصيف 
الشعر صفة 
التخييل 
مؤكدا أن 
المقدمة 
التي وصفها 
بالشعرية 
هي تلك التي 
توقع في 
النفس تخيياًل، 
ال تصديًقا 
/والتخييل 
هو انفعال 
من تعجب، 
أو تعظيم 
أو تهوين 
أو تصغير، أو 
غمٍّ أو نشاط 
من غير أن 
يكون الغرض 
بالمنقول 
إيقاع اعتقاد 
البتة،)فن 
الشفاء، 
)16/15
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يواصل الدكتور هالل عبر فصوله مؤكدا أن 
هذا التهجين في النص وقع في ظل خطاب 

يقوم على فكرة التنافر والتالقي والحوار 
والمناهضة والتوازي، وعلى فكرة التأسيس 

الخاص



الملف 12

قراءة في مجموعة )نساء عند خط االستواء(

شعرية التأمل في.. )طغراء النور والماء(

عبد الغفار العطوي
                            

1.  للقاص��ة الس��عودية  زينب حفني 
صدرت اجملموع��ة القصصية القصيرة 
) نس��اء عند خط االس��تواء ( الطبعة 
الثالث��ة 2009 عن املؤسس��ة العربية 
للدراسات والنشر �� بيروت  التي حملت 
في عاملها الس��ردي نس��اء  سعوديات 
يتعرضن لش��تى صنوف القهر والقمع 
واالستبداد بحجة واهية واتهام  باطل 
ال ينه��ض أم��ام احلقيق��ة ف��ي عتب��ة 
اجملموعة التي دفع��ت بها القاصة  في 
املقدم��ة ) إلى ح��واء املتهمة الوحيدة  
ف��ي قضي��ة إخ��راج آدم من اجلن��ة --( 
لل��رد على ذل��ك االتهام ال��ذي يفرضه 
النظام األبوي بقوتيه البدوية والدينية 
السلفية اللتني اتفقتا على إن السبب 
الرئيس��ي لشقاء الرجل هو خروج األب 
األول أو الرج��ل األول املق��دس من جنة 
اهلل ، ومبا إن هذا التصور  اخليالي ال يقف 
كثيراً قبالة ما س��اقه القرآن أو السنة 
النبوية  الش��ريفة م��ن دالئل قطعية 
تفن��ده إال إن النظ��ام البطريركي يصر 
ف��ي مبانيه على التلفيق��ات الثقافية 
التي تعطيه احلق في س��يادة الذكورة 
على حس��اب األنوثة املستباحة ، ولقد 
قام��ت القاصة الس��عودية  بنقد تلك 
املبان��ي الثقافي��ة الت��ي يتحج��ج بها 
النظ��ام األبوي الس��عودي ع��ن طريق 
طغيان الس��مات الذكورية وانسحاب 
الصف��ات االنثوي��ة إل��ى مرتب��ة دونية 
،وإنش��اء وجهة نظر فحولي��ة يتبناها 
ذلك النظام جراء ثق��ل املوروث البدوي 
والس��لفي املتش��دد ، من هنا القاصة 
تواجه مصاعب جمة ف��ي إبعاد تهمة  
الرج��ل ع��ن بن��ات جنس��ها ف��ي ذلك 
االخراج من النعيم نحو  الشقاء ، لكن 
نس��وتها يتعرض��ن ملزيد من القس��وة 
واإلهانة يزيد م��ن فرص تعاطف القراء 
مع ه��ؤالء النس��وة الورقي��ات ، ويدفع 
بالتالي املش��هد الس��ردي نح��و بلورة 
ثقافة اجلسد االنثوي في الصراع اخلفي 
بني امل��رأة وذلك النظ��ام املهيمن على 
مقدراتها ، وما حتاول القاصة السعودية 
زين��ب حفني إيضاحه في قصصها هو 
تغيير فك��رة االته��ام الباطل��ة صوب 

املطالبة في املساواة بني اجلنسني .
إيقاع��ات   ( ف��ي قص��ة   2-  1-
أنثوي��ة محرمة ص 9 ( حتم��ل القاصة 
سبب ارتكاب البطلة لفعل الرذيلة مع 
رجل الفندق ليس لرغبتها في ممارس��ة 
اجلنس م��ع األغي��ار في البل��د الغريب 
)باري��س(        أو لن��زوة ف��ي االنتقام من 
زوجه��ا ال��ذي طلقها بع��د قصة حب 
عاصفة اسلمت له عفتها بتهور قبل 
ال��زواج ، إمنا للخروج من س��لطة األب 
اخملفي في ضميرها الذي ثارت من أجله 
عندما عرض رجل الفندق عليها حفنة 
من الدوالرات مقابل الليلة التي قضتها 
معه هروباً من تأنيب أمها التي تتحدث 
معها منذ الصغر بلسان النظام األبوي 
، وه��ي حينما اختارت النوم مع الغريب 

األجنب��ي ، لكي تدفع ع��ن ذاتها تهمة 
اخليان��ة ، والتنكيل بالرج��ل والتقليل 
من ذكورته التي لم تس��تطع احليلولة 
بينه��ا وب��ني ممارس��ة حريته��ا بكامل 
وعيها ، البطلة التي ثارت على األجنبي 
الذي امتلك جس��دها ورمب��ا ذاتها ليلة 
كاملة كانت ترسل إش��ارات وشفرات 
لرجل النظ��ام البطريركي ب��أن اإلدانة 
التي توجهها إليها فحولته لن ترسخ 
فك��رة االته��ام ال��ذي يطلق��ه الرجل، 
وف��ي قصة      ) ه��ل أمارس جنوني ص 
17( تدين القاصة على لس��ان بطلتها 
التي كان��ت معجبة برجل ميتهن األدب 
والثقافة ) األستاذ علي( وترغب بالسير 
عل��ى طريق��ه ف��ي الش��هرة واإلبداع 
الثقاف��ي ، لكنه��ا عندم��ا تتص��ل به 
وجت��ازف ف��ي خ��رق واض��ح لتعليمات 
النظ��ام األب��وي ال��ذي يح��رم االتصال 
ب��ني املرأة والغي��ر من الرج��ال األجانب 
تكتش��ف إن ذل��ك املث��ال ال��ذي طاملا 
حلمت ب��ه ميتلك من اخلس��ة والنذالة 
ودونية األخالق م��ا يجعلها تتراجع عن 
متابعت��ه ، وبذلك تفرغ البطلة  ما في 
عم��ق القاصة من إدان��ة الرجل املدعي 
لتحرر املرأة الس��عودية وه في احلقيقة 
ذئ��ب مفت��رس ، القاصة وه��ي الراوية 
العليم��ة تبني مناخاً مكانياً متس��عاً 
خارج ش��رنقة املرأة التي رس��مها األب 
اخملف��ي ، وعندما تغامر بطلتها باخلروج 
على الفرضيات الذكورية في مواجهة 
الذكورة احملس��نة الت��ي انقلبت بعيني 
امل��رأة إلى فحولة مخصية تتفاجأ بردة 
فعله��ا املفترس لكينونته��ا االنثوية ، 
فترتد لشرنقتها ما تريد القاصة قوله 
هو إن الكرة ف��ي ملعب الرجل ، ميكنه 
أن يك��ون ذئباً جامحاً أو أن يصبح حمالً 
وديع��ا  وال ذنب للمرأة في كل هذا ، أما 
في قصة ) ال بد أن تغرد البالبل ص 27( 
ترس��م القاصة صورة بارعة للحديقة 
اخللفي��ة للنظام األبوي وم��ن القضايا 
املروع��ة الت��ي يس��كت عنه��ا اجملتمع 
الذكوري  فالقاصة وهي الراوية املاهرة 
تطرح عالم املثليات كنتيجة طبيعية 
للقبضة احلديدي��ة لذلك النظام على 
امل��رأة حيث تصور العالقات النس��ائية 
الت��ي تتصب بارس��اء ومتت��ني العالقات 
املثلية في حاضنة األبوية ، بوجود عالم 
نس��ائي مخفي تدي��ره صاحبة القصر 
الباذخ احملرومة من العالقات الش��رعية 
الت��ي يقيمه��ا الرج��ل االب��وي ) الزوج 
الالهي بتجارته ورحالبه مع عش��يقاته 
في اخلارج ( معها تاركها نهباً للشهوة 
اجلنس��ية الت��ي حتوله��ا نحو الش��بق 
املثل��ي الس��حاقي والتل��ذذ والتحرش 
بامل��رأة ، وم��ن أجل أن تكون ممارس��تها 
متوافق��ة مع رضا األبوي��ة ، لهذا تدعو 
صاحب��ة القص��ر النس��وة احملتاج��ات 
املتزوج��ات  م��ن  العاطف��ي  لالم��الء 
احملرومات او املطلقات الالتي أبعدن عن 
منهل الشهوة  الختيار املناسبات لها 
، والقاصة تضع في الصورة الس��يدتني 
منى احملرضة على فعل املثلية والسيدة 
مه��ا املطلق��ة واملقصية ع��ن االمالء 

العاطفي واجلنس��ي ، لتبدأ الدعوة من 
األولى والتحريض م��ن الثانية والرفض 
من الثالثة ، لنرى إن القاصة ونس��وتها 
الثرث يس��بحن في فض��اء األب اخملفي 
ال��ذي يرف��ض االتصال باجلن��س اآلخر ، 
وملا حتدث املكاش��فة بني سيدة القصر 
املثلي��ة ف��ي ص��ورة حت��رش علن��ي مع 
مه��ا  تت��رك مس��احة فارغ��ة الختيار 
البطل��ة في تلبية الدعوة للممارس��ة 
املثلي��ة بوجود احمل��رض ، لكننا ال نفاجأ 
برفض مها لدعوة س��يدة القصر على 
الرغم من احتياجه��ا العاطفي  وحتت 
الضغ��وط الت��ي متارس��ها الس��يدتان 
األ�خري��ان ، وق��د حت��س القاص��ة بنوع 

م��ن الراحة في قرار مه��ا الذي اتخذته 
في الرفض ، ألن القاصة تخش��ى على 
نس��وتها من معاداة اجملتمع السعودي 
احملاف��ظ  لهن أو في االنق��الب  عليهن 
، لكن في قصة ) طقوس غير ش��رعية 
ص 37( تتعاط��ف القاصة وهي تتدخل 
ف��ي تفاصيل ما ح��دث للفتاة فاطمة 
منذ دخلت مع أمها على الش��يخ عمر 
املش��عوذ في بيت��ه الرهي��ب ، وما تبع 
ذلك في املتخيل الس��ردي من تداعيات 
ما حصل للفتاة قبل عش��رة أعوام ، أي 
منذ طالقه��ا ، وباختزال زم��ن احلكاية 
تضع الراوي��ة عقدة الطالق وراء ظهري 
املرأتني ، لتنشأ حكاية االغتصاب  الذي 

قام به الش��يخ عمر لفاطمة ، فيكون 
هو األس��اس ف��ي خرق ناموس��ية األب 
اخملف��ي وراء ثقافة الش��عوذة والدجل ، 
القاصة عبر راويتها تتصدى لنقد هذه 
الثقافة التي هي جوهر األبوية، و بعض 
أفانني ذكوريته التي يبتكرها للنيل من 
كرامة املرأة ، وإذا ما انطوت املرأتان على 
الكثير من السذاجة واليأس بأن اخلالص 
ال يت��م إال على يد املنق��ذ الفحل ، فإن 
سلوكيات الشيخ عمر تنم عن قسوة 
واس��تبداد وقهر عندما يخدع املشعوذ 
املرأت��ني ، ويغتص��ب الفت��اة ويهدده��ا 
بالفضيحة ، ثم بعدها تكتش��ف إنها 
حام��ل وق��د ش��عرت باخل��وف والتقزز 

والرهبة ، وفي هذه القصة زينب حفني 
تنجح ف��ي  إدانة الذكورية النزقة التي 
توج��ه اإلهانة جلس��د وروح امل��رأة ، وال 
شك إن القاصة الراوية في قصة        ) 
امرأة عل��ى فوهة البركان ص 45( تضع 
املرأة ب��ني مخالب األبوية ونزواته، صورة 
املرأة الت��ي بني نارين ، نار ال��زوج الباردة 
املنطفئ��ة الت��ي تعن��ي اهم��ال وعدم 
اكت��راث بالزوجة وحاجاتها اجلس��دية 
والعاطفية التي متثل حيويتها ووجودها 
، ون��ار الرج��ل األجنب��ي املتربص بهتك 
عرض املرأة ونهش جسدها والغول في 
عواطفها وهي تتأجج بني هاتني النارين 
، وتبتك��ر احلي��ل للتنصل م��ن مواثيق 
الرجل��ني ، ف��ي أن تخ��ون زوجه��ا أو أن 
تخون خائنه��ا والتغير املكاني بني بيت 
الزوجية  وعمارة اخليانة يرسم التأرجح 
ف��ي اخلياري��ن ، لك��ن ميلها ف��ي عدم 
اخليانة  ليس للزوج املهمل إمنا لشروط 
األب اخملفي الذي ال يغفر للمرأة خيانتها 
الشرعية ويغفر ملا دون ذلك من هفوات 
مس��كوت عنها ، إن القاصة تقف مع 
نس��وتها حل��د اآلن ف��ي ع��دم إقبالهن 
عل��ى إغض��اب األب األول اجلمعي الذي 
يس��تنفر الرجال الس��عوديون غضبته 
جت��اه النس��وة الس��عوديات املتهمات، 
لك��ن في قصة )وفاح��ت رائحة عرقها 
53( تدين كل ش��يء ميت للرجل بصلة ، 
نظامه األبوي الذي ال يكترث لوجود املرأة 
ككيان مس��تقل ، بل يجحفها  حقها 
حت��ى في قضايا خاص��ة بها كالطالق 
والهجران والنفقة والقيمومة والتعدي 
اجلس��دي اجلنس��ي والعيش احلر الكرمي 
لها وألس��رتها ، والقاصة تعري اجملتمع 
الذكوري بع��د اإلدانة وتعبر عن نفورها 
من تصرفاته إزاء ضع��ف املرأة وقهرها 
، وفي هذه القصة حتدد القاصة مس��ار 
املرأة األم واالبنة ، ونقاط القهر والسلب 
اإلنساني في اكتش��اف األم إن النظام 
األبوي الذي يس��اند الرجل من الناحية 
الدينية يضعها في أول جادة االنحراف 
بالوق��وف إلى جان��ب زوجها في قضية 
النفق��ة البخس��ة الت��ي يجريها لها 
والبنتها والبنها ، لتجد سبيلها للعهر 
كي تعيش في بحبوحة اجلسد املدنس 
، مع عش��اق كثر لم تس��تطع ذودهم 
عن اجتراح عفافها بس��بب كفالتهم 
جلس��دها املرته��ن للعه��ر � لكن مبوت 
ابنه��ا الوحي��د بع��د غياب ال��زوج عن 
املش��هد الس��ردي ترتد األنفاس وتعلن 
توبته��ا بالعق��اب األبوي ال��ذي خطف 
ولدها ، وعندما متوت األم التائبة متضي 
ابنتها على الطريق نفس��ه في الوقوع 
حتت س��لطة الرجل العاهر كي تقتات 
بع��رق عهرها ، وهكذا تس��تمر احلالة ، 
كأمن��ا تريد القاصة أن تق��ول إن الرذيلة 
م��ن ابت��كار الرج��ل وامل��رأة ف��ي عاملنا 
أضع��ف من أن تقوى على إخراج األوادم 
م��ن جن��ة مصطنع��ة م��ن خيارتهم 

املريضة  ، وهي تشاركهم هذه اجلنة.
القصص الس��ت الباقية تختلف عما 
س��لف من قصص اجملموعة الس��ابقة 
من ناحي��ة التن��اول لش��خصية املرأة 

وعالقتها بالرج��ل بعيداً عن مهيمنات 
األبوية السعودية حيث التقابل بينهما 
في فضاء س��ردي متكامل ، ففي قصة  
) اللوحة ص 63( تقف املرأة قبالة لوحة 
تص��ر عليها ه��ي في ح��وزة رجل غني 
وغامض،  و بينما كان��ت عالقتهما متر 
من خالل الهات��ف واملواعيد والتبرعات 
القطيعة  والتمنع حت��دث  واالش��تهاء 
عقب ع��رض الرج��ل للزواج م��ن املرأة 
بس��بب الزوجة األولى ن وتعكس هذه 
القص��ة احلدود التي يضعها الرجل في 
طريق حرية اس��تقاللها باتخ��اذ الرأي 
لصال��ح مصاحلها وتك��ون املعركة بني 
النسوة على رجل واحد ، أما في قصة ) 
الليلة  حفلة عرسي ص 73( فاملصيبة 
ه��ي  أي أن تك��ون املعرك��ة ب��ني املرأة 
وبنات جنس��ها على الرج��ل فالقاصة 
هي الس��اردة والبطلة في هذه القصة 
الت��ي تفاجأ بص��وت صديقته��ا منال 
تخبره��ا بخب��ر مف��اده : ه��ل تعلمني 
إن حف��ل زواج عب��داهلل الليل��ة بقاعة 
الف��ردوس ، فاحلكاية نابع��ة من الرجل 
وخيانات��ه التي ال تنقطع ، فال مندوحة 
من املش��اركة في عرسه ، ومعنى هذا 
الرق��ص في زواج الرجل الذي حتبه املرأة 
يتق��ول عل��ى التنكيل الرم��زي للرجل 
في صورة املرأة املتعددة والرجل الثابت 
، أم��ا القص��ص األرب��ع األخ��رى فتدور 
ح��ول ترميم ص��ورة امل��رأة ف��ي عيني 
الرجل بالدف��ع بهذه الصورة للبروز في 
دفوعاتها التي ترسلها كدوافع جدلية 
عن االتهام ال��ذي يوجهه الرجل للمرأة 
في قضية االخراج م��ن جنة اهلل التي 
يتقاسمانها معاً ، كي توضح القاصة 
في هذه القصص عدم قدرة الرجل في 
االستغناء عن نصفه الثاني ففي قصة 
) حكاية – قارصة البرودة ص 81( عندما 
يخون الرجل املرأة الزوجة ال لشيء سوى 
لنزوة سفر وإلثبات رجولة مع عابرة في 
البلد األجنبي ) ماريا |اس��بانيا ( ومتوت 
هذه املومس في شقته بغتة فتنقطع 
وش��ائج احلميمية بني الزوجة املنتظرة 
للم��الك الطائ��ر زوجه��ا  وبذلك يفقد 
اجلن��ة بخطيئت��ه ، وفي قص��ة ) وامتت 
احلقيقة أمامه ص 87( وفي قصة ) املرأة 
األخرى  ص 95 ( يدرك الرجل اخلس��ارات 
الكارثي��ة في فقدان امل��رأة ، في األولى 
الزوج��ة عندما يهدده��ا املرض اخلبيث  
وف��ي الثانية حينما تتناثر أش��الء املرأة 
احللم التي تش��ارك الرجل في فردوسه 
النائ��ي عن املرأة الزوج��ة ، وفي قصة ) 
نس��اء عن��د خ��ط االس��تواء ص 105( 
تبلور القاصة مع ثلة من نسوتها رؤية 
النسوة السعوديات لبلدهن في جدال 
ح��ر ، كأمنا تريد القاص��ة وصويحباتها 
الورقيات رس��م األس��ئلة احلرجة التي 
ينكرها الرجل ويس��كت عن معظمها 

اجملتمع األبوي. 

نساء عند خط االستواء زينب حفني 
املؤسسة العربية للدراسات والنشر  

و التوزيع بيروت 2009 

زهير الجبوري

عل��ى الرغم من إن جتربة الش��اعر 
عبد الزهرة زكي تنطوي على دالالت 
التجربة الشعرية املنفتحة على 
ذهني��ة النص احمل��دث عبر مرونة 
وس��ياقات  الش��عرية  الّلغ��ة 
واملعبرة عن  الفاعل��ة  اجلمل��ة 
قصدية واضحة ، إالّ أنها جتربة 
تأملية مملية لشروط وضوابط 
الهاجس��ي  الن��ص  كتاب��ة 
، وم��ا قرأن��اه ف��ي اجملموعة 
الش��عرية ) طغ��راء الن��ور 
يبرهن على   ، وامل��اء/2009( 
إمكانية الشاعر في خلق 
شحناته بواقع إحساسه 
وإمكاني��ة  باألش��ياء 
التوغ��ل إل��ى فض��اءات 
من  ومج��ردة  عميق��ة 
املباش��رة ، حيث الّلغة 
الش��عرية املنطلق��ة 
إل��ى  األعم��اق  م��ن 
أماك��ن تخلق الصور 
 ، واملشفرة  املكثفة 
استكشافات  انها 
خلقت   ، عالماتية 
تأم��الت  عب��ر 

واسعة ومتأينة .
م��ا   

يثير الدهش��ة ، إننا ال ميكن الوصول 
إلى ما يصبوا إليه الشاعر 
م��ن  إالّ 

خالل فك ألغاز العبارات التي تعطي 
تأوي��الت عّدة ، فه��ي – أي العبارات – 
ذات بن��اء ش��عري ينتمي إل��ى خانة 
النص احلديث ، حيث املعنى ال ميكن 
إليه إالّ من  التوصل 
الغور  خالل 
أعماق  ف��ي 
 ، األش��ياء 
ه��ي  فه��ل 
؟   .. فكري��ة 
أم  فلس��فية 
صوفي��ة  أم  ؟ 
..؟ .. كّله��ا لها 
واس��ع  حض��ور 
النص��وص  ف��ي 
ف��ي  املوج��ودة 
اجملموع��ة .. وه��ذا 
لن��ا  يعط��ي  م��ا 
قناع��ة فحواه��ا إن 
) عبد الزه��رة زكي ( 
ش��اعر يريد أن يفتح 
نص��ه الش��عري إل��ى 
املتلقي امل��درك بآليات 
، إالّ  الكتابة الش��عرية 
إن شمولية النص لديه 
لها رؤى فاحصة ودقيقة 
مبوس��يقى  تتلئ��أ  رؤى   ،

الفضاء الذهني .
وألن اجملموع��ة هذه احتوت 
عل��ى نص��وص ذات س��ياق 

مه��اري واضح فإنها انقس��مت إلى 
قس��مني ، األول ) نهار عباسي ( وهو 
نص طويل ، والثان��ي )رواية الهدهد(  
وفيه العديد من النصوص ، ومن هذا 
اس��تخالصات وكشوفات  ثّمة  وذاك 
بانت في نصوص اجملموعة وهي حتمل 
تركيب��ات الص��ورة اجمل��ردة ومحاولة 
الوص��ول بالنص املكت��وب إلى خانة 
الوصف اجمل��ازي عبر عرفاني��ة الّلغة 
الش��عرية ذاتها ، لنش��عر في حلظة 
اس��ترخاء بأن ما نق��رأه هو عبارة عن 
جم��ل تتم��رأى م��ع ال��ذات لتحقق 
احل��دس الش��عري املعبر ع��ن قضية 
كونية ، وهذا ما يس��قط الكثير من 
احلش��و اململ الذي يتمت��ع به الكثير 
من الش��عراء .. حتى إننا حني ندخل 
إلى عن��وان اجملموعة نلم��س جدلية 
ثري��ا النص بالن��ص ذاته ، ليش��كل 

وحدة كاملة من كافة اجلوانب .
حال��ة التأمل التي متتع بها الش��اعر 
أخ��ذت عن كث��ب اجتهاداته في بناء 
جملته بتكافؤ دالل��ي متمحور على 
عوامل نفس��ية وس��يميائية ، وهذا 
مايجعل استعارته لأشياء مفتوحة 
رمب��ا ألن هناك مش��تركات في ذلك ، 
انها مشتركات فنية تدخل في بنية 
الشاعر لتتش��كل وحدته الشعرية 

في كتابة نصه الشعري .
ف��ي اجملموعة ه��ذه تتض��ح الكتابة 
بتوصيف��ات ش��عرية إل��ى مناط��ق 

مابع��د قصي��دة النث��ر ، أو باألحرى ) 
تتج��اوز ما يس��مى بالن��ص املفتوح 
إل��ى النص الباعث عل��ى التعدد ()1( 
لذل��ك بات��ت جميع النص��وص وهي 
محمل��ة بأيقون��ات خالص��ة لذاتها 
، حت��ى إنن��ا ندرك م��ن خ��الل الغور 
، أنه��ا ذات  ف��ي أعم��اق النص��وص 
نس��ق س��يميوطبقي يس��تند على 
رؤى املعن��ى ب��دالالت اللغ��ة املدونة 
. حت��ى إننا نق��رأ في الن��ص األول   ) 
نه��ار عباس��ي ( العب��ارات املكثف��ة 

واملس��تخلصة من رؤيا املعنى اجملازي 
، إذ يقول الشاعر :

وفي الصفاء العالي ملرآتك 
امتزجت 

قطرٌة من دمٍع بحبِه إرز..
فيما على اجلدار الذي ال يرى 

كان قنديٌل يضيء ،
ويحدق لهُبُه الصموت 

في هذا االمتزاج الغريب ) ص11 ( 
حني يقوم الش��اعر بتدوي��ن حلظاته 
يره��ن   ) هن��ا   ( فه��و   ، الش��عرية 

كشوفاته عن طريق تأمالته الصافية 
، أنها تأمالت مش��حونة مبوس��يقى 
الفض��اء املعب��ر ع��ن صف��اء اجلملة 
الشعرية ، فكل العبارات املكونة في 
القصيدة ذات بريق واضح الداللة ، ف� 
) املرآة ... وقطرة من دمع ... والقنديل 
( وغير ذلك ف��ي مقاطع أخرى يبرهن 
على أس��لوبية الشاعر في بناء نصه 
، وهكذا تتبلور ش��عرية ) عبد الزهرة 
زكي ( من اإلنفعال الكبير باحملسوس 
، وكأن القصائ��د الت��ي يكتبها على 
الس��طح أكثر ملعاناً وبهرجة ، أو هي 
منعشة ومتس جسد األشياء البراقة 
، لذلك جتد لها مصٍغ من طراز تأملي 

خاص .
تستدركنا نصوص اجملموعة بقناعات 
التشكيل املستحضر على كشوفات 
التكثيف ، رغم إن البناء الّلغوي الذي 
اعتم��ده الش��اعر قائم عل��ى متويه 
يقتح��م املتلقي عبر اس��تذواق حاد 
جداً ، حتى إنن��ا نقف أمام النصوص 
لنشعر أنها مشفرة وموحية ومثيرة 
للش��هوة ، ففيها عبارات حتيلنا إلى 
عمق األش��ياء املرتبطة روحياً ودالليا 
به��ا ، م��ع تأكيدنا بأن ) عب��د الزهرة 
زكي( يلف ويدور في ذلك ، فالقصيدة 
تشبهه ، بل تفضح صمته املتعالي 
وهو يكس��ر ط��وق األش��ياء بصمت 

صارخ وبنظرات شديدة البالغة ..

غالف اجملموعة
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ما زالت العش��ائر العراقية تلعب 
دوراً موازياً للدولة وذلك من خالل 
تب��ادل األدوار ، فكلم��ا ضعف��ت 
سلطة الدولة زادت قوة العشيرة 
اوقات  وس��طوتها وخصوصا في 
والتوت��رات  واحل��روب  األزم��ات 
السياس��ية ، في حني تتراجع قوة 
العش��يرة وس��طوتها في اوقات 
السلم واالستقرار وفرض سلطة 

القانون.
وبرغم ان العشيرة تشكل وحدة 
اجتماعي��ة قائم��ة وفاعل��ة لها 
ش��خصيتها املعنوية في اجملتمع 
النف��وذ  ه��ذا  ان  اال  العراق��ي.. 

السياس��ي  والثقل  االجتماع��ي 
اقترن مؤخرا باس��تعمال السالح 
وتصرف��ات م��ا ان��زل اهلل بها من 
س��لطان ، وه��ذا ما اش��ارت اليه 
املرجعي��ة الديني��ة ف��ي اخلطبة 
الثانية للسيد احمد الصافي يوم 
اجلمعة املاضية التي اوضح فيها 
ان التجاوز عل��ى املالكات الطبية 
والتعليمي��ة وعلى اق��ارب اجلاني 
وفرض ديات كبي��رة قضايا ال متت 
الى الش��رع بصلة ، وعلى ما يبدو 
ان تغول النفوذ العشائري بشكل 
كبير بعد دخول داعش الى املوصل 

قبل ثالث سنوات يعود لسببني:

االول - ضع��ف الدولة وانش��غال 
قواتها بحماي��ة العاصمة بغداد 

وحترير املوصل واالنبار.
الثان��ي - خ��وف العش��ائر عل��ى 
فراغ  اش��غال  ومحاولة  وجوده��ا 
وبالذات ف��ي محافظات  الدول��ة 

الفرات االوسط واجلنوب.
وعلى م��ا يبدو ف��ان ه��ذا الواقع 
اصب��ح معقدا بنح��و واضح بعد 
ان بدأت بعض العش��ائر السعي 
للعم��ل مح��ل س��لطة القانون 
والدول��ة من خالل ف��ض نزاعاتها 
أس��لحة  وباس��تعمال  بالق��وة 
وبس��ط  ومتوس��طة  خفيف��ة 

س��لطتها عل��ى مناط��ق ونفوذ 
ولألس��ف  االضع��ف..  العش��ائر 
اصبح��ت ه��ذه القضي��ة واق��ع 
حال مع تغاضي كبار املس��ؤولني 
ف��ي الدول��ة وبع��ض املس��ؤولني 
األمني��ني عن التج��اوز على األمن 
واالس��تقرار بقطع الطرق وايقاف 
احلي��اة العامة واالنش��غال بالثأر 

واالشتباكات املسلحة ليال.
لك��ن احل��ل ل��ن يأت��ي بتهميش 
دوره��ا  م��ن  احل��د  او  العش��يرة 
االجتماع��ي امله��م وال م��ن خالل 
تش��ريع مينحه��ا قانون��ا خاص��ا 
به��ا حتكم به بش��كل منفرد عن 

القانون الرس��مي مثلما ش��رعه 
االحت��الل االجنليزي عام ١٩١٧ ، بل 

احلل يأتي من خالل التالي:
1 - تفعي��ل االج��راءات القضائية 
الرامية لتطبي��ق القانون وفرضه 
بالقوة على كل من يتجاوز عليه؛ 

من دون استثناء.
2 - جمع السالح املتوسط وتقنني 
انتش��ار السالح اخلفيف وتنظيم 
توزيعه واحلد من استعماله.. في 
مناطق الوس��ط واجلن��وب وحتى 
من عش��ائر احملافظات احملررة بعد 
القضاء على داعش حتى ال تتكرر 

املشكلة نفسها.

الش��يوخ  كب��ار  اس��تمالة   -  3
الع��ام والعمل معه��م للحد من 
جت��اوزات الطارئني على العش��ائر 
او من يس��يئ اليها باسم العرف 

العشائري.
4 - العم��ل عل��ى إش��اعة ثقافة 
القان��ون وااللت��زام به م��ن خالل 
جتمع��ات تثقيفي��ة ف��ي مناطق 

النزاعات.
5 - احلاج��ة الى القدوة احلس��نة 
التي ميكن ان تك��ون مثال يحتذى 
به عند العش��ائر في اجللوس الى 
احلق والتسامح بني ابناء العشائر 

املتنازعة.

6 - تفعيل دور االعالم في تسليط 
الضوء على التداعيات الس��لبية 
للنزاع��ات العش��ائرية وكش��ف 
اسماء املتسببني فيها امام الرأي 

العام.
وه��ذه احلل��ول ل��ن تأت��ي بعم��ل 
او  ارجتالي��ة  ق��رارات  او  منف��رد 
واح��دة مبع��زل ع��ن  تعم��ل كل 
االخرى.. فالعش��ائر جزء رئيس��ي 
من اجملتمع وهي مي��زان األمن في 
غياب الدولة ، لكن بعض عشائر 
اليوم هي سبب انفالت االمن في 
وجود الدولة وانش��غالها مبحاربة 

االرهاب ، فهل من يوقفها؟؟؟.
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المقاالت و اآلراء التي 
تنشر تعبر عن وجهة نظر 
أصحابها وال تمثل بالضرورة 
رأي الجريدة

ّ
ّ

جواد العطار

كارمن راينهارت

كاتب عراقي

أستاذة النظام 
المالي الدولي في 

كلية كينيدي

أص��درت إدارة الرئي��س األميرك��ي 
دونالد ترامب اآلن خططها اخلاصة 
بامليزاني��ة للس��نة املالي��ة 2018. 
وبني التفاصيل الواردة في الوثيقة 
أوال:  »أمي��ركا  بعن��وان  الص��ادرة 
أميركا  امليزانية جلع��ل  مخط��ط 
عظيم��ة م��رة أخ��رى«، س��نجد 
تقديرات للمس��ار املتوقع للديون 
الفيدرالي��ة اإلجمالي��ة كنس��بة 
م��ن الناجت احملل��ي اإلجمالي، والتي 
أظه��رت انخفاضا من مس��تواها 
احلالي الذي يبل��غ نحو 106 % إلى 
%80 في عام 2027. ومن املتوقع أن 
تعكس الدي��ون التي يحتفظ بها 
عامة الناس هذا املسار، فتتقلص 
م��ن %77 إل��ى %60 خ��الل ه��ذه 

الفترة.
من املؤس��ف أن أيا من التوقعني ال 

ميكن تصديقه.
املس��تمر  االنخفاض  أن  صحي��ح 
الدي��ن احلكومي  وامللم��وس ف��ي 
)نسبة إلى الناجت احمللي اإلجمالي( 
سيكون خبرا يس��تحق الترحيب 
م��ن ِقَب��ل أولئ��ك الذين يس��اوون 
ب��ني املديوني��ة وذل��ك الن��وع من 
الهشاش��ة املالية التي تقلل من 
قدرة احلكومة عل��ى التعامل مع 

الصدم��ات الس��لبية. ولكن كما 
أش��ار العديد من املنتقدين، تبدو 
االفتراضات االقتصادية التي يقوم 
عليه��ا الس��يناريو احلمي��د الذي 
تعرضه إدارة ترام��ب غير واردة. بل 
إنه��ا متضارب��ة داخليا ف��ي واقع 

األمر.
نوب��ة  ترام��ب  ميزاني��ة  تفت��رض 
احملل��ي  الن��اجت  من��و  م��ن  مط��ردة 
اإلجمالي بنسبة %3، وهو ما يبدو 
متعارض��ا مع االجتاهات الس��ائدة 
املتمثلة في ضعف أداء اإلنتاجية، 
وتباطؤ النمو السكاني، ومستوى 
أق��ل كثيرا من املش��اركة في قوة 
العم��ل. وقد انعكس��ت كل هذه 
العوامل في التعديل املتكرر نزوال 
لنمو الناجت احمللي اإلجمالي احملتمل 
م��ن ِقَب��ل مؤسس��ات مث��ل بنك 
األميركي  الفيدرال��ي  االحتياطي 

ومكتب امليزانية في الكوجنرس.
وتق��دم دراس��ة حديث��ة أجرته��ا 
اللجن��ة غي��ر احلزبي��ة للميزانية 
املس��ؤولة نظ��رة مختلف��ة متاما 
للعجز والديون األميركية مقارنة 
بتلك الواردة في مخطط ميزانية 
ترام��ب. فتش��ير تقدي��رات ه��ذه 
الدراسة، اس��تنادا إلى افتراضات 

اقتصادي��ة واقعي��ة ص��ادرة ع��ن 
مكت��ب امليزانية ف��ي الكوجنرس، 
إل��ى أن الدين ف��ي ميزانية ترامب 
س��يظل عند مس��توياته احلالية 
تقريبا، بدال م��ن االنخفاض بنحو 
سريع )كما س��يظل العجز أعلى 
من %2 م��ن الناجت احمللي اإلجمالي، 
 .)2027 ف��ي ع��ام  يختف��ي  ول��ن 
وعالوة على ذلك، تُظِهر الدراس��ة 
أن االعتم��اد عل��ى افتراضات أكثر 
متاش��يا مع التوقعات االقتصادية 
اجملمع عليها يشير ضمنا إلى عجز 
يت��راوح بني %1.7 إلى %4 من الناجت 
احمللي اإلجمالي بحلول عام 2027، 
مصحوبا بدين يتراوح بني %72 إلى 

%83 من الناجت احمللي اإلجمالي.
حت��ى اآلن، كانت جوقة االنتقادات 
امليزاني��ة  وثيق��ة  إل��ى  املوجه��ة 
الص��ادرة ع��ن اإلدارة تركز إلى حد 
املتفائلة  توقعاته��ا  كبي��ر عل��ى 
بش��أن منو الناجت احملل��ي اإلجمالي. 
ولكن إذا سلمنا جدال بأن اقتصاد 
الواليات املتح��دة يعمل على خير 
ما ي��رام ضم��ن ح��دود إمكانياته 
اإلنتاجي��ة، نظرا للعديد من أوجه 
القصور الضريب��ة وغير ذلك، وألن 
إزال��ة مث��ل ه��ذه التش��وهات أو 

تخفيفها إلى حد كبير رمبا يعمل 
عل��ى تعزي��ز النم��و بنح��و كبير. 
)على سبيل املثال، تخلص دراسة 
حديثة صادرة ع��ن صندوق النقد 
الدول��ي، إلى أن ال��دول قادرة على 
زيادة إنتاجيتها من خالل حتس��ني 
الضريبي��ة،  أنظمته��ا  تصمي��م 
وأن العم��ل عل��ى إزال��ة مثل هذه 
احلواجز من شأنه أن يرفع منو الناجت 
احمللي اإلجمالي احلقيقي السنوي 
في ال��دول اخملتلفة بنح��و نقطة 
مئوي��ة واحدة في املتوس��ط على 

مدار عشرين عاما(.
ولكن حتى لو فس��رنا الش��كوك 
لصال��ح اإلدارة وقبلن��ا إمكاني��ة 
استمرار منو الناجت احمللي اإلجمالي 
ف��إن   ،3% بنس��بة  األميرك��ي 
مجموع��ة أخرى م��ن االفتراضات 
احلرج��ة تدف��ع توقع��ات العج��ز 
والدين الوردية الصادرة عن مكتب 
اإلدارة وامليزانية: مس��توى ومسار 
املتوقع��ة. ومن  الفائ��دة  أس��عار 
الواض��ح أن أس��عار الفائدة األقل 
انخف��اض تكاليف  تعني ضمن��ا 
خدمة الدي��ن، وهذا يعن��ي بدوره 
انخفاض النفقات غير التقديرية، 

وتقلص العجز، وانخفاض الدين.

على الس��طح، تتماشى توقعات 
أسعار الفائدة في األمدين القريب 
الواردة  )عش��ر س��نوات(  والبعيد 
ف��ي ميزانية 2018 م��ع التوقعات 
الغالب��ة املس��تقرة اجلي��دة. وفي 
واقع األمر، تفترض امليزانية للعام 
املالي 2018 أس��عار فائدة قصيرة 

األمد أعلى قليال من اجملمع عليه.
الواق��ع أن املوازن��ة تفترض حدوث 
األفضل في كل شيء، وال تفترض 
بقاء أس��عار الفائ��دة منخفضة 
ولك��ن مع تق��دم منو الن��اجت احمللي 
اإلجمالي بوتي��رة هادئة تبلغ نحو 
%2. وم��ع بق��اء أس��عار الفائ��دة 
احلقيقية )املعدلة تبعا للتضخم( 
قريبة من مس��تويات متدنية غير 
مس��بوقة، فإن أي زيادة ملحوظة 
ف��ي النم��و البعي��د األم��د، كما 
اإلدارة، سيش��كل حال��ة  تتوق��ع 

شاذة تاريخيا.
ف��ي الوثيقة الص��ادرة عن مكتب 
اإلدارة وامليزاني��ة، م��ن املتوق��ع أن 
يظل سعر الفائدة احلقيقي على 
س��ندات اخلزانة ملدة ثالثة أش��هر 
أق��ل م��ن %1 خ��الل ه��ذا العقد. 
وعالوة على ذلك، في هذا التصور، 
يختف��ي املصطلح »ممت��ازة« متاما 

تقريبا. ففي الوق��ت احلالي، تقدم 
س��ندات اخلزانة لعش��ر س��نوات 
أكثر من ثالثة أمث��ال العائد على 
الس��ندات لثالث��ة أش��هر. وف��ي 
األمد املتوس��ط، تفترض امليزانية 
أن أس��عار الفائدة على س��ندات 
العشر سنوات سوف تكون بالكاد 
أعلى من نظيراتها  على س��ندات 
الثالث��ة أش��هر. وتاريخي��ا، كانت 
منحني��ات العائد الثابت مرتبطة 
محكم��ة  نقدي��ة  بسياس��ات 

وأسعار فائدة مرتفعة.
ولك��ن أي ن��وع م��ن السياس��ات 
والبيئ��ة ميكن��ه حتقيق منو أس��رع 
كثيرا وزيادة ملموس��ة في معدل 
التضخم من دون فرض أي ضغوط 

على أسعار الفائدة؟
كان��ت تركيب��ة من النم��و القوي 
احلقيقي��ة  الفائ��دة  وأس��عار 
املنخفض��ة لفت��رة طويل��ة ه��ي 
القاع��دة ف��ي الوالي��ات املتح��دة 
ط��وال قس��م كبي��ر م��ن الفترة 
م��ن أربعيني��ات إلى س��بعينيات 
القرن العش��رين )كم��ا وثقت في 
م��كان آخ��ر(، عندم��ا كان القمع 
ألس��واق  نظ��را  س��ائدا،  املال��ي 
رأس امل��ال اخلاضع��ة لتنظيم��ات 

مفرطة وسياسات البنك املركزي 
املتساهلة.

عل��ى النقي��ض من ذل��ك، إذا كان 
لن��ا أن نسترش��د بالتاري��خ، ف��إن 
مزي��ج السياس��ات ال��ذي يتألف 
من إلغاء التنظيمات املالية )وهو 
املفضل ل��دى ترام��ب(، ومواجهة 
البنك املركزي املس��تقل الحتمال 
التشغيل الكامل للعمالة وفرط 
النشاط االقتصادي، يشكل نذيرا 
بارتفاع أسعار الفائدة. ومع ارتفاع 
أسعار الفائدة ترتفع أعباء خدمة 
الدي��ن )وهو عبء أثق��ل كثيرا من 
املاض��ي، نظ��را ملس��تويات الدين 
احلالية(، ويتس��ع العج��ز، ويرتفع 

الدين.
م��ن الواض��ح أن س��يناريو النمو 
احلقيقية  الفائدة  املرتفع/أس��عار 
املنخفض��ة ال��ذي قدمت��ه خطة 
ميزانية ترامب لعام 2018 ال يخلو 
من تناقض داخلي جسيم. وإذا لم 
يكن األمر كذل��ك، خالفا للبيانات 
اإلدارة،  تقدمه��ا  الت��ي  العام��ة 
فس��وف يكون لزاما على األسواق 
املالية أن تعيش على جرعة كبيرة 
م��ن القم��ع املالي في الس��نوات 

املقبلة.

ميزانية ترامب السحرية
PROJECT
SYNDICATE

الكابتن يترك السفينة

عبدالمنعم األعسم 

جملة مفيدة

ال ميك��ن للمصاحل��ة العراقي��ة ان تتحق��ق قبل 
تصفية آثار النظام السابق املشار لها في قوانني 
وسياس��ات وثقافة واش��كال ادارة تس��لطية او 
التي لم يشر لها ومتارس من قبل سلطات وفئات 
متنف��ذة وزعام��ات، اخ��ذا باالعتب��ار ان املصاحلة 
ل��م تتحقق في جن��وب افريقيا قب��ل ان يتم قبر 
نظ��ام االبارثي��د، ول��م تتحقق في تش��يلي قبل 
اجتثاث بقايا فاش��ية بينوشيت، اوفي االرجنتني 
قبل االنتقال الى االس��تقرار اجملتمع��ي وازالة ما 
تركته دكتاتورية خورخي فيديال ، وحتى املصاحلة 
اللبنانية وج��دت ارضية لها بعد ان جرى نبذ كل 
م��ا ميت الى احل��رب االهلية غداة اتف��اق الطائف 

العام 1989
 بع��د ه��ذا، ثم��ة تش��وهات سياس��ية رافق��ت 
وتراف��ق الدع��وة ال��ى املصاحلة من بينه��ا القول 
ب��أن اخلصوم��ة اجملتمعية في الع��راق )الطائفية 
والفئوي��ة( ولدت بعد الع��ام 2003 لكن احلقيقة 
ان عه��د التغيي��ر ورث ع��ن نظام صدام حس��ني 
ملفا زاخرا بسياس��ات التنكي��ل والتمييز واثارة 
الكراهية واخملاوف بني الس��كان، وزادته، وكرسته، 
الطريق��ة الت��ي اعتمده��ا االحت��الل ف��ي لبننة 
الس��لطة )احملاصص��ة( فيم��ا اس��هم اخلط��اب 
)والسلوك(  الطائفي لالحزاب املتنفذة، في ترويج 
مفاهيم مشوش��ة عن املصاحلة الوطنية، فهي 
مرة مصاحلة م��ع البعثيني، واخ��رى مصاحلة بني 
العش��ائر العراقية، وثالثة مصاحلة بني الشيعة 
والس��نة، ورابعة مصاحلة مع معارضي احلكومة 
املقيمني ف��ي الدول اجمل��اورة وخامس��ة مصاحلة 
ب��ني عراقيي الداخ��ل وعراقيي اخلارج، وسادس��ة 
مصاحلة مع اجلماعات التي حتمل السالح، وكلها 
انته��ت ال��ى والئم وش��بهات الرش��وة والدعاية 
االنتخابية، على الرغم من العبارات والش��عارات 
والتعهدات الت��ي خرجت بها.. والصور التذكارية 

التي تداولتها الكاميرات.
االش��كالية  تتمثل في التقليل من شأن إنعدام 
ثقة املاليني العراقية بسالمة النيات  املعلنة، في 
مؤمترات داخل العراق وخارجه على حد س��واء، إذْ 
يتطل��ب االمر تعبئة مجتمعية اس��تباقية خليار 
املصاحلة، بوصفها املَْعَبر الى دولة املواطنة والسلم 
االهلي، وذلك عبر شبكات االعالم واملنتديات ودور 
العلم والتعليم واملساجد والوحدات العسكرية 
والهيئ��ات واجلمعي��ات الثقافية، وقب��ل هذا في 
داخل االح��زاب واملكونات والطوائ��ف، في حملة 
منهجي��ة منظمة تنأى عن الش��عارات واخلُطب 
والفئوي��ة  السياس��ية  واالعتب��ارات  واالهاب��ات 
والش��خصية، وتفت��ح البصائ��ر والعق��ول على 
االعتراض��ات والتحفظات واخلصومات، وتش��جع 
عل��ى صياغة االفكار والتعام��الت التي متهد الى 
املصاحلة الناجزة، ومبا يساعد على تبديد الصورة 
املصاحل��ة  ملؤمت��رات  االس��تهالكية،  الس��ابقة، 

الباذخة، والعقيمة. 
******

»لن جتد قوس قزح ما دمت تنظر إلى األسفل«.
شارلي شابلن

قوانة المصالحة
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الفصل األول
األسرة والنشأة

العائلة ، مرحلة الطفولة ، أختي 
وإخوتي  ، كبار رجال العائلة ،  

مرحلة اإلعدادية ، 
مرحلة كلية الهندسة

   ف��ي ع��ام 1946 عه��د ال��ى والدي 
منص��ب متص��رف ل��واء كرك��وك ، 
ف��ي االي��ام نفس��ها الت��ي تخرجت 
فيه��ا ف��ي االعدادية املركزي��ة , وقد 
اصطحبن��ي مع��ه اوالً حل��ن انتقال 
االس��رة ، وف��ي تل��ك الفت��رة حدثت 
ماسميت بأحداث ) كاوور باغي ( في 
كركوك، عندما اعل��ن عمال النفط 
اضرابه��م ع��ن العمل . وق��د راقبت 
عن كثب واس��تمعت الى املفاوضات 
ب��ن ادارة ش��ركة النف��ط وعمالها  
والتي استمرت نحو اسبوعن، وكان 
املتص��رف وس��يطا بينهم��ا ، إلنهاء 
االضراب وعودة العمال الى اعمالهم 
، كما كنت اسمع املكاملات الهاتفية 
م��ع وزير الداخلي��ة او رئي��س الوزراء 
مع وال��دي إليجاد وس��يلة توفق بن 
العمال وادارة الشركة ، وقد افلحت 
وس��اطة وال��دي بينهما ، غي��ر انها 
اصطدمت بقضي��ة رواتب املضربن 
اثن��اء فت��رة االض��راب ، اذ امتنع��ت 
الش��ركة عن حساب فترة اضرابهم 
،  حتى حدث ما كان يخشاه ، عندما 
جتمع العمال في منطقة كاوور باغي 
، وح��دث احتكاك بن العمال وبعض 
افراد الشرطة ، ففتح احد الشرطة 
نيران رشاش��ته ف��وق رؤوس العمال 
لتخويفهم او ماقي��ل فيما بعد انه 
دفاع ع��ن النف��س ، وش��اء القدر ان 

تصيب
العم��ال  م��ن  ع��دداً  االطالق��ات   

املتسلقن اشجار الزيتون التي
 جتم��ع العم��ال حتته��ا ف��ي حديقة 
مقب��رة لليه��ود ، وكان��ت تل��ك من 
احل��وادث اخلطي��رة واملثي��رة  يومذاك 
. وق��د علم��ت فيم��ا بع��د ان هيئة 
حتقيقي��ة م��ن وزارة الداخلية جاءت 
الى كرك��وك للتحقيق في القضية 
، وكان��ت برئاس��ة املرح��وم س��عيد 
ق��زاز ، وقد اقرت الهيئ��ة بعدم صلة 
املدفعي  املتص��رف حس��ن فهم��ي 
باطالق النار وبراءته مما نس��بته اليه 

بعض الصحف احلزبية . 
توفي والدي بتاريخ 1946/11/17عندما 
كان في س��يارته ق��رب مدينة كفري 
عائداً من مهمة رس��مية في بغداد 
للقاء رئي��س الوزراء ووزي��ر الداخلية 
، إذ اصي��ب فجأة بانفج��ار دموي في 
الرأس ، ولم يتمكن من الوصول الى 

املستشفى في كركوك إلنقاذه .
كان��ت وفاة وال��دي املفاجئ��ة مؤملة 
للغاية ، غير ان م��ا قلل األلم واحلزن 
، تلك الس��يدة اجلليلة واألم الرائعة ، 
والدتي التي واجهت احلياة بعد رحيل 
والدي بكل صبر وواقعية ، لتس��تمر 
احلياة بوتيرتها الطبيعية ، وتس��تمر 
مس��يرة ابنائها في الدراسة وتلقي 
العل��وم ومواجه��ة احلي��اة ...كان��ت 
الوالدة ربة بي��ت كاملة كما اعتقد 
وكانت تل��ك األم احلنون متفانية في 
تربية ابنائها ، واحس��نت ادارة بيتها 
، الس��يما عند غياب وال��دي لفترات 
طويل��ة بحكم وظيفت��ه التي تنقل 
فيه��ا ب��ن مختل��ف ألوية الع��راق ، 
وكانت مس��ؤولة عن جميع ش��ؤون 
البيت املالي��ة واليومية، وجهتنا الى 
الدراسة ومتابعة دروسنا وامتحاناتنا 
وحفزتن��ا عل��ى التف��وق . وبعد وفاة 
وال��دي ضاعف��ت من االهتم��ام بنا ، 
وكان��ت توجهنا دوما ال��ى التواصل 
بعالقات  واالحتف��اظ  العوائ��ل  م��ع 
طيبة مع اصدق��اء العائلة واصدقاء 
والدي ، اضافة الى أعمامي وأخوالي 
االجتماع��ات  واتذك��ر   ، وأبنائه��م 
العائلية ف��ي بيوت خاالتي وأعمامي 
في مناس��بات وجود وال��دي ببغداد ، 

وفي بيت العم صبيح جنيب
 ) اب��ن خ��ال والدي ( ، حي��ث يجتمع 
اجلمي��ع لتناول الفطور ف��ي اول ايام 
العي��د ، او االجتماع في بيت عمتي) 

امينة ( زوجة محمود رامز.
لق��د كانت والدت��ي س��يدة مدبرة ، 
واذكر عودتها من الش��ورجة بالعربة 
البغدادي��ة التقليدي��ة ) الرب��ل ( الى 
دارن��ا ف��ي ارخيتة – الك��رادة بكل ما 
يحتاجه البيت خالل الش��هر ، حيث 
تكون االسعار ارخص واملواد افضل. 

لقد كان��ت والدتي س��يدة مجتمع 
مرموقة ، وكانت تستقبل مع والدي 
واخلبي��رات  املستش��ارات  معظ��م 
االجنبي��ات عن��د زيارته��ن الع��راق ، 
واتذكر البريطانية فريا ستارك ، كما 
كان��ت حتض��ر العديد م��ن الدعوات 
الرسمية سافرة متاشياً مع متطلبات 
اجملتمع آن��ذاك . وكان��ت حتدثنا بكل 
ثقة وموضوعية عن االحداث العامة 
في ثالثينات القرن املاضي واربعيناته 
. واتذكر احاديثها ع��ن مقتل توفيق 
اخلال��دي وزي��ر الداخلية ف��ي مطلع 
تأس��يس الدول��ة العراقي��ة ومقتل 
بك��ر صدقي ، او مقتل رس��تم حيدر 
واتهام اشخاص منهم والدي وعمي 
صبيح جنيب وابراهيم كمال في تلك 
القضية ، وم��ا توصلت اليه احملكمة 
من براءتهم فيها . ولعل من اجلميل 
ذكره انها كانت تعرف مبهارة نس��ب 

العائلة وشجرة نسبها .
انتم��ت والدت��ي ال��ى عائل��ة كرمية 
ن��وري  والده��ا الش��يخ  حي��ث كان 
اس��ماعيل الش��يرواني قد نزح كما 
بينت س��ابقاً من مدين��ة في ناحية 
ش��يروان مازن الى اربيل , أما والدتها 
)امين��ه خط��اب ( فقد انح��درت من 
عائلة بغدادي��ة عريقة. لوالدتي عدد 
م��ن االخوات والش��قيقات .اكبرهم 
حس��يبة زوجه احد ضباط الشرطة 

ف��ي حلب س��وريا وه��ي وال��دة كل 
م��ن )يونس وعالء وزكي��ة ( وبعدهما 
نس��يبة زوجة شوكت س��ري ووالدة 
كل من وهبي وجبار ومنعم ود.وجدي 
وخديج��ة وعفيف��ة , وبعدها لبيبة 
زوجة عب��داهلل  الس��الم ووالدة كل 
من الئقة وس��عاد و د. وليد الس��الم 
و د. خالد الس��الم وبعدها د. سلمى 
زوجة د. عبدالرحمن اجلوربجي . كما 
ان بهاء الدين نوري العس��كري الوزير 
وأخويه  الوالدتي  والدبلوماس��ي هو 
قتيبة الشيخ نوري وابراهيم الشيخ 

نوري كأشقاء .
انتقلنا للس��كن في ش��ارع عشرين 
في االعظمية بع��د وفاة والدي ، في 
محاولة من والدتي للتوفيق بن دخل 
االس��رة من تقاعد الوال��د وتكاليف 
املعيش��ة . وكثيرا ما باع��ت والدتي 
من مقتنيات البيت من هدايا ثمينة 
او حليه��ا الذهبي��ة لتكملة نفقات 
البي��ت الش��هرية . واس��تطاعت ان 
تس��تفيد من ماترك والدي ،  وباعت 
دارن��ا في منطقة الكرادة الش��رقية 
، لبن��اء بيتن��ا اجلدي��د في ش��ارع ام 
الربيع��ن امل��وازي لش��ارع ط��ه في 
االعظمي��ة ، وق��د صممه واش��رف 
عل��ى تش��ييده املهن��دس املعماري 
القدير جعفر ع��الوي ، وانتقلنا اليه 
عام 1947 . وملا كان اخي قحطان قد 

التحق بالبعثة العلمية في بريطانيا 
لدراسة العمارة كانت والدتي تعتمد 
علّي في مراجع��ة الدوائر احلكومية 
ومتابع��ة ش��ؤون االس��رة ومتثيله��ا 
في املناس��بات االجتماعية . وبقيت 
هكذا الى ان توفاه��ا اهلل عام 2000 

عن 89 عاما .
بع��د أن انتقلنا الى ش��ارع عش��رين 
ف��ي األعظمية م��ن بي��ت املتصرف 
الرس��مي في كركوك حي��ث والدي 
كان متصرف��ا لل��واء, أبق��ت والدتي 
بيتن��ا ال��ذي انتقلنا اليه في ش��ارع 
عشرين في األعظمية حزينا ألشهر 
ع��ده بع��د ذل��ك ، وأذكر أن��ي بقيت 
ألشهر عدة كذلك أجلس في الصف 
غير متقبل مع نفسي حقيقة املوت 
... ول��م أدرك معنى املوت متاما الى ان 
آمن��ت بواقع احلياة . كان والدي يذكر 
لنا ب��أن والده "علي أغا" لم يترك له 
أية تركة عق��ار أو أموال عند وفاته .. 
ولذا أوصان��ا بأن ال نتوقع أن يترك هو 
لنا أية تركة م��ن العقارات أو أرصدة 

بالبنوك.
كان أخي قحطان في بعثة دراس��ية 
في بريطانيا وبقيت والدتي هي تدبر 
امور البيت ، وأنا اساعدها في متابعة 
ش��ؤون العائلة حسب توجيهاتها ... 
كما التحق أخي سهام بعد تخرجه 
من كلية الكيمياء ببعثة علمية الى 

والدتي عصام  وارس��لت  كاليفورنيا 
ف��ي بعث��ه دراس��ية على حس��ابها 
ال��ى لندن وميادة واله��ام في مراحل 

الدراسة.
م��رت الس��نون .... وافترقن��ا كل في 
طريق للدراس��ة والعمل ، والتحقت 
بنا بعدئذ  اختي ميادة بعد تخرجها 
من دراس��ة اللغ��ة االجنليزية ، وتفرغ 
اله��ام ال��ى فرقت��ه املوس��يقية في 
الوق��ت الذي ال يوجد م��ن أقرانه من 
س��ار ف��ي درب املوس��يقى والكيتار، 
إال انن��ا وبفضل والدت��ي التي ابقت 
العائل��ة متقارب��ة ومتالحم��ه كن��ا 
عل��ى اتص��ال دائ��م ، نتاب��ع ونهتم 
بش��ؤون بعضن��ا واملهن��ة والعل��م 
واملعرفة . برز كل منا في اختصاصه 
بجهودن��ا وحبن��ا للعل��م واملعرفة و 
بفضل توجيه الوالد و حرص الوالدة 
ورعايته��ا بعد وفاة وال��دي . ومبثابرة 
كل من��ا ومتابعاته وجهوده املضنية 
أصب��ح كل من��ا متقدم��ا ومتمي��زا 
في مهنت��ه وباملس��تويات العراقية 

والعاملية .

مرحلة الطفولة
   ال اتذكر كثي��را عن فترة الطفولة 
، اال اني اتذكر اول عهدي بالدراس��ة 
م��ع اخي قحطان ، عندما س��جلتنا 
لكنيس��ة  روض��ة  ف��ي  والدت��ي 

مس��يحية ف��ي منطقة الك��رادة � 
ارخيت��ه ، ال تبعد كثي��را عن البيت ، 
واتذكر ان معلماتن��ا كنَّ من راهبات 
الكنيس��ة ونس��ميهن املاس��يرات ، 
وقد تعلمن��ا في ه��ذه الروضة اولى 
محاوالت الكتاب��ة والتلفظ باحلروف 
الدراس��ة  دخل��ت  ث��م   . اخملتلف��ة 
االبتدائية في املدرس��ة املأمونية في 
منطقة امليدان التي تبعد كثيرا عن 
منطقة سكناي محلة حسام الدين 
في الكرادة . كانت املأمونية اش��هر 
امل��دارس االبتدائي��ة يوم��ذاك ، وتقع 

بجوار وزارة الدفاع
 في منطقة الباب املعظم من بغداد، 
وتطل على س��احة امليدان املكتظة 
بالناس واالس��واق والدوائر الرسمية 
، وأمام باب املدرس��ة كنا نرى ) طوب 
اب��و خزام��ة ( ، وم��ا ي��دور حوله من 
معتقدات شعبية طريفة ، كما كان 
يقع خزان اسالة املاء خلف املدرسة . 
كانت بناية املدرسة املأمونية كبيرة 
وبطابقن ، وممراتها طويلة وصفوفها 
واس��عة والدخ��ول اليها م��ن اجلهة 
املقابلة لس��وق املي��دان ، وكانت من 
ابنية بغداد املش��هورة ، وقد هدمت 
ف��ي عهد عب��د الك��رمي قاس��م مع 
بناية جميلة هي االخرى ، وهي بناية 
مكتب��ة االوق��اف العامة ف��ي الباب 

املعظم ، لتطوير تلك املنطقة !

كان س��ائقنا ) ق��دري ( يأخذن��ا أن��ا 
واخي قحطان بسيارتنا الى املدرسة 
صباح كل يوم ، ويعود بنا الى الكرادة 
، مخترق��ا ش��ارع الرش��يد فش��ارع 
الس��عدون حت��ى يص��ل البي��ت في 
محلة حسام الدين في الكرادة . كما 
كان قدري يأخذنا بن فترة واخرى الى 
اماكن اخرى مثل محل احلالق ) عزت 
( في ش��ارع الرش��يد واجملاورا لسوق 

الهرج ، مقابل محلة ) كوك نزر (
الصحي��ح  االس��م  م��ن  احملرف��ة   
لكنيس��ة االرم��ن االرثودوكس التي 
بناه��ا الضاب��ط العثمان��ي )كيروك 
نازري��ان( . واذك��ر ان ع��زت احلالق كان 
اش��به بكتل��ة س��مينة ، وذا بط��ن 
كبي��رة ، ويرت��دي بنطلون��ا معلق��ا 
)باآلس��قي( على كتف��ه مع قميص 
ابيض ، وهو من اشهر احلالقن آنذاك 

، وكان والدي من زبائنه . 
وم��ن ذكريات��ي في املأموني��ة ، وقوع 
انق��الب بك��ر صدق��ي )29 تش��رين 
االول 1936(  وان��ا ف��ي الصف الثاني 
االبتدائ��ي , وحض��ور ق��دري ألخذن��ا 
م��ن املدرس��ة وخروجنا م��ن الصف 
بناًء عل��ى توجيهات وال��دي وعندما 
س��معنا اصوات انفج��ارات القنابل 
التي اس��قطتها طائرات عس��كرية 
مؤيدة لالنق��الب على مبنى مجلس 
ال��وزراء القري��ب من املدرس��ة ) كان 
املبن��ى بجوار القش��لة ام��ام جامع 
الس��راي ( ، لفرض االم��ر الواقع على 
الهاش��مي  ياس��ن  ال��وزراء  رئي��س 

واالسراع باستقالته .
الدي��ن  حس��ام  محل��ة  كان��ت     
م��ن مح��الت الك��رادة احلديث��ة في 
العش��رينات ، وتق��ع عل��ى الطري��ق 
املؤدي الى معسكر ) الهنيدي ( الذي 
س��مي فيما بعد مبعسكر الرشيد ، 
ونس��ب اسمها الى الس��يد حسام 
الدين جمعة وهو من الش��خصيات 
السياس��ية واالداري��ة املعروفة ، من 
اوائل من سكن تلك املنطقة ، ويقع 
بيت��ه مجاور بيتنا ش��ماال والى جوار 
بي��ت بكر صدق��ي . ويقع ف��ي احمللة 
ايضا بيت صبيح جنيب وكنا نسميه 
) عمي ( وهو اب��ن خال والدي ، وبيتنا 
يقع خلف بيته ، وكنا نس��مع احياناً 
صوت حس��ام الدين املرتفع لضعف 
ف��ي س��معه عندم��ا ين��ادي صبيح 
جنيب قبل دخوله الدار. ومن س��كنة 
احمللة ايضا القاصد البابوي في بغداد 
، ومحم��د عل��ي محم��ود ،وحم��دي 
الباج��ه ج��ي ، ويق��ع خلف��ه بي��ت  
)رجين��ة باش��ا ( الش��هيرة يومذاك 
اخت املطربة س��ليمة باشا . عندما 
سكنا محلة حسام الدين في سنة 
1934 ، كانت املس��افة طويلة بينها 
وب��ن مف��رق الكرادة � داخ��ل حيث ) 
نصب كهرمانة حاليا ( واليوجد بناء 
في تلك املسافة سوى نادي العلوية 
، كما ال يوجد بناء الى منطقة الباب 
الش��رقي عبر بس��تان اخلس س��وى 
بن��اء ) واي ام س��ي أي ( وهي جمعية 

الشبان املسيحين.
   ومن ذكريات��ي في هذه املرحلة من 
حيات��ي عندما كان وال��دي متصرفاً 
للواء الرمادي، م��رور قطعات اجليش 
الرم��ادي  مدين��ة  عب��ر  البريطان��ي 
متجه��ة ال��ى فلس��طن وش��مال 
افريقي��ا لقت��ال االملان بقي��ادة رومل 
القائ��د االملاني الش��هير ف��ي احلرب 
العاملي��ة الثانية . كم��ا اتذكر رحلة 
الصيد ان��ا واخي قحط��ان بصحبة 
وال��دي وصديقه الش��يخ عبد الرزاق 
مش��ايخ  ش��يخ  الس��ليمان  عل��ي 
الدلي��م واحمد عجيل الياور ش��يخ 
ش��مر ، وفيها رأيت التحدي بإصابة 
الهدف بواس��طة بنادق القتال ، وقد 
برع الشيخان ولم يزاال شابن . وبعد 
الغ��داء انطلق��ت الس��يارات االربع 
لصي��د الغ��زالن ، وعن��د التقرب من 
الغ��زالن املتجمع��ة عن��د منخفض 
للمياه في بادية الشام، اسرعت تلك 
احليوانات اجلميلة بالفرار في اجتاهات 
مختلف��ة وتبعتها الس��يارات بكل 
سرعتها ، وعند العودة جلمع الصيد 
تبن ان الس��يارات قطعت مسافات 
طويل��ة واصب��ح م��ن الصعب جتمع 
السيارات من جديد ، وأدركنا بأننا قد 
أضعن��ا بعضنا البعض وس��ط تلك 
الصح��راء الرملي��ة الواس��عة ، ولم 
نلتِق اال ليال عندما عادت الس��يارات 
ال��ى بيت الش��يخ عبد ال��رزاق علي 

السليمان .
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 برز كل منا في تخصصة 
بجهودنا وحبنا للعلم 
والمعرفة و بفضل 
توجيه الوالد و حرص 
الوالدة ورعايتها بعد 
وفاة والدي . وبمثابرة 
كل منا ومتابعاته 
وجهوده المضنية 
أصبح كل منا متقدما 
ومتميزًا في مهنته 
وبالمستويات العراقية 
والعالمية

لقد كانت والدتي 
سيدة مجتمع 

مرموقة ، وكانت 
تستقبل مع والدي 

معظم المستشارات 
والخبيرات األجنبيات عند 
زيارتهن العراق ، وأتذكر 
البريطانية فريا ستارك ، 
كما كانت تحضر العديد 

من الدعوات الرسمية 
سافرة تماشيًا مع 
متطلبات المجتمع 

آنذاك

هشام المدفعي
اعتادت الصباح الجديد ، انطالقًا من مبادئ اخالقيات المهنة ان تولي اهتمامًا كبيرًا لرموز العراق ورواده في مجاالت المعرفة والفكر واالبداع 
، وممن اسهم في اغناء مسيرة العراق من خالل المنجز الوطني الذي ترك بصماته عبر سفر التاريخ ، لتكون شاهدًا على حجم العطاء الثري 

واالنتمائية العراقية .
واستعرضنا في اعداد سابقة العديد من الكتب والمذكرات التي تناولت شتى صنوف المعرفة والتخصص وفي مجاالت متنوعة ، بهدف ان 

نسهم في ايصال ماتحمله من افكار ورؤى ، نعتقد ان فيها الكثير مما يمكن ان يحقق اضافات في اغناء المسيرة االنمائية 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 اضافة مهمة في مجال الهندسة العمرانية والبنائية وما يحيط بهما في تأريخ العراق .

الكتاب يقع في )670( صفحة من القطع الكبير، صدر حديثًا عن مطابع دار األديب في عمان-األردن، وموثق بعشرات الصور التأريخية.

نحو عراق جديد
سبعون عامًا من البناء واإلعمار

الحلقة 3

مع الوالدة في احد ايام الربيع في نزهة الى احدى مزارع ضواحي بغداد في اليوسفية

الوالدة مع االخوة  الهام وهشام وعصام وسهام وقحطان
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بغداد - وداد ابراهيم:

زيارت��ه ليس��ت مماحكة جدلي��ة، وال 
مش��روع حتقيق الذات، او ترف مثقف، 
بل ج��اء م��ن اج��ل الس��رد العراقي، 
وحكايات املدن واألصدقاء، وألول درس 
ملعلم الرسم في مدينته ومعشوقته، 
ومتقاس��مة حلمه الناصرية، فكانت 
وحكايات��ه  واوراق��ه  وط��ن،  هجرت��ه 
محط��ات دراس��ية لطلبة دراس��ات 
املاجس��تير والدكتوراه، بع��د ان قدم 
للثقافة م��ا يصل ال��ى 50 كتاباً من 

الوشم الى نحيب الرافدين.
 كان لقاؤه م��ع اصدقائه يحمل نبرة 
كله��ا ش��وق، ان��ه القادم م��ن تونس 
اخلضراء، القاص العراقي عبد الرحمن 
مجي��د الربيع��ي، الذي اس��تضافته 
وزارة الثقاف��ة، في اصبوح��ة اقامها 
قسم البحوث والدراسات في الوزارة، 
وبحض��ور عدد املثقف��ني واالعالميني، 
رحب به د. ش��فيق امله��دي مدير عام 
دائرة الفنون التشكيلية بكلمة أثنى 
بها عل��ى وزارة الثقافة، وما تس��عى 
اليه من االهتمام بالثقافة واملثقفني.

صحيفة »الصب��اح اجلديد » حصلت 
عل��ى حديث الربيعي ع��ن جتربته في 
الكتاب��ة، فقال: انا من جيل الوس��ط 
في هذه ال��وزارة، حني انتقلت للعمل 
فيها ع��ام 1969، بعد ان كنت معلماً 
للرس��م ف��ي مدرس��ة ف��ي مدين��ة 
الناصرية، لكن��ي وجدت اني ال انتمي 
للتدريس، فانتقلت الى وزارة الثقافة،  
وبقيت فيها حتى غادروني عام1986، 
وكانت فترة عملي في الوزارة، مرحلة 

جميل��ة ف��ي جتربتي األدبي��ة، اذ كنت 
مش��رًفا عل��ى مجلة االق��الم، لكني 
كنت ارى ان الكاتب الذي يريد ان يحقق 
ذاته، علي��ه ان ال يعتمد على االصداء 
التي حت��دث داخل بلده فحس��ب، الن 
هذه قد حتس��ب حلس��ابات سياسية، 
وقد تظلم بها أس��ماء، وقد استرجع 

االسماء التي كانت مدعومة، وقدمت 
لهم الشقق الس��كنية، والسيارات، 
فكتب��وا الكثير من الكتب، لكن.. اين 
هي تل��ك القص��ص؟  لق��د اختفت، 
ألنها كانت حتت الطلب، وحلسن احلظ 
لم أقع مثلهم حتت الطلب، فالكاتب 
يجب ان تك��ون كتابات��ه معزولة عن 

الزعماء، واألش��خاص، ألنه قد يكتب 
م��ن أج��ل ارضائهم وحس��ب، وليس 
من اج��ل قضية، او فك��رة هو مؤمن 
بها، ويري��د ايصالها للمتلقي، وكنت 
أجد ان م��ن الض��روري ان امنح نصي 
وكتابات��ي فرص��ة، لتعان��ق كتاب��ات 
أخ��رى، ف��ي بلدان أخ��رى، م��ن دون ان 

تذهب للرقيب. 
ام��ا عن الرقابة عل��ى االعمال االدبية 
فقال: في أحد اعمال��ي التي كتبتها 
في بداياتي، حاولت ان ال اكون مباشر، 
وال اس��مي االش��ياء بأس��مائها، وال 
اخضعه��ا للترمي��ز املباش��ر، واذك��ر 
ش��خص كنت اعرفه في الرقابة، وقد 

اجاز أحد الكتب ألحد األصدقاء، لكن 
ما ح��دث ان أح��د الفضولي��ني بعث 
برس��الة الى رئيس اجلمهورية، يخبره 
ع��ن العمل الذي اجي��ز طبعه، ليودع 
ه��ذا الرقيب في الس��جن لس��نوات، 
لذا كنا نشعر بأننا منشي على حقول 
الغام في التجربة التونسية، الكتاب 
ال يذهب الى الرقيب، بل ينش��ر، ومن 
ث��م يعترض علي��ه من ش��اء، وبنحو 
عام فاالعتراضات على الكتب االدبية 

قليلة.
وعن اجلرأة ف��ي الكتابة ذك��ر: كتبت 
ما حدث للعمال س��نة 1968، وكيف 
اقتادوهم للسجون، وحينها حسبت 
على ه��ؤالء، ووضعوني في الس��جن 
ترك��ت  خرج��ت  وعندم��ا  ألش��هر، 
الوظيف��ة، وكتب��ت »الوش��م«. هذه 
الرواية الت��ي تتحدث عن الس��جون، 

ومركز التوقيف.
وحت��دث الربيعي ع��ن روايت��ه االخيرة 
»نحي��ب الرافدي��ن« الت��ي كتبها في 
تون��س: الكاتب عندم��ا يكتب، يكون 
حاضراً في روايته، وقصصه، وموجوداً 
فيه��ا، وبنح��و مكثف، وألن��ي اكتب 
للوطن، فه��ذا مينح رواياتي قدرة على 
البق��اء، وقد مت طبع اجل��زء االول منها، 
واعيد طبعه مبشاركة اربعة دور نشر، 

واجلزء الثاني لم ينجز بعد.
أش��ار الربيعي لروايته )هناك في فج 
الريح( ال��ى انها تتحدث ع��ن احداث 
م��ا قبل اتفاق اوس��لوا، حي��ث هناك 
منطق��ة ف��ي تون��س اس��مها ف��ج 
الريح، يعمل فيها فلس��طينيون، لذا 
كانت الرواية تتحدث عن شخصيات 

تونسية، وفلسطينية.

زار بغداد للمشاركة في مؤتمر السرد العراقي

عبد الرحمن مجيد الربيعي: لحسن الحظ لم أقع يومًا تحت الطلب

جانب من املؤمتر

التصدي لخطاب الكراهية
ضد مسلمي بورما

أقفل موقع فيس��بوك حسابات عش��رات من مستعمليه 
في بورما في األيام املاضية الستعمالهم عبارة “كاالر” التي 
تعد وصفا مهينا للمس��لمني في هذا البلد الذي يس��ّجل 

فيه ارتفاع للعداء ضد اإلسالم.
ويأتي هذا التدبير ضمن س��عي فيسبوك للتصدي خلطاب 
الكراهي��ة واألخب��ار الكاذبة واملش��اهد العنيف��ة في كل 

العالم. وهو موقع التواصل األول استخداماً في بورما.
وتعني كلمة “كاالر” في األس��اس األش��خاص ذوي األصول 
الهندية، لكنها صارت تستعمل في السنوات املاضية من 
املتش��ددين البوذيني في خطاباتهم العنصرية واملشحونة 

بالكراهية ضد أقلية روهينغا املسلمة في بورما.
ه��ذا ويب��دو أن ع��دداً م��ن املش��تركني ُط��ردوا م��ن املوقع 
الستعمالهم كلمات تشبه كلمة “كاالر” من حيث النطق، 
ويعكس ذلك صعوبة يواجهها فريق املوقع في التعامل مع 

عشرات اللغات في العالم.
ومن احملظورين أيضاً أشخاص كانوا يرحبون بقرار فيسبوك، 
مثل املدّون كونغ ميات الذي أقفل حس��ابه ألنه رّحب بقرار 
املوقع “طرد كل من يس��تعمل كلمة كاالر”، فظن القيمون 

على املوقع أنه يستعملها في معرض إهانة املسلمني.
أم��ا يارزار فقد حظر ألنه حتدث عن حس��اء “كاالر بال هني”، 
فلم يفهم املراقبون أنه اس��م حس��اء بل ظّنوا أنها جملة 

تنطوي على العبارة املسيئة.
وقال مسؤولون في فيسبوك “حتصل بعض األخطاء أحيانًا، 

ألنه يتعني علينا مراقبة ماليني املنشورات أسبوعياً”.
واألس��بوع املاضي، حظرت املؤسس��ة الدينية البوذية في 
بورم��ا حرك��ة دينية متش��ددة تكثر من اس��تعمال كلمة 

“كاالر”.

توسيع مصادر األخبار الرائجة
أعلنت فيس��بوك حتديثاً خلاصيتها بش��أن املواضيع األكثر 
ت��داواًل عبر ش��بكتها مبا يتي��ح منح مس��تعمليها البالغ 
عددهم نحو مليارين مجااًل أوس��ع من املصادر في األحداث 

الرئيسية.
وسيقدم التحديث اجلديد حملة عن مواقع الكترونية متنوعة 
بحسب فيسبوك التي واجهت اتهامات باعتماد االنتقائية 

في مصادرها اإلخبارية عبر وضع “فالتر”.
وأضافت فيس��بوك في رس��الة مقتضب��ة “ميكنكم دائماً 
الضغ��ط على موض��وع لرؤية املنش��ورات واملق��االت التي 
تتط��رق إلي��ه، لكنن��ا أعدن��ا رس��م الصفحة لتس��هيل 
اكتشاف منشورات أخرى فيها تغطية للقصة وما يقوله 

أصدقاؤكم والشخصيات عن املوضوع”.
وتابعت الش��بكة االجتماعي��ة األولى عاملي��اً: “اآلن عندما 
تضغط��ون على موض��وع، س��ترون سلس��لة قصص من 
منش��ورات أخ��رى عن املوض��وع عينه وفي اس��تطاعتكم 

استعراضهم”.
وفي الرسالة التي نش��رتها فيسبوك، يوضح املسؤول عن 
املش��اريع عل��ي احمدي واملصم��م جون اجنيل��و: أن الهدف 
يقضب مبساعدة الناس على “الشعور بأنهم أوسع اطالًعا 

على ما يحصل في منطقتهم”.
وأش��ارت فيس��بوك إلى أن هذا التحديث لن يضم “قائمة 
معدة مس��بقاً للمنش��ورات” كما “لن يؤثر على الطريقة 

التي يتم فيها التعرف الى املواضيع”.
هذا وأعلنت شبكة التواصل االجتماعي مطلع أيار حتديثها 
نظام احللول احلسابية على الشبكة للحد من عدد عمليات 
حتويل مش��تركيها إلى مواقع “خداعة” و”بجودة ضعيفة” 

ملكافحة األخبار املضللة أو البريد االلكتروني املزعج.

البني��ة االدارية لبغداد ف��ي القرن الثالث 
الهج��ري, التي متث��ل الدوائ��ر احلكومية 
ف��ي تلك الفترة وه��ي الدواوين التي متثل 
اجله��از االداري احلكوم��ي وهي اش��به ما 
تكون بالوزارات في يومنا هذا حيث تتولى 
الدواوي��ن االعم��ال االداري��ة ف��ي الدولة 
العباس��ية م��ن مقرها في بغ��داد لكون 
بغ��داد عاصمة الدولة العباس��ية تضم 
دار اخلالفة ودار ال��وزارة والدوائر االخرى أي 
الدواوين ومن ه��ذه الدواوين ديوان اخلراج 
ال��ذي يتول��ى تس��جيل جمي��ع االراضي 
اململوك��ة للدول��ة وكيفية اس��تغاللها 
وتصنيف االموال الواردة الى هذا الديوان 
وتنظي��م قوائ��م باحلس��ابات املتعلق��ة 
ب��كل صنف من اصناف ام��وال بيت املال 
ويحتوي هذا الدي��وان على عدة مجالس 
منه��ا مجل��س احلس��ابات الذي يرأس��ه 
اجلهبذ الذي يشرف على االعمال وتدقيق 
احلس��ابات والس��يطرة على االموال فهو 
اش��به بوزارة املالية وديوان الرقابة املالية 

حالياً.
وكب��ر  اخل��راج  دي��وان  اهمي��ة  وتب��دو   
مسؤولياته كونه املورد الرئيسي لألموال 
التي حتتاج اليها الدولة حيث كان مقدار 
اخلراج في بغ��داد خمس��ي احلاصل كما 
قدره اخلليفة املأمون وتش��ير القوائم الى 
ان مقدار اخلراج زمن الرشيد كان اكثر من 
خمس��مائة مليون درهم وتظهر القوائم 
الس��نوية التي تولى رئيس دي��وان اخلراج 
تقدميها الى اخلليفة بانها مقسمة على 
جباي��ات ال��واردات متعددة منه��ا جباية 
الس��واد اي بغ��داد وم��ا جاروه��ا وجباية 
املش��رق الواردات التي ترد م��ن فارس وما 
بعده��ا وجباية املغ��رب أي االموال الواردة 
من مص��ر وما يليها وكذل��ك يتولى هذا 
الديوان كالرواتب واالعش��ار واي مورد اخر 
لدي��وان اخلراج حي��ث يتم ف��رض ضريبة 
العش��ر املفروضة عل��ى املزروعات وعلى 
امل��وال التجاري��ة ال��واردة والص��ادرة من 
والى الدولة ورس��وم اجلوالي اي الضريبة 
التي يدفعها اهل الذمة وتس��مى اجلزية 

واموال الصدقة والزكاة واخماس الغنائم 
التي كان��ت تغتنم في احل��روب وضرائب 
واجور  واالس��واق  واحلواني��ت  الطواح��ني 

العرصات واملستغالت .
والدي��وان الثاني في بغداد ديوان النفقات 
حيث يتولى نفق��ات دار اخلالفة والدواوين 
االخ��رى واملصالح العام��ة وجميع املبالغ 
الت��ي تتول��ى الدول��ة انفاقه��ا وفي هذا 
الدي��وان مجالس متع��ددة منها مجلس 
ال��ذي يتاب��ع نفق��ات املرتزق��ة  اجل��واري 
حملاس��بة  االن��زال  ومجل��س  ورواتبه��م 
املتعهدي��ن الذي��ن يجلب��ون االرزاق ل��دار 
والكس��وة  واخلب��ز  كاللح��م  اخلالف��ة 
والس��الح ومجل��س الكراع ال��ذي يتولى 
ش��راء املواش��ي واالبل للدول��ة ومجلس 
البناء الذي مهمته االش��راف على املباني 
الت��ي تعود ملكيتها للدولة ومحاس��بة 
املهندس��ني والنجارين والبنائني واالنفاق 
على بناء املدن واملس��اجد واالسوار وحفر 
االنه��ار ومجل��س بيت املال ال��ذي يتولى 
تنظيم حس��ابات يوان النفقات والديوان 
الثالث في بغداد ديوان بيت املال ومهمته 
االش��راف على م��ا ي��رد لبيت امل��ال  من 
االم��وال  وم��ا يخرج م��ن بيت امل��ال من 
اموال كالنفقات وفيه اقسام هي اخلزانة 
واالف��داء وخزان��ة الس��الح وكان هنالك 
بي��ت مال اخلاصة وهو بي��ت مال اخلليفة 
اي واردات ضياع اخلليفة وامالكه ,وثانيها 
بيت��ا املال اي خزانة م��ال الدلة وكان يدار 
عادة م��ن قبل الوزير او م��ن بيده مقاليد 
ادارة الدول��ة والدي��وان الرابع ف��ي بغداد 
ديوان اجليش مهمت��ه تصريف امور اجلند 
ويتألف من مجالس عديدة منها مجلس 
التقدي��ر اي اس��تحقاقات الرجال وتقدير 
ارزاقه��م واحص��اء النفق��ات التي يجري 
صرفه��ا على اجلي��ش ومجل��س املراقبة  
ال��ذي يتولى مراقب��ة كف��اءة اجلند ورفع 
مس��توى التدري��ب وكان لصاح��ب ديوان 
اجليش اهمية خاصة فقد كان يعهد اليه 
احياناً قي��ادة اجليش والديوان اخلامس في 
بغداد دي��وان املظالم ال��ذي يتولى النظر 

ف��ي ش��كاوى الناس ض��د رج��ال احلكم 
واحياناً ق��د يتولى الدي��وان اخلليفة كما 
حصل بالنس��بة للخليفة املهدي حيث 
تولى دي��وان املظالم واحيان��اً يقوم بهذا 
الديوان الوزير وكان صاحب الديوان يعمل 
خالصات لكل ما يتقدم من شكاوى لكي 
تعرض على اخلليفة وتولى ديوان املظالم 
احياناً النساء فقد تولته السيدة شغب 
ام اخلليف��ة املقت��در وتولت��ه القهرمانة 
)ثمل( في زمن ه��ذا اخلليفة وكان هنالك 
دي��وان البري��د والس��كك والط��رق حيث 
يقوم صاحب هذا الديوان مبراقبة العمال 
والتجس��س على االع��داء وتوصيل اخبار 
ال��والة والعمال الى اخلليف��ة ونقل اوامر 

اخلليفة الى اجلهات في الدولة  كافة .
وهنال��ك دي��وان املوالي��د وه��و الدي��وان 
املسؤول عن اموال من مات وليس له وارث 
حيث تنتقل امواله الى بيت املال واعتمد 
اخللف��اء احيان��اً على اموال ه��ذا الديوان 
في س��د النقص الذي يعاني��ه بيت املال 
وانشئ هذا الديوان زمن اخلليفة املعتمد 
لك��ن اخلليف��ة املعتضد ابطل��ه كديوان 
ألنه يضم عدداً كبيراً من  املوظفني الذي 
يتقاضون رواتب كبيرة وكان هنالك ديوان 
الرس��ائل التي جتري فيه كتاب��ة العهود 
والتقلي��دات وصاحب ه��ذا الديوان يجب 
ان يك��ون قديراً في فن��ون املكاتبات ومن 
تول��ى ه��ذا الدي��وان اجلاح��ظ والواقدي 
وكت��ب البغدادي قدامة ب��ن جعفر اعداد 
مناذج من الرس��ائل كعهد بوالية قاض او 
عهد بتقليد الصالة او عهد بوالية البريد 
وس��وى ذلك من املكاتبات وهنالك ديوان 
القص أي ديوان تسلم الرسائل والتقارير 
وفتحه��ا ورفعه��ا الى اخلليف��ة وهنالك 
ديوان التوقيع ال��ذي يتولى التعليق على 
الطلبات واملعاريض )العرائض( والقصص 
والرقع وهنالك ديوان اخلامت ودواوين كثيرة 
اخرى حس��ب متطلبات احلاج��ة االدارية 
للدولة العباس��ية وكانت ه��ذه الدواوين 
تزداد احياناً وتتقلص احياناًاخرى حس��ب 

ظروف الدولة .

دواوين اإلدارات الحكومية في بغداد
في القرن الثالث الهجري

طارق حرب
تراثيات

بغداد - الصباح الجديد: 
والس��ياحة  الثقاف��ة  وزارة  ق��ررت 
واآلث��ار في اجتماع هيئ��ة الرأي في 
مق��ر ال��وزارة والذي حض��ره وكالء 
الوزارة واملدراء العامون فيها تفعيل 
العم��ل بقان��ون الفرق املس��رحية 
األهلية رق��م )8( لع��ام 2002، بعد 
أن مت التصوي��ت على القانون املقدم 
س��ابقاً لغرض إيقاف حالة الهبوط 
ملس��توى العروض املسرحية وبهذا 
اخلصوص ومبا يت��الءم وهذه املرحلة 
من خالل التداول مع دائرة السينما 
واملس��رح وتش��كيل جلنة لدراس��ة 
القانون وإج��راء التعديالت عليه مبا 

ينسجم مع الوضع اجلديد.
 وعن أهمي��ة تفعيل القانون أكدت 
الدكتورة إقبال نعيم مدير عام دائرة 
السينما واملس��رح وكالة :«القانون 
سيوقف الفرق العشوائية املسيئة 
وزارة  م��ن  اجمل��ازة  غي��ر  للمس��رح 
الثقافة, والتي تقدم عروضها أحياناً 
بصورة وقتية وفي مناسبات معينة 
م��ن دون االلت��زام باملعايي��ر املهنية 
والفنية في هذا اجملال, وال تبالي بان 
تقدم عروضاً هابطة قد تؤثر س��لباً 
على اجملتم��ع, فالقانون س��يقضي 
على هذه الظاهرة من خالل االلتزام 
به عند تشكيل الفرق األهلية على 

وفق معايير أنتاج مس��رحي رصينة 
ضمن الضوابط والتعليمات القانون 
والذي مبوجبه يتوجب أن تقدم الفرق 
املس��رحية طلباتها بالتأسيس إلى 
وزارة الثقاف��ة وأن يك��ون العاملني 
فيها ممن ينتمون إلى نقابة الفنانني 
العراقي��ني«. وقالت نعيم »س��يوفر 
القانون فرصة لتش��كيل عدة فرق 
مس��رحية أهلية وال يقتصر العمل 
فق��ط،  الرس��مية  الفرق��ة  عل��ى 
وسيفتح األبواب لكل اخلريجني من 
لتقدمي  الفنية  واألكادمييات  املعاهد 
أعمالهم املس��رحية على مستوى 

التمثيل واإلخراج.

بغداد ـ الصباح الجديد:
الثقاف��ة  وزارة  وكي��ل  التق��ى 
االتروشي  فوزي  واالثار  والس��ياحة 
ف��ي مكتب��ه ملكة جم��ال العراق 
2017، في��ان س��ليماني وقدم لها 
طاق��ة ورد عطره متمني��اً لها كل 
النجاح والتوفيق كسفيرة للجمال 

العراقي في الساحات الدولية.
واوضح االتروشي: ان هذه املسابقة 
ذات البع��د احلض��اري واالجتماعي 
واجلمالي تضع العراق على اخلارطة 
اجلمالي��ة للعال��م وتس��هم ف��ي 
تغيي��ر الص��ورة النمطية عنه في 

اذهان الناس.

كما ان املس��ابقة تأتي تواصاًل مع 
نهج مكافحة افكار بالية تنتقص 
م��ن دور امل��رأة ف��ي مجم��ل تطور 

اجملتمع. 
كل  باش��تراك  االتروش��ي  واش��اد 
الطي��ف العراقي االثن��ي والديني 
وكل مناطق العراق في املس��ابقة 
جمالي��ة  تظاه��رة  جعله��ا  مم��ا 
وثقافية في مواجهة كل اش��كال 
العن��ف والتناح��ر الس��ائدة ف��ي 
اجملتم��ع، مثلم��ا ش��كلت صفعة 
بوج��ه االره��اب الذي يع��ول على 
اجله��ل والتخل��ف والظالمية في 
انتخ��اب  وكان  اهداف��ه.  حتقي��ق 

الفت��اة االيزيدي��ة )ليديا الش��يخ( 
كملكة جمال االزيديني رسالة ذات 
مغزى عميق في االنتصار للنس��اء 
االزيدي��ات اللوات��ي تعرضن حلملة 
سبي واغتصاب غير مسبوقة في 

عاملنا الراهن.
من جهتها عبرت فيان السليماني 
ع��ن س��عادتها الغام��رة باللق��اء 
واب��دت االس��تعداد الكام��ل إلجناز 
امله��ام االجتماعي��ة املنوط��ة بها 
عل��ى  الثقاف��ة  وزارة  وش��كرت 
اهتمامها بهكذا مب��ادرات خالقة 
تنع��ش ثقافة الس��الم والوئام في 

اجملتمع.
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مهني��اً: تط��رأ بع��ض األح��داث لتس��ّبب لك 
املشكالت او الفشل، أنصح لك تعزيز العالقات 
املهني��ة عاطفياً: إس��داء النصائح للش��ريك 
يك��ون مفي��داً، لكّن العم��ل مبوجبه��ا يفرض 

عليكما قيوداً لم تكونا تتوقعاها

مهني��اً: إي��اك والتس��رع في اتخ��اذ القرارات 
املصيرية، راجع حساباتك وال سيما عالقاتك 
املهنية عاطفياً: التساهل مع الشريك يزيده 
حباً بك ويقّدر تصّرفك معه، وهذا ما يجعله 
ينتظر الفرصة املناس��بة ليبادلك باملثل في 

احلب والعطاء

مهنياً: قد يثور غضبك على بعض التصرفات 
أو املواقف وتتكلم على نحو جارح فتتسبب 
بخ��الف م��ع الزم��الء عاطفي��اً: الغي��رة من 
األس��باب الس��لبية في العالقة بالش��ريك، 

حاسب نفسك قبل اآلخرين فترتاح أكثر

مهني��اً: حواف��ز جدي��دة في العم��ل جتعلك 
أكثر حماس��ة ونش��اطاً، وفرص جناح متعدد 
عاطفياً: ال حتكم على الشريك بتسّرع، فهو 
شّفاف وحّساس إلى حّد كبير، وسيثبت لك 

أنك أخطأت في تسّرعك بحقه

إحذر س��وء تفاهم أو التباس��اً في أحاديثك، 
وك��ن واعي��اً ل��كل م��ا يق��ال حول��ك ودّون 
املالحظ��ات، وتتاح ل��ك فرص مهني��ة مميزة، 
ويحالفك احلظ وحتق��ق أرباحاً عاطفياً: تقدم 
غي��ر متوقع في العالقة بالش��ريك، بس��بب 

اقدامك على دعمه دائما

مهني��اً: إح��ذر نفق��ات ل��م تتوقعه��ا لدفع 
بعض املس��تحقات، أو لتغطية عملية شراء 
عاطفياً: مؤهالتك تلفت أنظار الشريك وتثير 
إعجابه، فأنت قادر على تنفيذ كل ما يطلبه 

منك من دون أن تشعره أنك خاضع له

مهني��اً: تواج��ه حقيق��ة م��ا، وتضط��ر رمبا 
إلى إلغاء بع��ض املواعيد ملعاجل��ة أمر طارئ 
عاطفياً: جتاربك السابقة في اجملال العاطفي 
لم تكن جيدة، لكن ما تواجهه اليوم يختلف 

كلياً عن التجارب السابقة

االس��تثمارات  ف��ي  األرب��اح  مهني��اً: حتق��ق 
التي أجنزتها أخيراً، إنه يوم مناس��ب لش��راء 
األس��هم وعقد الصفقات الكبيرة  عاطفياً: 
متّر بي��وم رائع وممتاز مع احلبي��ب وهو األفضل 

في العالقة مقارنة مبا سبق

مهني��اً: ح��اول أن تبتع��د ع��ن العدائية غير 
املبّررة في العمل، فاملرحلة املقبلة ستفرض 
عليك التعامل م��ع اآلخرين بجدية عاطفياً: 
حب مفاج��ىء ولقاءات رومانس��ية متعددة، 

تسعد على تغيير مزاجك

مهني��اً: ه��ا أنت تواج��ه س��لبيات تعاطيك 
م��ع اآلخرين خالفاً ملا اعت��ادوه منك، ما الذي 
غّيرك أو حّولك إلى شخص آخر؟ عاطفيا قد 
جتد املس��اعدة التي كنت تبح��ث عنها عند 
الش��ريك، لذا يستحس��ن أن تس��تفيد من 

وجوده بقربك قدر املستطاع

مهني��اً: احلظوظ جميل��ة وممي��زة، حتّفزك على 
االجته��اد واملواظب��ة، ويرافقك احل��ظ عاطفياً: 
تتمتع بقدر عاٍل من املنطق والنزاهة في تقييم 
الشريك ولو كان من أعز األشخاص على قلبك 

واهمهم في حياتك

الحوتالجديالدلو

مهنياً: يكون النجاح من نصيبك وتس��تعيد 
حيويت��ك، وتتلق��ى جواب��اً او اش��ارة وتنطلق 
مبرحلة جديدة عاطفياً: سعادة كبيرة جداً في 
طريقها اليك، وهذا س��ببه التفاهم التام مع 

الشريك على العناوين األساسية

حظك اليـوم



أبو ظبي ـ وكاالت:
الكعبي  اإلماراتيان هيثم  التحق 
وعباس ناصري، بن��ادي جولد وين 
بلس اجمل��ري، املش��ارك حالًيا في 
التصفي��ات املؤهلة لدوري أبطال 
أوروب��ا لك��رة القدم الش��اطئية، 
بعدما تألق الالعبان مع املنتخب 
اإلماراتي في كأس آسيا ومونديال 
كأس العال��م للكرة الش��اطئية 

في الباهاما.
وس��بق أن التحق قائ��د املنتخب 
اإلماراتي ولي��د محمدي، وحارس 
املرمى حميد جمال، بنادي إنيرجيا 
للمش��اركة  اجمل��ري،  جيوجن��وس 
لك��رة  أوروب��ا  أبط��ال  دوري  ف��ي 
القدم الش��اطئية، كم��ا ينتظر 
أن يوق��ع مدرب املنتخب اإلماراتي 
املازم��ي،  محم��د  للش��اطئية 
ومساعده س��عيد املازمي، عقًدا 
لتدري��ب أح��د األندي��ة األوروبية، 
واملشاركة في البطولة األوروبية 

نفسها.
وقال هيثم الكعبي، الذي سجل 
اإلماراتي، في  هدفني للمنتخ��ب 
املوندي��ال بالباهام��ا، أن احترافه 
احلال��ي مع نادي جول��د وين بلس، 

جتربة مميزة بالنس��بة له، وحصاد 
جيد ملوسم كان حافال باإلجنازات 
واألرقام املمي��زة التي حتققت مع 
منتخب بالده للش��اطئية، سواء 
عل��ى صعي��د كأس آس��يا الذي 
احت��ل في��ه »األبي��ض« اإلماراتي 
املركز الثاني، أو املشاركة املميزة 
بنس��ختها  العال��م  كأس  ف��ي 

األخيرة.
عب��اس  الالع��ب  تق��دم  وب��دوره 

ناصري، من خالل املوقع الرسمي 
الحتاد الك��رة اإلماراتي، بالش��كر 
ل��كل م��ن كان ل��ه س��بب ف��ي 
االحتراف  إل��ى مرحل��ة  وصول��ه 
األبط��ال  دوري  ف��ي  واملش��اركة 
األوروبي، وفي مقدمتهم أس��رته 
الت��ي س��اندته دوًما، وش��جعته 
عل��ى الوصول إلى ه��ذه املرحلة، 
وكذلك اجلهازي��ن اإلداري والفني 

للمنتخب اإلماراتي.
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العواصم ـ وكاالت:

ينُظ��ر جيانلويجي بوفون، حارس 
يوفنت��وس لنهائ��ي دوري أبطال 
أوروبا، الذي سيواجه فيه فريقه، 
ري��ال مدري��د، الس��بت املقب��ل، 
بنحو مختلف ع��ن بقية العبي 

الفريقني.
 فاحل��ارس اإليطال��ي، والعالم��ة 
املميزة للكالتش��يو، يحلم برفع 
أول لقب لدوري األبطال بتاريخه 
الطويل داخل املستطيل األخضر، 
ال��ذي يناهز 22 عاًم��ا، رغم أكثر 
من محاولة، كان��ت آخرها، قبل 

عامني، أمام برشلونة.
بدأ بوفون، ش��وطه م��ع اللعبة، 
ناش��ًئا مع بارما الذي ترعرع فيه 
ل�5 س��نوات، قبل أن يوقع عقده 
االحترافي األول عام 1995..وحقق 
م��ع بارم��ا، لق��ب كأس إيطاليا، 
ثم كأس االحت��اد األوروبي )الدوري 
 ..)1999 ع��ام  حالًي��ا  األوروب��ي 
وخطف بأدائه الرائع، أنظار كبار 
الدوري اإليطال��ي، ليخطفه في 
النهاي��ة يوفنتوس، لتبدأ قصته 
م��ع الس��يدة العج��وز منذ عام 

2001، وحتى اآلن.
بوف��ون مبش��رة  بداي��ة  كان��ت 
م��ن  الكثي��ر  عك��س  للغاي��ة، 
النجوم الذين عانوا في البدايات 
م��ع األلق��اب األوروبي��ة، بعد أن 
حقق اللقب األوروب��ي األول، في 
بداية مس��يرته مع بارما، بعدما 
واجه باملباراة النهائية مارسيليا، 
وعمره حينها ل��م يتجاوز ال�21، 
وتألق بنحو مميز في املباراة، التي 
انته��ت بثالثية نظيف��ة للفريق 

اإليطالي.
التاريخية،  وبعد هذه املواجه��ة 
ارتفع��ت معنوي��ات بوف��ون في 
أن يب��دأ جمع اجملد م��ن أطرافه، 
انضمام��ه ملنتخب  وأن  خاص��ة 
إيطالي��ا ل��م يأخ��ذ كثي��رًا من 
الوقت، لكن األمور سارت بطريق 
آخ��ر، فالتألق وحص��د البطولة 
تلو األخرى بإيطاليا، رافقه سوء 

طالع على الصعيد األوروبي.
التجربة األول��ى، مع نهائي دوري 
األبطال، كانت مبوس��م »2002-

2003«، وحينه��ا قدم يوفنتوس، 
مس��توى هزيالً ب��دور اجملموعات، 
وتأه��ل ثانًيا بف��ارق األهداف عن 
بازل السويس��ري، وديبورتيفو ال 
كورونيا اإلسباني، في حني تصدر 
مانشس��تر يونايت��د، اجملموع��ة 

بفارق 6 نقاط عن الفرق الثالثة.
لك��ن بالدور الثان��ي، جتاوز بوفون 
ورفاقه حال��ة الضعف، وأجهزوا 
على عمالقي إسبانيا »برشلونة 
وري��ال مدري��د«، عل��ى التوال��ي، 
وص��والً للمب��اراة النهائية، أمام 

ج بالنجوم. ميالن املدجَّ
بوف��ون،  استبس��ال  وبرغ��م 
ف��ي ال��ذود ع��ن ش��باكه الت��ي 
بقي��ت نظيف��ة طيل��ة الوقتني 
األصل��ي، واإلضافي، إال أن ركالت 
له��ا كلمة  الترجيحي��ة، كانت 
الفص��ل في إعالن مي��الن، بطالً 

ألوروبا.
احملاولة الثانية، كانت في موسم 
»2014-2015«، ح��ني وجد بوفون 
نفس��ه، يواجه أقوى تش��كيلة 
بالنهائ��ي،  برش��لونة  بتاري��خ 
بقيادة ميسي، ونيمار، وإنييستا، 
وتش��افي، وبيدرو، فلم يقَو على 
خاس��رًا  ليخ��رج  مقارعته��م، 

.)3-1(
ويب��دو أن أوروب��ا أيًض��ا رفض��ت 
االبتس��ام في وجه بوفون، حيث 
ل��م ينجح ف��ي الفوز ب��أي لقب 

أوروبي مع منتخب إيطاليا.
فف��ي نهائ��ي ي��ورو2012 وص��ل 
بوفون م��ع األزوري للنهائي، أمام 
بطل العالم، منتخب إس��بانيا، 
لكن��ه ل��م يق��و عل��ى الصمود 
تاريخية  أمامه، وكانت خس��ارة 

.)4-0(
ف��ي كأس العال��م، كانت األمور 
مختلف��ة مع بوف��ون، حيث جنح 
في حتقي��ق اللقب م��ن الوصول 

األول للنهائي 2006.

وقدم بوفون، خالل تلك البطولة، 
فريق��ه  وق��اد  أس��طوريًا،  أداًء 
للنهائي ملواجهة فرنس��ا بقيادة 
زي��ن الدين زي��دان، الذي س��جل 
هدًف��ا بركلة جزاء، لك��ن بوفون 
وقف سًدا منيًعا جلميع احملاوالت 
أخطره��ا  كان��ت  الفرنس��ية، 
رأس��ية زي��دان، الت��ي أنق��ذ بها 

بوفون حظوظ إيطاليا باللقب.
وتوج بوفون، خالل تلك البطولة، 
بجائزة أفض��ل حارس بالبطولة، 
وكان ضم��ن تش��كيلة منتخب 
كأس العال��م، وح��ل ف��ي العام، 
الذهبية،  نفس��ه وصيًفا للكرة 
فابي��و  لزميل��ه  ذهب��ت  الت��ي 

كانافارو.
أيامه  أفض��ل  بوفون��ه،  يعي��ش 
كحارس، وق��د يجد في مواجهة 
بنهائ��ي كارديف،  ري��ال مدري��د 
فرصة سانحة خلتام هذا املوسم 
الذهبي باملس��ك، بع��د أن حقق 
الثنائي��ة احمللي��ة، وباتت  لقب��ي 
الثالثي��ة عل��ى بع��د 90 دقيقة 
فق��ط، وحتقي��ق لق��ب يحلم به 

منذ بداية مشواره.
من جان��ب اخر، أع��رب قائد ريال 
س��يرجيو  اإلس��باني،  مدري��د 
راموس، عن أمله في الفوز بنهائي 
دوري األبطال السبت املقبل أمام 
يوفنت��وس اإليطال��ي، دون أن مير 
الفريق ب�«شك وتوتر« النهائيني 
الس��ابقني أم��ام أتلتيكو مدريد 
ف��ي 2014 و2016.. وف��از الري��ال 
في 2014 بأربع��ة أهداف لواحد، 
لكنه ظل متأخرًا ف��ي النتيجة 
حتى الدقيقة 93، حينما سجل 
رام��وس ه��دف التعادل برأس��ه، 
لتمت��د املب��اراة لوق��ت إضاف��ي 
انتصر فيه النادي امللكي، أما في 

2016 ففاز بركالت الترجيح.
وقال راموس، اليوم، في تصريحات 
الي��وم املفتوح لوس��ائل اإلعالم 
بالن��ادي »أمتن��ى أال نصل لنفس 
مس��تويات القلق والتوتر. عشنا 
حلظ��ات فري��دة ف��ي النهائي��ني 
األخيرين. أمتن��ى أن نلعب املباراة 
الكأس  ونه��دي  كما خططن��ا، 

لكل املدريديني«.
وتاب��ع الالع��ب »حققن��ا الليجا 
هذا العام عقب خمس س��نوات 
من الغي��اب. يج��ب أن نزين هذا 

اإلجناز بالفوز بدوري األبطال«.
وصرح راموس »منر بلحظة جيدة 
بدنًي��ا وذهنًي��ا ونواج��ه النهائي 
برغب��ة ف��ي الف��وز. ه��ذا ثال��ث 
نهائ��ي لنا ف��ي آخر 4 س��نوات. 
هذا أم��ر يجب تقديره أيًا كان ما 
سيحدث يوم الس��بت. أمتنى أن 
الفريق  املطلوب، ونصبح  نحقق 
الوحيد ف��ي التاريخ ال��ذي يفوز 
بهذه الكأس بنسختها اجلديدة 

ملرتني متتاليتني«.

راموس: أتمنى عدم تكرار سيناريو 2014 و2016

بوفون يأمل في محو الذكريات األليمة والتتويج بلقبه األول مع األبطال

بوفون في مباراة سابقة ليوفنتوس

الكعبي وناصري

تونس ـ وكاالت:
أوقع��ت قرع��ة بطول��ة إفريقي��ا لك��رة الس��لة 
»س��يدات« التي أُجريت أول أمس، منتخب تونس 
ف��ي اجملموعة األولى إلى جان��ب مالي والكاميرون 
وك��وت ديف��وار وأجن��وال، باإلضاف��ة إل��ى منتخب 
آخر س��يتم منحه بطاقة دعوة للمش��اركة في 
البطولة، التي ستقام بالعاصمة املالية، باماكو، 

ما بني يومي 18 و27 آب املقبل.
وجاءت القرع��ة صعبة على املنتخب التونس��ي، 
حي��ث تعتب��ر اجملموع��ة حديدي��ة، بالنظ��ر إل��ى 
اجملموع��ة الثاني��ة، التي ضمت الس��نغال ومصر 
وغيني��ا وموزمبيق ونيجيريا، إل��ى جانب منتخب 
من املنطق��ة الرابعة لم يتحدد بعد.. وس��ُتلعب 
مباريات البطولة بقصر الرياضة »سالماتو ميجا« 
في باماكو، وس��تكون مؤهلة ل��كأس العالم في 

إسبانيا 2018.

مدريد ـ وكاالت:
أعلن نادي برش��لونة االس��باني لكرة القدم، ان 
حارس مرم��اه الدولي األملان��ي مارك-أندريه تير 
ش��تيغن مدد عقده حتى سنة 2022، ما يطيل 

مسيرته مع النادي الى ثمانية أعوام.
وأوضح النادي الكاتالوني الذي فقد هذا املوسم 
لقب الدوري االسباني لصالح غرميه ريال مدريد، 
ان قيمة االستغناء عن احلارس البالغ من العمر 
25 عام��ا قب��ل نهاي��ة عقده »رفع��ت الى 180 

مليون يورو«.
وانض��م تير ش��تيغن الى النادي االس��باني في 
2014 قادما من نادي بوروس��يا مونش��نغالدباخ 
األملاني، وخاض في املوس��مني األوليني منافسة 
مع احلارس التش��يلي كالوديو برافو على املركز 

األساسي.
وأف��اد األملاني من رحيل برافو عن برش��لونة في 
صي��ف 2016، ليصب��ح ركيزة في التش��كيلة 
األساسية لناديه الذي أحرز معه تسعة ألقاب 
في املواس��م الثالثة املاضية، أبرزها دوري أبطال 
أوروب��ا 2015 وال��دوري االس��باني ف��ي موس��م 

.2016-2015

باريس ـ وكاالت:
عاد مهاجم موناكو الفرنسي، فالكاو جارسيا، 
إلى قائمة منتخب بالده الكولومبي استعدادا 
للمواجهتني الوديتني أمام إسبانيا والكاميرون 
يومي 7 و13 حزيران املقبل، والتي أعلنها مساء 

الثالثاء مدرب املنتخب، خوسيه بيكرمان.
وكانت إصاب��ة تعرض لها »النم��ر« في 17 آذار 
حرمت��ه من خ��وض تصفيات أمري��كا اجلنوبية 
املؤهل��ة ملوندي��ال روس��يا 2018 أم��ام بوليفيا 
واإلك��وادور، لهذا يع��ود ليدع��م منتخب بالده 
مجددا.. وأكد فالكاو عبر حس��ابه على )تويتر(: 
ب��كل  املنتخ��ب  لوديت��ي  اس��تعدادا  »أت��درب 

مسؤولية«.
كما يبرز في القائمة اس��تدعاء مهاجم كلوب 
ب��روج البلجيك��ي، خوس��يه إيريبرت��و والع��ب 
وسط ش��نغهاي ش��ينهوا الصيني، جيوفاني 
مورينو.وتض��م القائم��ة كذل��ك جن��وم »لوس 
كافيتيروس«، احلارس ديفيد أوس��بينا )أرسنال( 
واملدافع كريستيان زاباتا )ميالن( والعبي الوسط 
خاميس رودريجيز )ري��ال مدريد( وخوان كوادرادو 

)يوفنتوس( واملهاجم كارلوس باكا )ميالن(.
ول��م يس��تدع امل��درب األرجنتين��ي م��ن العبي 
الدوري احملل��ي في كولومبيا س��وى اثنني فقط 
هم��ا أبيل أجي��الر وكاميلو فارج��اس من فريق 
ديبورتيف��و كالي.وينتظ��ر أن حت��ل كولومبي��ا 
ضيفة على إس��بانيا في مدين��ة مورثيا، بينما 

تواجه الكاميرون في ملعب خيتافي.

سيدات تونس في مجموعة 
حديدية بسلة إفريقيا 

تير شتيغن حارسًا 
لبرشلونة حتى 2022

فالكاو يقود قائمة كولومبيا 
لوديتي إسبانيا والكاميرون

العواصم ـ وكاالت:

تغل��ب سيباس��تيان فيتي��ل، عل��ى 
زميله بفيراري كيم��ي رايكونني، أول 
أمس، ليتوج بس��باق جائ��زة موناكو 
الكب��رى، ضم��ن منافس��ات بطولة 
العالم لس��باقات سيارات فورموال1، 
ليحص��د في��راري لقب��ه األول، ف��ي 
الس��باق منذ 2001.وتصدر رايكونني، 
الس��باق حتى وجد فيتيل املس��احة 

التخاذ الصدارة.
وجاء دانيل ريكياردو، س��ائق فريق ريد 
بول ف��ي املركز الثال��ث على مضمار 
مونت كارل��و، البالغ 3.337 كيلومتر. 
ويعد هذا الفوز، ه��و الثالث لفيتيل 
ه��ذا املوس��م، وال���44 ف��ي تاريخه 
ليوس��ع الف��ارق بين��ه وب��ني لوي��س 
هاميلتون، س��ائق فريق مرس��يدس، 
ف��ي ترتي��ب فئ��ة الس��ائقني ل���25 
نقطة.وأنهى هاميلتون، بطل العالم 
3 مرات س��ابقة الس��باق، في املركز 

السابع.
 وسيكون الس��باق املقبل، هو سباق 
اجلائزة الكبرى الكندي، الذي يقام في 

مونتريال يوم 11 حزيران املقبل.
 رايكون��ني، الذي كان يدافع عن مركز 
االنط��الق األول، الذي حقق��ه للمرة 
األولى في 9 س��نوات، بدأ بسالس��ة 
في املنعط��ف األول مثلما فعل كل 
املتس��ابقني، وحصل هاميلتون على 
مرك��ز من خالل املناورة الوحيدة على 

املضمار.
 وتعتبر شوارع موناكو الضيقة حتفة 
مس��ابقات بطول��ة اجلائ��زة الكبرى 
حيث جتتمع العظمة واجلمال، ولكن 
الس��باق نفس��ه ميك��ن أن يخلو من 

األحداث الهامة.
 ومت��ر اللف��ة تل��و األخ��رى ف��ي هذه 
املنافس��ة، وس��ط تقدم الس��يارات، 
كم��ا أن الس��ائقني، ال ميكنهم عبور 
أو حت��ى  ال��ذي يس��بقهم،  الرج��ل 

التفكير في هذا األمر.
 وحقق ماكس فيرستابني، سائق ريد 
بول، تفوًقا بحلوله ف��ي املركز الرابع 
في اللفة 33 من أصل 78 لفة، لكنه 
لم يتمك��ن من اس��تكمال محاولة 
التق��دم على فالتيري بوتاس س��ائق 
مرسيدس.. وبعدها توقف سائق ريد 
بول اآلخر دانيل ريكياردو في منطقة 

الصيانة، لكنه اس��تطاع أن يحصل 
على املركز الثالث، وترك فيرس��تابني 
في املركز اخلام��س، يندب حظه عبر 

إذاعة الفريق.
 وقال فيتيل: »إنه سباق رائع لفيراري. 
لق��د حاولت الدفع بأقصى قدر ممكن 

وتفاجأت قلي��ال عندما تقدمت على 
كيم��ي«. وأض��اف: »ل��م نتمكن من 
التخطيط أكث��ر ولكن اخلطة كانت 

االنس��حاب ومبج��رد ظه��ور الفجوة 
قمت باس��تغاللها. كن��ت متفاجئا. 
من املميز الفوز هنا. سنحظى بليلة 
ممتع��ة ولدين��ا متس��عا م��ن الوقت 

لالستعداد لكندا«.
 كان ه��ذا هو النج��اح األول لفيراري 
في اإلماراة قب��ل 16 عاًما، عندما فاز 
مايكل ش��وماخر، بالس��باق ليتفوق 
فريق فيراري على مرسيدس في فئة 
الصناعني )-196 179(.وقال رايكونني: 
»إنه املركز الثاني، لكن الشعور ليس 

جيًدا«.
 وعوض هاميلتون، بعض األضرار جراء 
الفش��ل في تس��جيل زمن تنافسي 
في التجربة الرس��مية يوم السبت، 
وتراجع للمركز الس��ابع، بفارق مركز 
خلف كارلوس س��اينز، س��ائق فريق 

تورو روسو.
 وأكم��ل روماين جروس��يات )هاس(، 
وفيليب��ي ماس��ا )ويليام��ز(، وكيفن 
املتسابقني  ماجنوسني )هاس(، عقد 
العش��رة األوائ��ل..  وانقلبت س��يارة 
فيرلني، ومع بقاء سيارته على اجلدار، 
وم��ر وق��ت طوي��ل لوص��ول س��يارة 
األمان.ومت مس��اعدة السائق األملاني، 

الذي غاب عن بداية املوس��م؛ بسبب 
اإلصاب��ة، عل��ى اخلروج من س��يارته، 

وسار بعيًدا على األقدام.
 وفشل نيكو هولكنبرج، سائق فورس 
إنديا، بعدما انسحب من السباق في 
اللفة 16؛ بسبب مشاكل في صندوق 
الت��روس، فيما حتطمت س��يارة فريق 
س��اوبر، التي كان يقوده��ا ماركوس 
إريكس��ون، حتت سيارة األمان باللفة 
66.وفق��د س��توفيل فاندورني، الذي 
يس��عى للحص��ول عل��ى أول نقطة 
ملكالرين هذا املوسم، السيطرة على 
الس��يارة، واصط��دم باحلائط عندما 

كان يحتل املركز العاشر.
وفش��ل دانيي��ل كفيات، س��ائق تورو 
روس��و، من إنهاء السباق بعدما وقع 
ضحية لسيرجيو بيريز، سائق فورس 
إندي��ا، ال��ذي ح��اول التق��دم مركزا..  
س��ترول  النس��ي  الش��اب  واضط��ر 
لالنس��حاب من السباق قبل 5 لفات 
من نهاية السباق؛ بسبب مشكالت 
ف��ي الفرام��ل..  وأنهى جولي��ون باملر 
)رينو( وإيستيبان أوكون )فورس إنديا( 
وبيريز السباق ولكنهم لم يحصلوا 

على اية نقاط

فيتيل يحرز  كأس سباق موناكو لفورموال 1
فيراري يحصل على لقبه األول منذ 2001 تقرير

فيتيل

الدوحة ـ وكاالت:
يخوض منتخب قط��ر األول لكرة 
القدم مواجهة ودي��ة أمام نظيره 
كوريا الش��مالية، 6 حزيران املقبل 
عل��ى ملع��ب جاس��م ب��ن حمد 
بنادي الس��د في إطار استعدادات 
العناب��ي للق��اء كوري��ا اجلنوبي��ة 
املؤهلة  التصفيات احلاس��مة  في 

ملونديال روسيا 2018.
ويس��عى منتخب قط��ر لتحقيق 
أكبر اس��تفادة م��ن املب��اراة التي 

تقام قبل أس��بوع من مباراة كوريا 
اجلنوبي��ة املقرر إقامته��ا بالدوحة 
ي��وم 13 حزيران املقب��ل في اجلولة 
التصفي��ات  م��ن  األخي��رة  قب��ل 
العنابي  يبحث  والت��ي  املونديالية 
عن الف��وز بها واس��تعادة الثقة.. 
تدريباته  ويواص��ل منتخب قط��ر 
حتت قي��ادة األوروجويان��ي خورخي 
فوساتي وتضم تشكيلته احلالية 
16 العبا لي��س بينهم العبو فريق 

خلويا.

ويش��ارك ف��ي التدريب��ات كل من 
مش��عل عب��د اهلل وأحم��د عب��د 
بوعالم خوخي  )األهل��ي(  املقصود 
)العرب��ي( ياس��ر أبوبك��ر وخليفة 
أبو بكر )اجليش( حس��ن الهيدوس 
ماجد  وإبراهيم  الش��يب  وس��عد 
وبيدرو ميجويل وعبد الكرمي حسن 
وعلي أس��د اهلل وكس��وال محمد 
)الس��د( مصعب خضر وموس��ى 
ه��ارون ورودريجو تابات��ا وعمر باري 

)الريان(.

روما ـ وكاالت:
أعل��ن ن��ادي روما اإليطال��ي جتديد 
عق��د الع��ب وس��طه الهولن��دي 
الدول��ي كيف��ني س��ترومتان حتى 
2022.وانضم س��ترومتان )27 عاماً( 
إل��ى روم��ا قادم��اً م��ن آيندهوفن 
الهولندي ف��ي 2013 مقابل 16.5 
ملي��ون ي��ورو )18.4 ملي��ون دوالر( 
وبعقد ميتد خلمسة أعوام.. وتعرض 
سترومتان إلصابة بقطع في الرباط 

الصليبي للركبة في آذار 2014.
ثم خض��ع لعملية جراحية لعالج 
إصاب��ة مماثلة ف��ي كان��ون الثاني 
2015، ليتقل��ص مش��واره إلى 11 
مش��اركة فق��ط ف��ي املوس��مني 
الثان��ي والثال��ث ل��ه م��ع الفريق 
.وقال س��ترومتان »متديد العقد أمر 
استثنائي بالنس��بة لي، أريد حقاً 
الفوز بشيء ما هنا، وسأفعل كل 
ما بوسعي من أجل حتقيق ذلك«.. 

وأضاف »كل من ف��ي النادي وقف 
إلى ج��واري أثن��اء اإلصاب��ة، وهذا 
سبب آخر لشعوري بالسعادة إزاء 

البقاء هنا«.
وش��ارك س��ترومتان في 33 مباراة 
وس��جل أربعة أهداف في املوسم 
املنقضي، ليس��اهم مع رفاقه في 
حتقيق روما املرك��ز الثاني والتأهل 
إل��ى دور اجملموعات ل��دوري أبطال 

أوروبا.

كوريا الشمالية تجّهز قطر
 لمباراة تصفيات المونديال

روما يجدد عقد الهولندي ستروتمان 

اإلماراتيان الكعبي وناصري يحترفان 
بنادي جولد وين بلس المجري



 بغداد ـ إعالم البارالمبية:
يغادرنا يوم الثاني عش��ر من حزيران 
اجلاري منتخب العراق بتنس طاولة 
ُمتح��دي اإلعاقة املش��ارك ببطولة 
أملاني��ا الدولية بوفد يترأس��ه عضو 
احت��اد اللعب��ة وس��ن عب��د الرض��ا 
ومشاركة ستة العبني من الشباب 
واملتقدمني للمدة من الثالث عش��ر 
ولغاي��ة الثامن عش��ر من الش��هر 

ذاته.
وق��ال رئي��س االحت��اد املرك��ز لتنس 
الطاول��ة س��مير علي لطي��ف: أن 
أهمية هذه البطولة تكمن في أنها 
األول��ى ضمن مش��اركات منتخبنا 
على املس��توى األوربي واس��تعداداً 

للبطوالت القارية املقبلة

وأض��اف: عملن��ا عل��ى زج الالعبني 
الش��باب والناش��ئني م��ع زمالئهم 
املتقدمني لغرض االحتكاك وصقل 
اجل  التكنيكي��ة م��ن  مهاراته��م 
خوض منافس��ات األس��ياد املقبلة, 
فض��ال ع��ن من��ح ه��ذه البطول��ة 

للمشاركني أربعون نقطة .
و أوض��ح رئي��س االحت��اد: أن الوف��د 
املش��ارك يض��م الالعب��ني س��هير 
عبداالمير )فئة 8(, جنلة عماد لفتة 
)فئة4(, حوراء س��عد ياسني )فئة3(, 
علي عب��د االمي��ر )فئ��ة8(, محمد 
والالعب  )فئ��ة7(  قحط��ان عدن��ان 
سعيد موسى علي )فئة8( بأشراف 
مدربهم أحمد عبد احلسن واحلكم 

الدولي احمد زغير.

بغداد  ـ الصباح الجديد:
 اك��د مدي��ر ع��ام دائ��رة العالق��ات 
والتع��اون الدول��ي احمد املوس��وي 
ان م��ا طرح للتصوي��ت في مجلس 
النواب من تعديل على قانون األندية 
رق��م ١٨ لس��نة ١٩٨٦في اجللس��ة 
االخيرة يختلف في اغلب فقراته عن 
التعديل الذي أرسلته وزارة الشباب 
والرياضة والذي مت قراءته في القراءة 
االولى للبرملان والذي اعتمد بشكل 
أساسي على عدم مخالفة املواثيق 

والقوانني الرياضية الدولية.
وقال املوس��وي في تصريح رس��مي: 

ان الوزارة اعتمدت بش��كل أساسي 
ف��ي تعديل قانون ١٨ لس��نة  ١٩٨٦ 
عل��ى   ١٩٨٨ لس��نة   ٣٧ وتعديل��ه 
فقرات ال تتقاطع واملواثيق والقوانني 
الرياضية الدولية وارسلت النسخة 
املقترح��ة بفق��رات مختص��رة الى 
مجلس الن��واب عبر جلنة الش��باب 
األول��ى  الق��راءة  ومت��ت  والرياض��ة، 
واضاف��ة بع��ض الفق��رات إذ أخ��ذ 
بنظ��ر االعتب��ار م��ا جاء ف��ي كتاب 
اجمللس األوملبي االس��يوي الذي راعى 
إس��تقاللية األندي��ة وتنظي��م آلية 
انتخاباته��ا من قبل وزارة الش��باب 

والرياض��ة بالتنس��يق م��ع اللجنة 
االوملبي��ة م��ن دون ان يك��ون هن��اك 
تدخ��ل بعمل تلك األندية او اي تأثير 

على سير العملية االنتخابية.
 وأض��اف املوس��وي: ان اضاف��ة عدد 
من الفقرات على تعديل القانون اثر 
على املبدأ األساس ولوحظ ان هناك 
تعديالت ال تتفق مع املواثيق الدولية، 
لذا س��تقوم وزارة الشباب والرياضة 
بإج��راء تعدي��الت على الن��ص الذي 
سيتم التصويت عليه في الرابع من 
متوز املقبل وحسب ما جاء في كتاب 

اجمللس األوملبي االسيوي.

19رياضة اخلميس 1 حزيران 2017 العدد )3710(

سلة العراق إلى جانب 
الصين وقطر والفلبين قاريًا

اليابان واألردن يضيّفان 
الناشئة تجريبيًا

الجوية: هدفنا الحفاظ 
على كأس االتحاد

بغداد ـ الصباح الجديد:
اس��فرت نتائج قرعة بطولة اس��يا بكرة السلة التي 
ستضيفها بيروت للمدة من 8 ولغاية 22 من شهر اب 
املقبل عن وقوع منتخبنا الوطني في اجملموعة الثانية 

الى جانب منتخبات الصني وقطر والفلبني.
وقال امني سر احتاد السلة الدكتور خالد جنم: اجملموعة 
ليس��ت سهلة وتتطلب منا كأحتاد التحضير املناسب 
للبطول��ة، وعلى ج��دول اولوياتنا حس��م هوية املدرب 
االجنبي الذي س��يقود الفريق في امل��دة املقبلة ليقود 

تدريبات املنتخب بعد عيد الفطر املبارك.
واش��ار ال��ى ان نتائج البطول��ة لن تؤثر ف��ي تصفيات 
كأس العال��م ك��ون الع��راق تأهل بوقت س��ابق، اال ان 
نتائج��ه مهمة ملعرف��ة امكاني��ة الفري��ق، واملباريات 
ستكون محطة مهمة للمدرب االجنبي للوقوف على 
مس��تويات املنتخبات املنافس��ة وكذلك التعرف على 
امكانات الالعبني. واش��ار ال��ى ان تعاقد منتخب قطر 
مع قصي حامت على راس اله��رم التدريبي يحتم علينا 
حسم ملف املدرب اجلديد ليلعب بتكتيك مغاير كون 
قصي حامت سبق ان اشرف على تدريب املنتخب الوطني 
ويعرف امكانات الالعبني بشكل دقيق، وبالتالي نراهن 

على كفاءة املدرب اجلديد خللق فارق فني كبير.

بغداد ـ الصباح الجديد:
ب��دأ منتخب الناش��ئني بقي��ادة املدرب قحط��ان جثير 
حتضيرات��ه ابتداء من امس االحد  اول��ى مراحل اعداده 
لنهائي��ات كاس العالم املق��رر ان حتتضنها الهند في 

النصف االول من شهر تشرين االول من هذا العام.
وقال مدرب املنتخب قحطان جثير ان منتخب الناشئني 
الذي سيرحل الى منتخب الشباب بعد انتهاء النهائي 
العامل��ي بدأ الي��وم االحد اولى وحدات��ه التدريبية التي 
ستستمر مس��اء كل يوم طيلة ش��هر رمضان خاض 
مبارات��ني جتريبيتني واح��دة امام ن��ادي الصحةانتهت 
بف��وزه 4-0  والثانية ي��وم امس مع منتخ��ب الالعبني 
املغتربني وانتهت املباراة لصاحلة 3-0 ، واوضح جثير ان 
منه��اج املنتخب الذي اع��ده للنهائيات يتضمن تلبية 
دع��وة من االحت��اد االردني خل��وض لقاءي��ن جتريبيني مع 
منتخب شباب االردن  يومي 17 و19 من الشهر املقبل 
كما س��يدخل املنتخب معس��كرا تدريبيا في اليابان 
بناء عل��ى دعوة ياباني��ة خلوض مباراة ام��ام منتخبها 
ماب��ني الثالث والثالث عش��ر من ش��هر مت��وز املقبل ، 
واض��اف جثي��ر ان هنالك معس��كرين تكفل��ت بهما 
اللجنة االوملبية العراقية لم يحدد موعدهما حتى االن 
بانتظار ماستسفر عنه قرعة النهائيات التي ستجري 
في الس��ابع من شهر متوز املقبل حيث جتري النهائيات 
ف��ي 6 واليات هندية وفي ظ��روف جوية خبرنا التعامل 
معها في نهائيات اس��يا االخيرة الت��ي  اقيمت هناك 
واحرز العراق لقبها فيما ننتظر معرفة املنتخبات التي 
س��تواجهنا في كاس العالم من اجل حتديد املنتخبات 

التي سنقابلها في رحلة االعداد االخيرة.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أع��رب م��درب فريق القوة اجلوية باس��م قاس��م عن 
ارتياحه لبلوغ املباراة النهائية ل كأس االحتاد اآلسيوي، 
مبينا أنه راهن على حس��م مبارات��ه أمام الزوراء في 
قط��ر وجن��ح بذلك، فيما أش��ار إل��ى أن هدفه املقبل 

احلفاظ على اللقب.
وقال باس��م قاس��م في حديث صحفي إن��ه »راهن 
على حس��م نتيجة مباراته مع الزوراء في قطر وجنح 
في حتقيق مس��عاه«، مبينا أن«مباراة الذهاب رغم ان 
نتيجته��ا كان��ت ملصلحة الزوراء رقمي��ا لكن اجلوية 

كان أفضل فنيا«.
وأضاف قاس��م أن »فريق��ه قدم مب��اراة كبيرة وبذل 
الالعب��ون جهدا مميزا كللوه بتحقي��ق الفوز والتأهل 
للمب��اراة النهائية للبطولة«، مش��يرا إلى أن »هدف 
الفري��ق هو احلفاظ على لقبه التأريخي بغض النظر 
عمن سيواجه في نهائي البطولة«.وكان القوة اجلوية 
تغل��ب على ال��زوراء بهدف نظيف ف��ي نصف نهائي 

االحتاد اآلسيوي ليتأهل للمباراة النهائية للبطولة.
هذا وس��يلعب اجلوية في مباراتي نهائي غربي آسيا 
امام فريق الوحدة السوري ذهاباً وإياباً في شهر أيلول 

املقبل.

بغداد  ـ الصباح الجديد:

اس��تقبل وزي��ر الش��باب والرياضة 
عبد احلس��ني عبطان، صباح أمس، 
وف��د منتخب االردن الش��قيق لدى 
وصول��ه الى مطار البص��رة الدولي 
قادما م��ن العاصمة االردنية عمان، 
وكان في استقبال الوفد رئيس احتاد 

كرة القدم عبد اخلالق مسعود.
 واش��اد عبطان باملواق��ف املبدئية 
لرئي��س االحتاد االردن��ي بكرة القدم 
االمير علي بن احلسني ومبادرته بان 
يك��ون املنتخب االردني اول منتخب 
يلع��ب مباراة ودية ف��ي العراق بعد 
رف��ع احلظ��ر اجلزئ��ي ع��ن املالع��ب 
العراقي��ة، مبين��ا ان ه��ذه املواقف 
ليست بجديدة عن االردن الذي اكد 
في اكثر من مناس��بة انه سيكون 
م��ع العراق في مطالبه املش��روعة 

القامة املباريات على اراضيه.
 واض��اف عبطان ان العراق يس��عى 
من خالل ه��ذه التظاهرة الرياضية 
الكبي��رة ان يثبت للعالم ان الوضع 
االمن��ي مس��تقر وان��ه ق��ادر على 
تضييف االش��قاء واالصدق��اء، وان 
املب��اراة س��تكون مناس��بة مهمة 
لتنظيم  املناسبة  االرضية  لتهيئة 

البطوالت القارية مستقبال.
كما، ناش��د وزير الشباب والرياضة 
أم��س  عبط��ان،  احلس��ني  عب��د 
اجلماهي��ر الرياضية بوجوب االلتزام 
بتعليمات وزارة الش��باب والرياضة 
عن��د حضورهم مب��اراة رفع احلظر 
العراق��ي ونظي��ره  ب��ني منتخبن��ا 
االردني مس��اء الي��وم اخلميس في 
ملع��ب البصرة الدول��ي، مؤكدا ان 
جن��اح التظاه��رة الرياضي��ة يكمن 
في تظافر جهود اجلميع والس��يما 
اجلماهي��ر الرياضية التي س��تؤطر 
ه��ذه االجن��ازات مبين��ا ف��ي الوقت 
الميتل��ك  ان كل ش��خص  نفس��ه 
بطاقة دخول الى  املباراة لن يتمكن 
من مشاهدة اللقاء من ارض املباراة 
وان هن��اك قنوات تلفازي��ة محلية 
وعربية ستنقل احلدث وبامكان من 
لم تس��نح له الفرصة في احلصول 
عل��ى بطاق��ة الدخ��ول مش��اهدة 

املباراة من التلفاز.
 واك��د عبط��ان ان ال��وزارة اصدرت 
قائم��ة بامل��واد املمنوع��ة تداوله��ا 
ابتداءا م��ن مباراة االردن وتش��مل، 
املفرقعات النارية والسالح واالدوات 
اجلارحة واش��عة اللي��زر.. والقناني 

الزجاجي��ة وقنان��ي املي��اه الكبيرة 
الفيدي��و  وكامي��رات  والصغي��رة 
بالنس��بة للجمه��ور.. و الس��كائر 
واملش��روبات  واخملدرات  والقداح��ات 
الكحولي��ة والك��رزات.. والالفت��ات 
العنصرية والطائفية التي تس��يء 
للوحدة الوطنية واللحمة العراقية 

والصور السياسية والدينية.
وجدد وزير الش��باب و الرياضة عبد 
احلس��ني عبط��ان دعوت��ه اجلماهير 
الرياضي��ة الى التع��اون مع اجلهات 
التفتي��ش  نق��اط  ف��ي  األمني��ة 
واللجان التنظيمية ملباراة العراق و 
االْردن الودية مس��اء اليوم اخلميس، 
به��دف اجناح احل��دث االب��رز واألهم 
للكرة العراقي��ة على ارض البصرة 
الفيحاء، و الذي سيعزز قدرة العراق 
و املؤسس��ات املتصدي��ة مللف رفع 

احلظر الكلي عن الكرة العراقية .
و ق��ال عبطان في تصريح لقس��م 
االع��الم و االتص��ال احلكوم��ي » ان 
إجن��اح املب��اراة الدولي��ة االولى بعد 
ق��رار االحت��اد الدول��ي لك��رة القدم 
برف��ع احلظ��ر للجزئي ع��ن املالعب 

العراقي��ة ، تع��د مهم��ة وطني��ة 
يكون��وا  ان  اجلمي��ع  تتطل��ب م��ن 
على قدر املس��ؤولية ف��ي احلرص و 
االهتم��ام و التعاون، للخروج بأبهى 
صورة تنظيمي��ة تؤكد قدرتنا على 
اس��تضافة املباري��ات الرس��مية و 

الودية.
و اض��اف » ان��ه مت حتدي��د ٨ بواب��ات 
لدخ��ول و خ��روج اجلماهي��ر ملدينة 
البص��رة البص��رة الرياضي��ة بغية 
احلفاظ على انس��يابية دخولهم و 
خروجه��م دون ارباك و فوضى مبينا 
انه مت التنس��يق مع املؤسسات ذات 
العالق��ة لتوفي��ر ٣٠٠ حافلة لنقل 
اجلماهير الى اق��رب نقطة تفتيش 
قريب��ة من املدين��ة الرياضية ، و لن 
تس��ير اجلماهي��ر اكثر م��ن نصف 
كيلو مت��ر باجت��اه ملع��ب البصرة 

الدولي.
و أش��ار وزير الشباب و الرياضة الى 
ان��ه مت حتديد وقت دخ��ول اجلماهير 
من الساعة السادس��ة عصرا الى 
العاشرة مساء موعد انطالق املباراة 
، مش��ددا عل��ى اهمية ع��دم جلب 

امل��واد املمنوعة من دخ��ول املالعب 
وفق تعليم��ات االحتادين االس��يوي 
و الدول��ي و التي بينته��ا الوزارة في 

وقت سابق.
و دعا عبط��ان اجلماهي��ر الرياضية 
للمس��اهمة في تنظيف مدرجات 
امللع��ب بعد انتهاء املباراة من خالل 
جلب اكي��اس نايلون صغيرة توضع 
فيه��ا بقايا األطعم��ة و علب املياه 
و العصائ��ر، مم��ا يخفف م��ن كاهل 
ش��ركة التنظي��ف الت��ي تواص��ل 
أعماله��ا م��ن الصب��اح الباكر الى 
س��اعات متاخرة ليال سعيا إلظهار 

امللعب بحلة جديدة .
,تكتس��ب مب��اراة منتخ��ب العراق 
الت��ي  االردن  منتخ��ب  وش��قيقه 
ستجرى مساء اليوم، اهمية كبيرة  
تس��جيل  احتفالي��ة  كمناس��بة 
السبق الول فريق عربي دولي يواجه 
منتخبن��ا الوطن��ي بعد ق��رار رفع 
احلظ��ر اجلزئي عن املالعب العراقية، 
وكثف��ت وس��ائل االع��الم االردنية 
بجمي��ع انواعه��ا م��ن تغطيته��ا 
للحدث متوقعة بان يكون تظاهرة 

رياضية كبيرة جدا وغير مس��بوقة 
س��وف توض��ح الوج��ه احلقيق��ي 
للجماهي��ر العراقي��ة ومكانة كرة 
القدم لديها اضافة الى االعتبارات 
االخرى التي توثق امن املدن العراقية 
الذي س��يتعزز بتحري��ر كامل تراب 

الوطن.
للمنتخ��ب  الفن��ي  املدي��ر  وب��ني   
االردن��ي الدكتور عبد اهلل املس��فر 
ان املباري��ات الكبي��رة بتحضيراتها 
املقاييس  س��تكون مفيدة بجميع 
وهذا ما ننشده ملنتخب االردن الذي 
تنتظره استحقاقات اسيوية كثيرة 
مش��يرا ال��ى ان املنتخب س��يالقي 
العراق مبباراة كبيرة تقترن مبناسبة 
س��عيدة جلماهي��ر العراق واس��رته 

الرياضية.
 وعب��ر الصحف��ي الرياضي بجريدة 
الغ��د االردنية محم��د جميل عبد 
الق��ادر بالق��ول ان إقام��ة مباريات 
ودي��ة ورس��مية عل��ى أرض العراق 
والتي توقفت ألسباب أمنية وأثرت 
س��لبا بش��كل كبي��ر على مس��ار 
الك��رة العراقي��ة، تعود الي��وم إلى 

األض��واء لتعطي صورة واضحة بأن 
هناك أمانا واس��تقرارا في الغالبية 
العظمى من األراضي العراقية، وأن 
هذا األمان سيشمل في املستقبل 

القريب كل األراضي العراقية.
 ونق��ل التلفزي��ون الرياضي االردني 
فقرات مطولة الحاديث االمير علي 
بن احلسني واملس��اعي التي تكللت 
بالنج��اح الجل الوق��وف مع العراق 
الشقيق ورفع احلظر املفروض على 

املالعب العراقية.
مب��دى  الش��عور  ان  التقري��ر  وب��ني 
االمتن��ان من االش��قاء  وتقديرهم 
للموق��ف الداعم للك��رة العراقية 
من اإلحتاد األردني لكرة القدم بقيادة 
األمير علي بن احلس��ني، والذي جتلى 
مبوافقة االحت��اد الدولي لكرة القدم 
)الفيف��ا( عل��ى رفع احلظ��ر اجلزئي 
عن إقام��ة املباريات في العراق، بعد 
جه��د واضح وس��عي مباش��ر من 
األمير عل��ي لتحقيق ه��ذا الهدف 
ال��ذي س��عى إلي��ه الع��راق طويال 
وجس��د هذا األمر عم��ق العالقات 
الرياضي��ة والكروي��ة املتمي��زة بني 
االحتادي��ن وب��ني الش��عبني، ولذلك 
نقلت املباراة الودي��ة بني املنتخبني 
الش��قيقني األردن��ي والعراق��ي من 
عمان إلى البصرة ليكون النشامى 

بني اهلهم وشعبهم في العراق.
م��ن جانبه، قرر مجل��س محافظة 
البصرة خالل جلسته االستثنائية 
الت��ي عقدها أول أم��س تخصيص 
مبلغ عش��رين مليون دينار في إطار 
اس��تعدادات اجملل��س لدع��م إقامة 
مب��اراة العراق واألردن التي س��تقام 
في املدينة الرياضية بالبصرة.. وقال 
رئيس اجمللس صباح حس��ن البزوني 
عل��ى هامش انعق��اد اجللس��ة: إن 
عش��رة ماليني س��تخصص لشراء 
تذاكر تق��در بألفي تذك��رة تعطى 
للروابط الرياضية املشجعة، مبينا: 
األخ��رى س��تخصص  العش��رة  إن 
لطباعة األع��الم العراقية والفتات 

وغيرها تهدف إلى إجناح املباراة.
يذك��ر أن األردن والعراق اتفقا على 
نقل املباراة الودية التي س��تجمع 
املنتخب��ني من العاصم��ة األردنية 
عمان إل��ى مدينة البص��رة، وذلك 
بع��د ق��رار الرف��ع اجلزئ��ي للحظر 
املفروض عل��ى العراق م��ن االحتاد 
الدولي لك��رة القدم »فيفا«، فيما 
تستعد اجلهات املعنية في البصرة 
اس��تعداداتها الحتضان  إلكم��ال 

هذه املباراة.

عبطان يستقبل وفد »النشامى« لدى وصوله مطار البصرة

الوطني يواجه شقيقه األردني وديًا اليوم في المدينة الرياضية 
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بغداد ـ إعالم الدائرة:

لدائ��رة ش��ؤون  الع��ام  املدي��ر  ت��رأس 
احملافظ��ات واالقاليم طالب املوس��وي 
للم��الكات  االول  ال��دوري  االجتم��اع 
واقس��ام  لش��عب  واالداري��ة  الفني��ة 
الدائ��رة ، وجرى خ��الل االجتماع بحث 

الية العمل للمرحلة املقبلة.
واكد املوس��وي على ض��رورة االهتمام 
باملنش��آت الرياضي��ة التابع��ة لدائرة 
ش��ؤون االقالي��م واحملافظ��ات ومنه��ا 
ملع��ب الش��عب الدول��ي والقاع��ات 
املوهب��ة  مبش��روع  اخلاص��ة  العش��رة 
الرياضية باملدينة الش��بابية وادامتها 
وصيانتها من قبل املالكات الهندسية 
خالل عطلة االمتحانات النهائية والتي 
س��تبدأ اعتب��ارا من مطلع ش��هر ايار 
املقبل بغية اظهارها على اكمل وجه 
متهي��داً لع��ودة التدريبات خالل ش��هر 

حزي��ران املقبل مش��ددا على االهتمام 
الرياضية  واملنش��آت  الدولية  باملالعب 
ومراك��ز املوهبة في بغ��داد واحملافظات 
فض��ال ع��ن دور الدائ��رة ف��ي املرحل��ة 
املقبل��ة عل��ى إقامة ال��دورات اخلاصة 
بتأهيل الكوادر في ادارة تلك املنش��آت 
وباألخ��ص املالعب الدولي��ة من حيث 
اجلانب التنظيمي والفني ومبا يتناسب 
مع املتطلبات واملعايير اخلاصة بالفيفا 
واالحتادات الدولية اخلاصة بكل فعالية 
مش��يراً ال��ى اهمي��ة تأهي��ل املالكات 
العاملة في األقس��ام التابعة للدائرة 
في بغداد واحملافظات من اجلانب اإلداري 

بكل تفصيالته.
م��ن جان��ب اخر، ق��ال مدير ع��ام دائرة 
ش��ؤون االقاليم واحملافظات ف��ي وزارة 
املوس��وي  والرياض��ة طالب  الش��باب 
ان ال��وزارة وس��عيا منه��ا النهاء ملف 
التراخي��ص االس��يوية ال��ذي يتعل��ق 
باملالع��ب واملنش��ات الرياضية اخلاصة 

مالعبه��ا  تأجي��ر  ق��ررت  اذ  باالندي��ة، 
الكبيرة ملدة س��نة واح��دة الى االندية 

املشمولة بجولة التراخيص.
وأوض��ح املوس��وي، في بي��ان ان »مبدأ 
احلرص واالستمرار النديتنا التي نعدها 
خاليا التماس االولى باملوهبة الرياضية 
هو ما حدانا الى هذا االجراء ملساعدتها 
في جتاوز حاجز الوقت وحتسني اوضاعها 
االحترافي��ة لالعب��ني والبني��ة العامة 

للنادي حسب املواصفات االسيوية«.
إلى ذلك، ضيفت دائرة ش��ؤون االقاليم 
التخصصي��ة  امل��دارس  واحملافظ��ات- 
ف��ي وزارة الش��باب والرياضة، منتخب 

املغتربني في أوروبا.
وأكد مدير قسم املدارس التخصصية 
بسام رؤوف أنه مت توجيه دعوة من وزارة 
الشباب والرياضة الى منتخب املغتربني 
ف��ي أوروبا للتواجد في العراق، ليتزامن 
حضورهم م��ع رفع احلظ��ر اجلزئي عن 
املالع��ب العراقية ولنؤك��د للعالم ان 

العراق قادر على أدارة شؤونه واحتضان 
ابنائ��ه، ومت وضع برنامج يتضمن اقامة 
مباري��ات ودية م��ع املنتخبات الوطنية 

واالندية.
من جانبه ب��ني مدرب منتخب مغتربي 
الع��راق  أن  التميم��ي  حس��ن  أورب��ا 
ميتل��ك جمي��ع االمكاني��ات وان��ه قادر 
على تق��دمي العطاء ف��ي كافة اجملاالت 
ومنه��ا الرياضة، وم��ن واجبنا التواجد 
في العراق واملس��اهمة في رفع احلظر 
ع��ن املالع��ب العراقية وتقي��م صورة 
جميلة عن مالعبنا، مبينا ان املنتخب 
يضم ف��ي صفوفه م��الك تدريبي و18 
العبا م��ن هولندا وبلجي��كا والنرويج 
وبريطانيا، ال��ى ذلك قال الالعب احمد 
حميد املغترب في بلجيكا اننا سعداء 
ف��ي التواجد ف��ي بلدنا ونس��عى الى 
تقدمي اي جهد يصب في خدمة العراق 
واالسهام في رفع احلظر بشكل كامل 

عن مالعبنا الرياضية.

ضمن برنامجها لتأهيل المالكات التدريبية
تقرير

»شؤون المحافظات واألقاليم« تدعو لالهتمام بالمنشآت الرياضية

نشاطات الدائرة »عدسة: عباس كردي«

عبطان يستقبل الوفد األردني

سمير علي لطيف

تعديالت على قانون األندية بما »طاولة البارالمبية« في منافسات ألمانيا
يتوافق مع »األولمبي اآلسيوي«

بغداد ـ رحيم عودة *
م�ن�ت�خ���ب  ي��ش����ارك 
احلرة  ب�امل�ص�ارع���ة  ال���ع�����راق 
والروماني��ة ف��ي منافس��ات بطولة 
ال��ت��ي ستقام  للشباب  اس��ي��ا 

في ال��ص��ني ت�اي�ب�يه في اخلامس 
عش��ر من ال�ش���ه�راملقبل.. اعلن 
ذلك ام�ني س���ر االت�ح���اد العراقي 
املركزي، شعالن عبد الكاظم، وقال: 
ان االس��تعدادات جاري��ة م��ن اج��ل 

املش��اركة في ه��ذا التجمع الكبير 
ال��ذي س��يضم العديد م��ن الدول 
املتقدم��ة الت��ي لها ب��اع طويل في 
اللعبة. واكد ان االحتاد كان قد سمى 
املدربني رش��يد خالد وش��امل اكرم 

للمصارع��ة الرومانية، ومحمد جبر 
وعارف جبار للمصارعة احلرة، فيما مت 
اختيار الالعب��ني في ضوء ب�ط�ول�ة 
االن�دي�ة االخ�ي�رة ال�ت�ي اق�ي�م�ت 
ف�ي محافظة البصرة ومنافس��ات 

اخرى ستقام في وقت الحق. مشيرا 
الى عزم العبيه على حتقيق النتائج 
االيجابي��ة في البطول��ة والتي تليق 
بس��معة رياضة املصارعة العراقية 
الت��ي كان��ت ق��د حققت قب��ل ايام 

اجنازاً يعد مميزا بع��د حصول البطل 
طه ياسني على الوسام البرونزي في 
منافسات دورة التضامن االسالمي.

* املنسق اإلعالمي الحتاد املصارعة

العراق يشارك في نزاالت آسيا للشباب بالمصارعة



"رج��ب ف��وق صفيح س��اخن" من 
األف��ام الس��ينمائية الكوميدي��ة 
الت��ي قدمه��ا الفن��ان ع��ادل إمام 
جلمه��ور الشاش��ة الفضية خال 
باألفام  الفنية احلافل��ة  مس��يرته 
الت��ي حظي��ت بش��هرة  املتمي��زة 
واسعة، وقد حقق هذا الفلم الذي 
أنت��ج ع��ام 1979 أعل��ى اإلي��رادات، 
ويدورمضم��ون الفيلم حول ش��اب 
قادم م��ن الريف ال��ى املدينة يدعى 
"رجب" يتم اختياره من قبل سكان 
احمل��راث  لش��راء  القري��ة  ووجه��اء 
"احللم" الذي ظل يراودهم إلنقاذهم 
مم��ا هم فيه من معان��اة وتخلف، مت 
تس��ليم "رجب" ثمن احمل��راث الذي 
جمع��وه بصعوبة ووضعوا فيه كل 
مدخراتهم و"حتويشة العمر" لكن 
ه��ذا "احلل��م" تبخر مبج��رد وصول 
"رجب" الى محطة قطارات املدينة 
قادماً من قريته حيث تلقفه "بلبل 
النش��ال" احملت��رف ال��ذى تخصص 
ف��ى اصطياد القادمني م��ن األرياف 
ليحتال عليه ويس��رق النقود ويبدد 
حلم القرية واملس��تقبل الذي كان 
ينتظره��ا، بعد ه��ذه احلادثة يضيع 

"رجب" وسط زحام املدينة ! 
م��ع  "رج��ب"  ح��ال  قارن��ا  م��ا  إذا 
الذي ش��هدناه ونش��هده  واقعن��ا 
فإنن��ا س��وف نتوصل ال��ى نتيجة 
عص��ر  م��ن  رحلتن��ا  أن  مفاده��ا 
والقم��ع واالضطهاد  الدكتاتوري��ة 
واحلرم��ان وتكميم األف��واه واحلصار 
واحلروب ال��ى مرحل��ة الدميقراطية 
واحلري��ة والتعددي��ة واحت��رام اآلخر 
والكونفدرالي��ة  والفيدرالي��ة 
والتقس��يم والترس��يم والتمزي��ق 
ولعبة الكراسي واملواقف واألقاليم 
والتدخل اخلارج��ي ... فإنها تتطابق 
حتماً مع الواقع الذي عاشه "رجب" 
مع فارق التش��بيه طبع��اً.. فهناك 
الكثي��ر من اجله��ات الت��ي عملت 
عل��ى س��رقة حل��م العراقيني في 
التغيير الذي حتقق بعد طول انتظار 
ومحاول��ة "كتم نفس" احلرية التي 
حصلوا عليها واس��تمرار محاوالت 
األعداء التنغي��ص علينا.. فا نكاد 
ننهض م��ن مؤامرة أو " دسيس��ة 
" أو مواقف " خسيس��ة " محلية 
كان��ت أو خارجية حتى نواجه ونقع 

في أخرى أشد وأقسى !.
 يب��دو أن��ه ق��در مكت��وب علينا أن 
نواج��ه كل ه��ذه األش��ياء طيل��ة 
العق��ود املاضي��ة وال��ى يومنا هذا، 
لكن ال��ذي اس��توقفني بعد بحث 
سريع أجريته في موسوعة التاريخ 
ه��و التوصل ال��ى أن أكث��ر احلروب 
الدموية وأقس��اها وأش��دها وجعاً 
قد وقعت خال ش��هر املبارك الذي 
َحرم في��ه اخلالق الكرمي القتال على 
املسلمني وجعله من األشهر احلرم، 
فقد وقعت في رمضان عدة غزوات 
ومعارك مت اقحامن��ا فيها مجبرين 

المخيرين .. لعل  أشهرها: 
- غ��زوة بدر في الس��ابع عش��ر من 
رمضان من السنة الثانية للهجرة.

- فت��ح مك��ة ف��ي العاش��ر م��ن 
ش��هر رمضان من الس��نة الثامنة 

للهجرة. 
- معرك��ة القادس��ية ف��ي رمضان 

سنة 15 للهجرة. 
- فت��ح ب��اد األندلس ف��ي رمضان 

سنة 92 ه�. 
- معركة الزالقة في جنوب إسبانيا 

في سنة 479ه�.
- معرك��ة عني جال��وت في رمضان 

سنة 685 ه�. 
- موقعة حطني في رمضان س��نة  

584 ه�. 
- ث��م ح��رب رمض��ان 
ح��رب  أو   1973

أكتوبر.
- وحرب "القادسية" 
الثانية 1988-1980

- حرب عصاب��ات داعش 
االرهابية 2014

التفجي��رات االرهابية   -
واحملافظات  بغ��داد  ف��ي 

2017-2003
أزواجي��ة  أي��ة  أدري  ال 
يعيش��ها املس��لمون منذ 

فج��ر اإلس��ام ال��ى يومن��ا 
اإلنس��انية  فأع��داء  ه��ذا... 

والرسالة الس��ماوية السمحاء 
تعمدوا اختيار هذا الشهر لقتل 
وانتهاك  الدماء  األبرياء وس��فك 
احلرمات و نقض املعاهدات والغدر 
باملسلمني وغيرهم ، في مخالفة 

صريح��ة مل��ا ورد في الق��رآن الكرمي 

، لك��ن يب��دو أننا غي��ر محظوظني 
بهذا الش��هر الفضيل فاملنغصات 
كثيرة واملؤامرات أكثر... س��واء من 
األع��داء أو اجليران أو من احملس��وبني 
على أبناء الوط��ن الواحد، ويبدو أن 
األقربني أولى باملؤامرات والدسائس 
والفنت والتفرقة والنفاق واألطماع. 
يقول املث��ل "اللي خّل��ف ما مات" 
فاإلره��اب... لم مي��ت واملؤامرة التي 
أش��علها األج��داد... يحييها اليوم 
األحف��اد بش��كل ومن��ط وأس��لوب 
جديد وأدوات متطورة ، لكن بنفس 
القاس��ية  اجلام��دة  "العقلي��ة" 
الش��هر  ه��ذا  وكأن  املتحج��رة.. 
الفضي��ل.. "حاي��ط انصيص" كما 
يق��ول املث��ل الش��عبي.. ل��كل من 
يريد إحل��اق األذى بالوط��ن واملواطن 

الصائم !
وأخي��را تبق��ى حلوي��ات " الزالبية 
 " الس��ت  و"زن��ود   " والبق��اوة 
و"الدوملة " و"املس��كوف " وشوربة 
"العدس " حاضرة وعامرة في املائدة 
الرمضاني��ة رغ��م أن��وف األع��داء.. 
وتبق��ى لعب��ة "احمليب��س" أس��مى 
وأرفع درجة من جميع أالعيب أعداء 

هذا الوطن !

                    • ضوء  
من  تنتظ��رون  ماذا 
جتتم��ع  أم��ة 
الباطل..  على 
عن  وتغف��ل 

القاتل !

رمضان فوق صفيح ساخن !

عاصم جهاد

رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

صحيفة يومية سياسية مستقلة
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الخواء الشامل

جمال جصاني

 بعد استسامه املذل من دون قيد أو شرط العام 1991 
في خيمة صفوان؛ خضع النظام املباد الى مشيئة جلان 
التفتيش الدولية، والتي لم تبق مكانا عاماً أو خاصاً إال 
وعبثت به، بحثاً عن مخابئ أس��لحة الدمار الش��امل، 
ج��والت واس��عة ومكثفة ل��م تفلح بالعث��ور على ما 
جاءت من أجله. صفحات اإلذالل واحلصار املرير والطويل 
ال��ذي رافقه��ا، مع بق��اء س��لطة القمع واالس��تبداد، 
أوج��دت أوضاعا اجتماعية ونفس��ية وقيمي��ة، تعرفنا 
عليها بوضوح بع��د زوال النظام املباد، وتلقف املنفيون 
الس��ابقون وتنظيماته��م الهرم��ة ألس��ابه، حي��ث 
اكتش��فنا أمراً ال يقل فتكاً عما كانت تبحث عنه تلك 
الفرق الدولية؛ أال وهو )اخلواء الشامل). لم يسلم حقل 
أو مج��ال مادي��اً كان أم معنوياً من ه��ذا الوباء الفتاك، 
وهذا ما ميكن التعرف عليه بيس��ر، في كل هذا العجز 
واله��وان الذي نعيش��ه جميع��اً )أف��راداً وجماعات) وال 
س��يما ف��ي اجمل��ال الفك��ري والثقافي، وال��ذي يعكس 
بوضوح حالة اجملتمعات )حيويتها أو انحطاطها). لنقف 
قلياً عند ما نضح من ردود أفعال جتاه كل هذه الكوارث 
التي تناثرت علينا بعد "التغيير" لن نكون منصفني إن 
قلنا عنها أنها بائسة. بالتأكيد هي أكثر من ذلك مبا ال 
يقاس، حيث يتواصل مسلس��ل املوت والدمار وحلقاته 
املتتالية، من دون أن يصدر عنا غير املزيد من الهلوسات 

والهروالت صوب السراب املوعود.
من يقف خلف كل هذا اخلواء والعجز عن مواجهة كل 

هذا الضيم العضال؟
لقد أش��رنا ال��ى برنامج الدمار الش��امل ال��ذي نفذته 
"جمهوري��ة اخل��وف" عندم��ا قضت على كل أش��كال 
التعددي��ة والتنوع لدينا، لذلك ل��م نتمكن من امتاك 
معارضة حقيقية )الضد النوعي) وال أحزاب سياس��ية 
باملعن��ى احلديث للحزب، وال نقاب��ات ومنظمات مهنية 
كم��ا عرفناها قبل تعرضنا لذل��ك الوباء )اخلواء). لذلك 
أخفقنا في مهمة بناء الدولة، بعد أن ش��رعت األبواب 
لكل من هب ودب للتسلل الى املفاصل احليوية ملا تبقى 
من أنق��اض الدولة واجملتمع ومؤسس��اتهما. مثل هذه 
املناخات فرضت معاييرها على كل مناحي احلياة لدينا، 
وهي تعزز مواقعها ونفوذها عبر ضخ املزيد من "الوعي 
الزائف" الذي ميدهم بكل ما يحتاجونه للتمدد والبقاء. 
وهنا نكتش��ف حقيق��ة الدور الذي متارس��ه أعداد غير 
قليلة من املنتسبني لنادي )االنتلجينسيا) في التماهي 
مع هذه األشكال من "الوعي الزائف" الذي يعيد تدوير 
البضائع النافقة نفس��ها، وتدفع اجلموع ملواصلة نهج 
نهشها لبعضها البعض اآلخر، عبر املزيد من التمترس 
خل��ف "هوياتها القاتلة" وما ينضح عنها من س��موم 

كراهة اآلخر اخملتلف.
ميكننا تلم��س هذا اخلواء في كل هذا الفراغ واالنقطاع 
والتش��رنق الذي ل��م ينجو من��ه أحد، حي��ث تتواصل 
احلم��ات املمنهجة لنس��ف آخر ما تبقى من جس��ور 
وممرات بني س��كان هذا الوطن الق��دمي، وتصفية كل ما 
ل��ه صلة باملش��روع الوطني واحلض��اري اجلامع واملنحاز 
ل��كل ماهو مش��رق وخ��اق وجميل لدى ش��عوب هذا 
الوطن املنكوب. هكذا جند أنفس��نا وسط شروط حياة 
واهتمامات واصطفافات ال ميكن أن تقدم أي بدائل )بيه 
خي��ر) مهما ادع��ت أو تقمصت من عناوين وتس��ميات 
رائجة، ال ش��يء س��وى املزيد م��ن احلرائق واحل��روب وما 
يتبعه��ا من صفق��ات بني حيتان هذا اخل��واء املمتد من 

الفاو لزاخو..  

ومضــة

كاريكاتري ـ  عاصم جهاد

كتب: علي االزهري:
يص��در ع��ن دار االن��س للطباع��ة 
والنش��ر والتوزيع في بداية ش��هر 
حزي��ران اجل��اري، اجل��زء الثال��ث من 
كتاب "بصم��ات عراقية"، للكاتب 

والباحث عبد اهلل الامي.
الدولي��ة  الزم��ان  دار  وس��تقيم   
للصحافة واالع��ام، وبالتعاون مع 
نادي العلوية االجتماعي، احتفالية 
توقي��ع اجل��زء الثالث م��ن بصمات 
الرئي��س  م��ن  ومببارك��ة  عراقي��ة، 
العراق��ي فؤاد معص��وم، فضاً عن 
احتوائه عل��ى مجموعة كبيرة من 
ش��خصيات عراقية الوج��ه، واليد، 

واللسان.
وجاء ه��ذا اجل��زء ليكمل مس��يرة 
الام��ي املس��افر ش��رقاً وغرباً في 
اصق��اع وحدائق الكت��ب، بحثاً عن 
معلوم��ة يصطاده��ا او يقتنصها، 
حت��ى إذا غ��ادرت كه��وف املاض��ي 
مغمضة االجفان، وجدت نفس��ها 
تغتس��ل  رم��ان،  ش��جيرة  حت��ت 

اوراقها املتربة برذاذ القمر الفضي، 
ورشاش��ه الب��ارد، اذ ال يأف��ل على 
مدار الليالي التي تطرز س��ويعاتها 

الذكريات املوغلة بالقدم.
وغير خاف على من تابع رحلة   نقيب 
الصحفيني العراقيني السابق عبد 
اهلل الام��ي في عال��م البصمات، 
االثير الى نفسه، يدرك ما بذله من 
أجل ايص��ال الكتاب على طبق من 
ازاهير ال تعرف الذبول، والش��حوب، 

واليباس الى القراء.
ان ه��ذه البصمات تؤس��س لضرب 
جدي��د غير معه��ود م��ن الكتابة، 
اط��ال  ف��ي  والنب��ش  والتنقي��ب، 
املاض��ي القري��ب والبعي��د، حي��ث 
يبحر م��ع تلك الش��خصيات التي 
اطعمه��ا عص��ارة س��نوات عمره، 
الى افاق بعيدة تغيب وراء الذاكرة، 
ويكفي ه��ذه البصم��ات اخضراراً، 
واخض��االً، ان ثاثة كّت��اب وضعوا 
مقدمة الكتاب، هم الدكتور احمد 
عب��د اجملي��د، والدكتور. ط��ه جزاع، 

العل��وي مقدمات  واملفكر حس��ن 
هذه البصمات.

الي��س األمر يدع��و ال��ى االعجاب، 
واالحتفاء؟ احس��ب ذلك.  واالكبار، 

فسيش��هد نادي العلوية، وقاعاته، 
واروقت��ه، عرس��اً ثقافي��اً، وما أكثر 

اعراس عبد اهلل الامي، 
فبني نادي العلوية، واملركز البغدادي، 
ف��ؤاد  اجلمهوري��ة  رئي��س  ورح��اب 
معص��وم، ودي��وان مجلس ال��وزراء، 
وباح��ت جري��دة الزم��ان، وقاع��ات 
اجملال��س البغدادي��ة، نث��ر عبد اهلل 
الامي ازاهير، واغصان اعراسه بني 
هذه احملطات، واألماكن، التي ضمت 
ب��ني جدرانه��ا رفاقا وطني��ني، على 
امت��داد رحاته في عالم الصحافة 

والكتابة.
والع��رس املقبل ه��و توقيع الامي 
اجل��زء  عراقي��ة  )بصم��ات  كتاب��ه 
الثالث)، اذ س��يعيد س��يرته األولى 
فيم��ا كان يبحث عنه من اس��رار، 
فك رموزها وطاس��مها، باحثاً في 
بابل عن خصلة شعر، علقته الريح 
على حائط بستان الغروب. وسيتلو 
هذا الكتاب، صدور االجزاء املتبقية 

منه وهي االجزاء 4،5،6،7،8،9.

سبعون شخصية جديدة أيقونة بصمات عراقية
جديد الكاتب عبد اهلل الالمي

الكاتب والباحث عبد اهلل الالمي

متابعة - سالم البغدادي:
يس��تذكر محرك البحث جوجل اليوم الذكرى الس��نوية 
لوفاة املهندس��ة املعمارية العراقي��ة العاملية زَها حديد، 
التي ُولدت في بغداد 31 في أكتوبر 1950. والغريب باألمر، 
او املفارقة، انها توفيت أيضا يوم 31، لكن الفارق باملوضوع 

هو الشهر.
 تخرجت زها عام 1977 من اجلمعية املعمارية آي آي بلندن، 
وعمل��ت كمعي��دة في كلي��ة العم��ارة 1987، وانتظمت 
كأس��تاذة زائرة في عدة جامعات في دول أوروبا، وبأميركا 
منها هارفرد، وش��يكاغو، وهامبورغ، وأوهايو، وكولومبيا، 

ونيويورك.  
نال��ت العديد م��ن اجلوائ��ز الرفيعة وامليدالي��ات واأللقاب 
الش��رفية في فن��ون العم��ارة، وكانت من أوائل النس��اء 
اللواتي نلن جائ��زة بريتزكر في الهندس��ة املعمارية عام 
2004، وهي تعادل في قيمتها جائزة نوبل في الهندس��ة، 
وح��ازت على وس��ام اإلمبراطوري��ة البريطانية والوس��ام 
اإلمبراط��وري الياباني ع��ام 2012. وحازت عل��ى امليدالية 
الذهبية امللكية ضمن جائزة ريبا للفنون الهندسية عام 
2016، لتصب��ح أول امرأة حتظى به��ا.  وقد اختيرت كرابع 

أقوى امرأة في العالم عام 2010. 
تُوفي��ت في 31 م��ارس عام 2016 عن ُعم��ر ناهز 65 عاًما، 
إثر إصابته��ا بأزمة قلبية في احد مستش��فيات ميامي 

بالواليات املتحدة.

أوسلو - رويترز:
نش��ر رؤس��اء وزراء دول الش��مال األوروبي اخلم��س، صورة 
ألنفسهم، ممسكني بكرة قدم، في محاكاة ساخرة لصورة 
للرئيس األميركي دونالد ترامب، والعاهل الس��عودي امللك 
س��لمان، والرئيس املص��ري عبد الفتاح السيس��ي، وهم 
يضعون أيديهم على كرة مضيئة، والتي انتش��رت سريعا 

األسبوع املاضي.
تلك كانت كرة أرضية مضيئة في املركز العاملي ملكافحة 
التط��رف في الرياض، والذي حضر الزعماء الثاثة افتتاحه 
ف��ي 21 مايو أي��ار. وأضفت األضواء الغريب��ة على الصورة 
هالة الشخصيات الش��ريرة في القصص املصورة، الذين 

يتآمرون للهيمنة على العالم.
وم��ن الواضح أن جاذبية الصورة كانت ال تقاوم بالنس��بة 
لكل من الرس لوكي راسموس��ن، ويوها س��يبيا، وبيارني 
بينيديكتس��ون، وإرنا س��ولبرج، وس��تيفان لوفني، رؤساء 
وزراء الدمنارك، وفنلندا، وأيسلندا، والنرويج، والسويد، على 
الترتيب. فخال اجتماع في بيرجن بالنرويج لبحث التعاون 
فيما بني دولهم، خرج رؤساء احلكومات بنسختهم اخلاصة 

من الصورة، ووضعوها على وسائل التواصل االجتماعي.
وعلى صفحتها على فيس��بوك جعلت س��ولبرج رئيسة 
وزراء النروي��ج املقارن��ة أكثر وضوحا. فكتب��ت حتت صورة 
ترامب وصورته��ا مع زعماء الش��مال األوروبي تقول: "من 

يحكم العالم؟ الرياض أم برجن". 

محرك البحث جوجل يستذكر سنوية 
المعمارية العالمية زها حديد

رؤساء وزراء شمال أوروبا يسخرون 
من صورة ترامب بالسعودية

خط��وة  ف��ي 
استعانت  طريفة، 
الفنان��ة هيف��ا وهب��ي 
القرار  برأي جمهورها، حول 
ال��ذي إتخذته "عس��لية" في 
مسلس��لها "احلرباي��ة،" وه��و 
زواجه��ا م��ن "راش��د" لتحم��ي 

نفسها.
عب��ر  هيف��ا جمهوره��ا  وس��ألت 
مواق��ع  عل��ى  اخل��اص  حس��ابها 
"مّل��ت  االجتماع��ي:  التواص��ل 
عس��لية من واقع أختها، ووافقت 

عل��ى ال��زواج م��ن راش��د لتحمي 
ه��ذا  م��ع  أنت��م  ه��ل  نفس��ها، 

الزواج؟".
وجاءت حتى اآلن نس��بة التصويت 
بالرف��ض أكثر م��ن املوافقة، حيث 

تفّوق اجلواب "ال".
يذك��ر أن "عس��لية" تلقت عرضا 
لل��زواج من "راش��د" بع��د مقتل 
واعترض��ت  "احلس��ن"  خطيبه��ا 
عسلية على االمر في بداية االمر، 
بس��بب ع��دم معرفته��ا املص��در 
احلقيق��ي لألم��وال الت��ي يحصل 
عليها، واإلجت��ار في اخملدرات مع ابن 

عمه "علي"- منذر رياحنة-، فضا 
ع��ن رغبتها ف��ي ممارس��ة عملها 
الفي��ات  إح��دى  ف��ي  "خادم��ة" 

مبنطقة السادس من أكتوبر.
ح��ول  املسلس��ل  اح��داث  ت��دور 
)عس��لية) والتي تعيش مع أختها، 
التي جتبرها على العمل في املنازل 
كخادمة، تقع )عس��لية) في حب 
جع��ل  جماله��ا  أن  إال  ش��خص، 
أح��د البلطجي��ة يقع ف��ي حبها، 
ث��م تتع��رض لاغتصاب م��ن أحد 
األثرياء الذين تعمل لديهم، فتقوم 

بقتله.

هيفا وهبي تستعين
 برأي جمهورها حول زواجها

الصباح الجديد- وكاالت:

بغداد - حذام يوسف:
الثقافة  جمعي��ة  نظم��ت 
للجميع، جلس��ة ثقافية 
الشاعرة  بتجربة  احتفاء 
والدكتورة ليلى اخلفاجي 
األدبي��ة، للحدي��ث عن 
جتربته��ا ف��ي الكتابة 

الشعرية والنقدية.
التي  الن��دوة  حض��ر 
الق��اص  قدمه��ا 
عدد  البحار،  حسن 
االدباء  م��ن  كبي��ر 
ورواد  واملثقف��ني، 
منهم  اجلمعي��ة، 
العراق  فرع  رئيس 
األدب��اء  الحت��اد 
األس��تاذ  الدولي 
حسني الغضبان، 
واألس��تاذ عدنان 
 ، يش��ي لقر ا
والدكتور كاظم 
 ، يش��ي لقر ا
والشاعر مزاحم 
 ، لتميم��ي ا
ال��ى  إضاف��ة 
سعد  الش��اعر 

ياسني يوسف، الذي تناول منجزها 
الشعري وكتابها  النقدي "ثنائية 
األل��م واللذة في الش��عر العربي 
قب��ل اإلس��ام"،  وال��ذي اتس��م 
باإلتق��ان  في التناول، الس��تجاء 
ثنائية مهمة، هيمنت على النفس 
البش��رية، وظهرت بنح��و واضح 
في النصوص الش��عرية للش��عر 
اجلاهل��ي، عند عدد من الش��عراء، 
املواصل��ة،  بامل��رأة  الذي��ن تغن��وا 
والظاعنة،  واملتمنع��ة،  والهاجرة، 
والعاذلة، واملشاكس��ة :" كما أن 

َّاجلرأة الت��ي تناولت بها موضوعة 
اللذة، واأللم، لم تس��بقها اليها 
باحث��ة من جيلها، مس��تندة في 
ذلك إلى مرجعية علمية، وناهلة 
من الفلس��فة، وعلم النفس، ما 
منحها إطارا بحثيا تس��تند إليه 
للخوض في اباحية هذا النوع من 
الشعر، الدكتورة اخلفاجي تكتب 
القصي��دة العمودي��ة، معتم��دة 
احلداثة كلغة، فيم��ا تتركز أغلب 
قصائده��ا ح��ول احلب والس��ام 

والوطن، ونبذ العنف".

جمعية الثقافة للجميع تحتفي
 بالدكتورة الشاعرة ليلى الخفاجي
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