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ّ
المدون والماسح!
بين
ملتقى الرواية الثالث يتضامن مع البصرة أحتجاجا
من كتب رواية دون كيخوته  ..ثربانتس ام الجيلي؟
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باالعتماد على الموازنة والمساعدات والقروض

االتحاد الوطني يرفض سحب

تخصيص صندوق مالي للبصرة والعبادي يتولى

والتنازل للديمقراطي الكردستاني

مرشحه لمنصب رئيس الجمهورية

مسؤولية لجنة اإلعمار فيها بصالحيات واسعة

بغداد  -وعد الشمري:
أعلــن مجلــس الــوزراء ،أمــس
األربعــاء ،عن تفعيــل عمل جلنة
"إعمار البصرة" ،الفتــا ً إلى أنها
ستكون برئاســة حيدر العبادي،
فــي حني حتــدث عــن تخصيص
صنــدوق مالي لتنفيذ مشــاريع
احملافظة باالعتمــاد على املوازنة
واملساعدات والقروض امليسرة.
يأتي ذلك في وقت ،كشــف نائب
عن البصرة تقدمي ثالثة مقترحات
فــي البرملان ملعاجلة ملــف املياه،
مبينا ً ان تنفيذها ســيكون على
مراحــل عــدة ابرزها مــا يتعلق
باقامة الســد ومحطــة كبيرة
للتحلية.
وقــال املتحــدث باســم املكتب
االعالمي للحكومة سعد احلديثي
في تصريح إلى "الصباح اجلديد"،
إن "مجلــس الــوزراء ناقــش في
جلســته االخيرة موضوع تفعيل
دور اللجنة العليا العمار البصرة".
وتابع احلديثي أن "احلكومة كانت
قــد شــكلت هــذه اللجنة في
االشهر الســابقة ،وهناك توجه
لدعمها بعد أن مت مناقشــة اطر
عملها امس االول بنحو تفصيلي
دقيــق ،ومنها صالحيــات كبيرة
تساعدها على اجناز مهمتها بأمت
وجه".
وأشار إلى ان "ممثلني عن احلكومة
االحتادية واالدارة احمللية سيكونون

العبادي خالل مؤمتر صحفي
ضمــن اللجنــة ،التــي ســوف
يخصص لها صندوق مالي للدعم
اســوة بذلك الذي مت استحداثه

للمناطق احملررة".
ولفــت احلديثــي إلــى أن "رئيس
مجلس الــوزراء حيــدر العبادي

هو مــن ســيترأس اللجنة حيث
ســينصب اجلهد على تخصيص
املوارد املالية املتعلقة باملشــاريع

االقتصادية واخلدمية".
ونوه املتحدث باســم احلكومة أن
"مصدر متويل الصندوق سيكون

من االيــرادات العامة في املوازنة،
وكذلــك املنــح واملســاعدات
والقروض امليسرة املتوقع تقدميها
للعــراق في اطار اعمــار البصرة
وتوفيــر اخلدمــات االساســية
الهلها".
ومضى احلديثي إلى أن "احلكومة
االحتادية اجنزت مؤخرا ً العديد من
املشــاريع وعاجلت ملفات تتعلق
بتوفير الطاقة الكهربائية وغيرها
مــن اخلدمــات ،في حــن هناك
ملفات تتطلب امواال ً وتشريعات
حتتاج إلى جهد ووقت".
من جانبه ،ذكر النائب عن البصرة
حســن خالطي فــي حديث إلى
"الصبــاح اجلديــد" ،أن "ممثلــي
احملافظة في مجلــس النواب مع
اي حل واقعي تتقدم به احلكومة
وجميــع اجلهات من أجــل انهاء
معاناة املواطنــن في حصولهم
على اخلدمات".
وأضــاف خالطــي أن "عــددا ً من
املقترحات مت تقدميها خالل جلسة
مجلس النــواب االخيرة عندما مت
تضييف الــوزراء املعنيني بامللف
اخلدمي".
وأوضح أن "النوع االول من احللول
هي االنيــة التي تطبق بشــكل
عاجل وفــوري ،وتكــون بصيانة
محطة ( )R0من أجل ايصال املياه
إلى البيوت".
تتمة ص3

ّ
ّ
ويصوت على قرارات البصرة
يسمي مقرريه
اليوم  ..البرلمان
بغداد ـ الصباح الجديد:
يعقد مجلــس النواب جلســته
االعتيادية في الساعة الواحدة من
بعد ظهر اليوم اخلميس ملناقشــة
عدد من القــرارات والتصويت على

تسمية مقرريه.
واوضــح بيان صــدر عــن الدائرة
االعالميــة للمجلــس اطلعت "
الصباح اجلديد " على نسخة منه
ان جدول اعمال جلســة اخلميس

تتضمن "تســمية مقررين جمللس
النــواب ،والتصويت علــى قرارات
البصرة  ،وكذلــك التصويت على
تشكيل اللجنة القانونية املؤقتة".
وكان رؤساء وممثلي الكتل النيابية

مقتل  10شباب إيزيديين عراقيين مختطفين
بقصف جوي في الرقة بسوريا

برئاسة النائب االول لرئيس مجلس
النــواب حســن الكعبــي عقدوا
اجتماعا يــوم امس االربعاء للنظر
فــي اجــراء التعديــات املطلوبة
للنظــام الداخلــي احلالي جمللس
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تفكيك  95شبكة إرهابية واعتقال

 600مجرم في ديالى في ستة أشهر
بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلنت قيادة شــرطة ديالى أمس
األربعــاء ،تفكيــك  95شــبكة
إرهابيــة خالل النصــف األول من
العام احلالي ،في حني أشــارت الى
اعتقال  600مجرم.
وقال قائد شــرطة احملافظة اللواء

فيصل العبادي في مؤمتر صحافي
تابعتــه الصباح اجلديــد" ،خالل
النصــف االول من العــام احلالي،
مت تفكيــك  95شــبكة إرهابية
في ديالــى" ،واعتقال  601مجرما
متهما واكمال اإلجراءات القانونية
بحقهم واحالتهم الى القضاء".

والقــاء القبــض علــى  185من
افرادها واعتقال  245مجرما بتهم
جنائية مختلفة".
وتابع انه "مت إجراء كافة اإلجراءات
القانونية بحقهم لينالوا جزاءهم
العادل".
تتمة ص3
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هي األعلى ســعرا ،بينما تعد
القصور في األحياء املطلة على

اجلانب األوروبي من البوســفور
وخصوصــا في حــي ينيكوي،

وكذلك الواقعــة على اجلانب
اآلســيوي وخصوصــا في حي

إرهابية في فرنسا

بغداد ـ الصباح الجديد:
كشــف مصــدر أمنــي رفيع
املســتوى أمــس األربعــاء ،ان
االستخبارات العراقية أحبطت
مخططا ً لتنظيم داعش لشــن
هجمــات إرهابية في فرنســا،
مؤكدا ان السلطات الفرنسية
متكنت من إلقــاء القبض على
أغلب اإلرهابيني
وقال املصدر ان "االســتخبارات
العراقيــة اعطــت نظيرتهــا
الفرنســية قائمــة بأســماء
ارهابيــن مرتبطــن بتنظيــم

داعــش مع صــور لهــم ،كانوا
يخططون لشن عمليات ارهابية
فــي فرنســا ،وذلك بنــا ًء على
اعترافــات لعدد مــن االرهابيني
الذين اعتقلتهــم قوات خاصة
عراقية في املوصل".
واشــار الى ان "القــوات اخلاصة
الفرنسية تعاملت مع معلومات
االســتخبارات العراقية بسرعة
واعتقلت اغلــب االرهابيني بعد
مراقبتهــم والتنّصــت علــى
اتصاالتهم الالسلكية.
تتمة ص3

الحكم بالسجن  15سنة لرجل عرض

بغداد  -الصباح الجديد:
قضت احملكمة اجلنائية املركزية
فــي رئاســة اســتئناف بغداد
الرصافة االحتادية  ،امس األربعاء،
حكما ً بالســجن ملــدة خمس
عشــرة ســنة بحق مدان عرض
ابنتــه للبيع مقابــل  20مليون
دينار.
وقال املتحدث الرســمي جمللس
القضــاء األعلــى القاضي عبد
الســتار بيرقدار في بيان تلقت
الصباح اجلديد "نسخة منه ،إن

“احملكمة اجلنائية املركزية نظرت
قضية احد املدانني بعد اعترافه
بعــرض ابنته للبيــع ألكثر من
مرة لغرض تشغيلها في أعمال
البغــاء والسمســرة وحكمت
عليه بالســجن ملدة خمســة
عشر عاما”.
واضاف بيرقــدار ان “احلكم صدر
بحــق املتهم وفقا ألحكام املادة
 /6خامســا من قانون مكافحة
االجتار بالبشــر رقم  28لســنة
.”2012

ّ
القيارة بمعدل  30ألف برميل يوميًا
استئناف إنتاج حقل
بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلــن وزيــر النفــط اســتئناف
إنتــاج حقل الق ّيــارة النفطي في
محافظــة نينوى مبعــدل  30ألف
برميل باليــوم بعد إعــادة إعمار
شــاملة لآلبار واملنشآت واألنابيب
املتضــررة .وقال وزيــر النفط جبار
علي اللعيبي في برقية الى رئيس
مجلس الوزراء ان استئناف اإلنتاج
من هذا احلقل يعد إجنــازا وطنيا ً ،

ونصرا ً على العصابــات اإلرهابية
التي تعمدت تخريب وتدمير وحرق
جميع اآلبار النفطية  ،لكن اإلرادة
الوطنية اخمللصــة كانت حاضرة
وبقوة وعزمية األبطال في شــركة
نفط الشمال والشركات النفطية
املساندة كانت مبســتوى التحدي
،عندما أســتطاعت حتويــل اآلبار
النفطيــة احملترقة واملدمرة الى آبار
منتجة .

تركيا تبيع قصورا تأريخية على البوسفور لدعم عملتها المحلية

مضيق البوسفور في اسطنبول

أحبطت مخططًا لتنفيذ هجمات

وزير النفط يعد بمضاعفة الكميات نهاية العام الحالي

aتقريـر

الصباح الجديد ـ وكاالت:
بعد أن فقدت الليــرة التركية
قرابة  40مــن املئة من قيمتها
أمــام الــدوالر هذا العــام ،زاد
االهتمــام بشــراء القصــور
التأريخيــة والفاخــرة املطلة
على مضيــق البوســفور في
اسطنبول ،ال ســيما من قبل
القطريني.
وذكــرت صحيفــة "حرييت"
التركية أن  60قصرا مطال على
طــول مضيق البوســفور في
إسطنبول ،مبا في ذلك  30قصرا
تاريخيا ،معروضا للبيع بأسعار
تتراوح ما بــن  4.5مليون دوالر
و 95ماليني دوالر.
وإضافة إلى القصور الـ ،60فإن
نحو  40شــقة سكنية فاخرة
معروضة للبيع ،بأسعار تتراوح
ما بني  1.7مليــون دوالر إلى 12
مليون دوالر.
وتعد املنطقة بني بوغازتشــي
والســلطان محمــد الفــاحت

مصدر أمني :االستخبارات العراقية

ابنته للبيع مقابل  20مليون دينار

جلنة برئاســة حسن كرمي الكعبي
النائــب االول لرئيس اجمللس لوضع
التعديــات الالزمة علــى النظام
الداخلــي للمجلــس خــال مدة
خمسة عشر يوماً.

الناشئة تالقي كوريا الجنوبية غداً
بطموح الفوز الكبير

عمليات ديالى شرعت بعملية "عزم األبطال" لتفتيش حاوي العظيم

واكد قائد الشــرطة تفكيك 18
شــبكة إرهابية واعتقال  75من
افرادهــا و 10شــبكات خطــف
واعتقــال  76مجرما من افرادها"،
مشــيرا الى انــه "مت تفكيك اربع
شــبكات قتل واعتقال  20مجرما
من افرادها و 40شــبكة ســرقة

النواب.
وكان مجلــس النــواب صوت في
جلســته الثالثــاء علــى النظام
الداخلــي احلالــي للمضــي في
اعمال اجمللس ،فضال عن تشــكيل

السليمانية ـ عباس كاريزي:
ذكرت مصادر مطلعة ،ان وفد احلزب
الدميقراطي الكردســتاني الذي زار
بغداد االســبوع اجلــاري رجع خالي
الوفــاض ولــم يتمكن مــن اقناع
االطراف السياسية العراقية بدعم
مرشحه ملنصب رئيس اجلمهورية.
وقالت ان اغلب االحــزاب العراقية
قــررت التصويــت ملرشــح االحتاد
في مجلــس النواب ،نظــرا لوجود
مالحظــات وتخــوف لديهــا من
احلزب الدميقراطي الذي كان يدعم
سابقا ً انفصال االقليم عن العراق،
بينمــا يطالــب االن مبنصب رئيس
اجلمهورية.

وكانت احــزاب املعارضة في اقليم
كردســتان قــد وجهــت انتقادات
شــديدة اللهجــة الــى احلزبــن
الرئيســن في االقليم واتهمتهما
باهمــال اســتحقاقات شــعب
كردســتان والتصارع على املناصب
واالمتيازات في بغداد.
وقال النائــب عن حركــة التغيير
الكرديــة كاوة محمــد ،فــي بيان
تســلمت الصباح اجلديد نســخة
منــه ان احلزبني احلاكمــن (االحتاد
الوطني والدميقراطي الكردستاني)
يتحمالن مســؤولية شــق الصف
الكردي.
تفصيالت ص2

قنديللــي هــي األكثــر رغبة.
وبحسب وكالة دميروين لألنباء،
يقع على مضيق البوسفور 600
قصر ،منها  366قصرا تاريخيا.
وقــال مستشــار اســتثماري
عقــاري يدعى ســينيم يلماز
للوكالة" :األجانب يفكرون في
اســتغالل الليرة التركية بعد
انخفــاض قيمتها أمام الدوالر،
مما يعنــي أن عملتهــم أيضا
أصبحت ذات قيمــة أعلى ،ومبا
أن العقارات هنا في تركيا تباع
بالليرة ،فلــدى األجانب فرصة
أكبر للشراء".
وتطرق يلماز إلى القرار الصادر
مؤخرا الذي يقضي باستخدام
الليرة في عمليات شــراء وبيع
وتأجيــر العقــارات ،في خطوة
جديدة لدعم العملة احمللية.
وأضاف "هناك قانون جديد اآلن،
لم يعــد بإمكاننا بيع القصور
بالدوالر أو اليورو" ،مشــيرا إلى
أن االرتفــاع األخيــر في قيمة

الــدوالر مقابل الليــرة أدى إلى
ارتفاع قيمة القصور بالليرة ،مما
دفع املشترين احملليني إلى طلب
تخفيض على األسعار.
وتابــع "مواطنون مــن الدول
العربية يســعون للشراء .نرى
تزايدا من قطر بشكل خاص".
وحث يلماز املشــترين احملتملني
علــى التشــاور مــع مديرية
تطويــر وتنميــة البوســفور،
قائال" :إذا كنت ترغب في طالء
اجلدران اخلارجية ،وبناء واجهات
للممتلكات الواقعة على طول
خط البوسفور ،فإنك حتتاج إلى
احلصول على إذن مــن مديرية
التنمية".
وتخضــع القصــور التاريخية
املطلــة علــى البوســفور،
واملعروضــة لبيــع ،لقوانــن
إضافية أخرى يصدرها مجلس
اآلثار ،ولذا حث يلماز املشتريني
احملتملني إلى زيارة اجمللس أيضا
لالطالع على هذه القوانني.

وأضاف اللعيبي  :ان الوزارة وضعت
خطة طموحة اليصال االنتاج من
احلقل املذكور الــى  60الف برميل
باليوم نهاية العام اجلاري .
وأشــار وزيــر النفط الــى تصدير
النفــط املنتج مــن احلقل املذكور
وألول مــرة في تاريخه  ،بعد ان كان
يخصــص لالســتهالك الداخلي
فقط ،وهذا ما يعزز اإليرادات املالية
للخزينــة االحتاديــة مــن العملة

الصعبة .
في السياق ،أفاد مسؤول كبير في
القطاع ،امس األربعاء ،إن شــركة
تســويق النفط (ســومو) تدرس
االســتحواذ على صهاريج لتخزين
النفط في آســيا وترحــب بإجراء
مباحثات بشــأن مزيد من اتفاقات
تقاسم األرباح مع سعيها لتوسيع
نطاق حضورها في املنطقة.
تفصيالت أوسع ص8

باتت الفنادق شبه خالية في عاشوراء
إلغاء عشرات الحجوزات في
النجف وكربالء بسبب التظاهرات
وتردي الوضع السياسي
بغداد ـ الصباح الجديد:
أكد رئيــس رابطــة الفنادق
واملطاعم في النجف صائب
أبــو غنيم أمــس األربعاء أن
عشرات احلجوزات ألغيت في
العاشر من شهر محرم ،مبينا ً
أن الفنادق باتــت خالية ،في
حني أشــار إلى أن التظاهرات
والوضع السياســي أثرا على
السياحة الدينية في النجف
وكربالء.
وقال ابو غنيم إن "التظاهرات
وتأخــر تشــكيل احلكومــة
والوضــع السياســي أثرت
بشــكل مباشــر علــى
السياحة الدينية في كربالء
والنجف وخاصــة الزوار من
اخلليجيــن وبلــدان اخرى"،
مؤكــدا ان "العشــرات من

احلجوزات ألغيت في عاشوراء
واألربعينية".
وأضــاف رئيــس الرابطة أن
"الفنادق املوجودة في النجف
والبالــغ عددهــا  300فندقا
وفي كربــاء  500فندق باتت
فارغة نتيجــة غياب اخلطة
االســتراتيجية للســياحة،
مما أدى إلى تســريح العاملني
واملوظفني فيها  ،وبالتالي فان
ذلك مــن املمكن أن يؤثر على
الوضع األمنــي واالقتصادي
واالجتماعي للبلد".
وأشــار أبــو غنيــم ،إلى أن
"اعتماد الســياحة الدينية
على الزوار اإليرانيني بنســبة
 85%أدى إلــى أن نصل حلالة
متردية.
تتمة ص3
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شؤون عراقية

هدد بعودة نظام اإلدارتين الى اإلقليم

الديمقراطي يفشل في إقناع االتحاد

بالتخلي عن منصب رئاسة الجمهورية
رسائل إيجابية!!..
الشعارات التي رفعها مرشحو االحزاب
والكيانات السياسية خالل االنتخابات
التشريعية متحورت اغلبها حول ضرورة
االهتمام بتقدمي اخلدمات للمواطنني في
كل املدن العراقية وبالقدر الذي اهتمت
فيه هذه االحزاب مبوضوعة اخلدمات فان
املواطن البســيط لم يعد يصدق بتلك
الشــعارات بعد حقبة زمنيــة كافية
الثبات الذات ولتحقيق الوعود ذهبت مع
ادراج الرياح ولم يجن منها الناس سوى
املزيد مــن االهمال في ملــف اخلدمات
ومنــذ تســنمه منصبه اقــدم رئيس
مجلس النواب محمد احللبوسي مبعية
عدد مــن اعضاء هيئة رئاســة اجمللس
والنواب علــى القيام بجــوالت وزيارات
ميدانية الى محافظة البصرة والنجف
االشــرف وعقد اجتماعات مع عدد من
رؤســاء الكتل السياسية ومع عدد من
ممثلي شــرائح اجملتمــع العراقي ووقف
عنــد مطالــب احملتجــن واملتظاهرين
واعلن فــي تصريحــات متتالية عزمه
على الشروع بالنظر في ملف اخلدمات
وتلبيــة مطالــب املتظاهريــن واعادة
االســتحقاقات للمحافظات املتضررة
ويبــدو ان هــذه االنطالقة هــي اولى
اخلطــوات العمليــة التــي تقترب من
صدق الوعــود التي حتــدث عنها كثيرا
السيد احللبوسي قبل توليه او اختياره
لهــذا املنصــب وهي بالتأكيــد تبعث
برســائل ايجابية للطريقة التي يفكر
فيها رئيس السلطة التشريعية حيث
اختار االنشــغاالت الداخلية وفضلها
على االنشــغاالت اخلارجية في باكورة
عمله وممارســته ملهامه ونحن نشــيد
في هذه الســطور مبثل هــذه اخلطوات
وندعو املســؤولني في الدولة العراقية
ممن تسلموا مهامهم اجلديدة التباعها
باعتبار ان ملف اخلدمات وحاجات اجملتمع
العراقي تتفــوق على غيرها من امللفات
وندعوهم كذلك الى النزول الى امليدان
واالطالع عن كثب ملا يعانيه املواطن في
مراجعاته اليومية ملؤسســات الدولة
وازالة العوائق وتخفيف املتاعب مبا يرفع
عن كاهل املواطنني كل اشكال الروتني
والبيروقراطية وميكن االشارة ايضا هنا
الى امنوذج آخر ميكن االستشهاد به في
هذا اجملال وهو الزيارات امليدانية واملفاجئة
حملافظ املوصل الى دوائر احملافظة وحزمه
واصــراره على التــزام املوظفني بتقدمي
اقصى اجلهود للمراجعني ومتابعته الدق
التفاصيل التي تهتم بسير العمل في
دوائر الدولة ومثل هذه االدوار واملمارسات
هي بالتأكيد في صالح الدولة العراقية
وتعيد الثقة باداء املسؤولني احلكوميني
الذين مــارس بعضهم ادوارا ســلبية
متمثلة بغيابهم عن الشارع وبقائهم
خلف اجلــدران والغــرف املغلقة وعدم
ايالئهم االهتمام الكافي مبعاناة اهلهم
في وطنهم .

تقـرير

الســليمانية  -الصبــاح
الجديد  -عباس كاريزي:
رفض االحتــاد الوطني طلبا ً من
احلزب الدميقراطي الكردستاني
لسحب مرشحه ملنصب رئيس
اجلمهورية في العراق.
ونقــل موقــع دواروز عن عضو
في املكتب السياســي لالحتاد
الوطنــي ،قوله «انــه وبعد ان
رفض املكتب السياسي لالحتاد
الوطني الكردســتاني ،ان يقوم
نائب ســكرتيره العام كوسرت
رســول بزيارة مســعود بارزاني
النهاء اخلــاف الدائر بني احلزبني
حول منصب رئيس اجلمهورية،
عقد اجلانبان اجتماعا مبحافظة
اربيل مثل فيــه االحتاد الوطني
كل مــن كوســرت رســول
وبافل طالبانــي النجل االكبر
للرئيس السابق جالل طالباني،
بينما مثل احلــزب الدميقراطي
نيجيرفان بارزانــي نائب رئيس
احلزب.
وتابع عضو املكتب السياسي،
ان الدميقراطــي طالــب االحتاد
بسحب مرشحه ملنصب رئيس
اجلمهورية لقــاء حصوله على
منصب ســيادي في احلكومة
اجلديدة ببغداد ،االمر الذي رفضه
االحتاد الوطني مؤكدا متســكه
مبنصب رئيس اجلمهورية.
واوضح ان االحتاد الوطني مصر
علــى تســلم منصــب رئيس
اجلمهوريــة ،وان جميع اعضاء
املكتب السياسي اجمعوا على
انه ال يجوز املساومة حول ذلك،
واذا لــم يســحب الدميقراطي
مرشحه ،فان حســم املسألة
ســيكون داخل قبــة مجلس
النواب.
وقال ان الدميقراطي مع حســم
املســألة بالتصويت بني النواب
الكرد ،اال ان االحتاد الوطني رفض
هذا الطلــب ايضاً ،النه يرى بان
هذا املنصب من استحقاقه.
الى ذلك اكــدت مصادر مقربة
مــن وفــد االحتــاد الوطنــي
الكردســتاني الذي يزور بغداد
حاليا ً برئاســة برهــم صالح
والهور شيخ جنكي ،متكن الوفد

إن الديمقراطي
طالب االتحاد بسحب
مرشحه لمنصب
رئيس الجمهورية
لقاء حصوله على
منصب سيادي في
الحكومة الجديدة
ببغداد ،األمر الذي
رفضه االتحاد
الوطني مؤكدا
تمسكه بمنصب
رئيس الجمهورية

احلزب الدميقراطي الكردستاني

من اقناع االطراف السياســية
في بغــداد ،بان يكــون منصب
رئيــس اجلمهوريــة من نصيب
االحتاد الوطني الكردستاني.
واشارت املصادر للصباح اجلديد،
الــى ان اغلب القــوى واالحزاب
الشــيعية التي التقاها الوفد
في بغداد ،ابــدت تأييدها لبقاء
املنصــب لدى االحتــاد الوطني
ودعت الكرد الــى االتفاق على
مرشــح واحد وانهــاء اخلالف
الدائر على احلزب الذي ســيؤول
اليها منصب رئيس اجلمورية.
على صعيــد اخر هــدد احلزب
الدميقراطي الكردستاني بعدم
التعامل مع رئيــس اجلمهورية
والعــودة الــى نظــام االدارتني
باالقليم في حال ذهب املنصب
الى احد مرشحي االحتاد الوطني
الكردستاني.
وذكرت مصادر مطلعة ،ان وفد
احلزب الدميقراطي الكردستاني
الذي زار بغداد االســبوع اجلاري

رجع خالي الوفاض ولم يتمكن
من اقناع االطراف السياســية
العراقية بدعم مرشحه ملنصب
رئيس اجلمهورية.
وقالــت ان اغلــب االحــزاب
العراقية قررت التصويت ملرشح
االحتاد في مجلس النواب ،نظرا
لوجود مالحظات وتخوف لديها
من احلزب الدميقراطي الذي كان
يدعم ســابقا ً انفصال االقليم
عن العراق ،بينمــا يطالب االن
مبنصب رئيس اجلمهورية.
وكانــت احــزاب املعارضة في
اقليم كردســتان قــد وجهت
انتقــادات شــديدة اللهجــة
الــى احلزبــن الرئيســن في
االقليــم واتهمتهمــا باهمال
اســتحقاقات شعب كردستان
والتصــارع علــى املناصــب
واالمتيازات في بغداد.
وقال النائب عن حركة التغيير
الكرديــة كاوة محمــد ،فــي
بيان تســلمت الصباح اجلديد

نسخة منه ان احلزبني احلاكمني
(االحتاد الوطنــي والدميقراطي
يتحمــان
الكردســتاني)
مسؤولية شق الصف الكردي،
نتيجة للصــراع الدائر بينهما
على منصب رئيس اجلمهورية،
متهما اياهم بالتعامل مع هذا
املنصب من منطلقات حزبية.
وقــال النائــب كاوة محمد ،ان
،منصب رئيــس اجلمهورية من
استحقاق الكرد و هو جزء مهم
من السلطة التنفيذية يشغله
شــخص كفوء و نزيه و ذو رؤية
وطنية بحيث يكون خيمة لكل
العراقيني وحريصا على تطبيق
جميع بنود الدســتور و خاصة
املــواد التــي تتعلــق بتحقيق
شراكة الكرد و املكونات االخرى
في القرار السياســي العراقي،
و حل املشــكالت العالقة بني
اقليــم كردســتان و احلكومة
االحتادية.
واعــرب محمــد عن أســفه

،لتعامــل احلزبــن احلاكمــن
في اقليــم كردســتان (االحتاد
الوطنــي واحلــزب الدميقراطي
الكردســتاني) مع هذا املنصب
الســيادي املهم من منطلقات
حزبية بحتة ،موكدا ان ،احلزبني
يرونه عامال لتقويــة نفوذهما
احلزبي و الشخصي على حساب
مصالح الشعب.
واضــاف محمــد ،ان ،هــذا
االســتحقاق كان من املفترض
ان يوحــد صــف االحــزاب
الكردستانية ،ويدفعها لالتفاق
على شخصية كفوءة و نزيهة
بعيــدا عن احملاصصــة احلزبية،
متهما ،احلزبني اللذين فشال في
ادارة االقليم ،باالســتقتال على
هذا املنصب واملناصب االخرى.
في غضون ذلك التقى مرشــح
احلزب الدميقراطي الكردستاني
ملنصب رئيــس اجلمهورية فؤاد
حســن امس االربعــاء برئيس
ائتــاف دولــة القانــون نوري

املالكي في اطار اللقاءات التي
يجريها مع النخب السياسية
في بغداد.
وقال عضو وفد احلزب الدميقراطي
الكردستاني شاخوان عبداهلل،
ان حزبــه متفائــل بــأن فؤاد
حسني ،سيتمكن من احلصول
على أصــوات أغلــب األطراف
السياســية وســيفوز الشهر
القادم مبنصب رئيس جمهورية
العراق.
واضــاف عبــداهلل إن املكانــة
القويــة للحــزب الدميقراطي
الكردســتاني ووحــدة كلمة
نوابه في البرملان ،وقوته كحزب
سياســي أول على مســتوى
العــراق من حيث عدد األصوات،
جعــل األحــزاب السياســية
األخرى تنظــر باهتمام إلى وفد
احلزب الدميقراطي الكردستاني
وتســتجيب بصورة جيدة جدا ً
ملساندة مرشح احلزب».

ّ
مخيم داقوق وعودة  ١٥٠٠نازح الى مناطقهم المحررة
إغالق
بغداد  -الصباح الجديد:
اعلــن عضو مفوضيــة حقوق
االنســان فاضل الغراوي امس
االربعاء ،اغالق مخيم داقوق في
كركوك.
مبينــا ان ذلك جــاء بعد عودة

 ١٥٠٠نـازح الـــى مناطقهـم
احملـررة.
وقـال الغـراوي فـي بيـان تلقـت
«الصبـــاح اجلديـــد» نسخـة
منـــه ان «القـــوات االمنيـة
قامـت بغلـــق مخيـم داقـوق

فـي محافظـة كركـوك».
مبينا ان «ذلـــك جـــاء بعـد
عـودة  ٣٠٠عائلـة و ١٥٠٠نـازح
الـى مناطقهـم احملـررة».
واضــاف الغــراوي ان «عدد من
النازحني الذين لديهم مؤشرات

امنيــة مت نقلهم الــى مخيم
ليالن».
مشيـــرا الــى ان «صعوبــة
األوضـــاع االنسانيـــة وقلــة
املساعـدات االنسانيـة وعـدم
وجـود مـورد رزق فـي اخملـيم هـو

الـذي دفـــع النازحيـن بتركـه
وعودتهـم الـى مناطقهـم».
يذكر ان وزارة الهجرة واملهجرين
تعلن بــن فترة واخرى عن اعادة
نازحني مــن اخمليمات التي كانوا
يسكنوها الى مناطقهم التي

مت حتريرها من سيطرة «داعش»،
اال ان اغلب تلك املناطق تفتقر
الــى اخلدمات االساســية وما
يزال غالبيتها متضرر بســبب
العمليــات العســكرية ضد
التنظيم.

أكد على وجوب تشغيل  200ألف متخرج سنويا في سوق العمل

ّ
ّ
العراق والبرنامج األممي يوقعان اتفاقية لتطبيق استراتيجية تطوير القطاع الخاص
متابعة الصباح الجديد:
وقعت وزارة التخطيط مع برنامج
االمم املتحدة االمنائي اتفاقية تطبيق
استراتيجية تطوير القطاع اخلاص
والتي وقعها عــن اجلانب العراقي
وكيــل وزارة التخطيط للشــؤون
الفنية الدكتور ماهر حماد جوهان
مع املديــر لبرنامــج االمم املتحدة
االمنائي في الشــرق االوسط منير
ثابت .
وقال وكيل وزارة التخطيط للشؤون
الفنية نحن مســتمرون بالتعاون
مع برنامج األمم املتحدة االمنائي  ،اذ
لدينا شراكة متواصلة في العديد
من البرامج  ،وان هذا املوضوع يعد
جزءا تتابعيا من هذه البرامج التي
نتشــارك في تنفيذهــا واملتمثلة
بإستراتيجية تطوير القطاع اخلاص
 ،موضحا ان هذه هي استراتيجية
وطنية ليست اســتراتيجية وزارة
التخطيــط والتي اعــدت من قبل
جهــات قطاعية ومبشــاركة مع
جهات دولية متمثلة ابألمم املتحدة
وبرنامج االمم املتحدة االمنائي والتي
اقرت من قبل مجلــس الوزراء عام
. 2014
واوضــح وكيــل الــوزارة ان هــذه
االســتراتيجية قد بوشر بتنفيذها
بتكليــف مــن االمانــة العامــة
مــن مجلــس الــوزراء مــن قبل

وزارة التخطيــط ممثلــة بدوائرها
القطاعيــة دائــرة السياســات
االقتصادية واملالية واخلاص والدوائر
االخرى .
واضــاف» ان االســتراتيجية اعدت
في وضع كان البلــد يختلف متاما
لكن الفكــر واحدا بان هذا القطاع
يجــب ان يلعب دورا اساســيا في
بناء البلد في التنمية والشــراكة
والتنويع االقتصــادي بصورة عامة
فنحن اليوم بأمس احلاجة بان يكون
دور القطــاع اخلاص يطابق حقيقة
ذلك  ،مبينا ان هذه االستراتيجية
تتضمــن محاور اساســية متضي
بالقطــاع اخلاص بخطــى واضحة
للبلــد وللدول احمليطة تشــجعه
للدخــول بعمل حقيقي في تنمية
اقتصادية عامة .
وبني وكيل الوزارة ان املوضوع يتعلق
باألســاس بالقطاع اخلاص من اجل
امتصاص اجلزء االكبر من البطالة
املتوقعة نتيجة توقف فرص العمل
التي توفرهــا الدولة للقطاع العام
ولذلك هــذا جزءا مهمــا حقيقة
كونــه ينعكس على فئــات كثيرة
جدا .اذ يتخرج سنويا اكثر من 200
الف خريج فــي الكليات واملعاهد ،
مؤكدا وجوب ان جند لهم مكان في
ســوق العمل مع وجوب ان يكونوا
شــركاء في التنمية و مستفيدين
او رابحني من كل اطار من التنمية
االقتصادية التي مير بها البلد .وعبر

عــن امله ان تكون هذه الشــراكة
او االتفاقيــة قد وضعنا من خاللها
ايدينــا علــى الطريــق الصحيح
للتنفيــذ  .وان الهــدف مــن هذه
االتفاقية هــو توفير اطــار تعاون
لتسهيل التنســيق بني الطرفني
وعلــى اســاس عام فــي مجاالت
االهتمام املشترك وال تتضمن تبعا
لذلك اي برنامج تنفيذي او التزامات

مالية مــن الطرفــن  ،وان الهدف
من املشــروع بالنســبة لبرنامج
االمم املتحــدة االمنائي هــو ملراقبة
وتقييم تنفيذ استراتيجية تنمية
القطاع اخلاص اما بالنســبة لوزارة
التخطيط هــو لتوفيــر التمويل
والترتيبات الفنية املتعلقة بتنفيذ
استراتيجية تنمية القطاع اخلاص
( )PSDSفي العراق  .من جانبه قال

ب موضوع فرص العمل وقد يكون
التحدي في خلق فرص العمل وهو
اكبر حتدي حاليا في العراق ما بعد
التحرير  .وبني ان التحدي الكبير هو
النهوض االقتصــادي والذي يجب
ان يكون نهوضا شــامال يشــمل
جميــع املواطنني خاصة الشــباب
الذين لســوء احلظ لــم يتمكنوا
حتــى االن من الدخــول إلى قطاع
العمل بشكل كافي يلبي رغباتهم
وطموحاتهم  ،فال بد ان يكون هناك
دورا للقطاع اخلاص .
على صعيد متصل ســجلت دائرة
العمل والتدريب املهنــي في وزارة
العمل والشــؤون االجتماعية اكثر
من ســبعة االف باحث عن العمل
في قاعدة بياناتهــا خالل النصف
االول مــن  2018ضمــن خططها
للقضاء علــى البطالة والتخفيف
من الفقر.
وقال املتحدث باســم وزارة العمل
جانب من التوقيع والشــؤون االجتماعية عمار منعم
ان الــوزارة تســعى الــى تنفيــذ
املدير القطري لبرنامج األمم املتحدة خططها وستراتيجياتها للقضاء
االمنائي في الشــرق االوســط» ان على البطالة والتخفيف من الفقر
االتفاقية هي اطار مبدئيا للتعاون من خــال تنفيذ البرامــج املعدة
ما بني برنامج االمنائي لألمم املتحدة لهــذا الغــرض التي مــن اهمها
االمنائــي واحلكومــة العراقية في برامج التدريب املهني التي تنفذها
موضــوع تطبيــق اســتراتيجية للباحثــن عن العمل املســجلني
تطويــر القطاع اخلــاص  ،ويعتقد ضمن قاعــدة بياناتهــا فضال عن
وعن قناعة شاملة ان هناك اهمية ســعيها اليجاد فــرص عمل في
خاصة للقطاع اخلــاص في العراق القطاعات (العام  ،واخلاص  ،واخملتلط)

الفتــا الى ان الــوزارة تعتمد حتديد
نسبة الباحثني عن العمل من خالل
قاعدة بيانات دائرة العمل والتدريب
املهنــي وتعتمــد االستشــارية
اخلاصــة بالباحثني عن العمل التي
تعد اخلطوة االولى لالســتفادة من
اخلدمــات التي تقدمها الوزارة كون
القروض امليسرة والدورات التدريبية
وغيرهــا مــن اخلدمــات تعتمــد
حصول املستفيد على استشارية
العاطلني عن العمل.
واضــاف ان النصف االول من 2018
شــهد تســجيل اكثر من سبعة
االف باحث عن العمــل يتم حتديد
حتصيلهــم الدراســي والفئــة
العمريــة واحلالة االجتماعية ليتم
في ضوئها تقدمي املســاعدة لهم
ســواء اكانت من خالل اشراكهم
بالــدورات التدريبيــة او منحهم
القــروض امليســرة او ايجاد فرصة
عمل لهــم منوها الــى ان اجملموع
االجمالي لعدد الباحثني عن العمل
املسجلني في قاعدة بيانات الوزارة
اكثــر من  700الــف باحث وباحثة
والتســجيل يتم من خــال ملء
اســتمارة معدة بشــكل مبسط
عبر املوقع االلكترونــي للوزارة مع
ضرورة حتديث االستشارية اخلاصة
بالباحثني عن العمل بعد صدورها
ســنويا ليتســنى للــوزارة اعداد
احصائية دقيقة لنسبة البطالة .

شؤون عراقية
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السماح للقطاعين
العام والخاص باستيراد
الحبوب العلفية

البغدادي انسحب من معركة تلعفر وهو محاط بالحراس

مقتل  10شباب إيزيديين عراقيين مختطفين
بقصف جوي في الرقة بسوريا

نينوى ـ خدر خالت:
كشف شــاب إيزيدي من أهالي
ســنجار كان مختطفا من قبل
تنظيــم داعش اإلرهابــي ،عن أن
اإلرهابي املدعو أبو بكر البغدادي
انســحب مــن معركــة تلعفر
األخيرة وهــو محــاط باحلراس،
مشــيرا الى مقتل  10شــباب
إيزيديني مختطفني بقصف جوي
في مدينة الرقة السورية.
ونقــل الباحث االيزيــدي اخملتص
بتدوين قصص الناجني االيزيديني
من قبضة داعــش االرهابي ،داود
مراد ختاري ،عن اخملتطف االيزيدي
علو عمر علــو مواليد  2002من
اهالي تل قصب ( 15كلم جنوبي
سنجار) والذي سبق خطفه عام
 ،2014مــن قبــل تنظيم داعش
االرهابــي انه عقب خطفهم من
ســنجار ( 124كلم غرب املوصل)
مت تفريقه عن والدته في ســجن
بــادوش /غربي املوصــل و حينها
كان عمره  12سنة".
واضاف الناجي علــو في حديثه
الــذي تابعه مراســل "الصباح
اجلديد" انه فيمــا بعد "أعادوني
لوالدتي بعد فترة في قرية كسر
احملــراب  /جنوب قضــاء تلعفر،
وحينما نقلنا الــى حي اخلضراء
داخل فضاء تلعفــر فرقوني عن
العائلــة مجــددا وبقينا ســتة
اشهر في مدرســة تلعفر ،وكنا
 100طفــل ايزيــدي ثــم نقلونا
الى املوصــل وأخــذوا  27طفال
الــى مدينة الرقة الســورية ثم
الى معســكر (حما) وجيء بـ 7
أطفــال ايزيديني بعد أخذهم من
أمهاتهم داخل ســوريا ،ووزعونا
(على جبهات القتال) بعد اكمال
الدورة التدريبية".
واشار علو الى ان "جميع أطفال
الدورة هم من ايزيديي سنجار ،و
ان اللغة العربية كانت الرسمية
وال يجــوز التحدث بلغــة أخرى،
ولكن فــي بعض األحيــان عند
االســتراحة كنا نتحدث باللغة

الناجي علو :أعادوني لوالدتي
بعد فترة في قرية كسر
المحراب ،وحينما نقلنا الى
حي الخضراء فرقوني عن
العائلة مجددا وبقينا ستة
اشهر في مدرسة تلعفر،
وكنا  100طفل ايزيدي ثم
نقلونا الى الموصل وأخذوا
 27طفال الى مدينة الرقة
السورية ثم الى معسكر
(حما) وجيء بـ  7أطفال
ايزيديين بعد أخذهم من
أمهاتهم داخل سوريا،
ووزعونا (على جبهات القتال)
بعد اكمال الدورة التدريبية

ابو بكر البغدادي

الكردية على انفراد".
مبينا انهم شاركوا كمقاتلني في
جبهات القتال ،و "من لم يشارك
معهم مصيره النحر ،وبالنسبة
لي فقد شــاركت في معركة دير
زور ،ومــن ثم فــي معركة قرية
(غريبة) في محافظة احلســكة
بالقرب من صور ،وسيطرنا هناك
على ربية (كانت تتبع قوات سوريا
الدميقراطية) وعندما انســحبنا
منهــا مت قصفنا بالطائرات وقتل
منا ( )10أشخاص".
وحــول رؤيته لالرهابــي ابراهيم
عواد البــدري املكنــى بابي بكر
البغدادي ،افــاد علو بالقول "قال
أحد االصدقــاء ان البغدادي كان
في تلعفر وعندما انسحبنا منها
كان معنا ومحاط مبجموعة من
احلراس" .وان االرهابي "العدناني

الناطق الرســمي باسم اخلليفة
كان ينوب عن البغدادي في القاء
اخلطب ،وبعــد مقتل العدناني مت
تعيني املدعو حسن املهاجر".
واعلنت القــوات العراقية حترير
تلعفــر  56كلم غرب املوصل في
نهاية آب /اغســطس من العام
املاضي.
وتابع "كان لنا مقر باســم (مقر
السنجاريني) في قرية (مو حسن)
بالقرب مــن امليادين الســورية،
وكنا نقضي مدة متتعنا باإلجازة
هنــاك ،وكان املســؤول عن املقر
(ابو خديجة – حجي اســماعيل)
و كل اربعــة أيــام فــي الواجب
كانوا مينحونا يومني اســتراحة،
اما مقدار الراتب الشــهري لكل
مقاتل فكان بالعملة الســورية
اي  20الف ليــرة ويعادل 60000

ســتون الف دينار عراقي – $ 50
دوالر.
مبينا انه لم يبق حتت ســيطرة
داعش ســوى مناطــق (هجني،
شــعافة وسوسة) بعد ان فقدوا
مؤخرا ً مدينة (دشيشة)".
وحــول االوضــاع هنــاك ،اوضح
علو "القصف مســتمر من قبل
الطائــرات ،وال يجــوز االنارة ليال،
وذات يــوم خــرج أحــد املقاتلني
بالدراجــة البخارية واســتعمل
املصباح إلنــارة الطريق وحينما
وصل الى داره قصفته الطائرات
وقتل جميع افراد أسرته وبعدها
قصفت طائرة مقر املنطقة وقتل
( )12داعشيا".
ومضــى بالقول "نتيجــة لتردي
الوضــع األمني مبناطــق داعش،
أدركنا باننا سنفقد بقية املناطق

الناجي االيزيدي علو عمر علو

املســيطرة عليها ،وسيدفعون
بنا الى الصحــراء واالختباء في
اجلحــور ،لذا قررت مــع اثنني من
زمالئــي االيزيديني الشــقيقان
(برزان نواف) على االتصال باالهل
ومت انقاذنا فيما بعد".
وبحســب علو فان "حاليا هناك
انفالت أمني كبير لدى الدواعش
وعملية هرب مقاتليه مستمرة
الن اجلميــع يدركــون بــان هذه
الدولة ســتفقد جميع اراضيها
املسيطر عليها عاجال ام اجال".
وحول مصيــر االطفال االيزيديني
اخملتطفــن لدى داعش ،كشــف
علــى ان "الكثير منهــم فقدوا
ارواحهم ســواء في املعارك وفي
قصــف الطائــرات أو من خالل
اجبارهــم على تنفيــذ عمليات
انتحاريــة  ،واذكر ان ثالثة اطفال

ايزيديــن مختطفني اجبروا على
تنفيذ اعمــال عمليات انتحارية
في معركة املوصل ،وثالثة آخرين
انتحروا في سوريا".
منوها الــى ان " 10من شــباب
االيزيدية اخملتطفني وبعمر الزهور
لقــوا حتفهم نتيجــة قصف
جوي في الرقة الســورية ،وكان
لي صديــق قتل بضربــة جوية
عند انســحابنا بــن الصالحية
وابــو الكمال  ،و شــاب اخر قتل
ايضا بضربة جويــة بالقرب من
غريبة ،وكان هنالك شاب ايزيدي
مختطف مكنــى بـ (عمر فاروق)
قتل في الدشيشة علما انه كان
مصابــا ً لفتــرة ومت معاجلته في
احلسكة من دون علم اليبكة ثم
عاد وقتل برمانة يدوية وشاهدت
جثته".

"الحكيم" يشدد على أهمية حسم ما تبقى من االستحقاقات الدستورية
بغداد ـ الصباح الجديد:
شدد رئيس التحالف الوطني السيد
عمار احلكيم على أهمية حسم ما
االستحقاقات الدستورية.
تبقى من
ِ
وذكر بيان ملكتبه تلقــت "الصباح

اجلديد" نسخة منه ان السيد عمار
احلكيم اســتقبل الســفير األملاني
لــدى العراق {ســيريل نــان} وبحثا
"ســب َل تعزيز
العالقات الثنائية بني
ِ
البلدين".

وأكــد احلكيم خالل اللقــاء "رغب َة
االنفتاح على دو ِّل العالم
العراق في
ِ
وبناء أفضل العالقــات املبنية على
أساس املصالح املشتركة"  ،مضيفا
ِ
مســتجدات
اســتعراض
ان اللقاء
َ
ِ

األوضــاع السياســية فــي العراق
واملنطق ِة".
وشدد السيد احلكيم على "أهمية
االستحقاقات
حســم ما تبقى من
ِ
الدســتورية وصوال ً إلى تشــكي ِّل

حكومــة قوية قــادرة علــى تلبي ِة
توفير
طموحــات املواطنــن فــي
ِ
وفرص العمل".
اخلدمات
ِ
وعلى الصعيد الدولي شــدد رئيس
التحالف الوطنــي العراقي "رؤيته

في أهمي ِة احلوار ملعاجل ِة املشــاكل
وحــ ِّل األزمــات" ،مؤكــدا ً "رفضه
ملنطق العقوبات الذي يزي ُد املشهد
ِ
تعقيدا ً فضالً عن آثار ِه السلبية على
الشعوب".

تتمات ص1
تخصيص صندوق مالي
للبصرة والعبادي يتولى
مسؤولية جلنة اإلعمار فيها
بصالحيات واسعة
وبــن خالطــي أن "احللــول
متوســطة االمــد ،تتعلق مبد
انبــوب ناقــل يكــون مبنزلة
قناة اروائية تبدأ من شــمالي
البصرة إلى مركز احملافظة".
ونوه النائب عــن البصرة إلى
أن "حلوال ً استراتيجية طويلة
االمــد مت اقتراحها في مجلس
النواب وتكــون على محورين،
االول اقامة السد في احملافظة،
والثاني انشــاء محطة حتل ّية
عمالقة".

وخلــص خالطي بالقــول إن
"هذه احملطة تتعامل مع املياه
على أن مصدرها البحر اسوة
بدول اخلليــج العربــي ،كون
هناك مخاوف من نضوب املياه
في املستقبل".
يذكــر أن احلكومــة االحتادية
قد اتخــذت عدد من االجراءات
ملعاجلــة امللــف اخلدمــي
فــي البصــرة علــى خلفية
التظاهــرات التي شــهدتها
احملافظة مؤخراً.
مصدر أمني :االستخبارات
العراقية أحبطت مخططاً
لتنفيذ هجمات إرهابية في

فرنسا
وكان اغلب االرهابيني يحملون
اجلنسية الفرنسية".
واكــد املصــدر ان "االرهابيني
الذيــن اعتقلتهــم القــوات
اخلاصــة الفرنســية اعترفوا
بأنهم علــى ارتبــاط باخلاليا
االرهابية النائمــة في العراق،
وكانوا يخططون لعمل ارهابي
على االراضي الفرنســية بنا ًء
على أوامر املقربــن من اجملرم
ابــو بكــر البغــدادي وحتديدا
فــي مدينتــي ستراســبورغ
ومرسيليا".
تفكيك  95شبكة إرهابية

واعتقال  600مجرم في ديالى
في ستة أشهر
موضحا انــه "مت اصدار احكام
االعــدام بحــق  12ارهابيــا
وبالســجن املؤبــد بحــق 33
مجرما".
وعلى الصعيد ،شــرعت قيادة
عمليــات ديالــى والقطعات
امللحقــة بهــا من احلشــد
الشــعبي واجليش والشرطة
امس االربعــاء ،بعملية "عزم
االبطــال" لتفتيــش حــاوي
العظيم.
وذكــر بيان صدر عــن القيادة
تلقــت "الصبــاح اجلديــد"
نسخة منه ،ان "قيادة عمليات

ديالــى والقطعــات امللحقة
بها ( لواء املشــاة  ١٩فرقة /٥
مديرية شرطة ديالى /لواء ٢٣
حشد شعبي ) شرعت بتنفيذ
عملية عــزم االبطال لتفتيش
حاوي العظيم واعتقال فلول
داعــش وتدميــر مضافاتهم
وفرض االمن واالســتقرار في
املنطقة".
يذكــر ان القوات االمنية تقوم
وبشــكل مســتمر بتنفيــذ
عمليات فــي مناطق متفرقة
من البــاد ،تتمكن من اعتقال
مطلوبــن بتهــم ارهابيــة
وجنائية.

إلغاء عشرات احلجوزات
في النجف وكربالء بسبب
التظاهرات وتردي الوضع
السياسي
فضــا عــن العقوبــات التي
فرضت على إيــران والتذبذب
في العملة االيرانية وانخفاض
ســعر التومــان أدى إلى قلة
الزائرين اإليرانيني إلى األماكن
املقدسة في العراق".
يذكــر ان االالف مــن الــزوار
يتوافدون على العراق ســنويا
مــن ايــران والكويــت ولبنان
وخاصة في شهر محرم الذي
يصادف العاشــر منــه ذكرى
استشهاد اإلمام احلسني "ع" .

بغداد ـ الصباح الجديد:
قررت جلنة الشــؤون االقتصادية الوزارية
برئاســة وزير التخطيط سلمان اجلميلي
ّ
الســماح لوزارة الزراعة
والقطاع اخلاص
باســتيراد حبوب الشعير والذرة الصفراء
واحلنطة العلفية غير احملورة وراثيا.
وذكــر بيــان صادر عــن اللجنــة ،تلقت
"الصبــاح اجلديد" نســخة منه ان" هذا
القــرار جاء بهدف دعم الثــروة احليوانية
وتوفيــر االعــاف املطلوبــة الن املنتج
احمللي مــن احملاصيــل املذكورة اليســد
احلاجة احمللية ،كمــا وافقت اللجنة على
ماتضمنته الرزنامــة الزراعية املتضمنة
حتديد مواسم فتح ومنع استيراد احملاصيل
الزراعية حسب تلبية االنتاج احمللي حلاجة
املستهلك العراقي".
واشــار البيــان الــى ان" جلنة الشــؤون
االقتصادية الوزارية وافقت على استثناء
مســتحقات األ ُ َجــراء اليوميني العاملني
في املشاريع االســتثمارية اخلاصة بوزارة
الزراعــة  ،مــن تعليمات املوازنة لســنة
 ٢٠١٨بهدف متكني الوزارة من تنفيذ تلك
املشــاريع التي من شــأنها دعم القطاع
الزراعــي في العراق  ،وفي الســياق ذاته ،
قررت اللجنة اســتثناء مشــاريع إنشاء
وتأهيل مديريــات الزراعة في محافظات
(نينوى ،األنبار ،صالح الدين) من متطلبات
اإلدراج بهدف اإلســراع في إجنــاز املباني
املعنيــة بتلــك املديريات وقيامهــا بأداء
مهامها".
وأضاف البيان" كما اقرت اللجنة ،ضوابط
استيفاء االجور املســتوفاة عن اخلدمات
املقدمة في املنافــذ احلدودية ،اضافة الى
اتخاذها االجراءات املناسبة ملعاجلة الديون
املتبادلة واالرصدة اجملمدة قبل عام ٢٠٠٣
اخلاصة بالشــركات املمولة ذاتيا"  ،الفتا
الى" اســتثناء تعاقد الشــركة العامة
لصناعات النســيج واجللود مع شــركة
ســابك الســعودية من تعليمات تنفيذ
العقــود احلكوميــة املتضمن اســتيراد
احلبيبــات البالســتيكية كمــواد اولية
ملنتجات الشركة املذكورة".

السلطات الكويتية
تعتقل عراقيا حاول
تهريب  550ألف دوالر
بغداد ـ الصباح الجديد:
أفادت صحيفة كويتية أمس األربعاء ،بأن
الســلطات في الكويت أفشلت محاولة
عراقي املغادرة بـ  550ألف دوالر.
وقالت صحيفة الراي الكويتية ،إن جمارك
العبدلي افشــلوا محاولة سائق عراقي
تهريب  550ألــف دوالر أميركي خبأها في
أماكن سرية داخل سيارته الرباعية خالل
مغادرتــه البالد"  ،مبينــة انه " احيل إلى
جهات االختصاص للوقوف على ســبب
إخفاء املبلغ وعدم اإلفصاح عنه".
وأوضحت الصحيفة أن اجلمركيني ،بقيادة
املراقب مبارك الشــاحي ،كانوا يقومون
بواجباتهم في تفتيش الســيارات اآلتية
واملغادرة للبالد ،واشتبهوا بسيارة رباعية
يقودهــا ســائق عراقي كان فــي طريقه
ملغادرة البــاد حيث بــدت عليه عالمات
االرتباك ،ما اســتدعى إخضاعه لتفتيش
دقيــق ،ليكتشــفوا وجود مبالــغ مالية
ضخمة أخفاها داخل السيارة.
وأفاد مصدر جمركي للصحيفة ،بأنه "مت
تبــن أنها  55رزمة من
إخراج املبالغ التي ّ
الدوالرات ،وبالتدقيــق عليها اتضح أنها
صحيحة وليست مز ّورة ،األمر الذي زاد من
الشــبهات حوله ،خصوصا ً أنه تفنن في
إخفائها عن أعني رجال اجلمارك ،وبإحصاء
املبلــغ ُق ّدر بـــ 550ألــف دوالر"  ،مضيفا
أنــه "جرى حتريــز املبلغ وأحيل الســائق
إلى التحقيــق للوقوف على مالبســات
وأسباب إخفاء املبلغ وعدم اإلفصاح عنه،
األمر الــذي يعد مخالفة صريحة لقوانني
اجلمارك".

الملف األمني

اعتقال  10متهمين بينهم هارب من بادوش في بغداد * طيران الجيش يدك مضافات لإلرهابيين في مطيبيجة
انفجار عبوة صوتية قرب الحضرة المحمدية بالفلوجة * مفارز أمنية تعتقل  11مطلوبا في مناطق الموصل

بغداد – اعتقال مسلحني
ذكرت مديرية شرطة جندة بغداد امس
االربعاء ،ان مفارز امنية القت القبض
علــى  10متهمني احدهــم هارب من
ســجن بادوش في عدد مــن مناطق
العاصمة.
وافــادت املديرية ان "دوريــات النجدة
متكنت من القــاء القبض على متهم
هــارب من ســجن بــادوش ،و ٩اخرين
بحوزتهم أســلحة غيــر مرخصة" ،
مشيرة الى ان "الدوريات ايضا متكنت
مــن ضبــط  ٦ســيارات مطلوبة في
بغداد".
بابل – عملية امنية
اعلنــت مديريــة شــرطة بابل امس
االربعاء عــن متكن مفارزهــا بعملية
امنية مــن القاء القبض على عدد من

املتهمني خالل عمليات حتري وتفتيش
في مناطق متفرقة من احملافظة.
وأفادت املديريــة ان التهم تنوعت بني
جرائم الســرقة والنصــب واالحتيال
والشــروع بالقتل فضال عن مخالفات
اخرى متنوعة ،مؤكــدة احالة جميع
امللقــى القبض عليهــم الى اجلهات
اخملتصة.
صالح الدين – ضربة جوية
اعلن مصدر امني في شرطة محافظة
صــاح الدين امس االربعــاء ان طيران
اجليش قام بدك مضافــات لإلرهابيني
في منطقة مطيبيجة.
وقــال املركــز ان "طيــران اجليش قام
بدك مضافات لإلرهابيني في منطقة
مطيبيجــة ،ضمــن قاطــع عمليات
صالح الدين".

االنبار – انفجار صوتية
افاد مصدر امني في شرطة محافظة
االنبار امس االربعــاء بأن عبوة صوتية
انفجرت قرب احلضرة القادرية احملمدية
في الفلوجة.
وقال املصدر ان "عبــوة صوتية كانت
موضوعة داخل احد االزقة بالقرب من
احلضرة القادرية احملمدية في الفلوجة،
انفجرت صباح يوم امس من دون وقوع
اية خســائر"  ،مضيفا ان "قوة امنية
طوقت مكان احلادث ،واتخذت اجراءات
امنية مشددة حتسبا الي طارئ".
كربالء – عمليات دهم
أعلنــت مديرية شــرطة كربالء امس
االربعاء عن إلقاء القبض على عدد من
املتهمني بعمليــات دهم وتفتيش في
مناطق متفرقة من املدينة خالل األيام
القليلة املاضية.

وبينت املديرية انــه ضمن تنفيذ أوامر
القبض الصــادرة من احملاكم العراقية
وبهدف احلفــاظ على دميومــة األمن
واألمــان لكربــاء ،وخصوصــا بعــد
االنتهاء من خطة عاشــوراء وللتهيؤ
واالستعداد للزيارات املليونية املقبلة،
متكنت قوة مشــتركة تابعة لشرطة
احملافظــة وبجهــود اســتثنائية من
القاء ألقبــض على عدة متهمني وفق
مــواد قانونية وجنائيــة مختلفة في
عموم مناطق احملافظة  ،مشــيرة الى
ان التهم تنوعت بني القتل والشــروع
بالقتل والســرقة واالعتــداء والتزوير
واملشاجرات .
ميسان – ممارسات امنية
كشف مصدر امني في قيادة شرطة
ميسان امس االربعاء ،عن القبض على
 108متهمــن وضبــط  1201اطالقة

نارية في مبمارســات امنية في عموم
احملافظة.
وأضــاف املصــدر ان "العمليات نتج
عنها إلقاء القبض على ( )108مطلوب
بتهــم جنائيــة ومخالفــات قانونية
بعمليــات أمنية  ،بينهــم 21متهم
بجرائم التهديــد واإليذاء العمد و 15
متهم بجرائم الشروع والقتل العمد
 ،و 7متهمــن آخرين علــى وفق مواد
التزوير وشهادة الزور .
ذي قار – اطالق نار
القت مديرية قســم شرطة الشطرة
وبإسناد ومشــاركة من قبل فوج قوة
الواجــب امس االربعــاء القبض على
ثالث متهمني مطلوبني بارتكاب جرمية
قتل بقضاء الشطرة االسبوع املاضي
بعد تبادل إلطالق النار.
واوضح مدير قســم شرطة الشطرة

العميــد محمــود علي العبــودي أن
معلومــات مؤكدة مكنت الشــرطة
وخــال تنفيذ عملية ســريعة وبعد
تبــادل إلطالق النار مــن القاء القبض
على ثالث مطلوبني للقضاء.
نينوى – اعتقال مطلوبني
اعلــن مركز االعــام االمنــي امس
االربعــاء ،عــن االعالم االمنــي يعلن
اعتقال  11مشتبها به في نينوى.
وقال املركــز ان "القــوات األمنية في
قيادة عمليات نينوى متكنت من القاء
القبــض علــى  8من املشــتبه بهم
خــال عملية أمنيــة ناجحة في حي
الكرامة ،وعلى  3اخرين في تل الرمان"
 ،مضيفا ان "تلــك القوات عثرت على
عبوة ناســفة في منطقــة ازهليلة،
وعلــى عبوتني ناســفتني أخــرى في
الطريق الرابط بني جدالة إســماعيل

واجلدعة من مخلفات عصابات داعش
االرهابية" ،مشــيرا الــى معاجلة هذه
العبوات من قبل اجلهد الهندسي حتت
السيطرة دون حادث".
البصرة – اعتقال مطلوب
أفاد مصدر أمني في محافظة البصرة،
األربعــاء ،بأن قوة من الشــرطة ألقت
القبض على متهم بإلقاء قنبلة يدوية
على قائممقامية قضاء أبي اخلصيب.
وقــال املصــدر إن "قــوة من قســم
مكافحــة اإلجرام فــي البصرة ألقت
القبــض علــى متهم بإلقــاء قنبلة
يدويــة علــى قائمقامية قضــاء أبي
اخلصيب الواقــع جنــوب احملافظة"،
مبينا ً أن "عملية القاء القبض نفذت
بعد اجراء حتريات دقيقة"  ،وقد اعترف
املتهم خالل التحقيـــق معه بتنفيذ
الهجوم".
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افتتاح مركزين ثقافيين
في بغداد والموصل

بغداد  -الصباح الجديد:
بحث وزير التعليم العالي والبحث العلمي
الدكتــور عبد الرزاق العيســى مع جيروم
شــاغتيه نائب رئيس إقليم lle de france
بحضور السفير الفرنسي في بغداد برونو
اوبير تأسيس مركزين ثقافيني فرنسيني في
بغداد واملوصل .
وقال العيســى خــال اللقــاء إن العراق
يتطلع إلى عالقات ثقافية وعلمية متينة
بــن املؤسســات التعليميــة العراقيــة
ونظيراتهــا الفرنســية مرحبــا باالتفاق
على تأســيس املركزين الثقافيني في إطار
التواصل الثقافي بني املؤسسات األكادميية
والبحثية في البلدين.
من جهته ابدى الوفد الزائر استعداد اجلانب
الفرنسي لفتح املزيد من آفاق التنسيق في
مجال التعليم بني بغداد وباريس.

تسيير قطار ثان

إلى الفلوجة بدءا من
بداية الشهر المقبل

بغداد  -الصباح الجديد:
اعلنت الشــركة العامة لســكك احلديد
العراقية امس االربعاء تسيير قطار ثان إلى
الفلوجة بدءا من مطلع الشهر املقبل.
وقال مدير عام الشــركة املهندس ســلر
ســلوم انه نزوال عند رغبة أهالي الفلوجة
الكرام ونظرا لالقبال املتزايد على قطارات
املســافرين بني فلوجة وبغداد وبالعكس مت
تسيير قطار ثان خلدمة أهالي القضاء.
واوضح سلوم ان وزارة النقل حرصت على
تأهيل خط ســكة حديد بغداد وصوال إلى
محطة قطار الفلوجة مرورا مبحطات (ابو
غريب خان ضاري الكرمة ) لكي تستفيد
أكثــر األحيــاء مــن خدمــات القطارات
الصاعدة والنازلة .
وتابع املدير العام أن هنــاك دورا كبيرا من
قبــل ألقوات األمنية واحلشــد الشــعبي
االبطــال بتحريــر املناطــق الغربية وطرد
الفلــول االجراميــة الداعشــية من هذه
املناطق  ،وان املالكات الهندســية والفنية
بذلت في السكك كل طاقاتها بتأهيل هذا
اخلط إلعادة احلياة من جديد لهذه املناطق
املتضررة.

تؤدي الى االستغالل غير المشروع لألطفال كضحايا لإلجرام واإلرهاب

«حقوق اإلنسان» تكشف عن ظاهرة تسرب كبيرة
للطلبة من المدارس في العراق

بغداد  -الصباح الجديد:
اكد عضــو املفوضية العليا حلقوق
االنســان زيدان خلف العطواني ،أن
ظاهرة التسرب من املدارس أصبحت
تشكل خطرا ً جسيما ً على حقوق
الطفولة فــي العراق وقد تؤدي الى
االستغالل غير املشــروع لالطفال
الذيــن يقعون ضحايــا للمجرمني
واجلماعات االرهابية .
وقــال العطواني في بيــان ،تلقت
«الصبــاح اجلديــد» نســخة منه
ان» املــدن التي حتــررت من قبضة
االرهاب ماتزال محتاجة الى جهود
اســتثنائية من قبل املؤسســات
احلكوميــة واملنظمــات الدوليــة
واحملليــة إلعمار املــدارس املتضررة
بفعل اإلرهــاب والعمليات احلربية
وجتهيزها باملستلزمات الكافية».
وبــن العطواني أن» عــدد املدارس
االبتدائية املتضــررة في محافظة
نينــوى وحدها بلغ { }76مدرســة
فيما بلغ عدد املــدارس التي تعاني
مــن الدوام املزدوج { }700مدرســة
ابتدائية و{ }255مدرسة ثانوية».
واضاف ،أن» مخيمــات النزوح في
العراق مازالت تعاني نقص املدارس
االبتدائيــة األمــر الــذي أدى الى
ارتفاع نســب التسرب من املدارس
في احملافظة إذ بلغ عــدد التالميذ
املتســربني في محافظــة نينوى
{ }13449تلميذاً».
ولفت العطواني الى» وجود عقبات
كثيرة حتول دون حصــول األطفال
علــى حقهم فــي التعليم ومنها
نقــص املستمســكات الثبوتية
لهم» ،مطالبا ً اجلهات ذات العالقة»
باالسراع في ايجاد احللول الناجعة
لتذليل جميع العقبــات وتطبيق
التعليم اإللزامــي ابتداء من العام
الدراســي احلالــي وتفعيــل دور
وســائل اإلعالم املرئية واملسموعة
حلــث أولياء أمــور األطفال بوجوب
إحلاق ابنائهــم في املدارس لتفويت
الفرص على اجلماعــات االجرامية
من اســتغالل األطفال بأعمال غير
مشروعة وخارجة عن القانون».

ما تزال المدن
المحررة من
داعش محتاجة الى
جهود استثنائية
من قبل الحكومة
والمنظمات الدولية
إلعمار المدارس
المتضررة وتجهيزها
بالمستلزمات الكافية

املدارس في العراق
وكانت إحصائية رسمية صادرة عن
دائرة الصحة العامة كشــفت عن
مستوى ظاهرة تسرب التالميذ من
املدارس احلكومية في العراق.
وعزا معاون مدير عام دائرة الصحة
العامة فــي وزارة الصحة الدكتور
محمد جبر ،فــي تصريح صحفي،
الظاهرة ،الى «أســباب إقتصادية
واجتماعيــة ونفســية ،الى جانب
عوامل بيئية »،كاشــفا عن «وجود
نحــو % 70مــن املــدارس تعانــي
مشــكالت بيئية اهمها عدم وجود
صحيات مناسبة للتالميذ او مياه
صاحلة لالســتهالك البشــري ،ما
يســبب عزوفا من أولياء االمور عن
إرســال ابنائهم خاصة االناث الى
املدارس».

واشــار معاون املدير الى ان «هناك
صفوفا ً تضم أكثــر من  60تلميذا ً
مــا يؤثر فــي التهوية ومســتوى
النظر واســتيعاب الدروس ،عالوة
على املدارس الكرفانية التي تضم
بيئات مدرسية غير مالئمة»  ،مبينا
ان «قضيــة تســرب التالميذ من
املدارس ،مهمة جدا ومســؤوليتها
تقع علــى عاتق جميع الوزارات ،وان
مكاتــب الصحة املدرســية ،لها
دور كبيــر بهذا الشــأن من خالل
جلنة مشــكلة بني وزارتي الصحة
والتربيــة ملتابعة االوضاع الصحية
واالجتماعية والنفســية للتلميذ،
ودراســة ما يعانيه من مشــكالت
واعباء نفســية تؤثر فيه وتؤدي الى
تسربه».

وعد املســؤول احلكومي «مجالس
االبــاء واملعلمــن ،منطلقا مهما
واساسيا لبحث املشكالت اخلاصة
بالتالميذ ،ومبا يسهم برفع مستوى
التنســيق بني العمليــة التربوية
واالجتماعيــة ،وأن «وزارة الصحــة
ألزمت وزارة التربية بضرورة حضور
مالكاتهــا في الصحة املدرســية،
اجتماعات مجالس االباء واملعلمني
لالستمرار بالتنسيق والتعاون ،ألن
هناك نالميذ يجــب احالتهم الى
معاهد الصم والبكــم والتوحد»
 ،وتابع بالقول ان «عــدم ادراج ذوي
االحتياجــات اخلاصــة ضمن هذه
املعاهــد ،يعد تســربا بحــد ذاته،
كونهــم يجب ان يتلقوا مســتوى
التعليم املالئــم حلالتهم املرضية،

نينوى وبقيــة املناطــق احملررة ممن
تخلفوا عن الدوام».
فيما قالت مديرة التعليم االبتدائي
مبديريــة التعليــم العــام االهلي
واالجنبي في وزارة التربية  ،شهرزاد
مصطفى ،ان «املديرية نفذت خطة
مــع بداية العام الدراســي اجلديد،
تضمنــت تهيئــة بيئــة صحية
مناســبة للتالميذ بالتنسيق مع
الصحة املدرســية باملستوصفات
القريبــة مــن املــدارس ،مؤكــدة
تشــكيل جلان احلصر امليدانية التي
ترسل من االدارات املدرسية ،الجراء
احصائية بعدد االطفال املشمولني
بالتعليم لضمان عدم تســربهم
خاصة من اجــل تهيئــة املقاعد
الدراسية لهم».

وان تلك اللجنة تسعى الى تفعيل
ذلك ،من خالل وجود فريق للصحة
املدرســية ضمن كل مركز صحي
يعمل بالتنسيق مع ادارات املدارس
لرصد تلك احلاالت».
مــن جانبــه أكــد معــاون مدير
االشــراف التربوي في وزارة التربية
حســن هندي حســن انه « جرى
التنســيق مــع اجمللــس الثقافي
البريطاني ،العداد دراســة مفصلة
عن موضوع زيــادة التحاق التالميذ
باملدارس وطرح مشكالت التسرب
ومعاجلتهــا ،من خالل تقدمي الدعم
النفسي للمناطق احملررة وللطلبة
الذين نزحوا من مناطقهم ،باعتماد
تدريب  130مرشــدا تربويا ليقدموا
الدعم النفســي لطلبة محافظة

العمل تكثف جهود البحث الميداني للمستفيدين من الحماية

تهنئة

يتقدم كل من السيد سمير واآلنسات داليا،
رواء ،ساره ،روان ويسر غالب وكل من السيدات
رنا ،ميس ،سرى وامينه اخلطيب بآيات التهاني
والتبريكات إلدارة محل " High Heelكعب عالي"
اآلنستان سمارا ومرمي قنبر آغا وشريكهم ملناسبة
افتتاح احملل الكائن في املنصور شارع األميرات
مقابل عمارة الكوخ اجلديدة ،فبارك اهلل لكم فيما
رزقكم وأرضاكم به ورزقكم الرزق احلالل الطيب
الوفير ..ألف مبارك

تقرير

بغداد  -الصباح الجديد:
وجهت هيئة احلماية االجتماعية في
وزارة العمل والشــؤون االجتماعية
بتكثيــف جهــود البحــث امليداني
اخلاص بالبيان السنوي للمستفيدين
مــن رواتب االعانــة االجتماعية في
بغداد واحملافظات.
وقال املتحدث باســم الهيئة عمار
منعم ان مالكات الهيئة من الباحثني
االجتماعيني مســتمرة فــي اجراء

بحث البيان السنوي للمستفيدين،
مشــيرا الى توجيه اقســام الهيئة
باالنتهاء من تأشير مخرجات البحث،
واالسراع في حتديث العناوين املغايرة
خملرجات البيان السنوي.
واضاف منعــم ان الهيئــة وجهت
اقســامها ايضــا بتقــدمي خطــة
للعمــل والتركيــز علــى مخرجات
عمــل البحــث االجتماعــي مــع
االســتمرار في تزويد قسم البحث

االجتماعــي باالحصائيــات اخلاصة
بالبيان الســنوي وتوفير املستلزمات
التي حتتاجها االقســام الجناز عملية
البحث بالســرعة املمكنــة  ،الفتا
الــى ان الهيئة حققت نســبة اجناز
 30%مــن اجمالي البحــث امليداني
ومــلء اســتمارة البيان الســنوي
وهي مســتمرة حلني بحــث جميع
املستفيدين.
واشــار منعم الى ان اقسام الهيئة

تعمل وفقــا للتوجيهات بتأشــير
القيود التي لم حتتسب في الدفعة
املاضية العانــة احلماية االجتماعية
من قبل مركز تكنولوجيا املعلومات
املؤشــرة في قاعدة البيانات وحسم
املوقف بشــأنها اصوليا قبل موعد
االحتساب اخلاص بالدفعة.
واوضح ان الهيئة وجهت بتزويد مركز
تكنولوجيــا املعلومــات في الهيئة
مبعلومــات املســتفيدين اصحــاب

البطاقــة املــراد اغالقها ملــن تعذر
حتديث عناوينهم لغــرض زيارتهم،
وحسم موضوع البطاقات املوقوفة
احترازيا الســباب تتعلق بعدم تقدمي
اثباتات استحقاق الشمول.
يذكــر ان اكثــر مــن ( )1200باحث
اجتماعــي يقومــون ببحث االســر
املســتفيدة ضمــن حملة الــوزارة
لتنفيذ املسح اخلاص بالبيان السنوي
على وفق االستحقاق القانوني.

ّ
تجهز السكر المحلي لوكالء التموينية
التجارة
بغداد  -الصباح الجديد:
اعلنت الشركة العامة لتجارة املواد
الغذائيــة فــي وزارة التجــارة امس
االربعاء مباشـــــرة فروعها ومراكز
البيــع واجملمعــات اخملزنية بتســلم
وجتهيز مادة السكر لوكالء التموينية
بعــد تعاقدهــا على شــراء كمية (

 ) 125الف طـــن من شــركة االحتاد
للصناعات الغذائية ومن املنتج احمللي
حصرآ .
واوضح مدير عام الشــركة املهندس
قاســم حمود ان فرع الشــركة في
البصرة تســلم كميــة (  ) 900طن
من مادة الســكر وكذلك تسلم فرع

الشركة في ذي قار كمية (  ) 600طن
وجتهيزها ملناطق ( الشهداء  ,الرفاعي
 ,نصر  ,املثنى ) كما تسلم فرع ديالى
كمية (  ) 900طن من السكر لغرض
جتهيزها للمواطنني اضافة الى قيام
فــرع الشــركة في محافظــة بابل
بتســلم كميــة (  ) 405اطنان وفي

الديوانية تسلمت الفرع كمية ( 760
) طنا وفي محافظة االنبار تســلمت
كمية (  ) 1000طن اما في محافظة
نينــوى مجمــع مخــازن بازوايا فقد
تسلم كمية (  ) 346طنا .
وكانــت وزارة التجارة قــد اعلنت عن
مواصلــة العمــل بتوفيــر املفردات

الغذائية االساســية الى املشمولني
بنظام البطاقــة التموينية من خالل
التعاقد مع املناشــئ احمللية العاملية
لتوريد املواد الغذائية ضمن املواصفات
التعاقديــة فضــا عــن الكميــات
املسوقة من الفالحني واملزارعني ضمن
حملة التسويق السنوية .

تسعى الى تذليل المشكالت التي تواجهها السيما مشكلة الملوحة في البصرة

ّ
الصناعة تسخر اإلمكانيات المتاحة لدى شركاتها في تقديم الخدمات للمحافظات
متابعة الصباح الجديد:
عقــدت وزارة الصناعــة واملعــادن
االجتماع الثالث خلليــة األزمة في
الــوزارة برئاســة الوكيــل الفني
املهنــدس عــادل كرمي ملناقشــة
املواضيــع املطروحــة فــي جدول
االعمال واتخاذ القرارات والتوصيات
املناسبة بشأنها.
وأكد الوكيل خــال االجتماع على
ضرورة تســخير االمكانيات املتاحة
لدى شــركات الــوزارة فــي تقدمي
اخلدمات للمحافظات  ،مشددا على
ان وزارة الصناعة جادة بتقدمي الدعم
واالســناد املطلــوب للمحافظات
وتذليل املشــكالت التي تواجهها
الســيما مشــكلة امللوحــة في
محافظة البصرة  ،داعيا الشركات
الى التواصل والتنســيق املباشــر
واملســتمر مع مجالــس احملافظات
في عرض االمكانيــات التصنيعية
واخلدميــة التي باإلمــكان تقدميها
واالعمال واملشــاريع املنفذة والتي
لها القــدرة علــى تنفيذها لدعم
هذه احملافظــات وتوفيــر اخلدمات
ملواطنيها.

وتنــاول االجتمــاع اســتعراض
ومناقشــة الطلبــات املقدمة من
قبل شــركات الصناعات املطاطية
واور العامة وشركة الفرات العامة
للصناعات الكيمياويــة واملبيدات
وهيئة البحــث والتطوير الصناعي
بخصوص متليك الدور الســكنية
وتخصيــص وتوزيع قطــع االراضي
ملنتســبيها  ،اذ اوعز مبفاحتة االمانة
العامة جمللس الوزراء بهذا اخلصوص
ولكل شركة على حدة .
كمــا تضمــن االجتمــاع عــرض
امكانيــات بعــض تشــكيالت
الوزارة واالعمال واملشــاريع املنفذة
والتي باالمــكان تنفيذهــا لدعم
احملافظات ومن بينها هيئة املســح
اجليولوجي التي ابدت اســتعدادها
لتقدمي خدماتها للوزارات ومجالس
احملافظــات وتســخير امكانياتها
وخبراتها املتوفرة فــي مجال حفر
ابار املياه اجلوفية وتقدمي الدراســات
واحللول ملشكالت التلوث الطبيعي
والصناعي وتقدمي املشورة في مجال
الطمر الصحي والشــركة العامة
للصناعات االنشائية من خالل دعم
محافظات البصرة وميسان وواسط
وجتهيزهم مبنتجاتها بشكل مباشر

صناعة الزيوت في ميسان

وبصيغــة البيع باالجل وشــركة
الفــارس لتنفيــذ اعمــال تصنيع
ونصب وحدات تصفية املياه مبوجب
قرار مجلس الوزراء وشــركة ديالى
العامة بتلبية احتياجات محافظة

بغــداد واحملافظــات االخــرى مــن
احملوالت الكهربائية ودعم الشبكة
الوطنية.
وتطــرق االجتماع ايضــا الى بحث
ومناقشــة اجراءات الوزارة املتخذة

بالتنســيق مع مجلــس محافظة
ذي قار والدوائر املعنية في احملافظة
لتجاوز املشكالت القائمة واالسراع
في اكمال مشروع املدينة الصناعية
فــي ذي قار وتشــجيع الصناعيني

على اقامة مشاريع صناعية تخدم
احملافظة وابناءها  ،فقد وجه الوكيل
بقيــام كل مــن املــدراء العامني
في الشــركة العامــة للتصميم
وتنفيذ املشــاريع واملديرية العامة
للتنميــة الصناعية وبحضور ممثل
خلية االزمة في احملافظة مدير عام
شــركة اور العامة بزيــارة عاجلة
االســبوع املقبل الى محافظة ذي
قار ولقــاء احملافظ للتداول حول اخر
املســتجدات احلاصلــة واملتعلقة
مبشروع املدينة الصناعية واستنفار
كل اجلهود الكمال املشروع باسرع
وقت ممكن.
من جانبها تواصل الشركة العامة
للصناعات النحاسية وامليكانيكية
إحــدى تشــكيالت وزارة الصناعة
واملعــادن برنامجهــا التدريبي في
أقامة الندوات والدورات،
وقــال مدير عام الشــركة املهندس
مثنى عطا اهلل وهيب إن الشــركة
استضافة ممثل عن شركة حمورابي
لالســتثمارات الهندســية والفنية
واإلدارية وذلك تنفيــذا للعقد املبرم
بــن الشــركة العامــة للصناعات
النحاســية وامليكانيكية وشــركة
حمورابي لالســتثمارات الهندسية

(عقــد إنشــاء وتطوير نظــام إدارة
اجلودة حســب املواصفة -iso9001
 ،) 2015حيث قدمــت ندوة تعريفية
()2015-iso9001
للمواصفــة
والتي كانــت تخص إعــداد املدربني
االختصاص كخطوة أولى من العقد
املبرم بــن الطرفــن وبالتعاون مع
قسم إدارة اجلودة في الشركة ومركز
املعلومات وبإشــراف شعبة التدريب
والتطوير حاضرة فيها ممثل شــركة
حمورابي حيــث قدم خــال الندوة
شرحا تفصيليا عن مفهوم املواصفة
ومفهوم اجلــودة الشــاملة وكانت
الندوة بحضور مدراء أقسام الشركة
املعنيني بتطبيق النظام إضافة إلى
الذين ســيتم إعدادهم على شكل
مراقبني في الشركة .
مــن جهــة أخــرى اقامت شــعبة
التدريب والتطوير في الشركة دورتني
األولى بعنوان (السيطرة اخلطية على
املنتج) للمالكات الهندسية والفنية
كانت مبشاركة أكثر من (15منتسبا
) والثانية دورة (نظام  Excelمتقدم)
للمــاكات العاملــة علــى أنظمة
احلاســوب بشتى أقســام الشركة،
موكدا» ســعيهم من اجل النهوض
بالشركة وإنتاجها .
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واشنطن وطوكيو

وبروكسل تشكل جبهة

ضد الممارسات التجارية
الصباح الجديد ـ وكاالت:
أعلنت الواليات املتحدة واليابان واالحتاد األوروبي
امس االول الثالثاء تشكيل جبهة موحدة ضد
املمارســات التجارية غير املنصفة وذلك في
بيان مشترك يستهدف الصني خصوصا لكن
دون أن يذكرها باالسم.
وع ّبر املمثل األميركي للتجارة روبرت اليتهايزر
ووزير االقتصاد الياباني هيروشــيغه ســيغو
واملفوضــة األوروبيــة للتجــارة سيســيليا
ماملســتروم عــن «قلقهم وجــددوا التأكيد
على هدفهم املشــترك القائم على التصدي
ملمارســات الدول التي تؤدي الى فائض ضخم
(في األسواق) والتي تنشــئ ظروف تبادل غير
منصفة لعمالها وشــركاتها  ،وتســتخدم
التقنيات املبتكرة وتق ّوض الســير الطبيعي
للتجارة الدولية».

السعودية تضع َ
حدًا لألزمة
الدبلوماسية مع ألمانيا

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أعلنت مصادر دبلوماسية في األمم املتحدة امس
االول الثالثاء أن السعودية ستعيد سفيرها إلى
أملانيا ،لتنهي بذلك أزمة دبلوماســية استمرت
وجهه
 10أشــهر بني البلدين وجنمت عن انتقاد ّ
وزير أملاني لسياسة اململكة في لبنان.
وكانت الرياض اســتدعت ســفيرها في برلني
في تشرين الثاني  2017احتجاجا ً على تصريح
أدلى به وزير اخلارجية األملاني في حينه سيغمار
غابرييل وملّح فيه إلى أ ّن اململكة احتجزت رئيس
الوزراء اللبناني ســعد احلريــري وأرغمته على
تقدمي اســتقالته.والثالثاء عقــد وزير اخلارجية
األملاني اجلديــد هايكو ماس اجتماعا ً مع نظيره
الســعودي عادل اجلبير على هامش اجتماعات
اجلمعية العمومية لــأمم املتحدة في نيويورك
قال فــي أعقابــه إ ّن «عالقاتنا شــهدت خالل
األشــهر املاضيــة (خالفات ناجمة عن) ســوء
بشــدة مع العالقــات القوية
فهــم تتناقض
ّ
واالســتراتيجية التي تربط بيننا ،ونحن نأسف
حقا ً لذلك».

بعد فشل المفاوضات بين طرفي النزاع

اإلمارات تدعم إجراء محادثات سالم جديدة حول اليمن
متابعة ـ الصباح الجديد:
أعلنت اإلمارات الشريك الرئيسي
في التحالــف العســكري الذي
تقوده السعودية في اليمن دعمها
إجراء محادثات ســام جديدة حتت
إشــراف األمم املتحــدة وذلك بعد
فشل املفاوضات بني طرفي النزاع
في مطلع أيلول اجلاري في جنيف.
وكتب وزير الدولة اإلماراتي للشؤون
اخلارجية أنور قرقاش في تغريدة أنه
ع ّبر عن هذا املوقف خالل محادثات
أجراها في نيويورك مع مبعوث األمم
املتحدة الى اليمن مارتن غريفيث.
وقــال قرقــاش «اإلمــارات تعيد
التأكيد على دعمها للعملية التي
أطلقتها األمم املتحدة بعد فشل ...
جنيف» ،مضيفا ً «ندعم بالكامل
مقترحــات األمم املتحــدة خلــوض
محادثات جديدة».
وكان غريفيث تباحث مع املتمردين
احلوثيني اليمنيــن في صنعاء في
 14أيلول حول استئناف محادثات
الســام «في أقرب وقــت» ،وذلك
بعد أســبوع على إلغاء مفاوضات
جنيف.
وكانت مشاورات غير مباشرة حتت
إشــراف األمم املتحدة فشــلت في
الثامن من أيلــول في جنيف قبل
أن تبدأ.
بعدما رفــض املتمردون املدعومون
من ايران مغــادرة صنعاء اخلاضعة
لســيطرتهم مــن دون ضمانات
بالســماح لهــم بالعــودة اليها
باعتبار ان التحالف يســيطر على
حركة الطيران في مطار العاصمة.
وتدخل عبر امليناء غالبية الســلع
املوجهة الى
التجارية واملساعدات
ّ
ماليني الســكان في البلد الغارق
في نزاع مسلح منذ .2014
وتدخّ ل التحالــف في اليمن دعما ً

تركيا تعتقل 39

وقتل في اليمن
منذ بدء علميات
التحالف نحو 10
آالف شخص
معظمهم من
المدنيين ،بحسب
األمم المتحدة

للقوات احلكومية فــي آذار 2015
بهدف وقف
تقــدم املتم ّردين بعيد
ّ
سيطرتهم على أجزاء واسعة من
أفقر دول شبه اجلزيرة العربية.
وقتل في اليمــن منذ بدء علميات
التحالــف نحو  10آالف شــخص
معظمهم من املدنيني ،بحســب
األمم املتحدة.
باملقابل كشــف الفريق املشترك
لتقومي احلوادث في اليمن ،أنه حقّ ق
تبي أن
في مئة حالــة حتى أمسّ ،
معظمها كان «أهدافا ً مشــروعة

وفقا ً للقانون الدولي».
وأشــار الناطــق باســم الفريق
املستشــار منصــور املنصور في
مؤمتر صحافي أمــس ،إلى أنه «مت
لغايــة امــس االول الثالثاء عرض
مئــة حالة أمــام التحقيق ،منها
حاالت تتعلق بأخطاء» ،الفتا ً إلى أن
«كثيرا ً من احلاالت يتعلق بعمليات
عســكرية مشــروعة متت وفقا ً
للنظام والقانون الدولي».
وأكد أن «التعويض عن هذه احلاالت
يكون عبر جلنــة مختصة» .وأعلن

أن «املتضررين فــي حاالت تتحمل
مســؤولياتها قــوات التحالــف،
ينتظرون صرف التعويضات ،وهناك
جلنة لصرف التعويضات ،سواء تلك
املتعلقة باإلصابــات أو الوفيات».
وقال املنصور إن التحالف «يستقي
معلوماتــه بأشــكال مختلفــة،
منها ما يتلقاه بشكل مباشر من
منظمات دولية تعمل معه بشكل
وثيــق ،أو من وســائل اإلعالم التي
تتحدث عن احلوادث».
وأضاف« :في ما يتعلق باستهداف

مبنــى وزارة الدفــاع اليمنية ،فإن
تلك العملية كانت هدفا ً مشروعاً،
نظــرا ً لتجمــع مجموعــة مــن
القيادات احلوثية في املبنى» .وأكد
أن فريــق اخلبراء «توصل إلى صحة
اإلجــراءات التي اتخذتهــا قوات
التحالف».
وأشــار إلى أنه «بعد التحقيق في
ادعاءات بتســبب غارة جوية بداية
العام بوقوع أضرار في مســتودع
تابع لألمم املتحدة وإصابة حارسه،
تبــن وجود قائد عســكري حوثي

في عربة ،أصيب بدقــة في اليوم
نفسه» .واستعرض املنصور صور
احلــادث املذكور ،التــي أظهرت أن
العربــة املســتهدفة كانت تبعد
 2225متــرا ً عن املســتودع ،الفتا ً
إلى أن من احملتمل أن تكون شظايا
االنفجــارات الثانويــة وصلت إلى
املستودع ،ما أدى إلى حصول أضرار
بسيطة فيه .وقال إن اإلجراء الذي
مت كان صحيحــاً ،وأوصــى بتقدمي
مســاعدة ملكتــب األمم املتحــدة
نتيجة األضرار التي حصلت.

دعا ترامب «كل األمم» الى «عزل الدكتاتورية الفاسدة» في طهران

لالشتباه بأنهم على
صلة بشبكة غولن

الصباح الجديد ـ وكاالت:
قالت وكالة األناضول لألنبــاء امس األربعاء إن
السلطات التركية اعتقلت  33من العسكريني
وستة أشــخاص آخرين لالشتباه بوجود صالت
تربطهم بشــبكة فتح ااهلل كولن رجل الدين
املقيم في الواليات املتحدة والذي تتهمه أنقرة
بتدبير محاولة االنقالب في .2016
وأضافــت أن االعتقاالت جزء مــن عملية أكبر
تســتهدف مــن يشــتبه بأنهم أعضــاء في
شــبكة كولن داخل القــوات البحرية والبرية
واجلوية التركيــة إلى جانب قوات األمن .وذكرت
أن الســلطات ستعتقل  28عســكريا وأربعة
أشــخاص آخرين .وقالت الوكالة إن من بني من
صدرت أوامر باعتقالهم ضابطا برتبة ليفتنانت
كولونيل و 13برتبة ميجر و 10برتبة كابنت.
وجتري الســلطات حمالت منتظمــة ضد من
يشــتبه بأنهم من أعضاء شــبكة كولن منذ
االنقالب الفاشل في يوليو متوز  2016حيث قتل
 250شخصا .وينفي كولن تورطه.
وينتقد حلفاء تركيــا الغربيون إجراءات ما بعد
محاولة االنقالب .واتخــذت أنقرة معظم هذه
اإلجراءات في ظــل حالة الطوارئ التي أعلنتها
بعــد وقت قصير من االنقالب الفاشــل وظلت
قائمة حتى يوليو متوز .2018

شؤون عربية ودولية

الخالف بين األوروبيين واألميركان بشأن إيران
محور اجتماع لمجلس االمن األربعاء
متابعة ـ الصباح الجديد:
تواصل اخلالف احلا ّد حول إيران امس
األربعاء أمام األمم املتحدة حيث دعا
الرئيــس األميركي دونالــد ترامب
الذي يريد حشد حلفاء ضد طهران
إلــى اجتماع جمللس االمــن الدولي
رغــم خطر أن يكشــف ذلك مدى
عزلته في موقفه.
يترأس قطــب العقارات الســابق
والــذي ال يفــ ّوت فرصــة للتنديد
بالهيئة االممية جلسة جمللس األمن
للتباحث في منع انتشار األسلحة
في اليــوم العاملي للقضــاء على
األسلحة النووية.
لكن ســ ّيد البيت االبيض ال يخفي
أنه يريد اســتغالل هــذا االجتماع
حلملتــه من أجل ممارســة «أقصى
الضغوط» على إيران.
لن يشــارك الرئيس اإليراني حسن

روحانــي في االجتماع مبــا أن بالده
ليســت ضمن الدول الـ 15العضو
حاليــا في اجمللس لكنــه من املقرر
أن يشارك بعيد االجتماع في مؤمتر
صحافي في نيويــورك حيث تُعقد
اجللسة السنوية للجمعية العامة
للمنظمة األممية.
وكان الرئيسان تواجها بشكل حاد
خــال كلمــة ّ
كل منهما من على
منبر اجلمعية العامة.
ودعــا ترامــب «كل األمم» الى «عزل
الدكتاتورية الفاسدة» في طهران.
وهدفــه من ذلك حشــد األســرة
الدولية حلمل اجلمهورية اإلسالمية
على التفاوض معه في اتفاق واسع
النطــاق مينــع طهران مــن حيازة
الســاح النووي وأيضا ً أي انتشــار
لصواريخ بالســتية ويضــع حدا ً
لســلكوها «املزعزع» في الشــرق

األوسط.
في املقابل ،اتهمه روحاني بالسعي
الــى «إطاحتــه» من خــال فرض
عقوبات صارمة شــبهها ب»إرهاب
اقتصادي».
واعتبر روحاني أن احملادثات الوحيدة
املمكنــة يجــب أن تتم فــي األمم
املتحــدة وعلــى أســاس االتفاق
املتعدد األطــراف املواقع في 2015
حول البرنامج النووي اإليراني والذي
انسحبت منه الواليات املتحدة في
أيار املاضي بعد تنديدها بتساهله
قبل أن تعــاود فرض عقوباتها على
هذا البلد.
لكــن ترامب ميكن أن يجد نفســه
معزوال أمام مجلــس األمن الدولي
مبا فــي ذلك إزاء نظيره الفرنســي
إميانويل ماكرون ورئيســة احلكومة
البريطانية تيريزا ماي في ما يشكل

انقالبا ملفتا للتحالفات.
فلندن وباريس وبرلــن وكل االحتاد
األوروبي لم يوافقوا على انسحاب
الواليات املتحدة مــن االتفاق الذي
يبذلــون كل اجلهــود النقــاذه مع
طهــران وأيضــا موســكو وبكني
املنافستني التقليديتني لواشنطن
والعضويــن الدائمــن في مجلس
االمــن الدولــي وكالهمــا وقعتا
االتفاق.
وأعلنت كل هــذه الدول في مطلع
األســبوع أمام األمم املتحــدة آلية
مقايضة معقــدة تهدف الى إبقاء
الشــركات االوروبية واألجنبية في
إيران مــع حمايتها مــن اإلجراءات
العقابية األميركية.
مع أن وزير اخلارجية األميركي مايك
بومبيو أعرب عن «خيبته العميقة»
إال أنه حاول احلد من أهمية املبادرة

األوروبية مشــددا علــى أن املبالغ
املعنية «غير مهمة».
أمــا املبعــوث األميركــي اخلاص
الى إيــران براين هــوك فقال «كل
املؤسسات الكبرى اختارت الرحيل
من إيران.
مــن املتوقع أن يســود التوتر خالل
املواجهــة بني ترامب وقــادة الدول
اآلخرين .وكان ماكرون أعرب الثالثاء
عن «رفضــه» الســتخدام «قانون
األقوى» من أجل حل األزمة اإليرانية.
تشــاطر الدول االوروبية واشنطن
قلقهــا إزاء الصواريخ اإليرانية ودور
طهران فــي النزاعــات اإلقليمية
لكن اخلالفات حول األسلوب ال تزال
حتجــب أي إمكانيــة للتوصل الى
اتفاق.
فــي كل األحــوال ،ال يتوقع ترامب
إجماعا كامــا على امللفات األخرى

املطروحة على جدول األعمال.
في ما يتعلق بسوريا ،تعهد ترامب
امس االول الثالثاء بـــ»ر ّد» أميركي
شــن هجومــي كيميائي
في حال
ّ
جديد لكنــه ســيواجه تصميم
روســيا حليفة ســوريا واملعارض
األساســي لتبنــي العديــد مــن
قرارات األمم املتحدة حول هذا النزاع
املستمر منذ نحو سبع سنوات.
أما بالنســبة الى كوريا الشمالية،
فبعــد عام علــى متكــن الواليات
املتحدة من كســب تأييد األســرة
الدوليــة لفــرض عقوبــات غيــر
مســبوقة على البرنامجني النووي
والبالســتي لبيونــغ يانــغ ،جتــد
واشنطن نفســه اليوم إزاء الوجه
اآلخــر لتقاربها الدبلوماســي مع
كيم جونغ أون من أجل نزع السالح
النووي من شبه اجلزيرة الكورية.

ملتقى الرواية الثالث يتضامن

القصة القصيرة بيضاء

أنتظمت أعمال ملتقى الروايــة الثالث « دورة الروائي محمود
جنداري حتت عنوان (الرواية العراقية  ...بني الراهن والتحوالت )
« الذي أقامه أحتاد أدباء البصرة بالتعاون مع األحتاد العام لألدباء
والكتاب في العراق للفترة من  8 – 6آيلول  2018مبشاركة أكثر
من  70ناقدا وروائيا من عموم جغرافية العراق .
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من كتب رواية دون كيخوته ..

تسحر الناظرين

مع البصرة أحتجاجا

القصة القصيرة  :متيمتي  ،القصة القصيرة  :ســنبلتي  ،وســنبلة
القصة  :دموعــي  ،ودموعي  :قصص الناس  ،وأنا ال أخجل من دموعي
أبــدا ً  ،ألن قصتي بيضاء تســحر الناظرين  ،ودموعــي تضيء روحي ،
وروحي تضيؤها القصة عندما أجد نفســي فــي عتمة وحزن أعيش
لعنة دسائس حتاصر اإلنسان اخملذول داخل مجتمع قامع يهيمن عليه.
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اوراق ..محمد جبير

ثربانتس ام الجيلي؟

ذكرت في دراســتي املوسومة (دون كيخوته :هل كتبها ثربانتس ام
العربي االندلسي سيدي حامد بن اجليلي؟( )1ان ثربانتس لم يكتب
الرواية كلها ،بل كتب القســم االول منها ،في حني كان القســم
الثاني من حصة العربي االندلسي سيدي حامد بن اجليلي ،في حني
ينسب الدكتور عبد الرحمن بدوي مترجم الرواية عن االسبانية..

9

وقراءة النص السردي
اذا كان النقــد االدبــي او قــراءة النص هي محاولة ألســتجالء القيمة
األعتبارية او سببيةالتحليل فأن صديقي الكاتب والناقد املعروف محمد
جبيــر يتبع طريقة مبتكرة التشــبه الطريقة التقليديــة القريبة من
االنطباع اكثر منها الى اكتشــاف النص الذي هــو نبض النقد مابني (
العلة واملعلول) ...محمد جبير في قراءة النص السردي..
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ملحق يصدر عن مؤسسة
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اسمـاعيـل زايـر


ّ
المدون والماسح!
ذاكرة الثقافة العراقية بين

204
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حذام يوسف طاهر

في روايتــه الشــهيرة « »1984يتحدث
الكاتب األميركي جورج أورويل عن شيء
اسمه وزارة احلقيقة ،وفي هذه الوزارة ثمة
ثقب للذاكرة تختفي فيــه كل احلقائق
غيــر املهمة وغير املناســبة ،وال تختفي
هكذا امنا هناك مسؤول عن هذه املهمة
هو وزير احلقيقة ،مهمة هــذا الوزير هو
اتالف كل احلقائق واســتبدالها بحوادث
وهميــة او أكاذيب يخترعها الوزير تتالءم

مع خطة احلكومة!!
اليوم ونحــن نعيش حالــة ترقب وقلق
للشــارع العراقي من كافة زواياه ،نقف
علــى اعتاب مرحلــة جديــدة ،نأمل ان
تكون اهدأ مما شــهدناه من أحداث على
مدار اخلمسة عشــر عاما املاضية ،حالة
الترقــب اليت نعيشــها اليوم تشــمل
كافــة االجتاهات الثقافية والسياســية
واالجتماعيــة واالقتصادية ونحن ال منلك
اال الترقب واالمل بأن يكون القادم أفضل
مما كان.
وزارة احلقيقة في هــذه الرواية مهمتها

إخفــاء احلقائــق فــي ثقــب الذاكــرة
واســتبدالها بحكايات وهمية من صنع
الوزير يكتبها لتتالءم مع خطة احلكومة!،
واليوم وبإطالع بســيط ملا نعيشه ،جند
ان هناك قوى حتث اخلطى ملســح جميع
احلقائــق من ذاكرة العراقيني ،سياســيا
ثقافيا واجتماعيا ،حتــى املعالم االثارية
هناك من يســعى لتشويهها ومسخها
وبحجــج كثيرة! ،مرة تشــويه للبنايات
التي ضمت بني جدرانها حقائق وحكايات
ملرحلــة تاريخية كاملــة ،ومرة بطمس
معالم مدينة تعيش على نهر وتعاني من

شحة املاء وهو سر احلياة كما يقولون.
ولعل اشد ما يقلق في وضعنا احلالي هو
هذا االنفالت الغريب ،في تشويه مراحل
تاريخية عاشــتها أجيــال ومنهم مازال
حيا يرزق! ،والعشــوائية التي ســيطرت
على يومياتنا ،لتشمل حياتنا السياسية
واالجتماعيــة واالقتصادية ،فليس هناك
خطة وال برنامج ألي مجال! ،وكل شــيء
يجري حتت مظلة العشــوائيات ،قرارات
مصيرية للبلد تتخذ بعشــوائية غريبة،
قوانني تنســف أيضا بعشــوائية ،حتى
تشــويه التاريخ صار عشــوائيا ،وليس

هنــاك من مراقــب او مدقق ،بــل الكل
يبحث عن الربح ولو عن طريق بيع ذاكرتنا
واســتبدالها بثقب يشبه ما متلكه وزارة
احلقيقــة لنرمي به كل مــا ال يتالءم مع
زمننا هذا!.
املشكلة بهذه الذاكرة انها تعرضنا دائما
وبرضا لتكرار االزمات وبالسيناريو نفسه!
وتكرار اللدغات من قبل اخلصوم ،والسطو
من كل جهة ،ففي نظرة سريعة لتاريخ
االمة العربية عموما جند السيناريو ذاته
تكرر وبالتفصيل ،مــن بدايته الى نهاية
املأساة ،وكأننا ادمننا األلم!

اعتقد اليــوم واجبنــا هو إخفــاء هذا
الثقــب الكبير الذي يجمعــون به تاريخ
كامل للعراقيني ،وإعادة تشغيل ذاكرتنا،
وتنظيمهــا على يــد اشــخاص أمناء
حريصني على تاريخ الوطن الذي اختطف
أما اعيننا ونحــن الحول وال قوة! ،او على
األقــل نعيد تشــغيل ذاكرتنا بإشــراف
اشــخاص معتدلني على اقل تقدير في
نقل احلقائــق وبدون تزويق وال تشــويه،
لنقف بسالم أما أنفسنا ،ولنبني تاريخا
ثقافيا لألجيــال القادمة ،كــي النتهم
باخليانة.
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لوحة اصرار الذاكرة لسلفادور دالي
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ملتقى الرواية الثالث يتضامن مع البصرة أحتجاجا
عبد علي حسن – الرواية الوثائية
علي احلديثي – ذكريات
الروائي حسن البحار
عبــد الرضــا محمد صالــح – عن
روايته سبايا دولة اخلرافة .
وكانت مسك ختام امللتقى محور»
الرواية العراقية بعد التغيير « والتي
أدار حيثيتها د .محمد جواد البدراني
 ،وحتــدث فيهــا ايضا د  .ســلمان
كاصــد عن امللتقى ومــا رافقه من
ظروف صعبة كانــت حتيط بتواجد
املشــاركني فيه والسهر حلمايتهم
من أي ظرف طارىء .
ليقــرأ الناقد عباس عبد جاســم
ورقته النقدية املوســومة « الرواية
بعــد التغيير « وبالعنــوان ذاته قرأ
الناقد محمــد جبــر متضمنا ما
كتبــه عــن الروائي الراحل ســعد
محمد رحيــم «  ،وقرأ الناقد علوان
السلمان ورقته النقدية املوسومة «
ردم الهوة بني ما هو كائن وما يجب
أن يكون في اخلطاب الروائي «  ،وقرأ
الناقد أسماعيل إبراهيم عبد ورقته
النقدية في « الرواية التاريخية «

الصباح الجديد ـ خاص:

الروائي طه حامد
الشبيب ممزقا
شهادته ليقرأ
محبته للبصرة
وأهلها  ،وجاءت
شهادة الروائي
خضير فليح الزيدي
تحت عنوان «
هندسة المخطط
الروائي « لتنتهي
الشهادات عند
الروائي محمد
علوان جبر بعنوان
لماذا تكرهين
ريمارك « .
وتضمن محور
الجلسة الثانية
التي أدارها د.خالد
علي الياس
منجز المحتفى
به «محمود
جنداري» ،حيث
تحدث د  .سلمان
كاصد عن
محطات من
أنجازه القصصي
وأسلوبه السردي
الذي أرسى من
خالله لبنات
أساسية في
القص العراقي
 ،ليتيح المجال
الى القاص
محمد خضير
وورقته النقدية «
األسلوب السردي
في روايات
محمود جنداري

أن أرى هناك نوراً
برغم كل العتمة
التي نعيش ،
أيقنت أن حزني لم
يجعلني استثنائي ًا
 ،ما جعلني
استثنائي ًا دفاعي
عن معنى حياتنا
 ،ومعنى حياتنا
نمّى موهبتي
في كتابة القصة
القصيرة مذ كنت
يافع ًا

أنتظمت أعمــال ملتقــى الرواية
الثالــث « دورة الروائــي محمــود
جنداري حتت عنوان (الرواية العراقية
 ...بني الراهن والتحــوالت ) « الذي
أقامه أحتاد أدباء البصــرة بالتعاون
مع األحتاد العام لألدباء والكتاب في
العراق للفترة من  8 – 6آيلول 2018
مبشــاركة أكثر من  70ناقدا وروائيا
من عموم جغرافية العراق .
وفي حفــل االفتتاح قرأ الشــاعر
كاظــم احلجاج كلمة تنــاول فيها
الظرف الصعــب التي متر به مدينة
البصــرة وما يقع علــى املثقف من
مسؤولية وموقف جتاه مخاطر هذه
التداعيات اخلطرة التي قد تنســف
املدينة برمتها .
وقرأ الشاعر ئاوات حسن أمني مدير
عام دار الشــؤون الثقافة والنشــر
الكوردية كلمة معالي وزير الثقافة
والســياحة واألثار  :ملتقاكم هذا
ظروف
و ِفي دورته الثالثــة يأتي في
ٍ
عصيبة ميــر بها البلــد وخصوصا
البصــرة .فــي وقت هناك شــحة
فــي توافر املياه الصاحلة للشــرب،
أنتم تفكــرون برافد مهم من روافد
الثقافــة وهــي الرواية مــن خالل
املســاهمة الفعالة خليرة الباحثني
املوجودين في العراق وللمساهمني
كافة مــن الروائيني مــن املكونات
العراقية كافة.
وجاء فــي كلمة األمني العام لألدباء
والكتاب في العراق الشاعر إبراهيم
اخلياط  :أيهــا احملتفلــون األكارم .
يا أهلنا أيها املكتــوون والرافضون
واملتظاهــرون متســكوا مبطالبكم
احلقــة املشــروعة الســلمية ،في
حضرة البصرة أنشــد مــا قاله أبو
فرات في حــق أبي الطيب  :وأنا أم ٌة
ُ
دليل بقياها
خُ لقت لتبقى ،وأنــت
ُ
دليل بقائنا
وأنت يا بصرتنا
َعيانــا … ِ
أمس واليوم وغدا” ..
ليقــرأ الناقــد علي حســن الفواز
كلمــة الوفــود املشــاركة  :وأنتم
اليوم تلتقــون عند جــرح البصرة
،وعند محبتهــا ومحنتها  ،حتتفون
بها  ،وتشــدون أزرها  ،وتشاطرونها
أحالمهــا وأحزانهــا وقلقلهــا
وأسئلتها .
وجاء في كلمة د  .ســلمان كاصد
رئيس أحتاد أدباء البصرة:
هذه البصــرة عطشــى ،مصفرة
الوجــه ،محترقة اجلبهــة ويصفق
إلحتراقها البعض .
ال ميكنني أن أتشفى بصرح احملاكم،
وال بخزائــن مكتبة أبي اخلصيب وال
بوجه بنايــة محافظة البصرة التي
هي ليســت ملكا ألحــد فينا ،إنها
ملكنا جميعا.
البصرة تريد روحا جديدة كروح علي
أحتكم للحق ،فهــي أول احلكايات
 ،وأول املقامات وأول املســاجد وأول
احلــروب وأول اخلــاف  ،ولكنها أول

جانب من امللتقى

قرأ الشاعر ئاوات حسن أمين مدير عام دار الشؤون الثقافة والنشر الكوردية
كلمة معالي وزير الثقافة والسياحة واألثار  :ملتقاكم هذا وفِي دورته الثالثة
يأتي في ظروفٍ عصيبة يمر بها البلد وخصوصا البصرة .في وقت هناك شحة
في توافر المياه الصالحة للشرب ،أنتم تفكرون برافد مهم من روافد الثقافة
وهي الرواية من خالل المساهمة الفعالة لخيرة الباحثين الموجودين في
العراق وللمساهمين كافة من الروائيين من المكونات العراقية كافة.
احلرائق .
من ال تتذكر من نســاء العراق حناء
البصرة  ،أنها أول الفرح .
خمس محاور نقدية للرواية
في البصرة
وناقش احلضور خالل إيــام امللتقى
خمسة محاور نقدية تضمنت واقع
الرواية العراقية في راهنها وحتوالتها
 ،وفاعلية األجناس السردية والرواية
النسوية العراقية ورواية الرحالت ،
والرواية والســينما  ،ومحور الرواية
العراقيــة ما بعــد التغيير  ،فضال
عن األحتفاء بسيرة ومنجز الروائي
الراحل محمود جنداري .
كما تضمنت أعمال امللتقى قراءات
لعــدد مــن الشــهادات لروائيــن
عراقيني شملت شــكلت جتاربهم

الروائية عالمات مهمة على خارطة
الرواية العراقية اجلديدة .
لتنطلــق بعد ذلك أعمــال امللتقى
على قاعــة الفراهيــدي في فندق
الشــيراتون  ،وكان محور اجللســة
األولى « آفــاق الروايــة العراقية «
أداراجللســة د .ضياء الثامري ومقررا
لها د .أحمد الزيدي .
وحتــدث د  .الثامري عن مســتقبل
الرواية العراقيــة وهي تدون الراهن
وتستشــرف الرؤيا البعيــدة نحو
أفق ومســار واع  ،قــرأ الناقد عبد
الكرمي يحيى ورقته النقدية « رواية
األقليــات والقوميات ،وقــرأ الناقد
جميل الشــبيبي وقتــة املعنونة «
تعالق الســيرة الذاتية في الرواية
العراقية  ،فيمــا قدم الناقد مقداد
مســعود ورقته املوسومة « روائيات

البصرة يتحكمن باملد واجلزر .
وجاءت ورقة الناقــد والقاص حامد
عبــد احلســن حميدي بعنــوان «
الرواية العراقية في اخلارج « لتنتهي
القراءات عند الناقــد زهير اجلبوري
متحدثا فــي ورقته عــن « مهدي
عيسى الصقر روائيا .
شهادات اجللسة األولى
الروائــي طه حامد الشــبيب ممزقا
شــهادته ليقرأ محبتــه للبصرة
وأهلها  ،وجــاءت شــهادة الروائي
خضير فليح الزيــدي حتت عنوان «
هندســة اخملطط الروائي « لتنتهي
الشهادات عند الروائي محمد علوان
جبر بعنوان ملاذا تكرهني رميارك « .
وتضمن محور اجللسة الثانية التي
أدارهــا د.خالد علي اليــاس منجز

احملتفى به «محمود جنداري» ،حيث
حتدث د  .سلمان كاصد عن محطات
مــن أجنــازه القصصي وأســلوبه
السردي الذي أرسى من خالله لبنات
أساسية في القص العراقي  ،ليتيح
اجملــال الى القــاص محمد خضير
وورقته النقدية « األسلوب السردي
في روايات محمود جنداري .
وقــرأ كذلك الناقد بشــير احلاجم
ورقته املوسومة « السرد احلاضر بني
القصة والرواية  ،فيما قرأت الناقدة
ناديــة هنــاوي ورقة نقديــة متثلت
باملرويات الروائية « األحتواء السردي
في الروايات العراقية « .
شهادات اجللسة الثانية
أدلــى بها كل مــن « الكاتبة كوثر
جبارة – السيناريو

شهادات اجللسة الثالثة
الروائي سعد سعيد
الروائي كاظم الشويلي
املترجم والباحث حسن اجلاف
وعلى هامش ملتقى الرواية الثالث
 ،أقامت نقابــة الفنانني العراقيني
– فرع البصــرة بالتعاون مع منتدى
أديبات البصرة  ،املعرض الشخصي
الســادس املوســوم « رحلة اللون
والتحــدي « للفنانة التشــكيلية
عادلة فاضل األبراهيمي .
وأفتتح املعرض د  .ســلمان كاصد
رئيــس أحتــاد أدباء البصــرة برفقة
الشاعر آوات حسن ممثل وزير الثقافة
والسياحة واألثار  ،والشاعر أبراهيم
اخلياط األمــن العام ألحتــاد األدباء
والكتاب فــي العراق وعدد كبير من
الوفود املشاركة في ملتقى الرواية
الثالــث وجمهــور البصــرة التواق
للجمال .
ضم املعرض أكثر من  30عمال فنيا
بشــتى األحجام مثلت مراحل من
ســيرتها الفنية وهــي تدخل في
عوالم التراث الشعبي واألنطباعية
الساحرة في أقتناص حلظة الفكرة
قبل أن تولد.
البيان اخلتامي
وأختتــم ملتقــى الروايــة الثالث
بقــراءة البيــان اخلتامــي من قبل
القاص عبد الستار البيضاني والذي
أكــد عن أمنياته الغمرة بالســام
ملدينة البصرة  ،وأن يزدان البصريون
بايامهــم وتواصلهــم ومطالبهم
الســلمية من أجل حقهم بكل ما
يعزز عيشــهم الكــرمي  ،وليكونوا
عنوانا عاليــا لكل مدن العراق التي
تواجــه مظاهــر الفســاد واخلراب
والتوق الى احلرية واألمان والسالم .

القصة القصيرة بيضاء تسحر الناظرين
علي السباعي
ميشي الكرام على آثار بعضهم . .
 .وأنت تخلق ما يأتي وتبتدع
املتنبي
القصة القصيرة  :متيمتي  ،القصة
القصيــرة  :ســنبلتي  ،وســنبلة
القصة  :دموعي  ،ودموعي  :قصص
النــاس  ،وأنا ال أخجــل من دموعي
أبــدا ً  ،ألن قصتــي بيضاء تســحر
الناظريــن  ،ودموعــي تضيء روحي
 ،وروحــي تضيؤهــا القصة عندما
أجد نفسي في عتمة وحزن أعيش
لعنة دسائس حتاصر اإلنسان اخملذول
داخل مجتمع قامــع يهيمن عليه
ضجر املــوت  ،وبــؤس اللصوصية
 ،ليخلو مــن حركة تدفــع به إلى
التغيير  ،كان ومازال احلزن األول في
حياتي  ،برغم ذلــك كان لي أمل ،
أن أرى هنــاك نورا ً برغم كل العتمة
التــي نعيش  ،أيقنــت أن حزني لم
يجعلني اســتثنائيا ً  ،مــا جعلني
استثنائيا ً دفاعي عن معنى حياتنا
 ،ومعنى حياتنا منّــى موهبتي في
كتابة القصــة القصيرة مذ كنت
يافعا ً  ،تطــورت متنامية قدرتي في
صياغة احلكايات مــع التناقضات
التي عصفت بالعراق اجلميل حيث
عشت وعايشت نيرانها التي أكلت
جذع نخلته املشرقة بالرطب اجلني
 ،كنت أقــرأ حتت ظالل نخلة العراق
 ،بيئتــي  ،وبني ما أقــرأ وبني بيئتي ،
قادتني القــراءة ألن أرى العراق بكل
أســاه وروعته يدفعنــي بقوة على
تأمــل حياتنــا  ،وكان االســتغراق

عميقا ً فــي التفكير بحجم البؤس
والظلم واحليف الذي يقع على ناسه
الذين يعيشــون حياتهم بال أقنعة
إبان سبعينيات القرن املنصرم حتى
تخضبت ذاكرتــي بقصص خالدة ،
وتخصبت بالذكريات  ،أعود بذاكرتي
إلــى مشــاهداتي  ،صورهم  ،صور
رمادية كاحلة متلٍّبسة بتراب االنهيار
الذي نعيشه  ،فأعيش وجع صورهم
احلية بينما ميضي قطار عمري ساردا ً
في عز صيهــود العراق القاســي
حكاياتهم  ،قطاري القصصي مثل
ً
محمــا بهموم راكبيه
قطار املوت
أصدقائــي وحكاياتهم  ،لكل واحد
منهــم قصة وذكــرى  ،عاصرتهم
حتى امتزجــت بأيامهم وأحالمهم
بالكتابــة عنهم  ،ميكننــي كتابة
حكاياتهــم فوق مســاحات بيض
زرعت خرائط أوطانهم املشــتهاة
ومدنهــم الفاضلة التــي يحلمون
بالقصــص  ،قصــة قصــة  ،حبة
حبة  ،سنبلة ســنبلة  ،بيدر بيدر ،
قصصهم تشــبه بطاقات بريدية
ملونــة بذكرياتهم احليــة  ،بينما
هم ذاهبــون صوب الفنــاء  ،تقود
قطار العمر ذكريات مرة وحلوة عند
ســاعات الفجر األولى في مدينتي
الناصريــة  ،وديــك بيــت اجليــران
يصيــح باجليــران لبدء يــوم كدح
مشــرق بالعناء واحلر واالبتسام املر
 ،وزقزقة عصافير ســدرة مدرستي
تخص النــاس بالبهجــة والفرح ،
كنت أتأمل الكادحني الذاهبني إلى
أعمالهم بوجــوه ملفوحة بالقيظ
والضيم والعســر وهم يرفعون لي
أيديهم محيني ومعلنني احتفاءهم
بغلبتهم على حياتهم وانتصارهم

من أعمال الراحل ابراهيم زاير

عليها  ،أكتشف حياتهم في سوق
مدينتي الذي يعج بالنســوة الالئي
يبعن القيمر واحلليب واللنب  ،ونساء
محلتنــا الكبيــرات الالئي يخرجن
باكــرا ً جللــب الفطــور الصباحي
ألوالدهن كنت أرقبهن بفرح طفولي
مكتشفا ً بائعي وبائعات اخلضروات
واخلبازيــن والقصابــن واحلمالــن
وسائســي عربات احلمل التي جترها
بحزم خيول رشــيقة مثل صباحات
الناصرية اجلميلة آنذاك  ،وأبتســم
فرحــا ً وعيناي تطوفــان بني عربات
حمل خشــبية صغيــرة محملة
بالبضائــع جترهــا احلميــر  ،بينما
أقرانــي الصبية من أبنــاء محلة
اجلامــع الكبير يتشــبثون خلفها
بفرح صبياني يلعبون في غفلة من
حوذيي العربات املتعبني العصبيني
املتصببــن عرقــا ً  ،تعلمت منهم
الصبــر اجلميل النافذ والعنيد على
وطء أشــواك احلياة واملشــي على
جمر الواقع  ،أرقب هذه املشــاهد
التــي ال تتكرر بفرح وصدق ويســر
ومحبة واكتشــاف  ،كنــت أحلق
مثل طائــر الســنونو صوب ضفة
الفرات الصادحة باخلير أكتشــف
حياتــي التــي حتيــط بــي كانت
ببســاطتها جميلــة  ،كنت أقف
عن يســاري ســينما األندلس وعن
مييني املكتبــة العامة التي يديرها
الراحل صبري حامــد أول من كتب
قصة فــي مدينــة الناصرية  ،وفي
القلــب  ،أمامي بوابة « األورزدي باك
« متأمال ً صيادي السمك  ،وزوارقهم
الصغيرة احململة بخير الفرات  ،أعود
مرتديا ً ثــوب الفرح إلــى محلتنا ،
وبيدي غرين الضفة أدهن به جدران

بيوت محلتنــا  ،ألكــون قريبا ً من
أهلي وناسه  ،قريبا ً إليهم مكتفيا ً
مبراقبتهــم  ،مشــاهدتهم  ،كنت
أرصدهم بفرح واكتشــاف جميل ،
أرصد موثقا ً مــا يجري في ذاكرتي .
سقطت القصة على رأسي بيضاء
تســحر الناظرين  ،ولــدت قصتي
بيضاء تسحر القارئني حياتهم بني
ســطورها  ،كتبت قصصي مبتعة
وحــزن  ،قصص جديدة ألبناء وطني
 ،القصــة القصيرة لي  :كنســمة
هــواء عليلة في حــر صيف العراق
اجلاف  ،القصة  :وحدها التي تؤملني
أينما حللت  ،القصة القصيرة التي
ضيعتني  ،أنا أحب القصة القصيرة
 ،حبهــا احلقيقــة  ،القصــة هي
احلقيقة  ،وهي حــب حياتي كلها ،
وأنت يا حبي  ،يا قصتي أذوب بحبك ،
ضيعني قلبي  ،ضيعني حبك  ،حبي
للقصة القصيــرة جعلني أعيش
أحداثــا ً لن ولم متح  ،يــا ترى أميحى
الرصــاص  ،اخلوف  ،احلزن  ،والالفتات
الســود التي حرثت بســتان أرض
قلبي بأظافرها احلادة القاسية التي
حفــرت ذكرياتها علــى جدار قلبي
مثلما يكتب العشــاق أسماءهم
بقلوبهم التي ضربها ســهم احلب
على جذوع أشجار متنزه الناصرية ؟
أدون مثلهــم دهشــتي  ،فرحتي ،
عذابي  ،أملي  ،وحزني األول فوق جذع
نخلتي بدموعي  ،وألول مرة أفضح
هذا األلم العــذب احلزين بقصصي
التي تضيء روحي  ،روحي التي فيها
ســنوات من الدموع لن متســحها
ســني العراق العجاف  ،وأنا أهمس
ّ
حملبوبتي القصة القصيرة :
 -أنا لن أنساك أبدا ً .
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عودة الى كتاب لم يأفل مع العصور

من كتب رواية دون كيخوته  ..ثربانتس ام الجيلي؟
شكيب كاظم
ذكرت في دراســتي املوســومة (دون
كيخوته :هل كتبها ثربانتس ام العربي
االندلسي سيدي حامد بن اجليلي؟()1
ان ثربانتــس لم يكتــب الرواية كلها،
بل كتب القســم االول منها ،في حني
كان القســم الثاني من حصة العربي
االندلســي ســيدي حامد بن اجليلي،
في حني ينســب الدكتور عبد الرحمن
بدوي مترجم الرواية عن االسبانية الى
الراهب الســفاح ،الذي آذى املسلمني
االندلســيني كثيرا واجبرهم على ترك
دينهــم ،ال بل ان الكاتــب االرجنتيني
الرائع البرتومانغويل في كتابه املمتع
اجلميل (يوميات القــراءة .تأمالت قارئ
شــغوف في عام من القــراءة) والذي
نشــرته دار املدى بطبعته االولى عام
 ،2008وترجمــه العراقــي املغتــرب
عباس املفرجي ،يكاد يشــكك بوجود
هذه الشــخصية ،فيرى انــه زار بيت
ســرفانتس في بلد الوليد ،كل اركان
البيــت ومحتوياتــه تبــرز عالم دون
كيخوتــه ،ال عالــم مبدعــه ،كاتبه
سرفانتس الذي يبقى غير حقيقي.
فضال عــن كثــرة االخطاء ،وفشــو
الســهو والوهم في ثنيات الكتاب ،مما
يؤكد ان هناك اكثر من شــخص تعاور
على كتابتــه واالضافــة اليه ،فضال
عن اختالفات كبيــرة وكثيرة حتى في
االفكار والتوجهات بني قسمي الرواية،
مما بســطته في بحثي املنشور ذاك ،ال
بــل اني تطرفت وقلــت ان كاتبها هو
الســيد حامد بن اجليلي ،وقد نسبها
الى ثربانتس رمبا خوفــا او لقاء مال ،او
اي ســبب من اســباب احلياة شديدة
القسوة والوطء على اصحاب العقول
والضمائر ،وفي التاريخ هناك الكثير ممن
نسبوا كتبهم للمشهورين واالغنياء،
وهل نسينا ان الروائي الروسي الشهير
ثيــودور ديستويفســكي ،كان يكتب
كثيرا ويسهب في الكتابة كي يسدد
ال َديــن الذي عليه ،بعــد ان تعاقد مع
صاحب املطبعــة الذي يتولى نشــر
رواياته ،مــن هنا جاء احلجــم الكبير
لتلك الروايات.
شغف ومتعة في القراءة
والن مــا ذكرته في دراســتي تلك يقع
في ضمن الرأي او النظرية ،التي حتتاج
الى برهان دامغ مؤكــد كي تصل الى
مســتوى احلقيقة العلمية الراسخة،
فقد وضعت في وكدي وهمتي متابعة
االمر ما امكن الى ذلك سبيال ،والبحث
عنه مادمت حيا .ولهذا قرأت واستقرأت
مبتعة وشغف ،واكثر من قراءة واحدة،
الكتاب الذي امضى العالمة العراقي
والباحث املوســوعي االستاذ الدكتور
كامل مصطفى الشيبي مئة يوم من
عمــره في كتابته املوســوم بـ(اصداء
ومالمــح عربية واســامية في رواية
لثربانتس) الصادر في ضمن سلســلة
املوســوعة الصغيرة ،وهي سلســلة
ثقافية شهرية تصدر عن دار الشؤون
الثقافية العامة ببغداد ،وحتمل الرقم
( )470لسنة .2002
الدكتــور كامل مصطفى الشــيبي،
الذي رحل عام  ،2006ولم يســتوقف
موته احــدا مــن زمالئــه او طلبته،
ويكفيــه فخرا انه كاتب للكتاب الذي
زادت صفحاته على الســت مئة ،وهو
في االصل رســالته للماجســتير من
جامعة االسكندرية وباشراف العالمة
الفيلســوف علي ســامي النشــار،
واملوســوم بـ(الصلــة بــن التصوف
والتشــيع) فضــا علــى اهتمامــه
باملتصوف املصلوب احلسني بن منصور
احلالج ،وحتقيقه لديوانه (الطواســن)
هذا املوسوعي الذي كان ينشر دراساته
القيمة في الصفحة الثقافية جلريدة
(العراق) ايــام كان يحررها طيب الذكر
والسيرة االستاذ احمد شبيب (رحمه
اهلل) في الثمانينيات والتســعينيات
املاضيات.
رأيت الدكتــور الشــيبي يحوم حول
املوضوع ،واليكاد يســبره ،وظلت بينه
وبــن الوصول الــى حقائق االشــياء
قشــرة واهية تكاد تشــبه القطمير
شــفافية ورقة ،لكنه لم يســتطع
اختراق هذا احلجاب الرقيق ،الذي يشبه
بيت العنكبوت ،هو االســتاذ اللوذعي
والباحــث املدجج بالعلــم واملعرفة،
لكنــه في نهايــة البحــث يقفز في
الهواء ليقرر كما قرر من قبله العالمة
صفــاء خلوصي ان شكســبير ما هو
اال حتريف للشيخ زبير ،ليقرر الشيبي
ان ثربانتس ،عربي اندلســي وان اسمه
عانى حتريفــا ،وان ثربانتــس ما هو اال
ثروان او ســروان واللفظــان متقاربان
في النطق ولعله من العرب القدامى،
او مــن جد نزل االندلــس وَبُعد العهد
بينــه وبني ميكائيــل صاحبنا الروائي

غالف الرواية

( )...ومــن يدري فلعل ( )...عوامل غيرت
من ثــروان الى ثربانتس ،ومن ســروان
الى ســرفانتس ،وايا ما كان االمر فان
هذه نقطة تغري بالتأمل وتبعث على
الرضا وتومض الى شعبة من الطريق
قد تؤدي الى اجلادة..ص17
رواية دون كيخوته أمنوذج
عال للعمل الروائي املتقن
اوال :قلــت ان العالمــة الدكتور كامل
مصطفــى الشــيبي يحــوم حــ ّول
احلقيقــة وال يكاد يكســر القشــرة
الواهية التــي حتيطها يقول( :ان رواية
دون كيخوته أمنوذج عال للعمل الروائي
املتقن ،في براعة الســرد والتسلسل
والتشويق ومن الصعب على القارئ ان
يتركها قبل ان يكمل قراءتها .والرواية،
بنــاء فلســفي جدلي يــدور النقاش
فيــه بــن االنســان اخليالــي املثالي
الذي يصر علــى اوهامه ويســوغها
بشتى الســبل ،وبني الواقع واضطرار
االنســان التقليدي العملي الى تقبله
والتضحية باملثل والقيم التي تلقاها
عــن آبائه وقرأها فــي الكتب لضمان
حيــاة آمنــة مطمئنة مســتقرة مبا
لها ومــا عليها .وهنا مقــام ملقال :اذ
الحظنا في القســم الثاني من رواية
دون كيخوتــه ان اجلانب اخليالي الفني
فيــه اقل من القســم االول ،وان املادة
التأريخيــة والســيرة الذاتية واضحة
فيه وتكاد تطغى على سياق االحداث،
والحظنا ايضا ان كثيــرا من االحداث
تستمد تسلسلها من شهرة القسم
االول واحترام النــاس على طبقاتهم
لــدون كيخوته ،بوصــف الرواية التي
يقوم ببطولتها احداثا تأريخية جارية
ومستمرة ،وكل هذا يعني ان القسم
الثاني من هذه الروايــة – وان كان من
الطبيعي اعتماده على القســم االول
– يأتي من الناحية الفنية االدبية بعد
القســم االول ،وانه علــى افتراض ان
القسمني روايتان منفصلتان ال مجال
للجدال في تفوق القســم االول على
الثانــي وان كان التطويل فيه واضحا
جدا) ص .23ص25
وهذا ما يعــزز ما ذهبت اليــه من ان
القســم الثاني من الرواية لم يكتبه
ثربانتس بل ســيدي حامد بن اجليلي،
فلو كانت ملؤلف واحد ،ملا ظهرت هذه
الفروقات ،فاالسلوب هو مرآة صاحبه
او صاحبته ،لذا جاء القسم الثاني اقل
فنا من االول كما يقول الشــيبي ،كما
ان القسمني روايتان منفصلتان ،هكذا
يفترض الشيبي فال مجال للجدال في
تفوق القســم االول على الثاني ،ولِ َم
نفترض ذلــك؟ والدالئل تعزز القناعات
مــن ان الرواية بقســميها ال تعودان
لكاتب واحد ،واال ما تفوق قســم على
قســم ،لو كانا صدرا عــن قلم واحد
وقريحــة واحــدة ،لكنها االســاليب
الكتابية اخملتلفة التي اســبغها اهلل
على الكتاب ليتمايزوا فيما بينهم.
اثنتان وثالثني كلمة عربية في الرواية
ثانيــا :حتت عنوان (كلمــات عربية في
رواية :دون كيخوته) يحصي االســتاذ
الدكتــور كامل مصطفى الشــيبي

اثنتني وثالثني كلمة عربية في الرواية،
اي كلمــات دخلت اللغة االســبانية،
لكنها ذات اصول عربية ومنهاRabil :
اي الربابــة العربيــة ،و Alcuzaوهــي
الكوز اناء لشــرب املــاء ،و Alferesاي
الفارس ،ولفظ اجلاللــة واهلل ،وتبارك
اهلل العظيم ،و Almuhazaاي اخملدة ،و
 Alfaquiاي الفقيه ،وتأتي االستنتاجات
الذكية التي اوردها الباحث املوسوعي
الشــيبي لتعــزز ما ذهبــت اليه في
دراســتي آنفة الذكر من ان القســم
الثاني مــن الرواية كتبه االندلســي
العربي ســيدي حامد بن اجليلي ،ولم
يكتبه ثربانتس ،الذي اكتفى بالقسم
االول ،او انه كتبه واضافه الى القسم
االول مستغال موت ثربانتس عام .1616
قــال الدكتــور الشــيبي (والكلمات
من  -26 19من ايراد ثربانتس نفســه
بوصفــه فقيها في ضبــط الكلمات
العربية التي دخلت االسبانية (!) وانها
تنقســم الى ما اولهــا اداة التعريف
(الـ) والى ما نهايتها ياء النســبة ()..
وهذا [في حد ذاتــه؟ هكذا] دليل على
ان املؤلف كان يألف العربية بنفســه
وبيئته فوق انه استزاد منها ايام اسره
فــي اجلزائر ،او ســنواتها اخلمس على
الصحيح) ص.40ص41
املرابطون
ولدى عودتي الى هــذه الكلمات ذوات
االصــول العربيــة ،النها حتمــل (الـ)
التعريف اخلاصة بالعرب وياء النســب
او النســبة في آخرها مثل :العراقي.
الســوري .وهكذا ،فوجدتها كلها في
القسم الثاني من الرواية ،التي ال تعود
الى ثربانتس بل الى االندلسي العربي
املسلم سيدي حامد بن اجليلي ،وال ادري
ملاذا اقتصر الشيبي في توصالته على
الكلمــات من  ،-26 19بــل كان يجب
اضافة الكلمــات  – 13الفارس و – 14
 Elchesالعلــوج و Tagarinos – 15اي
الثغريون ،وقد شرحها ثربانتس نفسه
في املنت -كما يقول الشــيبي – فذكر
انها تطلق على مسلمي ارغون والثغر
مبعنــى موضع احلدود بني بلد وبلد آخر،
ومثلهــا ال ُربَط – اي حراســات احلدود،
ومنها جاءت تسمية (املرابطون) الذين
حكموا عقــودا في شــمالي افريقيا
العربي في تلك االيام ،وارى ان ثربانتس
لم يعرفها ولم يشــرحها ،مما يؤكد ما
ذهبت اليه من عروبة القســم الثاني
من (دون كيخوته).
ثالثــا :قــال الدكتور الشــيبي( :ومن
املظاهــر املشــوقة فــي روايــة دون
كيخوتــه االشــارة الــى الشــعر
القشــتالي (االســباني القدمي) الذي
كانت منه رباعيات وخماسيات تسمى
العشريات ،وكان من فنونه قصائد في
املديح يبدأ كل بيــت منها بحرف من
اسم املمدوح (القسم الثاني /ص)232
فاذا عدنا الى العرب في املشرق واملغرب
وجدنا الرباعيات امرا معروفا ومشهورا
وكذلك اخلماســيات والسداســيات)
ص73
فأقول :أيســمح لي القــارئ ان اقول،
اال يدل هذا علــى ان كاتبها ،اي كاتب

القسم الثاني منها هو اجليلي سيدي
حامد؟!!
رابعا :قال العالمة الشيبي (ووردت في
الرواية اشــارة تذكرنا بتقليد قدمي في
دنيا الشــعر العربي وذلك عند االملام
بلويس تنسيلو ( )...الذي تاب عن شعر
الغزل [الذي قاله] في شــبابه ،وكتب
قصيدة شــهيرة يكفر بها عن ذنوبه)
( 10/2والهامش) ص80
اقــول :ذلك ان ذوي املكانــة العليا في
اجملتمع االســامي ،في الســلطان او
الزعامة الدينية كانــوا يتباعدون عن
قول الشــعر ( )...ومن هنا انتهى الينا
قول الشــافعي (محمد بن ادريس ()...
بن شافع القرشي االمام  214 – 150هـ
ولوال الشــعر بالعلمــاء يُزري – لكنت
اليوم اشعر من لبيد
ومن ذلك ان الرشيد ملا َعلِ َم ان املأمون
يقول الشعر ،قال له يثبط عزميته( :يا
بُنَي ،ما انت والشــعر [وامنــا هو] ارفع
حــاالت
الدنــي واقل حاالت الســري،
ّ
فدأب مــن قــال الشــعر منهم في
صباه وشــبابه على تركه في كهولته
وشيخوخته ،كما فعل الشيخ محمد
رضا الشبيبي وقد عبر عن هذا املوقف
الشاعر العراقي الفقيه اجملاهد محمد
سعيد احلبوبي واذا كان االدباء االسبان
والعرب التقوا في هذه اخلصيصة فان
الفضل للســابق كما يقضي املنطق)
ص – 80ص83
اقول :وقد احالنا الباحث الشيبي الى
القســم الثاني ،الصفحة العاشــرة
منه والهامش .أأستطيع ان اعزز بهذه
الفقــرة ،رصيدي من ان هذا القســم
الثاني من الرواية يعود للجيلي؟!!
خامســا :قال الشــيبي( :واســتطرد
ثربانتس بعد ذلك الى ســرد الظروف
االليمة التي احاطت بالعرب املسلمني
واضطرتهم الى مغــادرة بالدهم بناء
على املراســيم امللكيــة التي صدرت
فــي ســنتي  1609و/1610م – – 1018
 /1019هـــ ومن الغريــب انهم كانوا
يســتطيعون ان يحيوا في امان وحرية
في املانية وفرنسة ،عالوة على املغرب،
ولكن الرجال خاصة كانوا يعودون الى
اوطانهــم بوصفهم غربــاء اوروبيني
في املواســم الدينية االسبانية ،وذكر
ريكوته ،املنفي من بالده النه مســلم،
ان زوجته وابنته فضلتــا الذهاب الى
املغــرب علــى الذهاب الى فرنســة،
واملثيــر لالعجــاب ان ثربانتس عرض
هذه القضية االنسانية عرضا مقبوال
لــدى ابناء جنســه في ذلــك الوقت
العصيب ،بصبه على لســان ريكوته
املنفي في صورة اعتــراف منه باخلطأ
وقوله :واخلالصة اننــا عوقبنا بالنفي
جزاء وفاقــا ،وهي عقوبة بدت للبعض
ســارة خفيفة ،لكنها بــدت لنا نحن
اقســى عقوبة ،وفي كل موضع نكون
فيه نتحسر على اسبانية ففيها ولدنا
وهي وطننا الطبيعي ( )..ثم ان رغبتنا
في العودة الى هــذه البالد ،كانت من
القوة بحيث ان اولئــك الذين يعرفون
مثلي لغــة البــاد ( )...يتركون هناك
زوجاتهم واوالدهــم ويعودون الى هنا،
بسبب حبهم الشــديد لالندلس ()...

اعــرف بالتجربة صدق ما يقال من انه:
الشــيء اجمل من حب الوطن) ص.89
ص90
ويظل الشــيبي يحيل الى القســم
الثانــي من الرواية ،لكنــه لم يلتقط
حتى االن رأس اخليــط الذي يدله على
السر ،سر هذا التعاطف مع املسلمني
االندلسيني املنفيني عن اوطانهم ،بعد
ان اديلــت دولتهم ،وظلوا يتخفون كي
يكحلوا العيون مبرأى البالد التي ولدوا
فيها ونشأوا ،فيتركون الزوجة واالوالد
في بــاد ينعمون فيها باحلرية والهناء،
لكن هو الوطن يلح عليهم كي يعودوا،
هذه االفــكار واملعاناة لــن تصدر عن
ثربانتس ،النه لم ينف ولم ينف قومه،
بل صدرت عن سيدي حامد بن اجليلي
االندلسي املسلم الذي وقع على رأسه
ظلم ال يحتمل ،تغيير عقيدته ودينه او
وض ِب َ
ط
القتل ،حتى اذا اخفى عقيدتهُ ،
متلبسا باداء بعض الطقوس نفي الى
خارج االندلــس ،ال بل في النهاية نُفوا
جميعا خارجها بشــكل مأســاوي ال
يصدق يشير الى ظلم االنسان الخيه
االنســان ،هذه املعاناة وتصويرها على
هذا الشــكل البليغ ما صــدرت عن
ثربانتس بل هي معاناة اجليلي وقومه.
(عقالء اجملانني) البي القاسم
النيسابوري
سادسا :قال العالمة املرحوم الدكتور
كامــل مصطفــى الشــيبي( :وفي
ختام هــذه االوراق ،وبعد االبتهال اليه
– ســبحانه – ان يعصمنــا من الزلل
والشــطط والغلــو وغلبــة الهوى،
يسعدنا التلويح الى ان هذه املقدمات
التي ســقناها بني يدي البحث احلاضر
تشــجع الظن بانــه ،اذا كان ثربانتس
قد اشــار الى كتاب عربــي اخذ عنه
روايته ،كما ضمنهــا وقائع صحيحة
في فصولها اخملتلفــة ،فرمبا كان هذا
االمر صحيحا على سبيل الواقعية ال
الروائية ،من هنا نستطيع ان نفترض،
بعــد مالحظتنــا الكــم الكثير من
املادة العربية واالســامية في الرواية
احلاضرة ،انه اقتبــس بعض تكوينات
دون كيخوته مــن (عقالء اجملانني) البي
القاســم النيســابوري ،احلســن بن
محمد بــن حبيب ،ت  406هـ1015 /م)
وفي فلســفتهم من نحو الباب الرابع
واالربعــن مــن (الفتوحــات املكية)
البن عربــي (محمد بن علــي الطائي
االندلسي ت  638هـ1240 /م فيلسوف
وحــدة الوجود فــي التــراث العربي
االســامي ،وعندنا ان التشمر للبحث
في هذا املوضوع يســتحق اجلهد الذي
يبذل فــي ســبيله ،وقــد بدأنا فعال
[االصح حقا] ص – 106ص107
أقول :لقد اقترب الدكتور الشيبي في
هــذا النص اقترب مــن كبد احلقيقة،
وهي اشــارة ثربانتس الى كتاب عربي
اخذ روايته عنه ،ال خياال او سردا روائيا،
بل حقيقة واقعة دامغة ،من هنا جاء
الكم الكبير والكثير من املصطلحات
االسالمية التي ال يفقه ثربانتس فيها
شــيئا ،ولقد ذكرنا آنفــا تعاطفه مع
املنفيني املســلمني مــن ديارهم التي

عاشــوا فيها قرونا ،فالــذي لم يعان
الغربة واالغتــراب والنفي عن االوطان،
ال يســتطيع تصوير مشاعر املنفيني،
مهمــا اوتي احلذاقة والفهم وســعة
اخليال ،وها هو كذلــك يورد لنا الكثير
من الفتاوى االسالمية مما يؤكد اسالم
الرجــل وعروبته اذ ما شــأن ثربانتس
بهما؟
كان بودي لو قطع الشــيبي الشــك
باليقــن وتخلــص من هــذه الـ(رمبا)
فاالســتقراء العلمي لهــذا املوضوع
يؤكد تعــاور اكثر من شــخص على
كتابة هــذا النص الروائــي ،ثربانتس،
الراهب الســفاح ،ســيدي حامد بن
اجليلي وهو ما يســرده ثربانتس نفسه
في كيفية عثــوره على النص العربي
منها ،لكن الشــيبي رحمه اهلل ،يعد
ذلك وجها من وجوه التفنن ،واراه وجها
من وجوه احلقيقة ال بل احلقيقة ذاتها
وليــس وجهــا منها اذ يقــول( :كنت
ذات يوم فــي درب القناة في طليطلة
فشــاهدت صبيا اتى تاجر اقمشــة
حريريــة ليبيعه كراســات قدمية وانا
شــديد الولــع بالقــراءة  ..فدفعني
هذا امليل الطبيعي الــى تناول احدى
الكراسات ،فوجدتها مكتوبة بحروف
عربية وملا كنت ال اعرف (ال اســتطيع)
قراءتهــا وان اســتطعت متييز ما هي،
ففكرت فيما اذ كنت استطيع العثور
على عربي متنصر ،ميكن ان يقرأها لي
( )...واخيرا ساق لي القدر مترجما ()...
فقام هذا العربــي املتنصر يترجم من
العربية الى االسبانية قائال :ان العنوان
معناه (نصه) هذا :تأريخ دون كيخوته
دي ال منتشــا ،تأليف ســيدي حامد
بن االيــل املؤرخ العربي ( )...وســرعان
ما ابتعــدت ومعي العربــي املتنصر
واقتدته الــى رواق الكاتدرائية ودعوته
الى ان يترجم هذه الكراســات كلها
الى االســبانية ،او في االقل ما يتعلق
فيها بدون كيخوتــه ( )...لكن لهفتي
( )...وحرصي جعلتاني اقتاد هذا العربي
املتنصر الــى بيتي فــامت ترجمة هذا
التأريخ كله الذي اوردناه هنا واستغرق
فــي الترجمة ســتة اســابيع او يزيد
قليال) ص.86ص 87من الرواية وص.102
ص 103مــن كتاب الشــيبي موضوع
بحثنا هذا ،ويعلق الشــيبي على هذا
املقبــوس ولعلــه يعني مــدة تأليف
الرواية او تبييضها في االقل.
سرفانتس
وفــي هــذا الصــدد يذكــر الكاتب
االرجنتينــي البرتو مانغويل في كتابه
القيم واملهم (يوميات القراءة .تأمالت
قارئ شغوف في عام من القراءة) الذي
نشــرته دار املدى عــام  2008وترجمه
املترجــم العراقــي املغتــرب عباس
املفرجي ،رأيــا مهما مفــاده (صدفة
[االصح :مصادفة] عرضت عليه رزمة
اوراق مربوطــة لشــرائها ،والنه قارئ
نهم يقرأ حتــى ِمزَ َق االوراق امللقاة في
الطريق فانه يتصفح هذه الرزمة فيرى
انها مكتوبة بالعربية ،وبدافع الفضول
ملا حتويه هــذه الصفحات فانه يذهب
للبحث عمن يترجمها له اكتشف ان
اخملطوطة ليســت اال تسجيال لوقائع
مغامــرات دون كيخوته مكتوبة بقلم
املؤرخ العربي سيدي حامد بن جيلي –
والذي اتضح انه الى جانب سرفانتس
بــن املؤلفــن الذين يضمهــم اجلزء
اخلاص بالفرســان في مكتبتنا وحتت
اسم سرفانتس ايضا.
منذ تلك اللحظة ،نابض حق التاليف
اصبــح دوارا :الرواية التــي قرأنا يُزْ َع ْم
انهــا مترجمة من العربيــة ولم يعد
سرفانتس هو االب ،لكنه مجرد عراب،
في اجلزء الثاني من دون كيخوته كانت
الشــخصيات قــد قرأت اجلــزء االول،
فصححــت ونقحــت مــن اخطائها
الواقعيــة ( )...عنــد هــذه النقطة
يتساءل القارئ َم ْن اخترع َم ْن؟
معظم الكتاب لهــم وجود حقيقي،
ليس االمر كذلك مع ســرفانتس فهو
في ذاكرتي شخصية من دون كيخوته
اكثر منه رجل حقيقي ( )...سرفانتس
يبــدو لي انه ابتدع من خالل كتابه ()...
زرت بيت سرفانتس في بلد الوليد ()....
احلديقــة ،حجرة الــدرس ،غرفة النوم
( )...كل هذا يبــدع عالم دون كيخوته
اكثــر مما يبرز عالم مبدعــه ( )...يبقى
ســرفانتس غيــر حقيقــي) ص.155
ص157
نعــم .يبقى ســرفانتس غير حقيقي
وجزءا من وهم والدنيا مملوءة بالشكوك
واالوهام وســيظل االمر محتاجا الى
مدارسة ومناقشة وطول بحث.
( )1حاشــية :تراجع صفحة  103من
كتابي (التماعــات ورؤى .مثابات في
االدب والفكــر) الصادر عــن دار النايا
ودار محاكاة – دمشق – سورية سنة
2011

لدى عودتي الى
هذه الكلمات
ذوات االصول
العربية ،النها
تحمل (الـ) التعريف
الخاصة بالعرب
وياء النسب او
النسبة في آخرها
مثل :العراقي.
السوري .وهكذا،
فوجدتها كلها
في القسم الثاني
من الرواية،
التي ال تعود الى
ثربانتس بل الى
االندلسي العربي
المسلم سيدي
حامد بن الجيلي،
وال ادري لماذا
اقتصر الشيبي
في توصالته على
الكلمات من 19
 ،-26بل كان يجب
اضافة الكلمات
 – 13الفارس و 14
–  Elchesالعلوج
وTagarinos – 15
اي الثغريون ،وقد
شرحها ثربانتس
نفسه في
المتن -كما يقول
الشيبي – فذكر
انها تطلق على
مسلمي ارغون
والثغر بمعنى
موضع الحدود بين
بلد وبلد آخر

معظم الكتاب
لهم وجود
حقيقي ،ليس
االمر كذلك مع
سرفانتس فهو
في ذاكرتي
شخصية من دون
كيخوته اكثر
منه رجل حقيقي
( )...سرفانتس
يبدو لي انه ابتدع
من خالل كتابه
( )...زرت بيت
سرفانتس في
بلد الوليد ()....
الحديقة ،حجرة
الدرس ،غرفة
النوم ( )...كل
هذا يبدع عالم
دون كيخوته اكثر
مما يبرز عالم
مبدعه ( )...يبقى
سرفانتس غير
حقيقي) ص.155
ص157
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ّ
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العالم في عيوننا” ..شاعرات «الضاد» ينطقن باأللمانية *
معمر عطوي
جميل هو الشــعر خاصة حني يكون
قد خُ ّ
ــط بأنامــل ناعمــة حولتها
خشــونة احلياة إلــى أدوات للتعبير
عن هواجس وآالم ،حنــن ورثاء ،حب
ومقت ،خضوع وثورة تنتشــي بلغة
البوح والتمرد .ذاك هو ديوان “العالم
أعده وترجمه كل
في عيوننا” الــذي ّ
من سرجون كرم وكورنيليا تسيرات،
وصدر برعاية جامعة بــون األملانية.
ديوان يشــكل أنطولوجيا نســائ ّية
لبنان ّية تضم  37شاعرة تضمن 174
صفحة جمعت مقتطفات تعريفية
بــكل شــاعرة وقصائــد مختــارة
باللغتني العربية واألملانية.
تقوم فلسفة هذه األنطولوجيا ،التي
أقيم احتفال ضخم في بيروت برعاية
وزارة الثقافة ملناسبة صدورها ،على
مقولة مهمة هي “ألوان عاملنا ،عالم
بال ألــوان” ،في إيحــاء واضح إلى ما
تخفيه كل شــاعرة مــن وجع وحزن
خلف قصيدتهــا اجلميلــة .تبهت
األلــوان التي يحملهــا الظاهر حني
ينبري مــا هو مخفي خلفها وما أدى
إلــى بلورتها على صورتهــا الفنية
اجلديــدة .إذن الشــعر هــو محاولة
جتميل شــظف العيــش وصعوبات
احليــاة بصــور تعبيريــة إبداعيــة
تكفكف دمــع املُعاش ،خصوصا ً في
عالم املرأة التــي تعيش في مجتمع
ذكــوري لم يتخلص -رغــم كل هذا
التطور التكنولوجي الزاحف بسرعة
نحونا والذي يربطنا بعوالم مختلفة
ج ّلها قد تخلص من عبودية النساء
للرجال -من عقدة “املاتشو” (وتعني
بااليطالية الرجل -الســيد املتحكم
بزوجته وأسرته وأوامره ُمطاعة).
هذا ما يالحظه قــارئ األنطولوجيا
في قصائد مت اختيارهــا بعناية ،وإن
كانــت اللجنة التي اســهمت في
انتقاء األسماء قد وقعت في صعوبة
االختيار أحيانا ً أو في مطب اختيار ما
هو غير مناسب في أحيان أخرى.
لغة وسالح
لقد وجــدت بعض الشــاعرات في
كتابة الشــعر وســيلة للتعبير عن
املكبــوت وما هو خفــي ليظهر من
خالل أسلوب تعبيري عميق الدالالت
أو صورة شــعرية حتمــل من املعاني
اجلمالية ما يكفي إلســكات األلم أو
إظهاره بصورة حضاريــة بعيدا ً عن
العويل واألنــن .ورمبا هو أنني صامت.

باألحــرى وجــد بعض النســاء في
القصيدة سيفا ً لشهره ضد هيمنة
الذكورة والكبــت الذي يصادر احلرية
والرغبة ،فيما وجد فيه البعض اآلخر
لغة جميلــة للتعبير عن وجع وحزن
ومعاناة أو حتى فرح وحب ونشوة.
من هنا كانــت نظرة بعض املتابعني
األملان لألنطولوجيا نظرة استكشاف
حلاالت قد تكون جديدة بالنسبة لهم،
وهــذا كان واضحا ً من بعض املقاالت
التي ن ُشــرت في صحف أملانية حول
قدم للقارئ باللغة
هذا الكتاب الذي ّ
األملانية حملات عن الذهنية النسائية
الشــرقية أو اللبنانيــة بالتحديد.
فكتب غيرت فوستمان في صحيفة
 Signaturenالشــعر ّية املتخصصة
الصادرة في مدينــة ميونيخ ،يقول
“هذا الكتاب بالكامل ميكن أن يكون
قراءة لبنانية ،تخترق النظرة العاملية
حول هيمنــة الذكورية ،حيث تلعب
املرأة دورًا ثانويًــا .يصبح من الواضح
كيــف أن هذه احلركــة عاملية ،أكثر
انفتاحا ً على القانــون غير املكتوب،
حيث تكســر الظلم اليومي خفية
ولم تعد ترغب في التوصل إلى اتفاق
مع جميع اخلطوط احلمراء”.
أما كليمنس فاغنــر فقد كتب في

صحيفة General Anzeigerالصادرة
في مدينــة بــون ” ،إن اجملتمع هناك
(علــى الرغم من األعمــال العدائية
الفرديــة بني العديد مــن اجلماعات
الدينية ،والتي تؤدي دائما ً إلى العنف)
هو أكثر انفتاحــا ً – مع نظام تعليم
حديث وساحة إعالمية متنوعة .هذه
هــي القطاعات التي تنشــط فيها
معظم الكاتبات فــي الكتاب .هم
(مثل العديد من النساء) يعرفون عن
التمييز والعنف والصراع بني العيش
املستقل وصورة العائلة التقليدية”.
هذا املشروع كان قد سبقه مشروع
آخــر كان مببــادرة مــن جامعة بون
وأســتاذ األدب العربي فــي اجلامعة
الشاعر ســرجون كرم أيضاً ،تضمن
نشر أنطولوجيا حول بعض الشعراء
اللبنانيــن ،إذ مت اختيار قصيدة لكل
منهم ونشــرها مــع ترجمة باللغة
األملانية.
“مصح عقلي”
ّ
تعدت
لكن األنطولوجيا النســائية ّ
مسألة نشر الشعر إلى احلديث عن
املرأة والذكورية فــي اجملتمع العربي
ونضال النســاء كل على طريقتها.
خصوصا ً أن فــي لبنان رغم االنفتاح
الــذي مييزه عن غيره مــن دول عربية

اوراق ..محمد جبير وقراءة
النص السردي
فؤاد العبودي:
اذا كان النقــد االدبي او قراءة النص
هي محاولــة ألســتجالء القيمة
األعتباريــة او ســببيةالتحليل فأن
صديقــي الكاتب والناقــد املعروف
محمد جبير يتبــع طريقة مبتكرة
التشــبه الطريقــة التقليديــة
القريبة من االنطباع اكثر منها الى
اكتشاف النص الذي هو نبض النقد
مابــن ( العلة واملعلــول) ...محمد
جبير في قراءة النص السردي ورواية
الروائــي العراقي حميــد الربيعي (
احمرحانه) هنا وهو ميضي كاشــفا
عن ثراء النص الروائي حسب محمد
جبير وان حميــد الربيعي قد امتثل
واستنهض ابن األثير بعدد طبقاته
الــى ملحمــة ( جوانيــة) لبغداد
وابطالها الذين ميطرهم بالتصورات
واألخيلــة وهو يتجول عبر شــوارع
ليست كما عرفنا فيها بغداد مترفة
وسليلة لعصور البهاء والزهو وفي
اعتقادي ان قراءة محمد جبير كانت
عصية جــدا حتى علــى من اطلع
علــى رواية احمر حانــه بتركيبتها
التأريخية والــا تأريخية اي مبعنى
ان استنهاض ابن األثير وقيادته هي
اخلطوة املبتــدأ نحو ماهية هذه ال(
بغداد)بعمقهــا التأريخي وبالتالي
اسقاط تلك التحوالت املنحرفة الى
جعلها اشــبه باخلمارة ذات االلوان
املتعــددة وان بهرجها االســطوري
الذي كان الميكــن ان يصبح قاعدة
هيالمية لهــذا التحول في تأريخها
االجتماعــي والفكــري .واالبتــكار
فــي طريقة محمد جبيــر النقدية
او مااطلق عليه فــي كتابه ( قراءة
النص الســردي) تطبيق اجرائي في
روايةحميــد الربيعي....احمر حانه)
يذكر محمد جبير في سياق القطع
التأريخي والبنى املتحركة ان ( اؤلى
احملفزات ايقونة االسم التي احتلت
اعلى صفحة الغالف ملا ميتلكه هذا
االسم( املؤلف) من رصيد في املنجز

غالف الرواية
الروائي ) ويستطرد الناقد جبير( :لم
يذهب حميد الربيعــي الى التأريخ
بوصفــه مدونة او ســجال الحداث
املاضــي امنا بوصفه فعال انســانيا
قابال للتجديد والبعث ثانية اذ يقوم
من خالل هذا املنظــور بأعادة خلق
احلكايــة،ال استنســاخها او اعادة
صياغتها؛ملالئمتها لروح العصر وامنا
يسعى في كل عمل من أعماله الى
أيجاد بنية خاصة بالنص الســردي
الذي يشــتغل عليه فــي مختبره
اخلاص)  ..ان القارئ الذي يقرأ حلميد
الربيعــي ال يعنيــه ان تكون البنية
العامــة للروايــة محصــورة بني (
التقابــل بــن الواقعــي والتخيلي
بشقيه التأريخي واالسطوري ) بقدر
مايريد املتلقــي االبحار في االحداث
املتعاقبــة والوقوف علــى ( ثيمة)
العمــل الروائــي ..يجهــد الكاتب
محمــد جبير نفســه فــي تنوير
املتلقــي -القــارئ لطبيعة الغالف
دون اليقــن بأن هذا املتلقي اليهمه

ان كان الغــاف فيــه مــن التأويل
مافيه على اهميــة االخراج الفني
(التصميــم) اخلارجــي للغالف دون
االنتباهة الى ماوضــع فيه املتلقي
من التيه الذي هو في غنى عنه حيث
يذهب جبيــر في قراءته الســردية
للغالف (تشير املكونات التشكيلية
لســطح الغالف االؤل اسئلة خارج
يقينية االســم تبدأ مــن العتبة(
احمر حانه) ومــا ينتجه من دالالت
خارج املكون  ،مكــون نصيةالعتبة
 ،متوافقا مع املكنونــات الثقافية
للمتلقي)  ....وال ادري كيف استقى
او حصل على االستشعار من جانب
املتلقي الثقافي انا فقط ناقشــت
طريقة محمد جبيــر النقدية وهي
بالتأكيد طريقة جديدة واستثنائية
ووددت لو اطلعت على الرواية لقلت
انه أطنــب كثيرا فــي جعل احمر
حانه احدى الروايات املهمة جدا......
وسأقف هنا حتى يتسنى لي قراءة
الرواية املذكورة ولي عودة

فإن وضع املرأة مــا يزال دون املطلوب
وال تزال بعض التشريعات والقوانني
تنتقص مــن حقوقهــا ودورها في
العمل واحلياة.
ثمــة نصــوص عديــدة تضمنهــا
الكتاب منها قصيدة “مصح عقلي”
للشــاعرة لوركا سبيتي حتكي فيها
عن البنت التي تعاني من مشــاكل
نفسية ومتثل أمام اآلخرين ،تقول:
اجلن والشياطني
“صدقت حكايات ّ
ق ّلدت العاقلني وتز ّوجت عاقال ً طبخت
له األرز
مسدت سريره
ّ
انتظرته طيلة الظهر.
وأجنبت منه أطفاال ً عقالء.
م ّر عمر وأنا ّ
اتنفس هواء العاقلني
آكل خبزهم وأرفع كأسهم،
أدعوهــم لزيارتــي وأضحك معهم
عليهم
ولكنّني ما زلت ك ّلما نزلت الساللم
عقلي
مصح
يسري بي خدر رائحتُه
ّ
ّ
كأنــي ملتصقة في عناق عالقة بني
ّ
احللم ونّهايته…”
اإلعالمية ندى احلاج تكتب في “قصة
اجلسد”:
َ
جسدك
“قد يكون اجلس ُد آخرَ غيرَ
س َ
سه
ك وال تل َب ُ
يل َب ُ

َسيغ َ
ُ
ُ
ك
َسيغ ُه وال يست
تست
قد يكو ُن جس ُد َك غري ًبا آخر
ال تعر ُفه وال يعر ُف َ
ك
وحني ال يناديك اآلخ ُر وال تناديه
َ
واألليف
يصبح الهوا ُء ندميَك األقرب
ُ
ال ّرهيف
ُّ
احتواء آخر يَسري فيك ال يرويك.
وكل
ٍ
ت ُعانقُ العتمة؟
أُعانقُها
ت ُعانقُ الهواء؟
أُعانقُه
والعشــب وكل ما ينبــت من األرض
ويعلو في السماء
ألعانقه في سري ومائي ووحدتي…”
“زمان اجلاهل ّية”
أما عنايــة زغيب في “قلــق وامرأة”
فقد تعرضت ملســألة التراث والدين
والتأويل إذ تقول:
“يا سادَتي :
قد عاد يُقلقني
زما ُن اجلا ِهلِ ّي ِة …
بعدما عادت حوادثه
تئن مرارةً ،وتك ّررت …
ّ
وكأنّنا لم ندرس التّاريخ،
أم َة القرآن،
يا أجدادنا ،يا ّ
ال بل نحن أ ّول أ ُ ّمة لم تستفد،
وكأنها ما أبصرت ،وتفقّ هت …!

يا سادتي:
هل عاد عصر اجلاهل ّي ِة ؟!
ذلك الزمن الذي
وَأَدَ ال ّرجا ُل به النّسا َء،
ألنها أنثى…”.
لعل قصيدة باسمة بطولي “حنظلة
البيت” جميلة ومع ّبرة ،لكن كان من
األفضــل أالّ تتق ّيــد بالقافية وتترك
العنان لكلماتها على طريقة الشعر
احلر ،ألن الشعر العربي املُقفى يحتاج
الى تقنية خاصة ال يبدو أن الشاعرة
برعت فــي اســتخدامها فافتقدت
قصيدتها الى املوســيقى والتناغم
اللذين مييزان هذا النوع من الشــعر.
أما قصيدتها “إرجوحة األوهام” فبدت
ُشرت قصيدة جريئة لدارين
أفضل .ون ِ
حوماني ،بعنوان “دين السفلة” تقول
فيها:
“أمــي املصنوعة مــن فرائض احلياة
ّ
والصالة
تنصحني دو ًما
ودو ًما تقول
أنّها كلمتها األخيرة لي
أن أعود الى اهلل
وأن ال أخرج من فراش زوجي
كي أحتفظ بأطفالي

اصدارات

أما إدفيــك شــيبوب ()2002-1919
التي كانت من أوائــل املناضالت من
أجل حقوق املرأة في لبنان فقد اختير
لها نص جميل وممتــع بعنوان “قدر”،
زجــه في أنطولوجيا
لكن ال أظن أن ّ
شعرية كان مناسباً ،ألنه يدخل حتت
نوع القصة األدبي.
وللفنانــة التشــكيلية فاديا بدران
قصيدة تقول فيها:
ني على ّ
الشاطئ ،أقدامنا
” كنّا أب َي َ
ض ِ
السماء..
مل وأجنحتنا ّ
في ال ّر ِ
ُ
املوج وتنتابنا الغواية؟
يدركنا
ملاذا
ُ
آن
في
غبة،
ر
وال
اهلل
نــا
ع
يتناز
وكيف
ُ
ّ
ٍ
م ًعا…”.
مت ّرد وقلق
تضمن الكتــاب قصيدة “مترد” لغادة
إبراهيــم ،وقصائــد لــكل من هدى
ميقاتــي ،هالة نهرا ،هــدى نعماني،
إنعام فقيه ،عناية جابر ،جميلة عبد
الرضا و”قلق امرأة ” لعناية زغيب.
بدورهــا تتمرد جميلة حســن على
ســلطة الرجــل بقولها فــي “نداء
امرأة”:
َ
كفاك اعتباري ضلعك املفقود
”
أو نفرًا في جيش حرميك،
لن أكون ملحقة بك
لن أكون مضا ًفا إليه
وال الضمير املتصل،
َ
لن ّ
فراشك
ألف دورات سبع حول
أنا املتم ّردة على الــوأد ،على ال ّرجم،
على سجن النساء…”.
ونشرت للشــاعرة املوسيقية ليندا
نصار قصيدتــان بعنوان “ولدت بيننا
كيميــاء” ،و”هل أغلق ذاكــرة الباب
علــي” ،وللشــاعرة مهــى بيرقدار
اخلــال (أرملة رائد احلداثة الشــعرية
العربية الشــاعر يوسف اخلال) عدد
من اللوحــات الشــعرية القصيرة.
كما تضمن الديوان قصائد لكل من
الشــاعرات :مهى خيربك ناصر ،مرمي
خريباني ،ماري قصيفي ،مي األيوبي،
ميرا صيــداوي ،ندى حطيــط ،نادين
طربيه ،نســرين كمال ،نور سلمان،
رنيم ضاهر ،ريتا باروتــا ،صباح زوين،
سناء البنا ،ســوزان شكرون ،سوزان
تلحوق ،فيوليــت أبو اجللــد ،إيفون
الضيعة ،زهرة مروة وزينب حمود.
* “العالم فــي عيوننا” أنطولوجيا
نســائية لبنانية شــعرية ،ترجمة
كورنيليا تســيرات وسرجون كرم،
صدر عن “شاكر ميديا” في أملانيا.
*ضفة ثانية

اعالن
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سومو تدرس شراء صهاريج لتخزين الخام في آسيا

 3أسهم تصعد بسوق
«األوراق المالية»

بغداد ـ الصباح الجديد:
أنهى املؤشــر العام ملؤشر سوق العراق لألوراق
املالية تعامــات أمس األربعاء ،مرتف ًعا ،1.21%
رابحا  6.37نقطة،
عند مستوى  532.33نقطةً ،
مقارنة مبستويات إغالق الثالثاء.
ودعم أداء البورصة ،ارتفاع  3أســهم تقدمها
مصــرف املنصــور بنســبة  ،9.84%وبغــداد
للمشروبات الغازية  ،2.86%واملصرف التجاري
بـ .2.38%
في املقابل ،تراجع  10أســهم تصدرها آســيا
سيل لالتصاالت  ،4.65%واملصرف األهلي ،3.7%
وإنتاج وتسويق اللحوم .2.95%
وارتفع حجم التداوالت أمــس إلى  3.49مليار
ســهم ،في مقابــل  252.89مليون ســهم
باجللســة املاضية ،كما زادت قيمة التداوالت
إلى  1.47مليار دينار ،في مقابل  288.81مليون
دينار باجللسة السابقة.
وتصدر ســهم مصــرف املوصــل التعامالت
حجماً ،من خالل تداول  3.1مليار سهم ،وتصدر
ســهم مصرف جيهان السيولة بقيمة بلغت
 675.75مليون دينار.

انهيار قياسي جديد
للريال اإليراني

الصباح الجديد ـ وكاالت:
ســجل الريــال اإليراني مســتوى قياســيا
منخفضا فــي مقابل الــدوالر األميركي في
السوق غير الرسمية ،األربعاء ،وسط تهديدات
جادة من واشــنطن بفرض مزيد من العقوبات
على طهران ،لتتواصل األرقام احلمراء هيمنتها
على لوحات سعر العملة في الصرافات.
وذكــرت وكالة تســنيم الرســمية أن الدوالر
معروض بسعر يصل إلى  170ألف ريال ،وذلك
في أحدث انخفــاض للعملة الهشــة ،التي
خسرت ما يقرب من  80باملئة من قيمتها على
مدار عام .وكان سعر التداول غير الرسمي قد
وصل ،الثالثاء ،إلى  165ألف ريال للدوالر الواحد،
بحسب موقع «بونباست.كوم» املرجعي.
وبســبب النزول املســتمر ،اكتســت لوحات
األســعار اإللكترونية باللون األحمر ،الذي يدل
على نزول ســعر العملة ،فيما أوقف صرافات
عدة عرض األسعار بسبب التغير السريع.
وأصبح الهبــوط اجتاها معتادا على أســاس
يومي للريال بعد انسحاب الواليات املتحدة من
االتفاق النووي املوقع عام  2015بني إيران والدول
الست الكبرى.
وبــدأ تراجع العملــة في خريــف  2017حني
هــدد الرئيس ترامب باالنســحاب من االتفاق،
والتراجع مســتمر منذ أن نفذ وعيده وسحب
بالده من االتفاق في نيسان املاضي.

استقرار أسعار
الذهب عالميًا

الصباح الجديد ـ وكاالت:
استقرت أسعار الذهب ،أمس األربعاء ،مع توخي
املســتثمرين احلذر قبيل ختــام اجتماع مجلس
االحتياطــي االحتادي (البنك املركــزي األميركي)
حيث من املتوقع أن يرفع صناع السياسات أسعار
الفائدة للمرة الثالثة هذا العام.
وســجل الذهب ســعرا ً فوريا ً من دون تغير يذكر
عند  1200.43دوالر لألوقية (األونصة) بعد أن حترك
في نطاق ضيق يبلغ أربعة دوالرات خالل اجللســة
واختبر مستوى املقاومة املهم عند  1200دوالر.
واســتقرت عقود الذهب األميركية اآلجلة عند
 1204.70دوالر لألوقية.
وقال جون شــارما االقتصادي في بنك استراليا
الوطنــي «ينتظر النــاس الســتقاء االجتاه من
مجلس االحتياطــي ...أعتقد أن اجمللس لن يحيد
عن املسار .لكن قد يذكرون أن احلرب التجارية (بني
الصني والواليات املتحدة) رمبا تؤثر على النمو».
ويختتــم مجلــس االحتياطــي اجتماعه إذ من
املتوقع أن يرفع أسعار الفائدة للمرة الثامنة منذ
أواخر  .2015ويتوقع املســتثمرون زيادة أخرى قبل
نهاية السنة لكن توقعات  2019أقل وضوحا.
ونــزل البالديوم  0.3باملئة فــي املعامالت الفورية
إلــى 1058.24دوالر لألوقية بعد أن ســجل أعلى
مستوياته منذ أواخر كانون الثاني عند 1068.50
دوالر في اجللسة السابقة.

اقتصاد

«النفط» تستأنف انتاج حقل القيارة
بمعدل  30ألف برميل يوميًا

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلــن وزيــر النفط جبــار علي
حســن الللعيبــي اســتئناف
انتاج حقل القيارة النفطي في
محافظــة نينوى مبعدل  30الف
برميــل يوميا ً بعد أعــادة إعمار
شاملة لآلبار واملنشآت واألنابيب
املتضررة.
وقال اللعيبي في بيان صحافي،
ان «اســتئناف االنتــاج من هذا
احلقل يعد اجنــازا وطنياً ،عندما
اســتطاعت املالكات من حتويل
اآلبار النفطيــة احملترقة واملدمرة
الى آبار منتجة».
وأضــاف اللعيبــي ان «الــوزارة
وضعت خطــة طموحة اليصال
االنتاج من احلقل املذكور الى 60
الف برميل يوميــا ً نهاية العام
احلالي».
ومضــى وزيــر النفط الــى الى
القــول ،أن تصدير النفط املنتج
مــن احلقــل املذكــور وألول في
تاريخــه ،بعــد ان كان يخصص
لالستهالك الداخلي فقط ،يقع
على عاتق شركة تسويق النفط
«ســومو» التي تقوم بتســويق
وبيــع النفط الى خــارج العراق،
وهذا مــا يعزز اإليــرادات املالية
للخزينــة االحتادية مــن العملة
الصعبة.
في الســياق ،أفاد مسؤول كبير
فــي القطاع ،امــس األربعاء ،إن
شركة تســويق النفط (سومو)
تدرس االستحواذ على صهاريج
لتخزين النفط في آسيا وترحب
بإجــراء مباحثات بشــأن مزيد
من اتفاقات تقاســم األرباح مع
سعيها لتوسيع نطاق حضورها
في املنطقة.
وقــال علي نــزار مدير قســم
تســويق النفــط اخلــام والغاز

ارتفعت أسعار
النفط في األسبوع
الحالي بفعل الضبابية
التي تكتنف آفاق
المعروض العالمي
في أعقاب قرار
فرض عقوبات
أميركية على صادرات
النفط اإليرانية
واستبعاد السعودية
وروسيا أي زيادة
فورية في اإلنتاج

حقل القيارة

في ســومو على هامش منتدى
تباحثي« :نتطلع إلى االستحواذ
على صهاريج تخزين ،على مرافق
في سوقنا الرئيسة وهي آسيا».
وتابع” :وبالتالي فأن أي اتفاقات أو
صفقات أخرى لتقاســم األرباح،
مبا يخــدم هــذه األهــداف ،قد
ندرسها».
وأوضح أن «الصفقات ينبغي أال
تتســبب في أي تضارب مصالح
مع االتفاقات القائمة».
وأقامت سومو مشروعا مشتركا
مــع ليتاســكو ،ذراع التجــارة
لشــركة لوك أويل ،وبدأت توريد
خام البصرة للشــريك الصيني

تشــن هوا أويل التي ســتقيم
مشروعا مشتركا معها قريبا.
عامليــاً ،قال مســؤول في قطاع
النفط النيجيــري أمس األربعاء
إن منظمــة البلــدان املصدرة
للبتــرول (أوبك) ســتعمل على
موازنة السوق بعد ارتفاع أسعار
النفط إلى أعلى مستوياتها في
أربع ســنوات ،لكن خياراتها قد
تكون محدودة بالطاقة الفائضة
املتاحة.
وقــال ماالم ميلي كيــاري ،مدير
تســويق اخلام بشــركة النفط
الوطنيــة النيجيرية وممثل بالده
في أوبك ،لرويتــرز ”من الواضح

أن أســعار النفط املرتفعة تؤثر
على الطلب ،لــذا ينبغي موازنة
السوق بنحو ما“.
وأضــاف ”أوبك ســتبذل كل ما
بوســعها لتحقيق االســتقرار
وموازنة السوق ،لكني على ثقة
بأنكــم تدركون أيضــا أن هناك
حدودا ملا ميكنهم القيام به .يجب
أن تتوافر الطاقة الفائضة“.
وارتفعــت أســعار النفــط في
األسبوع احلالي بفعل الضبابية
التــي تكتنــف آفــاق املعروض
العاملــي في أعقاب قــرار فرض
عقوبات أميركيــة على صادرات
النفــط اإليرانيــة واســتبعاد

اإلنتاج من احلقــول القائمة إلى
جانب بــدء إنتاج جديد من حقل
في املياه العميقة جدا.
ويقع حقــل إجينا النفطي على
مســافة نحــو  130كيلومترا
قبالة ساحل نيجيريا وعلى عمق
يتجاوز  1500متر .ومن املتوقع أن
يبدأ اإلنتاج في كانون األول ،وقد
يبلــغ ذروته عند  200ألف برميل
يوميا.
ويزور كياري سنغافورة لتدشني
خــام إجينا اجلديد مع مشــغل
احلقل شــركة توتال الفرنسية
العمالقــة للنفــط فــي مؤمتر
البترول آلسيا واحمليط الهادي.

السعودية وروسيا أي زيادة فورية
في اإلنتاج.
وقال كيــاري إن نيجيريا تخطط
لزيادة إنتاجهــا من النفط اخلام
واملكثفــات مبقــدار  100ألــف
برميل يوميا بحلول نهاية العام،
مقارنة مع نحــو مليوني برميل
يوميا في الوقت الراهن.
ويبلــغ إنتاج البالد مــن النفط
اخلام حاليا نحو  1.7مليون برميل
يوميا.
وأشــار كياري إلــى أن نيجيريا
تســعى في عام  2019للوصول
مبتوســط اإلنتاج إلى  2.3مليون
برميل يوميــا عن طريــق زيادة

العراق والبنك الدولي يبحثان إنشاء صندوق إئتمان المانحين لإلعمار
بغداد ـ الصباح الجديد:
ناقش احلكومة مع البنك الدولي
وســفراء اإلطــار العام ملشــروع
انشــاء صندوق االئتمــان متعدد
املانحني  MDTFلتمويل مشــاريع
اعادة اعمار العراق.
وذكر بيان لألمانــة العامة جمللس
الوزراء ،ان األمني العام علي العالق
أكد خالل لقائه ممثلي ســفارات
أملانيا واململكــة املتحدة والبنك

الدولي واملديــر اإلقليمي ملنطقة
املشرق في البنك الدولي ،إضافة
الى وكيــل وزارة املالية وكالة عن
اجلانــب العراقي «ضــرورة تبني
صيغة عمل وأطــار للتعاون في
املرحلــة املقبلة يتمكــن البنك
الدولي والــدول املانحة مبوجبها
جتاوز املصاعــب وتقــدمي الدعم
املمكن للعراق ،مع إعطاء االولوية
املطلقة ألي دعم دولي في قطاعي

الصحــة والتعليــم ألثرهما في
تطور التنمية البشرية مستقبال
في العــراق» .وأضــاف البيان ان
«الصندوق يهدف الــى مجابهة
حتدي عجز امليزانية وانشاء منصة
لعمليات التمويــل لغرض اعادة
اإلعمار االقتصــادي والتنموي في
العراق ،إذ يعمل الصندوق بطريقة
شفافة إليصال ما يقدمه اجملتمع
الدولي من منح لتمويل مشاريع

داخل العراق في املناطق املتضررة
جراء االرهــاب واحملافظات االخرى
التــي تعاني من تدني مســتوى
اخلدمــات كمحافظــة البصرة،
ولضمــان التنســيق والتكامل
واالصالحات االقتصادية الشاملة
يعمــل الصنــدوق مــع وزارة
التخطيط كونها اجلهة العراقية
التي تزود املانحني بقائمة أولويات
مشاريع القطاعات كافة».

وأضــاف« :ومبوجــب الصنــدوق
تقــوم اجلهــات املانحة بحشــد
مســاعداتها املالية في صندوق
االئتمــان متعــدد املانحــن
( )MDTFوباشــراف البنك الدولي
وبالتنســيق مع وزارة التخطيط
لتمويل مشــاريع ذات أولوية من
شأنها تقدمي اخلدمات األساسية
في قطاعات مثل املياه والكهرباء
والصحــة والتعليــم ،فضالً عن

قطاعــات أخــرى تشــمل االمن
والزراعــة والنقــل واالتصــاالت
واملؤسسات العامة واإلسكان».
وتابــع :كما ســيحقق الصندوق
«اإلصالحات االقتصادية الهادفة
إلى حتســن مســتوى اشــراك
القطــاع اخلــاص في املشــاريع
االستثمارية وخلق بيئة اقتصادية
جاذبة وآمنة لالســتثمار وإنعاش
القطاع اخلاص في العراق».

التخطيط :انخفاض معدل تضخم آب بنسبة % 0.8
بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلنــت وزارة التخطيط ،أمس
االربعــاء ،عــن تراجــع معدل
التضخم خالل شهر اب املاضي
بنسبة ( )0.8%مقارنة مع شهر
متوز الذي ســبقه ،كاشفة عن
وجود ارتفاع طفيف في معدل
التضخم الســنوي بنســبة
( )0.4%باملقارنة مع شهر آب من
العام املنصرم .2017
وقال املتحدث الرســمي للوزارة
عبدالزهرة الهنــداوي ،في بيان
صحافــي ،إن «اجلهــاز املركزي

تقـرير

لالحصــاء تابــع مؤشــرات
التضخم في عموم البالد خالل
شهر اب املاضي من خالل مسح
االسعار للسلع واخلدمات ،وقد
اظهرت نتائج املســح ان الرقم
القياســي العــام لشــهر آب
 2018فــي العراق بلغ ()105.0%
اذ انخفــض بنســبة ()0.8%
باملقارنة مع شهر متوز .»2018
وعــزا الهنــداوي ،أســباب
االنخفــاض إلــى «انخفــاض
قســم األغذية واملشروبات غير
الكحوليــة بنســبة (،)0.2%

قســم التبغ بنســبة (،)1.4%
قسم املالبس واالحذية بنسبة
( ،)2.0%قســم السكن بنسبة
( ،)0.8%قســم التجهيــزات
واملعــدات املنزليــة والصيانة
بنسبة ( ،)1.4%قسمي الصحة
والنقل بنســبة ( ،)0.2%قسم
االتصال بنســبة ( ،)2.8%قسم
الترفيه والثقافة بنسبة (،)2.7%
قسم التعليم بنسبة (،)2.4%
قسم املطاعم والفنادق بنسبة
( )0.6%قسم السلع واخلدمات
املتنوعة بنسبة (.»)0.7%

وأشــار إلى« ،انخفاض مؤشــر
التضخم األســاس خالل شهر
اب مبعــدل ( )9.0%عن الشــهر
الســابق ،فيما انخفض مؤشر
التضخم االســاس الســنوي
بنســبة ( )0.7%باملقارنــة مع
شهر آب  ،»2017مؤكدا «ارتفاع
معدل التضخم السنوي خالل
شــهر آب  2018الــى ()0.4%
مقارنــة مع شــهر آب  2017اذ
بلغ الرقــم القياســي حينها
(.»)104.6%
وتابــع املتحــدث الرســمي،

أن «االرتفــاع الســنوي ناجم
عن تســجيل قســم األغذية
واملشــروبات غيــر الكحولية
ارتفاعا ً قدره ( )1.2%ليســهم
مبقدار ( )70.5%في معدل التغير
السنوي وتاتي التغييرات نتيجة
الرتفاع مجموعــة اخلضراوات
بنســبة ( ،)14.3%وانخفــاض
قســم التبغ بنســبة ()0.9%
ليســهم مبقــدار ( )-1.4%في
معدل التغير السنوي».
وأردف« :فيما ســجل قســم
املالبس واألحذية انخفاضا ً قدره

( )0.7%ليســهم مبقدار ()-9.8%
فــي معــدل التغير الســنوي
وذلك بســبب انخفاض اسعار
مجموعــة املالبــس بنســبة
( )0.1%ومجموعــة االحذيــة
بنســبة ( ،)3.1%وكذلك سجل
قســم الســكن انخفاضــا ً
قــدره ( )2.1%ليســهم مبقدار
( )-137.4%فــي معــدل التغير
السنوي بسبب انخفاض اسعار
مجموعة االيجار بنسبة ()2.6%
ومجموعــة صيانــة وخدمات
املسكن بنسبة (.»)5.3%

ّ
تخفض رسوم اإلستيراد
بكين

المركزي األوروبي :أميركا أكبر خاسر من حرب التجارة مع الصين
متابعة الصباح الجديد:
أظهر منوذج محــاكاة للبنك املركزي
األوروبــي أمــس األربعــاء أن الواليات
املتحدة ســتكون أكبر اخلاســرين إذا
بدأت حربــا جتارية مع الــدول األخرى
بينما ســتحقق الصني استفادة أكبر
بعد الرد بإجراءات انتقامية.
وكان الرئيــس األميركي دونالد ترامب
قال فــي آذار إن احلروب التجارية ”جيدة
ويسهل الفوز بها“ وذلك حني بدأ نزاعا
مع الصني فرضت فيه إدارته رســوما
جمركيــة على الصلــب واأللومنيوم
وعدد من املنتجات الصينية اخملتلفة.
وتفترض دراســة البنك املركزي فرض
رســوم أميركية نسبتها عشرة باملئة
على جميع الــواردات ورد الدول األخرى
باملثل .وتشير الدراسة إلى أن الواليات
املتحدة ستتحمل الوطأة الكبرى في
تقلص التجارة والضرر الواقع على ثقة
املستهلكني واملستثمرين.
وقالت الدراســة ”النتائــج التقديرية

تشير إلى أن وضع الصادرات الصافية
للواليــات املتحدة ســيتدهور كثيرا...
في هــذا النموذج ،تضخ الشــركات
األميركيــة اســتثمارات أقل وتوظف
عمــاال أقــل ،وهو مــا يعظــم األثر
السلبي“.
ويقــدر املركــزي األوروبــي أن النمــو
األميركي سينخفض أكثر من نقطتني
مئويتني .ويتوقع صندوق النقد الدولي
حاليا أن ينمو االقتصاد األميركي 2.9
باملئة هذا العام و 2.7باملئة في السنة
املقبلة.
فــي املقابل ،ستســتفيد الصني من
زيادة الصــادرات إلى دول ثالثة تخضع
فيها الســلع األميركية لرسوم ،لكن
هذا املكسب الطفيف سيكون مؤقتا
وســيبطله جزئيا األثر السلبي الواقع
على الثقة.
في غضون ذلك ،قد تنخفض التجارة
العامليــة مبا يصــل إلى ثالثــة باملئة
مقارنة مع فترة األساس.
ومنوذج البنك املركــزي األوروبي نظري
بحــت وال يطابق األوضــاع الواقعية

للتجــارة .وفرضت الواليــات املتحدة
رســوما جمركية على ســلع صينية
بقيمة  200مليــار دوالر ،وردت الصني
بفــرض رســوم على ســلع أميركية
قيمتها  60مليار دوالر.
وكشــفت الصني أمــس األربعاء عن
خطط خلفض الرســوم على منتجات
من بينهــا اآلالت واملعدات الكهربائية
واملنسوجات بدءا من األول من تشرين
الثاني فــي الوقت الــذي تتأهب فيه
البــاد حلــرب جتارية متصاعــدة مع
الواليات املتحدة.
وقالت احلكومة الصينية في اجتماع
ترأســه لي كه تشــيانغ رئيس الوزراء
الصينــي إن مــن املتوقــع أن تــؤدي
التخفيضات على مــا يزيد عن 1500
منتج صناعي إلى تقليص التكاليف
على املستهلكني والشركات بنحو 60
مليار يوان هذا العــام ،وفقا ملا أوردته
اإلذاعة الرسمية.
وأضافت احلكومة أن إجمالي مستوى
الرسوم سينخفض إلى  7.5باملئة في
 2018مــن  9.8باملئة في  2017نتيجة

للقرار.
وتعهدت بكني باتخــاذ خطوات لزيادة
الــواردات هــذا العام وســط توترات
متنامية مــع بعض أكبر شــركائها
التجاريني مثل الواليات املتحدة.
وتتهم بكني واشــنطن ”بوضع سكني
على رقبتها“ مع سريان رسوم أميركية
على ســلع صينية بقيمة  200مليار
دوالر يــوم االثنني ،مما دفــع الصني للرد
بفرض رســوم إضافية على منتجات
أميركية بقيمة  60مليار دوالر تشمل
الغاز الطبيعي املسال.
وقالت احلكومة الصينية إن متوسط
الرســوم علــى اآلالت واملعــدات
الكهربائيــة ،وهــي من أكبــر واردات
الصني من حيث القيمة ،سينخفض
بنحــو الثلث إلــى  8.8باملئة من 12.2
باملئة.
وأظهــرت بيانات رســمية أن الصني
اســتوردت آالت ومعــدات كهربائية
بقيمة تزيد علــى  632مليار دوالر في
األشهر الثمانية األولى من العام بزيادة
 19.6باملئة على أساس سنوي.
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العادة الحياة في الموصل

«خلوها أجمل» حملة أطلقها اكثر من  150متطوعًا

املثقــف الــذي ال يرضــى ان يرى
مدينت ُه بهذا احلــال اولى حمالتنا
كانــت مستشــفى اخلنســاء
لالطفال والــوالدة حيث دخل اكثر
من  100متطوع لهذا املستشفى

ومت تنظيفــه ورفــع االنقاض منه
بالكامل وبعدها كان التركيز على
إعادة احليــاة التعليميــة فقمنا
بتنظيف املدارس والكليات وبعدها
تنظيف الشوارع وصوال ً الى إنطالق

عمليــات حترير اجلانب االمين فقمنا
بعمل فريق اغاثي عاجل إلستقبال
العائالت الهاربة من تنظيم داعش
االرهابي ُ
فكنا نقــف على جوانب
نهر دجلة حيث نستقبل العائالت

ً
بدال من
استعمال تسمية «دكتور»
«عمو» داخل المؤسسات الصحية
وجهت وزارة الصحة موظفيها باســتعمال تسمية
(دكتور) ً
بدل مــن (عمو) في املستشــفيات والدوائر
التابعة لها.
ونص الكتــاب« :نظرا ً ملقتضيــات املصلحة العامة
ولرفــع املســتوى الثقافــي ملهنــة التمريــض في
املؤسســات الصحيــة ،وجهــت الــوزارة املالكات
التمريضية بعدم استعمال تسمية (عمو) للطبيب
واالقتصار على التســمية الرسمية (دكتور ،طبيب)،
داخل املؤسسات الصحية وفي اثناء الدوام الرسمي”.
ووجهت بعدم «تســمية كل املــاكات التمريضية
بـ(مضمــد) ،ألن فيها مظلومية لوجــود الكثير من
املســتويات العلمية فــي مهنــة التمريض (ممرض،
ممرض ماهر ،ممرض فني ،ممرض جامعي ،ممرض جامعي
اختصاص ،دكتوراه متريض)».

اجلانب االميــن بالكامل كنا نعمل
على توزيع املســاعدات والسالت
الغذائية وصــوال ً الى ان ايقنا متاما ً
باننا قــادرون على إعادة احلياة لهم
فقُمنا بحمالت كبرى إلعادة احلياة
في اجلانب االميــن وحتديدا ً املنطقة
القدمية فعملنا على رفع االنقاض
من االزقة الضيقــة وبعدها ُقمنا
بحملــة لتنظيــف البيــوت من
االنقاض واليــوم نحن نعمل على
إعــادة تأهيل املنــازل وفتح ابواب
رزق للعائالت التــي فقدت مصدر
رزقها جراء احلرب وســط كل هذا
نحن مستمرون بتقدمي مساعدات
لألطفــال االيتام واالرامــل وتوزيع
ســات غذائية وحمــات عديدة
لتوزيع كســوة العيــد لألطفال
االيتام وكذلك مشــروع االضاحي
الذي نعمل فيه ســنويا ً كل هذه
االعمــال وغيرها الكثير هو بجهد
تطوعي من ابنــاء مدينة املوصل
وليــس للحملة اي دعــم من أي
جهة اخرى وبشــكل كبير نعتمد
على املتبرعني مــن مدينة املوصل
ورمبا من محافظــات عراقية اخرى
عدد املتطوعني في احلملة االن هم
 150متطوعــا ً ومن جميع الفئات
واالعمــار هناك املوظــف وهناك
الطالــب واملهنــدس والطبيــب
نســعى بنحو كبيــر للتخفيف
عن اهلنــا في املوصــل والوقوف
بجانبهم».

متابعة الصباح الجديد:
املوصل التي تنتظــر إعادة تأهيل
كل شــيء فيها تقــف على أمل
الوعــود ،نســاءؤها واطفالها ،ممن
تعرضــوا للتعنيــف والترهيب ما
يزالون بانتظار الوعود بتنشئتهم
من جديد ،وكذلك شوارعها وبُناها،
ومالمــح احلضــارة فيها تشــكو
اخلراب مما خلفه ارهاب (داعش) على
أمل إعادة بث احلياة فيها..
منذ حتريــر املوصل وحتــى اليوم
لم نشــهد سوى ســواعد شابة
تتكاتــف من اجل بــث احلياة ،بني
حمالت تنظيف الشــوارع ،واخرى
لتعليم االطفال وبث روح التفاؤل
فيهم ،وحمالت لتوعية النســاء،
ومهرجانــات ثقافية وانســانية
وغيــر ذلــك ،تلــك التــي قامت
بها مؤسســات ومنظمــات غير
حكومية او متطوعون من الشباب
.
من احلمــات التــي انطلقت في
املوصــل « ،حملة خلوهــا اجمل
«حملة شبابية تطوعية مستقلة
انطلقت عــام  ،2017بتحرير اولى
مناطق اجلانب االيســر يذكر لواء
حســن وهو احد الناشــطني في
فريق حملــة « خلوها اجمل « :أن
«اإلنطالقة كانت بشــكل عفوي
جملموعــة مــن الشــباب الواعي

احملررة».
كما قــدم الفريق حمــات اغاثة
لوجســتية يذكر لواء « تضمنت
حمالتنــا ايضــا اغاثــة عاجلــة
كالســات الغذائيــة والى ان حترر

الكبار يشاهدون التلفاز ثمانية اضعاف
مقارنة بممارسة الرياضة
كشفت دراسة طبية حديثة قامت بها وزارة الصحة
في اململكة املتحدة تشير إلى أن البالغني ميضون عدد
ســاعات أطول ثمانية أضعاف مقارنة بالوقت الذي
تتم فيه ممارسة التمارين الرياضية اخملتلفة.
وذكــرت الدراســة االســتقصائية البريطانيــة ،أن
“البالغني يقضون ما يعادل  12ســاعة في األسبوع
كحــد أدنى ملشــاهدة قنــوات وشــبكات البرامج
واألفالم مثل  Netflixوغيرهــا ،وهو ما يعادل  26يوما ً
في الســنة ،في املقابل متارس النسبة العظمى من
البالغني التمارين الرياضيــة ألقل من  90دقيقة في
األســبوع ،وهو أقل من احلد األدنى املوصى به من قبل
مسؤولي الصحة واألطباء».
واضافت الدراســة التي أجريت على أكثر من 2000
شخص بنحو عشــوائي من البالغني أن ”  27%فقط
أي ما يفوق الربع بنســبة بســيطة من البالغني –ميارســون التماريــن الرياضية ملا يعــادل ويفوق 180
دقيقة أســبوع ًيا وهو ما يتوافق مــع نصائح خبراء
الصحة ،ولعل ما يزيد األمور ســوءا ً هو ما أشــار له
ستيفن وارد املسؤول في وزارة الصحة البريطانية بأن
هنــاك  1من كل  7بالغني داخــل اململكة املتحدة ال
ميارسون التمارين الرياضية على اإلطالق؛ بجانب وجود
نسبة مماثلة متارس الرياضية ألقل من  30دقيقة خالل
الـ 7أيام».

تحاليل الـ  DNAتجمع أخوين فرنسي وأميركي بعد  50عامًا من البحث
متابعة الصباح الجديد:
بعد رحلــة بحث طويلة اســتمرت
عقوداً ،متكن رجل فرنسي من معرفة
هوية والده احلقيقية ،واكتشــف إلى
جانب ذلك أن له أخا ً غير شــقيق ،في
قصة درامية نادرة احلدوث.
وبحســب ما أوردت وكالــة «فرانس
برس» ،فقد أفنى أندريه غانتويس (72
عاماً) كل حياته في البحث عن والده،
وهو جندي أميركي حــارب في احلرب
العاملية الثانية في القارة األوروبية.

وبــدأ الفرنســي ،وهو موظــف بريد
متقاعد ،رحلة البحث عن والده عندما
كان في العشــرينيات من عمره ،بعد
أن قالت له والدته الراحلة ،وهي على
فراش املوت ،إن أباه جنديا أميركيا ،من
دون أن تكشــف اسمه أو أي تفاصيل
أخرى.
ولدى توجهه إلى السفارة األميركية
لــدى باريس ،قالوا له إن أمره يشــبه
البحث عــن «إبرة فــي كومة قش»،
لكن غانتويس لم يحبط وظل يبحث

فــي الوثائق العســكرية والقضائية
األميركية عشــرات السنوات من دون
جدوى.
وقال أندريه غانتويس «لم أكن أتوقع
شــيئاً .وصلت إلى اســتنتاج مفاده
بأنني سأموت من دون معرفة والدي».
غيــر أن الســنوات األخيرة شــهدت
اختراقــا ً أدى إلى معرفة الســر الذي
دفنته والدته معها ،إذ اقترحت عليه
قريبة أن يلجأ إلى شركة متخصصة
في األنساب عن طريق احلمض النووي

 ،DNAوبالفعــل أخــذ بنصيحتهــا
وأرسل عينات من  DNAاخلاص به الى
الشركة.
ومؤخراً ،أبلغت الشــركة األميركية،
أندريه غانتويس ،بوجود نظير متطابق
له ،وهو آخ غير شــقيق يســكن في
والية ســاوث كارولينــا ،ويدعى ألن
هندرســون ،وكان أصغر منه بســبع
سنوات.
وأضاف األخ غير الشــقيق« :لم يكن
يعلم بوجودنا .لم أكن أبحث عنه ألن

دوائر خدمية

هواتف تهمك

الحريق:

115 104

األنواء الجوية:

7788927

المستشفيات واألماكن الطبية
النعمــان
الكاظمية
اليرموك

4222074
5222111
5429120

الكرخ للوالدة
ابن البلدي

«فيس بوك» يزيل  12صفحة سياسية
مرتبطة بحسابات مزيفة
أزال موقع «فيس بوك» أكثر من  12صفحة «حزبية»
تهتم بالعمل السياســي بعدما علم أن حســابات
مزيفة كانت تدير اجملموعة.
وذكر فيس بــوك ،انه ” بدء بإزالة احلســابات املزيفة
مؤخرا ً بإرســال رســائل غير مرغوب فيها إلى موقع
 ،LifeZetteاملوقــع احملافــظ الذي مت تأسيســه Fox
 ،News ‘Laura Ingrahamوشاركت احلسابات الزائفة
أيضا مادة  LifeZetteعلى صفحتني غير سياسيتني
ً
وكان لكل منهما أكثر من مليون معجب».

لم يكن لدي فكرة عن وجوده أصال».
ويبدو أن هذا االكتشــاف خفف على
املوظــف املتقاعــد ،الــذي كان ميني
النفس بلقاء والده الذي أكشفت أنه
توفي عام .1997
والتقى األخوان غير الشقيقني ،وجها ً
لوجه بعد أن تبادال الصور والرســائل،
على شــاطئ شــمالي فرنسا ،حيث
قاتل والدهما هناك مع قوات احللفاء
في يونيــو  1944لتحرير فرنســا من
القوات النازية.

كلمات متقاطعة

أفقي

عامودي

 .1أول قبلة للمسلمني  oيوضع التاج فوق
رأسي
 .2جزيرة في احمليط الهادي.
 .3تنقرها فتسمع هدير الصوت  oيحتاج
 .4نسمات  oابتعدا
 .5في الشعر  oأغب وأشرب
 .6وحــدة قياس الطاقة  oمن أســاليب
اخلط العربي
 .7نصــف ولــول  oمعناه كثيــر البركة
واليمن
 .8من انواع اخلشب  oمجهز مواد ملوضوع
معني
 .9أول من روض اخليل.
 .10ســكرتير ســابق لألمم املتحدة تولى
منصبه أكثر من مرة.

 .1مدينة غير عربية فيها  450مسجدا
 oحتت أقدامها اجلنة
 .2غير معقد  oللتعريف
 .3أنواع مشــروب محبب  oاسم فلم
حملمد سعد (مبعثرة).
 .4منســوب إلى دول العالم  oاالرتفاع
والعلو
 .5ما يبلغه االنسان من عمره  oسوق
كبير البناء  oقمة الطرب
 .6نعم باالجنبية  oركض
 .7حيث كانــت إدارة للحمام الزاجل o
مجهز مواد للنداء معني
 .8اصبح ملكا ملصر وعمره  9سنوات
 .9اخلروج إلى احلياة  oلدينا
 .10ثمرة حتتاج لسنة كاملة لتنضج.

حظك اليـوم

العلوية
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الحمل

الثور

الجوزاء

برغم من صعوبة حتفيز ذاتك ،ال تخفض رأسك
في يأس .إذا قمت بأفضل ما عندك فســوف
حتصل على بعض النجاحات احملدودة ،إال أنه ال
يجب أن تتوقع الكثير .عندما تستعيد هدوئك
وتصبح أكثر ثقة ،سوف تتحسن األمور.

األمور ليســت جيــدة في مــكان العمل وأنت
ال تســتطيع إجناز ســوى القليل .ال جتعل ذلك
يخيفــك ،فهــذه املراحل جتيء ثــم تذهب .في
حياتك اخلاصة ،أنت بحاجة إلى دافع جديد ،فأنت
تشعر أن العالقات مع من حولك تفقد رونقها.

طاقتك تتزايد بالتأكيد لكن بشكل عشوائي
غير متناغم وغيــر ف َّعال .توخى احلذر اذا أردت
أن حتــرز تقد ًما على حســاب اآلخرين ،فذلك
التصرف قد يخلــق العديد من املنافســن
واملعارضني ،ولن يجلب لك هذا إال املتاعب.

السرطان

األسد

الميزان

قد جتد نفســك في مواقف حرجة وتشــعر
في هــذه األثناء بالضعف .فــي حني أن تأخر
مساعيك بعض الشيء وانتهاج منط معيشة
هادئة ،سيجعلك تتجاوز ذلك التأثير السلبي
دون فوضى.

ســتعم أجواء من االرتياب تســتوجب منك
اتخاذ موقف ،وســتجد حال ًيــا صعوبة في
التخلي عن طريقة تفكيرك املعتادة ،بالرغم
من العواقب الســلبية التي قد تكون نابعة
من املاضي.

استســلم لهذا الدافع الداخلي واستقطع
بعض األسابيع لتسافر عبر العالم .حماسك
ونشاطك الداخلي سيعطيانك القوة وقدرة
التحمل الالزمني للقيام باستكشافات وفهم
أشياء جديدة.

العذراء

العقرب

القوس

ابحث عن أســاليب صحيحة لتحاول تنفيذ
خططــك بالطريقــة املثلى بالنســبة لك.
حتــرك بســرعة إذا أردت أن حتصد ثمارا طيبة
للجهود التي بذلتهــا .عليك نقل املعلومات
إلى اآلخرين بالطريقة الصحيحة دون إضافة

ســيحاول أحد األشــخاص أن يسبقك إلى
ّ
خــط النهاية و لكنك ناجح أكثر منه .عليك
أن تقــوم ببعض الزيارات حاليــا وأن تقبل مبا
يقوله لك اآلخرون ألن بعض األمور ســتخدم
مصاحلك أكثر مما تتخيل.

حاول أن تظهر اليوم بأفضل ما لديك وتلتقي
بالشــريك ،فهو في انتظارك .لديك الكثير
من الكتب وستحاول قراءتها ك ّلها فتحصل
على ردود فعل إيجابية في نهاية املطاف مع
مرور الوقت.

الجدي

الدلو

الحوت

ال ميكنــك التــودد إلى األشــخاص الذين قد
مينعونك من حتقيق الكثير من النجاحات .لن
تتمكن من االهتمام بأمورك ك ّلها في الوقت
نفسه .ستشتري بعض املنتجات ألنك بحاجة
إليها مع أن وضعك املالي ليس على ما يرام.

ال ميكنــك أن تبتعــد عــن احمليطــن بك ألن
ذلك ســيؤدي إلى حدوث بعض املشــكالت.
ستغضب ألنك ستســمع كالما ً لن يعجبك
أبدا ً عن أحد األشخاص .عليك أن تتفاوض مع
الزمالء لتصل إلى التسويات املناسبة.

انتبه إلى أســلوبك في التطــرق إلى بعض
املواضيع اليوم .انتبه فرمبا تشعر بأنك متعب
بعض الشــيء و لن ترغب فــي البقاء لوقت
طويل في مكان العمل إال أنك لن تخرج قبل
التأكد من حسن سير األعمال .

7191218
2512288
8212061

لالبالغ عن الجريمة

07901737723
07901737727
07901737726

للمشاركة على صفحة منوعات الصباح الجديد
التواصل معنا عبر اإلميالت أدناه
assabahaljaded@yahoo.com
assabahaljaded@newsabah.com
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ضمن نهائيات آسيا تحت  16عامًا

فالح الناصر

الناشئة تالقي كوريا الجنوبية غدًا بطموح الفوز الكبير
كوااللمبور ـ محمد حمدي*
وضع منتخبنا الوطني للناشئني
املشــارك حاليا في بطولة اسيا
لكــرة القدم فــي ماليزيا ضمن
اجملموعــة الرابعــة نفســه في
موقف اليحســد عليه وخيارات
معقدة الميلك مفاتيحها مبفرده
وذلك بعد خســارته الثالثاء امام
اســتراليا بهدفــن لهدف على
ملعب يــو ام ارينا فــي اجلامعة
املاليزيــة  ،وقد تعقــدت مهمة
منتخبنا بعد ان ســحقت كوريا
اجلنوبيــة منتخب افغانســتان
بســبعة اهداف نظيفــة ومن
قبلها اســتراليا بثالثــة اهداف
فيما حقــق منتخبنا الفوز على
افغانســتان في افتتاح مشواره
ضمن البطولــة بهدفني مقابل
هدف وحيد ليتحتم عليه الفوز
على كوريــا اجلنوبية بفارق جيد
من االهداف يوم غــد اجلمعة ،او
انتظار تعثر املنتخب االســترالي
امام افغانســتان وحتقيق نتيجة
ايجابيــة امام كوريــا وهو خيار
صعب اليبدو انه مبتناول اليد مع
ان كرة القــدم التعترف باملنطق
املطلق واحلسابات على الورق.
مدرب منتخبنــا الوطني فيصل
عزيز اقر بصعوبــة املهمة حتى
قبيل انطــاق البطولة واعترف
امــام الصحافــة فــي بغــداد
والدوحة وكواالملبــور بان فريقه
الفتــي ميلك حظوظــا متدنية
من واقع اعداده وحتضيره الفقير
جــدا ونــدرة جاهزيــة اي العب
خلوض منافسات لها قيمة كبرى
بحجم بطولــة اســيا وتواجد
فرق قويــة مثل كوريــا واليابان
وانونيسيا واســتراليا  ،فالفريق

الناشئة
واحلديث يعود للســيد عزيز لم
يحضــر بالكامل ســوى لفترة
بســيطة لم تتجاوز خمســة
عشر يوما في اعقاب حل الفريق
الســابق واعتماد العبني باعمار
صحيحة التشوبها شائبة كما
هو احلال في الســابق وقد دفعنا
ضريبة هــذه التركــة الثقيلة
وقبلنــا بتكليــف االحتــاد لنــا
دون تــردد ومبســؤولية مطلقة ،
مضيفا ان منتخبنا ظهر بصورة
جيدة وكسب اللقاء االول وتعثر
في الثاني لظروف معروفة منها

انه اكمل شوط املباراة الثاني من
لقاء استراليا وقد خسر خدمات
احد افضل الالعبــن لديه كما
ان للفريــق االســترالي افضلية
البنيــة اجلســمانية القويــة
والطــول الفارع واالعــداد اجليد
للفريــق املتجانس الــذي ظهر
امامنا قويا مع ان العبينا متكنوا
من مجاراته وتسابقوا في اهدار
الفرص خاصة في الشوط االول
 ،وعن املباراة املقبلة يوم اجلمعة
امام منتخــب كوريــا اجلنوبية
اوضح مــدرب منتخبنا الوطني

ناشئة المركز الوطني
لكرة السلة تالقي الخطوط
إعالم دائــرة شــؤون األقاليم
والمحافظات
يواصل فريق ناشــئي املركز الوطني
لرعايــة املوهبــة الرياضيــة لكــرة
الســلة التابع لدائرة شؤون االقاليم
واحملافظات بوزارة الشــباب والرياضة،
يواصــل تألقه في بطولــة نهائيات
العــراق  ،٢٠١٨والتي تقــام حاليا ً في
السليمانية مبنتجع دربنديخان.
ويلتقي في نهائيــات البطولة اليوم
عند السادســة عصــرا ً وعلى قاعة
نــادي دربنديخــان  ،بنــادي اخلطوط
بحسب ماذكره مدرب الفريق ورئيس

الوفد املشــارك في البطولة الكابنت،
ابراهيم جليل ابراهيــم  ،مضيفا ً ان
مباراة شبه النهائي والتي جرت امس
وجمعــت فريقه بنــادي احللة انتهت
بفوز كبير ومستحق لناشئي الوطني
ملوهبــة الســلة بواقــع ٧٨نقطــة
مقابل ٦٧لفريق احللة .يشــار إلى ان
فريق املركز الوطنــي لرعاية املوهبة
الرياضيــة اجرى تدريبــات منتظمة
في قاعة املوهبــة الرياضية باملدينة
الشبابية ببغداد ،وسط اهتمام كبير
من إدارة املركز بقيادة النجم السلوي
الســابق ،نصيــر احمد ،ومســاندة

املالكات التدريبية العاملة في املركز،
د .لؤي سامي ود .حسني عالء وفاضل
عبد الرضا .كما لعــب مباريات ودية
اســتعدادا ً لنهائيات العراق بالسلة،
وكانت فرصة لتعزيز درجة االنسجام
بني الالعبني وكسب الفائدة الفنية،
بهدف حتقيق النجاحات في البطولة
اجلارية احداثها حاليا في دربندخان،
وسبق للمركز الوطني ان اشترك في
بطولة األلعاب الصيفية التي اقيمت
فــي محافظة الديوانيــة وحل فيها
باملركز الثالث بعد فريقي الســماوة
الذي توج باللقب ووصيفه النجف.

زيد ثامر يقود مباريات في بطولة
كأس بنغالديش الدولية
بغداد ـ الصباح الجديد:
اختــارت اللجنة املنظمــة لبطولة
كأس بنغالديــش الدولية بكرة القدم
املقررة ان تقام فــي دكا للمدة من 1
ـ  13تشــرين األول املقبــل ،حكمنا
الدولي الشــاب( ،نخبة آســيا) ،زيد
ثامر للمشــاركة فــي إدارة مباريات
ضمن البطولة التي سيشارك فيها
منتخبــات البلد املضيــف ،والفلبني
والنيبال وفلسطني وطاجيكستان.
واعرب ثامــر عن ســعادته باختياره
للمهمة املقبلة التي يسعى للنجاح
فيها وتاكيد جدارة القضاة العراقيني،

مبينا ان املباريات فرصة جديدة الثبات
مقدرتــه التحكيمية ،وهــي اختيار
لالســرة التحكيمية العراقية وليس
لشخصه فقط ،بحسب قوله.
واوضــح احلكم الذي عــاد مؤخرا ً من
املشاركة في آسياد القارة بأندونيسيا
حيث اشترك مع زميله احلكم الدولي
املســاعد (نخبة آســيا) حيدر عبد
احلســن ،انه ميلك حتى االن  35مباراة
دولية ،منذ التحاقه بالقائمة الدولية
عــام  ،2016ونخبة آســيا ،في العام
التالي ،يعتز بها جميعا ،لكنه يتذكر
بفخــر قيادته مع زمالئــه حيدر عبد

احلســن واكرم علي مباراة دولية ودية
بني منتخبي قطر واليونان في الدوحة
انتهت بالتعادل السلبي شهر شباط
العام احلالي .2018
واوضح انــه حاليا فــي الكويت مع
طاقم عراقي يضم مهند قاسم وواثق
مدلل والبحريني ســيد جالل ،لقيادة
مباراة فريقي الكويت واإلســماعيلي
املصــري التي ســتجرى اليوم ضمن
إياب دور الـــ  32لكأس العرب لألندية
االبطال وسيغادر في اليوم التالي إلى
بنغالديش من أجل االستعداد ملباريات
البطولة الدولية.

تقرير

للناشــئني اننا نتعامل بواقعية
ونعــرف جيــدا قــدرات اخلصم
ونحترمهــا كما نثق بانفســنا
وقــدرات العبينــا وسنمســك
بفرصة التاهل ونلعب من اجلها
مبجموعــة الالعبني اجلاهزين الى
ابعد نقطة ممكنة.
واختتــم عزيز قولع بانه يشــعر
بالفخــر مــع جماهيــر الكرة
العراقيــة التــي ازرت املنتخب
وصفقت له واملهــم اننا نعتمد
القياسات الصحيحة في التمثل
الدولي وســتكون هذه البطولة

نقطة حتول وانعطافة نحو االمام
في مسيرة الكرة العراقية.
املــدرب املســاعد الكابنت عباس
عليوي اوضح ان اي فريق الميكن له
ان يواجه الضغوطات النفســية
وكثــرة املعرقالت مهمــا كانت
خبرته ولو تتبعتم حجم الضغط
النفســي واالتهامات التي صبت
على هذا الفريق  ،التزوير والتالعب
باالعمار الى االصابات وعدم جتاوز
الفحص الطبــي وغيرها مع انه
فريق من الفتية الصغار الدركتم
ان ما قدمه حتى االن هو اكثر من

رائع  ،مضيفــا ان ذلك ليس تبريرا
لالخفــاق امام اســتراليا ولكنه
واقــع حــال ســنكمل مبارياتنا
جميعا واخرها في املرحلة االولى
امام كوريــا اجلنوبية وســنلعب
متمسكني بالفرصة نحو التاهل
الى الدور الثاني.
العــب املنتخــب الوطنــي الذي
تعرض للطرد امام اســتراليا علي
كاظم اعتذر للجماهير الرياضية
عن ما بــدر منه وكلــف الفريق
غاليــا  ،وذكــر ان تصرفه كان من
صميــم اللعب املشــروع بالقوة
البدنية ولكن احلكم االيراني بالغ
كثيــرا في االنــذار االول الن العب
استراليا تعمد التمثيل واملبالغة
في السقوط.
وفي احدث تعليق لــه عن املباراة
مــع العراق قال مــدرب املنتخب
االســترالي تريفيــر موركن ملوقع
صحيفة (كوول) واسعة االنتشار
ان املبــاراة مــع العــراق لم تكن
سهلة على االطالق وكانت اختبارا
حقيقيا ملعرفة شخصية البطل
ومن ميكنه التمسك بخيط االمل
الى اخر حلظــة ،مضيفا :ان احلظ
وقف مع فريقه بطرد العب وسط
منتخب العراق علــي كاظم في
الشوط االول ومن ثم التاثير على
الفريق بصــورة عامة واعتقد اننا
قدمنا عرضا قويا امام فريق ميلك
سمعة اســيوية كبيرة وعدنا من
بوابته الى التنافس مجددا وتبقى
الفــرص قائمة حلني لقــاء العراق
مع كوريا اجلنوبية واســتراليا مع
افغانســتان ولكــن فريقنا اليوم
افضل ويتمتع بثقــة في النفس
وارتفاع املعنويات ايضا.
* موفد االحتــاد العراقي لإلعالم
الرياضي

«ثالثة ممتاز الكرة» تبدأ
السبت بإقامة  6مباريات
بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلنــت جلنــة املســابقات جدول
مباريات اجلولــة الثالثة من املرحلة
االولى للدوري ،وبحسب عضو جلنة
املســابقات في احتاد الكرة ،شهاب
أحمــد ،فــان اجلولة تبدأ الســبت
املقبل باجــراء  6مباريات ،فيضيف
فريق أمانة بغــداد في ملعبه فريق
الزوراء ،ويلتقي السماوة والكرخ في
ملعب األول ،امــا مباراة الصناعات
الكهربائية والديوانية فســتجرى
في ملعب التاجي.
ويلعب نفــط اجلنوب امــام أربيل

فــي ملعــب الفيحــاء ،ويتواجه
الطلبة واحلــدود في ملعب الكرخ،
ويضيف النجف فــي ملعبه جاره
نفط الوســط .وتقام االحد  30من
الشهر اجلاري ،مباراتان ،ففي ملعب
الفيحــاء يلتقي املينــاء والبحري،
ويضيــف ملعــب التاجــي مباراة
الكهربــاء وفريق احلســن ،وتقام
جميع املباريات في الساعة الثالثة
والنصف عصرا.
وبني أحمد ،انه تقــرر تأجيل مباراة
اجلوية ونفط ميسان بسبب ارتباط
فريــق اجلوية مببــاراة إيــاب نهائي

منطقة غربي آســيا لبطولة كأس
االحتاد اآلسيوي التي سيالقي فيها
فريق اجلزيرة األردني يوم  2تشــرين
األول املقبــل فــي ملعــب كربالء
الدولي ،وسبق للصقور ان فاز بهدف
حمادي احمد ذهابا ،وتأجلت مباراة
الشــرطة والنفط بســبب ارتباط
االخير مبباراة إياب دور الـ  32لبطولة
كأس العرب لألنديــة االبطال التي
ســيالقي فيها نظيره الصفاقسي
التونســي في تونس يوم  30أيلول
اجلاري ،وســبق للفريقني ان تعادال
ذهابا ً بهدف ملثله.

سفير الجزائر يعتذر إلى األولمبية
عن حادثة جمهور اتحاد العاصمة
بغداد ـ رحيم الدراجي*
قــدم ســفير جمهوريــة اجلزائــر
الشــعبية لدى العراق .السيد عبد
القادر شــاعة ،اعتذارا رســميا الى
رئيــس اللجنــة االوملبيــة الوطنية
العراقية ،رعد حمودي ،جراء االحداث
التي رافقت مباراة فريق القوة اجلوية
ونظيــره اجلزائــري احتــاد العاصمة
ضمن منافسات كاس العرب لالندية
بكرة القدم التي جرت في العاصمة
اجلزائــر .وقال الســفر اجلزائــري :ان
العالقــات االخويــة بني الشــعبني
العراقــي واجلزائري متينــة جدا ولن

تتأثر تلك العالقة نتيجة سوء تصرف
بعــض احملســوبني علــى اجلماهير
اجلزائرية .معربا عن اسفه مرة اخرى
عمــا حصل في لقــاء الفريقني في
اجلزائر .وسلم شــاعة دعوة رسمية
الى رئيس اللجنة االوملبية الوطنية
العراقيــة مــن قبل رئيــس اللجنة
االوملبية اجلزائريــة ،مصطفى براف،
لزيارة اجلزائر لغرض فتح افاق التعاون
بني اللجنتــن العراقية واجلزائرية ملا
فيه خير لرياضة البلدين.
مــن جانبــه ،اكــد رئيــس اللجنة
االوملبية ،رعد حمودي ،زيارة الســفير

اجلزائري لــدى العراق ملقــر اللجنة
االوملبية .مؤكــدا :ان العراق واجلزائر
بلد واحد تربطه اواصر متينة ،وان ما
حدث لن يزحــزح العالقات االخوية.
مثمنا في الوقت نفسه دعوة رئيس
اللجنة االوملبية اجلزائرية له.
هذا وقــدم رئيس اللجنــة االوملبية
الوطنية رعد حمــودي خالل اللقاء،
الــذي حضــره االمني العــام حيدر
اجلميلي ،وعضو املكتــب التنفيذي
بشتوان مجيد ،درع اللجنة االوملبية
الى الســفير اجلزائري الســيد عبد
القادر شاعة.

falahalnasser@yahoo.com

ناطق هاشم
مــرت امس االربعــاء الذكــرى  14لرحيل النجم
الدولي السابق ،ناطق هاشــم ،او (بالتيني العرب)،
ففي صبيحة يوم  26ايلول  ،2004فجع العراق ،بنبأ
وفاة املايسترو ،اثر سكتة قلبية في سلطنة عمان،
خبــر كالصاعقة هز االرجاء ،ناطق الذي ميأل امللعب
حركة ،وعنفوانا ،في الزمن الذهبي ايام اللعب ،ثم
رحلة التدريب ،صمت في بالد األحتراف ،توقف قلبه
عن النابض ،وهو الالعب النابض وسط امليدان!.
اي حــزن وايــة مصيبة ،التي حلت باســرته في
الســلطنة ،وما مشــاعر احلزن التي تكبدها اهله
وذويــه في بغــداد وغيرها من محافظــات العراق
الشــامخ ،ماذا يقول شــقيقه األكبر ،نوري ،الذي
لعب في نادي األمانــة ،وكان يصحب ناطقا ً صبيا
يافعا معه إلى املباريات ،فكان القدر ،ان شق الفتى
ذو الطول الفارع طريقه نحو النجومية ،وبلغ اعلى
املديات ،صمت ،الناطــق ،وترك خلفه تأريخا ً ثرا ً من
العطاء ،أنساناً ،والعبا ،ومدرباً!.
أقيم للكابنت الراحل ،تشــييعا مهيبا ً في بغداد
بعد اجراءات سريعة لوصول جثمانه من العاصمة
مسقط ،اجلميع حزن ،لفقدان (ابا احمد) ،األنسان،
والالعب ،واملدرب ،ولم ينسى الوسط الرياضي احياء
ذكرى رحيله ،فقد كانت هنالك العديد من املبادرات
واملهرجانات والبطوالت التي حملت أســم الراحل
ناطق هاشــم ،في مســاهمات لرد جزء من الوفاء،
لنجم نذر عمره للكرة العراقية ،أندية ومنتخبات،
اشــترك في افراح واتراح محليا وخارجيا ،ســجل
أهداف لن تغادر الذاكــرة ،فحمل كؤوس ،وحملته
االكتــاف ابتهاجا باالنتصــارات ،وحملته االكتاف
نعشا ً حيث وارى الثرى في مقبرة وادي السالم.
(بالتيني العرب) ،كان جنما المعا ضمن تشــكيلة
املنتخب الوطني بكرة القــدم ،يحرص على تقدمي
العطاء الفني املتميز ،االنضباط ســمة ال تفارقه،
الشــجاعة وســط امليدان ،كان احد فرسان الزمن
اجلميــل ،لعب ضمــن املنتخب الوطني باشــراف
كبــار املدربني وفــي مقدمتهم الراحــل عمو بابا،
وآخريــن محليني وأجانب ،احد حاملــي لواء الكرة
العراقية في مونديال املكسيك  ،1986وأسهم في
صناعة الهدف العراقي الوحيد في مرمى املنتخب
البلجيكي وحارس مرماه الشهير ،جان ماري بفاف،
عندما لعب كرة في العمق بدقــة عالية باملقاس
للســاحر أحمد راضي واألخير لعبها قوية زاحفة
ميني بفاف لتهز شــباكه في هدف تأريخي للعراق
باملونديال العاملي.
رحمــك اهلل ،ابا احمد ،من قريــر العني ،فانك عند
مليك مقتدر ،ألهلك ومحبيك الصبر والسلوان ،انا
هلل وأنا إليه راجعون.

جباري ينال شهادة

الماستر في تدريب
التايكواندو

بغداد ـ الصباح الجديد:
نال املدرب الدكتــور ،عبد الغفار جباري ،شــهادة
املاســتر الدولية في تدريب التايكواندو من االحتاد
الدولي .واشار جبار إلى :انه تسلم الشهادة الدولي
املعتمدة رســميا من االحتاد الدولــي للتنايكواندو
بعد جناحه في الــدورة التي اقيمت في ايران مطلع
العام احلالي بإشــراف خبراء من كوريــا اجلنوبية،
واستمرت  5ايام مبشاركة نحو  350مدربا من شتى
دول العالم ،بينهم  32من املدربني العراقيني.
واملدرب جباري حاصل على  5دان دولي ،وميلك شهادة
الدكتــوراه علــى الصعيد االكادميي مــن اجلامعة
املستنصرية كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة
في اختصاص تدريب التايكواندو.
يشــار إلى ان املدرب عبد الغفار جباري يعمل حاليا
ضمن املــاك التدريبــي للمركز الوطنــي لرعاية
املوهبة الرياضية بالتايكواندو.

إحصائية مميزة لجريزمان في «واندا ميتروبوليتانو»

سيميوني يحدد هدفه قبل ديربي مدريد ..السبت
مدريد ـ وكاالت:
أثنــى األرجنتيني دييجو ســيميوني،
املدير الفني ألتلتيكو مدريد ،على أداء
فريقه خالل الشــوط األول من املباراة
التي فاز فيها على هويســكا بثالثية
من دون رد مســاء أول أمس في اجلولة
السادسة بالليجا ،في الوقت الذي أبرز
فيه تطور األداء اجلماعي والضغط على
املنافس.
وأشار سيميوني خالل املؤمتر الصحفي
بعد املباراة التي احتضنها ملعب (واندا
ميتروبوليتانو)« :الفريق ينضج شــيئا
فشيئا على مســتوى اللعب اجلماعي
في جميع اخلطوط ،والالعبون بدأوا في
تطبيق الضغط العالي معا ،وهذا أمر
إيجابي ومالحظ».
وتابع« :أمام إيبــار ،كانت هناك الكثير
مــن اجلوانب التــي حتســنت ،ومباراة
موناكــو كانــت جيــدة جــدا ،بينما
مواجهة خيتافي كانت أفضل ،واليوم
الشــوط األول كان مثاليــا ،ونتمنــى
أن نســتعيد عافيتنا قبــل مواجهة

«الديربي» الســبت املقبــل (أمام ريال
مدريد)».
وأضاف« :أعتقد أننا قدمنا مباراة جيدة
منــذ الدقيقــة األولــى .الفريق عرف
كيف يهاجــم املنافس وترجم الفرص
التي ســنحت ألهــداف .الهدف األول
كان جميال جــدا ،والثاني هو األفضل،
وفي الشــوط الثانــي أصبحت األمور
مختلفة متاما».
وحول اســتعدادات فريقــه ملواجهة
«الديربــي» املرتقبــة علــى ملعــب
(ســانتياجو برنابيو) ،أكد «ســندخل
اللقــاء مبعنويــات جيــدة بعــد هذه
النتيجة وسنحاول االستعداد بأفضل
شــكل ممكــن خــال األيــام املقبلة
للوصول بالالعبني ألفضل حالة لهذه
املباراة املهمة».
ومتنى املــدرب األرجنتينــي «التوفيق»
ملواطنــه ونظيره في فريق هويســكا،
ليــو فرانكو (حارس األتلتي ســابقا)..
وقال فــي هذا الصدد« :كان رائعا تذكر
اجلماهير للفترة التي قضاها مع النادي،
وأمتنى أن يقود هويســكا لألمام .عليه
أن يتحلى بالقــوة وبالثقة ،حتى ينقل

سيميوني

كل ما تعلمه خالل السنوات األخيرة».
ورفع األتلتي رصيــده بهذا الفوز لـ11
نقطة يرتقي بها للمركز الثالث مؤقتا.
تألق أتلتيكو مدريد في الشــوط األول
من مواجهة هويســكا ،وسجل ثالثية
عن طريــق أنطوان جريزمــان وتوماس
بارتــي وكوكــي ،ليفــوز ( ،)0-3ضمن
منافسات الدوري اإلسباني.
ولــم يتعرض فريق دييجو ســيميوني
ألي معاناة ،ليحقــق فوزه الثالث على
التوالي فــي كل املســابقات بفضل
إستراتيجية تسجيل األهداف في أول
 35دقيقة.
وأراح األرجنتيني ،العبيه ساؤول نيجيز
ورودريجو وخوانفران ،قبل مباراة القمة
املرتقبة أمام غرميه ريال مدريد السبت
املقبل ،لكنه خســر املدافع خوســيه
ماريــا خيمنيز ،بســبب اإلصابة خالل
الشــوط األول ..وتابع جريزمان كرة من
مدى قريب ليتقــدم بالهدف األول في
الدقيقــة  ،16وأضاف بارتــي الهدف
الثانــي بعــد مرور نصف ســاعة من
اللعب.
وقبل مرور خمس دقائق إضافية ،ساند

احلظ كوكي في التسجيل ،إذا خدعت
متريــرة طويلــة زميله أنخيــل كوريا،
وكذلك منافســه أكسل فيرنر حارس
ويسكا ودخلت املرمى.
وتقدم أتليتيكــو إلى املركز الثالث في
الدوري ،خلف ريال مدريد وبرشــلونة،
بينما تراجع هويسكا إلى املركز .18
من جانبه ،جنح أنطــوان جريزمان ،جنم
أتلتيكو مدريد ،في هز شباك هويسكا،
على ملعب وانــدا ميتروبوليتانو ،خالل
مبــاراة الفريقني ،في ســادس جوالت
الــدوري اإلســباني ..ووفقًا لشــبكة
«أوبتــا» لإلحصائيات ،فــإن جريزمان
سجل أســرع هدف للروخي بالنكوس،
على ملعب وانــدا ميتروبوليتانو ،بعد
مرور  16دقيقة فقط.
وأضافت الشــبكة ،أن أتلتيكو مدريد
جنح في تسجيل  3أهداف في الشوط
األول ،للمرة األولى ،منذ انتقال الفريق
للعب على ملعب واندا ميتروبوليتانو،
في جميع املنافسات ..ويتقدم أتلتيكو
مدريد على هويســكا بثالثية نظيفة،
حتى اآلن ،في الشــوط الثاني من عمر
املباراة.

ومضــة

صحيفة يومية سياسية مستقلة

جمال جصاني

رئيس التحرير

اسمــاعيــل زايــر
ALJADEED

لم ال يتعلم "المسؤول"..؟
بالرغــم من العدد الهائل مما يســمى "مســؤول" في
املشــهد العراقي قبل "التغيير"وبعــده ،إال أنه يصعب
علينــا العثور مــن بينهم على من توقف مع نفســه
وحطام عقله وضميره؛ كي يتعلم شــيئا ً من املصائب
والكوارث املتتاليــة التي حلت على هــذا الوطن ،ج ّراء
تنطعهم لسنام تلك املسؤوليات ،وهذه اللعنة تورمت
بنحو ال مثيل له مع قذف األقدار لـ "بستان قريش" الى
ٍ
من أعاد لثارات تلك القبيلة املقدسة وهجها وفواتيرها
املمتــدة من "بغدان لتطــوان" ،إذ تلقفت هذه الطبقة
السياسية الفاشلة والفاسدة ،بكل خرقها وهلوساتها
وشــراهتها املنفلتة مقاليد أموره ،ملرحلة يفترض أنها
حملت لشــعوبه أمل اســترداد مكانتهم وأحالمهم
املهدورة طــوال أكثر من ألف عام وعام .زمن البعث كان
ذلك "املسؤول" مسكونا ببعث ماضي أمته التليد كما
يتخيل وفقا ً للهذيانــات التي د ّونها عفلق ،ولم يختلف
أمر "املســؤول" الذي جاءت به حقبة الفتح الدميقراطي
املبني من شتى الرطانات والهلوسات واألزياء ،عن سلفه
البعثي فــي اعتصامه بعروة الرســائل اخلالدة وفواتير
دمارها الشامل املمتدة من الفاو لزاخو.
"مسؤول" ال عالقة له بهموم وحتديات عصره في مجال
إنتاج اخليرات املاديــة والروحية واخلدمات وتطلعات ذلك
اخمللوق الذي حاولت السماء تكرميه ذات عصر ،ولم تعرف
ســيرته الشــخصية أي تدرج وظيفي ومهني ،يتقافز
على س ّلم املســؤوليات وفقا ً ملزاج وذائقة حيتان الكتل
املتنفذة ومعايير خرابها املدمر؛ ال يحتاج تعلم أي شيء
ســوى ما يرضي أرباب نعمته عنه مــن مواهب التذلل
والتزلــف ،فال دروس وعبر اقتصاديــة وعملية ومعرفية
وقيمية ميكــن أن جتذب منظومة اهتماماته كتابع ذليل
لســكراب اخمللوقات والعقائد والقيــم .وها نحن نطوي
جتربتنــا مع الــدورة الرابعة لالنتخابــات العراقية ولم
تطفح على ســطح األحداث واملعطيــات أدنى عالمة
على وجــود زحزحة ولو طفيفة في هــذا امللف احليوي؛
توزيع املســؤوليات العليا في البلــد ،فهي كما العبارة
املشــهورة "تيتي تيتي مثل ما رحتــي جيتي" وهاهم
غيالن احملاصصة يضعــون مصنوعاتهم ومخلوقاتهم
على سنام السلطات العليا في البلد ،ومنها ستتقافز
جموع "املســؤولني" الى بقية مستويات الهرم الوطني
املستباح .فعن أية إصالحات وتكنوقراط ومهنية ونزاهة
وشــجاعة يجري احلديث ،ال شيء ســوى إعادة ترميم
وتدوير لبضائع ومطامع طبقة سياســية تعكس واقع
ما انحدرنــا اليه كجماعات وأفراد طوال أكثر من نصف
قرن من الهزائم على شتى األصعدة.
مــا يحيط بنــا ومانتخبط بــه من مناخات وشــروط
واهتمامات ،يقطع الطريق أمام فرص وصول مســؤول
حقيقي ملا يســتحقه مــن مواقع ومســؤوليات ،ومن
يجازف في التســلل اليها ســيلقى ما ال حتمد عقباه،
وســيبدو أحمقا ومعتوها إن توهم يومــا ً في لعب دور
طيب الذكر "دون كيشوت" وسط هذه األجواء املدججة
بــكل ماهو معــادي وطــارد للوطنية احلقــة والنزاهة
والكفــاءة وروح اإليثار ،وبقية املنظومــة التي اغتربت
عن مضاربنا املنحوســة منذ عقود .قد يبدو هذا الطرح
متشائما لدى البعض ،لكن دعهم يأتونا مبثال عن جميع
من أباح لنفسه تقلد املسؤوليات العليا في السلطات
الثالث توقفوا فيه عند جتربتهم مع تلك "املســؤولية"
والدروس والعبر التي يفترض بهم تقدميها الى شعبهم
املنكــوب كما جتري األمور عادة فــي البلدان التي عرفت
سن التكليف احلضاري ،لكن ذلك لن يحصل وإن حصل
فســتزيد كتاباتهم املشــهد ضياعا والتباساً ،ألنه لن
يختلف عن املنهج والسلوك الذي اتبعوه عندما نكبت
املواقع و"املسؤوليات" بهم!..
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الحياة الخاصة واألسرار حمل ثقيل على حامله أخبــارهــــــــــم
أحالم يوسف
لكل منــا حياته اخلاصــة التي ال يعرف
تفاصيلها ســوانا ،بعض تلك االســرار
تخــص حادثة معينة شــهدناها ونحن
أطفــال او كبار ،لكن اخلــوف منعنا من
الكشــف عما شــهدناه خوفا من ردة
الفعل .وبعضها يخصنــا نحن ولم نرد
اطالع أحد عليها لسبب او لسبب آخر.
هنــاك ايضا بعــض الزوجــات واالزواج
يكتمون اسرارا تخص حيوات عائالتهم،
ويتعاملــون مع املوضوع وكأن الشــريك
عدو ،يجــب إخفــاء بعــض املعلومات
عنه ،لئال يســتغلها بطريقة بشــعة،
وعلى العكس مــن ذلك جند ان العالقات
الزوجية الســوية ،والناجحــة غالبا ما
تكــون مفتوحة ،وان كانــت هناك حدود
بني الطرفــن فبنحو معني ،وألســباب
بعيدة عن موضوع الثقة من عدمها ،الن
الطرفني هنا يعدان عائلة الشريك ،جزءا
من عائلته ،فما السبب الذي يدعو أحدنا
الى التصرف بهذه الطريقة او تلك؟
املهندســة ســوزان علي ،لديها مكتب
هندســي اقتطعته من بيتهــا ،تقول:
عندما كنت طفلة ســمعت كالما بني
بعض النســوة من اقاربنــا يخص امرأة
أخرى قريبة لنا أيضا ،وبعد ان ّعرف ما قيل
عنها ،اتهموا واحدة أخرى لم تكن باألصل
معهــن في اثناء احلديــث ،على انها هي
من تفوهت بالــكالم ،وقتها كنت طفلة
ال ميكن ان افكــر بقول احلقيقة ان كانت
صادمــة ،او ان كان احاطها بعض اللغط
واملشــكالت ،ألننا تربينا على اخلوف من
معظم األمور احلياتية حتى البســيطة
منها ،لكني فكرت ان اخبر امي ،وبالفعل
اخبرتها بحقيقة ما جرى ،لكنها انبتني
بحجة استراق السمع ،ومنعتني من ذكر
هذا املوضــوع امام احد اخر ،واال تعرضت
الى عقوبة قاسية! وكانت حجتها باننا
ال نريد افتعال مشــكالت ال تخصنا من
قريب او بعيد .عندما كبرت اخبرت املرأة
املتهمة باملوضوع ،لكن بعد ان رحلت عن
عاملنا اثنتان من النســوة اللواتي القني
التهمة عليها.
قول احلقيقة وكشف سر ميكن ان يكون

إيل فانينج

أبهرت النجمة العاملية إيل
فانينج عشاقها ومحبيها
خــال حضورهــا العرض
األول لفيلمهــا اجلديــد
" "Galvestonوذلــك ضمن
فعاليات "los angeles film
 "festivalلعام  ،2018حيث
ظهرت النجمة البالغة من
العمر عشرين عاما مرتدية
فستانا ذا تصميم أنيق جمع
اللونــن األســود واألبيض
من مجموعــة تصميمات
"."Oscar de la Renta
وحضر العــرض أيضا عدد
كبير من جنــوم العمل ومن
أبرزهــم لــي لــي رينهارت

بن افليك

احلياة اخلاصة واألسرار
سببا ملشكلة بطرف معني ،وحال ملشكلة
بطرف اخر ،لذا يحتاج الى شجاعة وثقة،
خاصــة مع الطفل او املراهــق ،وهذا دور
االهل ،عليهم ان يشجعوا أوالدهم على
كشف اي سر فيه حقيقة مغيبة ،وفيه
ردع لتهمة عن بريء ،فمشــكلة بسبب
ذكر حقيقة ،اهون من مشــكلة تُفتعل
بكذبة.
فيما يخص العالقة الزوجية ،هناك اسرار
يكتمها الزوجان عن بعضهما فهل هذا
امر طبيعي ،وصحي ،ام انه يشكل عامل
خطر على مستقبل تلك العالقة؟ خاصة
بعد ان يكتشــف أحدهما ما اخفاه عنه
الشريك.
الســر حمل ثقيــل ال يقــوى عليه أي
احد ،هذا مــا ذكرته نهار طــه الباحثة
بعلم النفــس التي اضافت :بالنســبة

الى موضــوع األزواج وعالقة الشــركاء،
فالســر حمل ثقيل علــى صاحبه ،لكن
االمــر يتوقف على طبيعــة العالقة بني
الزوجني ،وعلــى الثقة املبنيــة بينهما،
فانــا اعرف عدة زوجات عندما أســألهن
عــن ســبب كتمانهن حلــدث معني ،ال
يســتحق ان يدرج ضمن االسرار ،ويتعلق
بخطأ ارتكبه أحد افراد اسرتها ،تقول ان
زوجها "يعايرهــا" بهذا اخلطأ فيما بعد،
وفي اثناء كل مشــكلة حتى وان كانت
تخص احد ابنائنــا ،ويؤنبنها وكأنها هي
صاحبة اخلطأ ،لذلك فهي جتد ان كتمان
حياة عائلتها الشخصية ،وما ميروا به من
احداث اسلم لضمان حياة مستقرة في
بيت الزوجية.
وتابعــت :مما ذكــر يتبني لنــا ان طبيعة
شــخصية الشــريك ،وطبيعة العالقة

والثقة بينهما ،والتي تُبنى على أســس
عدة ،ترتبط ارتباطا وثيقــا باحلدود التي
تفصل بني الزوجني ،وحجم االسرار التي
يخفونها عن الطرف االخر ،فبالنسبة الي
اجد ان الشــخص مبجرد ان اختار شريكا
حلياته ،فهو بذلك أراد من يشاركه حياته
اخلاصة بكل تفاصيلها ،لذا فعلينا قبل
بتأن.
كل شيء ان نختار الشريك ٍ
موضوع اخلصوصيــة ،كان وما زال مثيرا
للجــدل ،وأصحاب طرفــي املعادلة كل
واحــد منهمــا يتحدث حســب جتربته
الشــخصية ،وال يركن الى املنطق العام،
لكن تبقــى الثقــة بالنفــس ،والثقة
بالطــرف االخــر خاصة فــي العالقات
الزوجيــة ،احد اهم األســس التي تذوب
معها وبها احلياة اخلاصة ،لتتوحد احلياة
والروح ،برغم انفصالهما بجسدين.

األهوار مهددة بإدراجها ضمن المعالم المنقرضة

الصباح الجديد  -وكاالت:
حــذرت منظمة اليونســكو مــن إزالة
األهوار العراقية ،من الئحة التراث العاملي
وإدراجهــا ضمن قائمــة املعالم املهددة
باالنقراض في حال اســتمرار أزمة املياه
احلالية التي ال توفر ما يكفي من احلصص
للحفاظ على أهوار ذي قار.

التــي خطفــت األنظــار
بإطاللتهــا البســيطة،
فاختــارت مالبســها من
مجموعــة تصميمــات
،"Victoria
"Beckham
كما حضر العــرض هيدي
ليواندووســكي ،وتينسلي
برايس ،وغيرهم.

وقال مدير العالقات في بعثة اليونسكو
في العراق ضياء صبحي "إن على اجلهات
احلكوميــة املعنية تأمني امليــاه ملناطق
األهــوار التي دخلت الئحة التراث العاملي
كمعلم تراثي بيئي ،وبخالفه ســيمنح
العراق مــدة قد تصل من عام إلى عامني
إليجاد حل إلعــادة احلياة لهــذا املعلم،

وبعدهــا قد يصل األمر إلــى ازالتها من
الالئحة".
وكان النائــب األول حملافظ ذي قار عادل
الدخيلي كشــف "نــزوح ألفي عائلة
من شــتى مناطق احملافظة بســبب
شــح املياه ،محمالً احلكومة املركزية
ّ
مسؤولية األزمة واجلفاف الذي يضرب

احملافظة".
وقال الدخيلي في بيــان "إن احلكومة
املركزية لم تتعامل بنحو جاد مع أزمة
املياه التــي تضرب احملافظــة ،بالرغم
من حجــم الكارثة البيئيــة ،وبالرغم
من عشرات املناشــدات التي وجهتها
احلكومة احمللية إلى وزارة املوارد املائية".

أكمــل النجــم العاملي
بن أفليــك أول ثالثني يوم
في مركز إعــادة التأهيل
من إدمــان الكحول ،وأكد
موقع " جاست جيرد " أن
ممثل هوليــوود البالغ من
العمر  46عام سيســتمر
في العالج ،وكل ما يهمه
اآلن ،نيــل دعــم كل من
حوله.
ويبدو أن بــن أفليك يأخذ
األمور بجدية بنسبة أكبر
هذه املرة ،وأكد " مصدر"
ملوقع "  " Us Weeklyإنه
يشــعر باألسى واألسف،
وهــو اآلن مبركــز إعــادة

التأهيل من أجل أبنائه "
 .يذكر أن بــن أفليك عاد
ملركز إعادة التأهيل شهر
اب أغســطس املاضــي
وذلــك مبســاعدة زوجته
الســابقة جنيفر جارنر،
التي لم تفارقه ولم تتخل
عنه برغم انفصالهما.

نجالء بدر
أبــدت الفنانة جنــاء بدر،
سعادتها مبهرجان اجلونة
السينمائي ،موضحة أنه
أصبح من أهم املهرجانات،
وهو فرصــة للتع ّرف على
ما وصلت إليه الســينما
حال ًيا من خــال رؤية عدد
من األعمال الســينمائية
اجلديدة.
وأشارت جنالء بدر إلى أنها
أيضا بعودتها إلى
سعيدة ً
الدراما من خالل مسلسل
"البيــت األبيــض" التي
تلتقــي فيه مجــددًا مع
الفنان خالد الصاوي Kبعد

قدمت معه مسلسل
أن ّ
"الصعلوك" منــذ ثالثة
جناحا كبيرًا.
أعوام ،وحقق ً
ّ
وأكــدت أن الصــاوي من
الفنانــن التــي تتعامل
معهم وهي على ثقة في
اختياراته.

ويل سميث يكسر حاجز الخوف يوم ميالده
الصباح الجديد  -وكاالت:
احتفل املمثل األميركي
ويــل ســميث بعيــد
ميــاده اخلمســن
بطريقة مميــزة بعد أن
قفز باحلبــل "البنجي
جامبينغ" مــن طائرة
هليكوبتر في منطقة
أخدود غراند كانيون.
وقفز جنم سلسلة أفالم
"الرجــال ذوو الســترات
الســود" (مني إن بالك) من
الطائرة ،وتأرجح عبر ممر ضيق
مليء بالصخور املدببة في حدث

بث مباشرة على موقع يوتيوب.
ووصفــت القفزة املزمعــة بقفزة
"في قلب غراند كانيون" أو األخدود
العظيــم ،وهو أخــدود بالغ العمق
واالتساع.
وبعــد أن هبط علــى األرض وصف
املمثــل التجربــة بأنهــا "مثيرة".
وأضــاف "لــن يكون هناك شــيء
مخيف بهذا القدر .األمر يتحول من
الرعب املطلق إلى اإلثارة والبهجة".
ومــن خالل احلــدث مت جمــع أموال
ألعمال خيرية من خــال يانصيب
عبر اإلنترنت للحصول على فرصة
ملشاهدة القفزة.

اكتشاف قاتل الرسام الشهير مايكل آنجلو
الصباح الجديد  -وكاالت:
بعد أربعة قرون على وفاة،
مايــكل آجنلــو ميريزي
(كارافاجيو) ،في ظروف
غامضــة عــن عمر
ناهــز  38عاما ،يزعم
العلمــاء أنهم حددوا
ســبب وفاة الرسام
اإليطالي الشهير.
وعلــى مر الســنني،
نظريــات
غطــت
الغمــوض والتآمر وفاة
رســام البــاروك ،بدءا من
التســمم بالرصــاص ،إلى
القتل.
وادعــى فريــق مــن العلماء
الفرنســيني فــي معهــد

مستشــفى جامعة مرســيليا
( )IHUأنهم تعرفــوا أخيرا على
"القاتل" ،وهو عــدوى املكورات
العنقودية الذهبيــة ،واملعروفة
أيضا باسم العنقوديات الذهبية
"."Golden Staph
وتعــاون الفريــق مــع عالــم
األنثروبولوجيــا اإليطالي وعالم
األحيــاء اجملهريــة ،جوزيبــي
كورناجليا ،الســتخراج األسنان
من الهيكل العظمي لكارافاجو،
ثم قاموا بفحص اللب الســني
الغنــي باألوعيــة الدمويــة
باســتعمال مزيج من ثالث طرق
للكشف عن احلمض النووي.
وأكــد املعهــد الــذي يرأســه
البروفيســور ،ديدييه راولت ،في

بيان" :مت التعرف على القاتل وهو
املكورات العنقودية الذهبية".
وتوفــي مايــكل آجنلــو ميريزي،
امللقب بكارافاجو في توســكانا
عام  ،1610بعد أربع ســنوات من
قتله رجال في مشاجرة في روما،
إضافة إلى املكائد احمليطة مبوته.
وكانــت احملــاوالت الســابقة
لشــرح موته تشير إلى تسممه
بالرصاص ،وتزعم أنه مات بسبب
فنه .وفي عام  ،2010وجد العلماء
كمية عالية من الرصاص ،والتي
كانت تستعمل سابقا في األلوان
الزيتية ،في عظــام كارافاجيو،
واعترفوا بأن التسمم بالرصاص
لوحده لم يكــن ليقتله ،بل إنه
كان عامال مساهما في وفاته.

مايا نصري تعود في فيلم "المحترف"
الصباح الجديد  -وكاالت:
اختــارت الفنانة اللبنانية
مايــا نصــري ،أن تكــون
احملطــة الفنيــة املقبلة
لها في إطــار من احلركة،
اذ تعاقدت علــى بطولة
فيلــم "احملتــرف" ،قائلة
"قــررت أن يكــون الــدور
الذي يلي فيلم "قســطي
بيوجعنــي" مختلفا متا ًما
عن الكوميديا ،لذا اخترت
فيلــم "احملتــرف" ألنــه

مختلف جملــة وتفصيال عن ما
قدمته من قبل".
وأضافــت نصري فــي تصريحات
خاصة إلى أحــد املواقع اإلخبارية
املصريــة" ،أنــه مــن املقــرر بدء
التصوير أول أكتوبر/تشــرين األول
املقبل.
العمل من تأليف حسام موسى،
وإخراج إبرام نشأت ،وقالت :سعيدة
لتكرار التعاون مــع الفنان نضال
الشــافعي الذي تعاونت معه من
قبل في مسلسل "السر" ،وكذلك

الفنانة رمي البــارودي الذي تعاونت
معها في مسلسل "السر" أيضا،
ويشــاركنا مجموعــة متنوعــة
مــن النجوم منهــم الفنانة منّة
فضالي ،وإميــان العاصي ،وصبري
فواز ،ومجدي كامل".
يذكــر ان اخــر أعمــال الفنانــة
مايا نصري كان فيلم" قســطي
بيوجعني" مع الفنان هاني رمزي،
وإخراج زوجها إيهــاب ملعي .وكان
من األفــام التي شــهدت جناحا
كبيرا بني اجلمهور العربي.

العروسة والمنصب!
يحكــى أن شــابا ً أراد أن
يخطــب فتــاة جميلة من
بنــات قريتــه لكنــه كان
يخشــى أن يرفــض طلبه
من قبل أهل الفتاةبســبب
كثرة املتقدمــن والراغبني
في الزواج من هــذه الفتاة
 ..طلب مــن والده ان يكلف
"مختار" القريةبالتوســط
عنــد ذوي الشــأن بهــدف
التاثيــر عليهــم والضغط
المتام عملية اخلطبة والزواج
بدون مشــاكل أوأعتذارات
من خالل أستغالل مكانته
ومنزلته في اجملتمع والقرية
 .رحب مختــار القرية بهذا
التكليف وقاللوالد الشاب
 " :تدلــل عيونــي أبوفالح
..غالــي والطلــب رخيص -
فالح  -مثل أبنــي وميكون
خاطــرك اال ..طيــب ..أني
بيديــه أزفــة  ..واليوم أروح
أخطبله  ..وأدزلك البشــارة
للبيت "  ..عــاد "أبو فالح "
الى بيته فرحاًليزف البشرى
لولده الذي كان ينتظر والده
بفــارغ الصبــر  ..قائال له ":
أبني اليوم بعد العشا ..راح
يروحاخملتــار ..ويخطبلــك
البنية اللــي تتمناها واللي
حتلم تكــون زوجتك وخلي
من هســة بطنك بطيخة
صيفي !" .
وجــاء املســاء  ..وابو فالح
وفالح والعائلة يترقبون اخلبر
الســعيد من مختار القرية
وعيونهم تسمرت علىالباب
بانتظــار من يطرقها وينقل
لهم البشرى !
مــرت الدقائق والســاعات
ثقيلــة  ..وموجعــة ،
جتــاوزت عقــارب الســاعة
منتصف الليــل  ..ولكن "
الخبروالجفيــة والحامض
حلو "  ..وبدء القلق يســري
عند العائلة شــيئا فشيئا
وخصوصا الشــاب العريس

مع وقفالتنفيــذ "فالح " ،
ولوضع حد لهــذه احليرة ..
وللتخفيــف من وطأة احلزن
والقلق الذي أصاب العائلة ..
بادرأبو فالح مخاطبا اجلميع
 " :اللهم أجعله خير ..باجر
مــن الصبــح ..أروح البيت
اخملتار وأشوف شنوالسالفة
!".
وعنــد الصبــاح توجه "أبو
فــاح " الــى بيــت اخملتار
الســتطالع األمــر  ..وعند
الباب قــال للمختار " خير..
مختار أقلقتني  ..والبارحة
للصبح منامي ..وظلينا بحيرة
 ..خوما أكو شــئ ؟ " أجاب
اخملتــار  ":ال ..ال أبدا..ماكــو
شــى  ..بس " وهنا قاطعه
أبو فالح مــرة أخرى قائال " :
مختار ..بس ..شــنو  ..صار
قدر الســامح اهلل ؟" أجاب
اخملتار متــرددا  :ال  ..ال ماكو
شئ  ..بس " هنا قاطعه أبو
فالح وهو يقــول  " :مختار
..دحجي مونشــفت ريكي
" ..أجابــه اخملتار  ":ابو فالح
تعرف الزواج قسمة ونصيب
" وهنا قاطعه ابو
فالح مرةأخرى
قائــا ً
:
ها ينعر فــه
ونؤمن بيها ..
يعنــي رفضوا
الطلــب  ..؟"
أجاب اخملتار  :مو
 ..رفضو ..رفضو
 . .لكنقســمة
البنية راحت الغير
شــخص ! قــال
أبو فــاح  " :يعني
أكــو أحد ســبقنا
وراح خطــب البنيــة ..
قبــل متوصاللبيتهــم
؟"  ..أجــاب اخملتار مترددا
ونظراته تتلفت مرتبكة
فــي كل االجتاهــات:
" احلقيقــة ابــو فــاح

وارجوكالتزعل منــي  ..آني
عجبتنــي البنية وخطبتها
ال "...وهنــا قال له أبو فالح
 :هســه توضحت السالفة
 ..كولعجبتنــي وخطبتها
البني ؟
وهنــا  ..قال مختــار القرية
 " :ال  ..أخويــة أبــو فالح ..
عجبتنــي البنية وخطبتها
الــي وكلت آنــي أولى بيها
منأبنك وأبني !"
يبــدو أن هــذه احلكايــة
الطريفــة  ..هي صــورة أو
ملشــهد طبــق االصل من
املشهد السياسي ومايجري
فيها منصراع وأســتحواذ
علــى املناصــب التنفيذية
مبختلــف درجاتهــا  ..وفق
شــعار رئيس الكتلة أولى
بالعروســة..عفوا  ..أولــى
باملنصب !! ..
• ضوء
تعــددت املناصب  ..والوجه
واحد

عاصم جهاد

