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الصباح الجديد - وكاالت:
امتثل اجملتمع الدولي الى حقيقة 
ان الع��راق قات��ل اإلره��اب نياب��ة 
ع��ن العال��م، اذ اقر األم��ن العام 
ل��أمم املتحدة انطوين��و غوتريس، 
امس األربع��اء، ب�"اجلهود اجلبارة" 
الت��ي اداه��ا وبذله��ا  العراقي��ون 
ف��ي محارب��ة اإلره��اب، مؤكدا أن 
الع��راق حم��ى العالم م��ن خطر 
اإلرهاب، وفيما اعلن رئيس الوزراء 
حي��در العبادي ان العراق يس��عى 
الى شراكات س��تراتيجية وتبادل 
منافع مع اجلمي��ع والى التكامل 
ومحيطه��ا،  املنطق��ة  دول  م��ع 
أعلن��ت دول ع��دة اثناء جلس��ات 
االجتماع ال��وزاري الذي انعقد في 
اطار مؤمتر الكويت لدعم العراق، 
مس��اهماتها ف��ي دعم مس��يرة 
الب��اد ص��وب تطوي��ر االقتص��اد 

واستقراره. 
وق��ال غوتريس في كلم��ة القاها 
خ��ال االجتم��اع ال��وزاري ملؤمت��ر 
قام��وا  “العراقي��ن  ،إن  الكوي��ت 
محارب��ة  ف��ي  جب��ارة  بجه��ود 
اإلرهاب”، مش��يرا إل��ى أن “العراق 
حمى العالم واالسرة الدولية من 
التضامن  ويج��ب  اإلره��اب  خطر 

معهم”.
وأض��اف غوتريس، أن " الصراع في 
العراق سبب له الكثير من الدمار 
" واكد دعم االمم املتحدة من خال 
برامجه��ا خلط��ط اع��ادة اعماره 

وانتعاشه.
وف��ي كلمت��ه الت��ي القاه��ا اما 
املؤمتري��ن اكد رئيس ال��وزراء حيدر 

العبادي ان تنمي��ة العراق، تنمية 
مضيف��ا  املنطق��ة  دول  جلمي��ع 
"نتطلع بأن يكون العراق جس��را 
للتاق��ي ولي��س س��احة للصراع 
وان يك��ون بواب��ة لتب��ادل املنافع 

واملصالح.
وق��ال العب��ادي ان رؤي��ة الع��راق 
اجلديدة تتركز على مبدأ التكامل 
مع دول اجلوار وليس التعاون فقط 
واالصرار على حتقيق النجاح أمام 
التحديات الكبيرة التي يعيشها.

واعرب عن تطلع العراق الى حتقيق 
"شراكات حقيقية واستراتيجية 
" بش��كل يفهم الواق��ع العراقي 
ويدرك ما يعانيه ويعمل على حله 
مؤكدا ان الع��راق االن يتطلع الى 
املس��تقبل بثقة والى خلق اجيال 
قادم��ة حتق��ق مفه��وم التعايش 
والتصالح اجملتمعي الس��يما بعد 
االنتص��ار الكبي��ر ال��ذي حقق��ه 
بدحر ما يس��مى بتنظيم الدولة 

االسامية )داعش(.
الع��راق  يعاني��ه  م��ا  ان  وأض��اف 
كثي��رة  معوق��ات  وج��ود  م��ن 
التط��ور االس��تثماري  دون  حت��ول 
كالبيروقراطي��ة والقوان��ن غي��ر 
اجلاذب��ة والفس��اد االداري واملال��ي 
جع��ل احلكومة العراقي��ة تصدر 
حزمة م��ن النظم والقوانن خللق 

بيئة اقتصادية سليمة.
وذكر ان الع��راق يحتاج الى جتديد 
العمالة  وخل��ق  التحتية  للبن��ى 
بالش��كل  وتدريبه��ا  املاه��رة 
الكاف��ي إلدارة وتش��غيل الفرص 
مش��يرا  املوج��ودة  االس��تثمارية 

ال��ى ان العراق يعم��ل بجد وصبر 
لتحقي��ق نقل��ة نوعي��ة جدي��دة 
ومواكب��ة العراق اجلديد وحتس��ن 
واخلدم��ي  املعيش��ي  املس��توى 

للعراقين.
وق��ال رئيس ال��وزراء خ��ال املؤمتر 
ايض��ا إن الع��راق ل��ن يتوقف عن 
"محارب��ة الفس��اد ال��ذي ال يقل 

خطورة عن االٍرهاب".
وأض��اف بالرغم ما عان��اه العراق 
م��ن تراجع ف��ي التنمي��ة نتيجة 
حملارب��ة االٍره��اب اال ان العراق أرض 

للفرص الكثيرة معربا عن ارتياحه 
املبذولة الجناح  باجلهود  وإش��ادته 
املؤمتر والذي يؤكد أهمية تنشيط 

اعادة اإلعمار واالستثمار.

واثناء االجتماع الوزاري الذي انعقد 
ف��ي الي��وم الثالث واألخي��ر ملؤمتر 
الكوي��ت لدع��م الع��راق، أعلنت 
تركيا أنها س��تخصص خمس��ة 
مليارات دوالر للعراق على ش��كل 
قروض واس��تثمارات، فيما أعلنت 
السعودية ايضا أنها ستخصص 
مليار دوالر ملشاريع استثمارية في 
العراق، و500 مليون دوالر إضافية 
لدعم الص��ادرات العراقية، بينما 
قال��ت قط��ر إنه��ا س��تخصص 
ملي��ار دوالر عل��ى ش��كل قروض 

واستثمارات.
إنه��ا  بدوره��ا  الكوي��ت  وقال��ت 
س��تقدم ملياري دوالر على شكل 
للمساهمة  واس��تثمارات  قروض 

في جهود إعادة اإلعمار.
وأوض��ح أمي��ر الكوي��ت الش��يخ 
صب��اح األحم��د اجلاب��ر الصب��اح 
ل��ن  "عم��ل  اإلعم��ار  إع��ادة  أن 
يتمكن الع��راق م��ن التصدي له 
وحده"، داعي��ا اجملتمع الدولي إلى 
"املشاركة في هذا العمل وحتمل 

تبعاته".
وم��ن املق��رر أن تعل��ن دول أخ��رى 
حليف��ة للع��راق ف��ي حرب��ه ضد 
تنظيم داعش، كالواليات املتحدة 
وفرنس��ا، مس��اهمات مماثل��ة في 

مشروع إعادة اإلعمار الضخم.
ومباش��رة بعد اإلع��ان الكويتي، 
قالت مفوضة األمن والسياس��ة 
األوروب��ي  االحت��اد  ف��ي  اخلارجي��ة 
فيديري��كا موغيرين��ي، إن أوروب��ا 
س��تقدم 400 مليون دوالر للعراق 

على شكل مساعدات إنسانية.

وح��ث األمن العام ل��أمم املتحدة 
اجملتم��ع  غوتيري��ش  أنطوني��و 
الدول��ي على دعم جه��ود العراق 
في إعادة اإلعم��ار بعد احلرب ضد 
داعش، فيما اكد رئيس مجموعة 
البن��ك الدول��ي جيم يون��غ كيم 
اليوم االربع��اء التزام البنك بزيادة 
التموي��ل للمس��اعدة ف��ي بن��اء 
الع��راق واعم��اره مش��ددا عل��ى 
ض��رورة ازده��ار الع��راق ملنطق��ة 

الشرق األوسط والعالم ككل.
وق��ال كي��م ف��ي كلمة ل��ه اثناء 
مؤمت��ر الكوي��ت الدول��ي الع��ادة 
اعم��ار العراق ان ثمة فرصا كبيرة 
لاس��تثمار ف��ي الع��راق وإع��ادة 
البن��اء في��ه موضح��ا ان عملية 
التنمي��ة والبن��اء ال ميك��ن ان تتم 
بامل��وارد احلكومية وامنا مبش��اركة 

من القطاع اخلاص.
وفي مقابلة خاص��ة على هامش 
املؤمت��ر، ق��ال مدي��ر برنام��ج االمم 
املتح��دة االمنائ��ي اخيم ش��تاينر، 
ان املؤمت��ر س��يعزز مش��روع إعادة 
التاب��ع  الع��راق  ف��ي  االس��تقرار 
لبرنامج االمم املتحدة االمنائي الذي 
تبل��غ قيمت��ه 800 ملي��ون دوالر، 
مضيف��ا ان��ه على الرغ��م من ان 
البرنامج ال يزال في بدايته، اال انه 
س��اهم بش��كل كبير بإعادة بناء 
دولة كانت في حالة يرثى لها بعد 
س��نوات من احلرب، اذ يجري حاليا 
تنفي��ذ 1880 مش��روعا امنائيا في 
مدن عراقية مح��ررة من براثن ما 

يسمى )داعش(.
تفصيات أوسع ص2

قبيل انتهاء مؤتمر الكويت أمين عام األمم المتحدة:

العراق حمى العالم ومواطنوه بذلوا جهودا جبارة في محاربة اإلرهاب

لقاء على هامش مؤمتر الكويت

المتحدث باسم الحكومة: العراق 
برلمان كردستان يبدأ حملة الخراج2سيطرح مشاريع أخرى لالستثمار

3القوات التركية من اراضي االقليم

بغداد-الصباح الجديد
رج��ح رئي��س كتلة تي��ار اإلصالح 
الوطن��ي النيابية توفيق الكعبي، 
أم��س األربع��اء، التصوي��ت على 
إيقاف استقطاع رواتب املوظفني 
خ��الل جلس��ة البرملان األس��بوع 
تقدمي��ه مقترحاً  املقبل، مؤك��داً 
املس��تقطعة من  املبالغ  إلع��ادة 

املوظفني.

وقال الكعبي في تصريح صحفي 
إن “جميع الن��واب طالبوا بإيقاف 
استقطاع رواتب املوظفني”، مبينا 
ان “االستقطاع يجب ايقافه بعد 
ارتف��اع اس��عار النف��ط وانته��اء 
احل��رب ض��د داعش وبع��د حتقيق 

النصر”.
وأض��اف، أن “هن��اك الكثي��ر م��ن 
املداخالت بشأن إيقاف استقطاع 

أن  مؤك��داً  املوظف��ني”،  روات��ب 
“اللجنة املالية تعمل على صياغة 
النق��اط الضرورية بش��أن ايقاف 
االستقطاع من اجل عرضها على 

البرملان والتصويت عليها”.
ورجح الكعبي أن “يتم التصويت 
عل��ى ايق��اف اس��تقطاع روات��ب 
املوظف��ني خالل جلس��ة مجلس 

النواب في االسبوع املقبل”.

الصباح الجديد - وكاالت:
اكد وزير النفط جبار علي اللعيبي، 
االربع��اء، ان احتياط��ي الع��راق من 
الغاز يبل��غ 135 مليار قدم مكعب، 
نفطي��ا  حق��ال   73 وج��ود  مبين��ا 
مكتشفا نسبة 30 في املئة منها 

قيد التطوير.
الكويتي��ة  كون��ا  وكال��ة  وذك��رت 
نق��ال ع��ن اللعيب��ي خ��الل حديثه 
في جلس��ة االس��تثمار في املؤمتر 
الكويت الدولي ان "االحتياط احلالي 
للغاز في العراق هو 135 مليار قدم 

مكعب"، داعيا الش��ركات العاملية 
الى "االس��تثمار في ه��ذا القطاع 

املهم".
واض��اف اللعيب��ي ان "الع��راق بلد 
غني بالغاز وان االس��تثمار في هذا 
اجملال س��يضع العراق ف��ي مصاف 

الدول املتقدمة في انتاج الغاز".
وتاب��ع ان "الع��راق يأت��ي رابعا على 
مستوى العالم من حيث االحتياط 
النفطي"، مبينا ان��ه "مع تكثيف 
سيزداد  النفطية  االستكش��افات 
العراقي وسيكون  النفطي  االنتاج 

الع��راق ف��ي مقدم��ة ال��دول ذات 
االحتياطات النفطية العالية".

واوض��ح اللعيب��ي ان "وزارة النفط 
لديه��ا خط��ط عمالق��ة لتطوي��ر 
القط��اع النفطي منه��ا املصافي 
النفطية وانش��اء وتطوير اخلزانات 
وكل  النف��ط  وانابي��ب  النفطي��ة 
ما يتعل��ق باجمل��ال النفط��ي نظرا 
في  ومساهمته  وحيويته  الهميته 

نهوض العراق".
ولفت الى "وج��ود 73 حقال نفطيا 
مكتشفا نسبة 30 في املئة منها 

قي��د التطوي��ر"، مؤك��دا "س��عي 
الع��راق ال��ى تطوير بقي��ة احلقول 
لرف��ع كف��اءة العراق ف��ي مجاالت 

الطاقة اخملتلفة".
12 م��ن ش��باط  ف��ي  وانطلق��ت، 
احلالي أعمال مؤمتر الكويت الدولي 
إلعادة إعمار العراق مبشاركة مئات 
الش��ركات العاملية، فيما سيعرض 
االس��تثمارية  الف��رص  الع��راق 
والبالغة 122 فرصة على الشركات 

املشاركة.
تفصيالت أوسع ص11

التصويت على إيقاف االستقطاع
من رواتب الموظفين األسبوع المقبل

اللعيبي: احتياطي العراق من الغاز يبلغ 135 مليار قدم مكعب

بغداد - وعد الشمري:

أكدت احلكوم��ة االحتادية، أمس االربعاء، 
أن الصيغ��ة احلالي��ة للموازن��ة واقعية 
وتتعام��ل م��ع املعطيات املوج��ودة على 
االرض، وفيم��ا لفت��ت إل��ى أن نصوصها 
تس��هم في تعزيز املوارد غي��ر النفطية 
وع��دم تراك��م دي��ون جدي��دة، طالب��ت 
مجلس الن��واب التصوي��ت عليها "من 

منطلق الشعور بالوطنية".
وق��ال املستش��ار املال��ي ف��ي مجل��س 
ال��وزراء مظهر محمد صال��ح إن " على 
مجلس النواب اقرار موازنة العام احلالي 
باس��رع وقت ممكن؛ الن تأخيرها ليس في 

مصلحة العراق".
وأضاف صالح في حدي��ث إلى "الصباح 
اجلدي��د"، ان "احلكوم��ة عندم��ا وضعت 
صياغات القان��ون كان املوضوع مرتبطا 
بحقائ��ق موج��ودة عل��ى االرض وأوضاع 
الظ��روف  افرزته��ا  واقتصادي��ة  مالي��ة 

السابقة".
وأشار إلى أن "املوازنة بنصوصها احلالية 
متثل اصرة وعتلة لالقتصاد السياس��ي 

للسالم س��يما وان العراق خرج للتو من 
املعركة ضد تنظيم داعش االرهابي".

ولف��ت صالح إلى أن "الع��راق مير مبرحلة 
انتقالي��ة، وعلى مجل��س النواب ايصال 

رس��ائل إلى اجملتمع الدول��ي بأننا منتلك 
خطة مالية واقعية، ولدينا متاسك مالي، 
وحس��ن تدبي��ر بالنس��بة للمش��كالت 

االقتصادية".
ونوه املستشار املالي جمللس الوزراء إلى ان 
"األزمة املالي��ة التي ضربت العراق خالل 
الس��نوات االربع املاضية رتبت ديون على 
الع��راق، ومن ثَم يتطلب من هذه املوازنة 
استدامة مالية - تتوقف على عنصرين 
االول تعزي��ز امل��وارد غي��ر النفطية وان ال 

تتراكم ديون جديدة".
وأكمل صال��ح القول إن "وض��ع املوازنة 
جاء ف��ي تلك املعطي��ات، وعلى مجلس 
الن��واب من منطلق الش��عور بالوطنية 
اقراره��ا م��ن دون تغيي��رات حترفه��ا عن 

مسارها".
من جانبه، ي��رى النائب عن دولة القانون 
عباس البياتي في تصريح إلى "الصباح 
اجلدي��د"، أن "اس��تمرار اخلالف��ات عل��ى 
قانون املوازنة ال مبرر له، فالبعض يحاول 
استغالل امللف سياس��ياً لعله يحصل 

على اصوات في االنتخابات املقبلة".
تتمة ص3

موازنة 2018 بصيغتها الحالية تحّد من تراكم ديون جديدة

تقريـر

الصباح الجديد - وكاالت:
وق��ع نائ��ب رئي��س الهيئ��ة العامة 
املعلوم��ات  وتقني��ة  لاتص��االت 
الكويتي��ة خال��د الكن��دري ومدي��ر 
اإلدارة القانوني��ة ل��وزارة االتصاالت 
العراقي��ة عم��اد الش��مري اتفاقية 

اإلقليم��ي  املم��ر  مش��روع  بش��أن 
لاتصاالت.

وق��ال الكن��دري في مؤمت��ر صحفي 
الي��وم األربع��اء على هام��ش مؤمتر 
الكويت الدولي إلعادة إعمار العراق 
ان املش��روع يتمثل برب��ط الكابات 

الدولي��ة البحري��ة ب��ن منطقت��ي 
الشرق والغرب مرورا باخلليج العربي 
وانطاقا م��ن الكويت ثم العراق ثم 

تركيا.
وأضاف الكندري ان املشروع سيطور 
البن��ى التحتية للكوي��ت ويضعها 

مق��را عاملي��ا في مج��ال االتصاالت 
اضاف��ة ال��ى توفير كثي��ر من فرص 
للش��ركات  واالس��تثمار  العم��ل 

العاملية.
من جهته قال الشمري ان اإلتفاقية 
تعم��ل عل��ى إنش��اء مم��ر إقليم��ي 

لاتص��االت والتكنولوجي��ا احلديثة 
في الش��رق األوس��ط مرورا بالعراق 

نظرا ملوقعه املميز.
واكد الش��مري اهتمام البلدين في 
هذا املش��روع ملا له م��ن اهمية في 
حتقيق عوائد وفرص عمل واستثمار 

التي تساهم في تطوير البلدين.
وتأتي ه��ذه االتفاقي��ة على هامش 
مؤمتر الكوي��ت الدولي إلعادة إعمار 
العراق الذي افتتح سمو امير الباد 
الشيخ صباح االحمد اجلابر الصباح 

أعماله صباح اليوم.

العراق والكويت توقعان اتفاقية مشروع الممر اإلقليمي لالتصاالت

من جلسات التصويت على املوازنة "ارشيف"

بغداد ـ الصباح الجديد:
األغذي��ة  منظم��ة  أعلن��ت 
والزراعة التابع��ة لألمم املتحدة 
"ف��او"، الثالث��اء، ع��ن خس��ارة 
الع��راق نح��و 40 باملائ��ة م��ن 
إنتاجه الزارعي، جراء احلرب ضد 

تنظيم "داعش".
وقال��ت املنظمة ف��ي بيان لها 
الصب��اح اجلدي��د"   " اطلع��ت 
عل��ى نس��خة من��ه إن "هناك 
12 مليون عراقي يعيش��ون في 
ثلث  ريفية، يش��كلون  مناطق 
ويعتمدون على  العراق،  سكان 

الزراعة في معيشتهم".
وأضاف��ت املنظم��ة أن "تنمية 
ه��ذه اجملتمعات ال تت��م إال من 
خ��الل إع��ادة تأهي��ل القط��اع 
الزراع��ي، ال��ذي تضرر بش��كل 
كبير نتيجة ألعمال داعش في 
مناطق واس��عة منه"، مشيرة 
ال��ى ان "العراق خس��ر نحو 40 

باملائة من إنتاجه الزارعي".
وأجبرت املعارك التي شهدتها 
البالد خالل الس��نوات املاضية، 

املزارع��ني ف��ي مناط��ق العراق 
الشمالية والشمالية الغربية، 
وتدمير  مزارعه��م  على هج��ر 

وإحلاق الضرر مبحاصيلهم.
املنظمة أشارت إلى تدمير كبير 
حلق في البنى التحتية ومصادر 
الزراعي، "إضافة  واإلنتاج  املياه 
الزراعية  املع��دات  نه��ب  إل��ى 
والغ��الل  واحملاصي��ل  والب��ذور 

اخملزنة، واحليوانات الداجنة".
بحس��ب  "ف��او"،  ووضع��ت 
البيان، برنامًجا واس��ع النطاق 
تأهيل  إع��ادة  للمس��اعدة في 
واخلدم��ات  ال��ري  ش��بكات 
البيطرية ملس��اعدة 1.6 مليون 
مواط��ن يعيش��ون ف��ي ه��ذه 

املناطق خالل 2018.
األمط��ار  هط��ول  نق��ص  وزاد 
خالل املوس��م احلالي من تضرر 
القط��اع الزراع��ي، إذ توقع��ت 
وزارة الزراعة العراقية خس��ارة 
م��ا يص��ل إل��ى 30 باملائ��ة من 
والش��عير  القمح  محصول��ي 

جراء اجلفاف.

األمم المتحدة: العراق خسر
40 بالمائة من إنتاجه الزراعي

ملحق "       " 
المربد.. نجاح للمشهد

الثقافي والمدني 

الصباح الجديد - متابعة:
أعلنت صحيفة “الرأي” األردنية 
الرس��مية، ام��س األربعاء، عن 
موافق��ة الس��لطات العراقية 
بدخ��ول  الس��محاح  عل��ى 
الشاحنات األردنية إلى األراضي 

العراقية.
وقالت الصحيفة في خبر لها 
إن “فتح اجملال أمام الش��احنات 
العراق  إل��ى  للدخول  األردني��ة 

يعتب��ر أول إج��راء نح��و إعادة 
إنع��اش جمي��ع القطاعات مبا 
فيه��ا قط��اع النق��ل باعتباره 
لكاف��ة  الناق��ل  الش��ريان 
القطاع��ات وه��و نت��اج جهود 
إلع��ادة  متواصل��ة  حكومي��ة 
ب��ن  احلي��وي  اخل��ط  تفعي��ل 
الدولت��ن، مبا يعود بالنفع على 

االقتصاد املشترك”.
تتمة ص3

العراق يسمح للشاحنات 
األردنية بدخول أراضيه

ضعف التنظيم وقلة القصائد النسوية

فعاليات الدورة الثانية والثالثين للمهرجان

تسهم في تعزيز الموارد غير النفطية

اللعيبي



شؤون عراقية2

الصباح الجديد ـ وكاالت

يقب��ل الع��راق بع��د س��نوات من 
الصراع واحل��روب التي انتصر فيها 
ضد اإلره��اب، على األمن والعمران، 
ساعيا إلى ثورة استثمار من الطراز 
األخ��اذة، حتوله إلى مصنف من بني 

أجمل دول العالم.
ويخطط العراق، إلى طرح مشاريع 
أخ��رى، غي��ر الت��ي جت��اوزت ال�200 
مش��روع ما بني معط��ل ومدمر إثر 
اإلرهاب املتمث��ل بتنظيم »داعش« 
إل��ى مرحلة  املتقهق��ر،  اإلرهاب��ي 
أخ��رى حتم��ل املزي��د من املش��اريع 
والش��ركات  االس��تثمار  وج��ذب 

العاملية لتنفيذها.
وكش��ف املتحدث باسم احلكومة 
ف��ي  احلديث��ي،  العراقي��ة، س��عد 
تصريح خاص ملراسلة »سبوتنيك« 
في العراق، امس األربعاء، 14 فبراير/

ش��باط، عن أولوي��ات احلكومة من 
مؤمت��ر إع��ادة األعم��ار املنعقد في 

الكويت.
وق��ال احلديث��ي، إن احلص��ول على 
برامج منح دول العالم واملنظمات 
املالي��ة الدولية، ليس ه��و األولية 
األولى بالنسبة للحكومة العراقية 
من مؤمتر إعادة اإلعمار في الكويت، 
نحن نفكر وأعلى س��لم أولولياتنا 
االس��تثمار  ينصب عل��ى موضوع 
وعقد ش��راكات مالية مع شركات 
عاملي��ة م��ن مختل��ف اجلنس��يات 
للدخ��ول ف��ي الس��وق العراقي��ة 
لالستثمار في مختلف القطاعات 
املهمة…هذا هو االهتمام األساسي 

لنا«.
وأعرب احلديثي، عن اعتقاده أن هذا 
األمر »االس��تثمار في العراق«، هو 
الذي س��وف يكون عامالً مساعداً 
بصورة كبيرة لتنش��يط وتس��ريع 
العراقية  احلكومة  وتكثيف جهود 
في  ما يتعلق بتحقيق االس��تقرار 

ف��ي املناطق احمل��ررة وإع��ادة تأهيل 
البن��ى التحتي��ة وتوفي��ر اخلدمات 
ف��ي كل احملافظات وليس احملررة من 

اإلرهاب، فقط.
وأوض��ح احلديثي، بالتال��ي جهودنا 
ف��ي احلكومة العراقي��ة تركز على 
خصوص��اً،  االس��تثمار  موض��وع 
أن هن��اك دع��م من جه��ات مالية 
دولية لالس��تثمار في العراق، وحث 

الشركات العاملية على املشاركة.
ونوه قائال: »باملناسبة نحن طرحنا 
حوالي أكثر من )190 —200( مشروع 
اس��تراتيجي كبير، ومتوس��ط في 
والصناع��ة،  :الطاق��ة،  قطاع��ات 

والصح��ي،  والنق��ل،  والزراع��ة، 
والتربوي، وأيضا السكن«.

ف��رص  ع��ن  احلديث��ي،  وأفص��ح 
استثمارية، تأمل احلكومة العراقية 
إمكاني��ة  كس��ب  خالله��ا  م��ن 
الش��ركات العاملي��ة للدخ��ول في 
االستثمار املباشر، أو الشراكة مع 
القطاع العراقي اخلاص، أو القطاع 

اخملتلط، أو احلكومي.
وأعل��ن احلديثي، ع��ن  حوالي 200 
رج��ل أعمال ومس��تثمر وش��ركة 
واخل��ارج،  الداخ��ل  م��ن  عراقي��ة 
ش��اركت في مؤمتر الكويت، لطرح 
فكرة الشراكة مع القطاع اخلاص 

لتنش��يط  العاملي��ة  بالش��ركات 
الس��وق العراق��ي وتوفي��ر ف��رص 

عمل.
وأعطى احلديثي أمثلة عن املشاريع 
الت��ي قدمتها احلكوم��ة العراقية 
ورفعته��ا لالس��تثمار ف��ي مؤمت��ر 
الكويت، ومنها مش��روع »مترو في 
بغ��داد العاصمة«، ومت��رو أخر في 
البصرة أقصى جنوب البالد، وتأهيل 
مطاري الناصري��ة مركز محافظة 
ذي ق��ار، واملوص��ل، مرك��ز نين��وى، 
ومش��اريع في قطاعات الصناعات 
واإلنش��ائية،  »البتروكيماوي��ات، 
واألسمدة  واملعدنية،  والهندسية، 

في كل احملافظ��ات«، وفيما يخص 
قطاع الطاقة قدمت ثالثة مصافي 
والناصرية،  األنبار،  لالس��تثمار في 

وميسان.
وبش��أن م��ا إذا كان مصفى بيجي 
في ش��مال صالح الدين ش��مالي 
بغداد، وال��ذي يعتب��ر أكبر معمل 
لتكرير النف��ط في املنطقة والذي 
نال ضررا كبيرا إث��ر اإلرهاب، ضمن 
املش��اريع التي قدمته��ا احلكومة 
احلديث��ي،  أخبرن��ا  لالس��تثمار، 
بطبيعة احلال كل املشاريع املدمرة 
واملعطل��ة خالل الفترة الس��ابقة 
سوف تطرح لالس��تثمار، وأغلبية 

لالس��تثمار  س��تطرح  س��احقة 
بحس��ب األولوي��ة املوضوع��ة من 
قبل احلكومة العراقية، في املرحلة 

األولى.
وأكمل، رمبا في املراحل األخرى سوف 
يكون توسع، نحن لدينا في العراق 
اآلن حوالي 200 مش��روع مطروحة 

لالستثمار بصورة مباشرة،.
ووع��د املتح��دث باس��م احلكومة 
س��يطرح  الع��راق  أن  العراقي��ة، 
مش��اريع أخ��رى لالس��تثمار ف��ي 
مراح��ل أخرى، بناء على ما س��وف 
يتحق��ق م��ن مؤمت��ر الكوي��ت من 

جناحات.

العراق سيطرح مشاريع أخرى لالستثمار
المتحدث باسم الحكومة: د. علي شمخي

طغ��ت مفاهي��م التوافق��ات واجملامالت 
والكيان��ات  االح��زاب  ب��ني  والصفق��ات 
الت��ي تش��كل منها النظام السياس��ي 
ف��ي الع��راق على م��دى اكثر م��ن اربعة 
عش��ر عاما واعت��اد ممثلو ه��ذه االحزاب 
نش��اطهم  ممارس��ة  عل��ى  والكيان��ات 
االنتخاب��ي والتش��ريعي والتنفيذي على 
وف��ق تل��ك املفاهي��م م��ن دون االهتمام 
بقواعد العمل السياسي واالنصهار في 
عمل رص��ني يأخذ بنظ��ر االعتبار احلجم 
احلقيقي  وال��دور ال��ذي يضطلع به كل 
حزب ومدى تأثيره في اجلمهور فتس��اوت 
في ظروف ش��تى كيانات واحزاب المتلك 
م��ن مقومات التأثير والق��وة مع كيانات 
واح��زاب  لها ثقله��ا اجلماهيري وانضوى 
اشخاص غير مؤثرين او فاشلني حتت لواء 
قادة احزاب ورؤساء كيانات مشهود لهم 
بالق��درة والقوة والنزاهة  وفي جانب اخر 
حتالفت قوى سياس��ية ارتك��ب ممثلوها 
انته��اكات فاضح��ة ومارس��وا فس��ادا 
وصدرت بحقهم قرارات قضائية تدينهم 
م��ع قوى اخ��رى لم يتل��وث تاريخها مبثل 
ه��ذه االنتهاكات او الفس��اد مما ش��كل 
صدمة نفسية للجمهور العام وتعقيدا 
جديدا في املش��هد السياس��ي العراقي 
صعب كثيرا م��ن محاوالت فرز االجتاهات 
وتفسير املواقف قبل االنتخابات العامة 
املقبلة وق��د ان االوان ليدرك هؤالء الذين 
انغمس��وا ف��ي ممارس��ة اجملام��الت على 
حس��اب الواقعية ان يدركوا ان مثل هذه 
التوجه��ات يرفضه��ا الش��عب العراقي 
وان نتائجها تس��ببت بكوارث سياسية 
وامني��ة واقتصادي��ة ماتزال الب��الد تدفع 
بتضحي��ات كبيرة م��ن ورائها وقد تعدت 
هذه اجملامالت اطرها القانونية وتس��ببت 
العراقية وفس��ادا  بانتهاكات للس��يادة 
وس��رقة للمال العام وعبثا بثروات البالد 
ويكف��ي ان نض��رب مث��ال مل��ا نقوله في 
هذه الس��طور باجلدل الدائر في مجلس 
الن��واب واملناكفات بني اقليم كردس��تان 
والس��لطات االحتادي��ة بش��أن النس��بة 
اخملصصة من موارد املوازنة وتقليلها من 
17 % الى %13 وتأكيد رئيس الوزراء حيدر 
العبادي بان النس��بة الس��ابقة لم يجر 
احتس��ابها باس��س واقعي��ة تتماثل مع 
نسبة السكان في اقليم كردستان وانها 
جاءت ضمن مفهوم اجملامالت والصفقات 
السياس��ية واذا اردن��ا تتب��ع مث��ل هذه 
التوجهات في واقع العمل السياسي في 
العراق سنجد امثلة اخرى كثيرة تتسق 
مع م��ا نقوله ..ان اع��ادة النظر بطبيعة 
التحالف��ات السياس��ية والتوافقات مبا 
يحفظ حق��وق االفراد والدولة ومبا يحقق 
العدالة واالنصاف امر حيوي وجوهري في 
املرحلة املقبلة ويحول دون ظهور ملفات 
معقدة وازمات جديدة وفي الوقت نفسه 
يطمئن الشعب العراقي بان اداء الطبقة 
السياسية يسير مبسالكه الصحيحة .  

واقعية سياسية !

تقـرير

سعد احلديثي

يخطط العراق، إلى 
طرح مشاريع أخرى، 

غير التي تجاوزت 
الـ200 مشروع ما 
بين معطل ومدمر 

إثر اإلرهاب المتمثل 
بتنظيم »داعش« 

اإلرهابي المتقهقر، 
إلى مرحلة أخرى تحمل 

المزيد من المشاريع 
وجذب االستثمار 

والشركات العالمية 
لتنفيذها
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بغداد - الصباح الجديد:
اك��دت وزارة االتص��االت ام��س عزمها 
حتس��ني خدم��ة االنترنت ف��ي العراق، 
فيما شددت على محاسبة الشركات 

املتلكئة.
وق��ال وزير االتص��االت حس��ن كاظم 
الراش��د ف��ي كلمة له خ��الل حضوره 
اجتماع مجلس إدارة الش��ركة العامة 
واالجراءات  »الق��رارات  ان  لالتص��االت، 
ان  يج��ب  الش��ركة  تتخذه��ا  الت��ي 

تراع��ي وتص��ب في مصلح��ة املواطن 
العراق��ي بالدرجة االولى وتقدم افضل 
اخلدم��ات ل��ه لضم��ان حتقي��ق النمو 
واالزدهار«، مبينا ان »على اجلميع حتمل 
املس��ؤولية والعمل بالوقت املناس��ب 
واغتنام الفرص السانحة لتطوير واقع 

اخلدمات«.
وش��دد الراش��د »على اتخاذ االجراءات 
القانوني��ة املناس��بة جتاه الش��ركات 
املتلكئ��ة واخملالف��ة لضواب��ط تق��دمي 

خدم��ات االنترنت ب��دون تأخير وضرورة 
ان تك��ون االدارة حازم��ة بهذا الش��أن 
لتحقيق مبدأ االنص��اف والعدالة في 
بااللتزامات«، معتبرا  وااليفاء  التعامل 
ان��ه »البد من تصويب مس��يرة العمل 

واالرتقاء باخلدمات«.
»تفهم��ه  االتص��االت  وزي��ر  واب��دى 
للتحديات التي تواجه الوزارة والطلب 
الس��ريعة  اخلدم��ات  عل��ى  املتزاي��د 

واملتطورة ومن دون انقطاع«.

الصباح الجديد - وكاالت:
اعل��ن االحتاد االوروبي اس��تثماره مبلغ 
400 مليون دوالر كمساعدات انسانية 
في العراق، وقالت فيديريكا موغيريني 
ممثل��ة االحتاد امس، ان االحت��اد االوروبي 
يعمل على اس��تثمار 400 مليون يورو 
ف��ي الع��راق لدعم االمن واالس��تقرار 
في��ه فضال ع��ن املس��اهمات الفردية 
لل��دول االوروبي��ة مضيف��ة ان »لدينا 
اس��تراتيجية جديدة ف��ي العراق من 

اجل تثبيت االستقرار واعادة االعمار«.
واوضح��ت ان مؤمت��ر الكوي��ت إلعادة 
اعمار العراق جاء إلزالة جميع العوائق 
والتحدي��ات وايجاد احللول لها معتبرة 
ان املش��اركة في ذل��ك املؤمتر من اجل 
بناء السالم في هذه املنطقة والعالم 

اجمع.
كما اش��ادت بدور دولة الكويت الرائد 
ف��ي اجلان��ب االنس��اني وبن��اء احل��وار 
واجلسور بني ش��عوب العالم بيد انها 

اس��تدركت قائل��ة »انن��ا نعي��ش في 
منطقة بعيدة كل البعد عن الس��لم 
وال يزال هناك توتر جديد ينش��أ ولكن 
العراق يعطينا االمل لبناء مس��تقبل 
افضل«. واش��ادت ف��ي هذا الس��ياق 
باجله��ود التي قامت بها دول التحالف 
الدولي ضد ما يسمى بتنظيم الدولة 
االسالمية )داعش( غير انها استبعدت 
ما اس��مته »توقيف نشوء داعش من 

جديد«.

االتصاالت تؤكد عزمها تحسين
خدمة االنترنت في العراق

االتحاد األوربي: العراق يعطينا
االمل لبناء مستقبل افضل

بغداد - الصباح الجديد:

اكد برنام��ج االمم املتحدة لالعمال 
املتعلق��ة بااللغام ع��ن مواصلتها 
العادة احلياة الطبيعية الى املناطق 
الت��ي حتررت م��ن االره��اب في عدد 
من احملافظ��ات العراقية بعد طول 

انتظار .
وق��ال مدي��ر برنام��ج األمم املتحدة 
لألعم��ال املتعلق��ة باأللغ��ام بي��ر 
لودهام��ار في بيان تلق��ت الصباح 
اجلديد نسخة منه: ان احلياة تسير 
في مدينة الفلوجة بشكل طبيعي 
وان املواطن��ني يتحرك��ون من خالل 
1800 مركب��ة وحافلة للوصول الى 
اماكن اعمالهم واجناز متطلباتهم 
في الوقت الذي ب��دأت جموع املارة 
بعب��ور اجلس��ر اجلديد ال��ذي يربط 
محافظة االنب��ار بالعاصمة بغداد 

بعد ان .  
واضاف مدير البرنامج لودهامار في 
بيان له تس��لمت »الصباح اجلديد« 
نس��خة من��ه لق��د مت اع��ادة ربط 
كابل األلي��اف الضوئية الذي يربط 
أكثر من 3000 مش��ترك  مع بغداد 
، واصب��ح بامكان املواط��ن ان يتزود 
بالوق��ود من احملطة »اجلديدة«، التي 
أغلقت ملدة 3 سنوات، تضخ اآلن ما 
متوس��طه أكثر من 31.000 لتر ل� 

300 سيارة يوميا.
املوص��ل،  ف��ي  لودهام��ار  واوض��ح 
اس��تأنفت محطة قيسور لتنقية 

املياه توفير مياه نظيفة وآمنة ألكثر 
من 300 الف مواطن في 34 منطقة 
سكنية ، وميكن للمحكمة العليا 
أن تصل إلى وثائق الطابو  للتحقق 
األراض��ي  مطالب��ات  صح��ة  م��ن 
املقَدم��ة م��ن املواطن��ني العائدين 
إلى محافظة نين��وى ، فيما يجري 
العمل بوتائر متصاعدة على اعادة 
اح��د املستش��فيات ف��ي  تأهي��ل 
مدينة املوص��ل التي تضررت بفعل 
االعمال االرهابية وتزويدها باملعدات 

واالجهزة الطبية احلديثة . 
واش��ار مدير البرنامج لم يكن من 
املمك��ن حتقي��ق أي تق��دم ف��ي اي 
عمل اال بع��د ان مت تطهي��ر البنية 
التحتية أوالً من االلغام واملقذوفات 
املتفج��رة الت��ي يش��كلها حطام 
والعب��وات  الس��ابقة  الصراع��ات 
الت��ي خلفتها  الناس��فة املبتكرة 
ق��وات تنظي��م الدولة اإلس��المية  
املنسحبة ، وبذلك أتاحت حلكومة 
املتح��ددة  األمم  وبرنام��ج  الع��راق 
اإلمنائ��ي  واجملتم��ع الدول��ي القياَم 

بأعمال إعادة التأهيل الضرورية.
من جانبه قال مدير محطة الوقود 
»عل��ي » نيابة ع��ن 20 عامال فيها 
»لق��د فقدن��ا كّل األم��ل تقريبا،« 
»كنا نتوقع أن يتم تفجير احملطة«، 
ورمب��ا  كان األمر كذلك، لكنن الُفرَق 
املوجه��ة م��ن دائ��رُة األمم املتح��دة 
لألعم��ال املتعلق��ة باأللغام قامت 
باإلزالة اآلمنة لِ� 34 عبوة ناس��فة 
مبتَكرة مجموعها 435  كيلوغراما 

م��ن املتفجرات م��ن مباني احملطة ، 
مس��تطردا بالقول »لق��د أعدتُْتم 
)أنتم في دائرة األمم املتحدة لألعمال 

املتعلقة باأللغام( وظائفنا إلينا.«
واش��ار مدي��ر البرنام��د ال��ى انه مت 
القض��اء عل��ى التهدي��دات الت��ي 
االبري��اء  املواطن��ني  كان��ت تط��ال 
من خ��الل رف��ع االلغ��ام والعبوات 
واملتفج��رات على طول  الناس��فة 

الطرق، حتت اجلس��ور، من محطات 
الطاق��ة واملي��اه، من امل��دارس، من 
البني��ة التحتي��ة احليوي��ة، بحيث 
ميك��ن للنازح��ني م��ن ج��راء النزاع 
العودة إلى ديارهم، والبدء من جديد 
ف��ي العم��ل، و تثقي��ف أبنائهم، و 
االس��هام بشكل فاعل في اجملتمع، 
و أن يعيشوا حياة طبيعية،«، يقول 
بي��ر لودهام��ار، مدير برنام��ج األمم 

املتحدة لألعمال املتعلقة باأللغام، 
قب��ل مؤمتر الكوي��ت الدولي إلعادة 

إعمار العراق.
و ق��ال لودهام��ار إن املؤمتر يس��اعُد 
دائرَة األمم املتحدة لألعمال املتعلقة 
باأللغام على حتديد أولويات العمل 
بالتع��اون مع احلكوم��ة والوكاالت 
األخ��رى التي تدع��م إع��ادة إعمار 
الع��راق. إن جميع البن��ى التحتية 

مهم��ة، ولك��ن تسلس��ل مهمات 
التطهير نفس��ها تُعد أمراً معقداً 
واألولوية العليا لدائرة األمم املتحدة 
لألعمال املتعلقة باأللغام، وفقا ملا 
قاله لودهم��ار. »ما يأت��ي أوال على 
قائمتنا، فان��ه يؤثر على كل جهود 
إع��ادة اإلعمار األخ��رى »على طول 
اخلط« كم��ا يقول ، مضيفا بالقول 
»لذلك نبدأ دائما بتقييم مشترك 

لتحديد اولوياتنا.«
ويش��ير لودهامار إلى العمل احلالي 
ال��ذي تقوم ب��ه دائ��رة األمم املتحدة 
لألعمال املتعلقة باأللغام لتطهير 
شبكة الكهرباء في الفلوجة التي 
املدينة.  تخ��دم منطقت��ني خ��ارج 
و حت��ى كان��ون األول 2017، قامت 
الُفرَق املوجهة من دائرة األمم املتحدة 
لألعمال املتعلقة باأللغام بتفتيش 
نحو 34 كيلومترا مربعا على طول 
خطوط الكهرباء بعد ان أزالت 580 
جهازا متفجرا ، وعندما ينتهي عمل 
دائرة األمم املتحدة لألعمال املتعلقة 
باأللغام، ميكن أن يبدأ أفراد الطاقم 
ف��ي إعادة الكهرباء إلى ما نحو  60 
الف شخص وس��بع مدارس ، كما 
إن الشركاء املوجهني من دائرة األمم 
باأللغام  املتعلقة  املتحدة لألعمال 
الذين يعملون على مستوى اجملتمع 
احمللي، ومستوى القرية، وحتى على 
»مس��توى صيانة االبار االرتوازية » 
فانهم يُحِدث��ون َفرْقا كل يوم، كما 
يقول لودهامار.                                                                          
 وفي قرية البوخالد، حتدث القرويون 

وقالوا: »لم نستطع السير خشية 
أن ينفجر ش��يء ما ف��ي وجوهنا«. 
والي��وم، مع إزالة اخمللفات املتفجرة، 
متكنْت 20 أس��رة م��ن الوصول إلى 
اح��د االب��ار للت��زود باملي��اه لتلبية 
ولتنمي��ة  اخلاص��ة  احتياجاته��ا 

محاصيلها الزراعية .
للودهامار ضرورة  القضي��ة  وتؤكد 
وأولوية بشكل ملح ملهمة التطهير 
كم��ا تش��اركها جميع ال��وكاالت 
العامل��ة على إعادة إعم��ار العراق 
. »علين��ا أن نق��وم بعملن��ا، بأمان، 
بسرعة وبشكل جيد حتى يتمكن 

اآلخرون من القيام بعملهم،«.
وق��ال لودهام��ار  ف��ي ع��ام 2018، 
يحت��اج قط��اع األعم��ال املتعلقة 
دوالر  ملي��ون   216 إل��ى  باأللغ��ام 
أميركي لإلس��تجابة جله��ود إعادة 
التأهي��ل ف��ي املناط��ق الت��ي متت 
استعادتها ولالحتياجات املاسة في 
احلصول على اخلدمات األساس��ية 
املدنيني  والتعليم وصحة  والبلدية 
التعمي��ر  إط��ار  وف��ي  العائدي��ن.  
 Reconstruction and( والتنمي��ة 
الذي   )Development Framework
م في مؤمتر الكويت، س��تعطي  ُقدِّ
حكوم��ة الع��راق األولوي��ة إلزال��ة 
األخط��ار من املتفج��رات من  أجل 
إع��ادة بن��اء الع��راق والعم��ل على 
مش��روع املصاحلة الوطنية الحالل 
االجتماعي��ة  والتنمي��ة  الس��الم 

والبشرية والتنمية االقتصادية . 

برنامج أممي الزالة األلغام والمقذوفات في المناطق المحررة
ُتعد »نقطة تحول« بين صراع الماضي ومستقبل الحاضر 

إزالة األلغام »ارشيف«

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أعلنت الس��عودية والكويت وقطر 
وتركي��ا، تخصيص أموال من دولها 
الع��ادة اعمار الع��راق، اذ خصصت 
اململكة العربية الس��عودية مليار 
دوالر ملش��روعات إع��ادة اإلعمار في 
الع��راق، و500 ملي��ون دوالر لدع��م 

الصادرات السعودية إلى العراق.
وقال وزير اخلارجية الس��عودي عادل 
اجلبي��ر، الي��وم األربع��اء 14 فبراير/
ش��باط، خالل فعاليات مؤمتر إعادة 
الذي تس��تضيفه  الع��راق  إعم��ار 
الكوي��ت: "بن��اء عل��ى تعليم��ات 
س��يدي خ��ادم احلرمني الش��ريفني 

امللك س��لمان بن عبد العزيز وولي 
العه��د األمير محمد بن س��لمان 
نعلن تخصيص ملي��ار دوالر إلعادة 
إعمار الع��راق و500 ملي��ون لدعم 

الصادرات السعودية للعراق".
وأعلن أمير الكويت الش��يخ صباح 
األحمد اجلابر الصب��اح، في افتتاح 

املؤمت��ر صب��اح اليوم، دع��م العراق 
مبلي��اري دوالر، مليار منها كقروض، 

واآلخر مخصص لالستثمار.
كذلك، أعلن وزير اخلارجية القطري 
الش��يخ محم��د بن عب��د الرحمن 
آل ثان��ي، تقدمي حزم��ة من القروض 
واالس��تثمارات للع��راق مبليار دوالر، 

مؤك��داً التزام ب��الده بدع��م إعادة 
اإلعمار في العراق.

وأعلن��ت وزارة اخلارجي��ة التركي��ة، 
ق��روض  تق��دمي  االربع��اء،  الي��وم 
وتس��هيالت مالية بقيمة خمسة 
للمس��اهمة  للعراق  دوالر  مليارات 

في مشاريع إعادة اإلعمار.

وق��ال وزير اخلارجي��ة التركي مولود 
جاويش أوغلو، خالل فعاليات مؤمتر 
إعادة إعمار العراق، الذي تستضيفه 
الكويت ' تركيا تعلن عن تخصيص 
دوالرقروض وتس��هيالت  5 مليارات 
مالي��ة للمس��اعدة بإع��ادة إعمار 

املناطق املدمرة في العراق.

تسع مليارات وخمسمائة مليون دوالر للمساهمة في اعمار العراق



بغداد – تفجير اعتدة 
ذك��ر مصدر امن��ي في قي��ادة عمليات 
بغ��داد ام��س االربع��اء، انه��ا س��تقوم 
بتفجير مس��يطر عليه م��ن مخلفات  

عصابات داعش غربي العاصمة.
وق��ال املص��در ال��ذي رف��ض الكش��ف 
عن اس��مه ان القيادة تس��ترعي انتباه 
املواطن��ن إل��ى قيام اجلهد الهندس��ي 
بتفجير مس��يطر عليه مل��واد متفجرة 
من مخلف��ات عصابات داعش االرهابية 
ف��ي منطق��ة معس��كر ط��ارق غرب��ي 
بغداد" ، مضيفا ان "فرقة املش��اة )14( 
التي ه��ي ضمن عمليات ش��رق االنبار، 

هي من ستقوم بالتفجير".

ديالى – اعتقال مطلوبني 
أعلن��ت قي��ادة ش��رطة ديال��ى، الي��وم 
االربعاء، اعتق��ال مجرم اختطف طفال 
وقتله بعد ابتزاز ذويه مببلغ 20 ألف دوالر 

قرب بعقوبة.

وقال املتحدث االعالمي باس��م شرطة 
ديالى، العقيد غالب العطية ان "القوات 
االمني��ة من الش��رطة واالس��تخبارات 
متكنت وبعد جهد ومتابعة استخبارية 
دقيقة من اعتقال مجرم قام باختطاف 
طفل ف��ي منطقته ق��رب بعقوبة من 
اجله��ة الغربي��ة، وان اجمل��رم ق��ام بقتل 
الطفل واخف��ى جثته في جدول صغير 
بعدم��ا س��اوم عائلت��ه وابتزه��م مببلغ 
مال��ي قدره 20 ألف دوالر"، مش��يرا الى 
ان "اجمل��رم اعترف بتنفيذه اجلرمية ودونت 
اقواله قضائيا التخاذ االجراءات الالزمة 

بحقه".
كم��ا اعل��ن مص��در امن��ي ف��ي قيادة 
ش��رطة محافظة ديالى ام��س االربعاء 
عن اعتقال مطلوب��ن احدهما بتهمة 
"االره��اب" وتفكيك عبوتن ناس��فتن 

في مناطق متفرقة من احملافظة.
وقال املصدر االمني الذي رفض الكشف 
عن اس��مه إن "دوريات من شرطة ديالى 
اعتقلت مطلوبن اثنن احدهما بتهمة 

االره��اب ف��ي عملي��ات دهم ج��رت في 
قضاء اخلالص )15كم ش��مال ب عقوبة( 
وناحي��ة العبارة )14كم ش��مال ش��رق 
بعقوبة( ومت اتخاذ االج��راءات القانونية 

لعرضهما على القضاء" .

كركوك – هجوم مسلح 
افاد مصدر امني في ش��رطة محافظة 
كرك��وك امس االربعاء أن مس��ؤوالً في 
اجلبه��ة التركمانية وش��قيقه وزوجته 
اصيب��وا بهجوم مس��لح جن��وب غربي 

احملافظة.
وق��ال املصدر الذي رفض الكش��ف عن 
اسمه إن "مجموعة مسلحة هاجمت، 
مس��اء يوم امس ، في قرية بالوة جنوب 
غرب��ي كرك��وك مس��ؤوال ف��ي اجلبهة 
التركماني��ة، م��ا اس��فر ع��ن اصابت��ه 
وشقيقه وزوجته"، مضيفا أن "قوة من 
الشرطة نقلت املصابن الى مستشفى 

قريب وفتحت حتقيقاً باحلادثة". 

بابل – عمليات دهم وتفتيش 
اعلن مصدر امني في شرطة محافظة 
باب��ل امس االربع��اء عن متك��ن القوات 
االمني��ة م��ن القب��ض عل��ى ع��دد من 
املتهم��ن بجرائم مختلف��ة بعمليات 

دهم وتفتيش في عموم احملافظة. 
وذكر املصدر االمني الذي رفض الكشف 
عن اس��مه  ان مفارزها نفذت عددا من 
اوام��ر القب��ض والتحري الص��ادرة من 
القض��اء العراقي مبختلف اجلرائم خالل 
ممارسة امنية احترازية واسعة ، مضيفا 
انه حس��ب اخلطط االمني��ة املوضوعة 
ع��ن  بحث��ا  املبك��ر  باإلن��ذار  اخلاص��ة 
مطلوب��ن تضمنت نصب الس��يطرات 
الثابت��ة واملتحركة فضال ع��ن تفتيش 

االشخاص والعجالت.

واسط – مؤمتر امني 
عقد مدير ش��رطة واسط اللواء قاسم 
راش��د زويد امس االربعاء مؤمت��را امنيا  
بحضور معاونيه ومدراء األقسام وأمري 

األف��واج وأم��ري الس��يطرات وضب��اط 
مكافح��ة االج��رام وضب��اط املراكز في 

قسم املعادة واملستهلكة .
وأك��د الل��واء زوي��د م��ن خ��الل املؤمت��ر 
عل��ى ع��دة مح��اور م��ن أبرزه��ا تنفيذ 
توجيهات وزارة الداخلية وحسم األوراق 
التحقيقية وتنفيذ أوامر القبض فضال 
عن  االهتمام بإدامة  املقرات ونظافتها 
، كم��ا اس��تمع م��ن م��دراء األقس��ام 
عل��ى الس��لبيات وااليجابيات في عمل 
كل قس��م وأم��ر بحل هذه املش��كالت 
والس��لبيات م��ن اجل النه��وض بواقع 

العمل.

النجف – اعتقال مطلوبني 
اف��اد  مصدر امني في مديرية ش��رطة 
محافظ��ة النج��ف واملنش��آت ام��س 
 10 عل��ى  القب��ض  بالق��اء  االربع��اء، 
مطلوب��ن مب��واد قانوني��ة مختلفة في 

احملافظة.
رف��ض  ال��ذي  االمن��ي  املص��در  وذك��ر 

الكشف عن اسمه ان "مكافحة اجرام 
النجف متكنت من الق��اء القبض على 
10 مطلوب��ن عل��ى وفق م��واد قانونية 
مختلف��ة ف��ي أماك��ن متفرق��ة م��ن 
احملافظة" ، الفتا الى انه مت "مت إحالتهم 

إلى اجلهات اخملتصة".

ميسان – عمليات دهم 
كش��ف مصدر امني في قيادة شرطة 
محافظ��ة ميس��ان ام��س االربعاء، عن 
الق��اء القبض على ع��دد من املطلوبن 
للقض��اء بجرائ��م جنائي��ة مختلف��ة 
بعملي��ات ده��م ف��ي عدد م��ن مناطق 

احملافظة .
وق��ال مدي��ر ش��رطة احملافظ��ة الل��واء 
احلقوق��ي ظاف��ر عبد راض��ي ان "مفارز 
أقسام وأفواج طوارئ مديرية الشرطة، 
متكنت خ��الل العمليات األمنية ونصب 
الس��يطرات م��ن ألق��اء القب��ض على 
ع��دد من املتهم��ن"، مبين��ا ان من بن 
"املعتقل��ن متهم مطلوب وفق املادة 4 

ارهاب، واخرين متهمن بجرائم تنوعت 
م��ا بن القتل العمد، والتهديد، واإليذاء 

العمد، واالحتيال، والسرقات.

نينوى – اشتباك مسلح 
افاد مصدر امني مسؤول امس األربعاء 
ان احلش��د الشعبي الذي يضم فصائل 
مس��لحة قد اش��تبك مع قوات اجليش 
العراق��ي ف��ي اجلانب األمين م��ن مدينة 

املوصل.
وق��ال املصدر الذي رفض الكش��ف عن 
اس��مه بأن تبادل إطالق ن��ار حصل بعد 
خالف بن احلشد الشعبي واجليش عند 
مدخل اجلسر الرابع في اجلانب األمين ما 
أدى إل��ى إصابة جندي نق��ل على إثرها 

إلى املستشفى.
وأض��اف املص��در ان "ق��وة من احلش��د 
الشعبي في الكتائب نفسها اعتقلت 
اربعة من منتس��بي الف��وج الثامن في 
الش��رطة عن��د مدخ��ل ح��ي الطيران 

جنوبي املوصل".

اصابة مسؤول في الجبهة التركمانية بهجوم غربي كركوك * اعتقال مجرم اختطف طفال وقتله في ديالى
اعتقال 10 مطلوبين بجرائم متنوعة في عموم النجف * عمليات دهم تسفر عن اعتقال مطلوبين في ميسان

3 شؤون عراقية

بغداد ـ الصباح الجديد: 
اكدت الهيئة العليا للحج والعمرة ان اخر موعد 
لتسجيل املواطنن الراغبن بالتقدمي على قرعة 
احل��ج للس��نوات اخلم��س املقبلة س��يكون يوم 

الثالثاء املقبل العشرين من الشهر اجلاري . 
وقال املتحدث الرس��مي باس��م الهيئة حس��ن 
فهد الكناني في تصريح امس ان "الهيئة قررت 
عدم متديد التق��دمي على قرعة احلج االلكترونية 
 )2020-2021-2022-2023–2019( لالع��وام 
وستغلق في يوم الثالثاء املقبل جميع منافذها 
الت��ي افتتحتها في بغداد واحملافظات" ، مضيفا 
ان" املناف��ذ مازال��ت مس��تمرة مبن��ح بطاق��ات 
التس��جيل على القرع��ة للمواطن��ن الراغبن 
بالتق��دمي عل��ى احلج عبر م��لء معلوماتهم في 
االس��تمارة االلكترونية ودخولهم بالقرعة التي 

ستجريها الهيئة بعد تدقيق بياناتهم". 
يذكر ان الهيئة قررت االسبوع املاضي متديد مدة 
التسجيل املواطنن على قرعة احلج االلكترونية 
لألعوام اخلمسة املقبلة ملدة عشرة ايام اضافية 
تنته��ي في يوم 20 ش��باط احلالي بع��د ان كان 

مقررا ان تنتهي في العاشر منه.

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلن��ت وزارة االعم��ار واالس��كان والبلدي��ات 
واالشغال العامة عن مواصلة تنفيذ اعمالها 
وبنس��ب اجن��از متقدمة في مش��روع اخلزانات 
الكونكريتية في محافظ��ة البصرة ولصالح 

وزارة النفط / مشروع غاز الزبير.
واوض��ح املركز االعالم��ي لل��وزارة ان املالكات 
الهندسية والفنية في شركة الفاروق العامة 
للمقاوالت االنش��ائية احدى تشكيالت الوزارة 
تواصل تنفيذ اعمال مش��روع خمسة خزانات 
كونكريتي��ة متع��ددة االحجام ف��ي احملافظة 
وبنسب اجناز متقدمة بلغت اكثر من %65 في 

عموم اخلزانات .
وب��ن املركز االعالمي ان االعمال ش��ملت اجناز 
خزان الزبير القالب اخلش��بي حلديد التسليح 
للج��دران اخلاص��ة باملرحلة االخي��رة والتهيؤ 
لصب س��قف اخلزان بالكام��ل ,فيما مت اكمال 
ص��ب املرحل��ة االول��ى جل��دران اجل��زء العميق 
واالس��تعدادات   V/25 خل��زان  والباليندن��ك 
مستمرة لصب االسس اجلزء العلوي والسقف 

والواطئ للجزء العميق من اخلزان املذكور .

بغداد - الصباح الجديد:
توقع��ت هيئة االن��واء اجلوي��ة العراقية امس 
االربع��اء، ان تش��هد مناطق العراق تس��اقط 
امط��ار متوس��طة وغزيرة ابتداء م��ن يوم غد 

اجلمعة.
وقالت الهيئة ف��ي بيان لها اطلعت "الصباح 
اجلديد" على نس��خة من��ه ان "الطقس لهذا 
اليوم اخلميس للمناطق كافة س��يكون غائما 
, فيما س��تكون درجات احل��رارة مقاربة لليوم 
السابق"، مبينة ان "الطقس ليوم غد اجلمعة 
في املنطقة الوس��طى والش��مالية سيكون 
غائما مع تساقط أمطار بن متوسطة الشدة 
وغزيرة وتك��ون رعدية احيان��ا, فيما تنخفض 

درجات احلرارة عدة درجات عن اليوم السابق".
واضافت الهيئة ان "الطقس ليوم غد اجلمعة 
س��يكون ف��ي املنطق��ة اجلنوبي��ة غائ��م مع 
تس��اقط امطار خفيفة في اماكن متفرقة"، 
مش��يرة ال��ى ان "الطقس ليوم الس��بت في 
الوس��طى والش��مالية س��يكون  املنطقتن 
غائم مع تس��اقط امطار في اماكن متعددة, 
ودرجات احل��رارة ترتفع بضع درج��ات عن اليوم 

السابق".
يذكر ان مناطق العراق ش��هدت امس الثالثاء 
تس��اقط امط��ار ب��ن اخلفيفة واملتوس��طة 
والغزي��رة بعد انقطاعها لفت��رة طويلة خالل 

موسم الشتاء احلالي. 

"الحج" تجدد تأكيدها 
بانتهاء التقديم 

للقرعة الثالثاء المقبل 

نسب انجاز متقدمة 
في مشروع الخزانات 

الكونكريتية لصالح النفط

األنواء الجوية: أمطار 
متوسطة وغزيرة ابتداء 

من الجمعة المقبلة

الملف األمني

موازنة 2018 بصيغتها 
احلالية حتّد من تراكم ديون 

جديدة
وأض��اف البيات��ي أن "جمي��ع 
تع��رف  السياس��ية  الكت��ل 
جيداً ب��أن املوازنة تتعامل مع 
الواردات املوج��ودة في االرض، 
لكنها تطالب باشياء ال ميكن 

توفيرها".
وبن أن "العراق ما زال يعتمد 
على النفط كمورد اساس��ي 

ويجب توزي��ع عائداته بعدالة 
على جمي��ع احملافظات وليس 
من الصحيح تفضيل منطقة 
على اخ��رى بحج��ة انتمائها 

إلى اقليم كردستان".
واستطرد البياتي أن "التحالف 
ب��كل  يح��اول  الكردس��تاني 
قوة تعطيل تش��ريع القانون، 
البرملان فرص��ة اخيرة  وام��ام 
أم��ا االتف��اق عل��ى النصوص 
وفق الواردات احلالية والنسب 

السكانية أو الذهاب إلى مترير 
القانون باالغلبية".

الكت��ل  ع��ن  النائ��ب  وذك��ر 
الكردستانية أحمد احلاج في 
تعليق إلى "الصباح اجلديد"، 
أن "الس��عي لتمري��ر املوازنة 
باالغلبية ام��ر قانوني ولكنه 

سياسي ال ينصف االقليم".
"الكت��ل  أن  احل��اج  وأض��اف 
الكردس��تانية ل��ن تدخل إلى 
جلسة التصويت على املوازنة 

وسوف نستمر برفض بنودها 
ما لم تعدل".

احلال��ي  "الن��ص  ان  وأوض��ح 
ال يلب���ي طموحن���ا كون���ه 
تطلع��ات  م��ع  يتع��ارض 
الشعب الكردي وهو اجحاف 

بحقهم".
وش��دد احلاج على أن "حتالف 
الق��وى العراقية لدي��ه ايضاً 
اعتراض��ات عل��ى القانون لم 
تنته بعد وتلك املعطيات تدل 

عل��ى صعوبة متري��ره من دون 
التوصل إلى توافق".

مجل��س  رئي��س  أن  يذك��ر 
الن��واب س��ليم اجلب��وري دعا 
االنته���اء  بع��د  االول  أم��س 
م��ن الق��راءة الثاني��ة لقانون 
املوازنة إلى اجتماع للرئاسات 
التصويت عليها من  يس��بق 
أج��ل االتف���اق عل��ى النقاط 

اخلالفية.

العراق يسمح للشاحنات 
األردنية بدخول أراضيه

وأضاف��ت الصحيفة، أن “اإلبقاء 
على عمليات املبادلة ملن ال يرغب 
بالدخ��ول يتي��ح الفرصة إلبقاء 
اخليار مفتوحا أمام توسع حركة 
النق��ل والتج��ارة ب��ن الطرفن 
الناق��ل األردني والناقل العراقي، 
وذلك حس��ب فاعلية النش��اط 
وعوام��ل احلماي��ة واألم��ن على 

مسار الشاحنات بن الدولتن”.

تتمات ص1

ــاس  عب ـ  ــليمانية  الس
كاريزي:

برمل��ان كردس��تان حمل��ة  ب��دأ 
موسعة الخراج القوات التركية 
م��ن اراضي االقلي��م، معتبرا ان 
تواج��د تل��ك القوات ف��ي مدن 
ومحافظ��ات االقليم، جتاوز على 
املرعية في كردس��تان  القوانن 
الع��راق  لدس��تور  ومخال��ف 

والقوانن الدولية.
واعل��ن عض��و برملان كردس��تان 
س��االر محم��ود ف��ي تصري��ح 
للصب��اح اجلدي��د، ان اعضاء من 
اغلب الكتل في برملان كردستان، 
ما عدا كتلة احلزب الدميقراطي، 
الدان��ة  التواق��ع  بجم��ع  ب��داوا 
العراق  التركي الراضي  االحتالل 
والعم��ل  كردس��تان،  واقلي��م 
على اخراج هذه الق��وات، داعيا 
احلكومة االحتادیة الى استخدام 
للدس��تور  وفق��ا  صالحياته��ا 
وابالغ احلکومة الترکیة لسحب 
قواتها م��ن اقلی��م، مضيفاً ان 
التواجد العسكري واالستخباري 
الترکی داخل اراضي العراق خرق 
للدس��تور العراق��ي و القوانین 

الدولیة.
الق��وات  ان  محم��ود  وتاب��ع 
العس��كرية التركي��ة تنته��ك 
سماء واراضي االقليم يومياً حتت 
حجج ومب��ررات غير قانونية، ما 
تسبب مبقتل واصابة املئات من 
القرى  وتهجير عشرات  املدنين 
وادى الى اتالف وحرق ممتلكاتهم، 
وتاب��ع" ان االس��باب التي كانت 
انقرة تقدمها سابقاً لتبرير بقاء 
ثكناته��ا العس��كرية في عمق 
اراضي االقليم من محاربة حزب 
العمال الكردستاني واحلرب على 
وانتف��ت معها  انته��ت،  داعش 
احلاجة الى بقاء او تواجد القوات 

التركية على اراضي االقليم.
واض��اف ان عش��رة م��ن اعضاء 
كت��ل  م��ن  كردس��تان  برمل��ان 
االحتاد الوطن��ي وحركة التغيير 
واجلماع��ة االس��المية، قدم��وا 

مذكرة الى برملان االقليم ليصدر 
بدوره قرارا يلزم حكومة االقليم 
باحلفاظ على احلدود الرس��مية 
لالقليم واخراج القوات التركية 

من اراضي االقليم.   
ه��ذا ومتتلك احلكوم��ة التركية 
اكبر ترس��انة وقرابة 18 قاعدة 
محافظ��ة  ف��ي  عس��كرية، 
دهوك وه��ي مناطق نفوذ احلزب 
الكردس��تاني  الدميقراط��ي 

بزعامة مسعود بارزاني. 
واك��دت مص��ادر امنية مطلعة 
التواج��د  ان  اجلدي��د،  للصب��اح 
داخ��ل  الترك��ي  العس��كري 
اراض��ي االقلي��م ميث��ل احت��الال 
وتواطئ  بتعاون  االقليم  الراضي 
الدميقراطي  احل��زب  واضح م��ن 
الكردس��تاني، وه��و م��ا يواجه 
برف��ض قاطع من قبل الش��ارع 
الكردي و القوى السياسية التي 

طالبت بإنه��اء التواجد التركي 
االقلي��م وقدمت،  أراض��ي  على 
للمطالب��ة  رس��مية  مذك��رة 
بإغ��الق القواع��د التركي��ة في 

العراق واإلقليم.
وتابع��ت املص��ادر ان لتركيا 18 
قاع��دة ومقراً عس��كرياً وأمنياً 
محافظ��ة  ف��ي  اس��تخباراتياً 
ويع��ود  زاخ��و،  ده��وك وقض��اء 
تواج��د القواع��د التركي��ة في 
اقليم كردستان الى تسعينيات 
الق��رن املاضي، حيث تعد قاعدة 
قاعدة عس��كرية،  أول  بامرن��ي 
فقد أنش��ئت ف��ي 1997 باتفاق 
مع احلزب الدميقراطي، للحد من 
نشاط حزب العمال الكردستاني 
املع��ارض لتركي��ا، وه��ي قاعدة 
لوجس��تية عس��كرية ضخمة 
حتت��وي عل��ى مهب��ط للطيران 
وعش��رات الدباب��ات واملدرع��ات 

واالس��لحة الثقيلة، إضافة الى 
تواجد أكثر من 500 جندي تركي 
ثابت مع تنقل مستمر، و تتجمع 
فيها وتتوزع على نقاط وقواعد 

مختلفة لها في املنطقة.
أما قاعدة بعش��يقة فهي تعد 
ثان��ي أكب��ر قاع��دة عس��كرية 
تركية أنش��ئت في 1995، ولكن 
والعت��اد  باجلن��ود  تعزيزه��ا  مت 
والطائرات  الكامل  العس��كري 
واملدافع في الع��ام 2015، حيث 
تقع في منطقة زيلكا قرب جبل 
مقل��وب ف��ي قضاء بعش��يقة، 
ويتمرك��ز فيها أكث��ر من 2000 

جندي وضابط تركي.
وقال��ت املصادر ان��ه اضافة الى 
هات��ن القاعدتن فان هناك كل 
من قاعدة باروخ��ي الواقعة في 
ناحية كاني ماسي، والتي تضم 
أكثر من 450 جندي��اً تركياً، مع 

دبابات ومدافع ومدرعات، وقاعدة 
ك��ري ب��ي ف��ي ناحي��ة باطوفة 
بقض��اء زاخ��و الت��ي تضم 200 
جندي مع مدافع ومدرعات، كما 
أن عدد اجلن��ود في هذه القواعد 

في تزايد مستمر.
واوضحت "الى جان��ب القواعد 
األرب��ع ه��ذه توج��د 12 قاع��دة 
عسكرية إضافية في محافظة 
ده��وك وقضائي زاخو وس��وران 
اللت��ن حتتضنان أكب��ر عدد من 
القواعد التركي��ة في املنطقة، 
وهذه القواع��د كالتالي: قاعدة 
س��نكي، قاعدة مجمع بيكوفا، 
قاعدة وادي زاخو، قاعدة سيري، 
قاع��دة س��يري ف��ي ش��يالدزي، 
قاع��دة كويك��ي، قاع��دة قمري 
ب��رواري، قاع��دة كوخي س��بي، 
قاعدة دريي دواتي��ا، قاعدة جبل 
بابش��تيان  قاع��دة  س��رزيري، 

بقضاء س��وران ش��مال ش��رق 
اربيل، وقاعدة قالجوالن".

وإضاف��ة ال��ى امت��الك اجلي��ش 
الترك��ي ل��كل ه��ذه القواع��د 
العس��كرية، فإن��ه ميتلك أيضا 
أربعة مقرات أمنية استخباراتية 
رئيسة داخل املدن والنواحي في 
انها  تدع��ي  مناط��ق مختلفة، 
تراق��ب حت��ركات مقاتل��ي حزب 
العمال الكردستاني، وهي  مقر 
األم��ن واالس��تخبارات التركية 
)ميت( في مركز قضاء العمادية، 
و مقر األمن واالس��تخبارات في 
مرك��ز مدين��ة باطوف��ان، ومقر 
األمن في مركز مدينة زاخو الى 
جانب مقر األمن واالستخبارات 
التركية في مركز مدينة دهوك 
في حي كري باس��ي، الى جانب 
مكات��ب اخ��رى متوزع��ة عل��ى 

احملافظة.

ساالر محمود: ان 
اعضاء من اغلب 
الكتل في برلمان 
كردستان، ما عدا كتلة 
الحزب الديمقراطي، 
بداوا بجمع التواقع 
الدانة االحتالل التركي 
الراضي العراق واقليم 
كردستان، والعمل 
على اخراج هذه 
القوات

برملان كردستان

لديها اكثر من 18 قاعدة وثكنة عسكرية في مناطق نفوذ الديمقراطي الكردستاني

برلمان كردستان يبدأ حملة الخراج
القوات التركية من اراضي االقليم
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بغداد - الصباح الجديد:
رجحت املفوضية العليا املستقلة 
لالنتخابات، ام��س األربعاء، إجراء 
انتخابات مجالس احملافظات خالل 
العام اجلاري 2018، مؤكدة ان وقت 
اجراؤها سيحدد بعد التباحث مع 

مجلس الوزراء.
وق��ال املتحدث باس��م املفوضية، 
حازم الرديني في تصريح صحفي 
واضح��ة  مؤش��رات  “هن��اك  ان 

عل��ى تأجي��ل انتخاب��ات مجالس 
احملافظات”، مضيفاً ان “وقت اجراء 
االنتخابات سيحدد بعد التباحث 

واالتفاق مع مجلس الوزراء”.
واوضح ان “نسبة إجراء انتخابات 
مجال��س احملافظات في 2018 هي 
%90، حي��ث س��تبحث املفوضية 
مع مجل��س ال��وزراء التحضيرات 
واالس��تعدادات النهائية إلجرائها 

خالل العام اجلاري”.

واش��ار الرديني إلى أن “متديد عمر 
مجال��س احملافظ��ات يح��دد ع��ن 
طريق مجلس��ي الن��واب والوزراء، 
يرتبط��ون  احملافظ��ن  ان  خاص��ة 
بش��كل مباش��ر مبجلس الوزراء”، 
مبين��ا أن “محافظ��ة كركوك لم 
ت��درج بعد ضم��ن احملافظات التي 
س��تجري فيها االنتخابات، وذلك 
بس��بب اخلالف��ات املوج��ودة ف��ي 

احملافظة”.

المفوضية ترجح إجراء انتخابات مجالس المحافظات خالل 2018



 البصرة - سعدي السند:

الهندس��ة  كلي��ة  ش��هدت 
بجامع��ة البص��رة خ��ال األيام 
القليل��ة املاضية اقامة عدد من 
الن��دوات واحللق��ات النقاش��ية 
العلمي��ة  ببرامجه��ا  لألرتق��اء 
قابلي��ات  وتطوي��ر  واملنهجي��ة 
طلبته��ا وإش��راك مؤسس��ات 
الدولة في مناقشة العديد من 
التي  الهندس��ية  االهتمام��ات 
بتطوير  وتس��هم  البل��د  تخدم 
توجهات��ه العلمي��ة على طريق 

البناء والتطور .

حتليل االجهادات لركائز 
خرسانية

 نظمت الكلية حلقة دراس��ية 
لركائز  االجهادات  بش��أن حتليل 
العناص��ر  بطريق��ة  خرس��انية 
احملددة للباحث رياض رزاق سالم 
من قس��م الهندس��ة املدنية ، 
وتضمنت الدراسة حتليل الركائز 
احملف��ورة ملوقع��ن ف��ي  جنوبي 
 Three raw water الع��راق االول
 ))tanks in Basrah refinery
 ALNasiriya new oilواآلخ��ر

.))depot
بأقط��ار  ح��االت  وجرتدراس��ة 
وأط��وال متع��ددة م��ن الركائ��ز  
ودراس��ة تأثيره��ا عل��ى س��عة 
حس��اب  ومت  احملف��ورة  الركائ��ز 
اجه��ادات الق��ص ف��ي الترب��ة 
املاصقة لس��طح الركيزة على 
ط��ول الركي��زة ومقارنته��ا مع 

احملسوبة بالطرق التحليلية.  
وذكر س��الم: مت عرض العاقة بن 
اقصى اجه��ادات لتحم��ل نهاية 
للركيزة وبن احلمل املسلط وتوزيع 
اجهاد القص عل��ى طول الركيزة 
ل��كل احلاالت في هذه الدراس��ة ، 
وكانت نتائج FEM  اقل بقليل من 
النتائ��ج احلقلية ، واوصى س��الم 
بدراس��ة عدة مناذج داخ��ل العراق 

وتطوير برامج حتليل الركائز.

استعمال طريقة قياسات 
التشبع املغناطيسي

وش��هدت الكلي��ة ايض��ا القاء 

بحث  بعنوان )تأثير االوستينايت 
املتبقي على اخلواص امليكانيكية 
عال��ي  الس��بائكي  للصل��ب 
باس��تعمال طريق��ة  املقاوم��ة 
قياسات التش��بع املغناطيسي 
( للباحث��ة نغ��م محم��د عب��د 

الكرمي.
وتن��اول البح��ث دراس��ة تأثي��ر 
اخل��واص امليكانيكي��ة والبني��ة 
الف��والذ  لس��بائك  اجملهري��ة 
منخف��ض احملت��وى الس��بائكي 
تأثيرا كبيرا بكمية االوستينايت 
كمي��ة  حس��اب  ومت   ، املتبق��ي 
االوس��تينايت املتبقي لسبيكة 
 AISI4340 منخفضة احملتوى نوع
طريقت��ن  باس��تعمال  عملي��ا 
مش��هورتن هم��ا طريقة حيود 
وطريق��ة  الس��ينية  األش��عة 
القياس��ات املغناطيس��ية بعد 
تنفي��ذ عمليات املعاجلة احلرارية 
ع��ن طري��ق التس��خن لدرجات 

حرارة مختلفة واالخماد بأوساط 
مختلفة .

ومت اختب��ار الصادة باس��تعمال 
طريقت��ن هما روكوي��ل وفيكرز  
االوس��تينايت  تأثي��ر  ودراس��ة 
املتبق��ي ف��ي التركي��ب اجملهري 
بطريقت��ن هما اجمله��ر الضوئي 

واجملهر االلكتروني .
واستنتجت الباحثة في دراستها 
الطريقت��ن  ب��ن  املقارن��ة  ان 
أظهرت نتائ��ج متطابقة تقريبا 
كما بينت ان كمية االوستينايت 
املتبقي ت��زداد بزيادة درجة حرارة 
التسخن) درجة االستنة ( وتزداد 
بزيادة معدل التبريد. واظهرت ان 
قيم الص��ادة تتناقص مع زيادة 
درج��ة احل��رارة وان أقص��ى أرقام 
  HRB121 مت ايجاده��ا مس��اوية
وHV 516.35 التي لوحظت عند 
تسخن العينات الى درجة حرارة 

C 800 ثم اخمدت في املاء.

وبين��ت نتائ��ج اختبارات الش��د 
ان زي��ادة مع��دل التبري��د ت��ؤدي 
الى زي��ادة املقاومة نتيجة لزيادة 
الصادة الت��ي بدورها  تؤدي الى 
زي��ادة قي��م مقاوم��ة اخلض��وع  

واجهاد الشد.
 كما اوضحت النتائج في معدل 
التبري��د املنخف��ض ان التركيب 
اجملهري يتكون من طور الباينايت 
مع طور املارتنسايت مع كميات 
قليلة من االوس��تنايت املتبقي 
التبري��د  مع��دل  زي��ادة  وعن��د 
ودرج��ة ح��رارة التس��خن ف��أن 
التركيب وج��د مكون من طوري 
واالوس��تينايت  املارتنس��ايت 

فقط

دور اجلامعات في دعم القطاع 
الصناعي

وأقام��ت كلي��ة الهندس��ة في 
جامعة البصرة ايض��ا بالتعاون 

واملع��ادن  الصناع��ة  وزارة  م��ع 
التابعة  الصناعية  والش��ركات 
لها ف��ي البص��رة ورش��ة عمل 
بعنوان )دور اجلامع��ات في دعم 
القط��اع الصناع��ي ( بحض��ور 
م��دراء وممثل��ن عن الش��ركات 
واساتذة  البصرة  في  الصناعية 

الكلية.
وته��دف الورش��ة ال��ى تطوي��ر 
القط��اع الصناعي ف��ي العراق 
من خال التع��اون مع اجلامعات 
نش��اط  وتفعي��ل  العراقي��ة 

البحوث واالختراعات.
بكلم��ة  الورش��ة  وافتتح��ت   
ربيع هاش��م  الدكتور  االس��تاذ 
ثجيل عميد كلية الهندسة في 
جامعة البصرة ، مبينا دور كلية 
البص��رة  وجامع��ة  الهندس��ة 
في دعم مؤسس��ات الدولة من 
حيث رفدها باملاكات الهندسة 
واالستش��ارات  املتخصص��ة 

الهندس��ية ، مش��يرا ال��ى دور 
اجلامع��ات ف��ي رس��م اخلط��ى 
خطط  لتعزي��ز  االس��تراتيجية 

وزارة الصناعة واملعادن.
 وابدى ثجيل استعداده الكامل 
اجمل��االت  للتع��اون ف��ي جمي��ع 
واالختصاصات مع وزارة الصناعة 
اجلامعة  دور  لتفعي��ل  واملع��ادن 
املصاحب��ة  املش��كات  بح��ل 
لعمليات االنتاج في الش��ركات 

الصناعية في البصرة.
واكد املهندس االستشاري فوزي 
عباس في كلمة وزارة الصناعة 
واملع��ادن الت��ي القاه��ا على دور 
جامع��ة البصرة في التعاون مع 
ش��ركات الوزارة في البصرة من 
خ��ال البح��وث واالستش��ارات 
وفي  وغيره��ا.  الطلبة  وتدري��ب 
خت��ام الورش��ة مت توزي��ع بعض 
التقديرية  والش��هادات  الهدايا 

للمشاركن في الورشة. 

محليات 4
أقامتها كلية الهندسة في جامعة البصرة

ندوات لالرتقاء بالبرامج العلمية والمنهجية وتطوير قابليات الطلبة 
 

 تناول البحث 
دراسة تأثير 

الخواص 
الميكانيكية والبنية 
المجهرية لسبائك 

الفوالذ منخفض 
المحتوى السبائكي 
تأثيرا كبيرا بكمية 

االوستينايت 
المتبقي 

الباحثة نغم محمد تلقي بحثها عن استعمال طريقة قياسات التشبع املغناطيسي
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بغداد - الصباح الجديد:

أطلق��ت هونر، العام��ة اإللكترونية 
الذكي��ة ضم��ن  للهوات��ف  الرائ��دة 
مجموع��ة هواوي، أح��دث منتجاتها 
 ،Honor X الفاخ��رة م��ن مجموع��ة
وه��و هات��ف Honor 7X الذي يحقق 
جتربة ال تضاهى في املش��اهدة على 
شاش��ة للع��رض الكام��ل، بس��عر 
منافس للغاية يبلغ  حوالي 250 دوالر 

أميركي. 
Honor 7X أول هات��ف  يع��د جه��از 
ذكي يتمتع بشاشة كاملة الوضوح 
بوص��ة   5.93 قي��اس   FHD بتقني��ة 
متت��د بن حافتي اجله��از في تصميم 
با إط��ار يحقق جودة مدهش��ة في 
العرض وتناس��باً رائعاً بن الشاش��ة 
بإم��كان  أن  يعن��ي  مم��ا  والهي��كل، 
املس��تخدمن التمت��ع بصور مذهلة 
في هاتف صغير احلجم يناسب راحة 

اليد متاماً. 
إضاف��ة إلى الشاش��ة الكبي��رة دون 
إط��ار فإن الكامي��را اخللفي��ة ثنائية 
العدس��ة بدقة 16 ميغابيكس��ل و 
2 ميغابيكس��ل مع فتحة واس��عة 

وس��رعة في تركي��ز الص��ورة، تعني 
احلصول على ص��ور احترافية وجتربة 
متمي��زة ف��ي متن��اول أي��دي محبي 
التصوير. وإلى جان��ب املعالج القوي 
ثمان��ي األنوي��ة Kirin 659 في وحدة 
الرس��ومية، يحق��ق جهاز   املعاجل��ة 
Honor 7X وضوحاً ملموس��اً وجتربة 
استخدام ال مثيل لها في هذه الفئة 

السعرية. 
في تعليقه على ط��رح اجلهاز اجلديد 
قال كريس س��ان بايغونغ، نائب رئيس 
هونر في الش��رق األوس��ط وإفريقيا: 
»يبرز هاتف Honor 7X بوضوح قدرتنا 
على تزويد الشباب املهتمن بالتقنية 
في الشرق األوسط وإفريقيا بتقنيات 
غير مسبوقة وبسعر مدهش يتحدى 
املنافس��ن احلالين في القطاع. فهو 
هات��ف ذك��ي يتج��اوز كل التوقعات 
ويلب��ي  للشاش��ة،  ع��رض  بأفض��ل 
للمس��تهلكن  املتغيرة  االحتياجات 
فيم��ا يله��م بالعمل واإلب��داع ويباع 

بسعر معقول بشكل مدهش.«  

شاشة مذهلة للعرض الكامل 
من هونر

• يتمت��ع هاتف Honor 7X بتناس��ب 

قدره 18:9 في شاش��ة قي��اس 5.93 
بوصة بتقنية FHD فائقة الوضوح، مع 
دقة تبلغ x 1080 2160 لوضوح فائق 
وجودة ملموسة في العرض. وبفضل 
هيكل��ه املعدني وحوافه املس��تديرة 

للمس��تخدمن جتربة  املثالية، ميكن 
التصميم املستقبلي بن أيديهم.  

Honor 7X عل��ى  • يحت��وي هات��ف 
شاش��ة 18:9 تس��مح حملبي األلعاب 
برؤي��ة املزي��د م��ن احلم��اس واإلثارة، 

كما يقارب تناس��ب الشاش��ة 21:9 
ف��ي ص��االت الع��رض الس��ينمائية، 
حيث يس��تفيد بالكام��ل من حجم 
الشاش��ة ليمنح املستخدمن جتربة 

استثنائية في مشاهدة األفام.  

 Honor 7X هات��ف  ويضاع��ف   •
اإلنتاجي��ة واملتع��ة بفض��ل وظيفة 
تقسيم الشاشة باستخدام زر واحد، 
وبه��ذا يصبح تعدد املهام، من البريد 
اإللكتروني إلى تطبيقات واتس آب او 
نتفليكس أو يوتيوب، أس��رع وأسهل 

من ذي قبل.  

التصوير االحترافي 
• تق��وم الكامي��را اخللفي��ة ثنائي��ة 
العدس��ة بدقة 16 و 2 ميغابيكسل 
واملشاهد  األش��خاص  بالتقاط صور 
بأعل��ى وض��وح ممك��ن. وم��ع وظيفة 
الكش��ف التلقائ��ي املرحلي وأحدث 
 Honor خاصية جمال، يسمح هاتف
X7 بالتركيز خ��ال 0.18 ثانية فقط، 
التصوي��ر  إمكان��ات  تتي��ح  بينم��ا 
االحتراف��ي ف��ي اجله��از للجميع بأن 

يكونوا مصورين محترفن. 

أداء مذهل 
بق��وة   Honor 7X جه��از  يعم��ل   •
معالج Kirin 659  ثماني النواة بتردد 
2.6 غيغاهيرت��ز، وه��و م��زود بذاكرة 
RAM س��عة 4 غيغاباي��ت و واجه��ة 
املس��تخدم EMUI5.1 مما يضمن أداء 

متفوق��اً وإمكانات مدهش��ة لتعدد 
املهام وممارسة األلعاب باإلضافة إلى 
تلبية احتياج��ات التطبيقات األكثر 

استهاكاً للطاقة. 
تخزي��ن  بس��عة  اجله��از  يتس��م   •
داخلية تصل إلى 64 غيغابايت و128 
غيغابايت للتخزين اخلارجي، باإلضافة 
إلى RAM سعة 4 غيغابايت، ليسمح 
بذلك بتنزيل وتخزي��ن مئات احللقات 
اتصال  دون  التلفزيونية ملش��اهدتها 
باإلنترنت. ومتنع وظائف حتسن األداء 
الذكي وإدارة امللفات تدهور أداء نظام 

التشغيل أندرويد مع الوقت. 

بطارية تدوم طويالً 
الشاش��ة  ع��رض  بوج��ود  حت��ى   •
 Honor مبساحة أكبر، يس��تمر جهاز
7X بالعم��ل ألكث��ر م��ن ي��وم كامل 
دون احلاج��ة إلعادة الش��حن بفضل 
بطاريت��ه بق��وة 3,340 مل��ي أمبير . 
كما متّكن تقنية توفير الطاقة ومنط 
حف��ظ الطاق��ة املس��تخدمن م��ن 
التمتع مبش��اهدة موس��م كامل من 
املسلسات التلفزيونية أو االستماع 
إل��ى 91 س��اعة من املوس��يقى بعد 

شحن اجلهاز مرة واحدة فقط . 

تقرير

لتعزيز متعة المشاهدة وتجربة المرح بأفضل قيمة 
أحدث أجهزة مجموعة X من هونر 

»الشعبية« تعيد فتح 
عيادتين في تلعفر

20 معرضا دوليا متخصصا 
تشهدها بغداد العام الحالي

بغداد - الصباح الجديد:
قررت دائرة العيادات الطبية الشعبية اعادة فتح 
عيادتن طبيتن في املوصل قضاء تلعفر للحاجة 

املاسة اليهما ومبا تقتضيه املصلحة العامة .
وق��ال مدير عام الدائرة الدكتور ح��ازم عبد الرزاق 
اجلميلي بن��اء على مقتضي��ات مصلحة العمل 
تقرر اع��ادة فت��ح العيادتن الطبيت��ن التابعتن 
ملديري��ة العيادات الطبية الش��عبية ف��ي نينوى 
ضمن قضاء تلعفر وهما عيادة الش��هيد الصدر 
وعي��ادة االم��ل ، موضح��ا ان حترير قض��اء تلعفر 
وعودة النازحن اليه واستقرار االوضاع فيه وحلاجة 
املواطنن املاسة الى ادوية االمراض املزمنة هناك 
دفعنا الى فتح العيادتن املذكورتن فهدفنا االول 
خدم��ة املواطن وتوفي��ر مايحتاجه م��ن خدمات 

طبية وعاجية وتشخيصية .
من اجلدير بالذكر انه مت س��ابقا اعادة افتتاح عدد 
م��ن العي��ادات الطبي��ة الش��عبية باملوصل في 
اجلانب��ن االمي��ن وااليس��ر بع��د ان مت حتريرهما من 
قبض��ة داع��ش واس��تقرار االوضاع فيهم��ا نظرا 
حلاجة املواطنن الدوية االمراض املزمنة والعامة. 

بغداد - الصباح الجديد:  
اعلن��ت الش��ركة العام��ة للمع��ارض واخلدمات 
التجاري��ة العراقية ف��ي وزارة التج��ارة أن معرض 
بغداد الدولي سيش��هد هذا العام اقامة اكثر من 
20 معرض��ا دوليا منها معارض مركبة تضم اكثر 

من اختصاص.
واوضح مدير عام الشركة املهندس هاشم محمد 
بان��ه مت الب��دء بتنظيم املع��ارض الصناعية وكان 
اوله��ا معرض صنع في العراق ال��ذي اقامته وزارة 
الصناعة واملعادن على ارض معرض بغداد الدولي 
، تلتها معارض صناعية دولية لدول عربية واخرى 
اقليمي��ة ، حملت اس��م الدولة املصنع��ة والتي 
اقام��ت املعرض ، ومنها معرض صنع في س��وريا ، 
ومع��رض صنع في مصر ، ومعرض صنع في االردن 
، ومعرض صنع في تركيا ، ومعرض صنع في ايران 
، وجميع هذه املعارض تهدف للترويج والتس��ويق 

للمنتجات الصناعية في تلك البلدان . 
واش��ار املدير العام للش��ركة أن عمل ش��ركته ال 
يقتصر في بغداد وحسب بل ستشهد محافظات 
البصرة وكرباء والس��ليمانية ومحافظات اخرى 
حركة واس��عة في مجال اقامة املعارض وبأشراف 

منظمن عرب واجانب.

التجارة توجه 
تشكيالتها بإعداد خطة 
عن االحتياجات الفعلية 

بغداد - الصباح الجديد:
اعلنت وزارة التجارة عن توجيه تشكياتها لوضع 
خطة مالية وتعاقدية تتناسب مع التخصيصات 
املالية على وفق القرارات واعداد دراسة بالتنسيق 
م��ع االقس��ام املعني��ة ومجال��س االدارة تتضمن 

االحتياجات الفعلية والسقف الزمني لها .
واوضح وكيل الوزارة االقدم وليد حبيب  املوس��وي 
خ��ال االجتم��اع ال��دوري خللي��ة االزم��ة وجلنت��ي 
االصاح االداري والش��فافية: لقد مت االيعاز باعداد 
التقارير عن االجنازات املتحققة في مجال االصاح 
االداري والشفافية على وفق التوصيات واملعطيات 
املطلوبة وعل��ى وفق االهداف والرؤى في ممارس��ة 

االعمال املناطة للشركات والدوائر .
وق��ال وكي��ل ال��وزارة االق��دم أيض��ا: ج��رى طرح 
املواضيع االخ��رى التي تتعلق باس��تعمال االمتتة 
وتكنولوجي��ا املعلومات واعادة النظ��ر بالهياكل 
التنظيمية ف��ي الدمج واالس��تحداث واملعاجلات 
االخ��رى اضافة ال��ى تفعيل دور االقس��ام املهمة 
وتقدمي الدعم اللوجس��تي لتنمية وتطوير عملها 
على وفق املتطلبات احلديثة ، مضيفا ان االجتماع 
تخلل��ه كذلك مناقش��ة املاحظ��ات واملقترحات 
واالستفسارات املعدة من قبل الدوائر والشركات 

في تلك اجلوانب ومبا يخدم املصلحة العامة .  
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بغداد - الصباح الجديد:
واملع��ادن  الصناع��ة  وزي��ر  افتت��ح 
املهندس محمد ش��ياع الس��وداني 
خال الع��ام املاضي ثاثة مش��اريع 
ناجحة بعد االنفت��اح على القطاع 
اخل��اص الرص��ن ش��كلت محطات 
ومن��اذج جدي��دة وترجم��ة حقيقية 
للش��راكة بن القطاعن احلكومي 
واخل��اص مب��ا ينس��جم م��ع توج��ه 
ورؤية احلكومة العراقية واس��همت 
ف��ي ط��رح منتج��ات وطني��ة تلبي 
الدول��ة  مؤسس��ات  احتياج��ات 

ومتطلبات السوق العراقية .
واشار مدير مركز االعام والعاقات 
العامة في الوزارة عبدالواحد علوان 
الشمري امس الى ان هذه املشاريع 
شملت مصنع فوكس العراق الذي 
مت انش��اؤه مبوج��ب عق��د ش��راكة 
ب��ن الش��ركة العام��ة للصناعات 
التعدينية التابعة للوزارة وش��ركة 
قي��س ال��راوي وأوالده النت��اج زيوت 

فوك��س االملاني��ة على وف��ق اعلى 
درجات اجلودة ، ولفت الش��مري الى 
ان املصنع عراق��ي متطور على وفق 
أح��دث التكنولوجي��ا واملواصف��ات 
والتصامي��م الهندس��ية ومجه��ز 
بأح��دث اخلط��وط اإلنتاجي��ة م��ن 
مناش��ئ عاملية ومزود مبختبر إلجراء 
الفحوص��ات لكل مراح��ل اإلنتاج ، 
الفتا ف��ي الوقت ذاته إلى أن املصنع 
اس��هم ف��ي توفي��ر منت��ج عراقي 
بتراخيص م��ن ش��ركة فوكس برو 
األملانية الرائدة على مس��توى إنتاج 
الزيوت الصناعية كما أنه سيس��د 
بحدود %40 من حاجة السوق احمللية 
دوالر س��نويا  )500( ملي��ون  ويوف��ر 
كاس��تيرادات للزي��وت م��ن خ��ارج 
العراق ، مؤكدا أن هذا املشروع يعد 
أحد املش��اريع املهمة التي س��توفر 
)120( ال��ف طن س��نويا من ش��تى 
أنواع زيوت الس��يارات والش��احنات 
واملع��دات الثقيل��ة وزي��وت احملوالت 

والتوربين��ات الغازية وزيوت احملركات 
البحرية فضا ع��ن زيوت محركات 
القط��ارات والش��حوم الصناعي��ة 
بجميع أنواعها والس��وائل املضادة 
للتشغيل ضمن املواصفات النوعية 
املطلوبة عامليا وبأسعار أقل بنسبة 

%20 من أسعار الزيوت املستوردة .
واض��اف الش��مري أن الوزي��ر افتتح 
ايضا مش��روع جتميع االنارة الذكية 
بطريق��ة الل��د ) LED( بالش��راكة 
بن ش��ركة الزوراء العامة وشركة 
كونز االملانية ، الفتا الى ان املشروع 
يه��دف الى جتمي��ع مصابيح االنارة 
املوفرة للطاقة الكهربائية بنسبة 
تص��ل الى اكث��ر م��ن %50 مقارنة 
باالن��ارة االعتيادي��ة وبطاق��ة تصل 
ال��ى 20 الف براكيت س��نويا حيث 
تس��تعمل هذه املصابي��ح في انارة 
الس��كنية  واجملمع��ات  الش��وارع 
ومصافي النفط اضافة الى الورش 

واملعامل .

بغداد - الصباح الجديد:
نفت امانة بغداد االنباء التي تناقلتها 
بعض وسائل االعام ومواقع التواصل 
االجتماعي بش��أن تلوث مياه الشرب 
نتيجة انخفاض مناس��يب مياه نهر 

دجلة .
وذكرت مديري��ة العاقات واالعام ان« 
جميع مش��اريع تصفية املياه التابعة 
لدائرة ماء بغداد تعمل بشكل طبيعي 
وانس��يابية عالي��ة عبر س��حب مياه 
وايصالها  املضخات  بواس��طة  النهر 
الى االح��واض حي��ث جت��رى عمليات 

والفح��وص  والتعقي��م  التصفي��ة 
اخملتبري��ة بش��كل آن��ي للتأك��د م��ن 
سامة املياه قبل ضخها الى شبكات 

التوزيع ».
واضافت ان« تل��ك االخبار حتاول ارباك 
الش��ارع العراقي وتأليب الرأي العام ، 
داعية وسائل االعام الى توخي الدقة 

واملوضوعية في نقل املعلومات ».
باملواطن��ن  بغ��داد  امان��ة  وأهاب��ت 
الكرام عدم تصديق تلك االنباء وجتدد 
تأكيده��ا في  ب��ذل اقص��ى جهودها 
إلنتاج مياه الش��رب على وفق شروط 

منظمة الصحة العاملية«.
على صعي��د اخر نف��ذت امانة بغداد 
حمل��ة إلزال��ة التجاوزات بالتنس��يق 
م��ع قي��ادة عملي��ات بغ��داد مبنطقة 
الزعفرانية في إطار خطة إزالة جميع 
التجاوزات في العاصمة بغداد  ، مبينة 
ان » دائرة بلدي��ة الكرادة بالتعاون مع 
مديرية احلراس��ات واالمن وبالتنسيق 
م��ع قيادة عمليات بغ��داد ازالت عددا 
م��ن التج��اوزات مبنطق��ة الزعفرانية 
ش��ملت س��قائف ومحال بيع االثاث 

وعربات واكشاك بيع اخلضروات ».

بغداد - الصباح الجديد:
اعلن املهندس عبد الغني ال جعفر 
مدير ع��ام هيئة البح��ث والتطوير 
الصناع��ي ع��ن قيام مرك��ز بحوث 
وانت��اج االدوية البيطري��ة بتحضير 
تركيبة دوائية ملره��م الكلوترميازول 
املتخصص بعاج االصابات اجللدية 

الفطرية للحيوانات وهو مستحضر 
يتم حتضيره الول مرة في العراق . 

واوضح املدير العام ان هذه التركيبة 
تستعمل لعاج االلتهابات اجللدية 
الناجم��ة ع��ن االصاب��ات الفطرية 
احللقي��ة  القوب��اء  ام��راض  منه��ا 
الت��ي  البميض��ات  وداء  واالكزمي��ا 

تصي��ب احليوان��ات احلقلية حيث مت 
اج��راء جميع الفحوص��ات اخملتبرية 
ودراس��ة  والكيمياوية  البايولوجية 
الثباتية في ظ��روف حرارية ورطوبة 
مختلفة ، مبينا ان النتائج اوضحت 
درجة اس��تقرارية عالي��ة للتركيبة 

احملضرة . 

افتتاح ثالثة مشاريع ناجحة بالشراكة 
واالستثمار مع القطاع الخاص 

أمانة بغداد تنفي شائعات تلوث المياه

إنتاج مرهم يعالج اإلصابات الجلدية للحيوانات الحقلية
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الصباح الجديد - وكاالت:
نكست الدمنارك أعالمها، امس األربعاء، على املباني 
العامة واخلاصة في جمي��ع أرجاء كوبنهاجن، حدادًا 
على وفاة األمير هنريك، زوج امللكة مارجريت الثانية، 

عن عمر ناهز 83 عاما.
وذكرت ش��بكة )إيه.بى.س��ى( األميركي��ة، أن قنوات 
اإلذاع��ة الوطني��ة ف��ي الدمن��ارك غي��رت برامجه��ا 
الصباحي��ة إلذاعة برامج عن حي��اة األمير »هنريك«، 
وكان الدي��وان امللكي ف��ي الدمنارك، أعل��ن في وقت 
س��ابق أن األمي��ر هنري��ك توف��ى أثن��اء نوم��ه ف��ي 
قص��ر »فريدنس��بورج« الواق��ع ش��مال العاصم��ة 
»كوبنهاج��ن«، حيث كان��ت زوجته وابني��ه بجانبه، 
وذلك عقب نقله إليه من املستش��فى لقضاء أيامه 
األخي��رة هناك، ويش��ار إلى أن األمي��ر »هنريك«، ولد 
ف��ي عام 1934 وتزوج من امللك��ة »مارجريت الثانية« 
في ع��ام 1967 ولديهما ابنان هما ولى العهد األمير 

»فريدريك« واألمير »يواكيم«.

اجليش اليمنى يقت��ل 40 حوثًيا بجبهة ميدى فى 
محافظة حجة

الصباح اجلديد �� وكاالت :
أف��اد مصدر عس��كرى مينى ام��س األربعاء، مبقتل 
العش��رات من احلوثي��ن إثر مواجه��ات مع قوات 
اجلي��ش اليمنى بدعم من مقات��الت التحالف في 

مديرية ميدى غرب محافظة حجة.
وق��ال املص��در إن 40 عنص��رًا م��ن احلوثي��ن لقوا 
مصرعهم إثر غارات ش��نتها مقات��الت التحالف 
في جبهة ميدى لدعم حترك قوات اجليش اليمنى 

في اجلبهة.
وأضاف املصدر أن قوات اجليش اليمنى حررت عدة 
مواقع اس��تراتيجية جديدة شمال محافظة حلج 
جنوب اليمن، بعد معارك مع ميليش��يات احلوثي 

االنقالبية.
يُذكر أن اجليش اليمنى أحكم سيطرته على جبل 
ش��يفان االس��تراتيجي الواقع في منطقة كرش 
مبديرية القبيطة ش��مال محافظة حلج، ويواصل 
التقدم ص��وب منطقة الش��ريجة جنوبً��ا باجتاه 

محافظة تعز.

تنكيس األعالم في الدنمارك 
حدادا على وفاة األمير هنريك

الجيش اليمنى يقتل 
40 حوثًيا بجبهة ميدى 

فى محافظة حجة
الصباح الجديد - وكاالت:

ُقت��ل اثنان م��ن املقاتلن الروس، 
عل��ى األق��ل، في ضرب��ات جوية 
أميركي��ة ش��مال غربي س��وريا 
األس��بوع املاض��ي، فيم��ا ق��ال 
مسؤولون أميركيون امس االول 
عس��كرية  طائ��رة  إن  الثالث��اء 
أميركي��ة م��ن دون طي��ار دمرت 
دبابة روس��ية الصنع طراز )تي-
72( ف��ي س��وريا األح��د املاضي 
وذل��ك في ثان��ي ضرب��ة دفاعية 
ض��د ق��وات موالي��ة للحكومة 

السورية خالل أقل من أسبوع.
وأُفيد ب��أن املقاتلن كانا يعمالن 
عس��كرية  ش��ركة  حلس��اب 
احلكومية  القوات  تدعم  خاصة 

السورية.
ولم تؤكد روسيا خبر مقتلهما 
الذي نش��ر أوال في وسائل إعالم 
أميركي��ة، قائل��ة إن مث��ل هذه 
التقارير يج��ب أن ال تعامل على 

أنها »مصادر أولية«.
ولم تسفر الضربة التي نفذتها 
)إم.كيو9-  األميركي��ة  الطائ��رة 
ريبر( قرب الطابية في سوريا عن 
مقتل أي فرد من قوات التحالف 
الذي تقوده الوالي��ات املتحدة أو 

القوات احمللية التي يدعمها.
إف��ادة م��ع صحفي��ن،  وخ��الل 
رف��ض اللفتنانت جنرال جيفري 
هاريجي��ان أكبر ضابط بس��الح 
الش��رق  ف��ي  األمريك��ي  اجل��و 
األوس��ط التكه��ن بش��أن م��ن 
كان يقود الدبابة. وقال مسؤول 
أمريكي اشترط عدم نشر اسمه 
إن اثن��ن على األق��ل من القوات 
املوالية للحكومة السورية قتال 

في الضربة.
وق��ال اجليش األميرك��ي إنه دمر 
الدبابة بعدما دخلت مرمى نيران 
القوات املوالية للواليات املتحدة 

مدعومة بغطاء مدفعي.
وقلل وزير الدفاع األميركي جيم 

ماتي��س من ش��أن احل��ادث قائال 
»رمبا ال يعدو األمر أن يكون مجرد 
ش��خصن يقوم��ان بش��يء ما. 
ال أود أن أضخم��ه وأصف��ه بأنه 

هجوم كبير«
تأتي الضربة بعد أقل من أسبوع 
م��ن وق��وع اش��تباك كبي��ر بن 
ق��وات التحالف وق��وات موالية 
للحكومة السورية ليل األربعاء 
املاضي أس��فرت عن مقتل مئة 
أو يزيد م��ن أفراد القوات املوالية 

لدمشق.
وق��ال التحال��ف ال��ذي تق��وده 
الواليات املتحدة إنه صد هجوما 
قرب نهر الفرات شنه مئات من 
اجلن��ود املتحالفن م��ع الرئيس 
السوري بش��ار األسد بدعم من 
وقاذف��ات  والدباب��ات  املدفعي��ة 

الصواري��خ املتع��ددة الفوه��ات 
وقذائف املورتر.

وأفاد هاريجيان بأن التحالف قام 
بناء على طلب القوات األميركية 
ضرب��ات  بتوجي��ه  األرض  عل��ى 
ألكثر م��ن ثالث س��اعات والتي 
لم تش��مل فقط طائ��رات )إف-
15إي( املقاتلة وإمن��ا طائرات )إم.
كيو9-( بدون طيار وقاذفات )بي-
52( وطائ��رات حربية ط��راز )إيه.

س��ي130-( وطائ��رات هليكوبتر 
)أباتشي إيه.إتش64(.

وأوضح قائال ”أوقفنا إطالق النار 
مبجرد حت��ول القوات املعادية إلى 

الغرب وتقهقرها“.
وتس��لط الواقعة الض��وء على 
احتم��ال زيادة ح��دة الصراع في 
ش��رق س��وريا الغن��ي بالنف��ط 

حي��ث تس��يطر ق��وات س��وريا 
الدميقراطي��ة، وه��ي حتالف من 
فصائ��ل كردي��ة وعربي��ة، على 
مس��احات كبيرة من األرض بعد 
هجومها عل��ى تنظيم« داعش 

.«
إعالم س��ورية  وقال��ت وس��ائل 
الضرب��ات خلف��ت  إن  رس��مية 
واتهم��ت  القتل��ى  عش��رات 
بارت��كاب  املتح��دة  الوالي��ات 

»مجزرة وحشية«.
وقع��ت الغارات اجلوي��ة في وادي 
الف��رات األوس��ط ، ال��ذي يع��د 
خطا فاصال غير رس��مي شرقي 
س��وريا. حيث تس��يطر القوات 
احلكومي��ة على اجلان��ب الغربي 
وقوات س��وريا الدميقراطية على 

اجلانب الشرقي.

وقد اشتبك اجلانبان خالل العام 
املاض��ي خ��الل محاولتهما طرد 
مس��لحي تنظيم » داعش »من 

آخر معقل لهم في البالد.
فيم��ا ه��دد الرئيس الفرنس��ي 
إميانوي��ل ماك��رون، بضربات في 
»أدل��ة  هن��اك  كان  إذا  س��وريا 
دامغة« على استخدام احلكومة 
الس��ورية أسلحة كيماوية ضد 

املدنين السورين.
للصحفي��ن  ماك��رون  وق��ال 
»سنضرب املناطق التي انطلقت 
أو  الكيماوية  األس��لحة  منه��ا 

حيث مت التخطيط لها«.
لكنه اعترف ف��ي الوقت ذاته أن 
اخملابرات الفرنسية لم تعثر على 
أي��ة أدلة تش��ير إلى اس��تخدام 
مثل هذه األسلحة احملظورة في 

سوريا.
الرئي��س  تعليق��ات  وج��اءت 
الفرنس��ي بع��د تقاري��ر عديدة 
حتدثت عن اس��تخدام أس��لحة 
منه��ا  س��وريا  ف��ي  كيماوي��ة 
االش��تباه في وق��وع هجوم بغاز 

الكلورين.
حدي��ث  ف��ي  ماك��رون،  وش��دد 
بالعاصم��ة باري��س، عل��ى أن��ه 
يعتبر أن اس��تخدام األس��لحة 
الكيماوية »خط أحمر« بالنسبة 

له وحلكومته.
وكان ماك��رون قد ق��ال لنظيره 
الروس��ي فالدميي��ر بوت��ن، العام 
املاضي، إن اس��تخدام األسلحة 
الكيماوي��ة ف��ي س��وريا »خط 
أحمر« وسوف »ترد فرنسا فورا« 

على استخدام هذه األسلحة.

ماكرون يهدد بتنفيذ ضربات إذا ثبت استخدام الكيمياوي
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طائرة تدمر دبابة روسيا في سوريا

الصباح الجديد - وكاالت:
د الرئي��س التركي رجب طي��ب إردوغان،  هدَّ
بالتدخل العسكري ضد اليونان وقبرص في 
بحر إيجة والبحر املتوس��ط ما لم تتوقف 
األولى عن انتهاك املياه اإلقليمية التركية، 
والثاني��ة عن أنش��طة البح��ث والتنقيب 
عن النفط والغاز في منطقة ش��رق البحر 
املتوس��ط، وسط دعوات من االحتاد األوروبي 
ألنقرة بالتوقف عن القيام بأنش��طة تضر 

بعالقات حسن اجلوار.
وق��ال إردوغ��ان، بلهجة تهدي��د، في كلمة 
أمام اجتماع الكتلة البرملانية حلزب العدالة 
والتنمية احلاكم في البرملان التركي الثالثاء: 
»نح��ذر م��ن يتج��اوزون حدوده��م في بحر 
إيجة والبحر املتوسط، ويقومون بحسابات 
خاطئة مس��تغلن تركيزنا على التطورات 

عند حدودنا اجلنوبية«.
ودع��ا اليون��ان إل��ى التوق��ف ع��ن انتهاك 
املي��اه اإلقليمية التركي��ة بالقرب من اجلزر 
الصخري��ة التركية في بحر إيجة، وانتهاك 
الطائرات اليونانية اجملال اجلوي التركي، قائال 
إنه لدى حدوث ذلك، ف��إن »جنودنا يقومون 
مب��ا يل��زم«. كما نص��ح إردوغان الش��ركات 

األجنبية التي تقوم بفعاليات التنقيب عن 
الغاز قبالة سواحل قبرص بأن ال تكون أداة 
في أعمال تتجاوز حدودها وقوتها من خالل 

ثقتها باجلانب القبرصي اليوناني. 
وتاب��ع: »حقوقن��ا ف��ي الدف��اع ع��ن األمن 
القومي في منطقة عفرين )ش��مال غربي 
سورية( هي نفسها في بحر إيجة وقبرص«، 
قائال إن »قي��ام القوات املس��لحة التركية 
بعملية )غص��ن الزيت��ون( لتطهير عفرين 
شمال سورية من التنظيمات اإلرهابية، لن 
يعوق تركي��ا عن حماية حقوقها في البحر 

املتوسط وبحر إيجة«.
واعترض��ت قط��ع بحري��ة تركي��ة، اجلمعة 
املاض��ي، س��فينة احلفر »س��ايبم 12000« 
التابعة لش��ركة »إيني« اإليطالية وكانت 
في طريقها للتنقيب عن الغاز املكتش��ف 
أخيرا في املياه القبرصية، كما جددت تركيا 
التأكيد عل��ى عزمها القيام بكل اخلطوات 
الالزم��ة م��ن أجل احلف��اظ عل��ى حقوقها 
وحق��وق القبارص��ة األت��راك ومن��ع اتخاذ 

خطوات أحادية في شرق البحر املتوسط.
كانت الس��فينة »س��ايبم 12000« أبحرت 
ف��ي طريقها إل��ى منطقة االستكش��اف 

رقم »3« التي يقع بها حقل »سوبيا« للغاز 
جن��وب ش��رقي اجلزي��رة القبرصي��ة، حيث 
ُمنح��ت الش��ركة اإليطالي��ة ترخيصا من 
احلكوم��ة القبرصية للبحث والتنقيب عن 
الغ��از هن��اك، وقامت احلكوم��ة القبرصية 
أيض��اً بإط��الع االحت��اد األوروب��ي والواليات 

املتحدة على هذا التطور.
وأعلن��ت تركيا عزمه��ا على القي��ام بكل 
اخلط��وات الالزم��ة م��ن أجل احلف��اظ على 
حقوقه��ا وحقوق الش��طر الش��مالي من 
اجلزيرة القبرصية أو ما تس��مى »جمهورية 

شمال قبرص التركية«.
وحذرت مصر األس��بوع املاض��ي تركيا بعد 
إعالنها أنه��ا تخطط للبدء ف��ي التنقيب 
ع��ن النف��ط والغ��از في ش��رق املتوس��ط 
قريبا وأنها ال تعترف باتفاق ترس��يم احلدود 
البحري��ة بن مصر وقبرص ع��ام 2013، من 
»محاول��ة املس��اس بس��يادة مص��ر عل��ى 
املنطقة االقتصادية اخلاصة بها في ش��رق 

املتوسط«.
ورد أحمد أبو زيد، املتحدث الرس��مي باسم 
وزارة اخلارجي��ة املصري��ة، عل��ى تصريحات 
أدلى بها وزير خارجية تركيا، مولود جاويش 

أوغلو بش��أن ع��دم اعتراف تركي��ا باالتفاق 
املبرم بن مصر وقبرص عام 2013 بترس��يم 
احلدود البحرية بن البلدين لالس��تفادة من 
املصادر الطبيعية في املنطقة االقتصادية 
اخلالصة للبلدين في شرق البحر املتوسط، 
قائال إن اتفاقية ترسيم احلدود البحرية بن 
مصر وقبرص »ال ميكن ألي طرف أن ينازع في 
قانونيتها، حيث إنها تتسق وقواعد القانون 
الدولي ومت إيداعها كاتفاقية دولية في األمم 
املتحدة«. وحّذر من أي محاولة ل�«املس��اس 
أو االنتقاص من حقوق مصر الس��يادية في 
تلك املنطقة«، مؤكدا أن القاهرة تعد ذلك 

»أمرا مرفوضا، وسيتم التصدي له«.  
كان جاوي��ش أوغل��و ذك��ر أن تركيا تقدمت 
بطلب لرفض االتفاقي��ة بن مصر وقبرص 
باعتبار أنها »تنتهك اجلرف القاري التركي«، 
وأكد أن تركي��ا والقبارصة األتراك ش��ددوا 
مرارا على عدم ش��رعية أنشطة القبارصة 
اليونانين بالتنقي��ب عن النفط والغاز في 
اجلزي��رة، ما ل��م يتم إيجاد ح��ل دائم ألزمة 
اجلزي��رة، وأنه ال ميك��ن ألي دول��ة أجنبية أو 
شركة أو حتى س��فينة إجراء أي أبحاث أو 
التنقيب عن النفط والغاز في اجلرف القاري 

لتركي��ا واملناط��ق املتداخلة فيه.وتش��هد 
قضية ترس��يم احل��دود البحرية في ش��رق 
املتوس��ط توترا على أكثر من محور وسط 
احلدي��ث عن احتم��االت بوج��ود احتياطات 
كبي��رة من النف��ط والغ��از ف��ي املنطقة، 
وتبادلت لبنان وإس��رائيل البيانات ش��ديدة 
اللهج��ة مؤخ��را ح��ول ملكي��ة منطق��ة 

عرضتها لبنان لالستثمار.
وجزيرة قبرص املتوس��طية مقس��مة إلى 
شطرين منذ عام 1974؛ األول هو »جمهورية 
قبرص الشمالية« التي ال تعترف بها سوى 
أنقرة، والثان��ي »جمهورية قبرص« املعترف 
بها عامليا والعضو في االحتاد األوروبي. وجاء 
تقس��يم اجلزي��رة بعدما اس��تولت القوات 
التركية على اجلزء الش��مالي م��ن اجلزيرة، 
ردا على م��ا تقول إنها محاول��ة القبارصة 
اليوناني��ن االنقالب عل��ى احلكومة وإحلاق 

اجلزيرة باليونان.
وحثت اخلارجية اليونانية، في بيان، تركيا 
على االمتناع عن القيام بأنش��طة أخرى 
غير مشروعة واالنصياع جلميع االلتزامات 
املنبثقة ع��ن القانون الدولي. وحذرت من 
أن الس��لوك الترك��ي ال يفيدها بوصفها 

دولة مرش��حة لعضوية االحتاد األوروبي، 
مشيدة مبوقف نيقوسيا الهادئ والرصن، 
وعّدت أنها أك��دت دورها بوصفها دعامة 
لالستقرار في املنطقة.من جانبها، دعت 
املفوضي��ة األوروبية تركيا إل��ى االمتناع 
عن أي تصرفات قد تضر بعالقات »حسن 
اجلوار«. وأكدت متحدثة باسم املفوضية 
األوروبية أن��ه »يتعن على تركيا أن تلتزم 
متاماً بعالقات اجل��وار، وتتجنب أي مصدر 
لالحت��كاك أو التهديد أو التصرف املوجه 
ضد دولة عضو باالحتاد األوروبي«. وأضافت 
أن االحت��اد األوروبي »يؤك��د كذلك احلاجة 
الحت��رام س��يادة ال��دول األعض��اء على 

مياهها اإلقليمية ومجالها اجلوي«.
وتوترت العالقات بن تركيا واالحتاد األوروبي 
الدميقراطي��ة  بش��أن  خالف��ات  بس��بب 
وحق��وق اإلنس��ان، خصوص��ا منذ إطالق 
تركيا حملة اعتقاالت وإقاالت موس��عة 
في أعقاب محاولة انقالب فاشلة وقعت 
ف��ي منتص��ف يوليو )مت��وز( ع��ام 2016، 
لك��ن ال��دول األوروبي��ة ما زال��ت تعتمد 
على تركيا ألنها عضو في حلف ش��مال 
األطلس��ي، كما تس��هم أنقرة في وقف 

تدفق الالجئن السورين على دول االحتاد. 
وق��ال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدرمي 
إن حف��اظ تركيا على أمن املنطقة، ينقذ 
االحت��اد األوروبي ودول البلق��ان من أزمات 

كثيرة أهمها اإلرهاب وتدفق الالجئن.
ولفت خ��الل مؤمت��ر صحافي ف��ي أنقرة 
م��ع نظيره املقدون��ي زوران زائيف، إلى أن 
اجلان��ب األوروبي ال يقدر وال يس��توعب ما 
تقوم به تركيا من مكافحة للتنظيمات 
اإلرهابي��ة، وأن االحت��اد ودول البلق��ان قد 
يدفع��ان ثمن��ا باهظ��ا في ح��ال أهملت 

تركيا الوضع األمني في منطقتها.
والتق��ى يلدرمي امس األربعاء املستش��ارة 
األملاني��ة أجنيال ميركل، على هامش مؤمتر 
األمن الدولي مبدينة ميونيخ، في مسعى 
لتخفي��ف التوت��ر م��ع أملانيا عق��ب توتر 
العالقات بش��دة بس��بب اعتقال بعض 
الصحافين والناشطن احلقوقين األملان 
في تركيا بتهم تتص��ل باإلرهاب، مما دفع 
مي��ركل إلى املطالبة بتجميد مفاوضات 
عضوية تركيا باالحت��اد األوروبي وتقليص 
الدع��م املال��ي املق��دم إليه��ا ف��ي إطار 

املفاوضات.

رجب طيب إردوغان ُيهدِّد قبرص واليونان بعمل عسكري
النتهاك المياه اإلقليمية والبحث والتنقيب عن النفط

الصباح الجديد - وكاالت:
أكد وزي��ر اخلارجي��ة األردني أمين 
الصفدي  ام��س األربعاء، متانة 
العالقات التي تربط بن اململكة 
األردني��ة الهاش��مية والوالي��ات 
املتحدة األمريكية، مش��يرا إلى 
أنه مت توقيع مذك��رة تفاهم بن 
البلدين تقدم خاللها واش��نطن 
مساعدات لبالده تقدر مبا ال يقل 
عن مليار و 275 مليون دوالر وملدة 

خمس سنوات.
ورح��ب الصف��دي  ، ف��ي مؤمت��ر 
صحف��ي مش��ترك م��ع نظيره 
تيلرس��ون  ريك��س  األميرك��ي 

 � عم��ان  األردني��ة  بالعاصم��ة 
بالزي��ارة األول��ى لوزي��ر اخلارجية 
تيلرس��ون  ريك��س  األميرك��ي 
للمملكة، مش��يرا إل��ى أن هذه 
ومتان��ة  عم��ق  تؤك��د  الزي��ارة 
العالق��ات االردني��ة � االمريكية 
والتي تتطور على مدى س��بعة 

عقود من التعاون والتنسيق.
أنن��ا قمن��ا  وأض��اف الصف��دى 
بتوقي��ع مذك��رة تفاه��م تقدم 
الوالي��ات املتح��دة مبوجبه��ا ما 
ال يقل ع��ن ملي��ار و 275 مليون 
ومل��دة خم��س  للمملك��ة  دوالر 
سنوات، موضحا أن هذه املذكرة 

هي الثالثة الت��ي توقعها األردن 
والواليات املتحدة ولكنها األولى 
التي توقعها إدارة الرئيس دونالد 
ترامب، وتقدم فيها زيادة في احلد 
 275 بقمية  للمساعدات  االدنى 
ملي��ون دوالر مقارنة بس��ابقتها 
والت��ي غط��ت فترة 3 س��نوات 

فقط.
وأشار إلى أن هذا الدعم االميركي 
عل��ى  اململك��ة  سيس��اعد 
مواجه��ة التحديات االقتصادية 
االص��الح  برام��ج  وتنفي��ذ 
وتطوي��ر  التنموي��ة  واملش��اريع 
الق��درات الدفاعي��ة، مؤك��دا أن 

بالده تثمن وقوف واش��نطن الى 
جان��ب اململكة وتش��يد بروابط 
الصداق��ة والش��راكة القوي��ة، 
معربا عن تطلعه إلى اس��تمرار 
العم��ل ب��ن البلدي��ن لتحقيق 

االمن واالستقرار في املنطقة .
وأوض��ح وزي��ر اخلارجي��ة األردني 
أنه قبل توقي��ع مذكرة التفاهم 
بحث مع تيلرس��ون سبل تطوير 
العالقات الثنائية واملس��تجدات 
الصراع  املنطق��ة خاص��ة  ف��ي 
واألزمة  االسرائيلي  الفسطيني 
الس��ورية واحلرب املشتركة ضد 

االرهاب .

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أك��د رئيس ال��وزراء االس��رائيلي 
بنيامن نتانياهو امس االربعاء ان 
حكومته »مستقرة« غداة قيام 
بالتوصية  االسرائيلية  الشرطة 
رس��ميا بتوجي��ه تهم الفس��اد 
واالحتيال واستغالل الثقة اليه.

وق��ال نتانياهو خالل مش��اركته 
في مؤمتر للس��لطات احمللية في 
تل ابيب »أستطيع ان أؤكد لكم 
: االئتالف )احلكومي( مستقر، وال 

ان��ا وال احد غي��ري لدينا خطط 
)مبك��رة(.  انتخاب��ات  الج��راء 
س��نواصل العمل معا من اجل 
مصلحة املواطنن االسرائيلين 
حل��ن انته��اء والي��ة« احلكوم��ة 

املرتقبة عام 2019.
وتثير توصيات الشرطة شكوكا 
بش��أن اس��تمرار عمل حكومة 
نتانياه��و ال��ذي يتول��ى رئاس��ة 
احلكومة بص��ورة متواصلة منذ 
ع��ام 2009، بعد فت��رة أولى بن 

عامي 1996 و1999.
وانتق��د نتانياه��و بش��دة وزي��ر 
املالية الس��ابق يائير البيد الذي 
مت تقدميه كش��اهد رئيس��ي في 
احدى قضايا الفس��اد، موضحا 
ان البيد »تعهد باس��قاطي بأي 

ثمن«.
ال��رأي  اس��تطالعات  وتق��ول 
ان البي��د يع��د احد املنافس��ن 
احملتمل��ن لنتانياه��و ف��ي ح��ال 

اجراء انتخابات مبكرة.

ال  ال��ذي  نتانياه��و  وامض��ى 
ينافس��ه أي خص��م واضح على 
الساحة السياس��ية حاليا، في 
الس��لطة اكث��ر من احد عش��ر 
عاما حتى االن، وميكنه ان يتقدم 
على ديفيد بن غوريون مؤس��س 
دول��ة اس��رائيل من حي��ث مدة 
بقائه ف��ي احلكم، اذا اس��تمرت 
التشريعية احلالية حتى  الوالية 
نهايته��ا في تش����رين الثان�ي/

نوفمب�ر 2019.

مساعدات أميركية لألردن بأكثر من 1.2 مليار دوالر

نتانياهو يؤكد أن حكومته »مستقرة« 
برغم توصيات الشرطة باتهامه بالفساد 



المربد.. نجاح للمشهد الثقافي والمدني 
حذام يوسف

 
من أيام وأنا أتابع على صفحات 

األصدقاء منشورات تدين القائمني 
على مهرجان املربد، من جلنة 

حتضيرية، إلى احتاد أدباء العراق 
باملركز، وصوال إلى احتاد أدباء 

البصرة، الكل بنظر بعض األدباء 
متهمني بإقامة مهرجان املربد !!، 

والكل يدين ويروج لفشل املهرجان، 
سواء من ذهب بدعوة أو من اختار 
التواجد هناك ودفع تذكرة طائرة، 
أو تخلف عن احلضور لعدم دعوته 

إلى البصرة !، ولم أعلق على أي من 
املنشورات لتحفظي على الكثير 
منها إن لم اقل جميعها، وال أدري 
حقيقة ملاذا يصفون مهرجان مثل 

املربد بالفاشل، رغم انه يساهم 
وبقوة بتحريك املشهد الشعري 

والثقافي من خالل القراءات 
الشعرية، التي تتنوع بني العمود 

والنثر والتفعيلة مع اجللسات 
النقدية، ويساهم املربد أيضا 

بتفعيل احلياة املدنية التي نسعى 

لتحقيقها ؟! 
هناك من اتهم املربد بأنه مجرد 
لقاء بني الشعراء عربا وعراقيني، 

وأقول هذا يحسب للمهرجان 
وليس ضده، فضمن أهداف كل 

املهرجانات العربية الشعرية 
والفنية، تسهيل اللقاءات 

والتواصل مع اآلخر البعيد، وهناك 
من اتهم املربد بأنه مجرد جوالت 

سياحية، وفاته إن كل املهرجانات 
العاملية والعربية من بني ما 

تدرجه ضمن منهاجها، اجلوالت 
السياحية، التي افتقدناها في 

املربد بسبب زحمة اجللسات 
األدبية نقدا وشعرا، وآخرين اتهموا 

املهرجان بالفشل وإنهم كانوا 
أبطاال ألنهم لم يشاركوا، مع 

إنهم لم يشاركوا ليس قرارا منهم 
باملقاطعة، بل لم تتم دعوتهم 

أصال !، والبعض قال إن املربد فاشل 
رغم انه في كل مربد موجود ! )فاذا 

كنت على يقني من فشله ملاذا 
تصر على احلضور؟!!(، بعض آخر 
اتهم املربد بالفشل قبل أن تبدأ 

فعالياته !، وهنا الغرابة الكبرى!.
أستغرب حقا أن يكون مثقفونا 

وأدباؤنا بهذا التواضع في التعاطي 
مع املشهد الثقافي، املهرجان 

في كل دوراته بنظر البعض لم 

يكن ناجحا، واألسباب هي ذاتها، 
ضعف القراءات، عدم التنظيم، 
احتكار الدعوات ووو وهكذا، فإذا 

كنا نتحدث لصالح املشهد 
الثقافي وليس انطالقا من أمر 

شخصي، كان األحرى مبن اتهم أن 
ينقل مالحظاته مباشرة للجنة 

التحضيرية، ولرئيس اإلحتاد ويعرض 
مالحظاته عليهم، ليكون نبيال 

في حرصه على املصلحة العامة، 

بدال من منشورات مستوَفزة 
غير دقيقة ومتسرعة !، وملن 

سيتهمني باني أجامل أقول: قبل 
سنوات كنت مع الدكتورة رغد 
معترضني على قلة املشاركات 

النسوية، وقد اتفق معنا األمني 
العام الحتاد األدباء آنذاك، وكل 

املشرفني من األساتذة، وتصوروا 
)مخطئني(، بأنني مع الدكتورة رغد 

معترضات لعدم توجيه الدعوة 
لنا، وأقسمت لهم بوقتها بأننا 

ندعو ملشاركات نسوية عادلة 
لألخريات وليس لنا، ورغم دعوته 
لي للذهاب، رفضت بإصرار قبول 
دعوته واعتذرت، وكنت سعيدة 

مبن لبت الدعوة، بعدها ذهبت الى 
املربد وكنت أريد متابعة املشهد 

عن كثب دون االعتماد على ما 
يقال من اآلخرين، وبالفعل ثبت 

مالحظاتي بشكل عام وركزت على 
االيجابي والسلبي، من باب األمانة 

بالنقد، وبعدها لم توجه لي 
الدعوة للذهاب، وسمعت وقرأت 

ذات املالحظات واالعتراضات، ولم 

اقل او اكتب باملوضوع، واكتفيت 
بالتأمل، الن أي رد سيكون جاهزا 

)ألنها لم تذهب تقول كذا( ! 
ولألمانة أقول اليوم بأن مهرجان 
املربد جنح في خلق أجواء ثقافية 

راقية وجلسات منظمة، وإذا كانت 
هناك فوضى كما سماها البعض، 
فهي بسبب أعداد احلضور الكبيرة 

جدا، والتي لم تسعها أي قاعة، 
وهذا أمر مفرح أن يكون هذا الزخم 

من احلضور واملدعوين، ورغم عدم 
مشاركتي بالقراءات، لكني لم 
اشعر بالغنب، مثل البعض ولم 

اتهم اللجنة التحضيرية بالتحيز 
لفالن او فالنة!، فمن غير املعقول 
أن يقرأ اجلميع !، ) واهلل يكثر من 
شعرائنا الي صاروا بقدر نفوس 
العراق ! (، لكن ما أريد قوله إن 

املوضوع طبيعي جدا، أن ال يحضر 
اجلميع وان ال يقرأ اجلميع .. طبيعي 

جدا لكثرة املشاركات، سيما وان 
الدعم في كل سنة يكون عائقا 
أمام ما يفكر به املنظمون، فيما 

يخص الدعوات وتفاصيل الضيافة.

إلى  كاظم الحجاج طبعًا.. )وجهي بصراوي من سومر(
يقول احلجاج ..

اغسل عينا بدجلة .. وعينا بالفرات
جدد عينيك دوما .. وانظر بعني من نهرين

فّسر ) لنهريك ( ما يبصران ..
عرِّ جلدك لشمس العراق .. فال جنسية اال بالسمرة

ويقول الناقد االمريكي ) دونالد استوفر ( في كتابه...

كاظم الحّجاج: قلب طفل وبصيرة شيخفعاليات المهرجان
مبش��اركة مثقف��ني عرب، وعراقي��ني، وأجانب انطلق��ت فعاليات 
مهرجان املربد الش��عري بدورت��ه الثانية والثالثني )دورة الش��اعر 
الكبير كاظم احلج��اج( والذي اقامه احتاد األدباء في البصرة، حتت 
ش��عار )املربد واحة الش��عر(، مس��اء األربعاء 2018/2/7 في قاعة 
املرك��ز الثقاف��ي النفطي. رع��ى حفل افتتاح املهرج��ان الذي بدأ 

بتالوة آي من الذكر احلكيم، وعزف النشيد الوطني العراقي...

لم أع��د أذكر كيف تعرفنا إل��ى كاظم احلجاج . لقد ج��اء إلى جامعة 
بغ��داد  بعدنا بعامني ، لكنه انضم س��ريعاً لزمرة من األدباء و ش��عراء 
القل��ق املتمردين في كلية الش��ريعة: معد اجلبوري  ومحمد شمس��ي 
وصباح العان��ي  وصالح احلديثي وعبدالعزيز إبراهيم وصبيح الش��حاذ 
وخليل سالمة وسامي املوصلي، ولُغواٍة يلتّمون حولهم يتنفسون هواء 

طرياً بعيداً عن كتب اللغة والتفسير وطرق التعليم...
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ملحق يصدر عن مؤسسة 

"الصباح الجديد"

رئيس التحرير وصاحب االمتياز

اسمـاعيـل زايـر
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على ضفة جدوٍل يس��تريح ش��اعٌر ومتر س��مكات صغ��ار يلوحن له، 
وترف��رف حمام��ة، س��عفات تتمايل ظالله��ن على وجه��ه احلنطي 

الهاديء املريح..
عل��ى ضفة ج��دول وبقلب يتوج��ع يتناول مترات م��ن قنطارة غطس 
ثلثها في ماء املد وانحنى جذعها نحوه ليتذوق، و) من ذاقها إذا ذاقها 

يتمّطُق (..

جابر خليفة

الملحق تم اعداده بالتعاون مع األستاذ باسم القطراني رئيس تحرير جريدة المربد



شهد حفل 
االفتتاح تقدم 
كورال كنيسة 

الراهبات أنشودة 
المربد التي كتب 
كلماتها الشاعر 

كريم العراقي، 
ولحنها الفنان 

عماد مجيد 
العلي، وعدد من 

الكلمات، بدأت 
بكلمة مقتضبة 

رحب محافظ 
البصرة األستاذ 
أسعد العيداني 
بضيوف البصرة 

متمنيًا لهم 
طيب اإلقامة 

فيها، وكلمة 
أخرى لألستاذ 

طاهر الحمود، 
اكد فيها أهمية 

انعقاد مهرجان 
المربد في بصرة 

اإلبداع، الفتًا 
إلى أن مربد هذا 

العام ينطلق في 
أجواء انتصارات 
قواتنا األمنية 

على اإلرهاب في 
ملحمة وطنية 
تضافرت فيها 

جهود العراقيين 
جميعًا

في قصيدة 
)حوار( يعمل 

النص بطريقة 
السيناريو ، في 

شكل خطاطته 
المطبوعة وفي 

تبنيه اسلوب 
الحوار البيني ، حيث 

يتضمن النص 
حدثا ، لحظة لقاء 

شخصين  ، وزمنا 
يحدده حدث سبق 

وجوده )المطر 
منذ الفجر( اي 

هو اول الصباح، 
وتراسال بينيا 

الغرض منه نيل 
استحسان االخر، 

ويحتوي هذا 
الحوار على حبكة 
تفترضها اسئلة 

الشاعر للفتاة

الملف 8

فريق اعالم المربد

مبش��اركة مثقف��ني ع��رب، وعراقيني، 
وأجان��ب انطلقت فعالي��ات مهرجان 
املربد الشعري بدورته الثانية والثالثني 
)دورة الش��اعر الكبير كاظم احلجاج( 
والذي اقامه احت��اد األدباء في البصرة، 
حت��ت ش��عار )املرب��د واحة الش��عر(، 
مس��اء األربع��اء 2018/2/7 في قاعة 

املركز الثقافي النفطي. 
رعى حفل افتت��اح املهرجان الذي بدأ 
بت��الوة آي م��ن الذكر احلكي��م، وعزف 
النش��يد الوطن��ي العراق��ي، رئي��س 
اجلمهورية فؤاد معصوم وفي كلمته 
املتلفزة التي خّص بها املهرجان، حّيا 
املش��اركني ف��ي املرب��د، وكّل من حّل 
ضيفاً على البصرة، بصرة الفراهيدي، 
اجلاحظ، س��يبويه، ابن سيرين، وصوالً 
إل��ى الس��ياب. وأع��رب عن س��عادته 
البالغة، ألنه قضى ش��طراً من حياته 
ف��ي البصرة الت��ي عمل أس��تاذاً في 
جامعتها العريقة، مؤكداً أن البصرة 
مازال��ت حاض��رة الثقاف��ة واإلب��داع، 
مش��ّدداً، في الوقت نفس��ه، على أّن 
مس��ؤولية الشعراء تكمن في حفظ 
التاري��خ الروح��ي للحري��ة، وأثنى في 
خت��ام كلمت��ه، عل��ى مب��ادرة األدباء 
بتس��مية دورة مربد هذا العام باسم 
شاعر بصرّي كبير هو الشاعر كاظم 

احلجاج.
وش��هد حفل االفتتاح تق��دم كورال 
كنيس��ة الراهبات أنشودة املربد التي 
كتب كلماتها الشاعر كرمي العراقي، 
وحلنه��ا الفن��ان عماد مجي��د العلي، 
وع��دد م��ن الكلم��ات، ب��دأت بكلمة 
مقتضب��ة رح��ب محاف��ظ البص��رة 
األس��تاذ أس��عد العيدان��ي بضيوف 
البص��رة متمنياً لهم طي��ب اإلقامة 
فيه��ا، وكلم��ة أخرى لألس��تاذ طاهر 
احلم��ود، اك��د فيه��ا أهمي��ة انعقاد 
مهرجان املربد في بصرة اإلبداع، الفتاً 
إل��ى أن مربد ه��ذا الع��ام ينطلق في 
أج��واء انتصارات قواتن��ا األمنية على 
اإلرهاب ف��ي ملحمة وطنية تضافرت 
فيها جهود العراقيني جميعاً. وأعرب 
عن تطلعه إلى أن يس��اهم الشعراء 
واملثقفون في صناعة التغيير املنشود 
الذي يفتح اآلف��اق على حياة جديدة، 
مش��دداً على أهمية عودة العراق إلى 
تهنئته  العربي��ة، مقدم��اً  احلاضن��ة 

اخلاصة للشاعر احملتفى به.
وألقى األس��تاذ حبيب الصائغ رئيس 
احت��اد األدب��اء والكتاب الع��رب كلمة 
، ونب��ٌع،  أّن الع��راق ظ��لٌّ ق��ال فيه��ا 
وإلهام، وش��دد على أن الش��عراء هم 
الدع��اة إل��ى الف��رح، والبص��رة أولى 
باحتض��ان أفراحهم. وخت��م بالقول: 
ش��كراً للبصرة، شكراً للعراق، شكراً 

للمربد.

وألقى األس��تاذ ناجح املعموري رئيس 
احت��اد األدباء والكتاب العراقيني كلمة 
أخ��رى حيا فيها البصرة على انتاجها 
للتنوع وقدرتها على صنع اإلبداع في 

أبهى صورة. 
وف��ي كلم��ة أخي��رة ش��كر الدكتور 
س��لمان كاص��د رئي��س احت��اد األدباء 
والكتاب في البصرة محافظ البصرة 
على دعم��ه الكبير للمهرجان مرحباً 
مبمثل رئاس��ة ال��وزراء ووزارة الثقافة 

وجمي��ع احلض��ور ضيوف��اً وأصح��اب 
ال��دار مؤكداً أن الش��عر يجتمع كله 
في مدينة اكتش��اف احلرف وامللحمة 
الش��عرية األول��ى. كم��ا ش��كر وزارة 
النف��ط والنقل واحت��اد األدب��اء املركز 
الع��ام وأعض��اء مجل��س محافظ��ة 
البص��رة عل��ى م��ا قدموه م��ن دعم 

للمربد.
قدم بعدها الفنان علي جنم مش��اري 

وفرقته وصلة موسيقية متنوعة. 

ثم انطلقت اجللسة الشعرية األولى 
للمهرج��ان الت��ي افتتحها الش��اعر 
الكبي��ر كاظم احلجاج فألقى قصائد 
قصيرة مختارة من جتربته الش��عرية 
الطويلة. تاله الش��عراء حمدة خليل 
/ اإلم��ارات املنص��ف املزغن��ي/ تونس 
جاس��م الصحيح / الس��عودية عبد 
اهلل الفليكاوي / الكويت آرات حسن 
/ الع��راق. واختتم��ت دائرة الس��ينما 
واملسرح في البصرة فعاليات االفتتاح 

بتقدميها لوح��ات فني��ة، وأوبريتاً ناال 
اعجاب اجلمهور الكبير الذي اكتظت 

به القاعة.
افتت��ح  املهرج��ان  هام��ش  وعل��ى 
معرض تش��كيلي جلمعي��ة الفنانني 
التش��كيليني ف��ي البصرة اش��تمل 
عل��ى أعم��ال ف��ي الرس��م والنحت 
لعدد م��ن أعضائها. وعكس��ت هذه 
األعم��ال جت��ارب متنوعة، وأس��اليب 

فنّية حديثة. 

تن��اوب عرافة احلفل كل من الش��اعر 
مع��ن غال��ب س��باح والش��اعر عمر 
الس��راي واإلعالمي��ة الالمع��ة بروين 

حبيب. 
 2018/2/8 اخلمي��س  صب��اح  وف��ي 
ضم��ن  الثاني��ة  اجللس��ة  افتتح��ت 
الش��عري  املربد  فعالي��ات مهرج��ان 
الثاني والثالث��ني في قاعة الفراهيدي 
بفن��دق البص��رة الدولي وق��د قرأ في 

اجللسة كل من الشعراء:
)محم��د احل��رز / الس��عودية -ع��ارف 
بعيث��ي/  العراق-حس��ن  الس��اعدي/ 

سوريا-أجود مجبل/ العراق( 
وابت��دات اجللس��ة املس��ائية للي��وم 
الثان��ي لفعاليات املهرج��ان بقراءات 
ش��عرية لكل م��ن الش��عراء: )حميد 
حسن جعفر- حسن عريبي / دمشق 
- س��راج محم��د - بروي��ن حبي��ب / 
اإلمارات- حسن الربيعي/ السعودية- 
سهام الشعش��اع/ لبنان- رعد زامل 
/ الع��راق - عل��ي نوير / الع��راق- معن 
غالب س��باح/ العراق- فوزي السعد / 
العراق- عبد الواحد س��ويح / تونس- 
زهي��ر بهنام بردى / العراق- س��مرقند 
اجلاب��ري- إبراهيم كوريال��ي / العراق- 
ع��ادل البصيص��ي / الع��راق- كاظم 

مزهر- عبد املنعم األمير(
و أختتم��ت فعالي��ات الي��وم  الثاني 
ع��ن  نقدي��ة  بجلس��ة  للمهرج��ان 
الش��اعر الكبير كاظم احلجاج أدارها 
الدكت��ور س��لمان كاص��د فيما كان 
الدكتور س��امي علي املنصوري مقرراً 
لها. وقدمت في اجللسة أربعة بحوث 
نقدية ل��كل من النق��اد: فاضل ثامر، 
د. نادي��ة هناوي، د. علي ح��داد. علوان 

السلمان.
وتناول��ت البح��وث مجم��ل التجربة 
الكبيرة للش��اعر احملتفى  الش��عرية 
به، وأهم اخلصائص الت��ي متيزت بها، 
وسمات الس��خرية الذكية وسخرية 
املفارقة التي اس��تحالت إلى مدرسة 
له��ا مريدوه��ا وأتباعه��ا وق��د جن��ح 
احلجاج به��ذا النمط إلى أبعد احلدود 
وهو يؤسس لقيم ثقافية واجتماعية 

جديدة.
وتطرق الباحثون إل��ى قصيدة القناع 
خ��الل  الش��اعر  اس��تخدمها  الت��ي 
ع��دد من قصائ��ده، وكذل��ك قصيدة 
باالعتم��اد عل��ى عناصر  الس��يناريو 
التقطيع والتحرك بطريقة موضوعية 

من خالل بنية سينمائية.
أث��ر  إل��ى  البح��وث  كذل��ك أش��ارت 
الواقعية الساخرة في إعالء الهامش 
وإزاحة املركز وقد جتلى ذلك في شعر 
كاظ��م احلجاج بإط��ار متقن ومتفنن 

عبر اللمحة اخلاطفة والنكتة.
كما تطرق النقاد إلى س��عي الشاعر 
إلعالء صوت اجملموع عبر صيغة )نحن( 
و)نا( ملتزماً ينتصر لإلنسان لتفكيك 

املكرس دائماً.

فعاليات الدورة الثانية والثالثين للمهرجان
»المربد« واحة الشعر و«الحجاج« من عبيرها

في كلمة أخيرة شكر الدكتور سلمان كاصد رئيس اتحاد األدباء والكتاب 
في البصرة محافظ البصرة على دعمه الكبير للمهرجان مرحبًا بممثل 

رئاسة الوزراء ووزارة الثقافة وجميع الحضور ضيوفًا وأصحاب الدار مؤكدًا 
أن الشعر يجتمع كله في مدينة اكتشاف الحرف والملحمة الشعرية 

األولى. كما شكر وزارة النفط والنقل واتحاد األدباء المركز العام وأعضاء 
مجلس محافظة البصرة على ما قدموه من دعم للمربد.

من فعاليات املهرجان
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واثق غازي

ق��د يبدو س��ؤاال بس��يطا ، ولكنه في 
حقيق��ة االمر اصعب بكثي��ر مما يظن ، 
حت��ى القارئ الفطن ، ف��ي العام 1987 
ق��رأت قصيدة بعنوان )حوار( منش��ورة 
في مجلة اس��فار العراقي��ة ، لم اكن 
قبلها ق��د قرأت لكاظم احلجاج ، كنت 
اعرف انه ش��اعر بصري مه��م ، وحتى 
العام 1992 على اما اتذكر ، كنت اعدت 
قراءة قصيدة )حوار( عشرات املرات في 
تلك االيام كانت تقام جلس��ات منتدى 

االدباء الش��باب ف��ي )املرك��ز الثقافي 
جلامع��ة البص��رة( عندما جت��رأت يوما 
وقلت لكاظم احلج��اج: لقد اعجبتني 
قصيدت��ك )ح��وار( ، حتى الي��وم قرأت 
لكاظم احلجاج كل اش��عاره املنشورة 
تقريب��ا ، ولكني ملا ازل اس��أل نفس��ي: 

كيف يقرأ: كاظم احلجاج؟
في قصيدة )حوار( يعمل النص بطريقة 
ف��ي ش��كل خطاطت��ه   ، الس��يناريو 
املطبوع��ة وف��ي تبنيه اس��لوب احلوار 
البين��ي ، حي��ث يتضمن الن��ص حدثا ، 
حلظة لق��اء ش��خصني  ، وزمنا يحدده 
حدث سبق وجوده )املطر منذ الفجر( اي 

هو اول الصباح ، وتراس��ال بينيا الغرض 
منه نيل استحس��ان االخ��ر ، ويحتوي 
هذا احلوار على حبكة تفترضها اسئلة 
الشاعر للفتاة ، التي مفادها انه يسأل 

نفسه وهو من يجيب عن اسئلته.
وهن��ا فقط في ه��ذه النقط��ة حتديدا 
يغل��ق الش��اعر باب الرد على اس��ئلته 
، ت��اركا مس��احة التأوي��ل ف��ي ازدياد ، 
ويصعب االمس��اك باملعنى املضمر اال 

بالقدر الذي سمح به الشاعر.
والفت��اة   ، االربع��ني  ف��ي  ))الرج��ل 

مسرعة((
يدل وصف العمر على مرحلة تس��تقر 

فيها املش��اعر وتب��دأ باله��دوء ، وتدل 
حرك��ة الفت��اة عل��ى انها ف��ي مقتبل 
العم��ر ، كما ي��دل توقيت الصبح على 
بدايت��ني: بداي��ة حي��اة الفت��اة ، وبداية 
خفوت املش��اعر ، ولكنهما كان مقدرا 
لهما اللقاء حتم��ا ! بداللة ذات مغزى 
فيه شيء من الصوفية: ))اجلسر(( هذا 
املس��مى الذي يحوز القدرة على الربط 
بني املعاني اجملردة والتش��بيهات اجملازية 

التي ال حصر لها.
كما تدل حركة املس��ير العاب��ر ))عبرا 
اجلسر الى اخره(( الى وجود فعل التقادم 
ف��ي احلدث ، مبعنى ان س��ؤال الش��اعر 

للفتاة يحتمل وجهه االول االستلطاف 
في ح��ني يضمر وجه الس��ؤال الثاني ، 

املعنى الوجودي لسؤال: الى اين؟!
وام��ام عبثية ال��رد الت��ي يحاولها كل 
م��ن يحاول ال��رد على اس��ئلة الوجود. 
يس��تدرجنا الشاعر الى منطقة الظل 
في النص ))ه��ل نرتاح بعض الوقت،،؟(( 
وهذه املنطقة مخصصة لعبث الوجود 

ومتعه.
))هل تشربني؟

انني ال اقصد اخلمرة
اعني: رمبا نشرب الشاي((

اقصد ، اعني ، نش��رب ، افعال ال حتقق 

وجودها دون اسهام االخر ، لذا فالشاعر 
يؤك��د ان املت��ع قد تك��ون ه��ي الدالة 
االوض��ح على جدوى احلي��اة ، وان احلب ، 
واخلمرة ، والش��عر ، الدائرة االقصر في 

فهم الكليات مبعناها االسمى.
هك��ذا تتحول بره��ة عبور جس��ر الى 

مسألة حوار بني االسباب والنتائج.
تل��ك ه��ي احجي��ة: كاظ��م احلج��اج 
الش��عرية: ميارس اللغة بأخف اوزانها ، 
وينزلها منزلة املتطل��ف ، لكنه يكون 
ق��د منحها مديات م��ن التأويالت التي 
جتع��ل متلقي��ه يتس��أل: كي��ف يق��رأ 

كاظم احلجاج.

د. حاتم الصَكر
 

ل��م أعد أذك��ر كيف تعرفن��ا إلى كاظم 
احلج��اج . لق��د ج��اء إلى جامع��ة بغداد  
بعدنا بعامني ، لكنه انضم سريعاً لزمرة 
من األدباء و ش��عراء القلق املتمردين في 
كلية الش��ريعة: معد اجلب��وري  ومحمد 
شمسي وصباح العاني  وصالح احلديثي 
وعبدالعزي��ز إبراهي��م وصبيح الش��حاذ 
وخليل س��المة وسامي املوصلي، ولُغواٍة 
يلتّم��ون حولهم يتنفس��ون ه��واء طرياً 
بعيداً عن كتب اللغة والتفس��ير وطرق 

التعليم ومناهجه التقليدية.
احلجاج؟ تس��اءلت مع نفس��ي وأنا أنظر 
للش��اب النحي��ل - األش��د نحافة مني 
- وخلصل��ة ش��عره الكث��ة املتدلية على 
جبين��ه وعيني��ه القلقتني املتس��اءلتني 
..كيف ه��و احلج��اج إذاً؟ وأين الس��يوف 
الت��ي تتوعد الرقاب الت��ي حان قطافها؟ 
لي��س للفت��ى إذاً من اس��مه أي نصيب.
احلي��ي واخلِجل كأّي بص��ري مضاف إليه 
رهاف��ة ش��اعر يهم��س وال يتحدث.لكن 

األيام ستكشف لنا عن فِكٍه نادر يسوق 
النكت��ة وامللح��ة واخلبر الطري��ف بقدرة 
س��ارد ش��ديد اجلاذبية.طرائفه ال تقاوم.

ملّ��اح يح��ّول املواقف إلى مادة إلش��تقاق 
داللة مضحكة ولكن مبس��حة إنسانية، 
فبحس��ب ما يقول برغس��ون في كتاب) 
الضح��ك(     )اليوج��د مضح��ك إال في 
ما ه��و إنس��اني(. كما أن احلّجاج ش��أن 
شعراء املساخرة كما أحب أن أسميهم 
يلتفتون أوالً إلى داللة املضحك الكامنة 
ف��ي املهمة    أو الوظيف��ة  النافعة  له،  

وهي الوظيفة اإلجتماعية.
لق��د اتخ��ذ احلجاج املس��اخرة وس��يلة 
ش��عرية يص��ل م��ن خاللها إل��ى هدفه 
اإلجتماعي غالباً.فهو ال يس��خر ألسباب 
شخصية مثالً.ليس له عداوات وال أعداء.
مذ عرفته وعرفه شعراء وطنه، ليس من 
ضغينة لديه إال مع من يسلبون اإلنسان 

إنسانيته.
في واحدة من تداعياته الش��عرية يسرد 
س��يالً من لقطات إنسانية جتعله حزيناً. 

يقول احلجاج:
أنا أرثي لألشياء جميعاً!

أرث��ي للكتب املهداِة املنس��ّيِة ، عمداً أو 

سهواً أو لهواً.. في احلاناِت 
ق أحياناً ؛ القاموس يسّمي  القاموس يُلفَّ

الصحراواِت )بوادي(.. 
 ه��ل ) تبدو( صح��راٌء للعني ، لكي تدعى 

باديًة ؟..
ال بأَس . القاموس يس��ّمي ّسراق األوطان 

طوائَف ، أو قومياٍت
 ولتعميق الش��خصية يلجأ احلجاج إلى 
م��ا يدعى باخلي��ال الهزلي املس��رف ،من 
أج��ل تثبيت ص��ورة املضح��ك وتكريس 

دالالته. يقول في قصيدة املمثل:
السيد مخرُجنا املغرور

ً  أعطاني دورا
وألن��ي مقبوٌل من حي��ث اجلث��ة .. للدور 

وافقت..
»الس��لطان  : احف��ظ دورَ   ق��ال اخمل��رُج 

العادل
في سري أضحك: سلطاٌن .. عادل؟

وظه��رُت على املس��رح ... أقتُل، أش��نُق، 
أمرح، وتزوجُت جميع نساء الدولِة

أعني كل بنات الكومبارس .. 
لكن كان َعّليَّ – أنا السلطان العادل- 

أن أشنق شحاذاً ، من أجِل رغيٍف مسروق 
،

سامحُت الشحاذَ ، فأفسدُت الدور!  .
وذلك كله بحاجة لدراس��ة معمقة في 
ملفوظه الش��عري - والنثري أحياناً- بل 
دراس��ته في سياق املس��اخرة الشعرية 
الت��ي كّرس��ها الرصاف��ي ف��ي )ياقوم ال 
تتكلم��وا /إن ال��كالم مح��رُم( وواصلها 
اجلواه��ري  بفني��ة أرقى وصور موس��عة 
الذعة  ف��ي )نامي جياع الش��عب نامي/ 
حرس��تك آلهة الطعاِم.(وجتسدت عربيا 
لدى الش��اعر أم��ل دنقل الذي لألس��ف 
باغت احملمول السياس��ي الش��عاري جل 
سخراته، وأوقف تدفقها الهزلي رغم أن 

الواقع الذي يس��اخره دنقل ويسخر منه 
أشد هزالً  من أية صورة متخيلة . وعراقياً 
ميكن أن ندرس شعراً ملوفق محمد وجواد 
احلطاب  وك��زار حنتوش -إلى حدٍّ ما- في 
التي��ار الهزل��ي القائم على املس��اخرة.. 

واملفارقة الهزلية. 
لكنَّ لش��عر احلجاج وجهاً آخ��ر نراه في 
غزال��ة الصبا ،وف��ي قصائ��ده القصيرة 
ذات الكثافة والتركيز..حني يس��بر أغوار 

نفسه ويقارب احلرب وصورها :
إني فتّى كالبرتقالة شاحٌب

والبرتقالة ال تخاْف
لكنما ..

يَصَفُر وجُه البرتقالِة
كلما قرب القطاف ! .

وال ميك��ن أن نفك صورة ذل��كك البصري 
الطي��ب املوج��وع مبفارق��ات الواق��ع عن 

شعر احلجاج وشخصيته.
بهذا متيز وانفرد وأجنز ما س��يتركه مدوياً 
في الذاكرة الشعرية العراقية والعربية.

طوبى للبصري املش��تعل الرأس ش��يباً 
وش��عراً وحب��اً   ،اليانع القل��ب والضمير 

والقصيدة ..صديقي احلجاج ...كاظم.
وطوبى للبصرة - عش الشعراء - به ...

كيف نقرأ.. كاظم الحجاج؟

كاظم الحّجاج في الذاكرة: قلب طفل وبصيرة شيخ

مع الشاعر كاظم احلجاج - أيام الدراسة اجلامعية 1966
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الشاعر يبتكر 
الصور عبر لغة 
تميل  الى 
التعيين مع 
استنطاقها 
الذهني 
بنقلها االفكار 
بمشهدية 
مؤهلة 
بمناجاة الفن 
السيمي المليء 
بالدهشة 
وسعة مثول 
خارطة المفارقة 
واالثارة..

بسردية تعتمد 
المبنى الحكائي 
المتكيء على 
مشاهد صورية 
الرؤية واالبعاد 
من خالل 
هاجس ذاتي 
ولغة متميزة 
بمفرداتها 
اليومية ونسجها 
باسلوب شعري 
يقوم على ادراك 
حسي..ذهني 
وتقنية شعرية

من الصعب 
فصل المربد عن 
الذاكرة الشعرية 
لمدينة البصرة، 
إذ يعني التالزم 
بينهما االحتفاء 
بالقصيدة، 
وبالمكان، 
بوصف أّن المربد 
تاريخيا هو سوق 
بالمعني التجاري، 
واالجتماعي 
والثقافي، وهذا 
ما يسبغ عليه 
طابع التجمّع، 
والتحاور، والتبادل 
الثقافي، والشغف 
بالتجديد..

اليوم ونحن 
نستعيد ذاكرة 
االحتفاء الشعري 
نجد أنفسنا أمام 
ضرورات لوجستية 
تتطلبها واقعية 
االحتفاء بالقيمة 
والرمزية الشعرية

كثر احلدي��ث عن مهرجان املربد س��ابقا 
وحاليا، وكل ينظر الى املهرجان من زاويته 
اخلاصة، ومن رؤيته للفعاليات الثقافية، 
ورغ��م احلضور الكبي��ر العراقي والعربي 
والدولي، في مهرج��ان هذا العام بدورته 
التي حملت عنوان الشاعر الكبير كاظم 
احلج��اج، اال ان البعض اخذ على اللجنة 
التحضيرية افتقار الفعاليات للتنظيم، 
فمازال��ت املعوقات تراوح من س��نة الى 
أخ��رى، وف��ي أكثر م��ن حدي��ث جمعنا 
م��ع عدد من االدب��اء واملهتمني بالش��أن 
واإلعالميني،  التش��كيلني  الثقافي م��ن 
اس��تطعنا ان نقف عن��د بعض النقاط 
التي وجده��ا من حتدثن��ا اليهم، مهمة 
والب��د من الوقوف عندها، والبعض االخر 
اعتذر عن االدالء برأيه ألس��باب مختلفة 

خاصة به.

حتدث الروائي واملسرحي شوقي كرمي 
عن املربد بقوله تاريخ يتبدد :

 يش��كل املرب��د من��ذ بدايات��ه العتيقة 
الذاك��رة اجلمعي��ة لعم��وم الناطق��ني 
بالعربية.برغم ما يحي��ط به من ارتباك 

وغموض معرفيني. 
ومحاول��ة احياءه في س��بعينيات القرن 
املاضي تش��كل زخما معنويا للشعرية 
العراقي��ة التي كانت ف��ي اوج نضوجها 
وعظمتها. لكن االم��ر مالبث ان تخلف 
واختلف اذ عملت الس��لطات بعد احلرب 
القاه��رة العراقية االيراني��ة على حتويله 
ال��ى ش��عر والفت��ة سياس��ية وظف��ت 
الشعر ألغراض احلرب وتتويج السياسي 
بوصف��ه حاكم��ا مطلقا وراعي��ا مهما 
للكلم��ة. بعد التغيير استبش��رنا خيرا 
وقلنا اننا يجب ان نضع خطوطا جديدة 
حلرك��ة املرب��د وتوجهات��ه لك��ن االم��ور 
سارت على  غير مرادنا وغدا املربد مجرد 
مهرجان اليفيد الثقافة العراقية بشيء 
واليقدم س��وى نزر يس��ير من الش��عراء 
الذين ميكن ان يش��ار اليهم بالش��اعرية 
وتراجع املرب��د عربيا اذ اصبحت الدعوات 
وق��ف محس��وبيات ومنس��وبيات  م��ع 
ضعف واض��ح باليات الفعل الش��عري. 
وقد اظهر املهرج��ان االخير الذي يحمل 
رقما مرعبا32ضعفا ادائيا اداريا وسقط 
وس��ط دوامة م��ن اجملامالت االنس��انية 
مع اش��ارات ال��ى غياب الش��عر العربي 
العراقي��ة  القصي��دة  وب��روز  بتمام��ه 
ومتيزه��ا. م��ا يثير االس��تغراب حقا.على 
اي الضوابط تتم دعوة الش��عراء العرب؟ 

عل��ى االفضلي��ة اإلداري��ة، ام االفضلية 
الش��عرية؟ ماالحظن��اه غياب الش��عر 
وظه��ور الوظيفة والفائ��دة اذ ان بعضا 
من املعنيني على املربد حسبوا حسابات 
االي��ام القادم��ات والدع��وات التي توجه 
والعالق��ات الت��ي ميكن ان تثم��ر عالقات 
اخ��رى. املهم كان مربدا يش��كل احللقة 
االضع��ف في تاريخ املراب��د إداريا، نحتاج 
ان أردن��ا اس��تمرار املربد ال��ى مراجعات 
حقيقي��ة واال فلس��وف مي��وت املربد في 
ق��ادم الس��نوات ألنه بائن الش��يخوخة 
والميكن ان يصلح الش��عراء ما افس��ده 

الدهر ا.
*****

استعادة املربد عبر ذاكرة املدينة
وللناقد علي حسن الفواز وجهة نظر 

في مربد هذا العام:
م��ن الصعب فص��ل املربد ع��ن الذاكرة 
الشعرية ملدينة البصرة، إذ يعني التالزم 
بينهم��ا االحتفاء بالقصي��دة، وباملكان، 
بوصف أّن املربد تاريخيا هو سوق باملعني 
التجاري، واالجتماعي والثقافي، وهذا ما 
يس��بغ عليه طاب��ع التجّم��ع، والتحاور، 

والتبادل الثقافي، والشغف بالتجديد..
الي��وم ونحن نس��تعيد ذاك��رة االحتفاء 
الش��عري جن��د أنفس��نا أمام ض��رورات 
لوجس��تية تتطلبها واقعي��ة االحتفاء 
بالقيم��ة والرمزي��ة الش��عرية، مثلم��ا 
تتطلبها حاجتنا لتوسيع مفهوم)السوق 
الثقافي��ة( وعب��ر تهيئ��ة اجمل��ال/ املكان/ 
التنظي��م لك��ي تتع��زز معرف��ة الناس 
باالهمية الثقافية للمربد، والهميته في 
أْن يك��ون حافزا الس��تعادة هوية مدينة 
البصرة، والتي كان سوق املربد ميثل جزءا 

حيويا منها ومن منط احلياة فيها..
حفل��ت ايام مهرج��ان املربد ه��ذا العام 
بنشاطات مميزة، فرمزية االحتفاء بالشاعر 
البصري كاظم احلجاج، واحلضور العربي 
الالف��ت، واخلليج��ي منه بش��كل خاص 
تؤكد أهمية احلاجة لتوسيع وتطوير هذا 
املهرجان، والى مأسسة االحتفاء املربدي 
واعتباره نشاطا اس��تثنائيا في البصرة، 
وأْن تعدُّ ل��ه احلكومة احمللي��ة امكانات- 
اداري��ة ومالية وتنظيمية- أفضل ليكون 
مبس��توى مانعرفه تاريخيا عنه، كسوق 
ثقاف��ي وكجس��ٍر للتب��ادل الثقافي بني 
اجلماعات واألمم، الس��يما ونحن نس��عى 
ألن تك��ون البص��رة عاصم��ة اقتصادية 
للع��راق، إذ الميك��ن فص��ل االقتصاد عن 
رمزي��ة الهوية الثقافي��ة للمدينة، فهي 
باألص��ل مدينٌة عامرة بالتن��وع الفكري 
واجلماعات��ي، مثلم��ا ه��ي فض��اٌء ألكثر 
االجتاه��ات واملدارس الفكري��ة والنحوية 
جدال ف��ي تاريخينا العربي واالس��المي، 
مب��ا فيها اجتاه��ات التجدي��د واملعارضة، 
قيم��ة  أّن  يعن��ي  ذل��ك  وكّل  والتنوي��ر، 
البصرة تتجوهر في قيمة ثقافتها، حيث 
اتساع مدارس��ها وبيوتاتها ومجالسها 
الثقافية، وحيث بيئتها الغّناء بدفق املاء 
ال��ذي يالمس تفاصيله��ا وحافاتها، وهو 
يدفعن��ا للحديث عن أم��ٍر أكثر خطورة 
في هذا الس��ياق، وال��ذي يتعلق بعمران 
املدينة، حيث الميكن فصل هذا العمران 
عن الثقافة وعن الهوية وعن املعنى، فما 
نراه ف��ي البصرة اليوم اليع��دو أْن يكون 
وجها شاحبا لذاكرتها، وملرارة ماعاشته 

من حروب واستبدادات وغزوات دامية..
وم��ن اجل أن تس��تعيد البص��رة روحها 

أن  علين��ا  الثقاف��ي  ومربده��ا  املائي��ة، 
نفّك��ر بص��وت ع��ال ع��ن ض��رورات ان 
يت��الزم االحتفاء الس��نوي بها مع جهود 
حقيقي��ة لعمرانها، والعادة روح املاء الى 
تفاصيله��ا، وأن نخط��ط معا لتوس��يع 
مدي��ات ماتتطلب��ه الهوي��ة الثقافي��ة 
للمدينة، ال  مثلما يفكر ال)بعض( على 
طريقة جت��ار اخلردة، الن االحتف��اء باملدن 
التجارية الكبرى ليس بعيدا عن االحتفاء 
بهويتها، وبرمزيتها، وهو موضوع ثقافي 
وس��يادي ويحتاج ال��ى تخطيط وبرامج 
ومش��اريع اكثر م��ن حاجت��ه لصراعات 
ميك��ن أْن حت��ّول املدينة ال��ى بيت للحرب 
بدل أنء تكون مجاال للسالم والتواصل..

*****
وحتدث الشاعر كرمي جخيور مؤكدا 

على أهمية وجود جلنة ثقافية خاصة 
تتابع نشاطات املهرجان:

احلدي��ث عن مرب��د ٢٠١٨ صعب ومحرج 
ومرك��ب جدا وق��د ال يتفهم��ك القارئ، 
فهو كم��ن  يطلب  منك ان تعطي رأيك 
بولدك  الفاش��ل  وانت قضيت  شهرين  

في االعداد  له لدخول  االمتحان.
احلض��ور العربي كان عدديا فقط س��وى 
بعض األس��ماء وف��ي مقدمتهم أحمد 
الفالح��ي وس��امح  دروي��ش والش��اعرة 
السودانية وئام  والشاعرة السورية التي 

نسيت اسمها.
مربد ٢٠١٨ اثبت ان الشعر العراقي بكل 
أش��كاله بخير وعافية وهو متقدم جدا 

على الشعر العربي اقولها بثقة. 
ما كان ينق��ص مربد ٢٠١٨ هو التنظيم 

الذي كان غائبا.
م��ا هي الصعوب��ة ان تك��ون هناك جلنة 

ثقافي��ة تك��ون برئاس��ة رئي��س اللجنة 
الثقافي��ة في احتاد البص��رة وأعضاء من 

بغداد وعضو من الشركة املنظمة..
مهرجان املرب��د ظاهرة ثقافي��ة عراقية 
وعربي��ة  كبي��رة وبالرغ��م م��ن متنه��ا  
الثقاف��ي والش��عري فه��ي ال تخلو من 
اجلان��ب  االجتماع��ي واالحتفائي ولهذا  
م��رة كل أدباء العراق يتطلعون للحضور  
و املشاركة  وهذا دليل عافية وان الثقافة 

بخير.
الحظناغي��اب الش��اعرة العراقية  كان 
واضحا بحيث اجللسة الصباحية لليوم 
الثان��ي  كانت بال صوت نس��وي، مع كل 
هذا علين��ا أن نش��كر  اللجنة املنظمة  

احتادا وداعمني.
*****

الشاعرة والقاصة سمر قند اجلابري 
قالت: العراق شمس وان غابت تعود 

لتضيء العالم
حق��ق مهرج��ان املرب��د بدورت��ه  ال ٣٢ 
خطوة هامة من حيث املشاركة العربية 
للس��عودية، ألنه��ا كان��ت االول��ى م��ن 
نوعها لتؤك��د ان االدب قادر على انعاش 
التواصل بني الدول العربية، وتوج حضور 
رئي��س احتاد ادباء العرب »حبيب الصائغ« 
فرحة االدباء، فما ذلك اال دليل مهم على 
عودة العراق الذي يتصدر تقدمه شعريا 
وثقافي��ا بتنوع��ه الثقاف��ي واحلض��اري، 
وه��ذا املهرج��ان ه��و االول بع��د خ��روج 
الع��راق منتصرا من حربه املصيرية على 
عصاب��ات داعش، لقد ف��از رهاننا النبيل 
عل��ى ان الكلمة اقوى م��ن الرصاص وان 

احملبة اعظم من خطط السفاحني. 
*****

التشكيلي واالعالمي فهد الصكر: 
تقارب وجهات النظر بني االدباء  

ظ��ل املرب��د واح��ة لالكتش��اف املعرفي 
والثقاف��ي حت��ت ظالل الش��عر والس��رد 
والنقد في أجم��ل محطة لهذا التالقح 
ب��ني مكونات تب��دع وتنج��ز لوعي أنفك 
قيده من رقيب كان يحصي سكناته وما 

جتول به حتى مخيلته .
وأس��جل له��ذه احملط��ة الثقافي��ة أنها 
محاولة للتعريف وتقارب وجهات النظر، 
وأش��دد على ضرورة النت��اج املعرفي في 
حقل الش��عر الذي ه��و املتوج في بصرة 
الس��ياب مربدا وأحتفاءا بقامة شعرية 
كان لها احلضور األنساني على مستوى 
الس��يرة الذاتي��ة واملنج��ز ش��عري هي 
شخصية الش��اعر كاظم احلجاج الذي 
أدهش��نا تواضع��ه الكبير لنت��ذوق منه 
معناه في ظل تعال��ي البعض في راهن 

الثقافة .
*****

الشاعر واالكادميي د. رعد البصري:
للمربد حالوة املنتظرين للشعر والبصرة 
واجلم��ال والتاري��خ، بانورام��ا م��ن االدب 
والنقد والقص وااللفة واالبداع، فسحة 
من الوقت تلتقي من خاللها بالش��عراء 
م��ن احملافظات م��ن املوص��ل والناصرية 

واالنبار وغيرها.
هو لقاء غني مع الشعراء العرب ويتعرف 
ه��ؤالء بدورهم على الع��راق واهله وادبه 
وش��عره وبصرته، اقترح ان تعقد جلسة 
بعد املرب��د تتناول فيها اللجنة املنظمة 
سوء التنس��يق بني احتاد البصرة واملركز 
ووزارة الثقاف��ة، فق��د تك��ررت اخط��اء 

التنظيم من مربد آلخر.

علوان السلمان
                    

يقول احلجاج ..
اغسل عينا بدجلة .. وعينا بالفرات

ج��دد عيني��ك دوم��ا .. وانظ��ر بعني من 
نهرين

فّسر ) لنهريك ( ما يبصران ..
عرِّ جلدك لش��مس العراق .. فال جنسية 

اال بالسمرة
ويقول الناقد االمريكي ) دونالد استوفر ( 
في كتابه ) طبيعة الش��عر ( ان الكلمة 
الش��عرية يج��ب ان يتواف��ر فيه��ا عدة 
عناص��ر كي تك��ون فاعلة مؤث��رة منها 
عنصر احملت��وى العقلي وعنص��ر االيحاء 
ع��ن طري��ق اخمليلة والص��وت اخلالص مع 
اتصالها بالكلمات االخرى اتصاال ايقاعيا 

يؤدي بالنتيجة الغاية املطلوبة...
والش��اعر كاظ��م احلج��اج ف��ي نص��ه 
الش��عري)وجهي بص��راوي من س��ومر( 
..يحقق حلظته فيه كونه نص يش��تغل 
بعمق معرفي يثير االس��ئلة من ركامات 
الوج��ود ب��كل تناقضاته..باعتم��اد لغة 
يومي��ة محقق��ة لغرضه��ا الوظيف��ي 
ف��ي نق��ل املعنى بعي��دا ع��ن الغموض 
واالبه��ام والرمزية الفوضوي��ة املتباعدة 
ع��ن دالالتها..فض��ال عن اكتن��از غرضها 
بايحاءاتها  املتوهج��ة  اجلمالي وطاقتها 

وخياالتها....
)امط��ار البص��رة� س��بحان اهلل � كم��ا 
اجلدري تنقر وجه النهر..هنا في البصرة..

نحن نقول:الدنيا متطر..ال حظ كل الدنيا 
نعني..لك��ن تبت��ديء االمط��ار هن��ا من 
غيمة حزن س��وداء الدمعة..اعني االولى 
ال تسقط اال خجلى مثل حزين خجالن..

هن��ا ف��ي البص��رة اليبك��ي رج��ل  قدام 
الناس..بلى..قد تبكي ام علنا..ال لوم على 
ام عادوا ببنيها ملفوفني باعالم الدولة او 

ملفوفني باعالم االحزاب االن....(
   فالش��اعر بقدرت��ه وارادت��ه الفكري��ة 
يتحكم بالشكل الفني فكان ناثرا لنصه 
م��ن اجل تش��كيل بنية فني��ة حداثوية 
جامع��ة ب��ني ثنائية الش��كل واملضمون 
والتي تتجلى فيها الص��ورة اجلدلية بني 
الذات والذات اجلمعي االخر..فيقدم نصا 
يقع حت��ت تاثير مؤث��رات صوتية وصورية 
ولونية منحته صفة التح��ول في الرؤيا 
والص��ورة الش��عرية تركيبا وبن��اء فنيا 
مع ايحاءات تفضي ال��ى دالالت معرفية 
م��ن خالل اس��تدعاء الرمز الذي اس��هم 
في اثراء املضمون وتوس��يع مدى الداللة 
التعبيرية..ابت��داء م��ن العن��وان الن��ص 

املوازي املتشكل من ثنائية..
االنا/احلاضر)وجهي بصراوي(

و ال� هم/ املاضي)من سومر(..
    وق��د جمعتهما مش��تركات جمالية 
وتعبيري��ة متمثل��ة في كثاف��ة الداللة 
فض��اء  وااليجاز..فش��كال  والتركي��ز 
النص)العالمة الس��يميائية التي توحي 
بس��عة االفق(..ومفتاح��ه االجرائ��ي في 

بعديه الداللي والرمزي..
)قد تبكي اخت عادوا باخيها)عبداملعبود(..

ب��ال راس اوع��ادوا باخيها..)عبدالعباس(.. 
االس��ماء هنا في البصرة ال تعني ش��يئا 
فلدي صديق يدعى)هادي( � واالس��م هنا 
بني هاللني � ولك��ن )هادي( هذا فوار مثل 
تناني��ر االرياف..)جميلة(..جارتن��ا اقبحح 
من متس��اح وانا )كاظم(اعني اس��مي ال 
اكظم شيئا حتى ضد امراتي..و)اجمللس(..
ال يجلس اال حني يس��افر نواب الشعب..

الى عمان..الى اين ذهبت؟..انا اعني:عادوا 
باخيها)عبداملعبود(ب��ال راس..ت��دري ف��ي 
اجلبهة � العادت ايام اجلبهة � قد ينس��ى 
جندي كل االشياء هناك مبا فيها الراس..

وق��د كان��ت نائمة م��ن ه��م البيت فلم 
يوقظها)عبداملعبود(..مشى للجبهة سرا 
هذي امل��رة في الفجر..وكانت متطر..اعني 
كل الدنيا واالخت الى االن وقد صارت في 
اخلمسني تخرمش خديها..:يا)عبداملعبود(

مل��اذا لم توقظ اختك؟ ل��الن املطر اجلدري 
ينقر خديه��ا والدني��ا كل الدنيا تبكي..

حتى النهران التقيا في راس البصرة من 
)شجرة ادم(كل دموع النهرين تصب هنا 
وانا � استغفر ربي من قول انا � اعني:اني 
بص��راوي من )س��ومر(حمدا هلل ووجهي 
من ط��ني الزق��ورة والطني ي��داس.. بلى.. 
لكن من دون اهانات..حتى يتخمر بالتنب..

وقد كان االجداد يدوسون الطني مع التنب 
� كما نرقص نح��ن االحفاد االن � فنحن 
البصري��ون اعتدن��ا ان نرق��ص فرحان��ني 
ونرقص فوق الط��ني ونرقص مقهورين � 
كما االفريقيون � ونرقص مذبوحني كما 

من عشر سنني..(
    فالش��اعر يس��تعير الوس��ائل الفنية 
 / ش��خصية / حبكة / ث حد ( د للسر
الش��عر من  للغة  زمكانية..(ويخضعها 
اجل بناء نصه ومد جس��ور التواصل بني 
املضمون املعنوي والشكل البنائي اللغوي 
عبر لغة يومية مكتظة باملعاني والصور 
اخملتزلة املش��حونة بطاقة تاثيرية..وهذا 
يعني انه يعتمد خطني فنيني متداخلني 
ف��ي بن��اء هيكلية نصه :اولهما س��ردي 
وثانيهم��ا وصف��ي لل��ذات املازوم��ة من 
اج��ل خلق نص ميتل��ك خصوصيته برؤاه 

ومضمون��ه ولغته وتش��كيله االيقاعي 
وخروجه عن املالوف واعتماد االستعارات 
والرم��وز في بناء ص��وره الفنية لتحقيق 
نصا معرفيا ..جماليا ينتمي بجدارة الى 
الواقعي��ة اجلديدة..كونه ن��ص يحتضن 
ومضمون��ا  اجتماعيا..انتقادي��ا..  هدف��ا 
سياس��يا..فضال عن انه ينزع الى احلداثة 
الش��عرية اذ فيه ميزج الش��اعر الفكري 
االس��لوب  مقوم��ات  عب��ر  بالوجدان��ي 
اجلمالي بنزعة تفاؤلية مع تصوير البؤس 
االنس��اني الذي يشغل فراغات )البصرة( 
املدين��ة الت��ي حتم��ل معنى االس��تالب 
واالحباط من جهة ومن جهة اخرى حتمل 
معاني الرقة والدفء واحلب وهي تس��بح 
في حلم الشاعر وعقله الباطني..كونه 
يلمس ويعايش مظاهرها ماديا ويتعامل 

معها..
)عيب البصريني االص��الء الطبل يخربط 
مشيتنا..ال بصري اصيل ميشي)محترما(

خفي��ف  يدق..)افا(..فالبص��ري  والطب��ل 
القلب..خفي��ف الرجلني..انا اعني:ارجلنا 
مل��ك للطبالني..اسأل)س��عد الي��اس(..

او فاس��أل )تومان(..ملاذا)تومان(؟ اليس��ت 
راقص��ة.. العدوية(كان��ت  جدتنا)رابع��ة 

رجالها ملك للطبالني؟ ولكن لم يقتلها 

احد..م��ا كان هناك رعاع مث��ل اليوم وال 
تكفيريون..وم��ا كان��ت رشاش��ات مثل 
)اجلاحظ(يرحمه  ايام  اليوم..)الرشاشات( 
اهلل ويرع��اه زجاج��ات من )جيرانس��تان(

كان  الورد..وم��ا  وم��اء  العط��ر  ت��رش 
اجليرانس��تانيون يسدون املاء عن البصرة 
مث��ل االن..انظ��ر اي��ن ذهبت؟..ان��ا اعني 
كانت)رابعة العدوية( جدتنا راقصة..لكن 
لم يقتلها تواب من توابي)ش��ارع بشار(..

)هنا البصرة(..ال اعني بش��ار الشام ولم 
يقتلها)اخوان��ي(..ال اخوان له..حتى امتد 

بها العمر فصارت)عذراء البصرة(..
     فالش��اعر يبتكر الصور عبر لغة متيل  
ال��ى التعيني م��ع اس��تنطاقها الذهني 
بنقلها االفكار مبشهدية مؤهلة مبناجاة 
الفن الس��يمي املليء بالدهشة وسعة 
مث��ول خارطة املفارقة واالثارة..بس��ردية 
تعتم��د املبن��ى احلكائ��ي املتك��يء على 
مش��اهد صورية الرؤية واالبعاد من خالل 
هاج��س ذات��ي ولغ��ة متمي��زة مبفرداتها 
باس��لوب ش��عري  ونس��جها  اليومي��ة 
يقوم عل��ى ادراك حس��ي..ذهني وتقنية 
ش��عرية تعتم��د: بني��ة التعبي��ر وبنية 
املعن��ى في خل��ق صوره الش��عرية التي 
تعكس معاملها في اكثر من ش��كل عبر 

مرآة النص التي يتوالد منها تعدد الرؤى 
واملواق��ف التي تعتمل في نس��ق البنية 
النصية..فضال عن توظيف الرمز الديني 
من اجل اغناء النص والتعبير عن القيم 
االجتماعي��ة والروحية الت��ي تتالئم وما 
درجت عليه الذاكرة اجلمعية بوصفه جزء 
من التراث وباعث من البواعث الروحية ملا 
يش��كله من حضور في الالوعي اجلمعي 
االنس��اني...اضافة ال��ى ذل��ك توظيف��ه 
تقنية التك��رار الظاه��رة الصوتية التي 
حتتضن داللتها النفسية..كونها تعد من 
االنساق التعبيرية في بنية النص والتي 
تس��هم في ارتباط اجزاء الكالم وتقوية 
املعنى وتوكيده..فض��ال عن تاثيرها على 
والداللي..فتك��رار  املس��تويني:الصوتي 
عبارة)الى اين ذهبت؟(التي شكلت االطار 
املوجه للبنية املقطعي��ة التي اعتمدت 
االنتقال عبر التس��اؤل في جملتها التي 
فرش��ت روحها كقافي��ة مالزمة ملقاطع 
النص وامت��دت على امت��داده كي)متكن 
النص م��ن الع��ودة الى حلظ��ة البدء أي 
حلظ��ة الوالدة..(عل��ى ح��د تعبير محمد 
لطف��ي اليوس��في م��ن جه��ة وتقوية 
االحساس باحلالة النفسية القلقة التي 
يعانيها الش��اعر من جهة اخرى..اضافة 
الى ما حتدثه من ايقاع داخلي يهدف الى 

التاثير وفتح الفضاء  الداللي للنص..
  )اي��ن ذهب��ت؟ ان��ا اعن��ي..ال ش��أن لن��ا 
باالخوان املصريني وال باملصريني)االخوان(..
ونح��ن لدينا ه��ذا الكم وه��ذا الهم من 
)االخوان( النواب..انا اعني نواب االحزاب..
انا ال اعني نواب الش��عب..لدينا ش��عب 
ال ن��واب له..حتى الكتل الكبرى ليس��ت 
من طني حري..ليس��ت من طني الزقورات 
املمزوج مع التنب..لدينا تنب ال غير..الى اين 

ذهبت؟..الى اين ذهبت؟..(..
 وبذل��ك ق��دم الش��اعر نص��ا متج��اوزا 
للش��كلية ..س��ابحا في عوال��م النص 
املدور بلغة  سردية تناسبه..كونه جتديد 
في الش��كل الفني  املس��توعب للنص 
بالفاظه وجمله وتشكالته املعتمدة على 
بحركة  واملتتابعة  املتداخل��ة  املقطعية 
متدفقة تسير بخطني متداخلني: اولهما 
عم��ودي يتجه ص��وب املاض��ي وثانيهما 
افقي يدخل ضمن املعاصرة التي تش��ير 
باجت��اه احلي��اة االنس��انية وصراعاته��ا..
م��ع انفت��اح على عوال��م نصي��ة بلغة 
تقترب من لغ��ة التاريخ مع متاهي احلس 
امليثولوج��ي والديني عل��ى امتداد النمو 
اجلسدي للنص حتى صارت تلك الدالالت 
النس��غ الذي يحرك��ه بتماهيها وصوره 
املتخيل��ة وهذا م��ا عزز من من��و اخلطاب 
النص��ي والكش��ف ع��ن ب��ؤره الزمانية 

واملكانية احملركة له..

ضعف التنظيم وقلة القصائد النسوية

التدوير وتداخل األزمنة في )وجهي بصراوي من سومر(

كاظم احلجاج خالل املهرجان
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رعد البصري شوقي كرمي علي حسن الفواز فهد الصكر كرمي جخيور سمر قند اجلابري



الملف 10

جابر خليفة
 

على ضفة جدوٍل يس��تريح ش��اعٌر 
ومت��ر س��مكات صغ��ار يلوح��ن له، 
وترف��رف حمامة، س��عفات تتمايل 
احلنط��ي  وجه��ه  عل��ى  ظالله��ن 

الهاديء املريح..
عل��ى ضفة ج��دول وبقل��ب يتوجع 
يتن��اول مت��رات من قنط��ارة غطس 
ثلثها في ماء امل��د وانحنى جذعها 
نحوه ليتذوق، و) من ذاقها إذا ذاقها 

يتمّطُق (..
ش��اعر البصرة وأميره��ا وجميلها 
امللّون بابتس��امة، بطول��ه الناحل، 
يرسم البصرة بعينيه ويتشعشع، 
يكحله��ا بالقصائد ويقول للمرابد 

طوف��ي فأنا هنا، عن��د منبري يقُف 
الش��عُر، وأق��ُف أن��ا، وأن��ت أيته��ا 
املهرجانات م��ن مترين بي، وبالبصرة 
مترين وبنهر العش��ار وشط العرب، 
تطوف��ن كم��ا الق��وارب املض��اءة 
ليالً تطوف��ن بنا، ولنا هن��ا منذ أن 
كت��ب الش��عُر تس��تدير القصائد، 
ومبش��كاتنا تس��تضيء، لنا اخلليل 
واجلاح��ظ واحلري��ري والف��رزدق، ولنا 
قب��ل أن يطرز القص الق��اص األول 

عبد اهلل ابن املقفع. 
م��ن على الضفة يس��تريح اجلميل 
مصباح��اً  الش��وارع  فتس��تعيره 
ألرواحه��ا وحتتضنه عريس��اً ونخلة 
وهوية، ف��أي معنى لش��ارع الوطن 
إن ل��م مير به كاظم احلجاج ويكتبه 
شعراً مشتعالً إلى األبد، وأي جمال 

لس��احة كأم الب��روم إن ل��م يتغن 
بها، وهكذا تزدح��م املغايز بباعتها 
مل��ا  ول��واله  وناس��ها  وبضاعاته��ا 
ازدحمت، وتصطك أكف اخلش��ابة 
البصراوي��ة له، البصرة املدينة التي 
أح��ب تزدحم ب��ه وله، فق��د انتمى 
لغدرانه��ا وفس��ائلها من��ذ أن ولدا 
توأمن هو وش��عره فقال القصائد 

كما لم يقلها إال قلة أو قالئل..
على ضفة جدول يس��تريح احلجاج 
اجلميل ونقول كاظم، أغنية نظران، 
بجس��ورها القص��ار وشناش��يلها 
املترفات، أزق��ة باب الزبير والباش��ا 
والبلوش وشارع بش��ار وسمفونية 
حي األرم��ن وصباح القرن��ة والفاو 
وأبي اخلصيب، يشتعل شباباً كلما 
اشتعل ش��يباً، ويعزف أحلى كلما 

توجع العراق، أيها الس��اقي لدجلة 
ش��عراً وللفرات قل لنا كيف رأيت؟ 
وكي��ف احتدمت هكذا لكي نراك؟، 
قل كي��ف أضأت؟، اتق��دت؟، وكيف 
التقى امل��اء بن يديك فكان ش��عر 
العرب؟، وكان ش��ط العرب؟، وكنت 
أن��ت ال��ذي رأى كل ش��يء من على 
ضفة ج��دول وحتى ضف��اف املطر، 
وحدك اآلن والش��عراء، أيها العازف 
الناحل املستريح أرحنا ! فليس هنا 
سوى سواد حزين يصبغ هذي البالد، 

وليس لدينا غير عراق جريح..
أيه��ا الكاظ��م انفجر، ط��ر بنا كي 
نعي��ش محلقن - كم��ا قال أخوك 
الذي لم ميت بالطعن��ات-  ابحر بنا 
، كم��ا قال أخ��وك : م��ن مهب الى 

مهب ريح.

إلى  كاظم الحجاج طبعًا..
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عراقيون 
حمدة خميس / اإلمارات

عراقيون 
يسرون في الليل البهيم

وفي دمي!
*     *    *
عراقيون 

من أزٍل تساموا للذرى
نقشوا على حجر اخللود

مآثرهم
وأبدعوا أرقى الشرائع

واحتكموا
وزاوجوا بن الثريا والثرى

*     *    *
عراقيون 

إن أعتم الدهُر
كانت قناديالً أكفهم

أو عاض نهٌر
كانت رياحيناً موائدهم

توغلوا حتى السماك
وشرعوا للتائهن منازلهم

***

عبد اهلل الفليكاوي/ الكويت
أفيقا فهذا الهم ال شك غالبي

وما الُسكر منه إمنا برغائبي
لها الفتى وللدهر إثماٌن يُحمِّ

تكون رزاياه كدفع الضرائب
أؤمله ملا أؤمُل أن أرى

حقيقة صدق من أمان كواذب
وصدرٌ لو ان األرض قاست همومه

تزلزل من أطرافها كل جانب
وربتَّ ثكلى أبصرت ما يُحّزني
فألفتني األولى بدمع النوائب

على أن لي حزنا يفوق أنينه 
دت للترائب بكاء كماٍن وسَّ

ولكن أخو البلوى يعز بأن يُرى 
كسيراً إذا ما كان ضهراً لصاحب

 
***

عارف الساعدي
شقياً خرجُت من األرض 

أكسر ما كان يصنعه والدي
ً وألوذ بأطراف أمي كثيرا
عباءتها حرس من يديه

وشفاعتها رسل طيبون إليه
. . .

أنا حائر
كان يكفي بأن توقظ النهر ليالً

وتسحبني نحوه بخطى باردة
كان يكفي بأن تأمر النهر

يشربني دفعة واحدة

***

) رسائُل اخلّزاف (
أجود مجبل

يوماً سيولُد أطفاٌل على النهرِ
بَن بلَوِن الِغريَِن السّري ُمَخضَّ

سيكَبروَن 
وتنحازُ الدروُب لهم

فُيقِنعوَن نخيالً ماَت بالتمرِ
وسوف يَبنوَن من ألعابِهم ُمُدناً

ويَدُخلوَن إليها أّوَل الفجرِ
ً لم تترِك احلرُب ِمن آبائهم أحدا

ليسألوُه بِيوٍم
: ما الذي يجري ؟

هُم الغزيروَن ، ُسّكاُن األسى

دَُمهم يسافُر اآلَن في اآلفاِق كالطيرِ
ُمواسياً نخلًة تبكي فسائلَها

وسائالً َفرَساً ثكلى عِن املُهرِ
ُولُْد ) املِگاريِد ( 

ُحّراُس الهزائِم هم

وحاملو حطِب الثوراِت في صبرِ
جاُعوا بها فاكتَفوا بالريِح مائدًة

ثُمَّ استعانوا على الظلماِء باخلمرِ
حوَن بالداً ال تَُوثُِّقهم يُوضِّ

ِمن أّوِل النزِف حتى مطلِع احلِبرِ
أوراُقهم

آِمناً يلهو بها شجٌر

وال يخاُف خريفاً آِخرَ السطرِ
لُهم قصائُد دارت حولَها ِقَصٌص

عرِ جميُع أبطالِها ماتوا ِمن الشِّ
آباؤهم حاملو أختاِم آلهٍة

وشارحو ما يقوُل اجلمُر للجمرِ
هم عابرون على ِجسرِ احلروِف

مَضوا

وما تزاُل أغانيهم على اجلِسرِ
هادّيوَن في َشَغٍف يُصغي إليها السُّ

ليدُخلوا بعَدها إمياَضَة السكرِ

***

حسن عريبي / دمشق
ليلة واحدة 

استضافتني اخليبة في منزلها 
دربت صغارها على املشي

حتى ال يسقطوا من رأسي
أبدلت صندوق بريدها القدمي بآخر

يتسع لكل رس��ائل أقصدقائها في 
العالم

أصلحت بابها املكسور
ثم وضعت كلب وداعاتي

حارساً عليه.

***
 

سراج محمد/ عراق
أنا املسجون في املعنى وهم صرعى

بي موت طفل وأم داخلي تنعى
وبي يتامى كبار خفت أخبرهم

أن أكفل الليل عما أسرفوا دمعا
وبي مقام فجيعات اجلنوب إذا

ندبُت فيه فقيداً جاءني يسعى
وبي بالد بأمر اهلل قادتُها

لفوا العمائم كي يزنوا بها شرعا
وتدعون على خلع إمامته

وما جترأمتو أن تخصفوا شسعا
بل تعكفون على أحزابكم شيعاً

ال متلكون لنا ضراً وال نفعا
فكيف ينبت قمح اهلل في بلد
مل احلصادَ وقّوادوه هم جوعى
وهم رعاٌة رعاياهم مصاحلهم
ال فرق فيه بأن تُرعى وأن نُرعى

***

***
سهام الشعشاع/ لبنان

يامن أضفت لزهور اللوز السنونو
حملت خطاك الصي��ف عذباً كرّفة 

طيف
مّرت يداك على حرير غوايتي

يا مرحب��اً بالضيف اليوم أش��علني 
الهوى

الت��ي  أجزائ��ي  ش��مل  أملل��م  وأن��ا 
احتفلت

بأعراس انتظارك ألعود لغزك كلما
عصرت قيودك معصمي أو كلما...

منيت نفسي باخضرارك

***

علي نوير / العراق
القصبة

منذ أن خلق اهلل هذه البالد
بنهرين

ش��مالية  وري��اح  وأعن��اب  ونخي��ل 
وشرقية

ومياه فسيحة في اجلنوب
ما زالت هذه القصبة على الضفاف

تئن بال انتهاء
بعد أن جعلنا منها ناياً

ليتها كانت رحماً 
واألغنية نشيداً 

واملغني فارساً بقلب صبور
معن غالب سباح/ العراق

رب عراقي

لو كنت رباً عراقياً
ملنحت خلقي فسحة لعصياني

وأنا أنظر إليهم وأقول
ي��ا حليائ��ي أن��ي س��لطت احل��روب 

والكروب عليكم
دون أن تذنبوا

فلعلي اآلن أجد ذنوباً تريُح ضميري

***
 

عبد الواحد سويح / تونس
علب��ة  ف��ي  األربع��ة  أح��د  كن��ت 

سجائرها
وكنت كالثالثة أنتظر دوري

قهوته��ا  م��ع  األول��ى  أش��علت 
الصباحية

وأشعلت الثانية بعد الغداء
وأشعلت الثالثة إثر العشاء

تأخذن��ي  أن  عل��ى  ملهوف��اً  كن��ت 
بش��فتيها وترسلني في نزهة داخل 

رأسها 
لم أمن ليلتها

كنت موضوعا على »التابل دو نوي« 
احملاذي��ة لس��ريرها أتأل��م لغنجه��ا 

وآهاتها اجملنونة
كم وددت أن أكون نكهة في رأسها

ح��ن خفت��ت األص��وات س��معتها 
تسأل حبيبها -  سيجارة؟

أخذني ليقتل أنفاسي ويتم نكهته 
وقصتي القصيرة

***

سمرقند اجلابري
توهج

أتوهج عناداً أرسم وطناً من ماء
أترك العصافير تقرر نوع فطوري

أصنع من فرحي قاطرة فضية
متد حول بالد اهلل سكتها

أدور على مدن حزينة
أغني خمس أغنيات .. أو سبع

رمبا سأعلمهم فن الرسم
قد أجمع حول الغجر والسجناء

ونشن غارتنا الليلة على كاهنهم

***

إبراهيم كوريالي / العراق
أنا كركوك

لي شقيقة كبرى في أقصى اجلنوب
تشاركني األحزان وتتوشح بالسواد 

من أجلي
كالنا غارقان بالسواد والهم

يقيم بن ثاناياك النبي سليمان
كم��ا يقيم بن أضالعي الس��جاد أو 

ابن عمه اإلمام قاسم
لست غريباً، أنا من مملكة بندر أوغلي 

في دولة السياب
أن��ا األب��ن الب��ار للراح��ل مصطفى 

جواد

ومازلت متش��بثاً بخرق��ة اجلواهري 
ومليعة عباس عمارة

تعلم��ت من جماع��ة كركوك وعلى 
أضواي بابا كوركور

أن أقرأ النواب )مرينا بيكم حمد(

***

كاظم مزهر
خطوط احلرب

لم أر رحماً ولوداً كرحم الكلبة
ولم أر مشبها لها كرحم احلرب

فكالهم��ا تهب��ان األبن��اء عالم��ات 
شتى

غي��ر أن احلرب ته��ب أبناءها خطوط 
املأساة

خ��ط القتي��ل/ خ��ط املع��اق/ خط 
اجلريح

خ��ط املفق��ود/ خ��ط األس��ير خط 
اليتيم

خ��ط الن��ازح/ خ��ط األرمل��ة/ خط 
املغتصبة

خط املتس��ول/ خط اخملتطف/ خط 
اجملنون

حتى املنتصر تهبه خطاً ذهبياً
خ��ط  يدع��ى  الص��در  أعل��ى  ف��ي 

التوحش

***

فاطمة ناعوت/ مصر
لي أسراري أيضاً

فال تنابزوا باألسرار
بئس سر مُييت وردة 

بعد صحوها
لي باُب أسراري:

سر شجرة
أهملها الفالحون ربع قرن

وملا دنا ثمرها
حجبوا الشمس عنها
فأطرقت على طميها

في انتظار تعميد املطر

***

حسني الكاصد / العراق

قف أنت وحدك في اختفائك
مت كي تدافع عن بقائك

أطفئ يديك لك��ي توفر من لهيبك 
بعض مائك

من ه��ا )هن��اك( وال ت��دع ش��يئاً يل��ّو 
بانتمائك

ال تصطح��ب عيني��ك ه��ذا اللي��ل 
يجفل من ضيائك

هيا تخلص من جميعك .. تاج راسك 
.. أو حذائك

***

بوليلي / الدمنارك
تبحث عن طفلها 

وقالت بأنها حتاول إراق كل احلرائق
بدموعها

. . .
األسلحة تستريح

احلياة تبدأ من جديد
املوت يجب أن ينتظر دوره

***

سلمان داود محمد / العراق
ال ف��رق بع��د اآلن ب��ن )نق��د النقد( 

لتودوروف
لعثم��ان  الكب��ة(  )كب��ة  وأجن��دة 

املوصلي،
)زبيبن��ا(  لكرام��ات  وفق��اً  ولذل��ك 

اجلسيم
وخليلته العزوم )مليكة(

الت��ي ترجمه��ا س��رداً م��ع الدفوف 
وغناها

املواطن الرشيد ذو الصوت اجمليد
املوسيقار )وس��يم األشرم( بصيغة 

مؤداها:
دندن .. دندن يا عبود

هذا املوطن شاة شاة
واملسلخ يجني اخليرات

أجالف صاروا باشوات
جيستا يثربي / إيران

ال بداية وال نهاية
هذا القلم، سكران

ال يكتب ما أريد

إنه يرسم دوائر وحسب
دوائر صغيرة وكبيرة

دوائر متداخلة
ودوائر متباعدة

 . . .
وأنت في كل دائرة منها

تبرق
تتبسم 
تتنفس 

***

د. راوية الشاعر/ العراق
موال حمد

ً شيدنا من الرؤوس سورا
وضعنا للبيت ألف باب

زينا اخلراب
ب� بُكارة النخيل

طهونا الدين على نار طائشة
تعلمنا لغة اللوم

كلما غفا التاريخ بالطعنات
أجدنا ختان الباطل

لُيرزق احلق بأوالد سوء

***

علياء املالكي / العراق
من فجر أسئلتي والرد يربكني
هل إنني امرأة من دون معظلِة

هل إنني امرأة إستغفرت وطناً 
ضاعت طفولتها من فرط مغفرتي

هل إن وحدتنا في قلب سلسلة
في ومضة يتداعى وصل سلسلتي

أم إنني امرأة تصحو على شغف
مرت على شفتيها كل أغنية

ميضي الزمان سدى وحدي أنا وغدي
أشكو إلى وطني من فرط أضرحتي

هل إنني خطأ لم يقترفه نبي
أم إنني خطأ قد فّر من لغتي

أوانها لغة أخرى تفسرها
لوحاُت طالبة دقت بذاكرتي

***

ميثم احلربي / العراق
في صباح قدمي

ناحت امرأة عراقية في جميع املياه؛
هرج الكالم، ومرجت الشوارع 

كانت متسُك بيدها ريَح قميص
ريحاً واحدًة لقميٍص ميت

ونحن منسك بتلك الريح معها 
إلى اآلن

***

أحمد الثرواني / العراق
هو العراق مهيباً باسقاً يقف

وحتته الراسيات الصم تنخسف
اني هززت تُساقط أرضنا رطباً 
بينا حصاد سواها كله حشف
( صرت أنطقه عراق من دون )الٍّ

حتى تُعّرف فيه الالم واأللف
كل احلضارات منذ البدء رافدها 

من فيض نهريك كل اخلير ترتشف
وكل داجية إن عسعست حلكاً 

ملا تصد إلى علياك تنكشف
فمن سواك أبي إال العلى وطناً

يا موطناً فيه يربوا العز والشرف

***

موسى بيدج / إيران
أنا رجل ال يصلح للحب

فقد غرق زورقي
ومات حصاني

وتشابك الشوك على حيطاني
ليس في ليل قمر

ليس في خبزي ملح
ليس في جيوبي سوى عناوين تائهة

باع��ة  س��وى  طريق��ي  ف��ي  لي��س 
وخطب��اء  ومتوس��لن  وسماس��رة 

متمرسن

قصائد مربدية

جانب من القراءات الشعرية
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متابعة الصباح الجديد:

اك��د وزي��ر النف��ط جب��ار علي 
ان  االربع��اء،  ام��س  اللعيب��ي 
احتياطي العراق من الغاز يبلغ 
135 مليار ق��دم مكعب، مبينا 
وجود 73 حقال نفطيا مكتشفا 
نس��بة 30 في املئ��ة منها قيد 

التطوير.
واوضح الوزي��ر خالل حديثه في 
جلس��ة االس��تثمار ف��ي املؤمتر 
الكوي��ت الدول��ي ان »االحتياط 
احلال��ي للغ��از ف��ي الع��راق هو 
مكع��ب«،  ق��دم  ملي��ار   135
الى  العاملية  داعي��ا الش��ركات 
القطاع  »االس��تثمار في ه��ذا 
امله��م« ، مضيف��ا ان »الع��راق 
بلد غني بالغاز وان االس��تثمار 
في ه��ذا اجملال س��يضع العراق 
في مصاف الدول املتقدمة في 

انتاج الغاز«.
وتابع الوزير ان »العراق يأتي رابعا 
على مس��توى العالم من حيث 
االحتياط النفط��ي«، مبينا انه 
»م��ع تكثيف االستكش��افات 
االنت��اج  س��يزداد  النفطي��ة 
النفط��ي العراق��ي وس��يكون 
ال��دول  مقدم��ة  ف��ي  الع��راق 
النفطي��ة  االحتياط��ات  ذات 
»وزارة  ان  ، موضح��ا  العالي��ة« 
النف��ط لديها خط��ط عمالقة 
لتطوير القطاع النفطي منها 
وانش��اء  النفطي��ة  املصاف��ي 
النفطي��ة  اخلزان��ات  وتطوي��ر 
وانابيب النف��ط وكل ما يتعلق 
باجملال النفط��ي نظرا الهميته 
وحيويته واسهاماته في نهوض 

العراق«.
ولفت الوزير اللعيبي الى »وجود 
مكتش��فا  نفطي��ا  حق��ال   73
نس��بة 30 في املئ��ة منها قيد 
»س��عي  مؤك��دا  التطوي��ر«، 
الع��راق الى تطوير بقية احلقول 
لرفع كفاءة العراق في مجاالت 

الطاقة اخملتلفة«.
كم��ا اعلن��ت وزارة النف��ط عن 
حتقيق زيادة »غير مسبوقة« في 
استثمار الغاز اخلام في مشروع 
شركة غاز البصرة بنسبة 80%، 
مع حتقيق استثمار230 )مقمق( 

من حقول اجلنوب وميسان. 

وقال الوزير في بيان تس��لمت » 
الصباح اجلديد« نسخة منه إن 
»العراق حقق زيادة غير مسبوقة 
اخل��ام  الغ��از  اس��تثمار  ف��ي 
املصاح��ب للعمليات النفطية 
في مشروع غاز البصرة بنسبة 
تصل الى %80 في مطلع شهر 
كانون الثاني م��ن العام اجلديد 
2018 مقارنة بالشهر نففسه 
أن  مبين��ا   ،»2017 الع��ام  م��ن 
لهذا  االس��تثمارية  »الق��درات 
املش��روع وصل الى معدل 900 
)مقم��ق( قدم مكعب قياس��ي 

باليوم«.
أيض��ا  »مت  اللعيب��ي،  وأض��اف 
حتقيق زيادة أخرى في اس��تثمار 
الغاز اخلام من حقول شركة غاز 
اجلنوب وش��ركة نفط ميس��ان 
تصل الى مع��دل 230 )مقمق( 
ملي��ون ق��دم مكعب قياس��ي 
باليوم«، مش��يرا الى أن »اإلجناز 
ق��درات  م��ن  الكبي��ر س��يعزز 

البالد في تصدير الغاز الس��ائل 
والغازولني الطبيعي وسيعظم 
م��ن التنمية املس��تدامة ويزيد 
من ثقة املس��تثمرين ملش��اريع 
واألس��مدة  البتروكيماوي��ات 
لوجود اس��تقرار في وفرة املادة 
اخلام لهذه الصناعات وهو الغاز 

املكرر«. 
عل��ى صعيد متصل كش��فت 
الوالي��ات املتح��دة االميركي��ة، 
االربع��اء، عن قرب اس��تثمارها 
في مشروع للغاز املصاحب في 
جنوب العراق، مش��يرة الى انه 

لن يكلف العراق اي مبلغ .
وق��ال الس��فير االميرك��ي في 
س��يليمان  دوغ��الس  بغ��داد 
ان  صحفي��ة  تصريح��ات  ف��ي 
»االس��بوع املقب��ل ق��د يعل��ن 
ع��ن مش��روع الس��تثمار الغاز 
املصاح��ب للحق��ول النفطية 
في جن��وب الع��راق«، مؤكدا ان 
»االستثمار لن يكلف العراق اي 

مبالغ تذكر«.
االميرك��ي  الس��فير  واض��اف 
ان »املش��روع االس��تثماري في 
اجلن��وب، اضاف��ة الى املش��روع 
لتام��ني  االخ��ر  االس��تثماري 
الطري��ق م��ن بغداد ال��ى االردن 
والذي تس��عى احدى الشركات 
مش��روعني  هم��ا  الس��تثماره 
منوذجيني ملا تتطلع به واشنطن 

لدعم العراق«.
ويسعى العراق الى التعاقد مع 
شركات كبرى عاملية الستثمار 
الغ��از املصاح��ب م��ن احلق��ول 
يت��م  كان  ان  بع��د  النفطي��ة 
احراقه خالل عملية اس��تخراج 
النفط من دون االستفادة منه.

األولي��ة  التقدي��رات  وتفي��د 
لوزارة النف��ط بأن العراق ميتلك 
 132 بنح��و  يق��در  احتياطي��اً 
تريليون ق��دم مكعب من الغاز، 
حي��ث أن نح��و %70 م��ن الغاز 
العراق��ي ه��و غ��از مصاح��ب 

الس��تخراج النف��ط ملعاجلت��ه، 
ويح��ل الع��راق املرتب��ة احلادية 
عش��ر بني دول العال��م الغنية 
بالغ��از الطبيعي بع��د كل من 
روسيا وإيران وقطر والسعودية 
ونيجري��ا  وأمي��ركا  واإلم��ارات 

وفنزويال واجلزائر. 
وعل��ى صعي��د آخ��ر اعل��ن وزي��ر 
النف��ط ، الثالثاء، اجن��از منظومة 
حتميل الوقود بالقطار واستئناف 
عملي��ات النقل، مش��يرا الى انه 
سيتم نقل كميات من 1000 متر 
مكعب من زيت الوقود واملشتقات 

االخرى من بغداد الى البصرة.
وق��ال الوزير ان »اجله��ود الوطنية 
للعامل��ني ف��ي ش��ركة مصافي 
لها  الس��اندة  واجلهات  الوس��ط 
أثم��رت ع��ن اإلس��راع ف��ي اجن��از 
وتاهيل ش��بكة الس��كك احلديد 
ال��دورة  مصف��ي  م��ن  املمت��دة 
الت��ي ترتبط بالش��بكة الوطنية 
واملتوقف��ة  احلديدي��ة  للس��كك 

من��ذ عام 2003 ، فض��ال عن اجناز 
منظوم��ة حتميل القط��ار والتي 
تش��مل منصات حتمي��ل وتفريغ 
وقي��اس املنتج��ات النفطية من 

حوضيات وعربات القطار«.
واض��اف اللعيبي ان »ه��ذا االجناز 
الذي يه��دف الى نقل كميات من 
1000 متر مكعب من زيت الوقود 
واملش��تقات االخ��رى وص��وال الى 
مع��دل 4000 متر مكعب باليوم، 
س��وف يحق��ق فوائ��د اقتصادية 
كبي��رة ، منه��ا انس��يابية عالية 
والتقلي��ل  النق��ل  ف��ي عملي��ة 
م��ن الكل��ف املالي��ة، اضافة الى 
التقلي��ل م��ن األض��رار البيئية ، 
والتخفيف من التأثيرات السلبية 
عل��ى الطرق واجلس��ور،فضال عن 
التخفي��ف من االزدحام��ات التي 
تتسبب بها عملية نقل املنتجات 
النفطي��ة باحلوضي��ات ، واختزال 
الزم��ن واجلهد ، ومنع تكدس زيت 

الوقود في املصفى« .

وزير النفط: احتياطي العراق من الغاز يبلغ 135 مليار قدم مكعب
مساع لتطوير بقية الحقول ورفع كفاءة االنتاج 

يأتي العراق رابعا 
على مستوى العالم 
من حيث االحتياط 
النفطي«، مع تكثيف 
االستكشافات 
النفطية سيزداد االنتاج 
العراقي وسيكون 
في مقدمة الدول ذات 
االحتياطات النفطية 
العالية

وزير النفط جبار علي اللعيبي

الصباح الجديد - وكاالت:
انخف��ض س��عر ال��دوالر ام��س األربعاء إل��ى أدنى 
مستوى في 15 ش��هراً مقابل الني الياباني، وتراجع 
لليوم الراب��ع على التوالي مقابل الي��ورو، إذ يترقب 
املس��تثمرون بيانات تضخم أميركية مهمة تعلن 

اليوم، في ظل انتعاش هش ألسواق األسهم.
وخس��ر مؤش��ر ال��دوالر ال��ذي يقي��س أداء العملة 
األميركية مقابل سلة عمالت ثلثي املكاسب التي 
حققها في الشهر اجلاري، عندما أقبل املستثمرون 

على الدوالر إثر موجة لبيع األسهم.
وج��رى تداول الي��ورو بارتف��اع 0.2 في املئ��ة مقابل 
الدوالر عند 1.2370 دوالر مرتفعاً بذلك من املستوى 
املنخفض الذي سجله اجلمعة املاضي عند 1.2206 

دوالر. ونزل مؤشر الدوالر 0.1 في املئة.
وارتفع الني، الذي صعد بدعم من إقبال املستثمرين 
عليه مالذ آمن بعد تراجع البورصة اليابانية مجدداً 
اليوم، 0.8 في املئة إلى أعلى مس��توى منذ تشرين 
الثان��ي )نوفمبر( الع��ام 2016 مقابل ال��دوالر، قبل 
أن يتراج��ع ويجري تداول��ه بارتفاع 0.4 في املئة عند 

107.34 ين.
وارتفع الني مقابل الي��ورو 0.3 في املئة إلى 132.82 
ين. وارتف��ع ال��دوالر النيوزيلندي 0.5 ف��ي املئة إلى 
0.7308 دوالر أميركي، بعدما أظهر مس��ح فصلي 
لبن��ك »نيوزيلن��دا املرك��زي« أن مديري الش��ركات 
يتوقعون املزيد من التضخم. وزاد الدوالر األسترالي 

0.2 في املئة إلى 78.77 سنتا .

الصباح الجديد-وكاالت
ارتفعت أسعار الذهب للجلسة الثالثة على التوالي 
امس األربعاء مس��جلة أعلى مس��توى في أس��بوع 
بدع��م من تراجع الدوالر، في الوقت الذي يترقب فيه 
املس��تثمرون بيانات التضخم األميركية، الس��تقاء 

وتيرة رفع أسعار الفائدة األميركية.
وارتفع الذه��ب 0.2 في املئة ف��ي املعامالت الفورية 
إل��ى 1332.01 دوالر لألوقية بحلول الس��اعة 07:45 
بتوقي��ت غرينيتش. وفي وقت س��ابق من اجللس��ة، 
سجل املعدن األصفر أعلى مستوى منذ السادس من 

شباط )فبراير( اجلاري عند 1336.86 دوالر لألوقية.
وزاد املعدن األصفر في العقود األميركية اآلجلة 0.3 
في املئة إلى 1334.7 دوالر لألوقية. وانخفض مؤش��ر 
ال��دوالر 0.1 في املئة إل��ى 89.590، بعدما كان المس 

أدنى مستوى في أسبوع عند 89.378.
واس��هم تراجع الدوالر في مس��اعدة الذهب املقوم 
بالعملة األميركية عل��ى االرتفاع أكثر من اثنني في 
املئ��ة من أدنى مس��توى في ش��هر ال��ذي بلغه عند 

1306.81 دوالر األسبوع املاضي.
وارتفع السعر الفوري للفضة 0.3 في املئة إلى 16.59 
دوالر لألوقية، وزاد البالتني والبالديوم 0.2 في املئة إلى 

976.10 و986.49 دوالر لألوقية على الترتيب.

انخفاض سعر الدوالر الى 
ادنى مستوى مقابل الين 

الذهب يسجل أعلى
 سعر في أسبوع
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متابعة الصباح الجديد:

تعي��ش األرض أزمة مي��اه منذ وقت 
طوي��ل، لكن ارتف��اع حرارتها بفعل 
التغّي��ر املناخ��ي يه��دد مبفاقمتها 
وتس��ريع وتيرته��ا، ليك��ون العالم 
عل��ى أب��واب أزم��ة وش��يكة ف��ي 
املي��اه العذب��ة ، وفي ظ��ّل االنفجار 
السكاني واإلفراط في الرّي وغيرها 
من العوامل البشرية، صارت خزانات 
املياه العذب��ة الطبيعية في األرض 
مه��ددة باجلف��اف، ثم أضي��ف إلى 
ذلك االحترار املناخي الذي يوش��ك، 
إن اس��تمرت وتيرت��ه عل��ى حالها، 
بالتسبب مع العوامل األخرى بأزمة 
كبيرة في املياه العذبة على األرض.

قب��ل س��نوات، كان��ت مدينة كيب 
تاون، ثاني أكبر مدن جنوب أفريقيا، 
مبن��أى ع��ن أزمة اجلف��اف. ففي عام 
2014 كانت خزاناتها الستة مليئة 
بامل��اء، لك��ن بعد ثالث س��نوات من 
اجلفاف القاسي بلغت هذه اخلزانات 
أدنى منس��وب لها، وبات الس��كان 
مدعوين لعدم اس��تعمال أكثر من 

للش��خص  يومياً  ليت��راً  خمس��ني 
الواحد.

وكان خب��راء املن��اخ ح��ّذروا من هذا 
األمر، وقالت املسؤولة في مقاطعة 
ال��كاب الغربي��ة هيل��ني زي��ل: »قد 
يضربنا االحترار املناخي عام 2025 ، 
لقد حّذرتني خدمات األرصاد اجلوية 

من أن مناذجهم لم تعد صاحلة«.
ف��ي العق��ود املاضية، أخ��ذت أزمة 
املي��اه بالتمدد ف��ي العال��م. وصار 
املنتدى االقتص��ادي العاملي يدرجها 
التي  ضم��ن التهدي��دات العاملي��ة 
ميك��ن أن يك��ون له��ا أش��د اآلث��ار، 
مث��ل الك��وارث الطبيعية وموجات 

الهجرة والقرصنة املعلوماتية.
وفي سهل الغاجن، حيث يعيش 600 
مليون شخص بني الهند وباكستان 
وبنغ��الدش، »تُض��ّخ املي��اه اجلوفية 
بوتي��رة مرعبة«، على وف��ق غراهام 
كوغل��ي الباحث ف��ي جامعة ترنت 
الكندي��ة. وأظهرت دراس��ة حديثة 
أن نص��ف املياه هن��اك ملّوث بامللح 
والزرنيخ، وغير صاحلة للري والشرب 
، وتؤّم��ن اخلزان��ات اجلوفي��ة مي��اه 
الش��رب ملا ال يقل عن نصف سكان 

األرض، إضافة إل��ى 40 في املئة من 
املاء املستعمل في الزراعة.

لكن هذه اخلزانات ال متتلئ بسهولة 
كم��ا ميتلئ أي خ��زان بع��د هطول 
املط��ر، ول��ذا ف��إن ه��ذه اخلزان��ات 
اجلوفي��ة ال ميك��ن أن تع��ّد مص��دراً 
متجدداً للمياه. ووفقاً لعالم املناخ 
بيت��ر غلي��ك، ف��إن غالبي��ة مناطق 
العال��م قد بلغت »ذروته��ا املائية«. 
ويوضح ذلك لوكالة »فرانس برس«، 
قائالً: »الناس يعيش��ون في مناطق 
املتج��ددة  املي��اه  كل  يس��تعملون 
فيها، بل أس��وأ من ذلك، اذ يفرطون 

في ضّخ املياه اجلوفية«.
ومن ش��أن س��وء االس��تعمال هذا 
أن ي��ؤدي لتس��ّرب املي��اه املاحلة إلى 
اخلزانات اجلوفية، وأيضاً إلى انهيارات 
في التربة جتعل عش��رات املدن مثل 
جاكرت��ا ومكس��يكو وط���وكي��و 
تغ��وص في األرض قليالً كل سنة.

يق��ول آريني هوكس��ترا من جامعة 
تفنت��ه الهولندي��ة »يعان��ي نصف 
بليون شخص في العالم من نقص 
املياه على مدار السنة ، ويضاف إلى 
كل ذلك الش��ّح في املي��اه الناجم 

عن االحترار املناخي« ، فقد ارتفعت 
حرارة األرض درجة واحدة مقارنة مبا 
كانت عليه قب��ل الثورة الصناعية، 
ويتخ��ّوف اخلب��راء م��ن أن يبلغ هذا 
االرتف��اع درج��ة ونص��ف درج��ة، أو 
درجت��ني خالل الق��رن احلالي، مع ما 
يعني��ه ذلك م��ن آث��ار كارثية على 

املناخ والبيئة واملياه.
احلكومي��ة  الهيئ��ة  خب��راء  ويق��ول 
الدولي��ة املعنية بتغّي��ر املناخ، إن كل 
درجة من االرتفاع جتعل 7 في املئة من 
سكان األرض يفقدون 20 في املئة من 
مواردهم م��ن املياه املتج��ددة. وعلى 
العالم أن يواجه مع حلول عام 2030، 
عجزاً في املياه بنسبة 40 في املئة من 
احلاجة، في حال لم تتخذ اإلج��راءات 

الضرورية لوقف احترار األرض.
وف��ي الوق��ت ذات��ه، يُتوّق��ع أن يرتفع 
الطلب بنس��بة 55 في املئة بس��بب 
ف��ي  خصوص��اً  الس��كاني  النم��و 
م��دن ال��دول النامية. ويق��ول غليك 
»مع تفاق��م ظاهرة التغي��ر املناخي، 
س��تتفاقم آثارها على م��وارد املياه«. 
ويتوقع أن تكون مناطق واس��عة من 

أفريقيا هي األكثر تأثراً بهذا األمر.

تقرير

العالم على أبواب أزمة وشيكة في المياه العذبة في ظل االنجار السكاني 
مواردها مهددة نتيجة التغيّـرات المناخية

الصباح الجديد - متابعة:
قال هاريول��ف كومتان الرئي��س التنفيذي 
لشركة كالرينت السويسرية للصناعات 
الكيماوية للمستثمرين إنه سيطلعهم 
على الشراكة بني ش��ركته ومساهمتها 
اجلديدة الش��ركة الس��عودية للصناعات 
األساس��ية )س��ابك( بحلول ش��هر يوليو 
متوز حيث يسعى للتعافي من اضطرابات 

عام 2017.
واض��اف الرئي��س التنفي��ذي لكالرينت ان 
صافي أرب��اح الش��ركة لس��نة 2017 زاد 

بالكام��ل 9.5 باملئ��ة، وه��و م��ا يق��ل عن 
تقدي��رات احمللل��ني حي��ث تأثرت الش��ركة 
مبصروفات غير متكررة ش��ملت دفع مبلغ 
لبنك جولدمان ساكس للدفاع عنها ضد 

املستثمر النشط شركة وايت تيل.
نش��طون حصته��م  وب��اع مس��تثمرون 
الت��ي كان��ت تبل��غ 25 باملئة إلى س��ابك 
في يناير كان��ون الثاني بعد ش��هرين من 
تق��دمي كالرينت املتعثرة عرض��ا لالندماج 
م��ع هانتس��مان التي تتخذ م��ن الواليات 

املتحدة مقرا.

ويري��د كومت��ان أن يناق��ش ف��ي الش��هور 
اخلمس��ة املقبل��ة م��ع يوس��ف البني��ان 
الرئي��س التنفي��ذي لس��ابك آلي��ة عمل 
ترتيبهم��ا مب��ا في ذلك املس��ائل املتعلقة 
باإلدارة والتمثيل ف��ي مجلس اإلدارة وقال 
إنه يتوقع إب��رام اتفاق مع س��ابك لفرض 
قيود على أي حترك من الشركة السعودية، 
وه��ي رابع أكب��ر ش��ركة كيماوي��ات في 
العال��م، للس��يطرة على كالرين��ت. وقال 
كومتان خالل مؤمتر صحفي ”زميلي يوسف 
البني��ان رئي��س تنفيذي متم��رس ويتمتع 

بثق��ة ومصداقية على مس��توى العالم. 
وأوض��ح ع��دة م��رات أن س��ابك ليس��ت 
لديه��ا أي نية لالس��تحواذ على كالرينت. 
س��يكون هذا حس��بما افت��رض جزءا من 
العقد“ ، وأضاف أن سابك تنتظر البت في 
10 دع��اوى قضائية تتص��ل بحصتها في 
كالرين��ت الفتا إلى أن م��ن املقرر أن يصدر 
حتديث بتطورات االستراتيجية في ”أواخر 
يونيو حزيران أو أوائل يوليو متوز“ ويتبع ذلك 

عرض للمستثمرين.
وانخف��ض س��هم كالرينت واح��دا باملئة 

بحل��ول الس��اعة 1030 بتوقيت جرينتش 
يضاف إلى انخف��اض بنحو 15 باملئة منذ 
أواخ��ر يناي��ر كان��ون الثاني عندم��ا قالت 
س��ابك إنها أصبحت أكبر مس��اهم في 
كالرين��ت. ويقول محلل��ون إن االنخفاض 
يعكس خيبة األمل ألن س��ابك لن تسعى 
لش��راء حصة أغلبية ف��ي كالرينت على 
الرغ��م من أن البعض ما زال��وا يقولون إن 
الشركة الس��عودية، التي ميتلك صندوق 
الثروة السيادية السعودي 70 باملئة منها، 

لن تكتفي بحصة 25 باملئة.

الصباح الجديد - وكاالت
حقق االقتصاد األملاني منوا قويا في نهاية 
العام املاضي بدعم من الصادرات املرتفعة 
بينم��ا اس��تمر فتور التضخم ف��ي يناير / 
كان��ون الثاني مم��ا يظهر أن أكب��ر اقتصاد 
في أوروبا يتجه صوب االس��تمرار في أدائه 

القوي خالل العام .

وأظهرت بيانات مكتب اإلحصاءات االحتادي 
يوم ام��س األربعاء أن معدل النمو بلغ 0.6 
باملئ��ة في الربع األخير م��ن العام، وهو ما 
يتفق مع متوس��ط التوقعات ويقل قليال 
عن ق��راءة معدلة نزولي��ا بلغت 0.7 باملئة 

في الربع الثالث.
وقال املكتب إن اإلس��هامات اإليجابية في 

الربع األخير جاءت بش��كل أساس��ي من 
الطلب اخلارجي ، وأضاف ”وفقا للحسابات 
األولي��ة زادت الص��ادرات بدرج��ة كبيرة“ ، 
وأشار املكتب إلى أن اإلنفاق االستهالكي 
احلكوم��ي زاد بينم��ا لم يط��رأ تغير يذكر 
على إنفاق األسر. ويعلن املكتب املزيد من 
النتائج التفصيلية يوم 23 فبراير شباط.

وعلى أساس س��نوي، سجل أكبر اقتصاد 
أوروبي منوا معدال في ضوء عوامل التقومي 
بل��غ 2.9 باملئة في الرب��ع األخير من العام 
املاضي بحس��ب البيان��ات. ويقل هذا عن 
متوس��ط توقع��ات بنم��و نس��بته ثالثة 
باملئة لكنه ما زال ميثل أقوى وتيرة منو منذ 
الربع الثاني من ع��ام 2011. وأكد املكتب 

تقديراته السابقة بنمو نسبته 2.2 باملئة 
للناجت احمللي اإلجمالي لعام 2017 بأكمله، 
وهو ما يعادل مس��توى معدال نسبته 2.5 
املئة. وهذه أق��وى وتيرة منو منذ عام 2011 
، وأظه��رت بيان��ات منفصل��ة من مكتب 
اإلحص��اءات أن التضخم ظ��ل فاترا على 

الرغم من االجتاه الصعودي القوي. 

كالرينت ستعلن تفاصيل الشراكة مع سابك السعودية في تموز

نمو قوي لالقتصاد األلماني بدعم من الصادرات وفتور التضخم



أدوارد سعيد
ترجمة اسعد الحسين

النهائي��ة  املرحل��ة  اقت��راب  بس��بب 
اس��رائيل  ب��ن  املفاوض��ات  م��ن 
والفلس��طينين من اجلدير تس��جيل 
هنا االبعاد التي سيذهب اليها اجلناح 
اليمن��ي الصهيوني في تعزيز ادعاءاته 
في كل فلس��طن ضد هؤالء السكان 
الفلس��طينين االصلين الذين طردوا 
كأم��ة كامل��ة ف��ي ع��ام 1948 لهذه 

الغاية بالذات.
من املده��ش انه اس��تحوذ على متويل 
ملش��روعه برغم انه لم يذك��ر ببراعة 
الس��بب او مقدار امل��ال او املمول او ملن 
املش��روع الفض��ل لصحيف��ة الديلي 
تلغ��راف البريطانية احملافظ��ة املؤيدة 
للصهيوني��ة اث��ارت مقالت��ه اهتمام 
كان��ت  الت��ي  العاملي��ة  الصحاف��ة 
تطل��ب برد وتعليق انه ج��زء من القدر 
الفلس��طيني الذي يحت��اج فيه املرء 

دائماً الى اثبات وجوده وتاريخية.
في بادئ االمر تكمن املشكلة الوحيدة 
ف��ي الضوض��اء الراهن��ة الت��ي اثارها 
بحث وينر الذي اس��تمر ثالث س��نوات 
ف��ي انه لم يتصل بي اب��داً بأي طريقة 
ولم يتكلم مع��ي مهمة غريبة لرجل 
يتظاهر بأنه باحث وصحفي لكنه لم 
يستعمل اس��لوب الباحث وال اسلوب 

الصحفي وحقيقة اخرى حول أسلوبه 
وهي ان��ه لم يراجع مذكراتي بدقة في 
كتاب��ي خارج املكان ال��ذي اكملته في 
ايلول 1998 ليظهر في الش��هر التالي 
)س��تظهر منه مقتطف��ات قريبا في 
نيويورك ريفيو بوك��س وفي االبزورفير 

وهاربر و غرانتا( .
لقد دونت في��ه وقائع حيات��ي املبكرة 
الت��ي امضيتها بن الق��دس والقاهرة 
ولبن��ان واوضحت انني تفاديت اس��وأ 
اض��رار النكبة لكوني فرد من الطبقة 
ذات االمتيازات لم ازعم انني اصبحت 
الجئ��اً لكن عائلتي املمت��دة كلها من 
اعمام��ي واخوال��ي وعمات��ي وخاالتي 
واج��دادي وجدات��ي كان��وا كذلك في 
احلقيقة ف��ي ربيع 1948 لم يبق لي أي 
قريب في فلس��طن لقد طهرمت عرقياً 
القوات الصهيونية لم يذكر وينر ذلك 
في تعليقه وس��مح لنفس��ه باالدعاء 
احملتال ب��أن مذكرات��ي )ب��دأت في عام 

1994 وانتهت في عام 1999(
م��ا زاد االم��ر س��وءاً وق��وض الدق��ة 
املتحم��س  وين��ر  لع��رض  االكادميي��ة 
االخط��اء الكثي��رة بح��ق الواق��ع قد 
وصف بولص سعيد بأنه شقيق والدي 
بينم��ا هو ابن عم والدي وكانت نبيهة 
زوجة بولص اخ��ت والدي وينر ال يعرف 
ذلك لوم يدرك ان القوتش��ان او الطابو 
ن��ادرا ما يكون كام��ال وان بيت العائلة 
ف��ي املفهوم العربي ه��و بيت للعائلة 
ويعن��ي ان عائالتن��ا كان��ت واحدة في 

امللكية كان بولص سعيد ووديع سعيد 
اوالد ع��م وش��ركاء واصدقاء حميمن 
معاً، وميلكان الش��ركة الفلسطينية 
للتعلي��م، بفرعيها في القدس وحيفا 
ضاع كل ذلك ،اضافة الى بيت العائلة 
ف��ي االحتالل االس��رائيلي ع��ام 1948 
يق��ول وين��ر اننا ل��م نح��اول املطالبة 
بتعويضات وبذل��ك يخفي حقيقتن: 
ان  ل��م يح��اول  الواق��ع  اب��ي ف��ي  ان 
يقاضي احلكومة االسرائيلية من اجل 
تعويضات��ه ، وثانياً انه ف��ي عام 1950 
اقرت اس��رائيل قان��ون امللكية الغائب 
وحولت كل امللكية الفلسطينية الى 
ملكية اس��رائيلية بنح��و غير قانوني 
طبع��اً، لذل��ك ال عج��ب ان ل��م تثمر 
محاوالتنا يق��ول انني لم أك��ن طالباً 
في مدرسة القديس جورج هذه كذبة 
مفضوحة ه��و ال يعترف ان س��جالت 
املدرس��ة انتهت في عام 1946 وكنت 
انا هناك ف��ي ع��ام 1947 وان ابي وابن 
عمه قد كانا في هذه املدرسة في عام 
1906 ل��و كان باحثاً محترماً لس��عي 
ال��ى اح��د زمالئي ف��ي الدراس��ة هيغ 
بوياجيان )الذي يعيش االن في الواليات 
املتحدة وباملصادفة زارني منذ اسبوع( 
واس��تاذي في مادة الرياضيات ميشيل 
مرم��وره اس��تاذ جامع��ي متقاعد في 
جامع��ة تورنتو للتأكي��د يقول وينر ان 
امي لبناني��ة بينما هي ف��ي احلقيقة 
نصف لبنانية كان والدها فلسطيني 
لديها جواز سفر فلسطيني وفي عام 

1948 اصبح��ت الجئة بي��ت الطالبية 
بني لعائلتي في عام 1932 وبناه صعب 
س��ماحة وهنا خطأ وينر ايضاً الفروع 
التجاري��ة في مصر الت��ي للعائلة لم 
تؤمم لكنها بيعت حلكومة عبد الناصر 
ول��م حترقه��ا اجلماهي��ر الثائ��رة وامن��ا 

االخوان املسلمن وهكذا.
كل ه��ذا م��ن ش��خص يدع��ي بأن��ي 
شوهت املاضي ألتظاهر بأنني ضحية 
ال يس��تطيع ان يفه��م ول��ن يق��در ان 
يفهم من كتابات��ي انني رحلت ألدافع 
ع��ن كارث��ة الالجئ��ن ألنني ل��م اعان 
مثلهم لذلك ش��عرت بأنني ملزم بأن 
اريح االم شعبي االقل حظاً مني حاول 

وينر كأي بوق دعائي قبله،
ان يصور حقيقة طرد الفلس��طينين 
بأنها قصة ايديولوجية : وهذا موضوع 
ثابت ودائم لل)معلومات( الصهيونية 
من��ذ ثالثيني��ات القرن العش��رين. لم 
تق��دم أي مصادر فعلية واس��تعملت 

تلميحات فقط.
لم يسم االشخاص بأسمائهم الذين 
زع��م التح��دث معه��م ف��ي )القارات 
االرب��ع( او الوثائ��ق الت��ي رج��ع اليها، 
ماه��ي بالضبط وماذا قالت ومتى. ابن 
عم��ي روبرت مثال، اخبرن��ي حن رفض 
اوال ان يتح��دث الى وين��ر هدده االخير. 
وألنه غير معروف نسبياً، حاول وينر ان 
يصنع لنفسه اسماً مبهاجمة سمعة 
ش��خص مش��هور. لقد تصديت ملثل 
هذه الهجمات املوجهة ضدي س��ابقاً 

وبنجاح، محاولة وينر مفيدة كأسلوب 
لتش��ويه املطالب الفلس��طينية في 
الع��ودة والتعوي��ض، وه��ي القضي��ة 
املركزي��ة ف��ي الط��ور النهائ��ي م��ن 
عملي��ة الس��الم. كما يغط��ي جدول 
وينر الالهوتي عنصري��ة قانون العودة 
االس��رائيلي ال��ذي يس��مح لليهودي 
ف��ي اماكن م��ن العال��م بالهجرة الى 
اس��رائيل م��ن دون ان يس��مح بذل��ك 
للفلسطينين حتى الذين ولدوا فيها. 
ان كان ش��خصاً مش��هوراً مثل ادوارد 
س��عيد كاذباً، يتابع في جداله فكيف 
ميكن تصدي��ق هؤالء الفالح��ن الذين 
يقول��ون بانهم طردوا م��ن اراضيهم؟ 
حج��ة الليكود )حجة وين��ر( ان االرض 
تعود الى ش��عب اس��رائيل مبا ان الرب 
اعطاها لهم. لذلك املطالبون االخرون 
بحقوقهم مراوغ��ون ومدعون، زائفون 
كلهم. حلس��ن احل��ظ ان بع��ض افراد 
عائلتي ما يزالون احياء وبصحة جيدة. 
ابن عمي االكبر، الشخص االخير الذي 
رحل من بيتنا في طيبة هو في الثمانن 
من عمره االن ويعي��ش في تورنتو. ملاذا 
لم يتصلوا ب��ه؟ جن ابن عمتي االكبر 
كان يتفاوض مع مارتن بوبر واخذه الى 
القض��اء حن رفض مغادرة البيت بعد 
ان انتهى عقد ايجاره وعادت عائلتي من 
القاهرة بعد س��نة من اطالق سراحه. 
ماذا ع��ن جيراننا واقربائن��ا واصدقائنا 
واعض��اء جتمع الكنيس��ة؟ لم يتصل 
بأي منهم. مايزال عدداً من اوالد القس 

الذي عمدني احياء ايضاً: كان بإمكانه 
االتصال بهم. كال: ان ما يريده التعليق 
لي��س احلقيقة بل الكذبة الصهيونية 
الكب��رى. الس��خرية انه منذ اس��ابيع 
اميركية  قليلة خصص��ت صحيف��ة 
صفحته��ا االول��ى ملراجع��ة التاري��خ 
االس��رائيلي ف��ي الكت��ب املدرس��ية، 
الفضل في ذل��ك يعود جلهود املؤرخن 
وللفلس��طينين  اجلدد  اإلس��رائيلين 
طبع��اً، وهذا بداية لالعت��راف بأحداث 
عام 1948 كما حدثت فعلًيا، بالتطهير 
العرق��ي وتدمي��ر الق��رى واملذابح الخ، 
التي ظل��ت مرفوض��ة وغي��ر معترف 
به��ا وقت��ا طوي��ال. ليس م��ن املدهش 
ان تثب��ت الصحيفة االميركية  كثيراً 
االس��رائيلية انفس��هم، واق��ل صدقاً 
واقل رغبة للتعامل مع احلقائق، ومتيالن 
اكثر الى الدعاية والتكتيك املشوهان 
الل��ذان ال ميكن لهما ان يفهما التاريخ 
او كيف ان منظورهما املنحرف ال ينتج 

سوى االفتراء والكذب.
لق��د اي��دت دائم��اً اعت��راف كل م��ن 
واليه��ودي  الفلس��طيني  الش��عبن 
مبعان��اة االخ��ر املاضي��ة. ال ميكنهم��ا 
التعايش في س��الم في املس��تقبل اال 
به��ذه الطريقة. وين��ر مهتم اكثر في 
استغالل املاضي-اما املاضي الفردي او 
اجلماعي- ليمنع الفهم واملصاحلة. من 
احملزن انه لم يستعمل الوقت الطويل 
ألغ��راض  اس��تهلكه  ال��ذي  والغ��ل 

ايجابية

إبراهيم الغيطاني

ال��ذكاء  تقني��ات  ت��ؤدي  أن  يُتوق��ع 
الصناع��ي إل��ى حت��والت جذري��ة في 
صناع��ة النف��ط عل��ى غ��رار العديد 
م��ن الصناعات األخ��رى، إذ من املتوقع 
أن ميت��د تأثيرها إلى كاف��ة العمليات 
التش��غيلية للصناعة، بدًءا من احلفر 
واالستكش��اف، مرورًا باإلنتاج، وانتهاء 
بالتوزيع. وحتى اآلن، تكش��ف البحوث 
األساسية عن ثالثة تطبيقات رئيسية 
ميكن لصناعة النفط توظيفها، وهي: 
اس��تخدام الروبوت��ات الذكية، وحتليل 
البيانات الضخمة، عالوًة على »أمتتة« 

خدمة العمالء.
وفي إطار مواكبة تطورات تكنولوجيا 
الذكاء الصناع��ي، اجته حتى اآلن عدد 
قلي��ل م��ن الش��ركات النفطية على 
مستوى العالم للتعاون مع الشركات 
التكنولوجية الكبيرة والناشئة -على 
حد س��واء- لبحث س��بل االس��تفادة 
والتوسع في اس��تخدامها مستقباًل، 
فيما بدأت أخرى ف��ي توظيف تقنيات 
الذكاء الصناعي في أنش��طتها على 
نطاق ضيق. ومس��تقباًل، م��ن املتوقع 
اس��تخدام  ف��ي  التوس��ع  ي��ؤدي  أن 
ال��ذكاء الصناعي إل��ى تعزيز الكفاءة 
ومن  العملي��ات،  لكافة  التش��يغيلة 
ث��ّم خل��ق وف��ورات اقتصادي��ة كبيرة 
ر مبلي��ارات ال��دوالرات، لكنها في  تُق��دَّ
مقابل ذلك س��تؤدي إل��ى فقدان آالف 

الوظائف.

تطبيقات مختلفة:
تترّقب صناعة النفط والغاز الطبيعي 
م��ن  غيره��ا  غ��رار  عل��ى  العاملي��ة، 
التي  الصناعات، التطورات املتسارعة 
يش��هدها مج��ال ال��ذكاء الصناعي، 
والت��ي م��ن املتوق��ع أن تف��رض -وفق 
براهن علمية وعملية عديدة- حتوالت 
جذرية على مستويات واسعة تشمل 
أس��اليب اإلنت��اج الصناع��ي، وخدمة 
العمالء، ومع��دالت التوظيف. كما أن 
من احملتم��ل أن ميتد تأثيرها بالنس��بة 
لصناع��ة النف��ط إلى كاف��ة مراحل 
الصناع��ة، ب��دًءا م��ن االستكش��اف، 
وانته��اء  والتكري��ر،  باإلنت��اج  وم��رورًا 

بالتوزيع.
وتأت��ي هذه التحوالت في ظل الظروف 
الصعبة التي متر به��ا صناعة النفط 
منذ أكثر من عامن في ضوء انخفاض 
أس��عار النفط العاملية إل��ى أكثر من 
النص��ف حتى وصل��ت إل��ى 60 دوالرًا 
للبرميل اآلن، وهو م��ا دفع العديد من 
ش��ركات النفط إل��ى التخفيض في 
نفقاته��ا الرأس��مالية بش��كل كبير 
إلى حن حتس��ن أوضاع أسواق النفط 
العاملي��ة. وبالتزامن مع ذلك، س��عت 
بعض الش��ركات الس��تغالل تقنيات 
اس��تخراج للنفط أكثر كف��اءة وأقل 
كلفة لها كشركات النفط الصخري 
االميركية التي تس��تمر في جهودها 
حت��ى الوق��ت الراهن من أج��ل تطوير 
تكنولوجي��ا التكس��ير الهيدروليكي 
أماًل في خف��ض تكلفة إنتاج البرميل 
الواح��د لكي تتماش��ى مع األس��عار 

العاملية املنخفضة.
وحتى اآلن، كشفت البحوث األساسية 
لتقني��ات الذكاء الصناع��ي عن ثالثة 
رئيس��ية ميك��ن لصناعة  تطبيق��ات 

أنش��طتها  ف��ي  توظيفه��ا  النف��ط 
اس��تخدام  ف��ي:  وتتمث��ل  اخملتلف��ة، 
 ،Robots الذكي��ة  الروبوت��ات 
 big Data وحتلي��ل البيانات الكبي��رة
analysis، وأخي��رًا خدم��ة العمالء 
 ViRtual���ب يُع��رف  فيم��ا  املؤمتت��ة 

 .assistance
ففيم��ا يتعلق بالروبوت��ات، فقد يكون 
بإم��كان ش��ركات النفط مس��تقباًل 
التعوي��ل عليه��ا ف��ي إج��راء كاف��ة 
العمليات التش��غيلية خالل احلفر، أو 
اإلنت��اج، أو مّد أنابي��ب النفط، أو حتى 
نقل النفط، لتمث��ل بذلك بدياًل فعااًل 

للعمال امليدانين.
بينم��ا يتعل��ق ثاني ه��ذه التطبيقات 
بتقني��ات حتلي��ل البيان��ات الضخمة، 
وه��ي عملي��ة تتضمن معاجل��ة عدد 
ا من املتغي��رات اعتمادًا على  كبير جدًّ
خوارزميات احلواس��ب اآللي��ة الفائقة 
م��ن   ،supeRpoweR computeR
أجل حتليل هذه البيانات، واستخالص 
نتائج دقيقة بشأن األنشطة اخملتلفة، 
وم��ن ثم املس��اعدة في اتخ��اذ قرارات 
أكثر رش��ادة ف��ي عملي��ات اإلنتاج أو 
االس��تثمار في صناعة النفط. فمثاًل 
ميك��ن حتس��ن نتائ��ج عملي��ات حفر 
آب��ار النف��ط اعتمادًا عل��ى خوازميات 
ال��ذكاء الصناعي، إذ باإلمكان معاجلة 
كمي��ات كبيرة من البيان��ات املنظمة 
وغي��ر املنظمة خلصائص اآلب��ار، مثل: 
االهتزازات الزلزالي��ة، واحلرارة، ونفاذية 

الطبق��ات، بجانب املزيد م��ن البيانات 
التقليدي��ة مثل الضغ��ط وغيرها من 
عوام��ل الطبيع��ة األخ��رى، لتتمكن 
ش��ركات النف��ط بذل��ك م��ن تفادي 
عمليات احلفر العشوائية أو الفاشلة 
بدرجة كبي��رة، وبالتالي جتنب مخاطر 
االستكش��اف أثناء عملي��ات البحث 

عن موارد جديدة.
ال��ذكاء  تقني��ات  توظي��ف  أن  كم��ا 
االصطناعي ذات الصلة مبجال النفط 
ال تقتص��ر عل��ى عملي��ات التنقي��ب 
واإلنتاج، بل قد ميتد اس��تخدامها من 
قب��ل الش��ركات النفطية لتحس��ن 
التحتي��ة،  البني��ة  منش��آت  كف��اءة 
عالوًة على املع��دات النفطية اخلاصة 
بعمليات اإلنت��اج والتكرير، وذلك عبر 
اس��تخدام مجموعة م��ن التحليالت 
التنبؤية التي تتوصل بدقة ملستويات 
اإله��الك احملتملة لألص��ول املادية بناء 

على مستويات اإلنتاج احلالية.
كم��ا قد تس��اعد خوارزمي��ات الذكاء 
الصناعي في اتخاذ قرارات استثمارية 
أكثر رش��ادة في مجال االستكش��اف 
من��اذج  بن��اء  ميك��ن  حي��ث  واإلنت��اج، 
اقتصادي��ة ومالية تنبؤية دقيقة تأخذ 
ف��ي اعتبارها مئ��ات املتغي��رات التي 
تش��مل: أس��عار النف��ط، والظ��روف 
االقتصادية، واالحتياطيات، وحتى أمناط 
الطق��س، ومن ثم ميك��ن حتديد قيمة 
رؤوس األموال التي يجب اس��تثمارها 
بدقة بجانب حتديد مس��تويات اإلنتاج 

احملتملة األكثر كفاءة اقتصاديًّا.
ويتمث��ل آخر ه��ذه التطبيق��ات فيما 
يُع��رف باملس��اعد االفتراض��ي، وه��ي 
تقنية حتاكي مس��اعد آبل االفتراضي 
»س��يري«، إذ بإم��كان العم��الء ط��رح 
م��ن خ��الل  كتابيًّ��ا  استفس��اراتهم 
نوافذ الدردش��ة عبر اإلنترنت التابعة 
لش��ركات النفط، عل��ى أن يعمل في 
املقابل املساعد االفتراضي على تقدمي 
املش��ورة الفني��ة والدع��م املناس��ب 
له��م. وه��ي م��ن األهمية لش��ركات 
توزي��ع النف��ط والزيوت والتش��حيم، 
إذ إنها تتيح اإلجابة على التس��اؤالت 
واملعق��دة  التقني��ة  واالستفس��ارات 
عبر اس��تخدام قواعد بيانات الشركة 
بكل دقة وس��رعة كبي��رة، ومبا يحقق 

مستويات أعلى من الرضا للعمالء.

استعداد عاملي:
م��ا ي��زال اس��تخدام تقني��ات الذكاء 
الصناعي في صناعة النفط محصورًا 
ا من الش��ركات على  بن عدد قليل جدًّ
املستوى العاملي، ويبدو ذلك منطقيًّا، 
حي��ث إن تقني��ات ال��ذكاء الصناعي 
نفس��ها ما ت��زال ف��ي ط��ور النضج، 
ويح��اول ع��دد كبي��ر م��ن الش��ركات 
أن  ميك��ن  م��ا  استكش��اف  الكب��رى 
الصناعي  ال��ذكاء  تقني��ات  تضيف��ه 

ألعمالها ونطاق أنشطتها.
ومن بن االستخدامات الضيقة حاليًّا 
للذكاء الصناعي في ش��ركات النفط 

العاملية ما قامت به -على سبيل املثال- 
ش��ركة »إيني« اإليطالي��ة منذ نهاية 
عام 2017 والتي اس��تخدمت حاسوبًا 
خارًقا وفًق��ا ل�«كالوديو ديس��كالزي« 
م��ن  للش��ركة،  التنفي��ذي  الرئي��س 
شأنه حتس��ن دقة التصوير السيزمي 
والنم��اذج اجليولوجية، مما قد يحس��ن 
نتائج عملي��ات احلفر واإلنت��اج. وعلى 
أيًض��ا تخط��ط ش��ركة  غ��رار ذل��ك 
»بايونير« للموارد الطبيعية االميركية 
الس��تخدام تقني��ات حتلي��ل البيانات 
الضخم��ة لتعزي��ز كفاءة جن��اح حفر 

اآلبار.
وف��ي مج��ال آخ��ر الس��تخدام حتليل 
البيان��ات الضخم��ة، تبّن��ت ش��ركة 
»أباتش��ي« االميركي��ة بالتع��اون مع 
شركة »آياتا« املتخصصة في مجاالت 
الذكاء الصناعي في غضون األش��هر 
املاضية استخدام اخلوازميات للوصول 
إل��ى حتلي��الت تنبؤية ح��ول مدى جناح 
أو فش��ل معدات الضخ املس��تخدمة 
في عمليات احلفر واإلنتاج. وبالنس��بة 
لشركة »شل«، فقد أطلقت منذ عام 
2015 م��ا يُعرف باملس��اعد االفتراضي 
عل��ى مواقعها اخملصص��ة لذلك، وهو 
من��وط باإلجاب��ة على استفس��ارات 
بخصائ��ص  اخلاص��ة  العم��الء 
مشترياتهم من الش��ركات، ال سيما 

زيوت التشحيم.
وف��ي ظ��ل احلل��ول املبتك��رة التي قد 
يقدمها الذكاء الصناعي في صناعة 

النفط، س��عت الش��ركات االميركية 
واألوروبي��ة مؤخرًا لتعزي��ز تعاونها مع 
الكبي��رة  التكنولوجي��ة  الش��ركات 
والناش��ئة س��عًيا منها للوصول إلى 
نتائج متماس��كة حول تأثي��ر الذكاء 
الصناعي عل��ى أنش��طتها، ومن بن 
ه��ذه الش��ركات »توتال« الفرنس��ية 
الت��ي جُت��ري محادث��ات م��ع ش��ركات 
التكنولوجيا االميركية -مثل: جوجل، 
ومايكروسوفت- للمساعدة في تطوير 
مجاالت استخدام الذكاء االصطناعي 
في عمليات االستكشاف واإلنتاج في 
قطاع النفط والغ��از. فيما يُبدي عدد 
من الشركات النفطية األخرى اهتماًما 
بتوظيف تقنيات الذكاء الصناعي في 
مجاالت بعينها، كش��ركة »إكس��ون 
تتع��اون  الت��ي  االميركي��ة  موبي��ل« 
حاليًّ��ا مع معه��د ماساتشوس��تس 
روبوتات ذكية  للتكنولوجيا لتصميم 
تعمل في مجال استكش��اف النفط 
في أعماق البح��ار واملناطق العميقة، 
علًما بأن %60 م��ن النفط في اميركا 
الشمالية يوجد في املناطق العميقة. 
فيم��ا جتري أيًضا ش��ركة »ريبس��ول« 
اإلس��بانية مباحث��ات م��ع ش��ركات 
تكنولوجية عدي��دة لتزويدها بتحليل 
البيان��ات الضخم��ة لتحس��ن دق��ة 

عمليات احلفر. 
وفي إطار ه��ذا االجتاه ملواكبة تطورات 
بع��ُض  جل��أت  الصناع��ي،  ال��ذكاء 
الفت��رة  ف��ي  النفطي��ة  الش��ركات 

بع��ض  عل��ى  لالس��تحواذ  املاضي��ة 
ف��ي  العامل��ة  الناش��ئة  الش��ركات 
مجال الذكاء الصناعي، مثل ش��ركة 
»بي بي« البريطانية التي اس��تحوذت 
في يوني��و 2017 على ش��ركة »بيوند 
كاليفورني��ا  ومقره��ا  ليميت��س« 
بالوالي��ات املتح��دة االميركية بقيمة 
20 ملي��ون دوالر، والش��ركة األخي��رة 
لديها سبق تكنولوجي في استخدام 
الروبوت��ات الذكية. وم��ن ناحية أخرى، 
كان إقب��ال الش��ركات النفطية على 
ال��ذكاء الصناع��ي دافًعا  اس��تخدام 
لش��ركة مثل »إنت��ل« االميركية في 
ع��ام 2016 لالس��تحواذ على ش��ركة 
املتخصصة في  »نيرفانا سيس��تمز« 
تكنولوجيا الذكاء الصناعي لصناعة 

النفط.

آثار مستقبلية:
ال ش��ك أن تقنيات ال��ذكاء الصناعي 
له��ا العديد من اآلث��ار اإليجابية على 
صناعة النفط في املس��تقبل، تتمثل 
باألساس في حتسن كفاءة العمليات 
التش��يغيلة واإلنتاج والتكرير ومن ثم 
حتقي��ق وفورات مالية كبيرة للصناعة 
ف��ي وقت م��ن املتوق��ع أن تتراجع فيه 
للش��ركات  الرأس��مالية  النفق��ات 
النفطية على مس��توى العالم بنحو 
تريلي��ون دوالر حت��ى ع��ام 2020 على 
خلفية هبوط األسعار العاملية للنفط، 
ومن ثم قد تقدم هذه التقنيات أدوات 
مفي��دة لتحس��ن األداء التش��غيلي 

واملالي للشركات مستقباًل.
ووفًق��ا لتقديرات املنت��دى االقتصادي 
العاملي في دراسة أصدرها عام 2017، 
فمن املتوقع أن يؤدي توس��ع الشركات 
النفطية في استخدام الروبوتات إلى 
خفض تكاليف احلفر والصيانة بنسبة 
%20 و%25 على التوالي، باإلضافة إلى 
حتقي��ق وفورات في نفق��ات التوظيف 
وغيره��ا، وه��و م��ا يحق��ق للصناعة 
وف��ورات مالية مجموعه��ا ال يقل عن 
220 مليار دوالر خالل الفترة من 2016 
وحتى 2025. لكن في املقابل، قد تؤدي 
هذه التطورات إلى فقدان نحو 38 ألف 

وظيفة خالل نفس الفترة.
وباملثل، من احملتمل أن تكون لتطبيقات 
حتليل البيانات الضخمة انعكاس��ات 
إيجابية عدي��دة على الصناعة، منها: 
خف��ض تكالي��ف اإلنت��اج والتطوي��ر 
بنس��بة %5، في املقابل ستعمل على 
زيادة اإلنتاج بنحو %3، كما ستخفض 
تكالي��ف الصيان��ة واس��تخدام املواد 
عل��ى  و10%   20% بنس��بة  األولي��ة 
التوال��ي. وف��ي ضوء ذل��ك، ميكن خلق 
وفورات مالية ق��د تصل إلى نحو 450 

مليار دوالر لصناعة النفط. 
ختاًما، يتضح من العرض الس��ابق أن 
تقني��ات ال��ذكاء الصناعي س��تخلق 
عوائد إيجابية كثيرة لصناعة النفط، 
بيد أن النتائج التي توصل إليها املنتدى 
االقتص��ادي ال تزال أولية، وس��يتوقف 
بلوغها على مدى اتساع نطاق توظيف 
تطبيق��ات ال��ذكاء الصناع��ي عامليًّا. 
ع��الوة على ذل��ك تُثير ه��ذه التقنيات 
حت��ى اآلن مخاوف الكثيرين من ُصّناع 
الق��رار نظ��رًا لتأثيرها الس��لبي على 

معدالت التوظيف.

*مركز املستقبل لألبحاث 
والدراسات املتقدمة

آفاق12

النصوص األخيرة.. خيانة المثقفين
تشويه السمعة أسلوب صهيوني - األهرام ويكلي 29 أب 1999

كيف سيؤثر الذكاء الصناعي على مستقبل صناعة النفط؟
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لقد أيدت دائمًا اعتراف 
كل من الشعبين 

الفلسطيني واليهودي 
بمعاناة اآلخر الماضية. 
ال يمكنهما التعايش 

في سالم في المستقبل 
إال بهذه الطريقة. 

وينر مهتم أكثر في 
استغالل الماضي-

أما الماضي الفردي 
أو الجماعي- ليمنع 

الفهم والمصالحة. 
من المحزن أنه لم 

يستعمل الوقت الطويل 
والغل الذي استهلكه 

ألغراض إيجابية
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العواصم ـ وكاالت:

وض��ع مانشس��تر س��يتي اإلجنليزي، 
قدم��ا ف��ي رب��ع نهائ��ي دوري أبط��ال 
أوروبا، إثر فوزه 4-0 على مضيفه بازل 
السويس��ري، أول أم��س، على ملعب 
س��انت جايكوب بارك، ف��ي ذهاب دور 

ال� 16.
أحرز أهداف مانشستر سيتي، كل من 
إل��كاي جوندوج��ان )14 و53(، وبرناردو 
سيلفا )18(، وس��يرجيو أجويرو )23(.. 
وتق��ام مباراة اإلياب، في الس��ابع من 

آذار املقبل، على ملعب االحتاد.
فيم��ا، س��قط يوفنت��وس اإليطال��ي 
في ف��خ التعادل على أرضه ووس��ط 
جماهيره أمام توتنهام بنتيجة )2-2(، 
في املب��اراة التي أقيم��ت بينهما أول 
أمس، ليتأجل حسم الفريق الصاعد 
إل��ى ربع النهائي حتى مب��اراة العودة 

في لندن.
س��جل األرجنتيني جونزالو هيجواين 
هدفي يوفنت��وس في الدقيقتني 2 و9 
لك��ن توتنهام ع��اد بقوة ف��ي املباراة 
وس��جل الهدف األول عب��ر هاري كني 
كريس��تيان  ث��م   35 الدقيق��ة  ف��ي 

إريكسني في الدقيقة 71.
وميلك األرجنتين��ي جونزالو هيجواين، 
مهاج��م ن��ادي يوفنت��وس اإليطالي، 
تاريًخا حافالً بإهدار الفرص احلاسمة، 
س��واء مع األندية التي لع��ب لها، أو 

منتخب بالده.
وأهدر هيجواين مساء أول أمس فرصة 
تس��جيل هاتريك في مرمى توتنهام، 
بع��د إضاعته لركلة جزاء مهمة قبل 
نهاي��ة الش��وط األول، عندم��ا كانت 
النتيج��ة تش��ير إلى تقدم الس��يدة 

العجوز )1-2(.
وجن��ح توتنهام خالل الش��وط الثاني، 
في إح��راز هدف التعادل، باملباراة التي 
أقيم��ت في ذهاب دور ال���16 من دوري 

أبطال أوروبا على ملعب يوفنتوس.
وذكر موق��ع »توتو ميركات��و ويب« أن 

هذه ليس��ت امل��رة األول��ى التي يهدر 
فيها األرجنتيني ركالت جزاء حاسمة، 
مشيرة إلى أنه عندما كان في نابولي 
أه��در ركلة جزاء مهمة ضد التس��يو 
ف��ي ال��دوري اإليطالي خالل موس��م 
2014/2015، ما كلف الفريق اجلنوبي 
الغياب عن دوري األبطال في املوس��م 

الذي تاله.
وأه��در هيجواين فرص��ة تاريخية مع 
منتخب األرجنت��ني في نهائي بطولة 
كوب��ا أمري��كا 2015 أم��ام تش��يلي 
ف��ي الدقيق��ة 91 من املب��اراة، وأضاع 
إح��دى الركالت الترجيحية وتس��بب 

في خس��ارة راقصي التاجنو للقب في 
النهاية.

وأض��اع انف��رادًا آخر ف��ي نهائي كوبا 
أمريكا 2016 أمام نفس املنتخب قبل 
أن تخسر األرجنتني اللقب مرة أخرى، 
وقبله��ا أض��اع فرص��ة تاريخي��ة مع 
التاجن��و في نهائي كأس العالم 2014 

أمام أملانيا.
وبرغ��م أن جونزالو قدم مب��اراة رائعة 
في الش��وط األول م��ع البيانكونيري، 
وسجل هدفني في أول 9 دقائق، وكان 
الهدف الثاني من ركل��ة جزاء، إال أنه 

أهدر أخرى قبل نهاية الشوط األول.

فيما، يرى ماسيمليانو أليجري، املدير 
الفن��ي لنادي يوفنت��وس اإليطالي، أن 
فريقه لديه فرصة الوصول لربع نهائي 
دوري أبطال أوروبا، برغم التعادل على 
أرض��ه )2-2(، في ذه��اب دور ال�16 من 

عمر املسابقة.
وقال أليجري في تصريحات لش��بكة 
»برمييوم س��بورت« اإليطالية: »كانت 
مباراة رائعة، يوفنت��وس تقدم مبكرًا 
وع��اد توتنه��ام، فقدن��ا الكثي��ر من 
الكرات وذلك بسبب الضغط الكبير 

الذي مارسوه علينا«.
وأضاف: »م��ن الطبيعي أن تعاني في 

ه��ذه املباريات، وبع��د التقدم بهدفني 
توقفن��ا عن اللعب، ولكن هذا بفضل 

ما فعله توتنهام«.
وتاب��ع: »كان لدينا فرصة لتس��جيل 
ه��دف ثالث وبع��د ذل��ك أهدرنا ركلة 
ج��زاء، اآلن علينا التفكي��ر في مباراة 
العودة، وسنحاول االنتصار، يؤسفني 
أنن��ا لم نف��ز ولك��ن لدين��ا الفرصة 
للوصول لربع النهائي«.. وعاد توتنهام 
ف��ي النتيجة بع��د تق��دم يوفنتوس 
ف��ي أول 9 دقائ��ق عن طري��ق جونزالو 
هيجواي��ن وذلك بفض��ل هدفي هاري 
ك��ني وكريس��تيان إيريكس��ني ثنائي 

السبيرز.
البيانكونيري: »بوفون  وواصل م��درب 
تصدى للعديد م��ن الكرات الصعبة، 
توتنهام فريق بدني وفني رائع، وجنحوا 
في خلق ف��رص عديدة، وبغض النظر 
ع��ن تل��ك الف��رص التي تص��دى لها 
بوفون، اس��تقبلنا هدف��ني من كرات 

ميتة«.
وعن عودة بليز ماتوي��دي وباولو ديباال 
للمش��اركة في لقاء اإلياب في لندن 
ق��ال: »نعم، لكن ال يزال هناك ش��هر 
حتى مباراة العودة، اآلن علينا التركيز 
على مباريات ال��دوري اإليطالي وعلى 

ديربي تورينو املقبل«.
من جانبه، أثنى األرجنتيني ماوريسيو 
بوكيتينو، املدير الفني لنادي توتنهام 
هوتس��بر اإلجنليزي، على العبيه بعد 
إظهاره��م ش��خصية كبي��رة عقب 
التأخر بثنائية نظيفة أمام يوفنتوس 
اإليطالي في ذهاب ثم��ن نهائي دوري 

األبطال، ليتعادلوا في النهاية )2-2(.
وكان بط��ل إيطالي��ا متقدما بثنائية 
نظيف��ة ف��ي أول تس��ع دقائ��ق م��ن 
بداية املب��اراة عن طري��ق األرجنتيني 
جونزال��و هيجواين، قب��ل أن ينتفض 
الفري��ق اللندني ويعود ف��ي النتيجة 
بهدفي جنميه هاري كني وكريس��تيان 

إريكسني.
وتصب هذه النتيجة في صالح الفريق 
اإلجنليزي الذي سيخوض مباراة اإلياب 
يوم 7 آذار املقبل على ملعبه )وميبلي( 
ويكفي��ه اخل��روج بتعادل س��لبي من 

أجل العبور لدور الثمانية.
تصريح��ات  ف��ي  بوكيتين��و  وأك��د 
تليفزيونية عقب اللقاء: »بدأنا املباراة 
بش��كل س��يء، الس��يما في لقطة 
الهدف األول، وبعد ذلك الهدف الثاني 
من ركل��ة جزاء، كل األمور كانت تبدو 
في صال��ح يوفنتوس، ولك��ن الفريق 

أظهر شخصية كبيرة«.
اللع��ب بطريقتنا  وأض��اف »حاولن��ا 
املعتادة وس��يطرنا على يوفنتوس في 

عقر داره«.

في ذهاب دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا

مانشستـر سيتـي يسحـق بـازل.. وتوتنهـام
 يحـرج يوفنتـوس فـي عقـر داره

فرحة العبي مانشستر سيتي

ميونيخ ـ وكاالت:
 أعل��ن نادي بوروس��يا دورمتوند األملاني لك��رة القدم أول 
أمس أن مديره اإلداري هانز يواكيم فاتسكه ) 58 عاما( 
مدد عقده مع النادي حتى 31 ديسمبر 2022، علما بأن 
عق��ده مع الن��ادي كان مقررا أن ينته��ي في نهاية عام 
2019. وكانت بعض التقارير أشارت إلى أن متديد العقد 
س��يكون حتى 2021، ولكن فاتسكه مدد العقد حتى 

نهاية 2022.
وتولى فاتسكه منصب املدير اإلداري للنادي منذ 2005 
، وخالل هذه الفت��رة ، فاز دورمتوند بلقب الدوري األملاني 
)بوندس��ليجا( مرتني في عام��ي 2011 و2012، كما فز 
بلق��ب كأس أملاني��ا في 2012 و2017 وبل��غ نهائي دوري 
أبطال أوروبا في 2013 ولكنه خسر النهائي 1 � 2 أمام 

بايرن ميونخ األملاني.

القاهرة ـ وكاالت:
ق��ررت إدارة ن��ادي النبي ش��يت اللبناني تعيني غس��ان 
األحمد كم��درب للفريق، خلفا للمصري أحمد احلافظ 

الذي استقال من منصبه مؤخرا.
وعم��ل األحمد مدربا لن��ادي املبرة في فترات س��ابقة، 
وس��بق له قيادة الفريق في كأس االحتاد اآلسيوي لكرة 

القدم، كما أشرف على بعض الفرق اللبنانية.
ويعد األحمد ثالث مدرب يشرف على فريق النبي شيت 
هذا املوس��م، بعد الفنزويلي كيكي جارس��يا واملصري 
أحم��د احلافظ.. ولن تكون مهمة األحمد س��هلة إذ أن 
الفريق البقاع��ي مهدد بالهبوط إل��ى الدرجة الثانية 

حيث يحتل املركز العاشر في الترتيب ب��11 نقطة.

دورتموند يحتفظ 
بفاتسكه لنهاية 2022

غسان األحمد مدربًا 
للنبي شيت

Thu. 15 Feb. 2018 issue )3881)

9:00 مساًء
9:00 مساًء
9:00 مساًء

11:05 مساًء
11:05 مساًء

مفكرة اليوم

دورتموند ـ أتالنتا
أوستر سوند ـ أرسنال

رازجراد ـ ميالن

بوخارست ـ التسيو
كوبنهاجن ـ اتليتكو مدريد

الدوري األوروبي



إعالم الشباب والرياضة
اك��د وزي��ر الش��باب و الرياضة عبد 
احلس��ن عبط��ان احتضان ال��وزارة 
الرياضي��ة  واخلب��رات  للكف��اءات 

املغتربة في مختلف بلدان العالم.
ج��اء ذلك خ��ال اس��تقبال عبطان 
الك��روي  النج��م  اخل��اص  مبكتب��ه 
الس��ابق واملدرب املغت��رب في قطر 
عدنان درجال الذي يتواجد في بغداد 
بدعوة رس��مية من وزير الش��باب و 

الرياضة.
وقال عبطان في تصريح ل�) قس��م 
االعام واالتصال احلكومي( ان الوزارة 
وضمن نهجها ورؤيتها، تفتح ابوابها 
والتدريبي��ة  األكادميي��ة  للخب��رات 
املغتربة بهدف االس��تفادة من هذه 
الطاق��ات واالمكان��ات ف��ي تطوير 
واقع الرياضة العراقية والنهوض به 
ال��ى مراتب متقدمة وال س��يما في 
مل��ف رفع احلظر الكلي عن املاعب 

الكروية. 
م��ن جهت��ه ق��دم امل��درب الكروي 
عدنان درج��ال ش��كره وتقديره الى 
وزي��ر الش��باب والرياض��ة لدعوت��ه 
زيارة بل��ده بعد غربة دامت ٢١ عاما 
وحلفاوة االستقبال وحسن الضيافة 
، مؤكدا انه س��يضع ما في جعبته 

من خبرات وطروحات خلدمة رياضة 
العراق وكرة القدم حتديدا.

وجتول الوزير رفقة درجال في املدارس 
التخصصي��ة للموهب��ة الرياضية، 
ث��م اصطحبه بجول��ة بغدادية في 
ش��ارع ابي نؤاس وتناول الغداء على 

ضفاف نهر دجلة.
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طاقمان تحكيميان في 
مهمتين بدوري أبطال آسيا

بدء دوري الدرجة االولى 
اليوم باقامة 13 مباراة

ثالث خسارة لشباب 
السلة في غربي آسيا

بغداد ـ الصباح الجديد:
اناطت جلنة احلكام في االحتاد اآلس��يوي لكرة القدم 
مهمة إدارة مباراتن في اجلول��ة الثانية ضمن دوري 
أبطال آس��يا التي س��تجرى يوم 20 ش��باط اجلاري 
بطواق��م حتكيم دولية عراقية، اذ س��يقود الطاقم 
الدولي املؤلف من علي صباح للوس��ط ومساعديه 
أمي��ر داود وحي��در عبد احلس��ن واحلك��م الرابع من 
إندونيس��يا، لقاء فريقي شنغهاي الصيني وضيفه 
ميلب��ورن فيكت��وري األس��ترالي ضم��ن اجملموع��ة 
اخلامس��ة التي تضم أيضا فريقي أولسان هيونداي 

الكوري اجلنوبي وكاواساكي فرونتال الياباني.
في حن س��يقود الطاقم الدولي املؤلف من مهند 
قاس��م للوس��ط ومس��اعديه واثق محم��د ومؤيد 
محم��د علي وزيد ثام��ر حكما رابعاً مب��اراة فريقي 
العن اإلماراتي والرياضن القطري حلس��اب اجملموعة 
الثانية الت��ي تضم أيضا فريقي اس��تقال طهران 

اإليراني والهال السعودي.

بغداد ـ الصباح الجديد:
 اعلنت جلنة املسابقات في االحتاد املركزي لكرة القدم 
ج��دول مباريات ال��دور االول من املرحل��ة االولى لدوري 
الدرج��ة االول��ى لف��رق أندية بغ��داد الذي س��ينطلق 
الي��وم اخلميس.. ذك��ر ذلك مدير جلنة املس��ابقات في 
االحت��اد املرك��زي، ش��هاب أحم��د، مبين��ا: ان اجملموعة 
االولى ستش��هد اقامة 3 مباريات، فيلعب الش��علة 
واالتصاالت في ملعب الش��علة، وفي ملعب السكك 
يتواج��ه اهل الدار امام اجلنس��ية، وفي ملعب اجليش 
يلعب اجليش واملشاهدة، فيما جترى يوم السبت املقبل 

مباراة جسر ديالى واحملمودية في ملعب االول.
وحلس��اب اجملموعة الثانية تق��ام 4 مباريات، إذ يضيف 
ملعب الصليخ مباراة الصليخ واملهندس��ن، في حن 
يلتقي في ملعب أبو غريب فريقا النصر والسام امام 
العدالة، ويتواجه االثير والسياحة في ملعب الصحة، 
ويلتقي احلري��ة والعربي في ملع��ب الغزالية وحصل 
فريق الش��باب عل��ى انتظار. موضح��ا: وفي اجملموعة 
الثالث��ة تق��ام 3 مباري��ات يوم غ��ٍد، فيلع��ب الديوان 
وآليات الش��رطة في ملعب الكاظمية، ويلتقي حيفا 
والطارمي��ة، أما مباراة املدائن وبادي فتقام في ملعب 
جس��ر ديال��ى، وتقام ي��وم الس��بت مب��اراة الصناعة 
وابو غري��ب، وحصل فريق الدفاع املدن��ي على انتظار. 
مضيفا: أما اجملموعة الرابعة، فتش��هد لقاء الرصافة 
واملصلحة في ملعب الرصافة، ويتواجه شباب العدل 
ام��ام الكاظمية في ملعب اجل��والن، ويلتقي اخلطوط 
وشباب العمل في ملعب العامرية، فيما تقام السبت 
مباراة التاجي واالسكان في ملعب األول، وتقام جميع 

املباريات في الساعة الثانية والنصف بعد الظهر.

بغداد ـ الصباح الجديد:
تع��رض منتخبنا الش��بابي بكرة الس��لة إلى 
اخلس��ارة الثالث��ة في بطولة غربي آس��يا حتت 
18 عاماً اجلارية منافس��اتها ف��ي صالة األمير 
حم��زة مبدينة احلس��ن للش��باب، وذل��ك امام 
نظيره األردني بنتيجة 78-69.وفي مباراة ثانية، 
حقق املنتخب اإليراني ف��وزًا كبيرًا على نظيره 

السوري بنتيجة 47-106.
وتس��تكمل مباريات بطولة غرب آس��يا مساء 
أمس، اذ يلتقي شبابنا امام املنتخب اللبناني ، 
ويعقبها مباراة األردن وسوريا.. يذكر أن بطولة 
غربي آسيا مؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا حتت 
18 عاًما والتي س��تقام في تاياند خال الفترة 

من 5-11 آب املقبل.
وكان منتخبنا الش��بابي تلقى خسارته األولى 
امام سوريا بنتيجة 97/104 نقطة، اما الثانية 
فكان��ت امام منتخ��ب إيران بنتيج��ة 50/109 

نقطة.

بغداد ـ فالح الناصر:

يعد نادي الدف��اع املدني الرياضي 
م��ن األندية الت��ي ترتبط ب��وزارة 
الداخلي��ة، ب��دأت تخط��و بثق��ة 
بفض��ل الدع��م الذي يلق��اه من 
مديري��ة الدف��اع املدن��ي العامة 
بش��خص مديره��ا الع��ام اللواء 
كاظم سلمان بوهان، قدم النادي 
العدي��د م��ن الاعبن إل��ى اندية 

االضواء واملنتخبات الوطنية.
الن��ادي الذي تأس��س ف��ي العام 
2005، اج��رى مؤخ��راً انتخاب��ات، 
اذ فاز برئاس��ة الن��ادي، عادل احلر 
الزم، واك��رم وال��ي امين��ا للس��ر 
وبش��ير عبد الس��ادة امينا ماليا 
وعضوية جبار محس��ن ومحمد 
هاشم، لتتس��لم الهيئة اإلدارية 
اجلديدة بدالً من اإلدارة الس��ابقة 
التي كان يرأس��ها الل��واء كاظم 
سلمان بوهان، اذ اعتذر االخير عن 
اكمال املهم��ة اإلدارية في النادي 
نظراً الرتباطه املتواصل باملديرية 
ووزارة  املدن��ي  للدف��اع  العام��ة 

الداخلية.
رئيس نادي الدف��اع املدني اجلديد، 
ع��ادل احل��ر الزم، الذي س��يناقش 
اطروحة الدكتوراه ش��هر نيسان 
التربية  اختص��اص  ف��ي  املقب��ل 
اجلامعة  الرياضة/  البدنية وعلوم 
املستنصرية، اوضح ان ثقة املديرية 
باإلدارة كبيرة، وكذلك باملنتسبن 
في النادي الذي��ن ميلكون األهلية 

في حتقيق النجاحات، وال س��يما 
ان روح االسرة الواحدة هي اللغة 

السائدة في العمل.
الن��ادي  إدارة  تس��عى  واض��اف: 
بتش��كيلتها اجلدي��دة، ان تكمل 
مس��يرة العمل لادارة السابقة، 

فقد كان��ت هنالك قفزات نوعية 
في ش��تى االلعاب، تسعى اإلدارة 
احلالي��ة ال��ى تعزيزه��ا بخطوات 
واثقة ايضا، فهنالك آلية لتوسيع 
قاعدة ألعاب النادي بفضل وجود 
الدعم وكذل��ك تبادل اخلبرات مع 

األندي��ة االخ��رى لغرض كس��ب 
الفائدة الفنية واإلدارية.

وتابع قائاً: إدارة النادي ستشهد 
تش��ييد قاعات جديدة توس��يعاً 
للعمل، فحاليا يضم مقر النادي 
في منطقة الشعب، غرف لإلدارة 

واحلسابات ومنام الاعبن ومكتب 
إعام��ي وقاعات لبناء االجس��ام 
وك��رة الطاولة ومتعددة االغراض 
ولاجتماعات، وكذلك مت موافقة 
مديرية الدفاع املدني على تشييد 
ال��ذي  املفت��وح  الن��ادي  ملع��ب 

سيكون نقلة مهمة في مسيرة 
ن��ادي الدفاع املدني لك��رة القدم 
ال��ذي ي��ؤدي تدريبات��ه ومباري��ات 

حالياً في ملعب جزيرة األعراس.
وتابع ان إدارة الن��ادي تثق بقدرات 
املدرب اجلديد لفري��ق كرة القدم، 
كاظم يوس��ف، نظراً خلبراته في 
السابقة  التدريبي وجتربه  العمل 
ف��ي أندي��ة النهضة واحلس��نن 
الكهربائي��ة،  والصناع��ات 
والش��رطة، فت��م تعزي��ز صفوف 
الفري��ق باعب��ن ج��دد حتضي��را 
لدوري الدرجة االولى لفرق بغداد، 
اذ تعم��ل إدارة النادي على تهئية 
متطلبات النج��اح من أجل بلوغ 
اله��دف املنش��ود وه��و الدرج��ة 
املمت��از، كما هنالك اهتمام كبير 
بفريق الصاالت والكرة الشاطئية 
وايضا مت اعادة تشكيل فريق كرة 
الس��لة والنادي ميلك فريق نسوي 
بالس��لة وكذل��ك فري��ق بالكرة 
الطائرة وغيرها من االلعاب التي 

سيتم توسيعها.
وبن، رئي��س نادي الدف��اع املدني، 
ان��ه كان العب��اً ف��ي رياض��ة بناء 
أندي��ة الصليخ  االجس��ام ومثل 
والطلب��ة،  العرب��ي  والس��يف 
باش��راف مدرب��ن متخصص��ن، 
ثم انتق��ل إلى العم��ل التدريبي 
واإلداري، كمحط��ات تدريب فريق 
الش��ؤون ف��ي وزارة الداخلية ثم 
فريق مركز االيتام وامانة سر نادي 
اخليرات واش��ترك في العديد من 

الدورات التدريبية واإلدارية.

هدفنا توسيع األلعاب وتأهل فريق القدم إلى األضواء
رئيس نادي الدفاع المدني في حوار لـ »الصباح الجديد«:

فريق الدفاع املدني لكرة القدم

جولة ترفيهة للوزارة ودرجال

عادل احلر الزم

بغداد ـ رافـد البدري*

اختتمت يوم ام��س االول بطولة نهائي 
االول��ى،  ملرحلت��ه  بالش��طرجن  الع��راق 
والت��ي احتضنته��ا قاعة ن��ادي الهدف 
التخصصي على مدى 7 ايام ، ومبشاركة 
18 العباً مثلوا اغلب محافظات العراق، 
وتاهل 5 العبن منهم خلوض منافسان 
نهائي العراق الذي س��يقام في ش��هر 

نيسان املقبل.
وحتدث امن س��ر احت��اد اللعب��ة مهدي 
عطية قائاً: شهدت البطولة منافسات 
قوية بن الاعبن املشاركن وعلى مدى 
اجلوالت التسعة التي خاضوها، بسبب 
تقارب مس��توياتهم، حي��ث لم تتضح 
هوي��ة الفائزي��ن اخلمس��ة االوائل حتى 
اجلولة االخيرة واحلاس��مة، واملفارقة في 
االمر ان الفائز يتاهل واخلاسر يبتعد عن 
نهائ��ي العراق، مضيف��اً ان احتاد اللعبة 
كان حريص��اً على اقامة ه��ذا التجمع 
وف��ي ه��ذه الفت��رة بال��ذات والتي متثل 
عطلة نصف الس��نة ،لضم��ان تواجد 
اكبر عدد من الاعبن، ولكن مع االسف 
فق��د اعت��ذر بع��ض الاعبن بس��بب 
ارتباطاته��م الدراس��ية، اذ ان البع��ض 
منهم يحمل تدرجات عالية، كما اعتذر 

عن املش��اركة الاعب اكار علي صالح 
بطل العراق الس��ابق بسبب سفره الى 
السويد، مش��يراً الى ان البطولة جرت 
وفق النظام السويس��ري من 9 جوالت، 
وزمن اجلولة 75 دقيقة، مضافاً اليها 30 

ثانية لكل نقلة منجزة )فيشر(.
مؤك��داً بان 5 العبن تاهل��وا الى نهائي 
العراق الذي س��يقام في ش��هر نيسان 
املقبل هم: عادل عل��ي جال من بغداد 
وال��ذي حصل على املرك��ز االول برصيد 
)6.5( نقطة، وجاء ثانياً العب محافظة 
الس��ليمانية روان��د حامد جي��ا برصيد 
6 نق��اط، وح��ل معزز ظاه��ر حبيب من 
الديواني��ة ثالث��اً برصيد 6 نق��اط ايضاً، 
وبف��ارق نق��اط الطاول��ة ع��ن صاحب 
املرك��ز الثان��ي، وحص��ل عل��ى  املرك��ز 
الراب��ع الاعب عصام نعم��ة لفته من 
محافظة بغ��داد جامع��اً )5.5( نقطة، 
وح��ل الاعب مني��ر محمد اس��ماعيل 
م��ن محافظة نين��وى باملرك��ز اخلامس 
برصي��د )5.5( نقطة ايضاً، وس��ينضم 
هؤالء الاعبن اخلمس��ة الذي��ن تاهلوا 
ال��ى نهائي العراق ال��ى العبي املنتخب 
الوطني لع��ام 2017 وعددهم 5 العبن 
ايضاً، باالضافة الى بطل شباب العراق، 
والعبن اثنن من بطولة العراق الدولية 
السادس��ة التي س��تقام في شهر اذار 

املقب��ل، وبذل��ك يك��ون ع��دد الاعبن 
13 العب��اً، سيتنافس��ون فيم��ا بينهم 
بطريق��ة ال��دوري )ال��كل ض��د الكل(، 

ليتاهل منهم اخلمس��ة االوائل لتمثيل 
املنتخب الوطن��ي العراقي لعام 2018، 
والذي سيش��ارك في االوملبي��اد العاملي 

للشطرجن والذي سيقام في جورجيا في 
شهر ايلول املقبل.

مشيداً بالدور الكبير الذي قدمه حكام 

البطولة، من خال اشرافهم على ادارة 
جوالت البطولة والوصول الى بر االمان، 
منطلق��ن من اخلبرة الكبيرة والطويلة 
التي ميتلكونها ف��ي التحكيم، اضافًة 
ال��ى االلت��زام واالنضب��اط العالين في 
حس��م نتائ��ج اجل��والت، وه��م احلكم 
الدول��ي اس��ماعيل ابراهي��م واحلك��م 

الوطني حسن سامة.
فيما حتدث نائب رئيس االحتاد واملش��رف 
على برنامج سويس ماجنر في البطولة 
اسعد اس��ماعيل توفيق قائاً: شهدت 
البطولة تنظيماً على مس��توى عالي، 
وحس��ب راي اخلاص فان املستوى العام 
لها كان دون مس��توى الطموح بسبب 
غي��اب ع��دد كبير م��ن الاعب��ن الذين 
يحمل��ون تدرج��ات عالي��ة، فالبع��ض 
منه��م لم يش��ارك بس��بب ارتباطاته 
الدراسية، والبعض االخر مرتبط بعمل 
خ��ارج ح��دود الوطن، مؤك��داً ان نهائي 
العراق الذي س��يقام في نيسان املقبل 
سيشهد منافسة قوية جداً، فالاعبن 
الذين ترشحوا ميتلكون امكانيات كبيرة 
في املنافس��ة ، ويريدون اثبات جدارتهم 
واحقيتهم  بتمثي��ل املنتخب الوطني 
الذي تنتظره اس��تحقاقات كثيرة على 

املستوين العربي والقاري.
وقال املدرب احملترف املصري احمد محمد 

اخملتار املش��رف على املنتخبات الوطنية 
ون��ادي اله��دف التخصص��ي: اج��د ان 
املس��توى العام للبطولة جيد، كما ان 
تقارب مس��تويات الاعبن لم يحسم 
الاعبن  باس��تثناء  النتيج��ة مبك��راً، 
رواند حامد ومعزز ظاهر، اللذين حسما 
تاهلهما مبكراً، اخملتار اش��اد مبستويات 
الاعبن املشاركن في البطولة، والذين 
تطوروا كثيراً في الفترة القليلة املاضية، 
كما اثنى على االمكانيات الكبيرة التي 
يتحلى بها العبوا الشطرجن في العراق،  
واملواه��ب الت��ي ميتلكه��ا ه��ذا البلد، 
مشيراً الى ان الاعبن الذين تاهلوا هم 
االفضل ، بحك��م امتاكهم امكانيات 
عالي��ة ومس��تويات متمي��زة، كم��ا ان 
الاعب��ن الذين ل��م يتاهلوا اكتس��بوا 
اخلب��رة وثقاف��ة اللعبة، وهم��ا عاملن 
مهمن واساس��ين لكل العب،وطالب 
م��ن القائمن على اللعب��ة على ضرورة 
زي��ادة القاعدة م��ن الاعب��ن الصغار، 
الذين س��يكونون مستقبل اللعبة في 
بلدك��م، مثنياً على ال��دور الكبير الذي 
يبذله احتاد اللعبة في اقامة نش��اطاته 
اخلارجية رغم  املس��تمرة ومش��اركاته 

الضائقة املالية.

* املنسق اإلعالمي الحتاد الشطرجن

في المنافسات التي احتضنها نادي الهدف

5 العبين يتأهلون الى نهائي العراق بالشطرنج

تقرير

جانب من املنافسات
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بغداد ـ الصباح الجديد:
حقق فريق نفط اجلنوب فوزا مهما 
عل��ى فري��ق النج��ف ف��ي ملعب 
األخي��ر بهدف��ن له��دف، كما فاز 
كرباء بالنتيج��ة ذاتها على فريق 
البحري ف��ي ملعب الزبي��ر، وذلك 
في افتتاح اجلول��ة 15 من املرحلة 
االول��ى لدوري الك��رة املمتاز عصر 

أمس.
وجت��رى اليوم اخلمي��س، 5 مباريات، 
حلس��اب اجلولة ذاتها، ففي ملعب 
التاج��ي يلع��ب الكهرب��اء ام��ام 
فريق الديواني، ام��ا ملعب املدينة 
البصرة، فس��يكون  في  الرياضية 
مس��رحا ملواجهة املين��اء وضيفه 
ملع��ب  وف��ي  الس��ماوة..  فري��ق 
ميس��ان الدولي، جترى مباراة نفط 
ميس��ان والش��رطة، ام��ا مب��اراة 
الصناع��ات الكهربائي��ة واحل��دود 
فس��تجرى في ملع��ب الصناعة.. 

كم��ا يلعب في الي��وم ذاته، فريقا 
نفط الوسط امام أمانة بغداد في 

ملعب النجف .
وفي يوم غٍد اجلمعة تقام مباراتان، 
االول��ى قم��ة جماهيري��ة مرتقبة 
يضيفها ملعب الش��عب الدولي 
بن الزوراء املتصدر بنقاطه ال� 38 
امام فريق الطلب��ة صاحب املركز 
السابع وله 21 نقطة، املباراة  التي 
ستش��هد اعت��زال الاعب الدولي 
الس��ابق حيدر عبدالرزاق رس��ميا 
يتوقع لها ان تش��هد إث��ارة وندية، 
وال س��يما ان املتصدر يسعى إلى 
اضافة 3 نقاط جديدة بعد عودته 
رحلت��ه  مس��تهل  م��ن  متعث��راً 
االس��يوية بتعادل��ه ام��ام العهد 
اللبنان��ي بهدف ملثل��ه، اما االنيق 
فامض��ى االيام املاضية منتش��ياً 

بالفوز على امليناء.
وفي املب��اراة الثانية يلتقي النفط 

وفريق احلسن في ملعب الصناعة، 
األول ميلك 25 نقطة باملركز الثالث، 
اما الثاني فيملك 10 نقاط باملركز 
السابع عش��ر، النفطيون ميلكون 
ميزة االس��تقرار، اما فريق احلسن 
الش��بابية،  فيعتمد على طاقاته 
اال ان��ه يتراجع ف��ي نتائجه برغم 
تقدميه مستويات فنية مشجعة.

ختام اجلولة س��يكون يوم السبت 
17 ش��باط، عندما يضيف ملعب 
الش��عب الدول��ي مب��اراة الق��وة 
اجلوي��ة العائ��د من قط��ر، بتعادل 
في أول��ى مبارياته ضم��ن بطولة 
كأس االحتاد االس��يوي امام اجلزيرة 
س��يلعب  وه��و   ،2  �  2 االردن��ي 
والفوز  التعويض  املباراة بطم��وح 
ومصاحل��ة جماهي��ره بنقاطه ال� 
25 وهو باملركز الرابع عندما ياقي 
منافس��ه فريق زاخو ال��ذي يحتل 

الترتيب 15 بنقاطه ال� 11.

اليوم.. خمسة لقاءات 
في الجولة 15 لممتاز الكرة

عبطان  يستقبل درجال ويؤكد فتح األبواب 
أمام الكفاءات والخبرات الرياضية 

تونسـ منتصر األسدي*
وصلت بعثة فريق الش��رطة للكرة 
الطائرة ، مس��اء أمس الثاثاء ، الى 
إس��تعداداً  التونس��ية  العاصم��ة 
للمش��اركة في منافس��ات بطولة 
األندي��ة العربي��ة ، والت��ي س��تقام 
في الفترة من الس��ابع عشر لغاية 
الش��هر  والعش��رين من  الس��ادس 
احلالي ، مبش��اركة )20( فريقاً ميثلون 
أثنى عش��رة بلداً عربياً ، وس��يمثل 
الع��راق خ��ال احملف��ل العرب��ي ناديا 
الش��رطة إضاف��ة ال��ى حامل لقب 
الدوري املمتاز للموسم املاضي فريق 

البيشمركة .
وتض��م بعث��ة فريق الش��رطة )12( 
العباً إضافة ألعضاء اجلهازين الفني 
الوف��د  ويت��رأس   ، للفري��ق  واإلداري 
عضو الهيئة اإلدارية لنادي الشرطة 
الرياضي ومش��رف الفريق أحس��ان 

الدراجي .
األندي��ة  بطول��ة  قرع��ة  أس��فرت 
العربي��ة في نس��ختها السادس��ة 
والثاث��ون والتي أجري��ت مؤخراً مبقر 
االحتاد البحريني للكرة الطائرة ، عن 
وقوع فريق الش��رطة في مجموعة 
حديدي��ة ال��ى جان��ب حام��ل لقب 

النس��خة املاضي��ة فري��ق األهل��ي 
البحرين��ي وتنورين اللبناني واألهلي 
امللك��ي  واجلي��ش  الليب��ي  بنغ��ازي 
املغربي في اجملموع��ة األولى ، بينما 
ضم��ت اجملموع��ة الثاني��ة كاً م��ن 
الري��ان القط��ري، األحتاد الس��عودي، 
الس��ويحلي الليبي، اجملمع البترولي 
اجلزائري، سنجل الفلسطيني فيما 
جاءت اجملموع��ة الثالثة على النحو 
العرب��ي  األت��ي الس��ام العمان��ي، 
القطري، الهال الس��عودي، س��بيد 
ب��ول اللبنان��ي، النج��م الس��احلي 
التونس��ي وضمت اجملموعة الرابعة 

ممثل ك��رة الطائرة العراقي��ة الثاني 
فريق البيش��مركة ، ب��رج بوعريريج 
السيب  الس��وداني،  األمان  اجلزائري، 

العماني، الترجي التونسي.
ويبح��ث وف��د فريق الش��رطة على 
تأم��ن اج��راء مب��اراة ودية م��ع أحد 
أندية الدوري املمتاز التونس��ي اليوم 
اخلمي��س ، قب��ل أنط��اق فعالي��ات 
البطول��ة ، وعل��ى األرجح س��تكون 
أم��ام فري��ق بو س��عيد ال��ذي أبدى 
موافقت��ه املبدئية عل��ى اللعب مع 
أبناء القيثارة اخلضراء ، وكان الفريق 
قد أدى أول��ى وحداته التدريبية على 

صالة النادي األفريقي والتي شملت 
إجراء متارين اللياقة البدنية خفيفة 
إلزال��ة حال��ة التعب واإلره��اق التي 
عان��ى منه��ا الاعب��ن ج��راء رحلة 

السفر الطويلة .
وأكد رئي��س الوفد مش��رف الفريق 
أحس��ان الدراج��ي أن ه��دف أبن��اء 
القيثارة اخلضراء خال مشاركتهم 
في البطولة احلالي��ة الذهاب بعيداً 
في املنافسة العربية ، وأثنى الدراجي 
على كافة اجلهود التي يبذلها أعضاء 
اجلهازين الفن��ي واإلداري إضافة الى 
الاعبون من أجل س��عيهم احلثيث 

لتحقي��ق اإلجن��ازات الدولي��ة الت��ي 
تليق بس��معة وتاريخ نادي الشرطة 
الرياض��ي، مبدي��اً إعجاب��ه باألجواء 
الرائعة الت��ي حتيط تدريبات الفريق، 
إذ بدت عامات األنسجام والتفاهم 
الكامل بن الاعب��ن واجلهاز الفني 
خ��ال التدريب��ات واضح��ة وكبيرة، 
والت��ي بطبيعة احلال تعتبر مؤش��ر 
إيجابي على إمكاني��ة حتقيق نتائج 
جيدة والذهاب بعي��داً في البطولة 

العربية.

* موفد إعالم النادي

طائرة الشرطة تجري أولى وحداتها التدريبية استعدادًا لبطولة األندية العربية



احل��ب )هاحلرف��ن.. م��ش أكثر( 
.. هك��ذا غنى وأنش��د الصوت 
اجلبل��ي اخلالد ودي��ع الصافي ... 
نعم )ح( و)ب( = حب هما حرفان 
ال ثالث لهما... لكنهما يحمالن 
معاني كبي��رة وبليغة ومؤثرة.. 
في حياتن��ا االجتماعية.. )احلب( 
يقلب املوازين رأس��ا على عقب 
ألنه يحمل أجمل األحاس��يس 
اإلنسانية الرقيقة والشفافة.. 
يحول احلزن الى ف��رح.. والكآبة 
واليأس  وانش��راح...  راح��ة  الى 
الى تفاؤل وأمل.. واإلحباط الى 
عطاء.. والظالم الى نور.. واملوت 
الى حياة، لكن.. ليس كل أبناء 
البش��ر.. يعرف��ون.. قيمة احلاء 

والباء !!
واجملتمع��ات  الش��عوب 
املناس��بات  تفتعل  املتحضرة.. 
وتخفف  لتعيش��ها  السعيدة 
عن نفس��ها ضغوط��ات احلياة 
ومش��اكلها...  وصعوباته��ا 
إنها تبتك��ر وتخترع الفعاليات 
املفرحة ألنها تش��عر بأن احلياة 
قصي��رة.. وال داع��ي إلضاعتها 
و)اللغو(  والصراع��ات  بالهموم 
الف��ارغ، ش��عوب تعم��ل على 
اس��تغالل كل حلظة لتعيشها 
وتتمت��ع بجمالها...  بها  وحتس 
لتنطلق م��ن  خاللها الى حياة 
أفضل.. لقد ابتكروا..عيد احلب 
وعيد الزهور وعيد األم... وغيرها 
من املناس��بات الس��عيدة، ألن 
احل��ب.. يعن��ي احلي��اة و..)احلياة 
حل��وة ..بس نفهمه��ا ... احلياة  
غن��وة.. محلى احلانه��ا... احلياة 
جن��ة.. لل��ي يهواه��ا..... احلياة 
به��ذه  يرعاه��ا(...  لل��ي  وردة.. 
تغن��ى  الس��احرة  الكلم��ات 
املوسيقار الراحل فريد األطرش 
باحلب، لكن كيف س��يفهمها 
والقت��ل  احلق��د  س��كن  م��ن 
والبغضاء.. تالبي��ب قلبه وزوايا 
عقل��ه..... إنهما حرف��ان.. لكن 
باس��تطاعتها إذاب��ة جبال من 
األحق��اد والضغائن واملش��اكل 
والُعق��د، فف��ي الوق��ت ال��ذي 
تبحث فيه ش��عوب األرض عن 
ف��ي فصول  املنش��ود  ربيعه��ا 
السنة... فإن مجتمعاتنا تبحث 

..عن  العج��اف  ف��ي س��نواتها 
خريفها !

: نَِقيُض الُبْغِض... هوالودادُ  احلُبُّ
وال�َمَحبَّ��ُة،. ل��ه ارتباط معنوي 
بالقلب.. فنج��د أن من يقع في 
فخ احل��ب.. س��يعاني بالتأكيد 
من تذبذب في دقات قلبه وعدم 
اس��تقرارها.. له��ذا يلجأ بعض 
ال��ى تضمن رس��ائل  )احملب��ن( 
احلب.. رس��ماً للقلب وهو ينزف 
دماً بعد إصابته بس��هم احلب.. 
وهي املاركة املس��جلة والثابتة 
ف��ي قاموس خطاب��ات احملبن... 
إميانا منه��م بعدال��ة القضية 
أجله��ا،  م��ن  يناضل��ون  الت��ي 
وترجم��ة حقيقية للحالة التي 
يعيشها صاحب القلب املصاب 
بسهام احلب، طمعاً في أن ينال 

من وراء ذلك اهتمام احلبيب.
 ارتبط احلب بأوصاف وتسميات 
غي��ر تقليدي��ة.. منه��ا.. احل��ب 
السياس��ي، احلب الدامي، احلب 
الفنانة ش��ادية  األعمى... لكن 
كانت واضحة ودقيقة وصريحة 
في تشخيصها للحب احلقيقي 
)ماينتهي��ش...  بأن��ه  بقوله��ا: 
طول السنن.. مايتنسيش... وال 

احلنن..(!
هن��اك قص��ص حب قصي��رة.. 

تنش��أ ع��ادة قبي��ل 
 . . ت ب��ا نتخا ال ا

ب��ن املواطن��ن 
والسياسين... 
لكن سرعان ما 

تنتهي بالنسيان 
االنفص��ال..  أو 
تتحقق  أن  فبمجرد 
وأه��داف  أح��الم 
أما  )السياس��ين( 

باجللوس على كرسي 
التنفيذية  الس��لطة 
أو التشريعية ..عندها 

يك��ون الناخب قد دخل 
النس��يان...  غياه��ب  في 

أن  إال  املواط��ن  وماعل��ى 
يحصد الريح والهواء.

احل��ب حلن جمي��ل... يتغنى 
ب��ن قلب��ن.. لك��ن الغريب 
ال  السياس��ين  أكث��ر  أن 

)يتغن��ون( أب��داً به��ذه املفردة 

واليقترب��ون منها  في خطبهم 
أو تصريحاته��م، وال تتضمنها 
تتضم��ن  ب��ل  قواميس��هم... 
مف��ردات: البغض، التس��قيط، 
الكراهية، التشهير، االتهامات، 

األحقاد، املساومات ..!
ولعل )عيد احلب( في زمن اإلرهاب 
والترهي��ب هو أحد املناس��بات 
اجلميلة التي يحتفل بها الكثير 
املواطن��ن س��نوياً.. حتى  م��ن 
ل��و كان هذا العيد مس��تورداً... 
وما الضي��ر إذا اس��توردنا.. كل 
األشياء التي تبعث في نفوسنا 
الس��رور وجت��دد فين��ا روح احملبة 
وترفدن��ا  واإلنس��انية  واأللف��ة 
بجرعة من األحاسيس اجلميلة 
باحلب ال��ذي بدأنا نفقد طعمه 
وحالوت��ه.... قد تكون مناس��بة 
ليس��تعيد فيها جزءاً  للبعض 
املفق��ودة  إنس��انيتهم  م��ن 
بفعل تس��لل األفكارالظالمية 
واألجن��دات التي حتاول جتريدهم 
منها... احل��ب.. حرف��ان ال ثالث 
لهم��ا... إن... س��محنا بوج��ود 
ثغ��رة أو فجوة أو جفاء بن أبناء 
مجتمعن��ا... ف��إن الش��يطان.. 
س��يكون ثالثنا....عندها نقول.. 

ياساتر استر......!

• ضوء
 .. هن��اك م��ن 
يبح��ث ف��ي 
ل  فص��و
السنة عن 
بال  )ربي��ع( 

زهور !

الحب.. عيد  !

عاصم جهاد
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الحزب الذي شبع موتًا

جمال جصاني

كم��ا هي دورة حياة الكائنات احلي��ة ومحطاتها املعروفة 
)والدة ث��م نضج وه��رم وفن��اء( كذلك هو ح��ال األحزاب 
السياس��ية بوصفه��ا ح��ركات اجتماعي��ة تعيش مثل 
ه��ذه األطوار، والتي متتد أو تقصر وفقاً حليوية ذلك احلزب 
وقدرته على التجدد وعدم االستس��الم للركود املؤدي الى 
التفسخ السريع. وما حصل لعميد األحزاب السياسية 
العراقي��ة )احل��زب الش��يوعي( يع��ّد مثاالً واضح��اً على 
ذلك، لقد عكس��ت مس��يرته خالل أقل م��ن ثالثة عقود 
عل��ى تأسيس��ه )1934( الى حلظ��ة اغتي��ال اجلمهورية 
األول��ى )1963( والفش��ل الذريع الذي رافق اس��تراتيجية 
الدف��اع عنها وع��ن اآلالف من كوادره وأنص��اره، بيد زمرة 
)املنحرف��ون( الت��ي ال يتعدى عددهم األل��ف عنصر؛ هذا 
القانون الديالكتيكي الصارم حلركة احلياة وحتوالتها التي 
ال تعرف السكون، الذي دّونه "غوته" في عبارته الشهيرة 
)النظري��ة رمادية اللون ي��ا صديقي، لكن ش��جرة احلياة 
خضراء على الدوام(. ومن األهمية مبكان اإلش��ارة الى ما 
قاله زعيم احلزب آنذاك )س��الم عادل( الذي يتفق فيه مع 
ه��ذه احلقيقة، بعد وق��وع انقالب 8 ش��باط العام 1963 
وقب��ل اعتقال��ه من قب��ل قطعان احل��رس القومي بوقت 
قصير: )لقد خس��رنا املعرك��ة الع��ام 1959 وليس اآلن(. 
تع��ّرض اآلالف من خيرة بنات وأبن��اء هذا الوطن املنكوب، 
ال��ى حمالت بط��ش واغتيال واعتقال وتعذي��ب وإهانة ال 
مثيل لها، وعلى ي��د أتعس أنواع احلثاالت وأوباش اجملتمع، 
من دون أن يكلف س��دنة احلزب أنفس��هم بتقدمي أبسط 
اعت��ذار أو ش��رح واقعي ومس��ؤول عما ج��رى، ليس هذا 
وحس��ب، بل لم مير وقت طويل حتى دعى عدد من أعضاء 
اللجنة املركزية حلل احلزب واالنخراط باالحتاد االش��تراكي 
حت��ت رعاية زعيم االنقالب الدموي عبد الس��الم عارف، أو 
م��ا يعرف باألدبيات احلزبية ب� )خ��ط آب(. مع عودة البعث 
للس��لطة العام 1968 ع��ادت املفاوض��ات ثانية معهم، 
وقبل أن جتف دماء ضحاياهم من زعامات وأعضاء وأنصار 
احلزب واحلركة الدميقراطية العراقية، لتظهر الى الوجود 
ما يعرف باجلبهة الوطنية والقومية التقدمية، مناخات 
رفعت منس��وب احلم��اوة ل��دى س��كرتيرهم األول )عزيز 
محمد( ليطلق عبارته العبقرية: )س��نبني االش��تراكية 
سوية مع البعثين( أي عّدهم وفقاً للمعايير )املاركسية 
– اللينيني��ة( حزب��اً آخ��ر للطبق��ة العامل��ة. حلفاؤهم 
)البعثي��ون( لم يحتاجوا ألكثر من أربع س��نوات للتعرف 
بالتفصيل اململ على جميع ش��بكات احلزب الش��يوعي 
التنظيمية ومن ثم تصفيتها وس��حقها )1979-1974(. 
ه��ذه اجملزرة أيضاً مرت مرور الك��رام، من دون أن يرف جفن 
للس��كرتير األول ومريدي��ه. وبع��د ثالثة عق��ود من املوت 
الس��ريري في املنافي ودول الش��تات، عاد "الرفاق" بعد أن 
استأصل لهم املشرط اخلارجي "اإلمبريالي" النظام املباد 
ومؤسس��اته القمعية، عاد تالميذ م��ن حاول ذات هذيان 
"بناء االش��تراكية مع البعثين" عادوا ليتمتعوا ببركات 
الغ��وث العاب��ر للمحيط��ات، م��ن انتخاب��ات دميقراطية 
واس��تفتاء على دستور جديد واالنتقال صوب بناء الدولة 
احلديثة ومنظومتها القيمية، وعبر أكثر من أربعة عشر 
عام��اً له��ذه التجربة برهن��وا ومبا ال يقبل الش��ك؛ على 
حقيق��ة كونهم عاجزون عن مواكبة أبس��ط متطلبات 
العي��ش والتواصل م��ع احلاجات الواقعية لش��عوب هذا 
الوطن القدمي، أما الدقالت البهلوانية واخلطابات اجملنحة 
للبعض منهم، فهي تذكرنا باألعراض التي أش��رنا إليها 
بعد أن ارتفع منسوب احلماوة لدى املغفور له سكرتيرهم 
األول بداية السبعينيات من القرن املنصرم. هذه املراجعة 
الس��ريعة ال تبقي أي مجال للش��ك حول حقيقة املوت 
غير املعلن للحزب الذي جّسد ذات عصر أجمل ما هدهده 

العراقيون من آمال...

ومضــة

كاريكاتري ـ  عاصم جهاد

 حاوره: حيدر ناشي:
الفني��ة عش��رات  ق��دم خ��الل مس��يرته 
االعم��ال، وأدى ادواراً متع��ددة، ابتع��د م��ن 
خالله��ا ع��ن النمطي��ة والتك��رار، التقته 
الصباح اجلدي��د في القاه��رة ليحدثنا أوال 
عن الدراما العربية، وموضوع االعتماد على 
الس��يناريو اجلاهز من خالل اقتباس��ات عن 

روايات عاملية.

م��ا الفرق بني ان تقتب��س عن رواية عربية 
او عاملية؟

- الدرام��ا محكوم��ة باقتصادي��ات العمل 
الفن��ي، واملنتج��ون يخت��ارون االعمال التي 
ت��در عليهم االموال، وه��ذا يعني ان املنتج 
قد ال يكون مهتماً بطرح قضايا اجتماعية 
وفكرية بقدر اهتمامه بالربح، وقد يصطدم 
ايضاً برفض احملطات الفضائية ش��راء هذه 
االعم��ال، ل��ذا تراه مضط��راً ال��ى انتاج ما 

يتماهى مع مصلحة احملطة.
 الدرام��ا املصري��ة تعرض��ت ال��ى مؤامرة، 
الغ��رض منه��ا تفريغه��ا م��ن محتواه��ا 
االنس��اني واالجتماع��ي، اذ هناك محطات 
تلفزيوني��ة س��يطرت ف��ي العق��د األخير 
على الس��احة الفنية في مصر فأصبحت 
تتحك��م باملنتج الفن��ي وتفرض��ه احياناً، 
واعتمدت على "دراما الهدم" بتقدمي ابطال 

اعمالها كبلطجية السالح هو رد فعلهم 
إزاء أي فعل ترافقه االلفاظ النابية

* ما ه��و دوركم كفنان��ني للوقوف بوجه 
تلك الهجمة؟ 

املنت��ج،  عل��ى  نف��رض  ان  نس��تطيع  ال 
ألنن��ا بحاجة ال��ى التواجد واالس��تمرارية 
ف��ي العم��ل، إال ان هن��اك حت��ركات لعقد 
جلس��ات واعط��اء بدائل وعق��د اتفاقيات، 
وانا ش��خصياً حتدث��ت في ش��تى البرامج 
التلفزيونية ع��ن هذا الطوفان غير املعروف 
مصدره وهدفه، فال ميكن القبول مبا يحصل 

الن نتائج��ه حُت��دث خلالً مجتمعي��اً كبيراً، 
وبالفع��ل ازدادت نس��بة اعم��ال البلطجة 
واخليان��ة الزوجية وغيرها من الس��لوكيات 
وذلك نتيجة تأثر الشباب في سن املراهقة 
مب��ا تطرحه الس��ينما او التلفزي��ون، ويبدو 
اننا حركنا الس��كون وبدأت في الس��نتن 
االخيرتن بوادر امل خصوصاً بعد ان اصبح 

للدولة دور لإلسهام بتعديل املسار.
 حتدث أبو رية عن ميزة الفنان الناجح، وعن 

قدرته بإقناع اجلمهور مبا يقدمه وقال:
- ان مقياس جودة وجناح املمثل مدى تصديق 
املتلقي له، فان اس��تطاع اقناع اجلمهور مبا 

يقدمه فهو ممثل ناجح، وبالطبع االداء امام 
الكاميرا مختلف نسبياً عما هو عليه في 

املسرح.

الواقعية النقدية الت��ي انتهجها بعض 
اخملرجني املصريني، ه��ل تعتقد انها تعّبر 

عن واقع اجملتمع املصري؟ 
 باعتق��ادي ال، ألنه��ا ص��وّرت الواق��ع ف��ي 
بع��ض األحيان بنحو مبال��غ به، وليس كما 
يج��ب ان يك��ون، فوظيف��ة الفن الس��عي 
م��ن اجل تغيير الواق��ع، بطريقة ذكية، عن 
طريق عرض املشكلة وتبعاتها وسلبياتها 
عل��ى الف��رد واجملتم��ع وباملقاب��ل اخلطوات 
الكفيل��ة بالتغيي��ر، والنتيج��ة اإليجابية 
والوض��ع املس��تقر في ح��ال االبتع��اد عن 
املش��كلة وإيجاد س��بل حله��ا، فذلك هو 
ما يشجع املش��اهد للسعي خلف مباهج 
احلياة بطريقة صحيحة، ميكن ان تس��هم 

بتصحيح املسار.

. * م��ا أعم��ال الفن��ان كم��ال اب��و ري��ه 
املقبلة؟ 

- اصور حاليا مسلس��ل )بركة( من بطولة 
عمرو س��عد، وهالة صدق��ي، وجنوم اخرين، 
إضافة الى عدد من االعمال لم يتم االتفاق 

عليها بعد.

كمال أبو ريه: الدراما المصرية تتعرض الى مؤامرة هدامة

كمال ابو ريه مع احملاور

ASSABAH ALJADEED

بغداد - الصباح الجديد:
قدمت فرق��ة العراق للفن��ون املس��رحية التابعة للبيت 
الثقافي الفيلي، التابع لدائرة العالقات الثقافية العامة، 
مس��رحية بعن��وان )كونكري��ت( تأليف وإخ��راج إبراهيم 

حسب اهلل ، على مسرح الرافدين.
قال��ت مدي��رة البي��ت الثقاف��ي الفيلي فخرية جاس��م 
محمد، في حديثها عن موضوع املسرحية: يعالج العمل 
املسرحي األوضاع التي متر على بلدنا، و يدعو إلى اإلصالح 
والتكات��ف والوقوف بوجه الفس��اد، مش��يرة إلى التميز 
في اإلخراج والتمثيل وقدرة العاملن في املس��رحية على 

إيصال املعلومة إلى اجلمهور.
وزعت في ختام العرض املس��رحي الش��هادات التقديرية 

على املشاركن تثميناً جلهودهم في اجملال املسرحي.

الصباح الجديد - وكاالت:
ينتظر الوس��ط الفن��ي في مص��ر خالل أس��ابيع قليلة 
خروج فريق مس��رحي جديد إلى النور، معني بقضايا ذوي 
االحتياجات اخلاصة، على مس��رح خ��اص مجهز مبعدات 

للمكفوفن والصم والبكم.
وق��ال إس��ماعيل مختار رئي��س البيت الفني للمس��رح، 
املظلة التي جتمع حتتها معظم مسارح القطاع احلكومي، 
ف��ي مقابلة مع "رويترز": "قريبا جدا، رمبا خالل أقل من 20 
يوما، س��يتم تدشن أحدث فرقة مس��رحية حتمل اسم 

)الشمس(، وتندرج حتت مسمى املسرح النوعي".
وأضاف: " تعم��ل الفرقة لذوي االحتياجات اخلاصة، أو من 
نفضل تسميتهم بذوي القدرات اخلاصة، سيكون مقرها 
مس��رح احلديقة الدولية. من خالل هذا املس��رح سننتج 
عروضا عن هموم ومشكالت وقضايا ذوي القدرات اخلاصة، 
إضافة إلى ع��روض أخرى جتمع ب��ن ذوي القدرات اخلاصة 

وممثلن من البيت الفني للمسرح".
وقب��ل تأس��يس الفرق��ة كان��ت للبيت الفني للمس��رح 
بع��ض التجارب مبج��ال مس��رح ذوي االحتياجات اخلاصة، 
منها عرض "ورد وياس��من" ملس��رح الش��باب الذي دمج 
بن املمثل��ن وذوي االحتياجات اخلاص��ة، وعرض "العطر" 
ملس��رح الطليعة الذي قدمه فنان��ون من الصم والبكم، 
وهو ما شجع على تأسيس فرقة دائمة لذوي االحتياجات 

اخلاصة بهدف دمجهم في اجملتمع.

مسرحية كونكريت في 
البيت الثقافي الفيلي

شمس لذوي 
االحتياجات الخاصة

الصباح الجديد - وكاالت:
تستعد الفنانة هيفاء وهبي لبدء تصوير 
أولى املش��اهد ضم��ن الس��ياق الدرامي 
ملسلس��ل " لعنة كارما"  نهاية الش��هر 
اجلاري، في مش��اهد جتمعه��ا مع النجم 
محم��د رجب بعدما تعاقدا رس��ميا على 

املشاركة في بطولة املسلسل.
يشار إلى أن مسلسل "لعنة كارما" تعاون 
ثان بن هيفاء واملنتج ممدوح ش��اهن، بعد 
ان قدم��ا معا مسلس��ل "احلرباية"، الذي 

عرض في شهر رمضان املاضي.
يش��ارك في بطول��ة "لعنة كارم��ا" الى 
جانب هيفاء، سامي مغاوري، وخالد زكى، 
وس��ماح أنور، وآخرون، واملسلس��ل تأليف 

عبير سليمان، وإخراج إسماعيل فاروق.

من جانب أخرى شّكلت املالمح اخلارجية 
الت��ي جتم��ع عارض��ة األزي��اء العربي��ة 
س��ارة بهيفاء وهب��ي أزم��ة كبيرة بن 
الطرف��ن، بعد أن ق��ّررت األولى خوض 
غم��ار األض��واء والدخ��ول بق��وة إلى 
عال��م الفن وتصوي��ر اإلعالنات بدعم 
إعالم��ي كبي��ر، وهي الناحي��ة التي 
رمبا س��وف تشعل النيران بينها وبن 
هيفاء التي ال حتّبذ وجود منافس��ات 
ف��ي الوس��ط الفني على مس��توى 

اجلم��ال، مع األخذ بعن االعتبار إصرار 
فت��اة املوضة على الظه��ور في مواقع 
التواصل االجتماعي وه��ي تغّني على 

أنغام أغنيات هيفاء في إش��ارة إلى قرب 
الشبه بن الطرفن.

هيفاء وهبي تستعد لتصوير أولى 
مشاهدها بـ"لعنة كارما" 20 شباط

الصباح الجديد - وكاالت:
تعت��زم أملانيا الت��ي يطل��ق عليها "أمة 
السيارات"، تطبيق أسلوب جديد للحد 
من تلوث الهواء، يتمثل في جعل النقل 
العموم��ي داخل املدن مجاني��ا مما يقلل 

من االزدحام والتلوث معا.
وجاء ذل��ك خالل رس��الة وجهه��ا ثالث 
وزراء أمل��ان من بينهم وزي��رة البيئة بابرا 
هندريك��س إلى مفوض البيئ��ة باالحتاد 
األوروبي، كارمينو فيال، استعرضوا فيها 
اإلج��راءات التي تعت��زم أملاني��ا اتخاذها 
للحد من تلوث الهواء وااللتزام باملعايير 

األوروبية في هذا الشأن.
وم��ن املقرر اختب��ار هذا املقت��رح اجلديد 
بحل��ول نهاي��ة العام احلال��ي في خمس 

مدن غربي أملانيا، من بينها بون، واملدينة 
الصناعية إيسن، ومانهامي.

وتع��ول احلكوم��ة عل��ى تقلي��ل اعتماد 
املواطنن على سياراتهم مما يقلل الزحام 

وبالتالي يقلل انبعاث العوادم.
وتع��د اخلط��وة في ح��د ذاته��ا ثورية مبا 
يكف���ي في بل��د ينظ��ر إليه عل��ى أنه 
ف��ي  الس��يارات  لصناع��ة  عاصم���ة 

العال�م.
ومن بن اخلطوات األخرى التي تدرسها 
برل��ن، وض��ع مزيد م��ن القي��ود على 
انبع��اث العوادم من احلاف��الت العامة 
وس��يارات التاكسي، وإنش��اء مناطق 
منخفض��ة االنبعاثات عبر تقليل عدد 
السيارات فيها، ودعم اللجوء ملشاركة 

السيارات بن الناس.
وكان��ت املفوضي��ة األوروبي��ة قد 
طلب��ت م��ن أملاني��ا وتس��ع دول 

أخرى، بينها إس��بانيا وفرنسا 
الئح��ة  لتق��دمي  وبريطاني��ا، 

باإلجراءات التي ستقوم بها 
في مج��ال حماي��ة تلوث 
الهواء. وإذا لم متتثل هذه 
ال��دول للمعايي��ر التي 
بروكس��ل،  وضعته��ا 
س��تواجه  فإنه��ا 
إج��راءات قانونية في 

احملكم��ة األوروبي��ة 
فرض  بينه��ا  م��ن 

غرامات ضخمة.

الصباح الجديد - وكاالت:
كش��فت احلكوم��ة البريطاني��ة ع��ن 
تكنولوجي��ا جدي��دة حلذف امل��واد التي 
تدعو الى التطرف، من حسابات مواقع 
التواصل االجتماع��ي. وقالت احلكومة 
إن النظ��ام يس��تخدم آلي��ة متقدم��ة 
الصوتي��ة  املكون��ات  حتلي��ل  تتعل��م 
والبصري��ة للمقاطع املصورة، بحثا عن 
"إش��ارات كامنة"، ولتقرير ما إذا كانت 

دعاي��ة لتنظي��م "داع��ش". األداة التي 
كش��فت عنها وزيرة الداخلية آمبر رود، 
س��تقدم في وادي الس��يليكون وسط 
تصعيد الضغط على مواقع التواصل، 
للقيام باملزيد إلزالة احملتوى املتطرف من 
منصاته��ا. وقالت ش��ركة "يونيليفر"، 
إنها أضافت صوته��ا للمطالبن بتلك 
التح��ركات. وأوض��ح كبي��ر مس��ؤولي 
التس��ويق في الش��ركة كيث ويد، في 

مؤمتر للش��ركات في "بالم 
ديزي��رت" بكاليفورني��ا، أنه 
أخبر "فيس بوك" و"غوغل" 
و"تويتر" و"س��ناب ش��ات" 
يونيليف��ر  أن  و"أم��ازون"، 
"كمعلن موثوق به، ال تريد 
اإلع��الن عل��ى منص��ات ال 
تقدم إسهاما إيجابيا في 

اجملتمع".

النقل المجاني لتقليل التلوث البيئي في ألمانيا

تكنولوجيا بريطانية لغربلة محتويات التطرف
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