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السليمانية ـ عباس كاريزي: 
أعلنــت وزارة اخلارجية االميركية، 
دعمها نتائج االنتخابات العراقية، 
واصفًة إياها باملوثوق بها، مرجحة 
ان تكون احلكومة العراقية املقبلة 

ائتالفية.
وزارة  باســم  املتحــدث  وقالــت 
اخلارجية االميركيــة هيذر نويرت 
في مؤمتر صحفي، "ان االنتخابات 
العراقيــة التي جرت قبل ايام ذات 
مصداقية وموثوق بها، بحســب 
التقاريــر التــي اطلعنــا عليها 
املدنية  املنظمــات  من  والصادرة 

والدولية التي تواجدت هناك".
مشــيرًة الى ان "الواليات املتحدة 
االميركيــة تعلم بوجــود بعض 
التقارير التي تشــير الى حصول 
االماكن،  بعض  في  تزوير  عمليات 
وان املفوضيــة العليا لالنتخابات 

حتقق في صحة هذه التقارير".
"سائرون"  حتالف  تصدر  وبشــأن 
للنتائج  الصــدر  مقتدى  بزعامة 
مفوضية  اعلنتها  التــي  األولية 
بإسم  املتحدث  قالت  االنتخابات، 
اخلارجيــة االميركية "نحن نعلم 
جيــداً تاريــخ ومواقــف مقتدى 
الصــدر، إال ان احلكومة العراقية 
حكومــة  ســتكون  القادمــة 

إئتالفية".
اطراف  ســتة  قدمــت  وبينمــا 

اعتراضهــا مجــددا  سياســية 
على نتائــج االنتخابات في اقليم 
كردستان، في اطار مذكرة قدمتها 
املتحدة، مطالبة  االمم  الى مكتب 
الدوليــة بالتدخل لرفع  املنظمة 
الظلم الذي وقع عليها مشــيرة 
التالعب الذي حصل وضع  ان  الى 
مســألة حقوق االنسان واحلريات 
احملك  على  االجتماعي  والســلم 
الوطني  االحتاد  رفض  االقليم،  في 
الكردســتاني توجيــه اي تهــم 
لــه بالتالعب او التزويــر، مطالباً 
او  اعتراض  لديهــا  التي  االطراف 
شكاوى ان تقدمها الى املفوضية 
وتتخذ  فيهــا  بدورهــا  لتنظــر 

املطلوب بحقها.
وقــال عضو اجمللــس القيادي في 
االحتاد الوطني فريد اسســرد في 
تصريــح للصبــاح اجلديــد،  في 
معرض رده علــى االتهامات التي 
بالقيام بخروقات  توجه الى حزبه 
اجريت  التــي  االنتخابــات  فــي 
فــي 12 من ايار اجلــاري، ان االحتاد 
الوطنــي لم يقم بايــة خروقات 
فــي االنتخابــات وفقــا للنتائج 
التي اعلنــت عنها املفوضية، وان 
اي طرف سياســي لــه احلق في 
حول  والطعون  االعتراضات  تقدمي 

النتائج الى املفوضية.
تفصيالت أوسع ص2

الخارجية األميركية تدعم نتائج االنتخابات 
وترّجح أن الحكومة ستكون ائتالفية

جانب من عملية االقتراع لالنتخابات النيابية األخيرة

بغداد ـ الصباح الجديد:
العليا املستقلة  أكدت املفوضية 
لالنتخابات، أمــس االربعاء، ان ما 
يظهر من ارقام بشأن عدد مقاعد 
بالدقة وال  الكيانــات ال يتســم 
عالقة للمفوضيــة مبا يظهر من 
ارقام بهذا الشــأن مشيرا الى ان 
النهائية غيــر املصادق  النتائــج 

عليها ستكون اليوم اخلميس.
وقال عضو مجلس املفوضني حازم 
الرديني في تصريــح صحفي، ان 
"األرقام املعلنة من قبل املفوضية 
الكيانات ليست نهائية  ملا حازته 
ليس  ولكــن  للتغييــر،  وقابلــة 

بنسب كبيرة".
وأضاف، ان "األمر املستغرب اآلخر 

هو تداول األســماء الفائزة بأرقام 
غير دقيقة".

وأشــار الريديني الى ان "األصوات 
املعلــن عنهــا للقوائــم المتثل 
نســبة مئة باملئــة، ولكن بعض 
التأثيــر  حاولــت  الفضائيــات 
والتشــويش على النتائج بشكل 
مسبق من خالل إعالنها عن ارقام 

غير دقيقة".
وأوضح، ان "النتائج النهائية غير 
اليوم  عليها ســتعلن  املصــادق 
صحفي  مؤمتــر  خالل  اخلميــس، 
يعلن فيه عدد املقاعد و املرشحني 
الفائزيــن وعــدد األصــوات التي 

حازوها".
تتمة ص3

بغداد ـ الصباح الجديد:
أكــد محافــظ الهيئــة العامة 
إبراهيم  السعودية  لالستثمار في 
مبنفذ  العمــل  انطــالق  العمــر، 
"جديدة عرعر" احلدودي بني العراق 
والسعودية خالل االشهر العشرة 

املقبلة.
وقال العمر فــي تصريح صحفي، 
إن "رجال األعمــال أمامهم فرص 
كبيــرة وخاصة بأن عرعــر تعتبر 
بوابــة العــراق، وبغــداد لديهــا 
مشــاريع إعادة األعمار وفيه فرص 
بحســب  كبيــرة"،  اســتثمارية 

صحيفة الرياض السعودية".

وأضــاف العمــر، انــه " أرســي 
مشــروع حتســني منفــذ جديدة 
عرعر الســعودي والعراقي، وخالل 
عشرة أشهر سينطلق العمل عبر 
إلى "منطقة  املنفذين"، مشــيرا 
جديدة  منفذ  في  التجاري  التبادل 
عرعــر وهي جاذبة لالســتثمارات 
للشــركات  منشــطة  وتكــون 

املتوسطة والصغيرة في عرعر".
أمام  "التحــدي  أن  إلــى  واشــار 
جلب  كيفية  فــي  يتمثل  الهيئة 
االستثمارات للمنطقة"، مؤكدا ان 
"الفترة املقبلة فترة واعدة لتوطني 

الصناعة وجلب املستثمرين ".

بغداد - وعد الشمري:
أمس  االحتاديــة،  احلكومة  أكــدت 
االربعــاء، حرصهــا على كشــف 
حقيقة اتهامــات تزوير االنتخابات 
فــي محافظــة كركــوك،  الفتة 
إلى انها وجهــت باتخاذ االجراءات 
املناســبة لضمــان احتــرام ارادة 

الناخب.
يأتي ذلك في وقــت، اعربت االدارة 
احمللية عن استغرابها كون صناديق 
على  االصــوات  وزعــت  االقتــراع 
مرشــحي حزب واحد بالتســاوي، 
وكشــفت عــن ســحب بعــض 
"واصــالت الذاكرة" قبــل ايام من 

االنتخابات بحجة فحصها.
وقــال املتحــدث االعالمــي جمللس 
الوزراء ســعد احلديثي في تصريح 
"رئيس  إن  اجلديــد"،  "الصباح  إلى 
اليوم  ومنذ  العبــادي  الوزراء حيدر 
دعا  االنتخابــات  الجــراء  الثانــي 
املفوضية املســتقلة إلى ارســال 

فريــق مهني متخصــص من اجل 
تقصي حقيقة الطعون والشكاوى 
على نتائج االنتخابات في كركوك".
"املهمــة  أن  احلديثــي  وأضــاف 
املفترضة لهذا الفريق تكون باجراء 
النتائــج االلكترونية  مطابقة بني 
املعلنــة ومــا موجود فــي بعض 

الصناديق من خــالل عدها وفرزها 
يدوياً".

واشار إلى ان "هذا االجراء ينبغي أن 
املستقلة  العليا  املفوضية  تتخذه 
اجلهــة  بوصفهــا  لالنتخابــات، 

القطاعية والفنية".
وشــدد احلديثي على "عــدم قدرة 

العبادي على التدخل في االجراءات 
هيئة  كونها  للمفوضيــة  الفنية 
مســتقلة، لكنه حريــص على ان 
تظهــر ارادة الناخب فــي النتائج 
ولضمان  عليهــا  تأثير  يكــون  وال 

شفافية عملية االقتراع".
تتمة ص3

بغداد- أسامة نجاح:
كشفت مديرية الدفاع املدني العامة 
التابعة إلى وزارة الداخلية، يوم أمس 
األربعــاء ، عن تشــكيل جلنــة عليا 
متكونة من أربع وزارات وهي الداخلية 
والدفــاع والصحــة والبلديات لرفع 
اجلثث املوجودة حتت األنقاض في مدن 
محافظة نينوى املدمرة ، فيما أكدت 
صحة احملافظة رفعها ألكثر من 950 
جثة وإرســالها إلــى الطب العدلي 
العناصر  بغداد ملعرفة  العاصمة  في 
اإلرهابيــة وجنســياتهم اخملتلفــة 

وفرزهم عن األشخاص املدنيني .  
 ويقــول مديــر عام مديريــة الدفاع 
املدني العامة اللواء كاظم ســلمان 
في حديث خاص لصحيفة ‘‘الصباح 
اجلديد‘‘ إن" احلكومة أمرت بتشكيل 
جلنة عليــا تتكون مــن أربعة وزارات 
والصحة  والدفــاع  الداخلية  وهــي 
والبلديــات وتكون برئاســة مديرية 
الدفاع املدني إلدارة ملف رفع األنقاض 
في محافظة نينوى وانتشال ما تبقى 
من جثث اجملاميع اإلرهابية "داعش" .

الدفاع  مديريــة  مديرعام  وأضــاف   

املدني أن" اخلطــوة األولى التي قمنا 
بهــا بدأت بفتــح الطــرق الضيقة 
متهيدا للدخول إلى األحياء السكنية 
اآللي  الهندســي  اجلهد  مبســاعدة 
التابع للفرقة 20 من اجليش العراقي 

وبلدية نينوى" .
 مــن جانبــه يقــول مديــر بلدية 
احلبو  الســتار  عبد  نينوى  محافظة 
لصحيفــة ‘‘الصبــاح اجلديــد‘‘ ان" 
الكوادر العاملة في قســم اخلدمات 
في بلدية محافظة نينوى وبإشــراف 
من مســؤولني األقســام انتهت من 

رفع األنقاض املتراكمة في عدة أحياء 
متفرقة في املوصل القدمية ".

وأضاف احلبــو ان" املــالكات الفنية 
أعادت فتح ابرز ســبعة شــوارع في 
مركــز املوصل هي خالد بــن الوليد 
وامليــدان  والشــعارين  والنجيفــي 
والسماكة والســراي ونينوى" مبينا 
بتوفير  البلدية ســتقوم  دوائــر  ان" 
والكهرباء  كاملاء  األساسية  اخلدمات 
إلعادة جميع عائالت امين املوصل إلى 

مناطقهم" .
تتمة ص3

بغداد ـ الصباح الجديد:
السيد  الوطني،  التحالف  رئيس  أدان 
الصهيوني  العــدوان  احلكيم،  عمار 
العشرات  وقتل  الفلسطينيني  على 

منهم.
وقال الســيد عمار احلكيم في بيان 
اجلديد" نسخة منه  "الصباح  تلقت 
"نتابُع بقلــٍق بالغ التطوراِت اخلطيرة 
فــي األراضي الفلســطينيِة احملتلة 
والتي أســفرْت عن سقوِط عشرات 
الشــهداء ومئات اجلرحــى، وإذ نديُن 

تأكيدنا  االنتهاكات جنددُ  هذه  بشدة 
على أحقيِة الشــعب الفلسطيني 

املظلوم بأراضيِه ومصيره وهويته".
الدولّي واملنظماِت  وطالب "اجملتمــعَ 
الدوليــة وعلى رأســها األمم املتحدة 
ومجلــس األمــن مبوقٍف حــازم جتاه 
االنتهاكات اإلنســانية التي يتعرُض 
لها الشــعب الفلسطيني وقتلهم 
بــدٍم باردٍ مــن قبل قــوات االحتالل 

الصهيونّي".
تتمة ص3

لجنة وزارية عليا لملف انتشال الجثث في نينوى
الحكيم يدين الجرائم ضد الفلسطينيين

ويدعو الى موقف دولي حازم إزاءها
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a

وكاالت ـ الصباح الجديد:
12 مليون  النزاعات نحــو  أجبرت 
منازلهم  من  الفرار  على  شخص 
املاضي، وهو  العام  بلدانهم  داخل 
أعلى مســتوى للنــزوح الداخلي 
منذ عشر ســنوات وفق ما أفادت 

منظمات دولية أمس االربعاء.
11,8 مليون شــخص من  وأُخرج 
منازلهم ونزحوا داخليا في 2017، 
وهــو ضعف رقــم 6,9 مليون ممن 
عام،  قبــل  ذاته  املصير  واجهــوا 
وفق تقرير صادر عــن مركز رصد 
النروجي  واجمللس  الداخلي  النزوح 

لالجئني.
وقالت رئيســة مركز رصد النزوح 
بيــالك  اليكســاندرا  الداخلــي 
للصحافيــني في جنيــف إن هذا 
الذي  للنازحــني  األعلى  "العــدد 

سجل في غضون عقد".
العــدد  أن  الدراســة  وأفــادت 
40 مليونا عدد  إلــى  اجلديد يرفع 
األشــخاص الذين يعيشــون في 
وضع نــزوح داخلي حــول العالم 

جراء النزاعات.
مــن جهتــه، ذكر رئيــس اجمللس 
النروجي لالجئــني يان ايغالند في 
بيان أن "العدد الصادم لألشخاص 

الذين أجبروا على مغادرة منازلهم 
بسبب النزاعات والعنف يجب أن 

يشكل تنبيها لنا جميعا".
ووجــد التقريــر أن 76 باملئة من 

املاضي  العــام  مؤخرا  النازحــني 
تركزوا في عشــر دول فقط حيث 
شــكل النازحــون فــي ســوريا 
وجمهورية الكونغو الدميوقراطية 

والعراق أكثر من نصفهم.
وعلى سبيل املثال، شهدت سوريا 
نــزوح 2,9 مليون شــخص العام 
املاضــي، الكثيــر منهــم للمرة 

الثانية أو الثالثة، ما يرفع إجمالي 
عــدد النازحني داخليا فــي البلد 
الــذي متزقه احلرب إلــى نحو 6,8 

مليون.
ولم يعــد اليمن، الــذي كان في 
الســابق علــى رأس القائمة، بني 
التي تضم  الدول العشــر األولى 
نازحــني لكن بيالك أشــارت إلى 
أن ذلــك عائد لقلــة القدرة على 
الوصول ونقص املعلومات مؤكدة 

أن الوضع في البلد ال يزال سيئا.
وحذرت بيالك من أن إجمالي عدد 
يكون  قد  العالــم  حول  النازحني 
أعلى بكثير من احلسابات، مشيرة 
إلــى وجود نقص فــي املعلومات 
املتعلقة مبصير نحــو 8,5 مليون 
شــخص ذكرت تقارير أنهم عادوا 
إلى منازلهم أو مت نقلهم إلى دول 

اخرى.
وقالت "ال معلومات موثوقة لدينا 
قد تشير إلى أن هؤالء األشخاص 

قد عادوا لرمبا إلى وضع مستقر".
تتمة ص3

تقريـر

عدد النازحين جّراء النزاعات حول العالم في 2017 األعلى منذ عقد

من موجات النزوح التي طالت العدد من املناطق في العراق 

تقرير

بغدادـ  الصباح الجديد: 
العــام حلزب  األمــني  أكــد 
اراس  العراقي  الوطني  املؤمتر 
حبيب، أن إدراجه على الئحة 
اإلرهاب "باطل"، مســتغربا 
من توقيــت بيان وزارة اخلزانة 

االميركية.
وقال حبيب فــي بيان تلقت 
نســخة  اجلديد:"،  "الصباح 
اتضح  أن  "بعــد  انــه  منه، 
برملاني  مقعد  على  حصولنا 
بعــض  بــدأت  مســتحق، 
هنا  قضايــا  تثير  األطــراف 
الوقت  وفي  هنــاك،  وقضايا 
الذي نســتغرب فيه توقيت 
البيــان الصــادر عــن وزارة 
األميركية والســيما  اخلزانة 
قبل إعــالن النتائج النهائية 
العراقيــة"،  لالنتخابــات 
مشــيرا اننا "نؤكد امتالكنا 
األدلة القاطعــة كافة التي 
تدحــض هــذه االفتــراءات 

اخلاصة بَِنا شخصياً ومبصرف 
األخذ  مع  اإلســالمي،  البالد 
اتهامات  بأنهــا  باحلســبان 
باطلــة، غيــر موفقــة، وال 

أساس لها من الصحة".
وأضاف حبيب بحسب البيان 
عن  وبالنيابة  أشــير  "هنــا 
مصرف البالد اإلسالمي بأننا 
القطعية  البراهني  سنقدم 
املركزي  للمصــرف  كافــة 
اجلهة  هــو  الذي  العراقــي، 
الرقابية الوحيدة التي نخضع 
لهــا، موضحا اننا ســنتابع 
واالفتراءات  االتهامــات  هذه 
بكل الطرق القانونية املتاحة 
الواليات  وِفــي  العــراق  في 
املتحدة األميركية حتى جالء 

احلقيقة".
واشــار اننــا "نعاهــد أبناء 
شعبنا الذين منحونا ثقتهم 
بأننا ســنبقى الصوت املعبر 

عن تطلعاتهم وأمانيهم".

اراس حبيب: إدراج اسمنا 
على الئحة اإلرهاب "باطل"

يتقدم رئيس حترير واسرة "الصباح اجلديد" 
بأحر التهاني والتبريكات الى الشعب العراقي 
الكرمي، واألمة اإلسالمية جمعاء بحلول شهر 

اخلير، رمضان الكرمي.
ونسأل العزيز القدير ان يتغمد أرواح شهدائنا 

الذي ضحوا في سبيل نصر العراق على اإلرهاب 
برحمته الواسعة وان يسكنها فسيح جنانه، 

وأن يعزز خطى حماته بالنصر الدائم، وان يجعل 
اليمن والبركة في كل رمضان يعيده علينا، انه 

نعم املولى ونعم اجمليب، وكل عام وانتم بخير

تهنئة من القلب

عمار احلكيم

أشرف الحساني: الشعر يعانق رحابة التشكيل

علي السباعي: قاب حربين أو أدنى

جو جوه بينغ: لماذا علينا أن نقرأ؟

وديع العبيدي: شهادة وفاة للشاعر فائز الحداد
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السليمانيةـ  عباس كاريزي: 

أعلنــت وزارة اخلارجية االميركية، 
دعمها نتائج االنتخابات العراقية، 
واصفًة إياها باملوثوق بها، مطالبة 
العراقية  بــان تكــون احلكومــة 

املقبلة ائتالفية.
وزارة  باســم  املتحــدث  وقالــت 
نويرت  هيذر  االميركيــة  اخلارجية 
االنتخابات  »ان  مؤمتر صحفي،  في 
العراقية التــي جرت قبل ايام ذات 
بحســب  بها،  وموثوق  مصداقية 
عليها  اطلعنــا  التــي  التقاريــر 
والصــادرة من املنظمــات املدنية 

والدولية التي تواجدت هناك«.
مشــيرًة الى ان »الواليات املتحدة 
بعض  بوجــود  تعلم  االميركيــة 
التقاريــر التي تشــير الى حصول 
عمليات تزويــر في بعض االماكن، 
لالنتخابات  العليــا  املفوضية  وان 

حتقق في صحة هذه التقارير«.
وبشــأن تصدر حتالف »ســائرون« 
بزعامــة مقتدى الصــدر للنتائج 
األوليــة التي اعلنتهــا مفوضية 
االنتخابات، قالت املتحدث بإســم 
نعلم  »نحن  االميركيــة  اخلارجية 
جيداً تاريخ ومواقف مقتدى الصدر، 
إال ان احلكومــة العراقية القادمة 

ستكون حكومة إئتالفية«.
وبينمــا قدمــت ســتة اطــراف 
سياسية كردية، اعتراضها مجددا 
على نتائــج االنتخابات في اقليم 
كردستان، في اطار مذكرة قدمتها 
الى مكتــب االمم املتحدة، مطالبة 
لرفع  بالتدخل  الدوليــة  املنظمة 
وقع عليها مشــيرة  الذي  الظلم 
الــى ان التالعب الذي حصل وضع 
واحلريات  االنســان  حقوق  مسألة 
والســلم االجتماعــي على احملك 
في االقليــم، رفض االحتاد الوطني 
اي تهــم  الكردســتاني توجيــه 
له بالتالعــب او التزويــر، مطالباً 
االطــراف التي لديهــا اعتراض او 
الى املفوضية  ان تقدمها  شكاوى 
لتنظــر بدورهــا فيهــا وتتخــذ 

املطلوب بحقها.
وقال عضــو اجمللس القيــادي في 
االحتــاد الوطنــي فريد اسســرد 
في  اجلديد،  للصبــاح  تصريح  في 
التي  االتهامات  رده علــى  معرض 
توجه الــى حزبه بالقيام بخروقات 
فــي االنتخابــات التي جــرت في 
12 مــن ايــار اجلــاري، ان االحتــاد 
بايــة خروقات  يقم  لــم  الوطني 

التي  للنتائج  وفقا  االنتخابات  في 
اعلنــت عنها املفوضيــة، وان اي 
طرف سياســي له احلق في تقدمي 
االعتراضات والطعون حول النتائج 
الى املفوضيــة، وأردف » ان االحتاد 
الوطني ايضا لديه شكاوى قدمها 
خروقات  حصول  حول  للمفوضية 

في اربيل ودهوك«.
واضاف ان املفوضية حرة في اتخاذ 
املطلــوب وانه اليحــق لالحزاب او 
رئاســة الوزراء او مجلس النواب او 
او  ان يوجه املفوضية  االمم املتحدة 
ان ميلي عليها ما ينبغي ان تتخذه 
من اجراءات جتاه الطعون املقدمة، 
التي قال انها اجلهة الوحيدة التي 
لديهــا مطلق احلريــة بالنظر في 
الشــكاوى واصدار قرار مســتقل 

حيالها.
التحالفات  وشــكل  نــوع  وحول 
التي اجراها  املقبلة و االتصــاالت 
واالطــراف  القــوى  مــع  حزبــه 

السياسية الكردستانية والعراقية 
على حد ســواء، اشــار اسســرد 
الــى ان حزبه بانتظــار املصادقة 
لالنتخابات  النهائية  النتائج  على 
للبدء بجولة اتصاالت وحوارات مع 
بقية القوى السياســية العراقية 

والكردستانية.
وبشــأن املناصب الســيادية التي 
ســتذهب للكــرد فــي العملية 
السياســية ومنها منصب رئيس 
ذلك  ان  اسســرد  قال  اجلمهورية، 
لم يرد في الدستور العراقي، ولكن 
هنــاك اتفاق ســابق غير مكتوب 
على تقاســم املناصب الرئيســة 
الثالث بني املكونات الرئيســة في 
البالد، اال انه تدارك ميكن ان نشهد 
تبادالً في املناصب الرئيسة الثالث، 
قد يذهب مبوجبــه منصب رئيس 
اجلمهوريــة الــى العرب الســنة 
رئيس  منصــب  الكرد  ويتســلم 
البرملــان، وهو ما قــال انه يتطلب 

توافقا مسبقاً بني القوى واالحزاب 
مســتوى  علــى  الكردســتانية 

االقليم والعراق بنحو عام.      
وبشأن التشــرذم والتشظي الذي 
في  السياســي  املشــهد  يعتري 
االقليــم وكيفيــة توحيد املوقف 
الكــردي وتــدارك انعــدام وحدة 
الصف الكردي، اضاف اسسرد »ان 
على  واليقتصر  التشــرذم موجود 
االقليم فقط وهو سيد املوقف في 
ينبغي  لذا  ايضا،  واملنطقة  العراق 
علــى القوى السياســية معاجلة 
املوجودة  واخلالفات  الثقــة  انعدام 
بني اغلبها حتــى ال يؤثر ذلك على 
موقع الكــرد ودورهم في العملية 

السياسية املقبلة في البالد«. 
الدميقراطي  احلــزب  رئيــس  وكان 
بارزاني  مســعود  الكردســتاني، 
ورئيــس ائتــالف الفتــح، هــادي 
العامري، قد اجريــا اتصاالً هاتفيا 
اكدا فيه على ضرورة اإلســراع في 

حتقيق مطالب اجلماهير.
وقال مكتب العامــري في بيان إن 
اتصاالً  تلقى  الفتح  »رئيس حتالف 
هاتفياً من رئيس احلزب الدميقراطي 
الكردستاني مسعود بارزاني، بحث 
خالله »اجلانبان جنــاح االنتخابات، 
وضرورة اإلسراع في حتقيق مطالب 
تنتظــر من جميع  التي  اجلماهير 

الكتل االلتزام بتعهداتها«.
بارزاني كان قد اجرى اتصاال هاتفيا 
ائتالف ســائرون السيد  مع زعيم 
مقتــدي الصــدر، مهنئــاً بإجراء 
العمليــة االنتخابيــة وحصــول 
األول  املركز  على  »سائرون«  حتالف 

في االنتخابات البرملانية.
للحزب  السياســي  املكتب  وكان 
اعلن  قد  الكردستاني  الدميقراطي 
عقب اجتماع عقده في اربيل امس 
االول الثالثاء تأييده إلعادة عد وفرز 
األصــوات يدوياً فــي جميع ارجاء 
كردســتان، في حال دعت احلاجة، 

لطرد تلك الشكوك وحلماية األمن 
واإلستقرار«.

واضاف بيان للمكتب السياســي 
للحــزب الدميقراطــي، انــه كان 
العليا املســتقلة  املفوضية  على 
املزيد من  تتخــذ  أن  لالنتخابــات 
االســتعدادات وتــدرب موظفيها 
التقنيــة  للمشــكالت  تالفيــاً 
يتم  ولم  التي ظهــرت  والفنيــة 

حلها بالسرعة املطلوبة.
الدميقراطــي  احلــزب  وأعــاد 
توحيد  على  التأكيد  الكردستاني 
الصفــوف ودعا »جميــع األطراف 
مصالح  تغليــب  إلــى  الفائــزة 
الشــعب والوطن علــى املصالح 
الشــخصية واحلزبية، وأن ال تكون 
املناصب في بغداد هي الهدف، وأن 
والتوازن  والتوافق  الشراكة  توضع 
فــي مقدمة األولويــات أوالً وثانياً 
وثالثــاً عند تفــاوض اإلقليم مع 

بغداد«.

الخارجية األميركية تدعم نتائج
االنتخابات العراقية وتصفها بالموثوق بها

قالت إن الحكومة العراقية المقبلة ستكون ائتالفية  
د. علي شمخي 

اظهرت نتائج االنتخابــات في العراق مجموعة 
من املتغيرات البد من الوقــوف عندها من اجل 
التصويت  البلد فنتائج  استقراء مستقبل هذا 
ابعدت والول مــرة مجموعة من ) احلرس القدمي( 
الذي اســهم في صنع حقبة متيزت بالفشــل 
ونهجت منهج التحــزب والطائفية واحملاصصة 
املقيتة وبقيت هذه االسماء تتشبث الخر حلظة 
بالبقاء في املشــهد السياسي على الرغم من 
النفــور العام جتاههــا وعلى الرغــم من ثبوت 
التي شــغلتها  واملناصب  املواقع  فشــلها في 
سواء في السلطة التشريعية او التنفيذية ومن 
املمكن القول ان القطاع الواسع من املعارضني 
الى  اســهموا  االنتخابية  للعملية  واملقاطعني 
حــد بعيد في وضع رموز الســلطة الســابقة 
في دائرة ضيقة وحســموا االعالن عن رفضهم 
مما بعث برســائل ايجابية نحو التغيير تلقفها 
املشــاركون في التصويت ودعمــوا هذا الرفض 
بالتصويت السماء جديدة وبالتالي ميكن القول 
ان ثمــة تغييرا حصــل في العــراق اليرقى الى 
التحول في التفكير لكنه يبعث االمل بانطالق 
بواعث التغيير من جديد فــالول مرة تفرر فئات 
عريضة من الشعب العراقي لوحدها مقاطعة 
االنتخابــات والول مرة التســتجيب فئات اخرى 
للتصويت جلهات واحزاب وكيانات حاولت بعض 
القوى املتنفذة الترويج لها واسهمت املرجعية 
الدينيــة الى حد كبير في صنع هذا الفيض من 
احلرية بتركهــا حرية االختيار فــي التوجه الى 
صناديق االقتراع وحرية االختيار من دون دعم اية 
قائمة وتذكيرها باهمية املشــاركة الشــعبية 
في صنــع التغيير في اللحظة التــي يقرر بها 
اي مواطن العثور علــى النزيه واخمللص والكفوء 
في قوائم املرشــحني ومن يدقق في االســماء 
الفائزة ســيجد شــخصيات وزعامات ساندها 
كثيرا الشــارع العراقي ومتنى ان تكون حتت قبة 
البرملان من اجل اســماع صوتهــا بقوة ووضوح 
ومساندة تطلعات الشعب  في حصول التغيير 
املنشود والول مرة تتاح لكتلة انتخابية الفرصة 
ان تشكل معارضة واسعة في البرملان من خالل 
املقاعد الكبيرة التي سيشــغلها مرشــحوها 
وميكن لهذه املعارضة ان متارس نشاطها باريحية 
واســعة من خالل حتالفها مع االحزاب الصغيرة 
وتقومي اداء احلكومة بشــرط عدم تهافت زعماء 
هــذه الكتلة علــى املناصــب التنفيذية وهنا 
ســيكون اخليار االفضل لكتلة سائرون املمثلة 
بانصار التيار الصدري واملدنيني من الشــيوعيني 
وغيرهم هــو قيادة هذه املعارضــة او التحالف 
لقيــادة  حكومة جديــدة تنهض مبســؤولية 
التغيير في العراق وخالف ذلك فان انضمام هذه 
الكتلة حلكومــة محاصصة وتوافقات والقبول 
بتقاســم املناصب ســيعيد مشــاهد البؤس 
والفشل واالحباط الى الشارع العراقي وحينها 
يصح املثل العربي ) كانك ياابو زيد ماغزيت ( ..!!

ما بعد التصويت !

تقـرير

متابعة الصباح الجديد:

االجتماعية  احلماية  دائرة  شــاركت 
العمل والشــؤون  وزارة  للمرأة فــي 
االجتماعية في مؤمتر إلطالق مكاتب 
منســقية التواصــل اجلماهيري في 
اللجنــة العليا للتعايش والســلم 
اجملتمعي أمــس االربعــاء في فندق 
الرشــيد بالتعاوِن مــع برنامِج األممِ 
املتحدِة اإلمنائي لتعزيزِ أواصر اللحمِة 

الوطنية.
وألقى مستشار رئيس مجلس الوزراء 
لشــؤون املصاحلــة الوطنية محمد 
ســلمان كلمة رئيس مجلس الوزراء 
حيدر العبادي كمــا القت الدكتورة 
االمم  برنامج  كلمة  محمد  ســندس 

املتحدة.
وقــال املتحدث باســم وزارة العمل 
عمار منعم ان املؤمتر يهدف الى انشاء 
مكاتب منسقية التواصل اجلماهيري 
في اللجنة العليا للتعايش والسلم 
اجملتمعي وتقوية التواصل بني اعضاء 
املكاتــب لســهولة تبــادل اخلبرات 
واقتراح االجراءات لتعزيز دور املكاتب 
في حتقيق التعايش والسلم اجملتمعي 
والتعاون في نشــر ثقافة نبذ العنف 

والكراهية وتوعيــة جميع الطوائف 
العراقية بثقافة التسامح والتعايش 

السلمي. 
مــن جانب اخــر حضــرت مدير عام 
في  للمرأة  االجتماعية  احلماية  دائرة 
االجتماعية  والشــؤون  العمل  وزارة 
املوســوي  الدكتورة عطور حســني 
مؤمتراً عن قضية املفقودين في العراق 
وتأثيرها على النساء والسالم واالمن 
الذي عقدته اللجنة الدولية لشؤون 
املفقودين ICMP بالتعاون مع مكتب 
الواليات املتحدة للدميقراطية وحقوق 
االنسان والعمل  بحضور مستشارة 
الشــؤون السياســية في السفارة 
االميركية بالعراق ســيلفيا كوران و 
مدير عام دائــرة متكني املرأة العراقية 
ومستشــارة مكتب  عزيز  ابتســام 
العام  االمني  ملمثل  اجلندرية  الشؤون 
لبعثة االمم املتحدة ملســاعدة العراق 
UNAMI والعديد من ممثلي منظمات 
اجملتمع املدني ملناقشــة التقاطع بني 
قضية املفقودين وقرار مجلس االمن 
1325 والتأكيــد على ضرورة ان يكون 
للمفقوديــن حيز كبيــر عند كتابة 

اخلطة الوطنية الثانية لهذا القرار .
ويعد »التعايش السلمي هدف األديان 
والتســامح وســيلتها« هو الشعار 

الــذي رفعه املؤمتــر الوطنــي األول 
للتقريب الديني في العراق سعيا إلى 
إيجاد قواسم مشتركة وإعادة جميع 
املهجرين الــذي عقد برعاية مجلس 
الوطني  واملركــز  بغــداد  محافظة 
للتقريب الدينــي، بحضور أكثر 500 
دينية،  وأخرى  سياســية،  شخصية 
مثلت شتى الطوائف واألديان في بالد 

الرافدين. 
ويعد العــراق من أكثر البلدان حاجة 
خللــق أجــواء التســامح والتقارب 
الديني بني مكوناته، بحكم طبيعته 
التي تختلف بشكل كبير عن أغلب 
الدول العربية، إذ ينتمي سكانه إلى 
ديانات ومذاهب مختلفة. هذا التنوع 
الديني واملذهبــي بدا واضحاً للعيان 
بعــد عام 2003 في خضــم احتقان 
طائفــي ومذهبي بــني أطيافه، كان 
يومياً  العراقيــني  عشــرات  يحصد 
على خلفيــة اخلطاب الطائفي الذي 
اعتمده العديد من رجال الدين آنذاك 

وظهور جماعات متطرفة.
ويشير رئيس اجمللس الوطني للتقارب 
الديني إلــى »ضــرورة التأكيد على 
القواســم املشــتركة بــني األديان 
السماوية في العراق، من خالل خلق 
حوار يهدف إلى فتح صفحة جديدة 

واألديان  الطوائف  بــني  املصاحلة  من 
العراقية«. 

الهدف  إن  اجمللــس  رئيــس  ويضيف 
األساســي من إقامة املؤمتر هو إيجاد 
مختلف  بــني  التقارب  مــن  صيغة 
داعياً  العــراق«،  في  واملذاهب  األديان 
إلــى »نبــذ كل أشــكال العنــف 
لغة  إلى  واللجــوء  واملذهبي  الديني 
احلوار حلســم اخلالفات بني الشركاء 
الكاظمي  ويؤكد  وحلها«.  العراقيني 
ضــرورة التقارب الدينــي في العراق 
الدمــاء »فغياب هذا  من أجل حقن 
التقــارب جعــل الكثيريــن يقعون 

ضحية لالقتتال الطائفي«
لطاملــا كان احلديــث عــن التقارب 
على  العراق مقتصــراً  فــي  الديني 
واملســيحية،  اإلســالمية  الديانتني 
في شــبه تغييب للمكونات األخرى، 
وتغييب تام ليهود العراق، الذين كانوا 
يشــكلون أقلية حاضرة في اجملتمع 
العــراق حتت وطأة  العراقي، وهجروا 
صراعات سياسية تعصف باملنطقة 
منذ عقود طويلة. لكن املؤمتر بدأ في 
جتاوز هذه النظــرة القاصرة القائمة 
إيديولوجية،  سياســية  أسس  على 
من  لعقود  العــراق  علــى  وهيمنت 

الزمن.

انشاء مكاتب التواصل الجماهيري في اللجنة العليا للتعايش والسلم المجتمعي
بالتعاوِن مع البرنامِج اإلنمائي األممي لتعزيِز أواصر اللحمِة الوطنية

املتحدث باسم وزارة اخلارجية االميركية هيذر نويرت

أعاد الحزب 
الديمقراطي 
الكردستاني التأكيد 
على توحيد الصفوف 
ودعا »جميع األطراف 
الفائزة إلى تغليب 
مصالح الشعب والوطن 
على المصالح الشخصية 
والحزبية، وأن ال تكون 
المناصب في بغداد 
هي الهدف، وأن توضع 
الشراكة والتوافق 
والتوازن في مقدمة 
األولويات أواًل وثانيًا 
وثالثًا عند تفاوض 
اإلقليم مع بغداد«

بغداد ـ الصباح الجديد:
للصناعات  العامة  الشركة  اعلنت 
الهيدروليكية احدى شــركات وزارة 
الصناعــة واملعــادن عن املباشــرة 
بنصب كاميرات حرارية في ســدة 

الكوت. 
واوضح مدير عام الشركة املهندس 
الشــركة  أن  ناصر ظاهــر  حيــدر 
باشــرت بتنفيذ عقدهــا املبرم مع 
واخلزانات  للســدود  العامة  الهيئة 
التابعة لوزارة املوارد املائية والقاضي 

حتتوي  مراقبــة  منظومة  بانشــاء 
علــى كاميرات حرارية للســيطرة 
على اربعة سدود منها سد املوصل 
وسد الكوت وسد حديثة ، الفتا الى 
عقــد اجتماع تنفيذي وتنســيقي 
بني اخملتصني من الشــركة املذكورة 
ومديــر ســدة الهنديــة وبحضور 
مالكات فنية متخصصة من شركة 
بنكاندا االيطالية للشــروع بنصب 
الكاميرات احلرارية في سدة الكوت.

من جهة اخرى اشــار ظاهر الى ان 

شركته قامت بتنظيم دورة تدريبية 
حول كيفية التعامل مع املنظومات 
الهيدروليكية للطائرات مبشــاركة 
مــالك متقــدم مــن املهندســني 
والفنيــني من رئاســة اركان اجليش 
وقيادة طيران اجليــش ، الفتا الى ان 
الشــركة اقامت ايضا دورة تدريبية 
اخرى لغرض اعداد وتهيئة فاحصني 
والفحــص  باملعايــرة  مخولــني 
واعتمادهم مــن قبل اجلهاز املركزي 

للتقييس والسيطرة النوعية.

بغداد ـ الصباح الجديد:
كشــفت هيــأة النزاهة، أمــس االربعاء، عن 
ــة بالقروض  نها مــن ضبط ملفات خاصَّ متكُّ
الزراعيَّــة التــي منحــت خالفــاً للضوابط 
والتعليمات وفــق املبادرة الزراعيَّة في املصرف 
الزراعيِّ مبيسان، ُمبيِّنًة أنَّ عمليَّة الضبط متَّت 
رة قبٍض. وقالت دائرُة التحقيقات  مبوجب ُمذكَّ
بالهيئة في بيــان تلقت »الصبــاح اجلديد«، 

نســخة منه ان »فريق مكتب حتقيق ميسان 
الــذي انتقل إلــى املصرف الزراعــيِّ ومديرية 
ن من ضبط 58 إضبارًة  الزراعة في احملافظة متكَّ

ًة بالقروض«. خاصَّ
واضافــت ان »قيمة القروض املضبوطة بلغت 
)2,803,450,000( مليار دينارٍ«، ُمبيِّنًة أنَّ »بعض 
املقترضــني ال توجــد لديهم أيــة أولياٍت في 

املصرف أو مديرية الزراعة )أسماء وهمية(«.

ٍة وهميةنصب كاميرات حرارية للمراقبة في سدة الكوت ضبط ملفات لقروٍض زراعيَّ
بقيمة ثالثة مليارات دينار
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بغداد – تفجير عبوة 
ذكر مصدر امني في الشرطة العراقية 
امس االربعاء، ان مدنيــني اثنني اصيبا 
بتفجير عبوة ناسفة في منطقة بوب 

الشام شمالي بغداد.
وافاد املصدر ان "عبوة ناسفة انفجرت، 
امــس كانــت موضوعة  يــوم  صباح 
بالقرب من محــال جتارية مبنطقة بوب 
الشــام شــمالي بغداد، ما أسفر عن 
اصابة مدنيــني اثنني بجروح مختلفة" 
، مضيفا ان "قــوة امنية طوقت مكان 
احلادث، فيما نقلت ســيارة االســعاف 

املصابني الى مستشفى قريب".

ديالى – اعتقال مطلوبني 
افاد مصدر امني في شرطة محافظة 
ديالى امــس االربعاء ان مفــارز امنية 

القت القبض على املســؤول املالي ملا 
يسمى بـ "والية ديالى" بصحبة ارهابي 

آخر .
وذكر املصــدر ان" مفارز اســتخبارات 
ومكافحة إرهاب ديالى التابعة لوكالة 
االستخبارات والتحقيقات االحتادية في 
وزارة الداخلية متكنت من القبض على 
الكاطون  اثنني ضمن منطقة  ارهابيني 
احدهما يعمل بصفة املســؤول املالي 
ملا يســمى والية ديالى مؤشرين ضمن 
أالهــداف االرهابية الهاربة" ، مشــيرا 
الى انهما ارتكبا العديد من العمليات 
االمنيــة  القــوات  ضــد  االجراميــة 
واملواطنني قبل عمليــات التحرير وفرا 

هاربني من منطقة إلى أخرى .

كركوك – مقتل ارهابيني 
االربعاء  اكد مركز اإلعالم األمني امس 

مقتل خمسة "إرهابيني" في محافظة 
كركوك بينهم أحد اخملططني واملنفذين 
للجرميــة التــي وقعــت فــي ناحية 

السعدونية جنوب غربي احملافظة.
وقــال املركز في بيــان لــه إن "قوات 
الشرطة االحتادية وبناء على معلومات 
من استخبارات احلشد الشعبي، متكنت 
من قتل خمسة إرهابيني قياديني بارزين 
في تنظيم داعش بعد مشاركتهم في 
الهجوم على قرية )كرحة قازان( جنوب 

غرب كركوك".

بابل – عملية امنية 
اكد مصدر امني في شرطة محافظة 
بابل امس االربعاء ان قوات من شــرطة 
احملافظة متكنــت من القبض على عدة 
مطلوبــني للقضــاء بجرائــم جنائية 
متنوعة، خــالل عمليات  ومخالفــات 

أمنية اســتهدفت مناطق متفرقة من 
احملافظة .

واضــاف املصــدر االمنــي ا" بناء على 
متكنت  دقيقة  اســتخبارية  معلومات 
هذه القوات بعملية امنية من اعتقال 
عدد مــن املتهمني ونقلــوا الى مراكز 
االحتجــاز االمني متهيدا الســتكمال 
بقيــة االجــراءات القانونيــة بغيــة 

عرضهم على القضاء".

االنبار – تفجير اعتدة 
اعلن مصدر امني في شرطة محافظة 
االنبار امــس االربعاء ان القوات األمنية 
فجرت اكداسا من االعتدة ، والصواريخ 
من مخالفات عصابات داعش االرهابية، 

مبناطق متفرقة في محافظة األنبار.
وقال املصدر االمني ان "القوات األمنية 
في قيــادة عمليات اجلزيــرة وعلى وفق 

معلومــات دقيقة عثــرت على كدس 
لالعتدة في حافة نهــر الفرات يحتوي 
علــى 6 صواريخ جهنم محلية الصنع 
و6 قنابر هاون عيار 120 ملم و3 قذائف 
عيــار 155 ملــم و6 قنابر هــاون عيار 
82 ملــم و5 مســاطر تفجير وعبوتني 
ناســفتني محليتي الصنع فجرت من 

دون حادث".

الديوانية – عمليات دهم 
اعلن مصدر امني في شرطة محافظة 
الديوانية امس االربعاء ان مفارز قسم 
مكافحة اإلجرام وبعد جمع املعلومات 
من مصادرها الســرية اخلاصة متكنت 
بعمليــة دهم من القــاء القبض على 
متهم بالسرقة مطلوب للقضاء على 
وفق املادة 446 فيما فتح الفور التحقيق 

معه متهيدا الحالته الى القضاء.

واضاف املصــدر ان دوريات مركز احلمزة 
واالصالح والسنية القت بعمليات دهم 
ايضا القبض على 3 متهمني مطلوبني 
للقضاء مبواد قانونية مختلفة البعض 
منها جنائية تتعلق بالنصب واالحتيال 
علــى وفــق املــادة 456 وقــد اتخذت 

االجراءات القانونية بحقهم.

ذي قار – تعزيزات امنية 
كشــف مصــدر امنــي في شــرطة 
محافظــة ذي قار امــس األربعاء، عن 
وصــول تعزيــزات أمنيــة إلــى قضاء 

الرفاعي خوفا من اندالع نزاع عشائري.
وافاد املصدر أن "تبــادل الطالق نار وقع 
في الســاعات املاضية بني عشــيرتي 
ال معــش والبعيات بقضــاء الرفاعي 
شــمالي محافظة ذي قار على خلفية 
مقتــل شــرطي بهجوم مســلح من 

عشــيرة آل معش"، مبينا أن "األجهزة 
األمنيــة بــادرت بتطويــق منطقــة 
االشتباك واحتواء املوقف بني الطرفني، 
فيما عززت من وجودها األمني باملنطقة 
من خالل تلقيهــا تعزيزات أمنية خوفا 

من اندالع نزاع عشائري جديد".

نينوى – نفي هجوم 
نفى مصدر امني في شرطة محافظة 
نينوى امس االربعــاء ما تناقلته بعض 
وســائل اإلعالم عن تعرض إحدى نقاط 
التفتيــش فــي منطقتــي ) الطيران 
إلى هجوم  احملافظــة  في  والعكيدات( 
اإلرهابية.  داعــش  عصابــات  قبل  من 
وجدد املصدر دعوته إلى وسائل اإلعالم 
باالعتمــاد على املصادر الرســمية في 
نقل ونشر األخبار التي تتعلق بالقضايا 

االمنية .

انفجار عبوة ناسفة في بوب الشام شمالي بغداد * اعتقال المسؤول المالي لداعش في الكاطون غربي ديالى 
مقتل 5 إرهابيين بارزين جنوب غربي كركوك * نفي تعّرض نقطة تفتيش بـ)الطيران والعكيدات( لهجوم بالموصل

3 شؤون عراقية

بغداد ـ الصباح الجديد:
قررت وزارة النفط، جتهيز املناطق احملررة خالل 
الشهر احلالي، بـ 20 و10 وخمسة لترات من 
مادة زيــت الغاز ) الكاز ( لــكل )1 كي في( 
للمولدات السكنية باملناطق واعتمادا على 
ســاعات جتهيز الكهرباء لهم، فيما جهزت 
احملافظات األخرى بـــ 10 لترات لكل )1 كي 

في( مقابل ثمن.
وقــال مدير عام شــركة توزيــع املنتجات 
النفطية التابعــة للوزارة، املهندس كاظم 
مســير ياســني في تصريــح صحفي ان 
"الشــركة قررت جتهيز االقضية والنواحي 
احملــررة مبحافظــات نينوى واألنبــار وصالح 
الدين، بـ )20( لتراً لكل )1 كي في( من مادة 
زيت الغــاز للمولدات الســكنية باملناطق 
التي ال جتهز بالكهرباء، و10 لترات للمناطق 
التي جتهز بـ 15 ســاعة كهربــاء، و5 لترات 
للمناطــق التي جتهــز مبعدل 20 ســاعة 

كهرباء يوميا. 
واضاف ان مولــدات دوائر الدولة باحملافظات 
املذكورة، يتم جتهيـزها بـ 10 لترات لكل )1 
كي في( من املنتوج وحسب الضوابط ، كما 
يتم جتهيز مولــدات دوائر الدولة التي توجد 
فيها كهرباء وطنية حسب ساعات القطع، 
على ان يتم جتهيز تلك الكميات مقابل ثمن 
التأكد من عمل  الضوابط وبعد  وحســب 

تلك املولدات.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أصــدرت احملكمة اجلنائية املركزية في بغداد، 
أمس األربعاء، حكما بالسجن ملدة 15 سنة 

بحق ثالثة مدانني بتهمة االجتار بالبشر.
وقــال املتحدث الرســمي باســم مجلس 
القضاء األعلى القاضي عبد الستار بيرقدار، 
في بيان تلقت "الصباح اجلديد" نسخة منه، 
إن “احملكمــة اجلنائية املركزية أصدرت حكما 
بالسجن ملدة 15 عاما مع غرامة مالية بحق 
ثالثة متهمني اعترفوا بالعمل في بيع وشراء 

الفتيات لغرض ممارسة الدعارة”.
وأوضح بيرقــدار، أن “إحدى الفتيات اعترفت 
بهروبهــا من أهلها لتعمــل لديهم وتقوم 
باالتفــاق معهــم على بيعها ثــم الهروب 

والعودة لهم لغرض بيعها مجددا”.
وأشــار إلى أن “احلكم صــدر بحق املتهمني 
الثالثة وفقا للمادة اخلامســة /2 من قانون 
مكافحــة االجتار بالبشــر رقم 28 لســنة 

.”2012

بغداد ـ الصباح الجديد:
كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي 
عبد الــرزاق العيســى، امــس االربعاء، عن 
تأســيس هيئة اعتماد وطنية إلعداد معايير 
جودة مؤسسات الدولة بكافة اختصاصاتها 

وتقييم مخرجاتها.
وقال العيســى خالل املؤمتر اخلــاص بإطالق 
ملؤسســات  املؤسســي  االعتماد  معاييــر 
التعليم العالي فــي العراق، إن الوزارة "دأبت 
على إعداد وإطالق معايير االعتماد املؤسسي 
الوطنيــة من خالل تشــكيل جلنــة وزارية 
مختصة فــي مجال اجلودة"، بحســب بيان 
صحفي تلقت "الصباح اجلديد" نسخة منه.
واضــاف أن "هــذه اخلطوة جــاءت بالتزامن 
مع مشــروع الوزارة اجلديد الذي صوت عليه 
مجلس الــوزراء لترصني اخملرجــات التربوية 
والذي يتضمن اختيار خريجي اإلعداديات من 
ذوي املعدالت من %90 فما فوق ضمن سقف 
ال يتجاور االلف طالــب وقبولهم في كليات 

التربية والتربية االساسية".
واشــار الــى ان املشــروع اجلديــد يتضمن 
"تخصيص منحــة مالية ألولئــك الطلبة 
على مدى سنوات الدراسة وضمان أسبقية 
التعيني لهم ممن يحجزون منهم مكانا ضمن 
الربــع االول مع املتفوقــني ليكونوا معلمني 
ومدرسني على مستوى عال من األداء املتسم 

باجلودة".

زيت الغاز لتشغيل 
المولدات األهلية في 

المناطق المحررة

السجن 15 سنة لثالثة 
مدانين باالتجار بالبشر

تأسيس هيئة اعتماد 
وطنية لتقييم جودة 

مؤسسات الدولة

الملف األمني

احملافظ: صناديق االقتراع وزعت 
األصوات بني مرشحي حزب 

واحد بالتساوي
الرســمي  املتحــدث  ولفــت 
للحكومة إلى أن "مجلس الوزراء 
وّجه باتخاذ اجراءات سريعة لهذا 
بحرص شــديد وشفافية  امللف 

عالية".
ومضى احلديثي إلــى "ضرورة أن 
ننتهي من ملف الطعون سريعاً 
باعــالن نتائج عمليــة الفحص 
والتحقــق لكي جتــري املصادقة 

على نتائج االنتخابات".
من جانبه، ذكر محافظ كركوك 
راكان ســعيد اجلبــوري أن "ابناء 
احملافظة شاركوا باندفاع عال في 
االنتخابات امالً بتحسني واقعهم 
كونهــم يعانون من مشــكالت 

عديدة".
لـ  اســفه  عن  اجلبــوري  ويعرب 
"وجــود اربــاك كبير فــي عمل 
في  االنتخابات  مفوضية  مكتب 
كركوك، وظهــر ذلك واضحاً في 
رافقت  التــي  الفنية  االخطــاء 

عملية االقتراع".
"الصدمة حصلت  أن  الــى  ونوه 
بظهور نتائــج غير منطقية في 
بتدارك  وطلبنا  اخلاص  التصويت 

االمر لكن دون جدوى".
"جهاز  أن  من  اجلبوري  ويستغرب 
االقتراع كان يصــوت حلزب واحد 
اعضائه  علــى  االصوات  ويــوزع 

بالتســاوي دون زيادة مرشح على 
اخر".

ســحب  "عملية  عن  وكشــف 
لواصالت الذاكرة االلكترونية من 
مراكــز االقتراع قبــل ايام قليلة 
من التصويت بنحــو يثير الريبة 

والشك".
وأكد اجلبوري أن "السحب حصل 
بناء على رســالة هاتفية منتلك 
وليس عبر كتاب  نســخة منها 
رســمي ومن ثم لم يلتزم قسم 

من مدراء املراكز بهذا التوجيه".
وتابــع أن "النتائــج اظهــرت أن 
إلى  ذاكرتها  التي سلمت  املراكز 
مدير الشعبة الفنية للمفوضية 
فــي احملافظة ليــوم واحد ذهبت 
فيهــا االصــوات لصالــح حزب 
معني، اما التي لم تسّلم فكانت 

نتائجها منطقية".
وخلــص اجلبــوري ان "املفوضية 
ومن خالل تواصلنا اليومي معها، 
يبدو أنهــا ال تريد العــد والفرز 
اليدوي لكي ال تبني حقيقة االمر 

إلى الرأي العام".
انتخابات  نتائــج  أن  إلى  يشــار 
االحتاد  تقــدم  اظهرت  كركــوك 
الوطني الكردســتاني بحصوله 
على نصــف مقاعد احملافظة في 
البقية  ووزعت  النــواب،  مجلس 
على نواب تركمان وعرب واقليات.

املفوضية: ما يظهر من أرقام 

بشأن عدد مقاعد الكيانات ال 
يتسم بالدقة

اجلدير بالذكــر ان النتائج االولية 
التــي اعلنــت عنهــا مفوضية 
من   90% فــرز  بعد  االنتخابــات 
االصــوات اظهــرت فــوز حتالف 
ســائرون املقرب من زعيم التيار 
الصدري مقتــدى الصدر باملركز 
االول متقدما على حتالفي النصر 
الوزراء  رئيــس  بزعامة  والفتــح 
حيدر العبادي وزعيم منظمة بدر 

هادي العامري.

جلنة وزارية عليا مللف انتشال 
اجلثث في نينوى

وأوضــح مدير بلديــة نينوى ان" 
البلديــة قامــت بتوفيــر اجلهد 
اآللي الثقيل بالتعاون مع اجلهات 
احلفارات  توفير  خالل  من  األمنية 
الطرق  واجلرافــات لغرض فتــح 
املتبقية ورفــع األنقاض من اجل 
اجلثث  انتشال  مهمة  تســهيل 
ومســاعدة بقية الدوائر األمنية 

والصحية في ذلك".
 من جهته أكد مدير صحة نينوى 
فالح الطائي لصحيفة ‘‘الصباح 
نينوى  أن" مديرية صحة  اجلديد‘‘ 
األخرى  اجلهــات  مع  وبالتعــاون 
قامــت برفع أكثر مــن 950 جثة 
اغلبهــا تابعــة جملاميــع داعش 

اإلرهابية" .
 ويقول الطائي ان"  ملف معرفة 

هوية اجلثث يبقى األكثر صعوبة 
صحة  لكون  احلالــي  الوقت  في 
نينوى ال متتلــك أجهزة متطورة 
النووي  احلمض  لفحص  وحديثة 
الـــ)DNA( لذلك نقوم بإرســال 
العينات إلــى الطب العدلي في 
العاصمــة بغداد بعــد ان أولت 

املهمة لدائرة صحة نينوى".
 وشهدت مدينة املوصل استقرارا 
امنيا في األشهر املاضية نتيجة 
باملرحلة  األمنيــة  القــوات  بدء 
الثانيــة فــي مهمة التنســيق 
األمني عبر خطة وضعتها جلمع 
هويات  عن  الكافيــة  املعلومات 
واألشــخاص  املســلحني  قتلى 
املتعاونني معهم محليا ودوليا" .

احلكيم يدين اجلرائم ضد 
الفلسطينيني ويدعو الى 

موقف دولي حازم إزاءها
كما دعا الســيد عمــار احلكيم 
واحلقوقية  اإلنسانية  "املنظماِت 
والسياسية  الدينية  والفعاليات 
وإســالميا  عامليــا  واألكادمييــة 
وعربيــا بأخِذ دورهــا الفاعل في 
تبياِن حقيقــة األحداث الدامية 
وشجبها واســتنكارها والوقوف 
للشــعِب  املســاند  موقــف 

الفلسطينّي وقضيته العادلة".
وكانت قــوات االحتالل قتلت 63 
فلســطينياً وإصابت نحو 2800 
آخريــن بجروح فــي إحتجاجات 

بقطاع غزة، ضد نقل الســفارة 
يوم  القــدس  الــى  االمريكيــة 
االثنني املاضي والذكرى السبعني 
لنكبة العرب في تأسيس الكيان 

الغاصب.
وعقــد مجلــس األمن جلســة 
طارئــة أمــس الثالثــاء بدأهــا 
بدقيقــة صمت حدادا على أرواح 
سقطوا  الذين  الفلســطينيني 

يوم األثنني الدامي.
تراشــقا  اجللســة  وشــهدت 
إذ حتدث  اســرائيليا،  فلسطينيا 
املبعوث الفلسطيني عن "جرمية 

ضد اإلنسانية".
أكثــر  املاضــي  االثنــني  وكان 
األيــام دمويــة منذ بــدء موجة 
الســياج  علــى  االحتجاجــات 
احلــدودي الفاصل بني إســرائيل 

وقطاع غزة قبل سبعة أسابيع.

عدد النازحني جّراء النزاعات 
حول العالم في 2017 األعلى 

منذ عقد
وأفــاد التقريــر أن 18,8 مليــون 
شخص في 135 بلدا نزحوا العام 
املاضــي بفعل كــوارث طبيعية 
والعواصــف  كالفيضانــات 

واألعاصير.
وإضافة إلى األشخاص الذين فروا 
من النزاعات، نزح قرابة 31 مليونا 
داخل بلدانهم العام املاضي، وهو 
مــا يعادل أكثر مــن 80 ألفا كل 

يوم.
الناجم  بالنــزوح  يتعلق  ما  وفي 
األكثر  الدول  كانت  الكوارث،  عن 
تأثرا هي الصني والفيليبني وكوبا 

والواليات املتحدة.
ودفعــت ثالثــة أعاصيــر كبيرة 
اجتاحت منطقة األطلسي العام 
و"ارما"  "هارفي"  وهي   -- املاضي 
و"ماريــا" -- وحدهــا نحو ثالثة 

ماليني إلى النزوح.
ونوهــت بيالك إلــى أنه في حني 
حتتفظ الدول باحصاءات عن عدد 
األشخاص الذين ال يزالون نازحني 
بفعل النزاعــات، ال توجد بيانات 
طويلة األمد بشأن عدد النازحني 

جراء الكوارث الطبيعية.
وقالت "هناك ثغرة ضخمة لدينا 
في املعلومات عندما يتعلق األمر 

بالنزوح املرتبط بالكوارث".
وبالنسبة لبورتوريكو مثال، تظهر 
البيانات أن نحو 86 ألف شخص 
منازلهم  أجبروا علــى مغــادرة 
بفعــل إعصــار "ماريــا" العام 
املاضي. لكــن ال توجد معلومات 
ال  الذين  األشــخاص  عدد  بشأن 

يزالون نازحني.
وقالت بيالك إنه في ضوء الدمار 
الكبيــر الــذي حلق بــأراض في 
إال  ميكننا  "ال  املتحــدة،  الواليات 
االفتراض بأنه نســبة كبيرة من 
إجمالي 86 ألفا  ال يزالون نازحني 

اليوم".

تتمات ص1

نينوى ـ خدر خالت:

بدأت مفــارز بلديــة املوصل برفع 
املرشــحني  تبقى مــن الفتات  ما 
البرملانية، في  لالنتخابات العراقية 
بتخفيف  املواطنون  أســهم  حني 
إعباء هذه العملية بعدما استولوا 
على الركائز احلديدية واخلشــبية، 
فيما أشــار مســؤول بلــدي الى 
رفــع دعوات قضائية ضــد الكثير 
اللوائح  املرشــحني خملالفتهم  من 
االنتخابية مــن خالل رفع صورهم 
واستعمال  مبناطق غير مخصصة 
مواد الصقة محظور اســتعمالها 

على وفق اللوائح نفسها.
وقال الســيد رافع نافع داؤود مدير 
خدمات البلدية في قطاع التحرير، 
في حديث الــى "الصباح اجلديد" 
عبد  الســيد  مــن  "بتوجيهــات 
الستار احلبو، مدير بلديات املوصل، 
باشــرت مفارزنا ضمــن قطاعنا، 
اســوة بالقطاعات االخــرى لرفع 
وازالة الفتات وصور املرشــحني، او 
باالحرى لرفــع بقاياها، الن البعض 
من املواطنني استولوا على الركائز 
احلديدية واخلشــبية، بعــد انتهاء 
عملية التصويت فــورا، ولم يتبق 
سوى صور املرشحني اضافة لركائز 
اخــرى لــم يتمكــن االهالي من 

اقتالعها".
واضاف "مت رفع وازالة بضعة اطنان 
من الصور واملشــمعات والالفتات 
يتكون من  )القاطع  ضمن قاطعنا 
34 حيــا ســكنيا(، ومت نقلها عبر 
الصحي،  الطمر  مواقع  الى  آلياتنا 
في عمل متواصل، حيث استنفرنا 
جميع جهودنا فــي محاولة اعادة 
الوضع الى مــا كان عليه قبل بدء 
احلملة الدعائيــة للكتل واالحزاب 

واملرشحني كافة".
وشــهدت مدينة املوصل، اســوة 
بجميع املدن العراقية عملية نهب 
شــبه منظمة للركائــز احلديدية 
لالنتخابات فور  باملرشحني  اخلاصة 
انتهاء عملية التصويت، حيث يتم 
بيع الطــن الواحد من احلديد مببلغ 

60 الف دينار عراقي.

وانتقد داؤود "قيام بعض املرشحني 
باستعمال مواد الصقة في الصاق 
املواقع  في  اجلــدران  على  صورهم 
الرســمية وواجهات وجدران بعض 
االنارة  منــازل االهالــي واعمــدة 
الصور  وازالة هذه  الداللة،  والفتات 
كبيرا،  ووقتا  يتطلب جهدا  واثارها 
فضال عــن انه يترك تشــوهات ال 
يرغــب بها احــد، اضافــة الى ان 
بعض املرشحني وضعوا اعالناتهم 
نواجه بعض  في مناطق ومواقــع 
عملية  في  النســبية  الصعوبات 

ازالتها".
منوها الى انه "مت تســجيل دعاوى 
قضائية عدة ضد بعض املرشحني 

الذين خالفــوا اللوائح االنتخابية، 
من خالل نصــب الفتاتهم مبناطق 
أعاقت حركة املواطنني او استعمال 
مواد الصقة، او اســتعمال جدران 
وخاصة  احلكوميــة  املؤسســات 
املدارس في تعليق صورهم وغيرها 

من اخملالفات".
ورجح داؤود ان "يتم اجناز رفع جميع 
الالفتات والصور للمرشــحني في 
غضون 24 ســاعة". عادا ان "ازالة 
هذه الالفتات هي عبء إضافي على 
عاتق البلديات التي تعاني اصال من 
قلة في عدد الياتها وكوادرها، النه 
بالتزامــن مع رفع هــذه الدعايات 
هنالك الواجبــات اليومية في رفع 

يوميا ضمن  نرفــع  االنقاض حيث 
قطاعنا نحو 200 طن من القمامة 
وننقلهــا ملواقع الطمــر الصحي 
باملنطقــة امللوثة فــي كوكجلي 

)شرقي املوصل(.

شكاوى باجلملة
اغلب  بــدأت  متصل،  على صعيد 
االحــزاب والكتــل التــي خاضت 
االنتخابــات النيابيــة ولم حتصل 
على نتائج كانت تتوقعها بتوجيه 
سياســية  اطراف  الى  انتقــادات 
املســتقلة  العليا  املفوضية  والى 
حصــول  مفادهــا  لالنتخابــات، 
اثناء  تزويــر في  وعمليات  خروقات 

فــرز النتائــج، فيمــا يزعم بعض 
املرشــحني ان مراكــز انتخابيــة 
مبخيمــات جنوبــي املوصل بيعت 
بالكامل ملرشحني من اصحاب املال 

والنفوذ.
فيما عّبــر البعض عن خشــيته 
من وقــوع عمليات تزوير الكترونية 
الى  ناخبيهم  اصــوات  ومناقلــة 
كتل اخــرى منافســة، فضال عن 
تزوير  عمليات  بحصــول  اتهامات 
فــي انتخابات اخلــارج خاصة في 
تركيــا واالردن، مع االدعــاء بانه مت 
مصــادرة ارادة الناخبني واصواتهم 
لشــخصيات نافذة تقيــم خارج 

العراق.

االتهامــات مجرد  وتبقــى هــذه 
مزاعــم، ما لــم يتم تقــدمي ادلة 
حقيقية، فيما يقــول مراقبون ان 
اعتيادية  مســألة  االتهامات  هذه 
انتخابية، خاصة  اية عملية  ترافق 
ان اخلاســرين يلجــؤون الى هكذا 
اتهامــات لتبرير خســارتهم امام 

جماهيرهم.
900 مرشــح في  ويتنافــس نحو 
محافظــة نينــوى للفــوز بـ 34 
)بضمنها  لهــا  مخصصا  مقعدا 
3 مقاعــد كوتــا لالقليــات مــن 
االيزيديني، واملســيحيني، والشبك( 
النواب  انتخابــات مجلــس  فــي 

العراقي للعام احلالي 2018

مدير بلدية قطاع 
التحرير: بتوجيهات من 
السيد عبد الستار الحبو، 
مدير بلديات الموصل، 
باشرت مفارزنا 
ضمن قطاعنا، اسوة 
بالقطاعات االخرى لرفع 
وازالة الفتات وصور 
المرشحين، او باالحرى 
لرفع بقاياها، الن 
البعض من المواطنين 
استولوا على الركائز 
الحديدية والخشبية، بعد 
انتهاء عملية التصويت 
فورا

األهالي اختصروا العمل بنهب الركائز الحديدية والخشبية للدعايات

رفع أطنان من صور المرشحين لالنتخابات في الموصل 
وتسجيل قضايا ضد بعضهم
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محليات 4

متابعة الصباح الجديد:

بغــداد بصيانة  أمانــة  بــدأت 
الزحف احلاصل فــي اجلزء  االول 
من مجســر محمد القاســم 
للمرور الســريع الــذي يتضمن 

)28( مقطعاً .
وذكرت مديرية العالقات واإلعالم 
ان امينة بغــداد الدكتورة ذكرى 
علــوش إطلعت علــى االعمال 
اجلارية لصيانة مجســر محمد 
رفقة  السريع  للمرور  القاســم 
وكيــل امانــة بغداد للشــؤون 
الفنية ومدير عام دائرة املشاريع 
داعية الشــركة املنفذة ألعمال 
الصيانــة الى اإللتــزام باملوعد 
احملدد إلكمال اعمالها على وفق 

املواصفات الفنية احملددة .
واضافــت املديرية ان الشــركة 
املكلفة بأعمال الصيانة اكملت 
أعمال إصالح الزحف احلاصل في 
املقاطع للمجســر املكون  احد 
من )6( فضاءات مبقدار )11( سم 
تتفاوت  مقطعاً   )28( ضمن  من 
فيها مسافات الزحف ، مشيرة 
الى ان  الشــــركة اتفقت مع 
شــركة )maurer se (  األملانية 
املتخصصــة إلبــدال مســاند 
االرتــكاز املتضررة وان  اجملســر 
ملرور السيارات  سيبقى مفتوحاً 

طوال مدة اعمال  الصيانة .
على صعيد متصل اعلنت امانة 
اكســاء مقطع  اجناز  عن  امانة 
من شارع الثورة مبساحة )8000( 
م2 ضمــن قاطع بلديــة مركز 

الرصافة .
وذكرت مديرية العالقات واالعالم 
ان دائــرة بلدية مركــز الرصافة 
قامت من خالل مالكاتها الفنية 
والهندســية بإكســاء مقطع 
مــن شــارع الثــورة املمتد من 

قناة اجليش حتى ســاحة بيروت 
اإلكســاء  عملية  ان  مضيفة   ،
جتري بإشــراف ومتابعة من قبل 
مدير عام الدائرة البلدية ومديري 
واجملاري  واملاء  التخطيط  اقسام 
وان العمل يجري في الســاعات 
املتأخرة من الليل لتجنب الزحام 

املروري في هذا الشارع املهم .
واشــارت الى ان الدائرة البلدية 
الشوارع  بإكســاء  مســتمرة 
الرئيســة والفرعيــة وتطويــر 
 ، الواقــع اخلدمي فــي القاطع 
داعيــة املواطنني الى مســاندة 

التــي تقوم  املــالكات اخلدمية 
بتقدمي اخلدمــات وإصالح الطرق 
للمحافظة على أعمال التطوير 

في مناطقهم . 
الى ذلــك أعلنت امانــة بغداد 
عن إزالة اكثر مــن )8000( جتاوز 
العاصمة بغداد خالل شهر  في 

نيسان املاضي .
وبينت مديرية العالقات واالعالم 
واألمن  احلراســات  مديريــة  أن 
في امانة بغــداد أزالت بالتعاون 
مــع الدوائــر البلديــة األربــع 
عشــرة وبالتنســيق مع قيادة 

عمليات بغداد )8874( جتاوزا في 
الشــهر  خالل  بغداد  العاصمة 
املاضي » ، مضيفة ان » احلمالت 
املشتركة تضمنت إزالة )5134( 
و)2393( جتاوزا  كشكا وسقيفة 
لوحة  و)132(  الرصيــف  علــى 
و)65( معرضــا ومرآبا  إعالنيــة 
لبيع  و)320( موقعا  للســيارات 
لبيع  مواقــع   )105( و  االغنــام 
املواد االنشائية و)61( جتاوزا على 
الصرف  خطوط تصريف ميــاه 
الصحي واالمطار وعلى شبكات 

نقل املاء الصافي ».

األعمــال   « أن  الــى  وأشــارت 
تضمنت ايضــا رفع )148( كتلة 
كونكريتيــة وإزالــة  )106( دور 
سكنية في مراحل بنائها االولي 
و)99( موقعا لغســل السيارات 
)234( مــن األســيجة  وإزالــة 

املتجاوزة ».   
كما اعلنــت امانة بغــداد عن 
في  النظافة  جهــود  مضاعفة 
لتحســني  الفضيلية  منطقة 
واقعهــا اخلدمي من خالل اعداد 
اخلدمي  بالواقع  للنهوض  خطة 

للمنطقة .

وذكرت مديرية العالقات واالعالم 
ان مالكات قسم النظافة بدائرة 
بلدية بغداد اجلديدة أعدت خطة 
بالواقع  للنهــوض  متكاملــة 
الفضيلية  ملنطقــة  اخلدمــي 
عبر رفــع النفايــات بواقع ثالث 
الكابسات  وتسيير  عمل  نوبات 
الرئيسة  والشوارع  االزقة  داخل 
باســتمرار ، مضيفة ان مالكات 
الدائرة تنفذ حمالت شبه يومية 
في املنطقــة وتخصيص جهد 
لتنظيف محيط املدارس واالزقة 

الداخلية والشوارع الرئيسة . 

إنجاز إكساء مقطع من شارع الثورة ضمن مركز الرصافة 

أمانة بغداد: صيانة الزحف الحاصل في الجزء األول من مجّسر المرور السريع 

أتفقت الشركة 
 maurer( المنفذة مع

se (  األلمانية 
المتخصصة إلبدال 

مساند االرتكاز 
المتضررة ، وسيبقى 

المجسر مفتوحًا لمرور 
السيارات طوال مدة 

أعمال  الصيانة

مجسر املرور السريع 
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تأجيل تسّلم معامالت 
الفائزين بالقرعة لما 

بعد رمضان
بغداد - الصباح الجديد:

قررت هيئة احلج والعمرة تأجيل تسلم معامالت 
الفائزين بقرعة احلج لألعوام اخلمســة املقبلة 
وتســديد الدفعة األولى من تكلفة احلج إلى ما 

بعد شهر رمضان.
وقــال املتحــدث باســم الهيئة حســن فهد 
الكناني، إنه »نظرا حللول شــهر رمضان الكرمي 
ومراعاًة لظــروف الصائمني قررت الهيئة تأجيل 
تســلم معامالت الفائزين بقرعة احلج لالعوام 
اخلمســة املقبلة )2019– 2020– 2021– -2022 
2023( وتســديد الدفعة األولى من تكلفة احلج 

إلى ما بعد شهر رمضان«.
وأكد الكناني في بيان تسلمت »الصباح اجلديد« 
نســخة منه  على »ضــرورة إســراع الفائزين 
باحلج لهــذا العام في تســديد الدفعة الثانية 
من تكلفة احلج وتســليم جوازاتهم لغاية يوم 
20/ ايار اجلاري«، مشــيراً إلى أن »املتخلفني عن 

التسديد سيعدون مؤجلني للعام املقبل«.

الصناعة تبحث توفير 
مستلزمات النهوض بقطاع 

االسمنت في العراق

طالبات التمريض 
للصفوف غير المنتهية 

يؤدين االمتحانات النهائية 

بغداد - الصباح الجديد:
عقــدت وزارة الصناعــة واملعــادن اجتماعا ضم 
اعضــاء جمعية مصنعي االســمنت في العراق 
وممثلي شــركات ومعامل االســمنت للقطاعني 
العام واخلــاص لبحث الســبل واالليات املمكنة 
لدعــم صناعة االســمنت فــي العــراق وتوفير 
مســتلزمات النهوض بها ومناقشــة املشكالت 
واملعوقــات التــي تعترض دميومة عمــل املعامل 
املنتجة ملادة االســمنت في القطاعني احلكومي 

واخلاص .
وتناول االجتماع مباحثات ومناقشــات ومداوالت 
مفصلــة حــول موضوع انتــاج مــادة الكلنكر 
وامكانيــة توفيــر هذه املــادة لبعــض معامل 
االســمنت مبايضمن انســيابية ودميومة عملها 
وانتاجهــا لدعم حركة وحمــالت البناء واالعمار 
التي تشهدها البالد الســيما في املناطق احملررة 
، اذ جــرى االتفاق على اعداد آليــة محددة لتزويد 
معامل االســمنت مبادة الكلنكر واســعارها من 
قبل جمعية مصنعي االسمنت في العراق لغرض 
دراســتها من قبــل املعنيني فــي وزارة الصناعة 
واملعــادن . وتضمــن االجتمــاع ايضا مناقشــة 
مشــكلة عدم جتهيز بعض معامل االســمنت 
بالطاقة الكهربائية الكافية لتشــغيلها والغاء 
شمولها بالقطع املبرمج حيث جرى التأكيد على 
اهمية التنسيق مع وزارة الكهرباء على آلية حلل 
هذه املشــكلة كما تطرق االجتماع الى مشكلة 
زيادة اســعار النفط االســود اجملهــز الى معامل 
املؤشرات  على  الســلبية  وتأثيراتها  االســمنت 

االنتاجية واملالية لهذه املعامل.

بغداد - الصباح الجديد: 
لدائرة صحة  التابعة  التمريض  اعداديات  بدأت 
الكرخ بأجراء االمتحانــات النهائية للصفوف 
غيــر املنتهية  )الرابع واخلامــس ( وللدور األول 
للعام 2018  إذ اتخذت الدائرة جميع اإلجراءات 

املطلوبة لسير االمتحانات وبصورة أصولية .
واوضح مدير اعالم الدائرة احمد احليدري أن هذه 
اخلدمة  للطالبات تأتي بدعم ومتابعة من قبل 
أدارة صحة الكرخ واملتمثلــة مبديرها الدكتور 
جاســب لطيف احلجامي والــذي اوعز بضرورة 
لتســهيل  املطلوبة  االحتياجات  جميع  تلبية 

اجراء االمتحانات.
وبــني ان 640 طالبة توجهــن ألداء االمتحانات 
موزعــات علــى الصفوف املنتهيــة ، اذ بلغت 
طالبات الرابــع ) 292(  طالبة والصف اخلامس 
) 348 ( طالبة موزعات علــى اعداديات متريض 
الكرخ منهــا  اعداديات متريض الكاظمية وابي 
غريب واليرموك وإعدادية قبالة وتوليد اليرموك  

وإعدادية متريض احملمودية . 
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بابل - الصباح الجديد:

والفنية  الهندسية  باشرت املالكات 
فــي املديرية العامــة لنقل الطاقة 
الكهربائية ملنطقة الفرات االوسط 
اعمالها بصيانة متنقلة الهاشمية 
اليابانية 33/132 ك.ف في محافظة 

بابل .
واوضح املتحدث الرســمي باســم 
وزارة الكهرباء الدكتور مصعب سري 
املــدرس ان االعمال تضمنت فحص 
عازلية املتنقلــة جلميع اجلهات الى 
جانــب فحص مقاومة املالمســات 
)33/132( ك.ف مع  الــدورة  لقواطع 
جميع املغذيــات التابعة للمحولة ، 
اضافة الى فحــص مناوالت احلماية 
ملغــذي الشــوملي, وكذلك فحص 

عازلية زيت احملوالت )3,2,1(.
كمــا اكملت املالكات الهندســية 
نقل كهرباء  في شــبكات  والفنية 

كربــالء التابعة للمديريــة العامة 
بتسلم مواد ومعدات خط  املذكورة 
خيرات – كربــالء  اجلديدة )2,1 (132 
الذي سيسهم  اخلط  لتشييد  ك.ف 
بفــك االختناقــات عــن محافظة 
كربالء وتوفير نقل قــدرة تصل الى 
)480( ميكاواطا من محطة اخليرات 

الغازية . 
املــالكات  متكنــت  جانبهــا  مــن 
املديرية  فــي  والفنية  الهندســية 
الكهربائية  الطاقــة  لنقل  العامة 
الطاقة  باعادة خط نقل  في اجلنوب 
الكهربائية ) ناصرية ـــ واسط 400 
ك.ف( الى العمل الذي خــرج نتيجة 

سقوط البرج
 رقــم )١٠١ ( بســبب العواصــف 
الرعدية التي ضربت املناطق اجلنوبية 

والوسطى االسبوع املاضي .
وقال املــدرس ان االعمــال تضمنت 
واملباشــرة  املتضرر  البــرج  تفكيك 
بتشــييد البرج البديل حيث أستمر 

العمل لســاعات متأخرة من الليل 
برغم سوء الظروف اجلوية واستمرار 
العمل  وصعوبة  االمطار  تســاقط 
ورخوة  األراضي طينيــة  كانــت  مما 
، لــذا تطلبــت جهــودا مضاعفة 
استطاعت خاللها املالكات من جتاوز 
كل التحديــات التي واجهت ســير 

األعمال.
الى ذلك واصلت املالكات الهندسية 
كهرباء  توزيع  مديريــة  في  والفنية 
البصرة  التابعــة للمديرية العامة 
لتوزيع كهرباء اجلنوب حمالتها برفع 
الشــبكة  على  احلاصلة  التجاوزات 

في محافظة البصرة .
ان احلمالت تضمنت  واشــار املدرس 
رفع ) 475( حالة جتاوز على الشبكة 
الكهربائية ، ونصب )35( مقياســآ 
جديدا  للمواطنني واستبدال التالف 
منها في املناطق املنتخبة, فضالً عن 
تنظيم عدد من األشتراكات اجلديدة 

للمواطنني وعلى نظام املتجاوزين  .

كما متكنــت املالكات الهندســية 
كهرباء  توزيع  مديريــة  في  والفنية 
ذي قــار من رفع )248( حالة جتاوز عن 
الشــبكة الكهربائية مصنفة على 
)210( حاالت جتاوز منزلي و )38( جتاريا 
الى جانب  اخذ  )266( تعهداً خطياً 
على املواطنني املتجاوزين و وتنظيم 

)22( اشتراكاً أصولياً.
واضــاف املدرس ان التجــاوزات التي 
الربط  باســتعمال  متثلت  إزالتها  مت 
املباشر من دون وجود املقياس وتبادل 
التغذية بني منطقة وأخرى فضالً عن 
السحب العشــوائي للطاقة بعيداً 
عن إجــراءات الربط الفني األصولية 
بالسحب  املشــتركني  بعض  وقيام 
من اجتاهني ، مشيراً » إلى إن احلملة 
والهدر  الضائعات  إلى تقليل  تهدف 
غير املبرر في الطاقــة والذي تعاني 
منهــا الشــبكة الكهربائية فضالً 
عن حتقيق العدالــة بتوزيع الطاقة 

الكهربائية. 

تقرير

كهرباء الفرات األوسط تباشر أعمالها بصيانة متنقلة الهاشمية في بابل

بغداد - الصباح الجديد:
اعلنــت وزارة التجــارة عن قيام 
اللجان الرقابية التابعة للشركة 
العامــة لتصنيــع احلبوب برصد 
ووكالء  للمطاحن  )276( مخالفة 
الطحني والناقلني واالفران واخملابز 

في بغداد.
وقال مدير عام الشركة املهندس 
طــه ياســني عبــاس ان اللجان 
الرقابية التابعة لقسمي الرقابة 
الشركة  في  النوعية  والسيطرة 
نفذت خــالل الفترة املاضية )81( 
زيــارة للمطاحــن العاملــة في 
عملية  ومتابعة  لالطــالع  بغداد 
االنتــاج والتوزيع حيث جرى خالل 
)186( امنوذج  الزيارات سحب  تلك 
الفحص  حبوب وطحني لغــرض 
اخملتبري ، اذ اســفرت عن تأشــير 

ورصــد )17( مخالفة نوعية وغير 
نوعية .

واضاف املديــر العام ان جلان رقابة 
لوكالء  زيارة   )219( نفذت  الوكالء 
 )161( ســحب  تخللها  الطحني 
امنوذج طحني نتج عنها رصد)83( 
مخالفــة فضال عن تأشــير )4( 
حققت  فيما  للناقلني  مخالفات 
جلــان رقابة اخملابز واالفــران )417( 
زيارة تفتيشــية للمخابز واالفران 
في بغداد نتــج عنها رصد )172( 

مخالفة .
واشار البيان الى احالة جميع تلك 
واللجان  االقســام  الى  اخملالفات 
اخملتصة لتطبيق الشروط اجلزائية 

بحق اخملالفني .
على صعيد متصل نفذت اللجان 
التابعــة  املشــتركة  الرقابيــة 

الرقابــة والســيطرة  لوحــدات 
النوعيــة في ذي قار عــدة زيارات 
تفتيشــية للمطاحــن العاملة 
في احملافظــة ملتابعة آلية االنتاج 
والتوزيــع واالطالع علــى نوعية 
الطحــني املنتج حيــث مت اجراء 
املطاحن  بجميع  اخلبــازة  فحص 
الزيارة  وتخلل  زيارتهــا  متت  التي 
سحب لنماذج من خلطة احلبوب 
احلنطة  شكلت  والتي  املتسلمة 
احمللية نســبة  % 80  منها ونسبة 
احلبوب املستوردة  %  20 كما جرى 
معاينة اجهــزة التنظيف واوزان 
وختم  بالطحني  املعبئة  االكياس 
االنتاج كما تابع فرع الشركة في 
مطحنة  استعدادات  كذلك  ذقار 
الرفاعي النتــاج الطحني الصفر 

حلصة شهر رمضان املبارك .

ميسان - خاص:
اعلنت قيادة شرطة ميسان في مؤمتر 
احلقوقي  اللواء  برئاسة  امني موسع 
ظافر عبد راضي دواي عن وضع خطة 

امنية خاصة بشهر رمضان املبارك.
ونوقش في املؤمتر الذي حضره مدراء 
و  واالســتخبارية  األمنية  األجهــزة 
الرقابية وآمرو القواطع األمنية ومدراء 
شــرطة األقســام والقوى الساندة 
الدقيقة  التفاصيــل  احملافظــة  في 
للخطــة األمنيــة و االســتعدادات 
واالستحضارات التي سيتم اتخاذها 
خالل شهر رمضان الفضيل من قبل 
أعد لها  األمنية وحسب ما  األجهزة 

في مديرية الشرطة.  
لـ«الصباح  الشــرطة  قائد  وقال    
أمنية  خطــة  وضعنــا  اجلديــد« 
املواطنني  موسعة وشاملة حلماية 

واخلاصــة  العامــة  واملمتلــكات 
أيام شــهر رمضــان الكرمي  طيلة 
التابعة  األمنية  الدوائر  مبشــاركة 
والتشــكيالت  الداخلية  وزارة  إلى 
األمنيــة األخــرى فــي احملافظــة 
تســهم مفرداتها في توفير املناخ 
واقضيه  مركز  فــي  املالئم  األمني 
ونواحي احملافظة ، اضافة إلى توفير 
احلماية املطلوبــة للمراقد الدينية 
واملزارات واملســاجد واحلســينيات 
التي  العامة  واالماكن  العبادة  ودور 
يرتادها األهالي خالل فترات اإلفطار 
واألســواق التجارية التي تشــهد 

تبضع املواطنني.
واضــاف قائد الشــرطة ان اخلطة 
الدوريات  تســيير  ايضــا  تتضمن 
الشــوارع  في  والراجلــة  اآلليــة 
الرئيســة واألحياء الســكنية في 

عموم احملافظــة قبل وبعد االفطار 
والتأكيد على مواصلة تواجد املفارز 
والســيطرات والطــرق اخلارجيــة 
والكمائن جلميــع املفاصل األمنية 
الفطور  القواطع فــي وقت  ضمن 
ووقت الســحور  وتأمني الشــوارع 
واملناطق التي جتري فيها املراســم 
الدينية في داخل املدينة وخارجها.

ولفت قائد الشــرطة الى أن اجلهد 
أالستخباري ســيكون من أولويات 
االمنية اخلاصة بهذا  تنفيذ اخلطة 
الشــهر   الفضيل ، مبينا أن هناك 
مســحا يوميا للطرقات واالسواق 
واألماكــن الترفيهيــة والدينيــة 
والعامة وتفتيشــها بشكل دقيق 
، مطالباً في الوقــت ذاته بضرورة 
خطة  الجناح  املواطنني  مع  التعاون 

شهر رمضان الكرمي.

رصد )276( مخالفة للمطاحن 
والوكالء والناقلين في بغداد 

قيادة شرطة ميسان  تباشربخطتها 
األمنية الخاصة بشهر رمضان الكريم  

بغداد - الصباح الجديد:
التربيــة، دخــول  وزارة  اعلنــت 
751 ألفــا و661 تلميذا من كال 
اجلنســني من جميع محافظات 
إلداء  اخلميــس  اليــوم  البــالد 
للمرحلة  النهائية  االمتحانــات 
لســنة  األول  للدور  االبتدائيــة 

2017ـ 2018 .
أن  مبينــًة  الــوزارة  واوضحــت 
محمد  الدكتــور  التربية  وزيــر 
إقبــال الصيدلــي ثمــن حجم 
االستعدادات واجلهود التي بذلت 

من االسرة التربوية والتي واكبت 
مســتويات التالميذ واوصلتهم 

الى جادة النجاح والتفوق .
ونقــل بيــان أصــدرُه املكتــب 
 " اطلعــت  للوزيــر  اإلعالمــي 
الصبــاح اجلديد" على نســخة 
منــه أن الــوزارة أكملت جميع 
اخلاصة  اللوجستية  املستلزمات 
باالمتحانــات النهائية للمرحلة 
بها  التي ســيدخل  االبتدائيــة 
الفــا و661 تلميذا من  نحو751 
التي   ، البــالد  جميع محافظات 

متثلت باملــالكات والقاعات التي 
تســعى من خاللها ضمان إجراء 
العملية االمتحانية بانســيابية 
وجناح تــام بعيدا عــن املعوقات 
او املشــكالت ، الفتاً بــأن الوزارة 
االمتحانية  املراكز  مدراء  وجهت 
في جميــع املديريات التابعة لها 
بالتعليمات  االلتــزام  بضــرورة 
لتالفــي الوقــوع فــي اخطــاء 
تنعكس ســلبا علــى العملية 
االمتحانية والتي تتعلق بواجبات 
مدير املركــز االمتحاني واملراقب 

التعامــل  وكيفيــة  املشــرف 
مــع املغلفات وتســلمها وآلية 
التعامل مع الدفاتر األمتحانية . 
وأعرب الوزير عن أملُه بأن يُحقق 
اعلى  األعــزاء  تالميذنا  جميــع 
نســب النجاح وتتناسب بدورها 
واجلهود  االستعدادات  حجم  مع 
التــي بُذلــت من قبل االســرة 
التربوية التي أوصلتهم الى هذه 

املرحلة . 
على صعيد متصــل توجه اكثر 
الفا و500 طالب وطالبة   94 من 

النهائيــة  االمتحانــات  الداء 
للمرحلــة الثانوية الــدور االول 
للعــام الدراســي 2017 ـ 2018 
في عمــوم املدارس املتوســطة 
واالعدادية فــي محافظة نينوى 
. واوضحت الــوزارة في بيان لها 
اطلعــت " الصباح اجلديد" على 
نســخة منه ، إنها شكلت جلانا 
خاصة ملتابعة ســير االمتحانات 
املســتلزمات  توفير  جانب  الى   ،
االمتحانيــة االخــرى من تهيئة 
القاعــات والدفاتــر االمتحانية 

والتــي ستســهم فــي جنــاح 
العملية االمتحانية في احملافظة 

.
واشار البيان إلى استكمال جميع 
االستعدادات وتوفير املستلزمات 
االمتحانات  لتأديــة  الضروريــة 
املديرية  بان  بشكل جيد، مؤكدا 
على استعداد كامل الجراء تلك 
االمتحانات بكل انسيابية وجناح 
في ظــل دعم الــوزارة للعملية 
التربويــة في نينــوى والذي اعاد 

احلياة ملساراتها التعليمية  . 

اليوم .. تالميذ المرحلة االبتدائية يؤدون االمتحانات النهائية 
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متابعة ـ الصباح الجديد :

اجتمعــت اجلامعــة العربيــة امــس 
)األربعــاء(، علــى مســتوى املندوبــن 
الدائمن حتضيراً الجتمــاع طارئ لوزراء 
اخلارجيــة العرب فــي القاهــرة اليوم 
اخلميس لـ«مواجهة العدوان اإلسرائيلي 
علــى الشــعب الفلســطيني ، وقرار 
بنقل  القانوني«  غيــر  املتحدة  الواليات 

سفارتها إلى القدس احملتلة.
وقــال األمن العام املســاعد للجامعة 
العربية الســفير حســام زكى: »تقرر 
عقد اجتماع غير عــادي جمللس جامعة 
وزراء  علــى مســتوى  العربية  الــدول 
اخلارجيــة اليوم اخلميس بناء علي طلب 

السعودية«.
واوضح ان االجتماع يهدف الى »مواجهة 
الشــعب  العــدوان اإلســرائيلي على 
الفلســطيني والتحرك ملواجهة القرار 
الواليات  اتخذتــه  الذي  القانونــي  غير 
املتحدة األميركية بنقل ســفارتها إلى 

مدينة القدس«.
وحضــر املندوبــون الدائمــون في مقر 
اجلامعــة العربيــة في قلــب القاهرة، 
اجتماعــاً  فلســطن،  مــن  بطلــب 
حتضيريــاً لالجتماع غير العــادي لوزراء 
اخلارجية العرب، علــى ما أفادت مصادر 

ديبلوماسية.
القاهرة  وقال السفير الفلسطيني في 
ومندوبها الدائم فــي اجلامعة العربية 
دياب اللوح »ال بد أن ينتج عن هذه الدورة 
غير العادية اتخــاذ ردود وقرارات عملية 
ترتقي الى مســتوى احلدث الكارثي غير 

املسبوق في املنظومة الدولية«.
وتابــع أن »نقــل الســفارة االميركية 
للقــدس فــي ذكــرى نكبة الشــعب 
الفلسطيني يعتبر عدواناً على حقوقه 
واســتفزازا ملشــاعر األمــة العربيــة 
االسالمية واملســيحية وزيادة في توتير 
وتأجيــج الصراع وعدم االســتقرار في 

املنطقــة«، مؤكــداً »ضــرورة التدخل 
الســريع لتوفيــر احلمايــة للشــعب 

الفلسطيني األعزل«.
وكان إعــالن الرئيس األميركــي دونالد 
ترامب في الســادس من كانــون األول 
2017 االعتــراف بالقــدس »عاصمــة 
إلســرائيل« ونقل ســفارة بالده من تل 
أثــار غبطة  أبيب إلى القــدس احملتلة، 

اإلسرائيلين وغضب الفلسطينين.

إلى  وأدى نقــل الســفارة األميركيــة 
القدس اإلثنن املاضي قبل يوم واحد من 
ذكرى النكبة وقيام دولة إســرائيل، إلى 

تصاعد غضب الفلسطينين.
وخّيــم التوتــر والعنف على مراســم 
نقل الســفارة، إذ نظم الفلسطينيون 
احلدودية  املنطقة  مسيرات ضخمة في 
من قطاع غزة احملاصر، استشهد خاللها 
حوالى 60 فلســطينياً بنيــران اجليش 

االسرائيلي.
وال تزال األســرة الدولية تعتبر القدس 
الشــرقية أرضــاً محتلــة وبالتالي ال 
يُفترض إقامة ســفارات فيها طاملا لم 
يتم البت في وضعها عبر مفاوضات بن 

اجلانبن املعنين
وأعلنــت الكويت العضو غيــر الدائم 
في مجلس األمن الدولي أنها ستعمم 
مشــروع قــرار »يؤمــن حمايــة دولية 

دون مزيد من  الفلسطينين  للمدنين« 
التفاصيل. فيما دافعت الواليات املتحدة 
عن إســرائيل مؤكــدة أنها مارســت 

»ضبط النفس«.
وقالــت دولة الكويت العضو امس االول 
الثالثاء على لســان منصــور العتيبي 
سفيرها في األمم املتحدة إنها ستسعى 
لتعميم قرار فــي مجلس األمن »يؤمن 
حماية دولية للمدنين« الفلسطينين، 

بعــد مقتل العشــرات فــي املنطقة 
احلدودية من قطاع غزة.

وبدأ اجتماع مجلس األمن بدقيقة صمت 
احتراما لذكرى القتلى، وانتهت مبطالبة 
مجموعة متثــل 15 دولة عربية في األمم 
املتحدة إلى »حتقيق مســتقل وشفاف، 
ثــم ثمانــي دول أوروبية )هي الســويد 
وفرنسا واململكة املتحدة وبولندا وأملانيا 
وهولندا وبلجيكا وإيطاليا( تقرأ بصوت 

بيانا يطالب إســرائيل »بضبط  مرتفع 
النفس« و«احترام احلق في التظاهر«.

وقال املنســق اخلاص لعملية الســالم 
نيكوالي  الروسي  األوســط  الشرق  في 
مالدينوف الــذي كان يتحدث إلى اجمللس 
بالفيديو من القدس »يجب  عبر اتصال 
أن يتوقــف العنــف«. وأضــاف »يجب 
التحقيــق في جميع احلوادث بشــكل 

كامل«.
أما املندوبة األميركية لدى األمم املتحدة 
نيكــي هايلــي، فأكدت أن »إســرائيل 
مارســت ضبط النفس« خالل األحداث 
التي وقعت االثنن. وقالت الدبلوماسية 
األمريكيــة »ال يوجــد أي بلــد في هذا 
اجمللــس كان ســيتصرف بضبط نفس 
أكثر مما فعلت إســرائيل ... في احلقيقة 
فإن ســجل العديد من الدول املوجودة 
هنا اليوم تشــير إلى أنها ســتتصرف 

بدرجة أقل بكثير من ضبط النفس«.
وأضافــت إن »منظمة حماس اإلرهابية 
حترض على العنف منذ ســنن قبل أن 
تقــرر الواليات املتحدة نقل ســفارتها 
بوقت طويل ... ال شك أن حماس مسرورة 

من نتائج ما حدث باألمس«.
املتحدة  »الواليــات  إن  هايلــي  وتابعت 
تأســف للوفيات لكن هناك الكثير من 
أعمــال العنف في املنطقــة«، وأعربت 
عن أســفها ألن مجلس األمن الدولي ال 
يتحدث مبا فيــه الكفاية عن تورط إيران 

في سوريا واليمن.
الفرنســي  نظيرها  قال  العكس  وعلى 
فرانســوا دوالتر إن الرد اإلسرائيلي كان 
»غير متناسب وغير مالئم«. وقال »ندعو 

السلطات اإلسرائيلية إلى التروي«.
لكن هايلي اعتبرت أن حماس تشــجع 
على العنــف ورأت أنه ال توجد صلة بن 
القدس  في  األمريكية  السفارة  تدشن 
واالحتجاجات الفلسطينية. ودعت إلى 
»عدم اســتباق املفاوضات املستقبلية« 
فــي الوقت الــذي ال تزال فيــه عملية 
السالم اإلســرائيلية الفلسطينية في 

طريق مسدود.

متابعة ـ الصباح الجديد:
هددت بيونغيانغ امس )األربعاء( بإلغاء 
القمــة املرتقبة بن الزعيــم الكوري 
والرئيس  اون  الشــمالي كيم جونــغ 
األميركي دونالد ترامب، إذا ما ضغطت 
واشــنطن عليها من أجل التخلي عن 

ترسانتها النووية في شكل أحادي.
وقــال نائــب وزيــر اخلارجيــة الكوري 
الشــمالي كيم كي غــوان، في بيان 

الكورية  الرسمية  األنباء  وكالة  نقلته 
الشــمالية، إنه »إذا مــا أقدمت إدارة 
ترامب على التضييق علينا ومطالبتنا 
من جانب واحد بالتخلي عن الســالح 
النووي، فلن نبــدي اهتماما باحملادثات، 
وســيتعّن علينا إعــادة النظر في ما 
إذا كنا ســنقبل بالقمــة املقبلة بن 
جمهورية كوريا الدميقراطية الشعبية 

والواليات املتحدة«.

وأضاف نائب الوزير الكوري الشــمالي 
»أعربنا بالفعل عن اســتعدادنا جلعل 
شــبه اجلزيــرة الكوريــة خاليــة من 
األســلحة النوويــة، وأعلّنا مــرارا أنه 
يتعن على الواليــات املتحدة أن تضع 
حدا لسياســتها العدائية جتاه كوريا 
النوويــة،  ولتهديداتهــا  الشــمالية 

كشروط مسبقة«.
وهاجم بعنف مستشار األمن القومي 

األميركي جون بولتون الذي كان حتّدث 
كوريا  الليبي« جلعــل  »النمــوذج  عن 
الشمالية خالية من األسلحة النووية. 
وقال إّن »هذه محاولة شــريرة للغاية 
إلخضاع كوريا الشــمالية ملصير ليبيا 
والعراق«. وتابع »ال ميكنني كبح جماح 
غضبي من هذه السياسة األميركية«، 
مشــيرا إلى أّن بيونغيانغ »تشــك في 
أن الواليات املتحدة تريد فعال حتســن 

العالقات مع كوريا الشمالية من خالل 
واشــنطن  والتفاوض«.وتطالب  احلوار 
األسلحة  عن  الشمالية  كوريا  بتخلي 
وقابل  »في شــكل كامــل  النوويــة 

للتحقق وال رجعة فيه«.
وخالل قمة نادرة بن الكوريتن الشهر 
املاضي، أّكــد كيم والرئيــس الكوري 
اجلنوبي مــون جاي إن التزامهما »النزع 
التام للسالح النووي« من شبه اجلزيرة.

لكّن هذه الصيغة تخضع لتفسيرات 
مختلفة، فــي وقت لم تُعلــن كوريا 
الشــمالية حتــى اآلن عــن التنازالت 

احملتملة التي تقترح القيام بها.
وفي وقت سابق، ذكرت وكالة »يونهاب« 
الكورية اجلنوبيــة أن بيونغيانغ ألغت 
أيضــا محادثــات رفيعة مع ســيول، 
األميركية  العسكرية  املناورات  بسبب 

الكورية اجلنوبية »ماكس ثاندر«.

من جهتها، أفادت الوكالة الرســمية 
فــي كوريا الشــمالية بــأن الواليات 
مليــا  التفكيــر  »عليهــا  املتحــدة 
بخصوص مصير القمــة اخملطط لها 
بن الواليات املتحدة وكوريا الشمالية، 
في ضوء هــذه املناورات العســكرية 
االســتفزازية«. وأضافــت أّن »هنــاك 
حدودا حلجم النوايا احلســنة والفرص 

التي بوسعنا تقدميها«.

بعد مقتل العشرات وإصابة أكثر من ألفي شخص 

الجامعة العربية تبحث التصعيد اإلسرائيلي في األراضي الفلسطينية

كوريا الشمالية  تهدد بإلغاء قمة كيم وترامب

اخلميس 17 آيار 2018 العدد )3939(

Thu. 17 May. 2018 issue )3939(

اجلامعة العربية



7 اقتصاد

بغداد ـ الصباح الجديد:

ناقشــت وزارة التجــارة تخصيص 
مبلــغ 1.5 تريليــون دينــار لتأمني 
وشراء  التموينية  البطاقة  مفردات 
احلنطة والشلب احملليني خالل العام 

احلالي.
وقال وكيل وزارة التجارة االقدم وليد 
املدراء  اجتماع مع  املوســوي خالل 
العاميني في الدوائر االدارية واملالية 
والرقابــة التجاريــة والتخطيــط 
واملتابعة وشركات الغذاء واملعنيني 
والتخطيط،  املاليــة  اقســام  في 
اقرت في  التــي  »التخصيصات  ان 
العامة والبالغــة ترليون  املوازنــة 
مواد  لتأمــني  مليار  وخمســمائة 
والرز  احلنطة  التموينية من  احلصة 
االطفال  وحليب  والزيت  والســكر 
محصولي  شــراء  الى  باالضافــة 
لدعم  احملليــني  والشــلب  احلنطة 

املزارعني«.
وأضــاف ان »االجتماع تطرق كذلك 
الى مــا مت جتهيزه من تلك احلصص 
خــالل االشــهر االولى مــن العام 
التجهيز  احلالي على وفــق خطط 
التــي اعدتها الدوائر والشــركات 
املعنية بالوزارة واحلصص التي يتم 
من  القادمة  االشهر  توزيعها خالل 
شراء املنتج احمللي واملستورد لتأمني 

تلك املواد«.
ودعا املوســوي الشركات الى اعداد 
خطة مالية متكاملــة وفق املبلغ 
اخملصص باملوازنة حتمل رؤية واضحة 
بــإدارة املال العام واالســتفادة من 
التجارب الســابقة في اخلطط من 
اجل جتــاوز العقبات التي اثرت نوعا 
ما على تلك اخلطــط ومبا يتطلبه 
في حتقيق  الــوزارة  وطموح  الواقع 

وتنفيذ املهــام امللقاة على عاتقها 
والتــي يكفلها قانون الــوزارة )37( 

لسنة 2011.
على صعيــد متصل، اســتبعدت 
اللجنــة االقتصاديــة في مجلس 
االربعاء،  أمــس  بغــداد،  محافظة 
ارتفاع األســعار في األسواق احمللية 
خالل شــهر رمضان احلالي كما هو 
احلال في شهر رمضان املاضي إذ لم 
تسجل فيه حاالت الرتفاع االسعار، 

إجراءات  بــان  أوضحت  وفي حــني 
التقشف في العراق دفعت باحلفاظ 
على استقرار األسعار لكون املواطن 
قــد قلل مــن نســبة مصروفاته 
بالنســبة الى الســنني السابقة. 
وقال عضو اللجنة علي الكرعاوي، 
اننا »نســتبعد ارتفاع األسعار في 
رمضان  احمللية خالل شهر  األسواق 
احلالــي كما هــو احلال في شــهر 
تســجل  لم  حيث  املاضي  رمضان 

فيه حاالت الرتفاع االســعار«، الفتا 
حاالت  تشــهد  »األســواق  ان  الى 
ارتفاع االســعار حينما تزداد نسبة 
تنخفض  عندما  وتنخفض  الطلب 

نسبة الطلب«.
»إجراءات  ان  الى  الكرعاوي  وأشــار 
التقشف في العراق دفعت باحلفاظ 
على استقرار األسعار لكون املواطن 
قــد قلل مــن نســبة مصروفاته 

بالنسبة الى السنني السابقة«.

وكان اخلبيــر االقتصــادي باســم 
جميــل أنطوان قد نفــى، في وقت 
اقتصادية  أســباب  وجود  ســابق، 
الرتفاع األســعار في شهر رمضان، 
وفي حني أوضح بان ســبب االرتفاع 
هو قيــام بعض التجار اجلشــعني 
باحتكار املواد املهمة واالساســية 
أرباح  ورفــع أســعارها لتحقيــق 
خيالية، أشار الى ان الدول الغربية 
خالل  األســعار  بتخفيض  تقــوم 

املناســبات واملواســم ملســاعدة 
الطبقة الفقيرة.

يذكر ان األســواق العراقية تشهد 
ارتفــاع كبيــر في األســعار خالل 
شــهر رمضان وســط غيــاب تام 
لدور أجهــزة الدولــة اخملتصة في 
احلفاظ على االسعار مما يسهم في 
تزايد هذه الظاهرة في كل ســنة 
لتكون األسعار اعلى من السنوات 

السابقة.

التجارة تخصص 1.5 تريليون دينار لتأمين مفردات التموينية
اقتصادية مجلس بغداد تستبعد ارتفاع األسعار في األسواق المحلية خالل رمضان

 األسواق العراقية 
تشهد ارتفاع كبير 
في األسعار خالل 
شهر رمضان 
وسط غياب تام 
لدور أجهزة الدولة 
المعنية بالحفاظ 
على االسعار مما 
يسهم في تزايد 
هذه الظاهرة في 
كل سنة لتكون 
األسعار اعلى من 
السنوات السابقة

مخازن احلصة التموينية
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متابعة الصباح الجديد:

قــال أربعــة مندوبني فــي أوبك إن 
املنظمة تــرى أن ارتفاع النفط صوب 
80 دوالرا للبرميــل هو طفرة قصيرة 
األمد مدفوعة بعوامل جيوسياسية 
وليس بنقص في املعروض، في مؤشر 
على أن املنظمة ال تتعجل بعد إعادة 

النظر في اتفاقها خلفض اإلنتاج.
وقــال مصدر في أوبــك مطلع على 
التفكيــر الســعودي إن وجهة نظر 
اململكــة، أكبر مصــدر للنفط في 
العالــم، هــي أن أي قفــزة وجيــزة 
مدفوعــة باملضاربات ال تعطي مبررا 
كافيا للمنتجني كي يعززوا اإلمدادات.
وقال املصدر إن االرتفاع يجب أن يكون 
بفعل بيانات تشير إلى تأثر املعروض 

التخاذ قرار كهذا.
وقــال املندوبون األربعــة إن االرتفاع 
األخير في األســعار نشأ عن اخملاوف 
بشأن العقوبات األميركية على إيران 
والتوتر في الشــرق األوســط وليس 
نتيجة تقلص مفاجــئ في الفجوة 

بني العرض والطلب على النفط.
في الســياق، قال جتار أمس األربعاء 
إن من املتوقع أن ترتفع كمية النفط 

األميركي اخلام التي تصل آســيا إلى 
مســتوى جديد في متــوز في الوقت 
الذي تســعى فيه شــركات التكرير 
اآلســيوية وراء إمــدادات أرخص حتل 
بعد  األوســط  الشــرق  نفط  محل 

ارتفاع أسعار اخلامات في اخلليج.
التجارة  تدفقــات  بيانات  وأظهــرت 
علــى ايكــون ارتفاع كميــات اخلام 
إلى أعلى  التي تصل آسيا  األميركي 
مستوياتها على اإلطالق مقتربة من 
25 مليــون برميل في أيار، حيث تفرغ 
الشحنات في الصني وكوريا اجلنوبية 

وسنغافورة والهند وماليزيا.
ووفقا لبيانــات ايكون وبعض التجار، 
انخفضــت الكميــة إلــى نحو 19 
مليــون برميل في حزيــران، لكن من 
املنتظــر أن تنتعش مجــددا في متوز 
بعدما سجلت العقود اآلجلة للخام 
األميركي هذا األســبوع أكبر خصم 
سعري عن خام القياس العاملي مزيج 

برنت في ثالث سنوات.
وقال التجار إن االنخفاض في أسعار 
اخلــام األميركي يتزامن مــع ارتفاع 
األوسط في  الشــرق  أســعار نفط 
آســيا، وفتح اجملــال أمــام عمليات 

املراجحة.
وقال اثنني من التجار إن نحو عشــر 

ناقالت نفط عمالقة، حتمل كل منها 
اصطفت  اخلام،  مــن  برميل  مليوني 
لتحميــل النفــط مــن الســاحل 
األميركي املطل على خليج املكسيك 
ونقله إلى آسيا، ومن املتوقع أن تصل 

الناقالت في متوز.
في الشــأن ذاته، قالت ثالثة مصادر 
إيرانيــا كبيرا  إن مســؤوال  مطلعة 
في شــركة النفط اململوكة للدولة 
اجتمع مــع مشــترين صينيني هذا 

احملافظة  منهم  يطلب  كي  األسبوع 
على مســتوى الواردات بعد ســريان 
العقوبــات األميركيــة، لكنــه لم 
يحصــل علــى ضمانات مــن أكبر 
في  اإليرانــي  للنفــط  مســتهلك 

العالم.
وأبلغــت املصــادر رويترز أن ســعيد 
الدولية  الشــؤون  مديــر  خوشــرو 
بشــركة النفط الوطنيــة اإليرانية 
عقد اجتماعــات منفصلة في بكني 
يوم االثنني مع مســؤولني تنفيذيني 
كبــار في الوحــدة التجارية التابعة 
لشــركة النفط الصينية العمالقة 
النفط  جتــارة  وشــركة  ســينوبك 
احلكومية تشــوهاي تشنرونغ كورب 
لبحث إمدادات النفط واحلصول على 

تأكيدات من املشترين الصينيني.
ورافق خوشــرو وزير اخلارجية اإليراني 
جــواد ظريف في احملطــة األولى من 
جولة إلى القوى العاملية قبل السفر 
إلى أوروبــا. وتبذل طهران مســعى 
النــووي املبرم  أخيرا إلنقــاذ االتفاق 
2015 الذي انســحبت منه  في عام 
واشــنطن مــع التخطيــط لفرض 
عقوبات من جانب واحد تشمل قيودا 
صارمة على صادرات إيران من النفط.
وقــال أحــد املصــادر املطلعة على 
االجتماعــات ”خــالل االجتماع، نقل 
السيد خوشرو رسالة السيد ظريف 
بأن إيران تأمل بأن حتافظ الصني على 

مستويات الواردات“.
أكبر مشتر في  الصني،  واســتوردت 

العالم للنفط اخلــام، نحو 655 ألف 
برميل يوميا من النفط في املتوسط 
مــن إيــران خــالل الربــع األول من 
العام اجلاري، وفقــا لبيانات اجلمارك 
الصينية الرسمية، مبا يعادل أكثر من 

ربع إجمالي صادرات إيران.
وقال املصدر إن املسؤولني التنفيذيني 
تعهدات  يقدمــوا  لــم  الصينيــني 
قويــة لكنهم قالوا إن شــركاتهم 
بكني  لرغبــات  وفقــا  ســتتصرف 
حكومية.  نفط  شــركات  باعتبارها 
والزيــارة هي الثانية ملدير التســويق 
اإليرانية  الوطنية  النفط  في شركة 
لبكني هذا العام، إذ اجتمع مع زبائن 

صينيني قبل نحو شهر.
وقال مصدر ثان مطلع على املناقشة 
إن شــركات صينية ”تتشاطر اآلمال 
في احملافظة على املشتريات“ مضيفا 
أن الشــركات مــا زالت تقيــم األثر 

احملتمل للعقوبات اجلديدة.
وطلبت املصادر عدم نشــر أسمائها 
ألنها غير مخولة باحلديث إلى وسائل 

اإلعالم.
وتشــوهاي  ســينوبك  وامتنعــت 
تشنرونغ عن التعليق. ولم ترد شركة 
النفط الوطنيــة اإليرانية حتى اآلن 

على طلب للتعقيب.

تقـرير
توقعات بارتفاع شحنات الخام األميركية آلسيا

أوبك: 80 دوالرًا للبرميل ال يؤثر على اتفاق خفض اإلنتاج

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
ســجل اقتصاد اليابان أول انكماش منذ 2015 
في الربــع األول من العام اجلاري، بفعل التراجع 

في الطلب اخلاص والنفقات الرأسمالية.
وكشــفت بيانات صادرة عن هيئة اإلحصاءات 
الوطنية أمس األربعاء أن الناجت اإلجمالي احمللي 
في اليابان تراجع بنحو %0.6 في األشهر الثالثة 
األول من العام اجلاري على أســاس سنوي، في 
مقابل منو بنســبة %0.6 في الربــع الرابع من 

العام املاضي واملعدلة باخلفض.
وكانــت توقعات احملللــني قد أشــارت إلى أن 
%0.2 في  اقتصاد اليابان سُيســجل انكماش 

الربع األول من 2018.
وأوقف االنكمــاش أطول وتيرة منــو لالقتصاد 
اليابانــي منذ 1989، إذ واظــب على النمو لـ8 

فصل على التوالي.
أمــا على أســاس فصلي فانكمــش اقتصاد 
اليابان بنسبة %0.2، في مقابل منو فصلي في 
الربع األخير من 2017 بنســبة %0.1 واملعدلة 

باخلفض.
وأوضحت البيانــات أن الطلب اخلــاص تراجع 
بنســبة %0.3 على أســاس فصلي في الفترة 
من كانون الثاني وحتــى آذار وبنحو %0.9 على 
أساس ســنوي، في حني تراجعت االستثمارات 

السكنية اخلاصة بنحو 2.1%.
وبالنســبة للصادرات اليابانية في الربع األول 
من العــام اجلــاري فارتفعت بنحــو %0.6 أما 
الواردات فنمــت بنســبة %0.3. وفيما يتعلق 
بالنفقات الرأســمالية فتراجعت للمرة األولى 
في 6 فصول بنحو %0.1. وبحلول الساعة 7:15 
صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع الني أمام الدوالر 

بنحو %0.1 إلى 110.19 ين.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
تراجعت أســعار النفط أمس األربعاء متأثرة 
الراهنة  التخفيضات  برغــم  اإلمدادات  بوفرة 
في اإلنتــاج، التي تطبقهــا منظمة »أوبك« 
إيران املصدرة  وعقوبات أميركية مرتقبة على 

للخام.
78.22 دوالر  وســجلت عقود خــام »برنــت« 
للبرميــل بانخفــاض نســبته %0.3 عن آخر 
تسوية، في حني تراجعت عقود غرب تكساس 
 71.03 إلى   0.4% الوسيط األميركي بنســبة 
دوالر للبرميــل. وبرغم هــذا االنخفاض ظلت 
أسعار النفط قريبة من أعلى مستوياتها منذ 
شــهر تشــرين الثاني 2014، والتي سجلتها 
يوم الثالثاء املاضي، وسط عالمات على ارتفاع 
إنتــاج النفــط وبخاصة في شــركات كبيرة 
مثــل »إكســون موبيل« و«رويال دتش شــل« 

و«شيفرون« و«بي بي« و«توتال«.
ويأتي ذلك بعدما قال معهد البترول األميركي 
إن مخزونات اخلــام األميركية  الثالثــاء  أمس 
ارتفعــت 4.9 مليون برميل إلــى 435.6 مليون 

برميل.

عمان ـ رويترز:
أظهــرت أرقــام للبنك املركــزي األردني أمس 
األربعــاء أن احتياطي العمالت األجنبية تراجع 
5.7 باملئة في نهاية نيســان املاضي إلى 11.54 
مليار دوالر مقارنة مع مســتواه في نهاية عام 

.2017
كانت قيمة االحتياطي األجنبي للمملكة في 

نهاية عام 2017 بلغت نحو 12.25 مليار دوالر.
وبدأ االحتياطي األجنبي في األردن بالتأثر سلبا 
منذ بداية العام 2016 بعــد تباطؤ النمو في 
حواالت املغتربني والدخل السياحي واالستثمار 
الحتياطي  املغذيــة  العوامل  وهــي  األجنبي 

العملة األجنبية في اململكة.

أول انكماش القتصاد 
اليابان منذ 2015 

خام برنت عند 78.22 
دوالرًا للبرميل 

تراجع االحتياطي
األجنبي األردني

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
عاد دائنــو اليونان أمس األربعاء إلى 
اثينا لعقد اجتماعات مع املسؤولني 
األمور  مــن  لالنتهــاء  اليونانيــني 
العالقة في برنامج اإلصالحات مع 
قــرب انتهاء خطة اإلنقــاذ الثالثة 

واألخيرة.
ومع اقتــراب عقد اجتمــاع لوزراء 
ماليــة مجموعــة اليــورو في 21 
حزيران املقبل التخاذ قرار بخصوص 
أن جتتمع  املقرر  البرنامج، من  انهاء 
فرق خبــراء مــن االحتــاد االوروبي 
وصندوق  االوروبي  املركــزي  والبنك 
النقد الدولي مع احلكومة اليونانية 
وإصالح  ملناقشة نهج اخلصخصة، 
جهاز اخلدمة املدنية وقطاع الطاقة 

الذي تهيمن عليه احلكومة.
وســتقرر مجموعة اليــورو في 21 
التي  العناصر  جميع  بشأن  حزيران 
قد تســاعد في خــروج اليونان من 

البرنامج بحلول آب.
ويستمر البرنامج احلالي الذي تبلغ 
يورو ومت  86 مليار  قيمته اإلجمالية 
االتفــاق عليه فــي 2015، حتى آب 
هذا العام وهو تاريــخ تأمل الدولة 
متويل  إلى  بعــده  بالعودة  األوروبية 
السوق بشــكل كامل والعودة الى 

وضعها الطبيعي.
وقــال املتحــدث باســم احلكومة 
اليونانية دمييتريــس تزاناكوبولوس 
»نّود أن نتوصــل التفاق في حزيران 
خلروج نظيف مــن البرنامج، خروج 

ائتمانية  ال تصاحبــه تســهيالت 
احترازية«.

على  الدائنني  تركيــز  وســينصب 
االشراف على االلتزام املالي لليونان، 
والذي وصفه وزيــر املالية اليوناني 
اوكليدس تساكالوتوس بـ »املراقبة 

املعززة«.
وفيما جترى زيارات التقييم كل ستة 

أشــهر في الدول األخرى اخلاضعة 
خلطط انقاذ، مــن املرجح أن تكون 
تواترا في حالة  املراقبة أكثر  زيارات 
تساكالوتوس  قال  ما  على  اليونان، 

الشهر الفائت.
وفي خطة للنمــو املتوقع قدمتها 
اثينا لــوزراء مالية مجموعة اليورو 
الشــهر الفائت، تعهــدت اليونان 

باحملافظــة على فائــض ميزانيتها 
األساســي، الفارق بعد اســتبعاد 
اقســاط الدين، عند 3,5 من الناجت 

حتى العام 2022.
وفــي املقابل، تريــد اليونان خفض 
االجتماعي،  االنفاق  زيادة  الضرائب، 
وزيــادة احلد األدنى لألجور بشــكل 

تدريجي.

وقال تســاكالوتوس »فيما نتجاوز 
)هدف( الفائض األساسي، في وقت 
ما يجب مناقشة تخفيف إجراءات 

التقشف«.
وقــال إن »جتاوز األهــداف كل عام 
بنســب 1، و1,5 و2 باملئة سيعمل 

في غير مصلحة النمو«.
وتأمــل اليونــان، التــي مت إنقاذها 

ثالث مــرات، في احلصول على مزيد 
من تخفيــف الديون مــن دائنيها، 
من خالل خيارات تشــمل مواعيد 
ســعر  وجتميد  أطول  اســتحقاق 
الفائدة واســتعادة عوائــد األرباح 
من الســندات احلكومية اليونانية 
املركزية  البنــوك  بها  التي حتتفظ 

األوروبية.
وأكــد االحتــاد االوروبــي أن اليونان 
ستبقى خاضعة لإلشراف االوروبي 
حتى يتم سداد 75 باملئة من ديونها 
لدائنيها من املؤسســات. وأنقذت 
قــروض االنقاذ اليونان من شــبح 
قبل  عليها  خيــم  الــذي  اإلفالس 

سنوات.
ويعــد تخفيــف الديون مســألة 
شــديدة احلساسية ال ســيما وان 
تقارب  االوروبية  للدول  اليونان  ديون 
180 باملئــة مــن اجمالــي ناجتها 

السنوي.
وتدعو فرنسا لتمديد قروض اليونان 
ملدة 12 سنة وحتديد نسب الفائدة 
عند 2 باملئة، ما يعني تقليل املبالغ 
التي عليهــا دفعها بنحو 18 مليار 

يورو.
في املقابل، تريد املانيا وضع شروط 
للديون،  تخفيــف  اي  على  صارمة 
برغم أن اثينــا حتقق أهداف املوازنة 

التي وضعها دائنوها بشكل ممتاز.
وشــهدت اليونان منــوا خجوال في 
2017 (%1,4( بعد تسع سنوات من 

الركود بسبب أزمة الديون.

دائنو اليونان يجددون مطالبتهم أثينا بإصالحات اقتصادية جذرية

اوبك

دائنو اليونان في اثينا 
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بين ثقافتين
محمد زكي ابراهيـم

منذ أكثر من قــرن ونحن نقرأ عن الصراع 
بني الشرق والغرب، أو القطيعة بني املاضي 
واحلاضر. ونتبادل التهم في ما بيننا، دفاعاً 
عن هذا الطرف أو ذاك. وكثيراً ما دخلنا في 
جلاجات ومعارك، انتصاراً ألحد منهما على 
اآلخر. حتى أن كثيرين في أنحاء أخرى من 
العالم، تخيلوا أن النزاع أصل من أصولنا، 
واجلــدل طبع مــن طباعنــا، وال غنى لنا 

عنهما في يوم من األيام.
واحلقيقة أننا خدعنــا بهذا األمر، والتبس 
علينــا، حتى صرفنا الطاقــات من أجله، 

وبذلنا املهج في ســبيله. مــع أن الصلة 
التي تربطنا به واهية جــداً. ورمبا ال صلة 
جليلنا احلاضر به، إال من ناحية الشــكل ال 

غير!
إن الصــراع بني الشــرق والغــرب يعني 
األولى  الصراع بني ثقافتــني متناقضتني. 
وافدة.  والثانية جديــدة  قدمية متوارثــة، 
لألولى جمهور كبيــر يتحمس لها، ويذود 
عنهــا. وللثانية حضور واســع  يروج لها 

ويدعو إليها.
وال شــك أن الذين صنعوا ثقافة الشرق، 
منذ قرون طويلة، ليســوا مســؤولني عن 
إصرارنــا عليها كمــا هي. ولــم يلزمونا 
بالدفــاع عنها مثلما فعلنــا نحن. فهي 

في األصــل صنيعة الظــروف التاريخية، 
وعالقــات اجلوار، واحلــروب، والدين، واللغة 
وغير ذلك. وكان لكبار املفكرين اجتهادات 
وطروحــات، وآراء ومتبنيــات، ال أول لهــا 
وال آخــر. وكثيــراً ما  شــغل الناس خالل 
تلك الســنني بالطرح واإلضافــة، واجلرح 
والتعديل، حتى انتهت  الفكرة إلى حالها 

التي هي عليها اآلن.
وقــد صنع الغربيــون ثقافتهــم باجلهد 
واملعانــاة، والفشــل والنجــاح، والعمل 
واإلنتاج. فخرجت بعد  سلســلة طويلة 
من التجارب والنظريات، واملعارف واألفكار، 
والعلــوم والتقنيات. ولم ينشــغل هؤالء 
مثلما شــغلنا نحــن باجلــدل والنقاش، 

واألخذ والــرد، والتكفيــر والتخوين. ولم 
يحاول إيقاف هذا املد، أو عرقلة تقدمه، أو 
إحباط عزميته، حزب أو تيار. فما فعلوه هو 
أعظم من أن يتصــدى له عارض، أو يقف 

في وجهه جاحد. 
وألن البعــض منا اعتنق الفكــرة األولى، 
وجد في اإلخالص لها، والتمسك بها، فإنه 
اعتقد أنها حتتاج إلى من يقدم لها الدعم. 
وعز عليه أن تهاجم فــي عقر دارها. وهو 
هجوم ظالم، ألن التاريخ أثبت أنها كانت 
ثقافة بناء وعمل وحضــارة. وأن األقدمني 
والنقد  واالجتهاد  االنفتــاح  متتعوا بحس 
والتحليــل. ومتكنوا من اســتيعاب علوم 
اليونان والفرس والهنود، وزادوا عليها، من 

دون أي عائق أو مانع.
أما البعض اآلخر فرأى أن الثقافة الغربية 
هي وحدها التي تســتطيع أن تنقذنا مما 
نحن فيه. وال بد لكي ننهض من جديد أن 
الوعي العلمي والتفكير العقالني،  ننشر 
ونتخلص من كل العادات والقيم واألفكار 

التي تبناها  القدماء.
وبالطبع فــإن الصراع بني الفكرتني يجري 
على أيدينا نحــن. ونتقاذف – نحن – أيضاً 
الشــتائم واملعارك بيننا، ثــم نذهب إلى 

حروب وصراعات دموية في ما بعد.
وما جــرى لدينا بعد حــرب حزيران 1967 
أوضح دليل على أننا نختصم على أشياء 
لم نصنعها نحن، بل على أشياء صنعها 

اآلخرون.
ولو كنــا منصفني لصنعنا ثقافة جديدة، 
عبر النزول إلــى احلقول واملصانع واملدارس 
واجلامعــات واألســواق، وقمنــا بإنتاج ما 
نأكله وما نشربه، وما نلبسه وما نتعلمه. 
وضربنا صفحاً عن الصراع بني الثقافات أو 
الصدام بني احلضارات. فثقافة أي شــعب 
ترتبط ارتباطاً وثيقاً بقدرته على استهالك 
ما تنتجه يداه، ال اجترار ما ينتجه اآلخرون. 
وحضــارة أي بلد تعتمد علــى ما يقدمه 
أبناؤه ال على ما يرد إليهم من اخلارج. وغني 
عن البيان أننا لــم نفعل كل هذا، ولكننا 
اختصمنا  في مــا بيننا على الفكرة، إلى 

درجة القتل واإللغاء والتهميش والبذاءة.

جليتر واصدارات أخرى الشعر يعانق رحابة التشكيل قاب حربين أو أدنىلماذا علينا أن نقرأ؟
ملــاذا علينا أن نقرأ، برأيي إن هذا الســؤال مرتبــط ارتباطاً وثيقاً 

بسؤال ملاذا يحيا اإلنسان؟
إذا قلنا إن هناك شــخصاً ال يبالي بأن يكون للحياة التي يعيشها 
معنــى، فبالطبع قد يكون هذا اإلنســان ال يقرأ الكتب. ولكن إذا 
كنت تهتم مبغزى احلياة، وتريد أن جتسد قيمتها، وال ترضى أن تضيع 
حياتك سدى، إذن ستكون القراءة غاية في األهمية بالنسبة لك...

 كان معي جندٌي إبان حـرب ثمانية سنــوات فـي جبـــهِة القتـــاِل، 
ًا، ال  لم يكن مقاتاًل شرسـًــا، كــــان عازَف عودٍ موهـــوبًا، ُمبدعـــ
يجيُد القتاَل... في أثناَء املعــــارِك الطاحنـــِة وما أكثرَها وفي أثناَء 
اشتدادِ القصِف كان يعزُف لنا نحُن إخوانَه املقاتليـــن أجمَل األحلان، 
يضرُب علــى عودِه بال تعــــــٍب، مبتعٍة وإبداٍع أبًدا ال يكررُ نفَسه... 

أُعلــــَن وقـــُف إطــــالِق النارِ في 1988/8/8 راَح يدندن فرحا..
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ASSABAH ALJADEED

ملحق يصدر عن مؤسسة 

"الصباح الجديد"

رئيس التحرير وصاحب االمتياز

اسمـاعيـل زايـر

11

كنت دائمــا أتصدى وما زلت جلملة من التصــورات لكوكبة من 
الكتاب املغاربة واســتعمالهم لبعض املفاهيم األدبية الدخيلة 
على الفن العربي املعاصر، ليس رفضا متصلبا للتداخل والتمازج 
احلميمي الذي ينشأ من دون وعي منا أحيانا بني األجناس واملعارف 
والعلوم بشتى ألوانها، بل لعدم جناعتها وقدرتها على اإلنبات في 

غير أرضها، فتصبح بالتالي أشبه بنسخة مزورة عن األصل..

صدرت حديثا عن منشــورات املتوســط ـ إيطاليــا، رواية جديدة 
للكاتبة الفلســطينية مايــا أبو احليات بعنــوان »جليتر«. لتأتي 
الرواية ضمن مشروع »األدب أقوى« )طبعة فلسطني من الداخل(.

روايــة مكثفة جداً عن احلــب والقمع والوطن، تذهــب مايا فيها 
مباشــرة إلى النفس البشــرية فتجلس مرة كطبيب نفســاني 

يستمع إلى اعترافات إحدى شخصياتها )ملى داوود(..

متابعة

هذه اللوحة ولوحات العدد من أعمال الفنان جبر علوان
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شهادة وفاة 
للشاعر فائز الحداد
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ينبغي على 
اإلنسان أن تكون 

لديه حياة 
روحانية ثرية، وال 

داعي أن تكون 
مقتصرة على 

مجال أو تخصص 
بعينه. فلكونك 

إنسانًا، فقد 
أوجدك اهلل في 

هذه الدنيا، ليس 
ألنه يريد منك 

أن تتخصص في 
القيام بعمل ما، 

بل ألنه يريدك 
أن تعيش، وتحيا 
حياة جيدة. وأنا 
شخصيًا مقتنع، 

أن القراءة ال تثري 
قلب اإلنسان 

وحسب، ولكنها 
أيضًا تجعل قلبه 

هادئًا. يقول 
الناس لي: أستاذ 
جو، »أنتَ لديك 

مقدرة على 
التركيز، أنت هادئ 

للغاية«، صحيح، 
بالفعل أنا هكذا، 

صرت أشارك 
في الفاعليات 

االجتماعية 
بشكل أقل 

بكثير، واآلن أقيم 
ندوات بشكل 
أكثر، ولكنني 
أيضًا أحدّ من 

الدعوات وأرفض 
معظمها. استغل 

أغلب وقتي في 
القراءة والكتابة، 

أشعر حقًا أنني 
في أسعد حاالتي.

جنديٌ بزِي 
القتاِل... كاَن 

جالسًا بكامِل 
عُدَّتهِ الحربية 

وسَط جثثِ 
زمالئهِ القتلى 

واضعًا بسطالــهَ 
األسـودَ الثقيل 

المدمى على صدِر 
جثةٍ مشوهةٍ 

مدماة وهو 
يكرعُ من قنينة 

شرابًا ما، كإشارة 
على ما يشعر به 

من أمان.

الملف 10

لماذا علينا أن نقرأ؟
جو جوه بينغ

ترجمتها عن الصينية:
مي عاشور

ملــاذا علينا أن نقــرأ، برأيــي إن هذا 
بسؤال  وثيقاً  ارتباطاً  السؤال مرتبط 

ملاذا يحيا اإلنسان؟
إذا قلنا إن هناك شخصاً ال يبالي بأن 
يكون للحياة التي يعيشــها معنى، 
فبالطبــع قد يكون هذا اإلنســان ال 
يقــرأ الكتب. ولكــن إذا كنت تهتم 
مبغزى احلياة، وتريد أن جتسد قيمتها، 
وال ترضى أن تضيع حياتك سدى، إذن 
ســتكون القراءة غايــة في األهمية 

بالنسبة لك.
في احلقيقة ميكننا أن نقرأ الكتب في 
كل حني، لكن ألسباب مختلفة، وقد 
ثالثة  هناك  فتقريباً  بتحليلها،  قمت 

أهداف من القراءة:
الهدف األول هدف عملي: على سبيل 
املثال تخصصــك أو عملك يتطلبان 
منك قراءة بعض الكتب، أو أنك تقرأ 
بعض كتب عن املتاجرة في البورصة 
أو التغذيــة، فلو كان لديك مثل هذه 
الكتب فقط، فال أعتقد أنك شخص 

لديه عادة القراءة.
أما الهــدف الثاني فهو للتســلية: 
تكــون تعبت من العمــل، وفي وقت 
فراغــك تقــوم بتصفــح الصحف، 
واإلنترنــت، وتقرأ أخبــار النميمة، أو 
حتمل كتابًــا في يــدك، وذلك فقط 
بهدف أن تأخذ قســطاً مــن الراحة، 
فهــذا أيضاً ال يتعلــق بالقراءة التي 

أقصدها.
في رأيي إن النــوع الثالث من القراءة 
هو القراءة احلقيقيــة، وهو أن تتخذ 
القراءة كحياة روحانية، فبواســطة 
القــراءة، تلمس الســعادة الكامنة 
في الــروح، وحتظى بارتقائها، وكذلك 
حتصل علــى تغذية لروحك من خالل 
الكتــب، فتثري قلبــك، وجتعله غنياً 
ممتلئا، تُنِضج روحك، وهذه هي القراءة 

التي ننادي بها ونشجعها.
بالطبــع قد ال تتعارض هــذه األنواع 
الثالثة مع بعضهــا بعضاً، إمنا أقول 
الشــيء،  بعض  احلظ  إنني ســعيد 
والعلوم  الفلســفة  هو  فتخصصي 
اإلنســانية، وكذلك أحب قراءة هذه 
األنواع من الكتب، فهذه أفضل أنواع 
الوقت  وفي  لي،  بالنســبة  التسلية 
روحاني،  لها مكســب  يكون  نفسه 
فأهداف القــراءة الثالثة تلك، واحدة 

بالنسبة لي.
فإن عمــل معظم الناس غير متعلق 
بالعلوم اإلنســانية، ولكن في األقل 
ميكنهــم أن يجمعــوا بني شــيئني، 
فمــن خــالل القــراءة ميكنهــم أن 
يحظوا بارتقــاء روحاني، وفي الوقت 

ذاته يحصلون على راحة واســترخاء 
ممتازين، بالطبع ينبغي عليك أن تصل 

إلى درجة محددة ليحدث هذا. 

أؤكــد على اتخــاذ القــراءة كحياة 
روحانية؛ ألن مغزى القراءة يكمن هنا. 
ينبغي على املرء أن يعيش دائًما حياة 
روحانية، وإن لم يكن لديه تلك احلياة، 
وإذا كانت حياته منحصرة بني احلياة 
يعد  واجلســدية فحسب، فال  املادية 
كما  حقيقي،  بشــكل  يحيا  إنساناً 
أنه ال يكون هناك أدنى فرق بينه وبني 

احليوانات.
إذن كيــف ميكن لإلنســان أن يعيش 
أن ينفصل  حياة روحانية؟ مستحيل 
املــرء عن تقاليــد احليــاة الروحانية 
للبشــر، ويحيا بها فقط منعزالً في 
مكان ما، فهذا غير ممكــن. إن احلياة 
الروحانية لها تقاليد، فينبغي عليك 
أن تدخل في لب هذه التقاليد، ومنها 
والتغذية  واملصــادر  املوارد  تســتمد 
الروحانيــة، ومــن ثم تعيــش حياة 

روحانية فعلية.
ما هو الشكل الذي توجد فيه تقاليد 
الروحانية للبشــر؟ إن الداعم  احلياة 
األساســي لهــا يكــون متمثال في 
الكتب، فبواســطة القــراءة نتطرق 
إلى تقاليد احلياة الروحانية لإلنسان، 
وكذلــك نحصــل علــى كل الثروة 
الذهنيــة والروحيــة التــي جمعها 
اإلنســان وأبدعها، بــل وجنعل روحنا 
تنضج وتصبح مفعمة وممتلئة، فهذا 
درب ضروري يجب أن نســلكه لنحيا 

حياة روحانية. 
لطاملا ردد الناس هذه العبارة: القراءة 
تغّيــر احلياة. فماذا تغّيــر القراءة في 
احلياة؟ في رأيي، إنهــا ال تغير ظروف 
على  رئيسي.  بشكل  اخلارجية  احلياة 
سبيل املثال أنت موظف، فهل ميكنك 
أن تترقى بواسطة القراءة؟ بالطبع ال، 
بل أحياناً يكون علــى العكس متاماً، 
فمحّب القراءة ال يرتقي في منصبه، 
ورمبــا ال يلقــى ترحيباً مــن الدوائر 

احمليطة به. 
لــو كنــت تاجــراً، فهــل ميكنك أن 
تكســب املال أكثر من خالل القراءة؟ 
رمبا ال. ليــس بالضــرورة أن يكون ما 
متنحه القــراءة جناحــاً خارجياً، كما 
أنني أعتقد، أن الشــخص الذي يقرأ 
بهدف حتقيــق النجاحات اخلارجية، ال 
يكون دافعه الرئيسي صافياً خالصاً، 
وبالتالي ال يقرأ جيداً، وال يســتوعب 
ما يقرأ، وفي النهاية قد يفقد األمل، 

وييأس ويتخلى عن الفكرة.  
إذاً ما الذي تغّيره القراءة؟ يبدو لي أن 
ما يتغير هي حدود احلياة وأســلوبها، 
حتى لو لم تتغيــر حياتك اخلارجية، 
وظللــت تفعل األمــور التي فعلتها 
مراراً، سيصير لها معنى مغايراً؛ ألن 

مزاجك يكون قد اختلف وتغّير.  
أعتقد حقــاً، لو أن هناك شــخصاً 

على قلبــه تغيير ما، حتــى لو ظل 
يفعل األشياء التي يفعلها في عامله 
اخلارجي، ولكن ســيصير لها معنى 
يكــون قد فعل  وبالتالي  مختلفــاً، 

شيئاً جديداً.
مثــالً الكاتــب، هو شــخص يكتب 
الكتابة كوســيلة  اتخذ  ولو  ليحيا، 
فقط للســعي وراء الرزق ولكســب 
املال، فيمكن أن يكون هذا شــقا من 
عملــه. ولكن هناك شــق آخر، وهو 
والكتابة  داخلية،  تطلعات  لدي  أنني 
هي حياتــي الروحية، فأرغب حقاً في 
كتابة أشياء ترضيني وتشبع رغبتي، 
تطلعاتي  جتســد  أن  ميكنها  وأشياء 
الروحانية بالفعل، وال ميكن أن أكتب 
فقط في سبيل احلصول على أتعاب 
كبيرة للتأليف، أو لتصير أعمالي من 

األعمال األكثر مبيعاً في األسواق.  
لذلك، لو كان العمل نفســه، ولكن 

مع اختالف العالم الداخلي لإلنسان، 
التي  األمور  الواقع ســتختلف  ففي 
الفرق األساســي بني  أيضاً.  يفعلها 
شخص وشــخص آخر ال يكمن حقاً 
في نــوع عمله، بل في حــدود قلبه، 
وفي شــعوره بقيمة األشياء، وغايته 
من احليــاة، ورؤيتــه لألشــياء وفًقا 
الوظيفة  اختــالف  فــإن  ألهميتها. 
ليس مهّمــاً على اإلطالق، فإن الناس 
الوظائف نفسها،  الذين يعملون في 
ميكنهم أن يعيشــوا حياة مختلفة 

متاماً، وذلك ألن دواخلهم مختلفة.
هناك من يقولون إن األشــخاص ذوي 
يتفاهمون  ال  مختلفــة،  تخصصات 
بســهولة، ال أشــعر أن األمــر بهذا 
الشــكل، فأنــا أســتطيع النقاش 
بشــكل جيد جــداً مــع العديد من 
األصدقــاء الذين يعملــون بوظائف 
أو ينتمون إلــى تخصصات مختلفة 

ورجل  املوظــف،  فيهــم،  مبــا  عني. 
األعمال والفنان، أعتقد أن األشخاص 
جيداً  النقــاش  يســتطيعون  الذين 
وبينهم لغة حوار مشــتركة، يكون 
ذلك بسبب أنهم ميلكون أرواحاً متلك 

شيئاً مشتركاً.  
ينبغي على اإلنســان أن تكون لديه 
حياة روحانية ثرية، وال داعي أن تكون 
مقتصــرة على مجــال أو تخصص 
إنساناً، فقد أوجدك  بعينه. فلكونك 
اهلل في هذه الدنيــا، ليس ألنه يريد 
منك أن تتخصــص في القيام بعمل 
ما، بل ألنه يريدك أن تعيش، وحتيا حياة 
جيدة. وأنا شخصياً مقتنع، أن القراءة 
ال تثري قلب اإلنسان وحسب، ولكنها 
أيًضا جتعل قلبــه هادئاً. يقول الناس 
لي: أســتاذ جو، »أنــَت لديك مقدرة 
للغاية«،  أنت هــادئ  التركيــز،  على 
أنا هكــذا، صرت  بالفعل  صحيــح، 
االجتماعية  الفاعليات  في  أشــارك 
بشــكل أقل بكثير، واآلن أقيم ندوات 
بشــكل أكثر، ولكنني أيضاً أحّد من 
الدعوات وأرفض معظمها. اســتغل 
أغلب وقتــي في القــراءة والكتابة، 

أشعر حقاً أنني في أسعد حاالتي.  
فإذا كنت أشــارك بشــكل دائم في 
فســيصير  االجتماعية،  الفعاليات 
قلبي مندفعاً، وأتشــتت بشكل تام، 
مما يضر ويؤثر سلباً على أكثر حاالتي 

سعادة، لذلك أرفض.  
أشــعر أن قراءة الكتب متعة كبيرة 
للغاية، حتى أنها تفوق متعة الكتابة، 
سبق وان قلت أن الكتابة هي نوع من 
اإلنفاق، تنفق مــا ادخرته، أما القراءة 
فهي مصدر دخل صاف، يزيد من ادخار 
املرء، ويجعل اإلنســان يشعر بالثراء. 
فيصبح قلبك غنياً، ومن الطبيعي أن 

يصير قلبك هادئاً ساكناً.  
إن الشــهرة والثروة بالطبع شــيئان 
جيدان، ولكنهما ليسا أفضل شيء. 
إن حظيت بأفضل شيء، وفي الوقت 
نفســه كانت حياتــك املادية ال بأس 
بها، فبالطبع لن تتطلع كثيراً إلى ما 

هو أفضل.  
يبــدو لــي أن القــراءة ال ميكنها أن 
مبزاج جيد وحســب،  أمتتــع  جتعلني 
تغذي قلبي، بل حتافظ  أيضاً  ولكنها 
على صحتي. من األســباب الرئيسة 
ملــرض اإلنســان هــي ســوء املزاج 
والنفسية، والقلق، واالكتئاب، وضيق 
الصدر، واالضطراب، فهذا هو أسهل 
شــيء يجعل اإلنســان يقع فريسة 
للمرض. مبا في ذلك الســرطان، فإن 
مرضى الســرطان قبل أن يصابوا به، 
ميرون دائًما بفترة يكون فيها مزاجهم 
قلقاً ومضطرباً. لذلك املزاج اجليد هو 
من أهم عوامل احلفاظ على الصحة. 
فإن العمر املديد، هو شــيء ال ميكن 
التحكم به، أؤمن أن عمر كل إنسان 
مكتوب ســلفاً، قد حدده اهلل، حتى 
لو كنت شديد احلرص، فال سبيل لك 

أن تطيلــه، وبالطبع إذا كنت مهمالً، 
فيمكنــه أن يقصر بعض الشــيء. 
وبهذا الشــكل ال ينبغــي عليك أن 
تكون حريصــاً بشــكل مبالغ فيه، 
وعلى  قلبك،  سيضطرب  فعلت،  فإن 
العكس لــن تتمتع بصحــة جيدة، 

وميكن أن يقُصر عمرك. 
فســتمدك  القــراءة،  مــن  أَكِثــر 
مزاجك  تعــدل  وكذلك  بالســعادة، 
وحتّســنه، أو رمبا ميكنها أن تطيل من 
عمرك بقــدر املســتطاع. فأنت ترى 
الكثير مــن اجلامعيني طويلة  أعمار 
جداً، للســبب الذي ذكــرت. أقول إن 
الرئيســة في احلفاظ على  طريقتي 
صحتي هي الكتابــة والقراءة، فهذا 
بنفسية  باستمرار  احتفظ  يجعلني 
جيدة ومزاج ســعيد، لو كنت أعيش 
حيــاة ال أقرأ فيهــا وال أكتب، لصرت 

مسّناً، ال تتطلعون إلى رؤيته.
القــراءة ميكنهــا أن تغــذي القلب، 
وحتافظ على الصحة، وأريد أن أضيف، 
إنها أيضاً تضفي جماالً على املالمح. 
ميكنــك أن تالحظ مــن خالل مالمح 
شــخص ما إذا كان يقــرأ أم ال. فإن 
كونك شــخصاً جميــالً أم ال، فهذا 
شــيء غيــر متعلق فقــط باملظهر 
اخلارجــي، ولكن بالطبــاع والصفات 
أيضاً، وطباع الذيــن يقرأون والذين ال 
بداية  واحدة، تنعكس  يقرأون ليست 
والســلوك.  واملالمح،  التعبيرات،  من 
العديد من العلماء تقدموا في السّن 
أن  ولكن بجمال، ممــا يجعلك تذهل 
بوسع شخص ما أن يتقدم في العمر 

ويظل محتفًظا مبثل هذا الرونق.   
أريد أن أضيف شــيئاً أخيــراً: القراءة 
ميكنهــا أن تفيد األبناء. فــإذا كنت 
ولــي أمر، وكنت متتلــك حياة ذهنية 
نشيطة وكذلك حياة روحانية غنية، 
فمــن املؤكد أنك ســتؤثر بشــكل 
رائع على أطفالــك. خالل مراحل منو 
األطفال، يكون الوالدان هما أهم بيئة 
حتيط بهم، كمــا أن صفات الوالدين 
تشــكل اجلو الروحاني لألســرة. فإذا 
كان الوالدان يحبان القراءة، فبالتالي 
ســيكون لذلك تأثيــر تدريجي على 
األطفال أيضــاً. إذا لم يكــن األبوان 
قارئني، ويتطلعان إلى جعل طفلهما 
يحــب القراءة، ســيكون ذلك صعبا 
جدا. من املؤســف فــي أيامنا هذه، 
األمور يعرفون  أوليــاء  العديد من  أن 
كيف مينحون أبناءهــم احلياة املادية، 
ويتجاهلون األهم مــن ذلك، أال وهي 

البيئة الروحانية. 
جو جــوه بينــغ، كاتب وفيلســوف 
صيني معاصر، وأحد أهم كّتاب النثر 
في الصني حاليــاً. باحث في املعهد 
الفلســفي واألكادمييــة الصينيــة 
للعلوم االجتماعيــة، ولد عام 1945 
مبدينة شــنغهاي، تخرج في جامعة 
بكني - قسم الفلســفة عام 1967، 

ترجم أعمال نيتشه إلى الصينية.

جو جوه بينغ

علي السباعي 
 

أدنى 1: عازٌف نســَي ُعوَده
كان معــي جندٌي إبان حـــرب ثمانية 
سنــوات فـي جبـــهِة القتـــاِل، لم 
يكن مقاتاًل شرسـًــا، كــان عازَف عودٍ 
موهـــوبًا، ُمبدعـــًا، ال يجيُد القتاَل... 
في أثناَء املعــــارِك الطاحنـــــِة وما 
أكثرَها وفي أثناَء اشتدادِ القصِف كان 
يعزُف لنا نحُن إخوانَه املقاتليـن أجمَل 
األحلان، يضرُب علــى عودِه بال تعــــٍب، 
مبتعــٍة وإبداٍع أبــًدا ال يكررُ نفَســه... 
أُعلــــَن وقـــــُف إطــــالِق النارِ في 
1988/8/8 راَح يدنــدن فرحا بانتهائِها.. 
وإذا بقذيفـــــٍة إيرانيٍة تســقُط على 

موِضعـــه وهو يعُزف ... تقتله.

أدنى 2: أرملة
زمـَن احلرب. كنـــا نقُف طوابيرَ لشراِء 
الناُس يصطفــــوَن  اخلبزِ، كـــــــاَن 
صفيــــن اثنني... صًفا للنســاء وآخر 
للرجــال، كان طابــورُ النســوة طوياًل 
جدا كـــأنه أفعى سوداء، وصـــــُف 
الرجاِل يتكوُن مــــــن ثالثِة أشخاٍص 
أرملـــٌة  جـــــاءت  وأنــــا،  مسـنني 
طــابورِنـــا،  فــــــي  واصطفــــْت 
َــــا  أمرهـ مباشــــرًة،  خلفــــــي 
صــــاحُب اخملبز املصــرِي اجلنسية أن 
تقَف في طابورِ النســاِء، فقالْت بحدٍة 
ُل من وضِع عباءتها الســوداء  وهي تٌَعدِّ

الكالـحة:
- وهــل هنالك رجـــال حتى أقف في 

صفهــم.

أدنى 3: ثأر
جـاهــــَد جــدي ضــــَد اإلجنليــز... 
كــــان يقتُل اجلندَي البريطانَي ويأُخذ 
سـالحـَــه وعتاده ويدفُنه في بستانِه 
ويزرُع فوَق جثتِه نخلــــٍة... صــــارت 
فسيالُت النخيل متــأل بستانَه... حتـَت 
كِل تالٍة يرقُد جندٌي إجنليزٌي َقتـــــلُه 
جــــدي... غــــادَرنا البريطانيـــون... 

النخيـُل... مــات جدي... كبرنا...  كبـرَ 
اإلنكليُز  احتّلنــــا  نخيلُنــا...  شــاخ 
ثانيــــًة... قامــــوا باقتالِع كل نخيل 

جدي.

أدنى 4: زائر
حرُب اخلليج الثانية...

شاٌب، وزوجتُه الشابة، وطفلُتهما ذات 
الربيعــني... نيام... اقتحمت شبـــاَك 
أطلقهـــا  قنبلـــة  شظية  غرفتهم 
ُكَل َجَسد صارَ  مدفع ما وقطعتهم... 

نصفني.

أدنى 5: حظ عاثر    
تهدم منــزل صديقي الكائـــن خلف 
أرضيـــة  رســمت على  الذي  الفندق 
مدخلــه صــورة بــوش األب... نتيجة 
قصف القــوات اجلوية األميركية لهذا 
الفنــدق... أصيب صديقــي بالقصف 
وطار نصــف قحف رأســه... رقد في 
املستشــــفى سنة ونصف السنة... 
تركته زوجتـه وقد أخذت معها أوالده... 

هو اآلن يشحذ في الشوارع.

أدنى 6: معركة
كنــُت ُجنديا فــي األهــوارِ... اخترقت 
فــي  الهــورَ  العــدوِ  قطعـــــــاُت 
منتصِف الليِل... الظــالُم حالــــٌك... 
اسَتمَكنتها قطعاتُــــنا الباســــلُة 
مـــن صـــنوف  واباًل  عليها  وأطلقْت 
قطعاُت  وعوجلـــت  كافة...  األسلحة 
أسلحِتــــنا  بنيــراِن  العـــــــدوِ 
ًــا  صباحـ والثقيلــــِة...  اخلفيــــفة 
اتضحت الرؤية جيدا... لوُن مياه الهـور 
أحمر... لم جند جثــة أٍي من جنــــود 
العدو... ما وجدنـــــاه كــــــان جثًثا 

لقطيع من اخلنـــازير.

أدنى 7: جندّي
بعــد انتهــاء املعركــــــة، جنــدي 
يخــرج مـــن كيس املوتــــى ويقول 

لزمالئــه:
- مهـــــــــــال مــــــــا زلـــــت 

حيـــــــًا.     

أدنى 8: دهاء
آنذاك... كنُت في حــــرِب الشــمال... 
انضبــاط آمـــــر اللــواء... جـــــاء 
لزيارتِنــــا »عبــد الســــالم محمد 
عــارف«... طلــــَب منــــــه آمــــُر 
لوائِنـــا أن يوفر لنـا دعما... كان البردُ 
قارًسا علـــــى جبل كــورك واجلنـود 
جياعا ومالبسهم باليـــــة... قاطعه 

رئيــس اجلمهورية بحــدة:
-اســمع. احلرب دائرة بــني » الكاكا«.. 
بعيـــــد  و..«الچــــاشلون«...أنت 
أنْت... ودعهـــم  إبــَْق حيُث  عنــها... 

يتقاتلون.

أدنى 9: رزمة أسئلة
الهــارُب مـــــن اخلدمــة  جـارُنــــا 
العسكرية ... كــان يسكر كل ليلــة 
مــــن ليالي حــرب الثمانينيات حــد 

الثـَـَمل...
يبدأ بعتاب أمـــه:

- لِــــَم ولدتِني في قارة آسيا... لِـــَم 
ولدتني في العراق... لِـَم ولدتني فــي 
الناصرية... ولَِم ولدتني فـــي شــارع 

عشرين ... ولِـَم أنا هارب؟!!!

أدنى 10: محارب...!!
جندٌي بزِي القتاِل... كاَن جالًسا بكامِل 
زمالئِه  جثِث  وسَط  احلربية  تــِـــِه  ُعدَّ
القتلى واضًعا بسطالــــَه األســـودَ 
الثقيـــــــل املُدمـــــــى علـــــى 
وهو  ُمَشوهٍة مدماة  جثــٍة  صـــــدرِ 
يكــــرُع من قنينة شرابًا ما، كإشارة 
علــــى مــا يشعـــــر بــــه مــن 

أمــــــان.

أدنى 11: أحنه مشينه للحرب
َمْسعـــودٍ  بـــــِن  هانــــئ  متثـــاُل 
اليسرى  بيدِه  الشيبـــــــاني ممسكا 
سيــــــفَه الذي في ِغْمِده، ويـــــدُه 
اليمنــــى تشيـــــُر إلى القــــواِت 
الغازيــــِة... ينتصــــُب َفــوق قاعدٍة 

كونكريتيِة تتوسُط الطريَق املؤدي إلى 
لي،  يديُر ظهـَــره  األميركيِة،  القاعدِة 
وتديــر القـــواُت األميركيُة واملتعددُة 
َـــا لــه، ويضُعها  اجلنســيات ظهرهـ
الشيبانــــُي أماَمه، وبإشارٍة من يــدِه 
اليمنى البرونزيــِة القويــِة ذاِت العروق 
النافرِة تشيُر باجتاِه القـــواِت الغازيِة، 
تتمتمـــــان  شفتيـــــه  شــاهدت 

بـــألم: إنهـــــم أمامــــكم!
كـــــــان  مــــن  أعــــــرف  لــم 
»أحنه  أغنــي:  رحــت  يقصـــــــد؟ 
مشــينه للحرب. . . عاشك يدافع عن 
محبوبته. . . وحنه مشــينه للحرب . . 

.».

أدنى 12: احتفال
ليلــَة إعالِن بيــاِن النصر والســــالم 
فــــي تلك الســنة الثمانينية... أتت 
العسكريـــــة  »اإليفـــا«  سيـــارُة 
الوئيــد،  بسيرِهـــــا  مجلجلـــــًة 
وصاخبــًة، ومطفأَة املصابيِح، محملًة 
بجنودٍ يرتدوَن بزات احلــــرب وبكامــل 
ُعَدتهــم احلربيــــة... جاءوا إلى رابيٍة 
تُْترَُك فيها بغاُل وحدتنا لَِتْسرََح وتأكل.

كنـــُت أرقبُهُم من مرصدي... اختاروا 
ًــا ...  بَْغاًل صغيرًا سمينـــا... رماديــــ
وساقوه إلى حوض السيـــارة اخلاكي... 

وراحوا يتناوبون على الِنزِوِ عليه.

أدنى 13: قناص
ريُح الَسموم النخلـــَة  امرأٌة... قلعت 

الوحيدَة في حديقِة منزلِها...
علمـــت أن عزيزًا عندهـــا سيموت... 
فإذا زوجها قتلــه قناص أميركي خطأ.

هامش: ريح الَســموم هي ريح عنيفة 
حارة تتجــاوز حرارتها 54 درجة مئوية.. 
جافة حيــث إن رطوبة الهواء تقل عن 
10 فــي املئة. تتحرك في شــكل دوائر 
رملية حاملة معهــا حبات رمل. وهي 
ظاهرة من الظواهــر املناخية العاتية، 
وقــد ذكرها الســيوطي ضمن أحداث 
232 بوصفها من العجائب التي هّبت 

على العراق.

قاب حربين أو أدنى
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رواية مكثفة 
جدًا عن الحب 
والقمع والوطن، 
تذهب مايا فيها 
مباشرة إلى النفس 
البشرية فتجلس 
مرة كطبيب 
نفساني يستمع 
إلى اعترافات إحدى 
شخصياتها )لمى 
داوود(، من خالل 
شخصية أخرى 
وهي الطبيب 
النفسي فراس، 
الذي جمعته بلمى 
زمالة جامعية من 
أيام الدراسة كان 
ألشخاص آخرين أثر 
فيها

الشعر يعانق رحابة التشكيل
أشرف الحساني 

 
كنت دائما أتصدى وما زلت جلملة من 
التصورات لكوكبة من الكتاب املغاربة 
واستعمالهم لبعض املفاهيم األدبية 
الدخيلة على الفــن العربي املعاصر، 
ليس رفضا متصلبا للتداخل والتمازج 
احلميمي الذي ينشأ من دون وعي منا 
أحيانا بــن األجناس واملعارف والعلوم 
بشــتى ألوانهــا، بل لعــدم جناعتها 
وقدرتها علــى اإلنبات في غير أرضها، 
فتصبح بالتالي أشبه بنسخة مزورة 
عن األصــل. ومن بن هــذه املفاهيم 
التــي ال أستســيغها والتــي باتت 
تشكل مع األسف تراثا معجميا لدى 
بعض من الكتــاب املغاربة املتتبعن 
للتشــكيل املغربي أن يســتعملوها 
مبحبة مفرطة »احلساسية اجلديدة«. 
واحلقيقة أن هــذا املفهوم كما ظهر 
وتبلــور على يد األديــب ادوارد اخلراط 
والذي  املنصرم،  القرن  في تسعينيات 
كان يهدف أساسا إلى البوح بهاجس 
املغايرة واالختــاف، الذي طبع بعض 
األعمــال الروائية العربية، مما يعني أن 
املفهوم كان مرتبطا بســياق تاريخي 
ومعرفي داخــل جنس أدبي أحس فيه 
ادوارد اخلــراط أنه بات يشــي ببعض 
من الفيــض الفكري والزخم اجلمالي 
داخــل الكتابــة الروائيــة العربيــة 
املعاصرة. لكن ما ال أستســيغه بتاتا 
هــو هذا القلــب غير املعرفــي الذي 
يحدث في نقدنا التشــكيلي املغربي 
ملفهوم  فيــه  مبالغ  اســتعمال  من 
»احلساســية اجلديدة«. إذ أن ال شيء 
حقيقة يشــي بهذا احلــس اجلمالي 
املنفلت مــن قبضة االجتــرار داخل 
اجليل اجلديد، باســتثناء جتارب قليلة 
جدا معدودة علــى رؤوس أصابع اليد 
الواحدة، وبشكل أكبر داخل التجارب 
مبفهومها  اللوحــة  جتــاوزت  التــي 
التجارب  عن  فضا  »الكاســيكي«، 
التي أرســت دعائم  الرائدة  الفنيــة 
وبــرازخ احلداثة الفنية املغربية، والتي 
ما زال إرثها الفني اليوم حاضرا بقوة 
)تعرض على ســبيل املثال هذه األيام 
الفن  مبتحف  الشرقاوي  أحمد  أعمال 
اجليالي  وأعنــي:  بالربــاط(  املعاصر 
الغربــاوي، فريــد بلكاهيــة، محمد 
القاســمي، عباس الصــادي، أحمد 
الشــرقاوي، فــؤاد بامــن وغيرهم. 
لكــن املثير لاهتمــام وللمفارقة أن 
مفهوم احلساســية اجلديدة قد نبت 
وبوعي شديد ومن دون أسمدة »النقد 
التجارب  بعــض  فــي  الكيماويــة« 
جمالي  ببعد  وســمت  التي  العربية 
وفلســفي خارق ومغاير عن التجارب 
األخرى، التي ظلت مجرد صدى باهت 

لبعض التجارب العاملية.

الفن قاطرة نحو التنمية
يأتــي مهرجان سجلماســة الدولي 
له هذه  اختير  الذي  واإلبداع،  للثقافة 

الســنة شعار »الشــعر والتشكيل 
جسر نحو الدبلوماســية الثقافية« 
من ضمن املهرجانات املميزة التي باتت 
حتتل املشهد الثقافي والفني املغربي، 
ألنه مهرجان يعمل على جعل الفنون 
وتفرعاتها  ألوانهــا  بشــتى  واآلداب 
للولوج  ورافعة  كمطية  وأجناســها 
نحــو التنمية اجلهويــة بجهة درعة 
تافيالت وهذه خاصية متفردة يتميز 
بها، ملا تزخر به هذه املنطقة من تراث 
طبيعــي وفني متمثل فــي الواحات 
واملباني الطينية التي وسمت معمار 
هذه املنطقة، تظل شاهدة على تراث 
فني عريــق، فاملنظومة العربية اليوم 
لن تكون قادرة على الصمود أمام هذا 
الذي استبد بها،  املرضي  الدعوي  املد 
ما لــم يكن تراثها الفني واألدبي قوي 
البناء، شــامخ التشييد، وما لم تكن 
هويتها الثقافية واجلمالية راسخة مبا 
يتيح لها إمكانية التواجد واالستمرار، 
لذلك أصبحــت الضرورة تفرض على 
كل مجتمع عربي يريد أن يتبث لآلخر 
حضاريا،  ويقارعه  ويحاوره  يجاوره  أنه 
أن يحشد كل بناه الثقافية ومكوناته 
قوته  لتتشــكل  واجلمالية  الفنيــة 
علــى املقاومة من خــال املهرجانات 
والندوات واإلصدارات، حتى تتجلى فيه 
صفات اجملتمــع املبدع والناجح اخلالق 
من مســاره التاريخي وتراثه احلضاري 
املستوى  فنية وجمالية على  صيرورة 
البعيــد. لذلك فمن األفيد اليوم أمام 
هذا التشــرذم والتآكل والضياع الذي 
تعيشــه األوطان العربية، اســتثمار 
كل تراثنا الفني واألدبي بشتى ألوانه 
من شــعر وقصــة ورواية ومســرح 
منظومة  لتهيئة  وسينما،  وتشكيل 

فنيــة وجماليــة فعالة تســتطيع 
التي شهدتها  املستجدات  بلورة كل 
الثقافــة العربيــة فــي الســنوات 
علمي  بشكل  واســتثمارها  األخيرة 
وفعال. كمــا ال ننســى أن االهتمام 
بالروايــة أو القصــة على حســاب 
الشعر والتشكيل أو العكس بشكل 
مجحف، قد يؤذي الذوق العام والهوية 
العربية  والفنية  اجلماليــة  والذاكرة 

التي تشكلت عبر قرون طويلة.

حساسيات مختلفة..
تنتمي التجارب التشكيلية املشاركة 
فــي هذا املهرجــان إلى »املدرســة« 
الفنية املغربية املعاصرة، مبا تتميز به 
من جتارب تشكيلية تنأى بنفسها عن 
بعض التجــارب العربية األخرى، تلك 
املسندية  للوحة  أســيرة  التي ظلت 
تســتطع  ولم  التقليدي،  مبفهومها 
أن تخرج من إسارها وجتترح لنفسها 
أفقا فنيا وجماليا معاصرا. خاصة وأن 
بعض األسماء التشكيلية املشاركة 
هنــا قد حققــت جناحا باهــرا داخل 
األوســاط الفنية املغربية، بأسلوبها 
والواقعي  والتجريدي  التشــخيصي 
املميز بتقنيات فنية معاصرة متفردة 
وألــوان صارخــة أحيانــا فــي وجوه 
املشاهدين، ال تلبث أن تذكرنا ببعض 
ألــوان ماتيــس الوحشــية. لوحات 
تشخيصية وجتريدية وواقعية متحررة 
من الرطانــة الفنية الجتــرار الواقع 
ومحاكاته، بل تعمل بعض األســماء 
إلى عملية الهدم املسبقة لذاكرتهم 
الفنيــة ومــا تختزنه مــن نظريات 
ليعيدوا  مميتة،  ســطحية  ويقينيات 
بناء عوالم فنية جديدة خاصة بهم، 

عوالــم ظلوا يحفــرون فيها بصمت 
عبر سنوات مجترحن بها ألنفسهم 
»مشروعا« جماليا وفنيا متفردا، وهي 
ميزة ظلت تتميز بها بعض جتارب هذا 
املهرجان عن بعــض التجارب األخرى، 
التي ظلت تســبح في النهر نفسه 
أبد الدهر بتعبير هيراقليط، جتارب لم 
تســتطع أن جتدد نبع مائها الذي به 
حتتمي من التغيرات الفنية واجلمالية 
التي تطاول املنظومة الفنية العربية، 
وأيضا مــن رياح وأعاصيــر النقد وأن 
تفتــح لنفســها آفاقا تشــكيلية 
جديدة، فظلــت بالتالي مجرد حتريف 
بشــكل من األشــكال وصدى باهت 
لبعــض التيــارات الفنيــة العاملية 
علــى جميــع املســتويات اجلمالية 
والتخييليــة وحتى التقنية، ســيما 
بعض التجارب املغربية الشابة، التي 
ظلت تنســب نفسها بشكل أو بآخر 

إلى التجريدية.
في هــذا املهرجــان املنظــم مبدينة 
الراشدية تواصل جتاربه الفنية نسج 
عاقــات حميمية مع شــخصياتها 
شــبه الواقعية مبوادها وألوانها، كما 
تظــل ترصد ألــم ومعاناة اإلنســان 
والفنــان في يومه من خال فيض من 
األلوان يتمايز فيها الواقعي باملتخيل 
إنها  واملتاشــي،  باجلزئي  واملكتمــل 
لوحــات ذات بعد إنســاني تصور لنا 
صراع الفنــان في يومه، لوحات فرحة 
وحزينة، ال هــي باحلية وال هي بامليتة، 
تعطــي للمشــاهد والزائر للمعرض 
انطبــاع احلضور والغياب في آن واحد، 
يتعلق األمر هنا مبا تســميه ســارة 
كوفمــان بانزالق الواقــع بالعمل، »إذ 
تضيع كل مباشريته: إنه هنا من دون 

أن يكون هنا، بــا واقعية ال مكترث، 
خال من املعنى. لذلك فإن الفن يلغي 
أو  املشاهد كل إحســاس مقرر  لدى 
متوقع..مع غياب الشــيء املرســوم 
لدى  للشــعور  فتورا  يتماثل  وصمته 
املشــاهد أو على األقل حتويا ملؤثراته 
ذات القيمة التطهيرية: يحس باملتعة 
فيما يثير الفــزع أو الرعب في احلياة 
االعتيادية، يحتمل مــا ال يحتمل، أو 
أنه يبقى غير مكترث مبا ميكن أن يثير 

البهجة...«)1(.
التجــارب املشــاركة  أن  واحلقيقــة 
هنــا، تنتمي إلــى أجيــال مختلفة 
فيها  يتداخل  متباينة  وحساســيات 
والتشــخيصي  التجريدي  و  الواقعي 
عبــر مــواد مختلفة ودرجــات فنية 
. عبـــد  االشــتغال..  متفاوتــة في 
الكريــــم األزهــر، رشــيد باخــوز، 
خليفـة الدرعـــي على سبيل املثال 
استطاعت  فنيـــة  جتارب  احلصـر،  ال 
الفنيـة  بحساسيتهـــا  تنفلـت  أن 
بعيـــدا عن زعيق وطبول الســاحة 
التشــكيلية وما حتبل بــه اليوم من 
جتــارب فنيــة مصطنعــة ال عاقة 
لها بالتشــكيل املغربــي، كما خبره 
املشــاهد في املعارض الضخمة التي 
شــكلت أحداثــا فنية كبيــرة عند 
ثلة من الفنانن الذين أرســوا دعائم 
احلديثة  املغربيــة  الفنيــة  احلداثــة 
منها واملعاصــرة كاجليالي الغرباوي 
الشرقاوي  وأحمد  القاسمي  ومحمد 
وفريد بلكاهية وفــؤاد بامن وعباس 
صادي وغيرهــم. واحلقيقة أن املتتبع 
التجارب  لهــذه  الفنية  للمشــاريع 
الدميومة اجلمالية  الرائدة يلمس تلك 
والفلسفية، التي ظلت تسم جتاربهم 

الفنية، سواء  االحترافية  بالكثير من 
تعلق األمر باالجتاه الفطري الذي نقل 
املغرب إلى الفضــاء اللوني، عند كل 
من محمد بن علــي الرباطي، موالي 
أحمد االدريســي، محمــد بن عال، 
أحمد الودغيــري..أو االجتاه التجريدي 
عند كل من أحمد الشرقاوي، اجليالي 
الغربــاوي، محمــد شــبعة، محمد 
املليحــي... فاالجتــاه التراثي الواقعي 
عند محمد الســرغيني، مرمي مزيان، 
التعبيرية  بن يسف..فضا عن  أحمد 
الواقعيــة مع عزيز أبــو علي، محمد 
الفنانن  وإلى غيرهم من  الدريســي 
عبر  املغربية  للمخيلة  نسجوا  الذين 
تاريخها اجلريح تراثا فنيا وجماليا غنيا 
لذلك   . والعامــات..  والصور  بالرموز 
املشاركة  التشــكيلية  التجارب  فإن 
في هذا املهرجان ليست مجرد احتفاء 
بها وحدها، بل هــي تعبير صادق من 
مهرجان سجلماسة الدولي للثقافة 
واإلبــداع واالعتراف برواد التشــكيل 
املغربي »األموات« والذين ما زال إرثهم 
الفني حاضرا اليوم بيننا كما ســبق 

لي اإلشارة من قبل.
وجتدر اإلشــارة هنــا، إلــى أن احلالة 
يعيشــها  أصبــح  التــي  املزريــة 
اليوم من طمس  التشــكيل املغربي 
للهويــة الفنيــة لدى هــؤالء الرواد 
)ورمبــا املشــاركون باملهرجــان فيما 
بعد(، تســتدعي نوعا آخر من العاج 
املســتعجل لضخ دمــاء جديدة في 
شراين وسطائه وفي أوردة نقاده وفي 
كافة جسده املنخور من فرط تبعية 
وراء  واالرتكان  للفنان،  العمياء  الناقد 
رافقها من  الكتابة الصحفية، ومــا 
تصدع فــي الكيان الفنــي واجلمالي 
املغربي، وقد اســهم ذلك في ظهور 
الكثير مــن الكتابات الضبابية، التي 
تخبرنا بوجود معرض فني ما، من دون 
مكنوناته  وتفجير  حيثياته  في  احلفر 
وفك ميكانيزماته وتخوماته الامفكر 
فيها، وهو األمر الذي أفرز لنا متابعن 
للمعارض عوض نقاد فنين، كما تبلور 
هذا اجلنس في الغرب على أيدي نقاد 
كبار متخصصن فــي النقد الفني. 
يقول الناقد املصري أسعد عرابي في 
هذا األمر »يجمــع االرتزاق الناقد غير 
اخلبرة  املتواضع  والفنــان  املتخصص 
واملوهبة، فاألول يســتجدي شرعيته 
من هذا التحالف القائم على املنفعة 
املتبادلة واملعرفة الشخصية، والثاني 
الفني بحضوره  يعوض عن قصــوره 
اإلعام  الصحافة ووسائل  الدائم في 

.)2( «
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الحقيقة أن 
التجارب المشاركة 
هنا، تنتمي إلى 
أجيال مختلفة 
وحساسيات 
متباينة يتداخل 
فيها الواقعي 
و التجريدي 
والتشخيصي عبر 
مواد مختلفة 
ودرجات فنية 
متفاوتة في 
االشتغال.. . عبـد 
الكريــم األزهر، 
رشيد باخوز، 
خليفـة الدرعـي 
على سبيل المثال 
ال الحصـر، تجارب 
فنيـة استطاعت 
أن تنفلـت 
بحساسيتهـا 
الفنيـة بعيـدا عن 
زعيق وطبول 
الساحة التشكيلية 
وما تحبل به اليوم 
من تجارب فنية 
مصطنعة ال عالقة 
لها بالتشكيل 
المغربي، كما 
خبره المشاهد 
في المعارض 
الضخمة التي 
شكلت أحداثا 
فنية كبيرة عند 
ثلة من الفنانين 
الذين أرسوا دعائم 
الحداثة الفنية 
المغربية الحديثة 
منها والمعاصرة 
كالجياللي 
الغرباوي ومحمد 
القاسمي وأحمد 
الشرقاوي وفريد 
بلكاهية وفؤاد 
بالمين وعباس 
صالدي وغيرهم

جليتر
 صدرت حديثا عن منشــورات املتوســط 
للكاتبــة  جديــدة  روايــة  إيطاليــا،  ـ 
الفلســطينية مايــا أبو احليــات بعنوان 
مشــروع  ضمن  الرواية  لتأتــي  »جليتر«. 
»األدب أقــوى« )طبعــة فلســطن مــن 

الداخل(.
رواية مكثفة جداً عن احلب والقمع والوطن، 
تذهــب مايا فيها مباشــرة إلــى النفس 
البشــرية فتجلس مرة كطبيب نفساني 
إحدى شخصياتها  اعترافات  إلى  يستمع 
)ملى داوود(، من خال شخصية أخرى وهي 
الطبيب النفســي فــراس، الذي جمعته 
بلمى زمالة جامعية من أيام الدراسة كان 
ألشــخاص آخرين أثر فيها، مثل األســتاذ 
)أبو حفاية( و)مصطفــى( زوج ملى و)مازن 
احلالــم(، و)الدّبــاح( الشــخصية األكثر 

تعقيداً رمبا.
كيف كانوا وأين أوصلتهم احلياة! نتحدث 
هنا عن احلياة في فلســطن احملتلة، التي 
خلقت واقعها اخلاص. فاألحام ال تتحقق 
بل تتحول، وما ينبغي أن يكون جوهرياً، هو 
الهامش. تصبح أفكارنا عن احلياة اليومية 
الطبيعيــة شــيئاً ما ميكن أن نســميه 
يوقظنا هناك  ومــا  اليقظة،  بكوابيــس 
مذعوريــن، وخائفن، ليــس الكوابيس بل 

األحام اجلميلة والرومانسية.
مايا أبــو احليات: كاتبة فلســطينية من 
مواليد بيروت وتعيش فــي القدس، صدر 

لها ثاث روايات وثاثة دواوين شعر.
*******

مفاهيم الثقافة العربية
 صدر  حديثا عن نادي حائل األدبي الثقافي، 
كتاب للدكتــور علي القاســمي بعنوان 
»مفاهيم الثقافة العربية«، يقع  الكتاب 
فــي 318 صفحة مــن القطــع الكبير، 
ويشــتمل على مقدمة، وســبعة عشر 
فصاً يتناول أولها مفهوم املفهوم، وتدور 
الفصول الباقية حــول املفاهيم التالية: 
احلياة، احلرية، الِعلم، الوطن، اجلوار، التكّبر 
والتواضع، الصداقة، املــرأة، احلّب، اجلمال، 

البكاء،  واالغتــراب،  الغربة  الكــرم،  املال، 
الشــيخوخة، املوت. ويجمــع الكتاب بن 
الفلســفة واألدب، أو ُقل قضايا فلسفية 
يانعــة. وُكِتبت فصول  أدبية  على عروش 
الكتاب بأســلوب ميّسر ســلس يسّهل 

القراءة ويدعم االستيعاب.
جاء في تقدمي الكتــاب: »يأتي هذا املنَجز 
العربية(  الثقافــة  )مفاهيــم  الثقافــي 
في نهــج جديد وطــرح غير مســبوق... 
حيث اســتطاع الباحث، من خال خبرته 
الطويلة ومؤلفاتــه املتنوعة، أن يضع لنا 
مادة ثقافية جمعت بن األمثال الســائرة 
واألقــوال املأثــورة، وصــوالً إلــى تأصيل 
فلســفي نحو ثقافة املفاهيم؛ مستفيداً 
من ثروته اللغوية، وإسهاماته في مجامع 
العربية، ودربــه الطويلة حفراً في  اللغة 

أخاديد اللغة العربية وأسرارها...«.
*****

باب موارب
 صدرت حديثا عن منشــورات املتوسط - 
إيطاليا، مجموعة شعرية جديدة للشاعرة 
اإليرانية مرمي حيــدري، حملت عنوان »باب 
ُد مرمي حيــدري، في لعبٍة  مــوارب«. تتعمَّ
شــعرية ُمحكمة، ترَك البــاِب موارباً، في 
ــف شيئاً  إحالٍة على عالٍم غامٍض يتكشَّ
فشيئاً بالكلمات، كما لو أنَّ الشاعرة هنا، 
لمة  حتمــل كلماتِها كفانوس يزيــُح الظُّ
عن الــدروِب والطرِق الصغيــرة، عن املدِن 
واحلارات، عن البيوِت والغرف، بن األصدقاء 
وظــال الغرباء، وخلَف األشــياء احلميمة 
التي تؤّثــُث القصائد. هكــذا، تروي مرمي 
حيدري ســيرَة األماكِن التي نسافُر إليها 
دُ املدن حتت  ونترُك أثرَ عابري السبيل، تتعدَّ
ســماٍء واحدة، من األهواز، إلى بغداد، إلى 
اجلزائر، إلى كابول، وطهران. حيُث ترســُم 
مرمي خارطــة عالٍم نكتشــُف تفاصيله، 
امرأٍة  وجرأِة  فارســية  بخلفيِة موسيقى 

تديُن باحلب أّنى توّجهت ركائبه.
تقول مرمي حيدري في أولى قصائدها:

راِب الوقُت ُمَبّكٌر لِلسَّ
ولِلَوهِم أن يَأتي بِأسباٍب بَِسيطٍة،

لَيدُخَل الَبيَت

مُس َغيمٌة نَاِصَعة الشَّ
باح َبِق َعلَى الصَّ وُء ِظَاُل الشَّ والضَّ

نَهَداَي زَهرَتَاِن بَّريَّتاِن بََن احلَرِيرِ
فرِ َقريٌَة َهادِئَة. وَحقيبُة السَّ

الشــعرية،  مــرمي حيــدري  لغة  تتميَّــز 
بانســيابية ال تخلو من احلفر العميق في 
متوِن نصوص مقدَّســة واستلهام الصور 
دة داخل النــص الواحِد  واملشــاهد املتعدِّ
من كتِب التراث، أو إعادة تدوير األســاطير 
واختراقها، للخروِج بقصيدٍة خاّصة، حتمُل 
مواصفات االشــتغال الواعي واملرونة في 
جتاوزِ الكتابة املباشــرة، نحو فضاء أرحب 
لّلغة، والتشبيهات الذكية بقصِد التقاط 
الطبيعة  وعناصر  احلواس،  في  ــعري  الشِّ

وأشياء اليومي.
ير« كتبت مرمي: في قصيدة »منِطق الطَّ

ُرُق َشَظايَا ُمْهَملٌَة الطُّ
اجلُُسورُ أَْقَواٌس يَائَِسٌة

رَاُب َشاِحٌب السَّ
وَأَنَا نِْصِفي ِحَصاٌن ُمَسرَّج

وَنِْصِفي ُصُخورٌ َصاِمَتٌة.
متضي مرمي حيدري من خاِل سبٍع وأربعن 
قصيدة، فــي تتبِّع خيط احلب الشــائك، 
هــا املآُل، وهي التي متلُك جســداً  وال يهمُّ
يتمرَّدُ على الغياب، وروحاً تطمُح أن تصيرَ 
جسدا، في مرآة احلياة الضخمة، املعلَّقة 
على جــدار العالِم كبوابــٍة للزمن، تعبُر 
من خالها الشــاعرة بحقيبــٍة صغيرة، 
جنــُد فيها الكثيــر من الكتــب، والنبيذ، 

واملساءات الكئيبة، واألجراس والفراشات.
»بــاٌب موارب« مجموعة شــعرية جديدة 
للشــاعرة اإليرانية مرمي حيــدري، صدرت 
في 80 صفحة من القطع الوسط، ضمن 
مجموعة »بــراءات« التــي تصدرها الدار 
القصيرة،  والقصة  للشعر،  فيها  وتنتصر 

والنصوص، احتفاًء بهذه األجناس األدبية.
مرمي حيدري: شــاعرة ومترجمــة إيرانية، 
مواليــد 1984 في األهواز-إيــران. ترجمت 
العديد من الشــعراء والكتــاب اإليرانين 
واألفغان إلى العربية كما ترجمت شعراء 
وكتابــا عربا إلى الفارســية، نذكر منها: 
»رد بروانه«، ترجمة »أثر الفراشــة« حملمود 
درويــش 2010. »طيور با أجنحة«، ترجمة 
مختارات شعرية للشــاعر اإليراني أحمد 
رضــا أحمدي إلى العربيــة 2011. »جهان 
وجهانكردان« -ترجمة مقاالت عن الرحالة 
الروح«  2010. »شموس  واملسلمن  العرب 
-مختارات من الشــعر الفارســي احلديث 
املتوســط ومركز  2014. عن منشــورات 
ارتياد اآلفــاق صدر لها كتــاب: »مذكرات 
 .2018 تاج السلطنة«، ترجم إلى العربية 
وعنه حازت جائزة ابن بطوطة ألدب الرحلة 
في فرع الترجمة لعام 2017 ـ 2018. كما 
تكتــب مقاالتها في عدد مــن الصحف 

واجملات الثقافية العربية.
******

»امرأة األدغال« مجموعة شعرية 
جديدة آلمال نوار

 صــدر حديثاً عــن دار الفارابي، مجموعة 
شعرية جديدة للشاعرة اللبنانية املقيمة 
في أميــركا آمال نــوار، بعنــوان: »امرأة 

األدغال«.
االستسهال،  البعيدة عن  الشــاعرة  نّوار 
واملتأنّية في إصداراتها، حيث تخبرنا بأنها 
إلى »قرابة احلريقــن لكل مطرة«،  حتتاُج 
متنحنا في هذه اجملموعة، قصائد من لهٍب 
وعصــٍب، مكتملة، مكتويــة، قادمة من 
محّنكة،  وأناة  باهظة،  وجدانية  مكابدات 
نلهث خلف ما حتتضنه من ترميز ومخزون 
الغموض  يســمه  وعاطفــي،  حدســي 
واالستعارات الباذخة من دون تكّلف. تقول:

»الّشخُص منا مَيُرُّ وحيداً في مناماته، وإْن 
رأوه حتت مصباٍح، يستخرُج معانَِي عاريًة 
من باطــِن األرض، فلن يكوَن في وســِعِه 

تفسيُر الَبرْد، وال ذاَك املاء املُظلم.«
الوجداني  والفيــض  والتأّمل  بالصمــت 
)ذي البعــد الصوفــي(، تقارب الشــاعرة 
الشــعر من منافذه املوجعــة )بعيداً عن 
أبرزها:  الرومنســية(، متنقلًة بن ثيمات، 
املــوت، الصمــت، العزلة، الغيــاب، غربة 
الذات. وهي تقّســم أدغالها إلى خمسة 
عناويــن فرعية: جرس الليــل، صحراء با 
قمر، قبور بعيــون مفتوحة، حتت عجات 
األبد، وغبار الشمس، لتتفاوت فيها أمناط 
الكتابة بن القصيدة الطويلة والقصيرة 
واملقطعية والفقرات النثرية والشــذرات. 
وتبــدو شــعرية نــوار وقد اختمــرت مع 
التجربــة احلياتية لتتســابق مع النار إلى 
أزرقها األنقى، ولتحرق مراحلها كلها عند 

العتبة، فتقول:
أنــي في  »أُوّدع األشــياء حلظــة تظــّن 

استقبالها.«
هي شعرية الشــفافية والهشاشة تلك 

التي ترى الشاعرة نفسها من خالها:
»أجدنــي أعرُف فداحة وجودي من شــّدة 

االّمحاء
مثلما تُْعرَُف النيازُك من ُعْمِق احلَُفر.«

تعويذتها اخلفــر والنبرة اخلافتة والزهد، إذ 
تقول:

»بحّبات الرمل أقيس بُعدي عن األشياء«.
ثم هي وحدها روح الشاعرة املستوحدة ما 

جتعلها تكتب:
ُل أَكاليلُه  »الربيُع / ُعرٌْس هندوســّي، أتأمَّ

من بعيد / اآلالُم ُهَنا تُزهُر في اجلليد.«
يحضر املوت في مجموعة نّوار، في فواتن 
اللقطات املراوغة، ال سيما في قصيدتها 
»طائر الزئبق« املهداة إلى الشاعر محمود 
درويش؛ فهو املوت الذي يُزهر فوقه اخللود. 

تخاطبه الشاعرة سابرًة فراديسه:
»أّيها املوت.../ روحي معــَك بعيدُة املََنال / 
حتتشــُد في خلّيِة أَلٍَم / لتصنَع َعَســلَها 
رّي / حن تضُع فَمَك على َفِمي / أشعُر  السِّ
باالمتنان / كما لو أّن ناقوساً َكْونياً / يُوقُظ 

الُسنبلة في ِغْمِدها.«
الصمت أيضاً، تتــردد أصداؤه في أدغالها 

فنسمعها تقول:
»أنا زئيٌر في َشَغاِف احلياة ومع ذلك منذورٌة 

للصمت«.
»امرأة األدغــال« مجموعة تختــزن وعياً 
في  وعمقاً  الشــعرية،  باللغــة  متقدماً 
الوجود،  أســئلة  على  ع  املشــرّ املضمون 
والرؤى، وأيضاً على ثيمة الشــعر نفسه، 
بوصفــه فعــل كينونــة، ومــاذاً أوحد 
للشــاعرة التي تقول: »ال أُريــد أْن أُصبح 

روائية«، وذلك ألّنها »مصنوعة من برق«.
جــاءت اجملموعــة فــي 212 صفحة من 
القطع الوسط، وتباع النسخة إلكترونياً 

عبر موقع الدار:
آمال نوار:

شــاعرة لبنانية ومترجمــة. هاجرت إلى 
كندا عــام 1992، ثم الحقاً إلــى أميركا 
حيث تقيــم حالًيا في مدينــة كليفاند 
من واليــة أوهايو منذ عام 1995. نشــرت 
في  وترجماتهــا  ومقاالتهــا  قصائدهــا 
والعربيــة منــذ  اللبنانيــة  الصحافــة 
منتصف الثمانينيات مــن القرن املاضي، 

وفي مواقع أدبية متفرقة.
اجملموعات  ثالــث  هــي  األدغال«  »امــرأة 
الشعرية للشــاعرة التي صدر لها: »تاج 
2004، و«نبيذها  الفارابي  دار  على احلاّفة«، 
أزرق ويُؤنس الزجاج«، دار النهضة العربية، 

.2007
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وديع العبيدي
 

الشــعر روح.. أثير.. وهم.. شــيء غير معروض 
لّلمس أو املشاهدة.. الشعر رؤية.. شعور يتولد 
بغتــة ويختفي بغتة.. بعد االف الســنني من 
الذاكرة الشعرية أو الشــعر اللغوي املنسوج 
من كالم وعــرى قواعد وأنظمــة أوزان ودوزنة 
حروف.. آن األوان لإلعالن ان الشــعر ليس لغة 
وحذلقــة.. والقصائــد اللغوية واملســاجالت 
الشعرية لم تنتج حضارة وال أسست مدنية.. 
ملحمة جلجامش الشــعرية لم تنب وطنا وال 
انتجت شعبا.. وأوروبا لم تتطور بالشعر.. ولكن 
بالفكر والرواية.. حيث الفكر يعنى بالدراســة 
والنقــد.. والرواية تعتمد حتليل الشــخصية 

وفضح عيوبها..
الشعر حالة وجودية تتراوح بني نقطة الشعور 
وذروة الفكر.. هناك حيث يتقاطع الوعي ليكون 
همــازة الوجود ويصنع املعنى.. فالشــعر دالة 
وجود.. وال وجود بال وعي.. حيث الوعي هو املنتج 
األول للحضارة.. وإزاء هاتــه الصلة بني الوعي 
واحلضارة، تظهر هناك عالقة شــائكة للوعي 
الوجــودي في ظل االنحطاط.. عالقة ســلبية 
بجدارة.. ال تتيح خفض مســتوى الوعي ]من 
دون تغييبه متاما[، وال تفسح لتحرير الواقع من 

ترديه ]بدون تغييب االنحطاط[..
قصيدة )شــهادة وفاة( تشــتغل على نقطة 
تعجيزية ملالقاة ذروة الوعي واالحباط الوجودي.. 
الــذي انتــج حالة مــن االغتــراب والتيه بني 
االنقباض واالنبساط.. مثل موجات البحر.. قبل 
أن تنتهي بقرار وجودي واٍع متمثل في )شهادة 

وفاة( شاعر. 
املوت بحّد ذاته هو قرار وجودي محض.. ال يتأتى 
لغير من امتلك وعي وجوده ومعناه.. املوت هنا.. 
ليس موتــا فيزياويا أو اجتماعيا كرنفاليا.. وامنا 
هو موقف فكري اجتماعي من حالة أو مستوى 
أو نظــام عصي علــى القبول. وفــي تالفيف 
القصيدة تتماوج أطيــاف األلم والتجربة املرة 
التي ال جتعل اعالن قرار املوت سهال أو تلقائيا.. 

لذلك.. 
)شهادة وفاة( ليست قصيدة عادية وال سهلة.. 
ال تصدر عفوية عقب جلســة مقهى عابرة.. 
جذورها متتد داخل الوعي ، وانعكاساتها متتحن 
طبقــات تفكيره.. مؤملة تلك املرحلة التي متثل 
املواجهة بني الفرد ]individual[ وبني اجملتمع أو 

العالم.
فالفرد هو ثمرة اجملتمــع.. واجملتمع هو مجموع 
أفــراده.. ولكن عندمــا تنتهي تلــك العالقة 
الفرد.. حيث جتربة  باجتاهني مختلفني.. يختنق 
فرادتها  دائما بعناصر  والتجربة حتتفظ  الوعي 
وامتيــاز االختيار واالختبار. على الفرد احلقيقي 
عدم الهرب حيــث يلجأ اآلخــرون ويتنازل عن 

خصوصيته.. عليه ان ينتصر بالوعي لوجوده..

تقوم القصيدة على عدد محدد من املؤشــرات 
الفاعلــة فــي القصيدة والتي متثــل دعامات 
حمالــة لألفكار املســتغلقة وراء النص.. هذه 
املؤشــرات تلخص ما قبل النص، وحالة النص، 

واحتماالت ما بعده..
البّد من تشخيص القول بعدم سهولة اسلوب 
فائز احلداد، وعدم تعقيده.. فالســهولة املغرية 
- أحيانا- تكون فخا ملن يســتعذبها.. سهولة 
وبساطة شعرية فائز احلداد تصطدم بسهولة 
)تعابير( التي يحملهــا معانى تتجاوز املعروف 
واملألوف. فالقــراءة األدبية تقتضي االنتباه الى 
االجتاهــات الدالليــة ملفردات النــص وطريقة 
تسويغها من قبل الشاعر، وليس معانيها في 

القاموس احمليط.
الغيبــة، الغيبــة الطويلة، غائــب، الغائبني- 
الفكر  االساســية حمالــة  الدعامات  احــد 
التي استخدمها الشــاعر لبناء الصورة التي 
يريد توصيلها للقــارئ.. علينا هنا االنتباه الى 
املعطى الصوري السيميائي للمفردة.. ان إعادة 
كتابتها بطريقة أخرى يسهل الفهم للقارئ، 
ولكن للشاعر في ذلك مأربه اخلاص، مما يقتضي 
التأشــير. هذه املفردة الواردة في السطر األول 
للنص، تنمو وتتحرك، وليست جامدة أو ميتة 
احلضــور. يلحظ أنها تطورت مــن )غيبة( إلى 
)غيبة طويلــة(، ثم يقرر الشــاعر رفعها من 
درجــة – اإلفراد- إلى درجــة – اإلطالق-، وبذلك 
يقود املعنى إلى مشــارف لم تكن متوقعة في 

بداية القراءة.
التــراب، األرض، الرمال، احلصى، احجار، يتأرض- 
دالة أخرى تســاهم في بناء القاعدة الفكرية 
للنــص.. هذه الدالــة غير بعيدة عــن املفردة 
السابقة لها. فإذا كانت )الغيبة( صورة خارجية 
للوفاة )املوت الفيزياوي(، فأن )التراب( ومرادفاته 
هنا هــي - تأثيث- حلالة الوفاة )الغيبة(. التراب 
هنا دالة مزدوجــة الفعل. فالتــراب هو أيضا 
مادة اخللق، في إشــارة للوالدة الثانية أو إعادة 
اخللق. وفي الــوالدة الثانية انتصــار على دالة 
املوت نفسها، بعد قلب معادالت الواقع. ورغم 
األرض  ملترادفات  اخملتبريــة  املعاجلــات  اختالف 
والتــراب في القصيــدة، والتي ميكــن القارئ 
التوقف لدى كل منها، فأن الشاعر يرفع التراب 
مــن مرموزية الغيــاب إلى مرموزيــة احلضور 
]يســتجدي التــراب اقامــة.[.. فتلحق جملة 

مفردات تابعة..
إقامة، مكان، بستان- حيث متثل مفاتيح قراءة 
ماضوية ملرحلة ما قبل )الغيبــة(.. ان االقامة 
واملكان قد تعلق بإطــار )الغيبة( داخل التراب، 
وهو احتمــال، لكن تفاصيــل النص املفعمة 
باحليوية ومشاهد احلركة واحلضور تؤكد معنى 
آخر. املفردة األكثر لفتا لالنتباه هي )البستان(- 
ية. ترد هذه املفردة مرتني في النص وفي صورة 
مصدرية تصف الفاعل املفعول في القصيدة.

في حسرته بستانية

في بستانية تفوق الزهور معنى
ان مبرر توظيف البستانية هنا هو متثيل حالة 
التعامل مــع – األرض-. وهــو توظيف ايجابي 
مبدع يذكر بوضع االنسان األول في الفردوس.. 
]وأخذ الــرّب االله آدم ووضعه فــي جنة عدن 
ليفلحها ويعتني بها[. وخروج آدم من بســتان 
عــدن كان مبثابة )موت( له. وفي النص التوراتي 
كذلك ]إياك أن تأكل من شــجرة معرفة اخلير 
والشّر، ألنك حني تأكل منها موتا متوت[. هكذا 
ميكن فهم أو تأويل )حسرة بستانية( على أنها 
حســرة فقدان وانفصال عن حالــة ماضوية 
)فردوســية( - مفقودة-. وفي السطور الثالثة 
التالية حلســرته اســتعراض ملالمــح رعايته 

البستانية الرائعة. 
استحضار هذا اجلّو البســتاني بقدر ما حقق 
نقلة ابســتمولوجية من حالة املوت والتراب، 
بالورود  الزاهية  البستانية  الفردوس  إلى صورة 
والطيــور والعالقة احلبية مــع األرض.. أنقذت 
النص من تهمة اليأس وقتامة احلزن إلى صورة 

استشرافية إشــراقية تســتبصر املابعد وال 
تدفن نفســها في حلظة القنوط الزائلة؛ هي 
بّينة غير مألوفة في املنحى الشعري العراقي 
املتسم باحلزن واستجدائه بأقصر الطرق. ثيمة 

حتسب لهذه القصيدة وللشاعر فائز احلداد.
أحبه هذا الفائز الذي لم يخن قلبه
هذا احلدددد ... مات ولم يزل أعزال ..

هنــا تتداخل صفتــا ]البســتاني واحلداد[ في 
مضمــار العالقــة بــاألرض وحــدب العناية 
األرض  خصوبة  يســتثير  أحدهما  الفائقــة.. 
ويحيلها إلى فردوس، واآلخر ينحت من أحجارها 
أدوات تكنولوجية تســاعده في البناء وتغيير 
صــورة احليــاة.. وباإلحالة على قصــة )قايني(
التوراتية واملوصوف أنــه كان فالحا يعمل في 
األرض  نعرف أن ]قايني أنئذ -كان- يبني مدينة، 
فســّماها »حنوك« على اســم ابنه[ ، ليكون 
بذلك منشــئ ومؤســس أول مدينة ومدنية 
علــى األرض. ومن بني أحفاده ])توبال قايني( أول 

صانعي آالت النحاس واحلديد[.

في عبارة )مــات ولم يزل أعــزال..( إحالة على 
العنوان أو الثيمة الرئيســة للنص، وفي كناية 
عن خيبة البســتاني الذي شــكل اخلروج من 
البســتان مثابة – موت- له،، جنــد أن – احلداد- 
األعزل هــو اآلخــر ينتهي إلى املــوت. يوظف 
الشــاعر شــخصيته أو داللة اســمه ضمن 
معطيات بناء النص وقيادته للمعنى املقصود. 
ولهــذا التوظيف غايتــان، احداهما فنية في 
خدمــة النــص، والثانية شــخصية، تختصر 

الذاتي واملوضوعي والعام في بودقة واحدة.
ال تكشف شخصية املتكلم عن نفسها وهي 
تقول ]أحــّب هذا الفائز الذي لــم يخن قلبه[ 
والــذي ميوت بريئــا من غير ذنب فــي النص أو 
الواقع – ســّيان-. وللمقارقة، فهذا هو السطر 
الذاتي الوحيد في النص، الذي يســتخدم لغة 
الشــخص الثالث من البداية إلى النهاية. هل 
املتكلم هي األرض، أو الطيور، أو الزهور، أو هي 
عشــتار نفســها وهي تنتظر عودة متوز ليمأل 

األرض ربيعا.. !!.
ثمة مســتوى آخر يتوفر عليه النص في سياق 
أســئلة مباشــرة أو محتملة.. وفي هذه احلال 
ميكن اســتنباط املعنى من الداللة العكسية 

للسؤال.. مفتاح هذه القراءة هو سؤال..
ملاذا تبكيه الطيور.. )كأنها( وحدها تنعى ظله.. 
هل ازدحمت األرض بـ)الغائبني( وخسر املكان؟..

ملاذا يستجدي التراب إقامة..؟
ملاذا خانه احلب، فارتعش، وســن قوافيه.. وهو 

املسّن، بوجه صقر، وحاجباه أجنحة؟..
كيف تتحــول الرمال إلى أضراس، واحلصى إلى 

أنياب خطيئة؟..
ملاذا الغيبة )فرمان(.. ومن وراءه؟..

الطابع العام لهذه األســئلة أنها استنكارية، 
قائمــة على احتجــاح ضمني، وســؤال مرير 
عن ضياع/ تزوير احلقيقــة.. فالعالقة بالطيور 
تعويــض عن البشــر )الغائبني( في مشــهد 
الراهن، واالجتاه للســماء، تعويض عن خسارة 

األرض.. 
في سؤال استجداء األرض املفقودة، دالة املوت. 
االســتجداء هنــا – وهو تعبير صــارخ باجلرح 
والهزميــة أو الالمعقــول، تفســير ملعنى قرار 
املوت، ذلــك القرار الذي يوقعه )فرمان( خارجي. 
الوفاة هنا ليس قرار انتحار يحمله الشــخص 
املعني ، بقدر ما هو )فرمان( يحمل صورة القدر 
التوراتي: ]تكون شــريدا وطريــدا في األرض.. 
فقال قايني: عقوبتــي أعظم من أن حتتمل. ها 
أنت اليوم طردتني عــن وجه األرض.. ومن أمام 
حضرتك أختفــي.. وأكون شــريدا طريدا في 

األرض، ويقتلني كل من يجدني.[.
الســؤال بحّد ذاته يحمل موضوعية السؤال 
واالحتجاج، ويفضح ال معقولية جور الفرمان..

في النــص التوراتي تعويل واضــح على قانون 
الســببّية ذي البعد الفيزيــاوي.. وكل قرار أو 
نتيجــة مســبوق بســند أو بّينــة تقصير أو 

مخالفة. لكن العلية والسببية غائبة في واقع 
- هــذا- النص الذي يبدأ – مــن غير مقدمات- 
بفرمان )الغيبــة(. وهذا بحّد ذاتــه مبرر كاٍف 
للســؤال. وأي فرمان هو هذا، فرمان الغيبة من 

الوجود أو األرض.

غيــاب الســبّبة يعوضه حضــور اخليانة في 
موضوع – الغائبني-، مقابل الوفاء )الفائز الذي 
لــم يخنه قلبــه(.. تراجع اجملمــوع الكرنفالي 
مقابل استفراد اخملتلف الناطق املتحد بضمير 
األرض )بينــه وبينه.. إشــارة معلولة الضمير، 

يكادها مرَغما(.. 
ومن هنــا يبدأ الســرد العكســي في النص 
لتأكيد عالقة الشــاعر البســتانية واحلدادية 
بأرضــه وطيــوره وزهــوره .. وإذا كانت األرض 
والتراب اجملّرد هي معــرض الفرمان والنفي، فال 
قيمة لألرض بدون صاحبها.. بدون الفالح احلداد 

الفائز كما تستجليه نهاية النص املفتوحة..
بستانية تفوق الزهور معنى!..

واملعنى هو الذي تشــتغل عليــه قصيدة فائز 
احلداد، فــي محاولة لتلخيــص قضية النفي 
واالغتراب في مشــهد الراهن، احلاكم احملكوم 

بالغيبة والوفاة.
أدناه نص الشــاعر فائز احلداد بعنوان )شهادة 

وفاة(
وهو يســتحضر فرمــان غيبته ، رمبــا الغيبة 

الطويلة .. !!
يعشــق أن يغادر فــي ما غائب منــه .. لكنه 

يستجدي التراب إقامة ..
فلماذا تبكيه الطيور .. ؟؟! ..
وحدها الطيور تنعى ظله ..

هل أزدحمت األرض بالغائبني وخسر املكان .. ؟!
فما زال بينه وبينه .. إشارة معلولة الضمير

يكادها مرغما ..
ففي حسرته بستانية !!؟

تّقلم حشف أظفاره املسننة؟؟
هل تتذكر أظافرة مبسامها ليسنها

وهو املّسُن .. بوجه صقر وحاجباه أجنحة؟!
خانه احلب فارتعش وسن قوافيه

أدرك .. أن الرمال أضراس األرض
واحلصى .. أنياب اخلطيئة..

فليعض على احجارِه التي سحقته
ولتكن األرض ملن يتأرض كاحلشرات ..

هو يستحضر شبابه العتيد ..
صبيته ، كرات األلم .. حتى آخر عقد الياسمني

كم صّيرته اخلطوط ..عدال
وّسرا يســر أصابع ال تبيح للرئات .. وال ملراجل 

الكالم
أحبه هذا الفائز الذي لم يخن قلبه

هذا احلد ... مات ولم يزل أعزال ..
وذخيرته الشعر ..

الشعر عشيقته حصراً ..
في بستانية تفوق الزهور معنى

ابراهيم الخياط
  

ألنه
يئَس من

الكرفانات
واملليونات

والعودة احلميمة ألمسه
...

ويئَس من رحمٍة
تنزُل عليه

من سماِء اخلضراء
...

ويئَس من الطائرات اخلجولة
ومن األخبار

...
لذا

توّسد بعضه
وإلتحَف اخليمة اخلفيضة

ليقتل أذاُه
بالنوم الرخيص

......
وقبَل أن يغفو

تذّكر أنه ـ اآلَن ـ في محرم
فبكى على »قيمٍة«
لم يعرْف قيمتـَها

ثم انتبه َ
أنه ـ اآلَن أيضا ـ

في بحبوبِة تشريَن
فاشتهى رّمانا مترعا مبائه..

إشتهى..
فطفرْت منه دمعة ٌ مترعة ٌ باملاء

وقبَل أن يناَم
راَح يحلُم

أّن االنتخاباِت دانية ٌ
وأّن الربَع قادمون

ألوانا ً.. ألوانا
زرافاٍت

ووحدانا
ـّرَ بالبهجة فتدث

ألنه سيحظى
بـ »بطانيٍة« مؤمنة.

 
أنمار مردان 

 
هكذا هم .. هكذا أنا 

أشتهُيهم 
وهم يقرعون الطبوَل فوَق رأسي 

أخطُف لهم الهروب َ
أحلُف بوداِعهم مغنياً نشيُدهم األزلي

لم يوَح  إليَّ بشيء 
حني كتبوا عمري في آخرِ السطرِ 

وقسموا على احملبرة ِ 
أن لن جتوَع لفظًة أخرى 

وأنا أبعد من املدى عن الندى ..
أنظُر إلى الساحة ِ اجملاورِة 

أشُم أخوَة يُوسف 
وأشم ُ أتربَة الطواحنِي واألفاعي 

اخبُز لهم الشوارع َ
وأسكُن خلَف جرِس الكنيسِة ..

ماذا يحدُث لهم 

لو أعرُض ُكَل األرصفِة للبيع ؟
واجلدراِن املنقوشة ِللضياع ؟ 
حني ميوُت عصفورٌ في جيبي 

ال أكترث 
وأوجُه رسائَل  للنوارس 

ال عيَش هنا 
وينزُعني السوادُ 

رغم َكثرِة الباعِة املتجولنَي للموت 

ثم أقرأُ عناويَنهم من بسمِتها وأزدهر ُ
هكذا أنا .. هكذا هم 

هم يستحوذوَن النوافَذ بلغٍة إفرجنية 
ويحصون جثَث الصبية ِاخلافرة ِ

ويلبسون السوادَ 
خشيَة أن تصاَب عفونُتهم بالطاعوِن ..

ال عيَب على األشرعِة حني تسكُر 
ال عيب َ على القراصنة ِأن تُصغيَّ لبوصلٍة 

محذوفة ٍ
وال عيَب عليها حني تنصُت ملذياِع احلرب ِ

ال عيَب عليهم أن يهتفوا بحليِب األمهاِت 
امللوث ِ

هكذا هم .. هكذا أنا 
أنا ال ثقل َ لديَّ في أصابعي 

ال أشتهي الغيَث

أصبُغ نفسي بالتراب 
أمتحن ُ ثمالَة رقاِص الساعة ِ

أجيُد حمَل مرآة السنابِل 
أوزُع العواصــَف على املوســيقا على هيأِة 

تقومي 
وأجلُس ساكنا ً 

أتلذذ ُ بقيلولة ٍ أكلتها أنقاُض النساِء 
أصطاد ُ الغراب َمن ريِشه ِ 

وأرمي به ِعلى حجارة ٍ كي تغترب 
أفيض ُ مقالًة باِل رنني 
وأرقُد بسالٍم غير آمن ٍ
هكذا أنا .. هكذا هم 

هم يوسوسون للخدودِ البيضاء ِ
احمرارُها غايُتهم 

ال يَخَشون أسرى احلب ِ
احلُب لديُهم مكواٌة وعنصٌر شارٌد و قلٌق 

الراُء رغبُتهم 
يتصافحون بها 

ظل ُ خوامتِهم عنقوٌد صغير ٌ
يحدق ُ في ُحلِمِه ويزني ..

ال حواَء هنا تسمُع صراَخها 
جسُدها متارُس فيه أقنعة ُاحملارم ِ

وتنأى و ال من مجيب 
ال طعَم للفراش 

حني يغنون ُجرَح املدينة ِ
ويبتلعون الصحارى

فالُسخاُم حليُفهم 
هكذا هم .. هكذا أنا 
أقلُب السوادَ وحدي ...

غرام الربيعي 
 

قيد التنويه
ذاكرتي املعتقة 

على وتر قيثارة  تدون الزمن ،
 كي ال تفلت الذاكرة 

مقص الرقيب يداهم الفصول
 أبادله بكل وقار وفطنة 

  ككتاب يلتهم ذائقة السكون 
أو ..فكرة جليلة 

أو ..لوحة مجنونة ،

تزيد من وسامة الوحدة 
أباغت السطور وبالهة األلوان 

ألشاطر قهوتي كل ذاك التعداد
 وأزيح ما تبقى من عالئق الوقت

.. املبتسمون لأللوان
املارقون على اجلرح.. 
الناجون من الوهم 

الساردون حكايا البحر..
 القابضون على جمر القوافي ..

الزارعون الصباحات
واملتمسكون بصوت فيروز،

وحدهم  خرائط الفكرة ، حلظة التنويه

شهادة وفاة للشاعر فائز الحداد

فائز احلداد
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وحدي..
أقلبُ  السواد

حلم نازح
تدوينات على
رائحة القهوة

أمنار مردان 
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15كتب

د. عبد األمير رحيمة العبود

صدر عن دار الثقافة للتوزيع والنشر 
في عّمان عام 2017 كتاب بعنوان " 
مفاوضات سحب القوات األمريكية 
مــن العــراق عــام 2008 " تأليف 

الدكتور محمد احلاج حمود . 
والكتاب يتكــون من 439 صفحة ، 
ويشتمل على ستة فصول . ويُعتبر 
مؤلف الكتاب الدكتور محمد احلاج 
حمود من أبرز الدبلوماسيني وخبراء 
القانون على مستوى العراق والبالد 

العربية . 
وهو مــن مواليد 1936 ، وقد حصل 
القانون  في  الدكتوراه  شهادة  على 
العام من اجلامعات الفرنســية عام 
، ومارس العمــل في تدريس   1967
اجلامعات  فــي  القانونية  العلــوم 
عام  منذ  عديدة  لســنني  العراقية 
العمــل  مــارس  وكذلــك   ،  1969
اخلارجية  وزارة  فــي  الدبلوماســي 
العراقية منذ عــام 1983 بضمنها 
العراقية  اخلارجيــة  لــوزراة  وكيالً 

طوال الفترة 2004 – 2010 .
وقد نُشــرت له العديد من الكتب 
والدراسات في الشــؤون القانونية 
لكفائتــه  وكان   ، والدبلوماســية 
وخبرته دور مهم في إدارة املفاوضات 

التي يتناولها هذا الكتاب .
يتناول الفصل األول جوانب متعددة 
الغرض منها تعريــف القارئ بأهم 
مواد الفصل الســابع مــن ميثاق 
العالقة بسلطات  ذات  املتحدة  األمم 
مجلــس األمــن بالنســبة للدول 
الســلم  تهديد  أعمال  متارس  التي 
واألمــن الدوليــني والعــدوان على 
الــدول األخرى . وهــي التي ُطّبقت 
على العراق إعتبــاراً من عام 1990 
بعد قيامــه باحتــالل أراضي دولة 
الكويــت والعقوبــات التي ُفرضت 
عليه آنذاك ، مع شرح مفّصل لتلك 
العقوبات املؤقتة والعسكرية وغير 

العسكرية . 
العقوبات  تلــك  توضيح  ولغــرض 
وآثارها إســتعرض الكتاب القرارات 
مــن  باإلنســحاب  العالقــة  ذات 
أراضي الكويــت وإدانة إحتالله ، ثم 
يســتعرض الكتاب القرارات األكثر 
خطورة وإيذاء للعراقيني وهي قرارات 
نظام التعويضات مبوجب القرار 687 
لعام 1991 والتــي تضّمنت حتميل 
العراق مسؤولية األضرار التي حلقت 
وبيئته من جراء  ورعايــاه  بالكويت 
ذلك األحتالل ، حيث أُنشــأت جلنة 
رصيد  لهــا  ووضع   ، للتعويضــات 

%30 من عائدات النفط ثم  مقداره 
%5 من تلــك العائدات  ُخّفض الى 
فيمــا بعــد . وقــد شــملت هذه 
1,550 مليون مطالبة  بالتعويــض 
ُقّدرت قيمتها 352 مليار دوالر ، وكان 
حصة الكويت ورعاياه منها 25,400 

مليار دوالر .
والى جانبها وضعت قرارات بشــأن 
نزع ســالح العــراق وتضمنت هذه 
تشــكيل جلان التفتيــش واملراقبة 
على األسلحة العراقية والتي كانت 
حصيلة نشــاطاتها تدمير كميات 
العراقية  األســلحة  مــن  هائلــة 
ومصانــع انتاجها وحتميــل العراق 
مبالــغ كبيرة كمصروفــات للجان 
املشرفة على القيام بتلك األعمال .
وفيما يتعلق بالقرارات التي وضعت 
العراق  بــني  فيمــا  احلدود  بشــأن 
لعام   683 القــرار  والكويت مبوجب 
1991 منح الكويت مساحات كبيرة 
من األراضــي العراقية جتــاوزت ما 
تضمنته اتفاقيــة احلدود بني هذين 
البلديــن لعــام 1963 بكثير حتى 
العديد من  الكويت  شــملت منح 
اجلزر البحرية وجـزء كبير مـن خـور 

عبد اهلل . 
وإستثناءاً من قرارات تطبيق احلصار 
هذا  ســمح  العراق  األقتصاد  على 
النظــام مبوجــب املــادة 986 لعام 
1995 بتصديــر جــزء مــن النفط 
منظمة  أجهزة  بإشــراف  العراقي 
األمم املتحدة لغــرض توفير األغذية 
واألدويــة للمواطنني العراقيني حتت 
إسم " برنامج النفط مقابل الغذاء 
" والــذي متّيــز تطبيقه بالفســاد 

والشّحة في توفير تلك السلع . 
وعلــى وجــه اإلجمال متيــزت تلك 
القرارات بتدمير اإلقتصاد العراقي ، 
والتعسف والقسوة والهدر الكبير 
الفقر  وتفّشي  العراقيني  أموال  في 
اجملتمع  فئات  واملرض بني مختلــف 

العراقي .
وبرغــم أن القــرار 1441 لم يخّول 
أي دولــة بإحتالل العــراق بالقوة ، 
قامت الواليــات املتحدة األمريكية 
بتشكيل حتالفاً من عدة دول ، ثم قام 
هذا التحالف بإحتالل العراق بحّجة 
وجود أسلحة الدمار الشامل ، والتي 
لم يحصل إثبات لوجودها حتى اآلن 
. ويشــير الكتاب الــى أن املادة 43 
مــن إتفاقية الهاي عــام 1907 قد 
ألزمت قــوات اإلحتالل بإدارة املرافق 
العامة بشــكل ال يؤدي الى اإلضرار 
في  والســكان  العامة  باملمتلكات 
الدولة احملتلة ، وعلى هذا األســاس 
كامل  تتحمل  احملتلــة  القوات  فإن 

املسؤولية عن تعويض كافة األضرار 
التي أصابت العــراق ومواطنيه من 

جراء هذا اإلحتالل . 
وبعــد إكتمال إحتــالل العراق عام 
2003 أصدرت منظمة األمم املتحدة 
الــذي   2003 لعــام   1511 القــرار 
مبوجبه  اإلحتــالل  ســلطات  منح 
األمن  الســلطات حلفــظ  كافــة 
واإلشراف على الشؤون اإلجتماعية 
 ، العــراق  داخــل  واإلقتصاديــة 
وكذلــك القرار 1483 لعــام 2003 
الذي أنشــأ مبوجبه صندوق تنمية 
العــراق واجمللس الدولي للمشــورة 
كافــة صادرات  فيه  أودعــت  الذي 
النفط والغــاز الطبيعي واملنتجات 
األصول  وكافة  املصــدرة  النفطية 
املالية العراقية ، ويشير املؤلف الى 
أن األموال املودعة في ذلك الصندوق 
حتى نهاية عام 2008 بلغت 165,1 

مليــار دوالر واألمــوال املنقولة الى 
الصندوق من برنامج النفط مقابل 
الغــذاء 10,4 مليــار دوالر واألموال 
اجملمدة املودعة لــدى الصندوق 1,5 

مليار دوالر .
األخير من  القســم  يتنــاول  ثــم 
الفصل األول بشكل مفّصل اجلهود 
العراقية  احلكومــة  بذلتهــا  التي 
للخروج من طائلة القرارات الصادرة 
بحق العراق وفقــاً ألحكام الفصل 
الســابع والتي أســفرت عن صدور 
 1957 املرقــم  األمن  قرار مجلــس 
بتاريخ 2010/12/15 والذي أسفر عن 
إعادة العراق الــى وضعه الذي كان 

عليه قبل إحتالل الكويت . 
التي  القرارات  إســتكمال  ولغرض 
تضمن خــروج العراق مــن أحكام 
أســتكملت   ، الســابع  الفصــل 
القرارات حول عدم العثور على دليل 

الدمار  ألســلحة  إستخدامه  على 
الشــامل منــذ عــام 2007 وأُغلق 
الدمار  ألســلحة  إمتالكه  موضوع 

الشامل .
وكذلــك أُنهــي العمــل ببرنامج 
النفــط مقابــل الغــذاء بتاريــخ 
املبالــغ  حتويــل  ومت   2010/12/15
املوجودة في حســابه الى احلكومة 
العقود  العراقية بعد تسوية كافة 
البرنامج  بهذا  املتعلقة  واملطالبات 
، كذلك رُفعت وصـاية األمم املتحدة 
على صندوق تنمية العـراق واجمللس 
الدولي للمشورة واملراقبة إعتبـــاراً 

مـن عـام 2011 .
وفيما يتعلــق بالعالقة مع الكويت 
فقد عوجلت مشكلة ترسيم احلدود 
بني الطرفني بشــكل مجحف كما 
أشرنا سابقاً وكذلك سّويت ودُفعت 
لصالح  املاليــة  املطالبــات  كافة 

الكويت ولم يتبق فــي ذّمة العراق 
4,6 مليار دوالر حصل اإلتفاق  سوى 

على تأجيل دفعها في املستقبل .
الثاني احلديث عن  يتناول الفصــل 
ملفاوضات  التمهيد  بعض جوانــب 
سحب القوات األمريكية من العراق 
. ويبــدو أن املصاعــب واملشــاكل 
الكبيرة التي تعّرضت إليها القوات 
2003 بســبب  عام  بعد  األمريكية 
تفاقم األعمــال اإلرهابية واقترانها 
بغياب األمن في مختلف احملافظات 
، واســتعمال القــوات  العراقيــة 
األمريكيــة للعنــف والقتــل أزاء 
املواطنــني العراقيني األبرياء ، فضالً 
املادية  اخلســائر  إزديــاد حجم  عن 
والبشرية التي تعرضت لها القوات 
األجنبية خالل األعوام 2006 – 2007 
قد دفعت السلطات األمريكية الى 
تخفيض حجــم القوات األمريكية 
، كما أن توجــه الرئيس اوباما نحو 
إتخاذ القرار حول األســراع بسحب 
القوات األمريكية من العراق قد دفع 
الســلطات العراقية نحو املطالبة 
بإعتماد ســحب القوات األمريكية 
على إســلوب منّظم يقترن بعقد 
اتفاقيتــني بــني الواليــات املتحدة 
والعــراق ، األولــى تتنــاول تنظيم 
اسلوب ســحب القوات األمريكية 
من العراق والثانية تتناول اســلوب 
التعــاون األســتراتيجي بني هاتني 

الدولتني . 
وبعد تبادل رسائل التشاور حول هذا 
املوضوع بني كل من العراق والواليات 
املتحــدة األمريكيــة ، ومنظمــة 
األمم املتحدة فــي الوقت ذاته . تقرر 
تشكيل وفد عراقي برئاسة الدكتور 
محمد احلاج حمــود ووفد أمريكي 
برئاسة بوب لوفنتز للقيام بعملية 
التفــاوض ، وعقــد األجتماع األول 
بتاريخ  الوفديــن  هذيــن  بني  فيما 

. 2008/3/11
قّدم  بالتفــاوض  البــدء  ولغــرض 
لتلك  مشــروعاً  األمريكي  الوفــد 
بنداً   وعشــرين  أثنني  من  األتفاقية 
للتفاوض  أساســاً  إعتماده  لغرض 
، وقــد تنــاول هذا املشــروع كافة 
األجنبية  بالقوات  املتعلقة  اجلوانب 
واملتعاقدين  واملتعاملني  املســلحة 
معهــا ، وكيفيــة إجــراء عملية 
األنسحاب ، وكيفية التعامل مع ما 
يترتب عليها من آثار ومدى تطابقها 
أو إختالفها مــع القوانني العراقية 
السائدة ومصلحة العراق وسيادته 
على أراضيــه وما هي صيغ التعاون 
فيما بني العــراق والواليات املتحدة 

األمريكية في املستقبل . 

وياُلحظ بشــكل عام على بنود هذا 
املشــروع إن أغلبها لم تنســجم 
مع مصلحة العراق وســيادته على 
أراضيه وهي فــي الغالب ال تراعي 

القوانني العراقية النافذة . 
بالطرف  الضــرر  بإحلــاق  متيزت  بل 
العراقــي فــي مجــاالت متعددة ، 
فهي على ســبيل املثال تعتبر أفراد 
القوات املسلحة األمريكية وكذلك 
معهــا  واملتعاقديــن  املتعاملــني 
يتمتعــون باحلصانة ، وال يخضعون 
للمحاكمات والعقوبات التي تشير 
إليها القوانــني العراقية في حالة 
بحق  واخملالفات  للجرائم  إرتكابهم 

العراقيني . 
وقد قــام الوفد العراقي بدراســة 
هــذا املشــروع وأبدى الــرأي حول 
مواده مــادة مادة موضحاً تناقضها 
مــع مصلحة العــراق ومخالفتها 
للقوانني العراقية النافذة ، ومقدما 
البديل الواضح حول كل منها على 
الوجه الذي ينســجم مع املصالح 

والقوانني العراقية . 
وقــد عقــدت فيما بعد عــدد من 
اجللســات فيما بني الوفدين دون أن 
يحصل األتفــاق فيما بينهما حول 
العديــد من هــذه املــواد ، وكانت 
حّجة الوفــد األمريكي هي أنهم ال 
بعض  على  املوافقة  يســتطيعون 
األراء التي ال تنســجم مع القوانني 
األمريكية الســائدة أو دون احلصول 
على رأي السلطات األمريكية العليا 

في الواليات املتحدة األمريكية .
صيغة  الــى  للوصول  وكوســيلة 
جديــدة للتفــاوض ، قــام الوفــد 
العراقي بزيارة كل من أملانيا وتركيا 
وهي  واليابــان  اجلنوبيــة  وكوريــا 
فيها  تتواجــد  كانت  التــي  الدول 
القــوات األمريكيــة والتي عقدت 
املتحدة  الواليات  وبــني  بينها  فيما 
األتفاقيات حــول املوضوع ذاته ، في 
ســبيل التعرف علــى فحوى تلك 
األتفاقيات وصيغ التعاون والتنظيم 
، ومدى خضوع  أُعتمدت فيها  التي 
نشاطات وأعمال القوات األمريكية 
املتواجدة في تلك الدول الى قوانني 
الواليــات املتحــدة األمريكيــة أو 
القوانــني املطبّقة فــي تلك الدول 
، وقد أجُنــزت تلك الزيــارات إعتباراً 
من تاريــخ 13/آيــار/2008 ويبدو أن 
للوفد  الزيارات كانــت مفيدة  تلك 
العراقي وقد ساعدته على صياغة 
مع  للتفــاوض  متكامل  مشــروع 
الوفد األمريكي يأخذ بنظر األعتبار 
مصالــح العــراق وســيادته على 

أراضيه .

مفاوضات سحب القّوات األميركية من العراق عام 2008
للدكتور محمد الحاج حمود 

غالف الكتاب
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حوارات مع جرجيس فتح اهلل*

س: لكــن أرى ال بد مــن مقاطعتكم 
هنــا . كما تعلمون أقيم قبل اشــهر 
)كونفراس( كبير  القاهرة مهرجان  في 
إحياء لذكرى مرور الثالثني على وفاته .

ال ادري اكان كبيــرا او صغيــرا. اال اني 
تســاءلت في حينه عمــا كان يحدو 
الثالثني  الســنة  اختيــار  بالقائمــني 
لهذه املناسبة وقد سميت كما تقول 
وفيما قــرأت عنها في الصحف احمللية 
 , )بالكونفراس( فزاد ذلــك من عجبي 
وكلمة او تعبير الكونفراس كما تعلم 
تدل علــى )مؤمتر( او هكذا تترجم عادة 
. والغرض كما ذكر هــو احياء لذكرى 
الرجل بعد مرور ثالثني عاما على وفاته 
, والتقليــد العاملي املتبــع في امثال 
هذه املناسبات ان يكون احياء الذكرى 
اما في اليوم االربعني او ســنويا او كل 
خمس وعشــرين سنه او كل خمسني 
. فما الذي حمل اللجنة التي ســميت 
بالتضامــن , على اختيــار هذا الوقت 
الشاذ ؟ ايكون لهذا عالقة باالنتخابات 
النيابية التــي كانت على االبواب ؟ لم 
اقرأ شيئا عن الغرض الذي توخته تلك 
اللجنة مــن عقد هــذا الكونفراس . 
ولذلك ال استطيع التأكيد بأن الهدف 
كان مجــرد دعاية انتخابيــة . اال ان ما 
ايد لي صواب رأيــي في مزاج احلكومة 
املصرية والشــعب املصري هو ضعف 

التمثيل الرسمي في هذا )الكونفراس( 
فقــد قــرأت ان رئيــس الدولــة بعث 
ينوب عنه  للمؤمتر فحسب مستشارا 
. واملستشار كما تعلم يأتي دون الوزير 
, اي وزير في سلم البروتوكول والتمثيل 
الرســمي . وان صح رأيــي ايضا في ان 
الداعية  )الكونفراس(كان الغراض  هذا 
لالنتخابات , فــأن تلك الفئات او احلزب 
الــذي اتخذ من اســم عبــد الناصر , 

عنوانا له , لم يحقق فوزا.
س : مــا الذي تنصح به في هذه احلالة 
؟ وارى أنكــم تــكادون تفرغــون مــن 

إجاباتكم ؟
حلــادث معني اليت على نفســي منذ 
اربعني عاما بــأن ال اقدم على نصيحة 
اعتــاض عنها عادة بســرد  وانا  الحد 
الوقائــع وبســط ارائــي دون محاولة 
بالترويــج لها وبني  بينهــا  التدخــل 
قارئيها . وما أالحظه في هذا السبيل 
هو مشــكلة االراء املستمرة او الفكر 
املتسلطة لبعضهم , تأبى مفارقتهم 
, او باالحرى يرفضــون مفارقتها . رغم 
ما يعرض لهم من دالئل على فسادها 
وعدم مواءمتها . وما من شــك في ان 
عقــالء مجتمعنا ومــا اكثرهم وهم 
يقومون اليوم بأعــادة بناء البيت الذي 
يعملوا  ان  وحطاما  انقاضا  تســلموه 
علــى اقامة جدرانية ســليمة قبل ان 
يفكروا في اي سورة يختارون ليعلقوا 

عليها .
عزيز شريف

س:احلديث ســيكون االن عــن الراحل 
األســتاذ عزيــز شــريف ذكــرمت فيما 
ســبق من حلقات عن كيفية لقائكم 
وخوضكــم معا املعترك السياســي 
وتأسيســكم حزب  لفتــرة معينــة 
الشــعب في العام 1946.وعن العالقة 
بينكم  قائمــة  ضلت  التــي  الوثيقة 
برغــم اســتقالتكم من احلــزب هل 
لكم ان حتدثونا عن هذا , ال ســيما عن 
مجهوداتــه ومســاعيه وأياديه وآرائه 
حول القضية الكردية , كيف تلزمونها 

؟
ارجــو ان يكون واضحا انــي لن احاول 
تقدمي ســيرة لالســتاذ عزيز وال شيء 
يشبه السيرة وقصارى هو احلديث عن 
حصتي منه فقط ولن اســتعير شيئا 
مما ســمعته عنه مــن االخرين . قلت 
فيما ســبق ان الذي قدمنــي اليه هو 
صديقي شــقيقه عبد الرحيم احملامي 
زميل دراستي وكانت هناك اجتماعات 
حتضيرية قبل تقدمي طلب االجازة جترى 
في املنازل اخلاصة وقد حضرت بعضها 
ايام مــا كانــت حتملني اشــغالي او 
الصدف لــو فترة دورة ضباط االحتياط 
الى العاصمة ومن الرفاق الذين تعرفت 
بهم زمالء من احملاميــني اجلدد وبعض 
من ســبق من دورات . كاالســتاذ عبد 
الــرزاق زبير وعبد االميــر ابو تراب ومن 
االوائل يوســف جواد املعمار وابراهيم 
الدركزلي . ومن الذيــن حلقوا بنا فيما 
بعد وكانــوا في الســنة االخيرة من 

كلية احلقوق كمال عمر نظمي وعامر 
عبــد اهلل . وعبد امللــك عبد اللطيف 
نــوري . ولم يكن احلــزب يعدم اعضاء 
وقد عرفت  العليا  التدريسية  الهيئات 
منهم االســتاذ عبد اجلبــار وهبي )ابو 
سعيد ( وحســني عبد العال . وعباس 
وهو تركماني من بلدة تلعفر . وقد اتاح 
لي اعتقاله فــي املوصل الفرصة الرى 
اجلانــب القانوني من االســتاذ العزيز . 
فقد انظم الي فــي الدفاع عنه وجاء 
املوصــل , ووفــق حســن عالقته مع 
والقضاة على  الكبــار  اللواء  موظفي 
الغاء التهمــة وهي في طور التحقيق 
وطريقته  براعته  وأدهشتني  االبتدائي 
. كان محاميا  العــرض واالقنــاع  في 
المعا في البصــرة حيث مارس احملاماة 
ردحا من الزمن وقبل تسعة اعوام كان 
ايام حكومة حكمت  البصرة  نائبا عن 
جمعية  علــى  محســوبا  ســليمان 
االصالح الشــعبي , ســلف عصبة او 
جماعة االهالي . ومن اقطابها اخلمسة 
او الستة كامل اجلادرجي , وعبد الفتاح 
ابراهيم , وعلي حيدر ســليمان , وعبد 

القادر اسماعيل , وحسني جميل .
لم ادر سبب خروج )عزيز (  عن جماعة 
االهالي ولم اجد مناســبة للســؤال 
منه . لذلك تبقى االسباب التي ذكرها 
اجلادرجــي وحدها قائمــة وقد نوهت 
بها فــي حلقة ســالفة . ولم اجد ما 
يناقضهــا . عندما قرر االســتاذ عزيز 
اســتقال  احلزبي  النشــاط  باب  ولوج 

من منصبــه القضائي وكان حان جزاء 
بغــداد االول , ولم يبلغ ســن التقاعد 
وباع منزلــه الكبير وبنى له اخر صغير 
لالنتفــاع بالفرق اذ لم ميــارس مهنة 

احملاماة تكسبا طوال رئاسته احلزب .
وازدادت رابطتنا قوة ورسوخا من خالل 
الزيــارات التي قام بهــا للموصل ايام 
النشــاط احلزبي . وانزلتــه ضيفا في 
املتواضعة املشــيدة على الطراز  دارنا 
التقليــدي وليــس فيها من وســائل 
الراحــة العصرية غير النور الكهربائي 
واملاء اجلــاري . ولم تكــن هناك غرفة 
للضيوف ففــرش له في غرفة اجللوس 
. وبدا االمــر طبيعيا جــدا اذ ما مرت 
دقائق على تعرفه بنســاء البيت حتى 
ازال ببساطة طبيعية فيه كل وحشة 
وانحنى ليقبل يد الوالدة الذاهلة . لم 
اسرع الحطم كل التحفظ بواحدة من 
طرائفه وبســرعة خاطــر فيه ما زلت 
اذكرهــا فأضحك وهي مقدمات : نحن 
العانيون شــركاء لكم انتم املوصلني 
فيما يصيبنا من ســخرية البغداديني 
بإلصاق تهمة البخل والرقاعة وتأليف 
احلكايات وهم يعمدون الى ذلك حسدا 
بالذكاء  نتفوق عليهــم  الننــا  وغيرة 
والســعي ثم جلس وبدأ يقص حكاياه 
ذلــك العاني الذي زار بغــداد الول مرة 
وانفجر اجلميع ضاحكا وهكذا بدقائق 
معــدودة اصبــح صديقا لالســرة بل 
واحدا من افرادها في املرة الثانية عليه 
, وحجزنــا له غرفة في احــد الفنادق 

فأبى اال ان يقضي ليلته في مقر احلزب 
, مدعيــا ان ذلك تبذيــر وتبديد الموال 
احلزب ال داعــي له وقال ال بد وان لواحد 
من االعضاء حلافــا ومطرحا احتياطيا 

ميكن االستغناء عنه لليلة واحدة .
جئنا له مبا طلب وفرشنا له في ارضية 
املقــر وأبى ان يقوم احــد على خدمته 
وكان الوقت صيفا وبادر باخراج بجامته 
من حقيبــة األوراق الضخمة وارتداها 
وحتلقناه  فــالح  كأي  مقرفصا  وجلس 

ونحن جلوس على الكراسي . 
من هذه والكثير من امثالها زايلني كل 
شــك في انه كان يتكلف البســاطة 
ويتعمــد الظهور مبظهر املتقشــف , 
استجالبا لشعبية لم تكن فيه , وقد 

حدثني مرة  
 عــن اضطراره الى التزيــي بثياب احد 
فالحي ريف اجلنــوب والغياب عن اعني 
الســلطة فتــرة من الزمــن والعيش 
بينهــم ولم يشــتبهوا بــه قط وقد 
اعانته بشــرته النحاســية وبساطة 
عاداته وقال انه عــاد اليهم بعد فترة 
وهو بزيــه الغربــي املعتــاد فتعذرت 
عليهــم معرفته ورفضــوا ان يقرنوه 
بذلك الفالح اخلشــن الذي شاطرهم 

العيش والعمل في احلقل . 
وبدا لي جيــدا االملام باالنكليزية . وانه 
لم يكتف مبا اصاب منها على مقاعد 
الدراسة وهو قليل . بل دأب في اطالبها 
وامكنه التحــدث بها بدرجة مرضية . 
رفع مــرة كتاب "تراث االســالم " من 

فوق مكتبي وهو بلغة االصل . مشيرا 
لي بصورة خاصــة الى فصل "القانون 
واجملتمع" قائال انه لم ير بحثا ابدع منه 
في موضوعه وقد ادهشــني في حينه 

ذلك منه . 
وبأمكانــي القــول ان عربيتــه كانت 
ســليمة – ال اعتقد ان ضاهاها واحد 
مــن السياســيني اترابــه- فضال عن 
وضاحة تعبيره بها وكان يكتب معظم 
افتتاحيات اجلريدة . ويدقق سالمة لغة 
ما يــرد من مقــاالت وتعليقات حيثما 
تســنى له ذلك . وقد ارتائ ان توشــح 
"الوطن" جريدة احلــزب باالية الكرمية 
وهي من ســورة االحزاب و االية 23 )من 
املؤمنني رجال صدقــوا ما عاهدوا اهلل 
عليه فمنهم من قضى نحبه , ومنهم 

من ينتظر وما بدلوا تبديال(
وحســبها بعظهم تغطيــة ومتويها 
ابعاد شــبهة  اثباتهــا  مــن  القصد 
املاركسية عن احلزب بل عدها بعضهم 
نوع من املسومة ففي احللة كان واحد 
من رجال الدين من )ال املاشطة ( عضوا 
في احلزب او منتصرا له . ويخيل لي ان 
في ذلك جتنيا عليه فوضعه اياها ان لم 
يكن بدافع التقــى والتدين , فللبالغة 

واملعنى الرفيع الذي تعبر عنه .

*اجرى احلوارات الســيدان مؤيد طيب 
وسعيد يحيى والكتاب من منشورات 
دار أراس للطباعة والنشر، منشورات 

اجلمل، الطبعة األولى 2012

يرسم الراحل جرجيس فتح اهلل أفقًا فكريًا وسياسيًا نادر المثال فهو بهذا العمل يتطرق إلى زوايا وأحداث وشخصيات كان لها 
أدوارها المميزة سلبًا وإيجابًا في التاريخ العراقي. ومما يلفت النظر في هذه النصوص التي وردت في كتاب رجال ووقائع في 

الميزان أنها أضاءت بنحو دقيق لحظات وأحداثًا ومسالك فكرية وشخصية وثقافية وتاريخية لم يتطرق إليها احد قط.
"الصباح الجديد" تقدم قسطًا وافرًا من هذه اإلضاءات كما وردت على لسانه لجمهور لم يطلع عليها في السابق بمعزل عن عمق 
ثقافة هذا الجمهور او صلته بالسياسة العامة. إنها ليست أفكارًا فحسب وإنما هي شهادات تنطوي على نبوءات مثيرة للدهشة 

عن اثر المناهج واأليديولوجيات والشهادات التاريخية السابقة لألشخاص الذي يجري الحديث عنهم ويسهم الراحل جرجيس 
فتح اهلل في تصحيح الكثير من المواقف والتصورات والوثائق السياسية المرافقة لمواضيع الحديث. كما ان أفكار السيد فتح اهلل 
تستكمل في أحيان كثيرة ما كان نصًا لم يكتمل في الماضي.  إننا من دواعي االحترام والتبجيل لهذه الشخصية النادرة نسطر 

عددًا من هذه األفكار في الكتاب المذكور" رجال ووقائع في الميزان".

رجال ووقائع في الميزان
الحلقة 24
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بغداد - الصباح الجديد :  
شــاركت دائرة حمايــة املرأة في 
االجتماعية  والشؤون  العمل  وزارة 
في نــدوة عن )العنف االســري... 
مركز  اقامها  واملعاجلات(  االسباب 
االستراتيجية  للدراسات  النهرين 
وحاضــر فيها كل مــن الدكتورة 
عامرة  والدكتــورة  الدرويش  نهى 
البلــداوي وممثلــة عن الشــرطة 
اجملتمعية في وزارة الداخلية املالزم 

الرا فاضل.
وجــرت خــالل الندوة مناقشــة 
العنف  من  احلماية  قانون  مشروع 
األســري، واتفاقية حقوق الطفل 
كونه  اجملتمعيــة  الشــرطة  ودور 
تكميلــي لعمل مديريــة حماية 
االســرة، فضالً عــن عملهم في 
املعنفة  احلــاالت  ورصد  متابعــة 

أسرياً وما تتعرض له الفتيات من 
اعتــداءات او ابتــزازات الكترونية، 

وكذلك حاالت العنف املدرسي.
وجرى خالل الندوة التأكيد على ان 
اهم االســباب التي ادت الى تزايد 
حاالت العنف االســري هو ضعف 
وفقدان  القوانني  وتنفيذ  تشــريع 
مديرية حماية االسرة والطفل في 
وزارة الداخلية لغطائها القانوني، 
وعــدم وجــود فرصة لتأســيس 
محكمة مختصــة بالتحقق في 
قضايا العنف االســري، فضالً عن 
ضعف فرص تأسيس مراكز تأهيل 
ادماج االشــخاص  واعادة  وايــواء 
الذيــن تعرضوا للعنف االســري، 
وعــدم معرفــة آليــات االبــالغ 
املعنفني  لألشــخاص  والشكوى 
او من ميثلهــم للحد منه ومن ثم 

مالحقة املعتدين. 
نقاشات عن  الندوة  كما تضمنت 
التربوي  املرشد  دور  تفعيل  اهمية 
في جميــع املؤسســات واهمية 
دورات متكنهم من  ادخالهم فــي 
وتســاهم  اجملال  هذا  في  التدريب 
وزيادة  قابلياتهــم  تطويــر  فــي 
مؤهلني  يجعلهم  مبا  معلوماتهم 

في اداء عملهم كمرشدين.
باألســئلة  النــدوة  واختتمــت 
والنقاشــات بني املشاركني إليجاد 
التي  واجلذرية  املناســبة  احللــول 
تساعد في احلد من تفاقم ظهور 

حاالت العنف االسري في اجملتمع.
وفــي ســياق اخر شــاركت دائرة 
حماية املرأة فــي ندوة عن )املبادئ 
االعــالم  لوســائل  التوجيهيــة 
االطفال  اخبارية عن  تقارير  لعمل 

والناجيات من العنف القائم على 
النوع االجتماعي والعنف اجلنسي 
فــي  اثنــاء النزاعات املســلحة( 
اقامتها دائرة متكني املرأة العراقية 
في االمانة العامة جمللس الوزراء في 
مقر االمانة بحضور مدير عام دائرة 
متكني املرأة ابتسام عزيز وممثلني عن 
والصحة  والداخلية  الدفاع  وزارات 
واملهجرين  الهجرة  ووزارة  والتربية 
ومستشارية االمن الوطني وجهاز 
املصاحلة  وجلنــة  الوطني  االمــن 
االعلى  القضاء  ومجلس  الوطنية 

وديوان اوقاف الديانات .
الندوة مناقشــة  وقد جرت خالل 
االعالم  التوجيهية خملتصي  املبادئ 
فــي جميــع الــوزارات ومعاييــر 
االمنــة  االخالقيــة  املقابــالت 

للناجيات.
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فضفضة نسوة 

رمضان كريم 
حل اليوم علينا اول يوم من الشــهر 
الفضيل وبقدومه تكون االم قد اعدت 
العدة مســبقاً وتهيــأت على جميع 
األصعدة االقتصادية واالجتماعية، من 
دون أي تراجع عن الســنوات السابقة، 
اذ قائمة احتياجاتها معدة سلفاً في 
عقلها من دون احلاجة الى ورقة وقلم 
الى  االحتياجات  ابسط  من  لتدوينها، 

اكبرها.
ال نســتطيع ان نتجاوز أي ثغرة ملائدة 

شهر رمضان املبارك، ومبا أتيح
 لها من إمكانيات مادية فنجد املائدة 
عامرة برغم من التقشــف االســري 
الذي متر به اغلــب العائالت العراقية، 
اال انهــا اعدت موازنة تــوازي او تعادل 
موازنة دولة لهذا الشــهر ولم حتمل 
رب االســرة ديوناً خارجيــة قصيرة او 
طويلة األمــد، او تكبله بها بل كانت 
حنكتها االقتصادية وخبرتها من إدارة 
شــؤون املنزل هي األساس الذي دعم 
وضع االسرة االقتصادي وجعل مسألة 
االكتفاء مبا هو متــاح وقاعدة ال غنى 

عنها.
وهــذا العام وفي كل عــام تتفرد االم 
والتجارة  املالية  وزراء  وخبرات  مبؤهالت 
، لتضمــن انها لن تقع في فخ احلاجة 
وقلة احليلة بــل تتفنن وتتبرع في كل 
ما متوفر لديها لغرض اسعاد عائلتها 
الذين يعدون هذا الشهر الكرمي شهر 
البركات واخليرات ، هــو مبنزلة اختبار 
املصاعب  جتاه  امهم  لسياسة  عملي 
العائالت من ذوات  .التي تواجــه آالف 
الدخل احملدود ومن هم دون ذلك ليكون 
هذا الشــهر محطة اختبار لعسرها 
وعدم عجزها فــي تلبية كل ما ميكن 
ان يدخل الفرح والســرور على قلوب 
ابنائها ، السيما وان العراق بلد االيتام 
واالرامــل اللواتي لــم ينحنني لعوز او 
حاجة بل كن شامخات وامهات يضرب 
بهن املثل جعلن مــن موائدهن لهذا 
الشــهر الفضيل فرصــة ال يتامهن 
برغم غيــاب ازواجهــن الذين خلفوا 
وراءهم اســراً  تقتــات الفقر وينخر 
الهم والعوز أجســادهم الضئيلة  اال 
ان هــذه املعاناة لــم حترمهم من حق 

الفرح بشهر اهلل ..

الزوجة.. بين صراع االختالف وأزمة األنا
متابعة الصباح الجديد: 

مما يُثير التســاؤل اليوم وكثيرًا ما 
يُطرح مسألة كيفية حتول الزوجة 
التي تلوذ بالزوج وحتتمي به وجتعل 
منه عظيًما، الى انثى متمردة غير 
صبورة حتتج عليه في كل األوقات، 
وتدخــل معه في صــراع محتدم 

وخالف دائم ؟
حالة  في  الزوجــات  غالبية  باتت 
حرب مع أزواجهن، وقد اكتســن 
طباعــاً وصفــات لــم يعَهدنها 
ســابًقا، وذلــك نتاج مــا فتحت 
أمامهن من آفاق مغرية تسحبهن 
صوب التطــور الذي بات معظمه 
»هدامــاً« وليــس فــي صاحلهن، 
التواصــل  مواقــع  خصوصــاً 
االجتماعي التــي أدت الى تدهور 

العديد من العالقات الزوجية.

املساواة مع الرجل
الزوجة على  راح يحــرض  هذا ما 
مواجهة زوجها »الشــرقي« عند 
ابســط خالف، لتوجــه له بعض 
وبعض  يســتفزه،  الــذي  الكالم 
العنفوان  عالية  والسطور  اجلمل 
قائلة فيها: أنا لست بحاجة اليك 
علــى الدوام، وأســتطيع العيش 
من دونــك ومن دون مســاعدتك 
لو اتيحــت لي فــرص العمل بال 
عائق. أنا ملزمة بك ومرغمة على 
حتملك بكل مافيك ومجبرة على 

أن احتمل العيش معك.
أنــا ال مينعني مــن التخلي عنك 
ســوى اوالدنا فهم ما زالوا صغارًا 
فأنا  عني  أمــا  لوجودك،  وبحاجة 
قوية أكثر مما تتصور ولدي القدرة 

على إدارة حياتي وحياة اجلميع.
أنا قادرة علــى حتمل ما ال تطيقه 
أنت وتعــرف ذلك جيــًدا، وأنا وأنا 
وأنا.. الــى ان تُصبح يقولون عني! 
« وحينها قد ال  الى ان تُصبح »هيَّ

ينفع الندم.
ال شــك في إن املرأة عموًما متتلك 

القوة والشــجاعة الكافية إلدارة 
إدارة  وليــس  أرادت ذلك،  اذا  بلــد 
حياتهــا فقط، وقد عــدل الدين 
احلنيــف بينها وبــني الرجل منذ 

قرون وليس اليوم.
فهي النبض الدائم وهي الشريان 
الرئيســي الــذي يغــذي خارطة 
يســتطيع  ال  دونها  ومــن  احلياة 
الرجل العيــش وحيًدا، فلديها ما 
مييزها عنه لتكون الوالدة للحياة 

واملولودة ألجلها.
ولكن فــي املقابل هــي أيًضا لن 
أداء وحتمل كل شيء،  تســتطيع 
من دون وجــود الرجل الى جانبها، 
الوالد املسؤول عن استمرار احلياة 

واملولود الذي يزينها.
واحلقيقــة املغيبــة إن كل زوجة 
حتدث نفســها بازدراء، بعد اتخاذ 
قرار االســتقالل وُقبيــل تنفيذه 
صوب  وتتوجه  متعبــة،  تهمهم 
طيفــه الذي يحــوم حولها على 
الــدوام وهي تقول: أنــا ال أحتاج 

قربك لَم أنت في قلبي.
قوية  كانــت  مهمــا  فالزوجــة 
لدعِم  محتاجة  ستبقى  وناجحة 
ومســاندِة أقرب النــاس اليها أال 
وهــو زوجهــا ، واألهم مــن ذلك 
والفخر  االعتزاز  كلمات  سماعها 
من فمــه وقلبــه، وإن كان يقول 
العكــس فهي تعلم بأنــه يُكابر 
إلخفاء كم الغيــرة التي تتملكه 

جتاهها، إن كانت عليها أو منها.
قال تعالى )وَِمْن آيَاتِِه أَْن َخلََق لَُكم 
ْن أَنُفِســُكْم أَزْوَاًجا لَِّتْســُكُنوا  مِّ
وَرَْحَمًة  َودًَّة  مَّ بَْيَنُكم  وََجَعَل  إِلَْيَها 
ُروَن(  لَِك َليَاٍت لَِّقْوٍم يََتَفكَّ ۚ إِنَّ ِفي ذَٰ

سورة الروم آية ٢١.
فــي احلقيقــة إن املــرأة القوية 
والواثقــة بقدراتها يجب ان تكون 
مبا يكفي لتحقق  وذكية  حكيمة 
أكبــر عدد ممكــن مــن احالمها 
وطموحاتهــا وتعمل على اجنازها 
بصورة صحيحــة، وال يكون ذلك 

على حساب أسرتها وخراب بيتها، 
فما نفع جناحها من دونهم وعلى 
حســابهم! وهل يُعــد حصولها 
على شــهادة ما او عمل ما، جناحاً 
باهــراً وقد ُشــيد علــى ُحطام؟ 

قطًعا ال...!
فعلــى الزوجــة أن تــوازن ما بني 
واألســرية  الزوجيــة  حياتهــا 
وطموحها، وتعمــل قدر اإلمكان 
على تفادي اإلختيار بينهما وجتنب 

اخلسائر فيما بعد.  
وقد يكون مــن الوقاحة ان تعمد 
الزوجة على حتدي زوجها. واالجدر 
بها التريث، والتمتع بشــخصية 
متزنة، هادئة وُمرضية كي ال تقع 
في شباك االختالف مع الزوج، الذي 
غالًبا ما يسببه »األنا«، فعليها ان 
احلاجة  أَمس  تخبره بكونها فــي 
اليه، كسند وداعم حتى وإن كان 
ذلك غير صحيح بالنسبة لها، ألن 

الرجل عموًما لن يستسيغ وجود 
امرأة قوية توازيه وتتفوق عليه بل 

وتتعمد إخباره بذلك أيًضا.
يجــب عليها أن حتترمــه وتقدر 
لديها،  مكانتــه  وتعــزز  جهوده 
ومكانتها لديــه، ومن ثم تُظهر 
قوتها بأفعالهــا ال بكالمها، فإن 
كل رجــل يعلم مــدى إمكانية 
املرأة التي تقابله، وبرغم من ذلك 
ال يفضل ِعلوها عليه بأي شكل 

من األشكال إال ما ندر.
واألهم مــن كل ما ذُكــر، يجب 
عليهــا أن تتفــق معــه علــى 
االختــالف لتنجــح فــي قيــام 
حياتهمــا الزوجيــة على أكمل 

وجه!

كيف يكون ذلك؟
جنــد الكثير مــن املتزوجات على 
أو  علمــي  أو  فكــري  اختــالف 

سلوكي أو مبدئي الخ..
ويشــتكني مــدى إختالفهن عن 
أزواجهن، غير مــدركات إن احلياة 

تصبح ميتة من دون اختالف!
فلتتصــوري معــي، إن زوجِك ال 
يختلــف معك بالقــول والِفكر، 
وال يتناقش معِك بشــأٍن علمّي، 
وجميع  الســلوك  في  ويشبهك 
ويردد  يُقلدك،  وكأنــه  التصرفات 
في  مبدأِك  ويطبــق  تقولينه  ما 
كل األمــور، وال يتعــارض معِك 
بخصوص عمل مــا، وليس لديه 
ادنى رأي حول ابسط فكرة كونه 
يتفــق معِك ويوافــق على آرائك 
وليس لديه من خالل املشــاركة 
إضافــة تُذكــر! وال يرفــض لِك 
طلًبا مهمــا كان، وكيف إن كان 
طلبــك بغية تنبيهه على أمر ما 
اللّي،  الرجل  يُشبه  ببساطة هو 
يتحرك حيثمــا تريدين، ويتحدث 

مبــا تقولني، ويعمل مــا حتبني بال 
نقصــان أو زيــادة دائًمــا موجب 
مقابــل موجب مــن دون متَييز، أو 
إعتراض  بال  سالب مقابل سالب 

أين اإلجنذاب هنا؟!.

هل يُعجبِك هذا الرجل؟
أشــك في ذلك، فيا ترى ما الذي 
للفيلم  بنســخ عديدة  يعجبك 

نفسه ٌ؟
إن حــالوة احلياة عموًمــا واحلياة 
الزوجيــة خصوًصــا تتكون من 
»الرضا«  حول  وتتمحور  االختالف 

ما بعد اخلالف.
وفي تقبل الخر كما هو سر املودة 
واالئتــالف، ويستحســن خوض 
املعارك »الباردة« لنيل املُراد، بترك 
»األنــا« ضيفاً دائمــة في قلعة 

الذات.
واختالف  بألوانها  احلياة  لتستمر 
فصولهــا بال ملــل أو كلل، فما 

الضير من اختالفكما.
أو  إمــا يُقنعــِك وإمــا تُقنِعيه 
تقتنعا مًعــا، وكما قيل: اختالف 
الِفكر أو اختالف الرأي ال يفســد 

للِود قضية.
فكونِك ال تشبهني زوجِك هذا هو 
املطلوب، فبذلك سوف جتدين ما 
يُثير رغبتك بالبقاء، فأنِت ُخلقِت 
ولكي  للجهاد  ُخلقــِت  للقيادة، 
الصمود  واصلي  الرِهان  تكُسبي 

وذللي الصعاب.
وذلــك يَولد لديــِك اإلصرار على 
إثبــات وجودك، ولتتأكــدي بأنِك 
على قيد احلياة! ومازلِت جتتهدين 
تُعطني.  كما  وتأُخذين  وتصنعني 
أنه  في  »احلــب«  يزدهر  وعليــه؛ 
شخصية  وأنِت  شــخصية  هو، 
مغايــرة، هو لون وانــِت لون آخر، 
هــو حلن وأنِت مقطوعــة أُخرى ، 
وهنا يكمن جنــاح احلياة الزوجية، 
في كونــِك تَتفقــني معه على 
االختالف حلل األزمة ونبذ » األنا » .

جانب من الندوة
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تهتم النساء عادة باحلصول على 
عدد كبير من شتى األزياء الرائعة، 
ومن أهم األزياء التــي تهتم بها 
احلصول  علــى  وحترص  النســاء 
عليهــا، تلك التــي تعتمد على 
العديد من األفــكار املميزة، ومن  
بينها تلك التي يعتمد عليها في 
املناسبات الرســمية و اخلاصة، و 
كذلك تلك التي يعتمد عليها في 

اخلروجات الليلية.

فساتني عصرية
انتشــرت مجموعة رائعة و مميزة 
مــن أجمل أشــكال الفســاتني 
العصريــة، و من أهم ما مييز هذه 
اجملموعــة االعتماد علــى التنوع 
الكبير ، و لذلــك تضم عدداً من 
اخلروجات  تالئم  التي  الفســاتني 
، و كذلك فساتني أخرى  النهارية 
تالئــم اخلــروج ليالً ، فضــالً عن 
االعتماد علــى العديد من األلوان 
اخملتلفة ، و منها األحمر و االبيض 
و االخضر و غيرها .                              

التنانير النسائية العصرية ذات 

تصاميم رقيقة
التنورة النســائية من أهم األمور 
التــي تتواجــد في داخــل خزانة 
املالبــس اخلاصــة باملــرأة، وهذه  
التنانيــر أصبحــت فــي الفترة 
في  عليهــا  معتمــداً  األخيــرة 
العديــد من طرق املالبــس، و من 
بينها املالبس الكاجوال و املالبس 
الكالســيكية و غيرهــا، و لذلك 
بات االهتمــام بإطالق العديد من 
في  غاية  أمراً  للتنانير  التصاميم 

األهمية.

تنانير نسائية
تنتشــر مجموعة رائعــة ومميزة 
مــن أجمــل أشــكال التنانيــر 
النسائية، ومن أجمل ما مييز هذه 
اجملموعــة االعتماد علــى العديد 
من األفــكار العصريــة املتألقة، 
هذا مع االهتمــام بتوفير العديد 
من األلوان، ومن  بينها األســود و 
األحمر و غيرها، هذا مع االعتماد 
علــى أن تتوافق مع شــتى أذواق 
النساء بني الكالسيك و الكاجوال 

و أنواع األطوال أيًضا. 

موضة
بيروت – وكاالت: 

وجــد العلمــاء أن النســاء الالتى 
تناولــن غــذاء غنيــاً بالفاكهــة 
لديهن  واخلضــروات، كان  الطازجة 
عدد أقل من التجاعيد عندما جتاوزن 
سن الستني، مقارنة بالنساء الالتي 

لم ينتظمن في تناول غذاء صحي.
“مركــز  فــي  الباحثــون  ووجــد 
مدينة  فــي  الطبى”  إيراســموس 
“روتردام” في هولندا أن تناول نوعية 
خاصة مــن الطعام يبــدو أنها ال 

تؤثــر على وجه الرجــل. وكان لدى 
النساء الالتي تناولن املزيد من اخلبز 
واللحوم احلمــر واحللويات مزيد من 

التجاعيد.
وتشــير النتائج إلى أن تناول وجبة 
خفيفــة مــن الفاكهــة ميكن أن 
أرخــص بكثير من كل  يكون بديالً 
والكرميات  التجميل  مستحضرات 
وزجاجــات الغســول التــي تعمد 
الكثير من النساء على استعمالها 
ليبدو اجللد أكثر شباباً وأصغر سًنا.

يقرب  مــا  البريطانيــات  وتنفــق 
مــن 120 مليون جنيه إســترلينى 
ســنوياً على كرميات الوجه املضادة 
للشــيخوخة، فيما ينفقن املاليني 
على املقويات واملرطبات واألمصال. 

وفي هــذه األثناء، يســتمر الطلب 
يكســر  الذي  البوتوكــس  علــى 
التجاعيــد في االرتفــاع، مع زيادة 
بنسبة %50 بني الشــابات اللواتي 
يعانني من التجاعيد في الســنوات 

األخيرة.

تفاحة في اليوم تبعد شبح التجاعيد

متابعة الصباح الجديد : 
قالــت بطلــة فيلــم )غيرلز 
اوف ذا صن( وهــو فيلم حربي 
نســوي يعبر عــن روح العصر 
في مهرجان كان الســينمائي 
الــذي تهيمــن عليــه قضية 
حقــوق املرأة »كانــوا يرتعدون 
خوفا عندما يسمعون أصواتنا 

النسائية«.
الفيلــم مبنــي علــى قصة 
حملن  لعراقيــات  حقيقيــة 
السالح في وجه تنظيم الدولة 
اإلســالمية » داعــش » بعــد 
فرارهن من األسر. ويحكي عن 
كتيبة من النساء تقود هجوماً 
يفضل  في حني  االرهابني  على 
انتظار  القتال  أشــقاؤهم في 
الضربــات اجلويــة األميركية.
أعدائهن  خوف  في  والســبب 
منهن هو اعتقادهم أن قتلهم 
بيد امــرأة يحرمهم من دخول 

اجلنة كشهداء.
فيلم فتيات الشــمس جتسيد 

الصحفيــة  لشــخصية 
األميركية ماري كولفن

الفرنسية  اخملرجة  وتتبع قصة 
إيفا أوسون الصحفية ماتيلدا 
والتي  املقاتالت  وسط  املزروعة 
تســتمع لقصة قائدتهن بهار 
دورها كلشــيفته  تلعب  التي 
فراهاني بطلــة فيلم )بايرتس 

أوف ذا كاريبيان(.

وعــرض الفيلم فــي مهرجان 
كان وســط تصفيق حاد بعد 
أن قادت املمثلة كيت بالنشيت 
ممثــالت  ضمــت  تظاهــرة 
على  ومنتجــات  ومخرجــات 
البســاط األحمر تأييدا حلملة 
بعد  املرأة  حقــوق  عن  للدفاع 
فضائح استغالل جنسي هزت 
صناعة السينما العام املاضي.

والفيلم، برغم من عدم وضوح 
املكان الذي تــدور فيه أحداثه، 
مســتلهم من هجوم تنظيم 
داعــش علــى اليزيديــني في 
عام  العراق  شمال  في  سنجار 
2014 عندما قتل املتشــددون 
الرجال وتبادلوا النساء والبنات 

كسبايا.
تعــد  ماتيلــدا  وشــخصية 
جتسيدا لشخصية الصحفية 
األميركية مــاري كولفن التي 

قتلت في سوريا عام 2012.
انتقدوا  النقــاد  بعــض  لكن 
الفيلــم فقالت مجلة فارايتي 
إنه »حسن النية لكنه مفعم 
بالقنوات  موصول  بالشعارات 
الدمعية« وكتب بيتر برادشــو 
من صحيفة غارديان يقول عن 
الفيلم إنه »مؤثر وصريح ويركز 
على القــوة البدنية«. والفيلم 
الســعفة  جائزة  على  ينافس 
 19 يوم  التي ستمنح  الذهبية 

مايو/أيار.

كتيبة من النساء العراقيات 
تقتحم »كان » السينمائي متابعة الصباح الجديد : 

غالًبا ما تتســاءل املرأة منذ حلظة 
علمها بحملها عن األطعمة التي 
ميكن أن تتناولهــا واألطعمة التي 
يجــب أن تتفاداها من أجل ســير 
نحوطبيعي  فــي  احلمــل  عملية 

وسليم. 
وعلــى رغم مــن فوائــد النعناع 
العديــدة إالّ أن األقاويل تكاثرت عن 
إمكان أن يضر عملية ســير احلمل، 

فهل النعناع مضر للحامل؟
تشير العديد من الدراسات، إلى أن 
النعناع يبقى على الئحة األطعمة 
التي ميكن للحامل تناولها، فتتعّدد 
كثيــرًا فوائده خالل هــذه الفترة، 

وأبرزها:
• تســاعد رائحة النعناع املنعشة 
على التخّلص من الغثيان الصباحي 
النســاء  معظم  منه  تعاني  الذي 
خالل فترة احلمل وترخي انقباضات 
املعــدة. فما على املــرأة القيام به، 
هو غلي مسحوق النعناع أو بعض 
الطازجة وشربها لكي  أوراقها  من 

تشعر بالراحة الفورية.
• تشعر املرأة احلامل بحرقة وانتفاخ 
إذ إنها من أعراض احلمل الشــائعة 

، فــي هذه احلالــة، ميكــن للمرأة 
شــرب عصير النعناع مع الليمون 
والعســل كل صباح إذ إنه يساعد 

على تسهيل عملية الهضم.
• تعانــي املــرأة خــالل احلمل من 
التغيرات  املزاجية بسبب  التقّلبات 
اجلسم  في  التي حتصل  الهرمونية 
لذلك، تنصــح املرأة بتناول النعناع 
لقدرتــه علــى تهدئــة األعصاب 
وحتســني املزاج، إضافًة إلى معاجلة 

اإلرهاق النفسي واالكتئاب.
• تكون مشــكلة اإلســهال عند 
لكن  ا،  جدًّ احلامل مشكلة شائعة 
ميكــن للمــرأة عالجها مــن خالل 
النعناع خصوًصا إن كان اإلســهال 

سببه نزالت معوية أو التهابات.
• يعــد التهــاب ونزيــف اللثة من 
األعــراض الشــائعة أيًضــا خالل 
احلمل، لذلك ميكن شــراب النعناع 
للحد من هذه املشــكلة واحلصول 

على رائحة فم منعشة.
ولكن في جميــع األحوال تختلف 
األعــراض من حامــل حلامل أخرى 
، لــذا ينصح باستشــارة الطبيب 
قبل اتخاذ أي تدابير خاصة بصحة 

احلمل.

هل النعناع مضر للحامل؟ فساتين عصرية لمرأة 
أكثر بساطة وأناقة
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لندن ـ وكاالت:
اصبــح املهاجم املصــري محمد صالح 
هداف نادي ليفربول أول هداف في تاريخ 
الدوري اإلجنليزي، ينجح في الفوز بجائزة 
»احلذاء الذهبــي« برصيد 32 هدفاً خالل 

موسم واحد من 38 جولة.
وكان محمــد صالح قد ســجل هدفه 
الثاني والثالثني هذا املوســم في اجلولة 
األخيرة من البطولة، وذلك في املباراة التي 
فاز بها ليفربول علــى برينغتون برباعية 
نظيفــة ، ليزيح بذلك اســم البرتغالي 
كريســتيانو رونالدو واألوروغوياني لويس 
سواريز واإلجنليزي اآلن شيرر الذين توجوا 

باجلائزة برصيد 31 هدفاً.
ومنذ إنطالق نســخة املمتاز من بطولة 
الــدوري اإلنكليزي في موســم )1992-
1993( لــم ينجح اي مهاجــم في إحراز 
32 هدفاً خالل موسم واحد ، منذ تعديل 
نظــام البطولة في عام 1995 ، وتقليص 

عدد األندية من 22 إلى 20 نادياً.
البطولة  املمتاز، كانــت  وقبل نســخة 
تلعب مبشاركة 22 نادياً ،حيث متكن آندي 
كول في عام 1994 بقميص نيوكاســل 
واآلن شــيرر بقميــص بالكبيــرن روفرز 
في عام 1995 من الفــوز بجائزة »احلذاء 

الذهبي« برصيد 34 هدفاً.
وعلى صعيــد متصل، جنح محمد صالح 
في إعادة املهاجم األجنبي ملنصة »احلذاء 
الذهبي« في مسابقة »البرمييرليغ« بعد 
عامني فقــط من غيابه عنهــا ، بعدما 
متكن املهاجم اإلنكليــزي هاري كني من 

الظفر بها في عامي 2016 و 2017 .
بأن محمد صــالح اصبح  اجلدير ذكــره 

الهداف األجنبي السابع عشر في تاريخ 
البطولة، الذي ينــال لقب افضل هداف 
في الــدوري اإلنكليزي ملــرة واحدة على 

االقل.
كما، اصبح املهاجم املصري محمد صالح 
جنم نادي ليفربول سادس العب ينجح في 
اجلمع بني لقب الدوري اإلنكليزي وجائزتي 
»العب العام« التي متنح ألفضل العب في 
املوســم ، و«احلذاء الذهبي« التي تعطى 
ألفضل هداف في املوســم منذ إنطالق 
نسخة املمتاز في موسم )1993-1992( .

وتوج محمد صالح بلقب العب العام بعد 
العروض الفنية الكبيرة التي بصمها مع 
نادي ليفربول، والتي ساهمت في احتالل 
»الريدز« املركز الرابع املؤهل لبطولة دوري 
أبطال أوروبا بعد صراع مع مواطنه نادي 

تشيلسي، كما نال الهداف املصري جائزة 
»احلــذاء الذهبــي« كأفضل هــداف في 
بطولة الدوري املمتــاز ، برصيد 32 هدفاً 
، وهــو أعلى رصيد يحققــه العب خالل 

موسم واحد من 38 جولة.
هذا وكان محمد صالح قاب قوســني او 
ادنى مــن تعزيز رصيده مــن اجلوائز هذا 
املوســم بإحرازه جائزة »احلذاء الذهبي« 
كأفضل هداف فــي أوروبا ، غير ان تراجع 
مــردوده التهديفي في اجلــوالت األخيرة 
بدد احالمه، ومنــح الفرصة لألرجنتيني 
ليونيــل ميســي جنــم نادي برشــلونة 
اإلسباني في نيل اجلائزة للمرة اخلامسة 

في تاريخه.
وقبل محمد صالح جنح خمســة العبني 
فقط فــي اجلمع بــني اجلائزتني خالل 26 

موسماً، مما يؤكد صعوبة املهمة ، حيث 
يعتبر املهاجم اإلنكليزي اآلن شــيرر أول 
من متكن من حصد اللقبني خالل موسم 
واحــد و حتقق له ذلك في موســمني، إذ 
حققهــا املرة األولــى بقميص بالكبيرن 
1995 ومعهمــا لقب  روفرز فــي عــام 
الدوري املمتاز ، بينما حققها املرة الثانية 
بقميص نيوكاســل في عام 1997، وهو 

الالعب الوحيد الذي حقق اإلجناز مرتني.
وبعده جــاء الدور على الفرنســي تيري 
هنري فــي عام 2004 مع نادي أرســنال، 
الغزال األســمر اجلائزتني  بعدما حقــق 
ولقب الدوري املمتاز في موسم استثنائي 
مع الفريق اللندني، حيث نال لقبه األخير 

دون هزمية.
رونالدو  كريســتيانو  البرتغالي  وحقــق 
نفس اإلجناز في عام 2008 بقميص نادي 
مانشستر يونايتد في موسم استثنائي 
أيضــاً، عندما نــال اجلائزتــني ومعهما 
لقب الدوري املمتــاز ولقب دوري األبطال 
وأيضاً جائزتــا »الكرة الذهبية« و« احلذاء 
الذهبــي« كأفضــل العب فــي العالم 

وأفضل هداف في أوروبا.
وتوج الهولندي روبن فان بيرسي باجلائزتني 
معاً في موسمه األخير مع نادي أرسنال 
انتقاله  قبل   )2012-2011( في موســم 

إلى نادي مانشستر يونايتد.
وحقــق املهاجــم األوروغويانــي لويس 
سواريز ذات اإلجناز في موسمه األخير مع 
نادي ليفربول في موســم )2014-2013( 
، كما نــال أيضاً جائزتي »احلذاء الذهبي« 
كأفضــل هداف في أوروبــا مناصفة مع 

البرتغالي رونالدو.
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حكمان عراقيان يديران 
بطولة عناقيد بالصاالت 

»الدفاع المدني« 
يتعادل مع جيا إيجابيًا

بغداد ـ الصباح الجديد:
كلف احلكمان الدوليان بكــرة الصاالت، عمار فاضل 
وحســنني عبد األله، بقيادة مباريــات ضمن بطولة 
عناقيد الدولية بكرة الصاالت التي بدأت أول أمس 15 
ايار اجلاري وتستمر لغاية 5 حزيران املقبل في العاصمة 

السودانية اخلرطوم.
اعلن ذلــك عضو جلنة كــرة الصاالت، كنعــان ياور، 
مشيراً إلى ان عمار وحســنني سبق لهما ان اشتركا 
فــي البطولة ذاتها بالنســخة املاضــي، موضحاً ان 
املنتخبات املشاركة في البطولة هي ) البلد املضيف 

السودان، وتونس وليبيا ومصر واملغرب ونيجيريا (.
واشــار ياور، إلى ان البطولة ســتكون محطة مهمة 
للحكمــني الدوليني مــن أجل اثبــات جدارتهما في 
احملافل اخلارجية بكرة الصاالت، مؤكداً ان الثقة كبيرة 
بالقدرات الفنية التي ميلكهــا احلكمان، في ضوء ما 

قدماه من مستويات عالية في محطات سابقة.

السليمانية ـ اثيرالشويلي
خيم التعادل االيجابي على مبــاراة فريق الدفاع املدني 
ومضيفــه فريق چيا التي احتضنهــا ملعب االخير يوم 
امس الثالثاء األول ضمن املعسكر التدريبي املقام حاليا 
لفريق الدفاع املدنــي وهذه هي املباراة التجريبية االولى 
التي خاضها الفريق ، حيث انتهت املباراة بنتيجة ثالثة 
اهداف لكل منهما، اهداف فريق الدفاع املدني سجلها، 
محمد حامد )2( واحمد محسن، فيما سجل لفريق چيا 

املهاجم دياري ) حمكه(االهداف الثالثة.
من جانبــه اوضح مشــرف الفريق جبار محســن: ان 
املعســكر التدريبي لفريق الدفــاع املدني املتواصل في 
الســليمانية، يشــهد انضباطا عاليا مــن قبل جميع 
الوفد سوى داخل امللعب او خارجه، وبالتاكيد سيحقق 
املــالك التدريبي الفائــدة منه والوقــوف على جاهزية 
الالعبني قبل انطالق منافســات التأهيل ملنطقة بغداد 

املؤدية الى الدوري املمتاز.
واضاف محسن اما عن مباراة الفريق مع فريق چيا التي 
انتهت بالتعادل االيجابي وهي االولى لنا وايضا تنتظرنا 
مباراة ثانية يوم السبت املقبل، وقال سنصحح االخطاء 
التي حدثت خالل الشوط االول حيث زُج املدرب علي والي 
تشكيلة اعتمد فيها على البدالء من أجل االطالع على 
مستويات الالعبني فيما شهدت اداء الفريق تغيرا جذريا 
باشراك عناصر اساسية في الشوط الثاني، وأملنا كبير 

بالعبينا ملا ميتلكوه من إمكانات عالية.

* إعالم نادي الدفاع املدني

اليوم.. ثالث مواجهات في 
الجولة 26 لممتاز الكرة

بغداد ـ الصباح الجديد:
تنطلــق مباريات اجلولة 26 للدوري املمتــاز بكرة القدم، 
اليوم اخلميس، باجراء 3 مباريات، ففي ملعب الزبير يحل 
فريق الشرطة ضيفا على نفط اجلنوب، ويضيف ملعب 
التاجي مباراة فريقي احلسني وضيفه نفط الوسط، اما 

مباراة الديوانية والنجف فستجرى في ملعب عفك.
اما يوم غٍد اجلمعة، فيشــهد اقامــة 4 مباريات، الزوراء 
متصدر الترتيب، سيالقي فريق زاخو في أمسية رمضانية 
مبلعب الشــعب الدولي، يتطلع فيها النوارس للتحليق 
وتعزيز الصدارة، كما تقام مباراة كربالء والســماوة في 
ملعب كربالء الدولي مســاًء، ملعب التاجي ســيكون 
مسرحا ملواجهة الكهرباء امام فريق أمانة بغداد، وتقام 
في ملعب الزبير مباراة البحري والطلبة، وتختتم اجلولة 
يوم السبت املقبل، بثالث مباريات، ففي ملعب الصناعة، 
تقام مبــاراة النفط امام فريق الصناعــات الكهربائية، 
مباراة املرحلة االولى انتهت بفوز االخير بهدف من دون رد 
للنفط. وجترى مباراة اجلوية ونفط ميسان مساء مبلعب 
الشــعب الدولي، فيما تقام مباراة امليناء واحلدود مبلعب 

املدينة الرياضية في محافظة البصرة.

بغداد ـ الصباح الجديد:

طالب االحتاد العراقي لكرة القدم 
من شــركة لتنظيــم املباريات 
بتحديــد موعد جديــد للمباراة 
التي كان مــن املفترض اقامتها 
بــني منتخبنا الوطنــي ونظيره 
الكاميروني التي كان لها ان جتري 
في البصرة في احلادي والعشرين 
من الشــهر اجلــاري.. وقال امني 
الدكتور صباح رضا  االحتاد  ســر 
ان رغبة الشــركة باقامة املباراة 
االحتاد  بتعليمــات  اصطدمــت 
الدولي للعبة التي اشــارت الى 
ضرورة استحصال موافقته قبل 
21 يومــاً من اجراء أيــة مباراة.. 
واضــاف رضــا ان االحتــاد بعث 
املنظمة  الشــركة  الى  باجابته 
بغية حتديد موعد جديد للمباراة 

املذكورة.
واشــار الى ان االحتــاد البحريني 
لكرة القدم ابــدى رغبته باقامة 
مبــاراة بــني منتخبــه الوطني 
ومنتخبنــا جتري فــي العاصمة 
املنامــة فــي املدة احملــدودة من 
الثاني عشر ولغاية العشرين من 
شهر تشــرين الثاني املقبل في 
اطار حتضيرات املنتخبني لبطولة 
آســيا، مبيناً ان االحتاد االوزبكي 
باقامة مباراة  رغبته  ايضاً  ارسل 
دولية بــني املنتخبــني جتري في 
ايلول او تشــرين االول او تشرين 
ايام  الثاني بشــرط اقامتها في 
الفيفا دي. وتابع ان كل الدعوات 
الرسمية توضع على طاولة جلنة 
املنتخبات من اجل مناقشــتها 

مع اجلهاز الفني للمنتخبني.
مــن جهة اخــرى اعــرب املدير 
الفني للمنتخب الوطني, باسم 
اغلب  بتوفير  امله  عن  قاســم, 
مفردات املنهــاج التدريبي الذي 
قدمه خالل االجتماع املاضي مع 
جلنــة املنتخبات اليصال اســود 

الرافديــن الى اجلاهزيــة التامة 
قبل الدخول في منافسات كأس 

اسيا 2019 في االمارات.
وقال قاســم بال شك ان بطولة 
اســيا فــي االمارات ســتكون 
احملفل االكبر الذي تنتظره الكرة 
العراقيــة من اجــل حتقيق اجناز 
املتحقق في  الى االجنــاز  يضاف 
العــام 2007 علــى الرغــم من 
صعوبة املهمة بحكم املنافسة 
ولكن  االسيوية,  القارة  من كبار 
العراق قادر على ذلك اذا ما توفر 

له املناخ التحضيري املناسب.

وبني: اقتراحي ان يكون املعسكر 
التدريبي في دولة سلوفينيا كون 
اجوائها في شــهر اب ستشابه 
اجواء االمارات في شــهر كانون 
الثانــي من العــام املقبل موعد 
انطــالق البطولــة االســيوية, 
العديد من  وجــود  ناهيك عــن 
متطلبــات اجناح املعســكر في 

الدولة املذكورة.
حددنا  قائــالً:  حديثــه  واختتم 
اقامة املعسكر التدريبي اخلارجي 
خالل املــدة املمتدة مــن الثاني 
عشر من اب وحتى الثالثني منه, 

على ان يخــوض املنتخب خمس 
الودي  الدولي  االطار  في  مباريات 
مع فرق تفوق مســتوى املنتخب 
الذي سنواجهه  اجلنوبي  الكوري 
مرتــني فــي ســيئول والبصرة 
خالل شــهر ايلول لتكوين وحدة 
قياس تكتيكيــة حقيقية ملدى 
الوطني  املنتخب  وجاهزية  تطور 
قبل ولوج املنافســات االسيوية 

بشكل رسمي.
وتلقى االحتاد املركزي لكرة القدم 
خطابني مــن االحتادين البحريني 
كل  رغبة  يحمــالن  واألوزبكــي 

إقامة مبــاراة جتريبية  طرف في 
مع املنتخب العراقي.

وقال عضو االحتاد فالح موســى 
إن  فــي تصريحــات صحفيــة 
االحتــاد البحريني لكــرة القدم 
أبــدى رغبته بإقامــة مباراة بني 
تقام  العراقي  ونظيره  »األحمر«، 
املنامة  البحرينية  العاصمة  في 
خالل الفترة من 12 حتى 20 من 
تشــرين الثاني املقبــل في إطار 
لبطولة  املنتخبــني  حتضيــرات 

آسيا.
وبني أن االحتاد تلقى ايضا خطاب 

يتضمن  األوزبكــي  نظيــره  من 
دولية بني  بإقامة مبــاراة  رغبته 
املنتخبــني جتــري في أيلــول أو 
تشــرين األول أو تشــرين الثاني 
أجندة  فــي  إقامتهــا  بشــرط 

الفيفا.
وأشار موسى الى أن كل الدعوات 
الرسمية التي تلقيناها ستوضع 
على طاولة جلنــة املنتخبات من 
أجل مناقشتها مع اجلهاز الفني 

للمنتخب الوطني.
تلقى االحتــاد املركزي لكرة القدم, 
خطابا رسميا من نظيره االوزبكي 
يشــعره فيه برغبة االخير بإقامة 
مباراة فــي االطــار الدولي الودي 
بني منتخبي البلدين.. وقال عضو 
الكرة كامل زغير تلقى احتاد  احتاد 
الكرة مفاحتة رســمية من االحتاد 
االوزبكســتاني يروم فيه املوافقة 
على اقامة مباراة دولية في االطار 

الودي مع منتخبنا الوطني.
واضاف: االحتاد الصديق اكد اقامة 
منتصف  في طشــقند  املبــاراة 
شــهر ايلول املقبــل, حيث ياتي 
اللقاء في اطار استعدادات اجلانبني 
النطالق بطولة اسيا مطلع شهر 
كانون الثاني من العام املقبل في 
النســخة االســيوية رقم  »17« 
التي ســتضيفها دولــة االمارات 

العربية املتحدة.
وبــني: الدعوة االوزبكية ســيتم 
وضعهــا علــى طاولــة اللجنة 
التنفيذيــة الحتــاد الكــرة بغية 
املناسب  القرار  واتخاذ  مناقشتها 
بخصوصها بعد مناقشة الطلب 
للمنتخب  الفنــي  اجلهــاز  مــع 

الوطني.
واختتــم حديثه قائــالً: في ضوء 
البرنامــج التدريبي الــذي قدمه 
باسم قاسم ســيصار الى توفير 
اغلــب مفرداتــه وعليه ســتتم 
وصديقة  احتادات شقيقة  مفاحتة 
عــدة إلقامة مباريــات ودية خالل 

املدة املقبلة.

اتحاد الكرة يطالب بموعد جديد لودية الكاميرون 
بوصلة االعداد تتوجه نحو النهائيات اآلسيوية

لقطة سابقة ملنتخبنا الوطني

Thu. 17 May. 2018 issue )3939(

بغداد ـ الصباح الجديد:
تضيــف قاعة املركــز الوطني بكرة 
الوطني  املنتخــب  تدريبــات  اليــد 
لفئة الشــباب للعبة والذي يستعد 
للمشاركة في بطولة العرب وكذلك 
تصفيــات كأس العالــم خالل املدة 
من  متكاملة  بتشــكيلة  املقبلــة، 

موهوبي املركز.
وقال مدير املركــز الوطني لكرة اليد 
ظافــر عبد الصاحب انــه بناءا على 
توجيهات الوزير عبد احلسني عبطان 
بفتح منشــآت الوزارة امام االحتادات 
يواصل  الرياضية،  والفرق  واملنتخبات 
منتخب  تدريبــات  تضييــف  املركز 
الشــباب بكــرة اليــد اذ مت توفيــر 
جميع املســتلزمات الضرورية ألجناح 
املعســكر الداخلــي للمنتخب من 
خالل تهيئة قاعة املركز ومستلزمات 
التدريب الى جانب اســكان الالعبني 
بفنــدق بيت الرياضيــة ، مضيفا ان 
جميــع الالعبني الـــ 25 املتواجدين 
مبعســكر املنتخب هم من موهوبي 
املركز ســواء في بغداد او احملافظات 
االحرى ، منهم مازال يتدرب حتى االن 

ومنهم من مت ترحيله الى فرق الدوري 
من خالل ابرام التعاقد معهم .

من جانبه قدم مدرب منتخب الشباب 
بكرة اليد خالد عدنان شكره وتقديره 
لوزارة الشــباب والرياضة والســيد 
الوزير عبد احلســني عبطــان لدعم 
متكامل  معســكر  وتوفير  املنتخب 
له حتضيرا للمشاركة في منافسات 
بطولة العرب التــي تضيفها تونس 
في الـ20 من شــهر حزيــران املقبل 
وكذلــك تصفيات كأس العالم التي 
ستقام في سلطنة عمان منتصف 
متوز املقبل ، مبينا ان املعســكر في 
املركز الوطني لكرة اليد سيســتمر 
حتى الـ30 من شــهر ايــار احلالي ، 
بعدها يتم التوجه ألقامة معســكر 
خارجي في تركيــا او ايران ، موضحا 
ان العــراق ســيلعب فــي بطولــة 
العــرب مبجموعة تظــم منتخبات 
متثل  وهي  وفلســطني  وسوريا  قطر 
لتصفيات  مهمــة  اعدادية  محطة 
كأس العالم التي نسعى من خاللها 
الى تقدمي مســتويات متميزة تؤهلنا 

للتواجد في احملفل املونديالي.

»شباب اليد« يواصل معسكره 
تونس ـ خاص:الداخلي بمجّمع المدينة الشبابية

واعالمية  اعالمــي    45 مبشــاركة 
اقيم  دولــة   "21" مــن  رياضيــني 
امللتقــى االعالمــي الدولــي االول 
وورشــة العمل اخلاصــة بالطريق 
اجلمعية  الذي نظمهما  روسيا  الى 
"النادي  الرياضــي  االعــالم  لدعم 
الدولي لالعالم الرياضي" في مدينة 
الفترة  املنســيتير في تونس خالل 

من 10 الى 13 آيار 2018.
وافتتــح امللتقى بكلمــة ترحيبية 
لرئيــس الهيئة املديرة التونســي 
عدنان بن مراد والذي رحب باحلضور 
وتطرق الى أهــداف النادي وأهمية 
وجوده واالستراتيجيات التي يتبعها 
من أجل حتقيق األهــداف, لتنطلق 
احملاضرات مبحاضرة لالعالمي االردني 
صالح الراشــد بعنــوان " صناعة 
االعالمي", حيث حتدث الراشــد عن 
آليــة صناعة االعالمــي من خالل 
املعرفة العامة الشمولية  واخلاصة 
فــي الرياضات وأنظمتهــا, اضافة 
الى شــعور االعالمي باملســؤولية 
احلرية  بــروح  واالرتقاء  اجملتمعيــة 
االعالمية ليشكل االعالمي نبراسا 

للمجتمع.
كما حتــدث الراشــد عــن أهمية 

االعالم في التسويق الرياضة كونه 
والنجوم  والالعبني  للرياضات  صانع 
واملال وبني أن  الشراكة ما بني االحتاد 
الدولي لكرة القدم واالعالم الرياضي 
ظاملة لدور االعالم , واسهب الراشد 
في احلديث عن تطوراالعالم واسس 
الراشد الذي  االعالم احلديث, وختم 
املالي للنادي  يشغل منصب االمني 
الدولي لالعالم  النــادي  حديثه عن 
الى  التي يسعى  الكبيرة  واالهداف 
حتقيقها على الصعيد القاري لكل 

منطقة والعالم.

ثم حتــدث احملاضر التونســي منذر 
الشاوشي عن دور املنسق االعالمي 
نهائيات  فــي  وواجباته  وحقوقــه 
كاس العالــم بحيث يكون مصدرا 
للمعلومات عن منتخب بالده ويقوم 
بارســال االخبار الــى موقع الفيفا 
املعلومة،  لتســهيل احلصول على 
وبــني ان اعتمــاد عــدد االعالميني 
املشــاركني في النهائيــات يعتمد 
علــى احلجم االعالمي لــكل دولة،  
بان عــدد احلضور االعالمي  واضاف 
فــي كل لقاء ضمــن اجلولة االولى 

يصل الى "600" اعالمي وفي االدوار 
الــى "2000"اعالمي،  االخرى يصل 
وبــني انــه يســمح للمصوريــن 
بالدخول الى املباريــات دون بطاقة 

اعتماد خاص لكل لقاء.
واختتمــت محاضــرات اليوم االول 
بدري  املصطفى  للمغربي  مبحاضرة 
البطوالت  عن أهمية الصــورة في 
العامليــة, وبني ان الصــورة خير من 
خبر يتكون من ألــف كلمة نتوها 
الى أن االعالميني اجلدد يركزون على 
الصورة ألنها تزيــد من متابعتهم 
االجتماعي,  التواصل  عبر صفحات 
الصورة في  تاريــخ  الى  كما تطرق 
وزيادة قيمة أهميتها طبقا  االعالم 

للحدث.
امللتقى  الثاني مــن  اليــوم  وفــي 
حتدث مســئول االعالم بالســفارة 
الروســية بتونس السيد اليكسي 
ريغاليــف والذي كشــف عن كل 
باستضافة  اخلاصة  االســتعدادات 
روســيا للمونديال الكــروي ، كما 
اوضح جلميع املشاركني آلية العمل 
والتنقالت واالمكان اخملصصة للزوار 
ومن ثم قام الســيد اليكسي بالرد 
على عدد كبير من االستفســارات 

اخلاصة باملونديال.

جانب من املشاركني في املؤمتر

45مشاركًا في ملتقى النادي الدولي لإلعالم الرياضي بتونس 

محمد صالح

سادس العب يجمع بين 3 كؤوس في البرييميرليج

محمد صالح أول هداف للدوري اإلنجليزي بـ 32 هدفًا من 38 جولة



محنتي مع الصناديق 

جمال جصاني

للمــرة الرابعة أقف حائراً وعاجزاً أمام صناديق االقتراع وهذا 
الطفح الهائل من الكيانــات واجلماعات واألحزاب وقوائمها 
التي ضمت آالف املرشــحني لنيل عضويــة مجلس النّواب 
العراقــي. في الدورات الثالث الســابقة منحت صوتي كما 
يقول مظفر النّواب لـ "كلك ال يعبر ســاقية.." لينتهي به 
املطاف الى أحضان حيتان عراق ما بعد "التغيير"، وهذه املرة 
أيضاً )انتخابات العام 2018( لم يختلف األمر كثيراً، فالكتل 
الكبيرة متثل الطبقة السياسية نفسها، والتي أدارت شؤون 
خيبة العراق ملا بعد العام 2003 مع شيء من اإلكسسوارات 
للتخفيف من أثر الرتابة وامللل على ذلك "العرس االنتخابي" 
الباهت. عندما ال يجد شخص مثلي شكل الهم السياسي 
والنشاط احلزبي مغزى حياته داخل الوطن وفي املنافي طوال 
أكثر من أربعة عقود؛ من يســتحق متثيله في السلطة التي 
ترســم مصائر وخيارات احلاضر واملســتقبل، فإن ذلك يعني 
الكثير، وينثر حزمة من التســاؤالت وعالمات االســتغراب 
والريبة، على ما يجري في هذا الوطن املنكوب بعد مرور أكثر 
من خمســة عشر سنة على ما يفترض أنه مرحلة للعدالة 
الدميقراطية  والتعددية واملؤسسات  االنتقالية صوب احلرية 
احلديثــة وعلى رأســها التنظيمات واألحزاب السياســية، 
والتي لم تظهر بشــكل واضح وفاعــل حتى هذه اللحظة. 
لقــد وضعت جوانب مــن خبرتي احلزبية والسياســية في 
العديد من األعمدة واملقاالت واللقاءات، وفيها تصديت لهذا 
الكم الهائل من األوهام والعناوين والتســميات الرائجة في 
املشهد السياسي للبلد، مفاهيم وعناوين وادعاءات أحلقت 
أبلغ الضرر بعقل ووعي املتلقي، ومنها على ســبيل املثال ال 
احلصر مفردات )املدنية أو التكنوقراط( حيث أسهم ذلك في 
زيادة اللبس والعتمة والغموض، وســاعد على انحدارنا الى 
مســتويات من الضياع وتداخل املعسكرات والبرامج والرؤى 

بشكل غير مسبوق.
إن النتائج األولية النتخابات العام 2018 والتي أبت املفوضية 
"املســتقلة" لالنتخابــات إال أن تقدمها إلينا على شــكل 
جرعات الســباب ال يعرفها إال الراسخون بعلم العد والفرز 
اإللكتروني، إذ لم تكتمل النتائج النهائية حتى بعد املواعيد 
املتتالية التي أعلنتها تباعاً، تشــير الى أن املنتسبني اجلدد 
للســلطة التشــريعية والرقابية األولى في البلد )مجلس 
النّواب( لن يحيدوا كثيراً عن أســالفهم في الدورات الثالث 
الســابقة، حيث الكتل والغيالن واخلطابات واألدوار نفسها، 
مع شيء من املنكهات والشعارات واملانشيتات والوعود التي 
ســتلتحق بكثبان األضابير التي احتــوت مثيالتها من قبل، 
وكما التشــكيلة احلكومية السابقة، ســتحتاج الكابينة 
اجلديــدة للغوث اإلقليمي والدولي العابــر للحدود الوطنية 
كي تأخذ شــكلها النهائــي املرضي جلميــع القوى وبنحو 
خاص املتصدرة منها لنتائج االنتخابات األخيرة. بالرغم من 
التغيرات الطفيفة التي حملتها الدورة االنتخابية األخيرة، 
إال أنها لم تشــهد حتوالت نوعية تتفق وحتديات ما يفترض 
أنها مرحلة لإلعمار وإعادة البناء، حيث فرضت ظروف احلرب 
ضد عصابات داعش؛ شــروطها وبصماتها على ما متخضت 
عنــه الصناديق، فاألمر حســم لصالح أمــراء تلك املرحلة 
وصقورها، ولم يســتثن من ذلك إقليم كوردســتان، حيث 
اســترد احلزبان التقليديان واملدججان باملؤسســات األمنية 
والعســكرية واالقتصادية صدارتهما فيهــا، طبعا هذا ال 
ينفي االنبثاقات الواعــدة كحصول حراك اجليل اجلديد على 
مقاعد مهمة فــي البرملان املقبل، وفــوز قائمة النصر في 
احملافظة العراقيــة األكبر بعد العاصمة )بغــداد( املوصل، 
لتشرع األبواب مســتقبالً أمام املشــروع الوطني العراقي 
العابــر للهويات القاتلــة وكياناتها التــي أفرغت التجربة 

الدميقراطية من محتواها وغاياتها النهائية..

ومضــة

يتقدم رئيس حترير وأســرة "الصبــاح اجلديد" بأحر 
التعازي للزميلني سمير خليل أمني وإحسان ناجي 
بوفاة الفنان املسرحي اجملدد إسماعيل خليل الذي 
وافاه األجل في مستشفى ببرلني بعد صراع طويل 

مع املرض".
ومتثل وفاة الفنان ) األخ الشــقيق للزميل ســمير، 
وخال الزميل إحســان ( خســارة كبيــرة للحركة 
املســرحية املعاصرة فضال عن عطائه في املسرح 
والتلفــاز واإلذاعة، ودوره في تأســيس أول مهرجان 
للمسرح العراقي في املنفى وجتديد املسرح اليمني 
اجلنوبي" ، ندعو اهلل العلــي أن يلهم ذويه ومحبيه 

الصبر والسلوان وأن يسكنه فسيح جناته.

تعزية 

إنا هلل وإنا إليه راجعون 

األزياء  عارضــة  أعربــت 
أصــول  مــن  العامليــة 
فلسطينية جيجي حديد 
عن دعمها وتضامنها مع 
الفلسطيني،  الشــعب 
ودعمهــا لقضيتــه بعد 
العدو  التي يرتكبها  اجملازر 

اإلسرائيلي بحقه.
جاء ذلك من خالل نشــر 
صفحتها  عبــر  حديــد 
اخلاصة علــى أحد مواقع 
اإلجتماعــي  التواصــل 
عــن  تعبــران  صورتــني 
املوضــوع، األولــى نقــالً 

اجلزيــرة  موقــع  عــن 
إســرائيل  قتل  اإلخباري، 
والثانية  للفلسطينيني، 
صــورة ملســيرات العودة 
فــي  إنطلقــت  التــي 
فلســطني خالل اليومني 

أشار الشــاعر علي املولى 
احد  الى  خاص  حديث  في 
أنه  الى  الفنيــة  املواقــع 
إليسا  الفنانة  مع  يتعاون 
في أغنيتــني جديدتني في 
املنتظر  املقبــل،  البومها 

إصداره في صيف 2018.
أكد  التعــاون  هــذا  وعن 
املولى انه االول مع إليسا، 
واالغنيتان تشبهان إليسا، 
وموضــوع االغنيتني أيضا 
اليسا،  تشــبه اهتمامات 
وقــال: "لــن ابعدها عما 

احبها النــاس فيه، اذ جند 
فيها روحها الرومنســية 
بإمتيــاز". وهمــا يتابعان 
ان  اذ  التحضيــرات،  اليوم 

االغنيتني لم تنتهيا بعد.

شــارك املمثــل املصري 
اجلمهور  زاهــر  أحمــد 
كشــف  فيديو  مقطع 
فيــه عن موهبــة ابنته 

الصغرى منى.
وظهرت منى في الفيديو 
الذي نشــره لها والدها 
عبــر صفحتــه اخلاصة 
على أحد مواقع التواصل 
االجتماعــي، وهي تقف 
ثقة وخلفها  بكل  تغني 
إحتفال  خــالل  زمالئها 
زاهر  وأبدى  املدرسة،  في 

فخره بها وبأدائها.
آخــر  أن  إلــى  يشــار    
مسلســل  كان  أعماله 
"الطوفان" الذي نال عنه 
خالل  اجلوائز  من  العديد 
وشــاركه  األخيرة،  املدة 

بطولتــه كل من  فــي 
املمثلــني ماجد املصري، 
عامر،  وأيــن  وروجينــا، 
وإيهاب  عــادل،  ومحمد 
فهمــي، وفتحــي عبد 
عامر،  ووفــاء  الوهــاب، 
وعبير  وحيــد،  ورامــي 
صبري، وهــو من تأليف 
وسيناريو  الديك،  بشير 
ومن  رجاء،  وحوار محمد 

إخراج خيري بشارة.

جيجي حديد

احمد زاهر

اليسا

أخبــارهــــــــــم

كاريكاتري ـ  عاصم جهاد

أحالم يوسف
منذ أســبوعني او اكثر، بــدأ العراقيون 
بالتحضيــرات ملوائــد رمضان، بشــراء 
املواد األولية لعدد من االكالت كاحلبوب، 

والتمر، واللحوم.
وفي أي من أسواق بغداد، ميكنك التعرف 
ببساطة على مدى اقبال العراقيني على 
التسوق، وما اذا كان االقبال على الشراء 
قد تغير في هذه السنة مثال ام انه مثل 

كل عام؟
أبو احمــد العجيلي صاحب محل بقالة 
قال: نعم هناك اقبــال، لكن ليس مثل 
كل عام في هذا الوقت من السنة، ال ادري 
قد يكون البعض قام بالشراء والتحضير 
قبل أســابيع عدة، وقــام بتخزين بعض 
املواد، لكن اليوم هناك خمسة اشخاص 
قامــوا بشــراء عــدة كيلوغرامات من 
والرز والشــعرية،  العــدس والفاصوليا 
وواضح انها ضمن استعداداتهم لشهر 
التي يقوم بها  رمضان الكرمي، والدعوات 

العراقيون على مائدة اإلفطار.
سهام عبد اهلل امرأة ستينية كما يبدو 
بشــرائه  قامت  عما  ســألناها  عليها، 
فقالت: اشــتريت كيلوغرامات عدة من 
احلبوب، ومثلها تقريبــا من من اللحوم 

احلمر، والدجاج خلزنها في "اجملمدة"، ألننا 
عائلة كبيــرة، وفي رمضــان بالتحديد، 
جنتمع كلنا علــى مائدة اإلفطار، إضافة 
الــى دعــوات ألقاربنــا وازواج بناتي مع 
أهلهــم، وكذلك زوجات اوالدي، فرمضان 
بالنســبة لي هو لم شمل العائلة، بعد 
ان اخذت احليــاة كل واحد منا الى جهة 

وطريق.
الكرمي صاحــب محل مالبس  زمان عبد 

النــاس أحيانا  ان  ســألناه عن حقيقة 
يشــترون مالبس العيد بداية رمضان، او 
حتــى قبله فقال: نعم عــدد من الناس 
يقدمون على شــراء مالبس العيد قبل 
أســابيع، وفعال هناك من يشتريها قبل 
رمضــان، ألن باعتقادهــم ان األســعار 
ستزداد كلما قرب العيد"، فسألته: هل 
هذا صحيح؟ فأجاب: ال ابدا غير صحيح، 
لكــن الناس ال ادري من ايــن لهم بهذه 

الفكرة، فاألســعار تتوقف على ســعر 
الشراء باجلملة، وطبيعي ان يفكر التاجر 
بالربح، لكن يختلف الربح من محل الى 
محل اخــر، ومن منطقــة الى منطقة 

اخرى.
جمانة محمد جلبت معها عربة تسوق 
كبيرة، وقد مألتهــا بالبضائع، وما زالت 
تبحث عما ميكن شراؤه، سألتها ان كانت 
تتسوق استعدادا لرمضان فأجابت: نعم 
وقد اهلكتني األســعار، لذلك اضطررت 
ان اشــتري بعض األغراض بالدفع آجال، 
فانا أعيش في بيت زوجــي، ولديه ثالثة 
اخوة وجميعهم أصحــاب عائالت، وقد 
قسمنا الطبخ فيما بيننا بهذا الشهر، 
لذلك فعلي ان اجتهــد وابتكر وان انوع 

املائدة.
أكثــر مــا مييــز طقــوس رمضــان هو 
الصوم عــن االكل، والغاية األعظم هي 
اإلحساس بجوع الفقير عسى ان يسهم 
ذلك مبساعدتهم، والسعي الى القضاء 
على حالة اجلوع في األقل، طاملا ان الفقر 
مســؤولية الراعي، لكن هل فعال يشعر 
الصائم والذي ينتظر اشهى املوائد وقت 
اإلفطــار بجوع الفقير، الــذي ال يدري ان 
كان سيفطر على بصلة ام قطعة حلم.

أسواق بغداد ورمضان

رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

صحيفة يومية سياسية مستقلة
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أجواء رمضان في أسواق بغداد

الصباح الجديد - وكاالت:
شــهدت الرياض افتتاح أول معرض نســائي للسيارات، 
ضمن فعاليات وخطوات حكومية استعدادا لرفع احلظر 
املفروض على قيادة الســيارات للنســاء، بدءا من يونيو 

املقبل، ألول مرة في تاريخ اململكة.
ويهــدف املعرض الذي أطلق عليه اســم Pinkish وأقيم 
في مركز الريــاض الدولي للمؤمتــرات واملعارض، تعريف 
الســعوديات على جميــع وكاالت الســيارات، والتأمني، 

واإلكسسوارات في اململكة، وعروضها.
وجذب املعرض عددا كبيرا من الزوار من اجلنســني، وسط 

حضور إعالمي ملفت.
ويتوقع أن يرتفع الطلب على السيارات خالل املدة املقبلة، 
مع بدء الســعوديات باقتناء الســيارات فــور رفع احلظر 

املفروض.

الصباح الجديد - وكاالت:
قالت شركة نستله السويســرية إنها ستخفض بنحو أكبر 
كميات الســكر وامللح والدهون املشبعة في منتجاتها، فيما 
تسعى لتحسني صورة األطعمة املعلبة في أعني املستهلكني 

املهتمني بصحتهم.
وتتعرض "نســتله" لضغوط، نتيجة حتول املســتهلكني إلى 
أطعمة صحيــة بنحو أكبر، وابتعادهم عن املنتجات املصنعة 

مثل املعكرونة سريعة التحضير، والبيتزا اجملمدة.
وتستجيب الشركة التي تنتج أصابع شوكوالتة "كيت كات" 
واألنواع اخملتلفة من حســاء ماجي، للضغوط بتقدمي منتجات 
صحية، كما تتجه نحو فئات أخرى ذات منو أعلى مثل القهوة، 
ومنتجات رعاية احليوانات األليفة، وامليــاه املعدنية، وأطعمة 

الرضع.
وقالت الشــركة إنها تريد خفض كمية السكر بواقع خمسة 
في املئة أخرى، تضاف إلى تخفيض بواقع أكثر من 34 في املئة 
نفذته الشــركة منذ عام 2000. كما تريد خفض كمية امللح 
بواقع عشــرة في املئة أخرى، إلى جانــب أكثر من 20 في املئة 

خفضتها منذ عام 2005.
كما أكدت التزامهــا الذي قطعته عام 2014 بخفض الدهون 
املشــبعة، بواقع عشرة في املئة في كل املنتجات، التي تدخل 

فيها لتلبي معايير منظمة الصحة العاملية.

أول معرض نسائي 
للسيارات في الرياض

"نستله" تخضع للضغوط.. 
بسبب الملح والسكر

الصباح الجديد - وكاالت:
كشفت الفنانة غادة عبد الرازق، أن 
مسلســل "ضد اجملهول" مختلف 
وجديد عن كل ما قدمته ســابًقا، 
مشيرة إلى أن العمل يناقش عالقة 
األم بأوالدها، وعالقة الزوجة بزوجها 

خاصة إذا كانت امرأة عاملة.
 وعن ســبب تركيزهــا على تقدمي 

اعمــال حتمــل عنصــري االثــارة 
والتشويق، ذكرت إنها اختارت هذه 
النوعية من األعمال لتقدم شــيئا 
مميزا ميكن من خاللــه ان تعلن عن 
تفردها، خاصــة أن اجلمهور أحبها 

في مثل هذه األدوار.
وأضافــت عبد الــرازق في حديث 
الى احد الوكاالت الصحفية، أنها 

تنتظر عرض فيلــم "كارما" الذي 
انتهت من تصويره مع اخملرج خالد 
يوســف، وتعده من أهم أفالمها، 
ومن أهم محطاتها خالل شوطها 
الفنــي، وذلك ألن العمــل يتناول 
موضوًعا جديدا، وســيحدث جداًل 
العام  كبيرًا عند عرضه فــي هذا 

حسب توقعاتها.

وعــن موعد االنتهــاء من 
قالت  تصوير مسلســلها، 
عبــد الرازق إنه ســينتهي 
األخير  النصف  فــي  تقريبا 
من شــهر رمضــان الكرمي، 
والســعادة  اخلير  متمنيــة 
العربيــة  األمــة  كل  الــى 

واإلسالمية.

غادة عبد الرازق تكشف عن دورها في "ضد المجهول"

الصباح الجديد - وكاالت:
البريطاني،  امللكي  البريد  أصدر 
اربعة طوابع بريدية، حتمل صور 
رسمية لألمير هاري، وخطيبته 
ميجان مــاركل، عقــب إعالن 
خطوبتهمــا، وهى الصور التي 
أليكســى  املصور  التقطهــا 
فروجومور،  بدار  لوبوميرسكى، 

في ديسمبر 2017.
ويأتي اصــدار الطوابع البريدية 
األميــر  زواج  اقتــراب  مــع 
البريطاني هاري، من األميركية 
ميجــان ماركل، املقــرر عقده 
في 19 أيار/مايــو اجلاري، والذي 
الهدايا  انتشــار  مع  سيتزامن 
املتحدة  الواليات  في  التذكارية 

أيًضا  التي حتمــل  األميركيــة 
صــورا للعروســني امللكيــني، 
وكذلــك الشــوكوالتة املزينة 
بصــورة هــــاري وميجــــان، 
محاطـه باألعـالم البريطانيـة.
وذكرت قناة )يورونيوز( األوروبية، 
امللكة  هــاري، حفيد  األمير  أن 
إليزابيــث، وخطيبتــه ماركل، 

لبــا  طا
"تفّهــم  بـــ 

والد  واحتــرام" 
ميجان، بعد نشــر 

إعالميــة  وســيلة 
عدم  عن  خبرًا  شــهيرة 

حضوره حفل الزفاف امللكي 
البنته.

أربعة طوابع بريدية لصورة األمير هاري وخطيبته

الصباح الجديد - وكاالت:
إن  للتنــزه  شــركة  قالــت 
األسترالي ســتيف بلني أصبح 
أسرع متسلق ألعلى قمم جبال 
في ســبع قارات، إذ قضى 117 
يوما في مغامرة تعرف باســم 
وختمها  الســبع"،  "القمــم 

بجبل ايفرست.
واعتلــى بلــني )36 عاما( قمة 
ارتفاعها  يبلغ  التي  إيفرســت 
8850 متــرا، بعد أن قضى أكثر 
من سبع ســاعات في التسلق، 
من اخمليــم الذي يعرف باســم 
ســاوث كول ويقع على ارتفاع 

ثمانية آالف متر.
وقال إيشــواري بوديل، مسؤول 
جايدز(  )هيمااليان  شــركة  من 
للتنــزه، التــي تولــت األمــور 

بلني:  ملغامــرة  اللوجســتية 
القياســي  الرقم  "حطم 

السبع  القمم  بتسلق 
وهى  مــدة  أقل  في 

وكان  يوما"،   117
الرقــم  هــذا 
ســي  لقيا ا

باســم  مســجال 
بولنــدي  متســلق 
السبع  القمم  اعتلى 

في 126 يوما.
والقمم الست األخرى 

أميركا  في  دينالي  هي 
الشــمالية، وإلبــروس 

في أوروبا، وفينســون في 
القــارة القطبية اجلنوبية، 

وأكونكاجــوا فــي أميــركا 
في  وكليمنجارو  اجلنوبية، 

أفريقيا، وهرم كارستنز 
فــي بابــوا غينيا 

اجلديدة.

أسترالي يفوز بلقب 
أسرع متسلق
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