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بغداد - وعد الشمري:
كشــف حتالف اإلصالح واإلعمار، 
أمس الثالثاء، أن عادل عبد املهدي 
ضمن تصويت ثــالث كتل كبيرة 
لكابينتــه الوزاريــة، الفتاً إلى أن 
تلك الكتل هي الفتح وســائرون 
واحلكمة، مســتبعداً جناح جهود 
متضررة  سياســية  قوى  تبذلها 
من آليات تشــكيل احلكومة في 

إفشال متريرها.
وقال النائب عــن التحالف فرات 
عبد  "مفاوضــات  إن  التميمــي 
املهدي فــي تشــكيل احلكومة 
جتري بنوع من السرية، وهناك من 
يساند هذا التوجه وآخر يرفضه".
إلى  التميمي في تصريح  واضاف 
"الصباح اجلديد"، أن ""قسماً من 
أعضاء مجلــس النواب يطالبون 
الذاتية  الســير  علــى  باالطالع 
للمرشحني مبكراً، قبل التصويت 

عليهم".
وأشــار إلى أن "الصــورة ما زالت 
ضبابيــة إزاء شــكل احلكومــة 
املقبلــة مع وجود تســريبات عن 

 22 بـ  الــوزاري  عــدد طاقمهــا 
شخصاً".

وطالب التميمــي عبد املهدي بـ 
"اإلســراع في إرســال البرنامج 
الداخلي  احلكومي كون النظــام 
للبرملــان ينــص على تشــكيل 
جلنة برئاســة نائب رئيس مجلس 
البرنامج  مسودة  لدراسة  النواب 
مع  التصويت  علــى  عرضه  قبل 

أعضاء الكابينة الوزارية".
احلكومة  شــروط  "احد  أن  وأكد 
اســناد منصب  املقبلة هو عدم 
وزاري لنائب حالي أو وزير ســابق 
بالغضب لدى  وذلك ولد شــعور 
اوســاط نيابيــة كانت تســعى 

للحصول على منصب تنفيذي".
وكشــف التميمي عــن "ضمان 
عبــد املهدي منذ االن مســاندة 
ثالث تل كبيرة في مجلس النواب 
وهــي كل من ســائرون واحلكمة 
والفتح واعدادها يتجاوز 110 نائباً 
وذلك يعزز حظوظ مترير الكابينة 

الوزارية".
تتمة ص2

اإلصالح: عبد المهدي يضمن تصويت سائرون
والفتح والحكمة لحكومته وتمريرها لن يكون سهال

عبد املهدي.. موجهة وشيكة ألزمة محتملة

الغاضبون من الطامعين بالمناصب سيحاولون إعاقتها

سامي حسن 
اســتأنفت دائرة الطرق واجلســور 
العمل في 32 مشــروعا بعد توافر 
لها  املطلوبة  املالية  التخصيصات 
مــن قبل احلكومــة املركزية، وقال 
املهندس عصام عبــاس مهدي ان 
الليل  يواصلون  الدائرة  منتســبي 
بالنهار من أجــل إجنازها على وفق 
الفنية املطلوبة خدمة  املواصفات 

للمواطنني.
وأوضح املدير العام أن الدائرة تقوم 
أيضا باإلشــراف على 33 مشروعا 
أجنز قســم منها ويتواصل العمل 
على إجناز القســم اآلخــر وكلها 

الطارئ  الدولي  البنك  ممولة بقرض 
إلعادة إعمار املناطق احملررة.

العام فــي حوار اجرته  املدير  وقال 
إن  معه جريدة "الصبــاح اجلديد" 
املشاريع املمولة من قبل احلكومة 
تتركز في محافظات واســط املمر 
الثاني لطريــق كوت– بدرة– مهران 
)مرحلــة أولى( ومشــروع الطريق 
بابل  وفي  الكارضية،  جلسر  احلولي 
مشروع طريق حلة– كيش ومشروع 
طريق املرور الســريع رقــم 1 اجلزء 
الثاني  املمر  5 ومشــروع طريق  ط 

هاشمية– مدحتية– شوملي...
نص احلوار ص3

الطرق والجسور تستأنف العمل 
في 65 مشروعا ممولة من الحكومة 

وقرض البنك الدولي لإلعمار 

في حوار أجرته الـ "الصباح الجديد":

الصباح الجديد - وكاالت:
طالب الرئيــس التركي رجب طيب 
أردوغــان أمــس الثالثــاء، أن جترى 
محاكمة املشــتبه بهم الـ18 في 
جمال  الســعودي  الصحافي  قتل 
مشددا  اسطنبول،  في  خاشقجي 
على أن ينال املتورطون في العملية 

من منفذين وآمرين، العقاب.
وقــال الرئيس التركــي في خطاب 
أمــام كتلة نــواب حــزب العدالة 
والتنميــة احلاكم فــي أنقرة "لن 
يهــدأ الضمير العاملــي إال عندما 
يعاقــب كل الذين لعبــوا دورا )في 
العملية(، مــن املنفذين الى الذين 

أعطوا األوامر".

وأضاف "أطالــب بأن تتم محاكمة 
األشخاص الـ18 في اسطنبول".

وتابــع "باالعتــراف باجلرمية، قامت 
بخطــوة  الســعودية  احلكومــة 
مهمــة. ننتظر منها اآلن أن توضح 
مســؤولية كل شــخص في هذه 
القضية، من القمــة الى القاعدة، 

وأن حتيلهم الى القضاء".
وأشــار الــى أن جرميــة القتل "مت 
التخطيط لها" قبــل أيام وأعدها 
فريق ســعودي أوفد الى اسطنبول 
لهــذه الغاية، ما يناقــض الرواية 
الســعودية القائلة بأن خاشقجي 

قتل بطريق اخلطأ خالل "شجار".
تفصيالت ص6

أردوغان يطالب بمحاكمة قتلة
جمال خاشقجي في اسطنبول

وزارة البيشمركة تدعو الى تنسيق
عالي المستوى مع القوّات العراقية

الكرملين يهدد بردّ مماثل إذا 
طوّرت أميركا صواريخ 26



شؤون عراقية

السليمانيةـ  عباس كاريزي:

أعلن اللواء قارمــان كمال رئيس 
هيئة أركان قوات البيشمركة، أن 
داعش استغل الفراغ الذي خلفه 
انســحاب قوات البيشمركة من 
للتحرك  املتنــازع عليها  املناطق 
وتنفيذ عمليات  املناطق  تلك  في 
أبناء  املواطنــن من  إرهابية ضد 

القرى واألرياف.
واضاف كمال في حديث للصباح 
الــذي خلفه  الفراغ  ان  اجلديــد، 
انســحاب قوات البيشمركة من 
وعدم  عليهــا  املتنــازع  املناطق 
قدرة القوات العراقية على تأمن 
مناطق واســعة منها نظرا لقلة 
اعداد اجليش العراقي وعدم قدرته 
على السيطرة على تلك املناطق، 
احلركة  داعش حرية  لعناصر  اتاح 
وشــن  صفوفهم  تنظيم  العادة 
اقامة  منهــا  ارهابية  عمليــات 
سيطرات وهيمة واختطاف وقتل 

املواطنن. 
واشــار كمال الى ان داعش متكن 
من اســتغالل عدم قدرة القوات 
العراقيــة الســيطرة على تلك 
املناطق ،العــادة تنظيم صفوفه 
ارهابية، الفتا  والقيام بعمليــات 
الــى ان حتركات داعــش متتد من 
احلــدود الســورية الــى مناطق 

واسعة مبحافظة ديالى.
واشــار الى ان القــوات العراقية 
قليلة  املناطق  تلــك  في  املوجود 
وهــي غير قــادرة علــى حماية 
املواطنــن فــي القــرى واالرياف 
مــن هجمات داعش مــا ادى الى 
القرى،  ســكان  العديــد  نــزوح 
اضافة الى عدم وجــود اي اتفاق 
بــن وزارة البيشــمركة واجليش 
ونقاط  سيطرات  القامة  العراقي 
تفتيش مشتركة، فضال عن عدم 
وجود قــوات مشــتركة او غرفة 
التنسيق  على  تشــرف  عمليات 
بن تلــك القوات، علنا عدم وجود 
اي تنســيق عــال املســتوى بن 
الدفاع  ووزارة  البيشــمركة  وزارة 
العراقيــة حلد االن بشــان تأمن 
املناطق  فــي  واالســتقرار  االمن 

املتنازع عليها.
واعلن قارمان عن اســتعداد وزارة 
البيشــمركة لفتح فاقا التعاون 
والتنســيق مع احلكومة االحتادية 

وقــوات اجليش العراقــي القامة 
غرفة عمليات مشــتركة ونقاط 
ســيطرة وتفتيــش مشــتركة 
بهدف الســيطرة علــى املناطق 
واحلد  داعش  فيهــا  يتحرك  التي 
من حتركاته التي يشن من خاللها 

هجمات على املواطنن.
واشــار الى ان داعش يتحرك من 
احلدود السورية عبر قضاء البعاج 
وكركوك  مخمــور  اطــراف  الى 
وديالى، الفتا  واحلويجة وحمريــن 
الى انــه متكن من اعــادة ترتيب 
تتفاوت من  اعــداده  وان  صفوفه 
منطقــة الى اخــرى وله حتركات 
مســتمرة وهو يعمــل االن وبعد 
انخفاض موارده املالية على ابتزاز 
اطفالهم  واختطــاف  االغنيــاء 
واختطاف املدنين للحصول على 
فدية مــن ذويهم، الفتــا الى ان 
ليس لداعش القدرة على احتالل 
مناطق كما في السابق وهو االن 

يعتمد علــى تنفيذ عمليات ضد 
قوات اجليــش واملدنــن في تلك 

املناطق.
واضاف ان من شــان التعاون بن 
البيشمركة واجليش العراقي احلد 
االرهابية  اجلماعــات  حتركات  من 
ومنعها فــي تلك املناطق مؤكدا 
مستعدة  البيشــمركة  وزارة  ان 
للتعاون مع اجليــش العراقي في 
اطار اتفاق شــامل بــن اجلانبن 
يتيح للبيشــمركة العودة وادارة 
املنطقة بنحو مشترك مع اجليش 

والشرطة االحتادية.
إقليــم  أمــن  مجلــس  وكان 
كردســتان، قد اعلــن امس االول 
االثنن، عن تصاعد وتيرة اخلروقات 
واملوصل  كركــوك  فــي  األمنية 
ومناطق أخرى خالل شــهر أيلول 
ســبتمبر املاضــي، مســتهدفاً 
منازل العناصر األمنية واحلشــد 
الشــعبي ومحطــات الطاقــة 

الكهربائية بالعبوات الناسفة.
وقــال مجلس أمــن اإلقليم في 
بيــان، إن عناصــر داعــش نفذوا 
الشهر املاضي 22 هجوماً، اضافة 
25 تفجيرا بعبوات ناســفة  الى 
ضد القــوات العراقية واملواطنن 
املدنيــن، إلى جانــب 5 هجمات 
زادت حاالت  يدوية، كمــا  بقنابل 
وسجلت  داعش،  عناصر  تســلل 

العديد من حاالت االعتقال.
ســجلت  »كما  البيان  واضــاف 
العديد من الهجمات في خانقن 
وعلى  والدبس  والقيارة  واحلويجة 

مقربة من جبال حمرين. 
الــى ذلك اعــادت قــوات اجليش 
انتشــارها في كركوك،  العراقي 
بنــاءا على طلب من املســؤولن 
االداريــن فــي احملافظــة، بهدف 
املشــاركة في عملية عسكرية 
ضــد ارهابيي داعــش، وذلك بعد 
مــرور عام على انســحابهم من 

احملافظة.
وقالــت مصادر مطلعــة ان قوة 
تابعة للفرقة التاســعة املدرعة 
في اجليش العراقي انتشــرت في 
امس  والشرقاط،  احلويجة  قضاء 
عمليات  الجــراء  متهيدا  الثالثاء، 
متشيط واسعة لتعقب مسلحي 

داعش.
واضافــت ان ســكان املنطقــة 
طالبوا احلكومة العراقية والقائد 
العام للقوات املســلحة، بارسال 
تعزيزات عســكرية مــن اجليش 
العراقــي الــى احلويجــة بهدف 
ومالحقــة  املنطقــة  متشــيط 

مسلحي داعش.
وأضافــت انه من املقــرر ان تنفذ 
القوات اجليــش العراقي عمليات 
دهم وتفتيش بالتعاون مع القوات 
االمنيــة في مناطق العباســي 
ومناطق شــمال غــرب القضاء 
وصوال الى قضاء الدبس والطريق 

واحلويجة  داقــوق  بــن  الرابــط 
ومرتفعات مكحول والرشاد باجتاه 

قضاء شرقاط.
وجاءت تلــك اخلطوة بعــد مرور 
عام على انســحاب قوات اجليش 
العراقي بالكامــل من محافظة 
في  االمني  وتســليم  كركــوك 
احملافظة لقوات مكافحة االرهاب 

والشرطة االحتادية.
علــى الرغم من مــرور عام على 
استعادة جميع املناطق التي كان 
تنظيم  مسلحي  عليها  يسيطر 
العراقية،  القوات  قبل  من  داعش 
اال ان اخلاليــا النائمــة لداعــش 
ينفــذون عمليات مســلحة بن 
فترة واخرى فــي حدود محافظة 
واملنتسبن  املدنين  ضد  كركوك 
فــي القوات االمنية مســتغلن 
الفراغ الذي خلفه انسحاب قوات 
التماس  مناطق  من  البيشمركة 

مع قوات اجليش العراقي.

وزارة البيشمركة تدعو الى تنسيق
عالي المستوى مع القّوات العراقية  

للحد من تحركات داعش في المناطق المتنازع عليها

عناصر من قوات البيشمركة »ارشيف«

ان الفراغ الذي خلفه 
انسحاب قوات البيشمركة 
من المناطق المتنازع 
عليها وعدم قدرة القوات 
العراقية على تأمين 
مناطق واسعة منها 
نظرا لقلة اعداد الجيش 
العراقي وعدم قدرته 
على السيطرة على تلك 
المناطق، اتاح لعناصر 
داعش حرية الحركة 
العادة تنظيم صفوفهم 
وشن عمليات ارهابية منها 
اقامة سيطرات وهيمة 
واختطاف وقتل المواطنين
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تبدو مشــاورات تشــكيل احلكومة العراقية 
محفوفــة مبخاطر العــودة الى الســياقات 
الســابقة التي جرى فيهــا التحكم مبقاليد 
االختيــار والتنــازع حول هــذه املهمة وعلى 
الرغم من الوعود والتعهدات التي مت قطعها 
امام رئيس الــوزراء عادل عبد ااملهدي من قبل 
مجموعة من االحزاب والكتل السياســية اال 
ان واقع االمور يشــي بان هناك ثمة تراجع عن 
هذه اخلطوة فما يترشــح من اخبار حول هذا 
ااملوضوع يشير الى وجود رغبة جامحة لبعض 
التيــارات السياســية للدخول فــي معترك 
االختيــار والتدخل لفرض اســماء بعينها او 
معارضة اختيار اســماء جــرى تداولها او مت 
ترشيحها وهذا يعني بان هناك ارادات متقابلة 
او متعاكسة ستعيق سرعة حسم تشكيل 
احلكومة وتقف حجر عثرة امام رؤية عادل عبد 
املهدي وســعيه الجناز مهمة اختيار الكابينة 
الدســتورية احملددة  التوقيتات  الوزارية ضمن 
وفي خضم هذه االجواء املشوشة فاننا نعيد 
التذكير من على هذا املنبر باالسس واملعايير 
السليمة التي تتيح حتقيق االصالح والتغيير 
في العــراق والتــي لطاملا نادت بهــا املالين 
من الشــعب العراقي من خــالل التظاهرات 
واالعتصامات ومن خالل البيانات واالجتماعات 
ملنظمات اجملتمع املدني والناشطن في مجال 
احلريــة وحقوق االنســان ودعمتهــا حركات 
ومؤيديها  الدينية  الرمــوز  لبعض  االحتجاج 
في االوســاط الشــعبية ويبدو ان املطالبات 
بتشــكيل حكومة عراقية مســتقلة تضم 
كفــاءات مخلصة ونزيهة اليــزال حلم بعيد 
املنال عن تطلعات الشــعب العراقي فهناك 
اليــوم مــن يتطلع فــي اوســاط املثقفن 
العراقين الختيار وزير ثقافة عراقي من خالل 
اختيار النخب والكفاءات في ميادين الثقافة 
واالدب وهناك مــن يريد اختيــار وزير داخلية 
باخلبرات  بالكفاءة ويتمتع  عراقي مشهود له 
االمنية وينتمي الى املؤسسة االمنية وهناك 
مــن يتطلع الختيــار وزراء للزراعة والصناعة 
والتجــارة والتربية والتعليــم العالي وغيرها 
من الوزارات االعراقية اكفاء وقادرين على ادارة 
وزاراتهم النهــم االقدر واالكفء فيها والنهم 
خرجوا من رحم هذه الوزارات فكرا وعمال ولرمبا 
يتساءل البعض من اين ناتي مبثل هؤالء وكيف 
يتــم العثور عليهــم فنقول لــه ان الوزارات 
العراقية متخمة مبثل هؤالء والبيوت العراقية 
يجلس فيها اليوم العشرات من هؤالء النخب 
وبالد املهجر مترعــة باملبدعن العراقين في 
مجاالت الصحة والفــن والتعليم والصناعة 
واملالية وغيرها من االختصاصات املتطورة وان 
املشكلة ليس في عدم العثور عليهم وال في 
احلقيقية  املشــكلة  اسمائهم  معرفة  عدم 
هي عدم وجود ارادة حقيقية للتوجه اليهم او 
السعي الختيارهم واملشكلة ايضا في اصرار 
بعض التيارات السياسية على عدم التفريط 
عادال  ميزانا  واعتبارهــا  احلزبيــة  باحملاصصة 
اهتمام  ومادام  واملناصب  العناوين  لتقاســم 
هذه التيارات منصبا في هذه الدائرة فان االمل 
ضعيف بخروج العراق من مســاحات العتمة 
الى مســاحات الضوء فاجلميــع هنا بانتظار 
وزارات النخبة االتي ميكنها ان تطيح بعنايون 
الفشل والفســاد وتكسر ارادات التخلف وان 
تبعث االمل بوالدة عــراق جديد مينح الفرصة 
للمبدعن والكفوئن واخمللصن والنزيهن بان 
يؤدوا دورهم في الــوزارات العراقية ويدعمون 
الهوية احلقيقية لها ويقتربون اكثر من هموم 
ابناء الشعب العراقي مبختلف اهتماماتهم .

وزارات النخبة

د. علي شمخي 

تقـرير

نينوى ـ خدر خالت:

أعلن السفير التركي في العراق، أن 
محافظة نينــوى مهمة جدا لبالده 
ولها قيمة كبيــرة لديهم، في حن 
نينوى،  رئيس مجلس محافظة  دعا 
واملستثمرين  الشركات  جتو  سيدو 
األتراك للقدوم الى نينوى واملشاركة 
في إعمارها، مطالبا تركيا بتسهيل 

منح الفيزا ألبناء نينوى.
وكان جتو، ومعه الســيد نور الدين 
قبالن نائب رئيس مجلس محافظة 
نينوى وعدد مــن اعضاء اجمللس، قد 
استقبلوا ســعادة السفير التركي 
فاحت يلــدز والوفد املرافــق له خالل 
زيارته والــى مبنى مجلس احملافظة 

يوم االثنن املصادف 2018/10/22.
وعقب الترحيب بالوفــد الزائر، قال 
جتو ندعو ســعادة السفير التركي 
القنصلية  بفتــح  االســراع  الــى 
املوصل، ألنها ستخدم  التركية في 
اهالي نينوى علــى جميع االصعدة 
التجاري  الصعيــد  علــى  وخاصة 
التركية،  واجلمهوريــة  نينــوى  بن 
متبادلة  منفعة  هنالك  وســيكون 
بــن الطرفــن، كمــا نطلــب من 
السفير التركي بتسهيل امر الفيزا 
ألهالي نينوى الذيــن يتوجهون الى 

شــتى  لقضاء  التركية  اجلمهورية 
احلاجــات، مبينا ان رئيــس واعضاء 
مجلس محافظة نينوى مستعدون 
وتسهيالت  اية مســاعدات  لتقدمي 
للقنصلية التركية ورفع مســتوى 

التنسيق والتعاون مع بعض.
كما رحب الســيد نور الدين قبالن 
نائــب رئيــس اجمللس وقــال »نحن 
خرجنا من كارثة في نينوى استمرت 
لنحــو  3 ســنوات والتي جنمت عن 
هجمــة داعــش واحتاللــه ألغلب 
اجزاء نينــوى، و نحن بطــور اعادة 
اخلدمات وبناء واعمار املوصل وعموم 
محافظة نينوى، ومن خاللكم ندعو 
الشــركات التركية واملســتثمرين 
االتراك للقدوم واملشاركة في اعمار 
نينوى واالســتثمار فيها وفي عموم 

مدنها«.
جمهورية  نشــكر  »نحــن  واضاف 
تركيا وشــعبها النهــم احتضنوا 
نحو 900 الف نازح من اهالي نينوى 

بتركيا«.
من جانبه قال يلــدز ان »محافظة 
نينــوى مهمــة لنــا ولهــا قيمة 
اصدقاؤكم  ونحــن  لدينــا،  كبيرة 
ودائما معكــم واتينا لتثبيت موقع 

القنصلية باملوصل«.
وعقب ذلــك مت عقد مؤمتر صحفي، 
في مبنــى مجلس احملافظة، حضره 

مراسل »الصباح اجلديد«، حتدث فيه 
السيد سيدو جتو رئيس اجمللس وقال 
»اليوم تشرفنا بزيارة السفير التركي 

في بغــداد وبالوفد املرافــق له الى 
مجلس محافظــة نينوى كخطوة 
للتهيئة فــي زيارة موقع القنصلية 

التركيــة فــي نينــوى، ومت مباحثة 
ومناقشــة املواضيــع املهمة التي 
تتعلق بحياة ســكان اهالي نينوى 

وبضمنها  التركية  اجلمهوريــة  مع 
فتــح القنصلية في املوصل اضافة 
الــى احلركة التجاريــة التركية مع 
محافظة نينــوى، وتركيا دولة جارة 
سنستفاد من خدماتها من الناحية 
االقتصادية واالستثمارية وايضا من 
الناحية االمنية، كما دعونا السفير 
الفيزا  منــح  بتســهيل  التركــي 

التركية الهالي نينوى«.
اما الســفير يلدز فقال »من جديد 
نتواجد مبدينة املوصل وهذا شــرف 
لنا، ونحن الدولــة االولى التي اتت 
الى هنا بعد التخلــص من داعش، 
الدولة  ونحن كدولة قريبة جدا من 

العراقية، وفرحنا من فرحكم«.
التخلــص من داعش  واضاف »بعد 
في املوصــل ونينوى هنــاك اعمال 
كثيرة يجــب القيام بها، ونحن قبل 
ان نكون دولتــان جارتان نحن دولتان 

لدينا روابط تاريخية«.
واشــار يلدز الى ان »تنمية املوصل 
مهمة بالنســبة لنــا، وال نرى فرقا 
بيننــا وبينكــم، ومنذ عــام 2017 
الوكالة التركية تيكا كانت موجودة 
مــع اهلنــا باملوصل وفي الشــارع 

املوصلي وقريبة منهم«.
منوها الــى ان »زياراتنا لثالث مرات 
الســنة للموصــل ال تكفينا،  في 
وســنقوم بفتــح القنصليــة في 

املوصل الستمرار االعمال واخلدمات 
لنكون قريبن من اهالي املوصل«.

واوضــح يلــدز انــه »بعــد زيارتنا 
وحتويله  احملافظ  الســيد  وتوصيات 
القنصلية  الذي ســنفتح  للمكان 
بــه وزيارتنا لها بدأنــا عملنا معه، 
واليوم التقينا السيد رئيس مجلس 
املوقرين،  اجمللــس  واعضاء  احملافظة 
وحصلنــا علــى دعمهــم الكامل 
والقــوي لنــا في فتــح القنصلية 
التركية باملوصل، وبعد اخذ املوافقة 
في االيام املقبلة من بغداد ستعمل 

القنصلية بشكل سريع باملوصل«.
مبيّنا انه »قبــل افتتاح القنصلية 
التركية باملوصل، فــان وكالة تيكا 
الدجولــي  والتعــاون  للتنســيق 
باملوصل ومســتمرة في  موجــودة 
مستشفى  افتتحنا  واليوم  عملها 
ووظيفــة  قبلهــا،  مــن  منفــذ 
بضمنها  هنا  التركيــة  القنصلية 
امللحــق التجــاري الذي ســيفتح 
قريبا واالعمال مســتمرة قبل فتح 
القنصلية من قبل منظمات اخرى، 
ومن  املرجح ان يكون السيد محمد 
باملوصل،  التركي  القنصل  كشــك 
تركيا  حاليــا،الن  معنا  وهو موجود 
جاهــزة للنهــوض بواقــع املوصل 
هذا  في  للمشــاركة  ومســتعدة 

اجملال«.

السفير التركي: نينوى لها قيمة كبيرة وقنصليتنا تفتح أبوابها قريبا في الموصل
رئيس مجلس المحافظة يدعو الشركات والراغبين لالستثمار فيها
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السفير التركي مبؤمتر صحفي في نينوى

تتمات ص1

اإلصالح: عبد املهدي يضمن 
تصويت سائرون والفتح واحلكمة 
حلكومته ومتريرها لن يكون سهال

لكنه يرى أن "جلســة مترير احلكومة 
لن تكون ســهلة وقد تشوبها بعض 
النقاشــات احلــادة ألن هناك جهات 
اختيار  اليات  من  تضررت  سياســية 

الوزراء"
وبن النائب عــن االصالح واالعمار أن 
"نهايــة املطاف ســيكون التصويت 

لصالح عبد املهدي حتى مع محاوالت 
لرفض  تواقيع  جمع  عليه  املعترضن 

حكومته".
وحــذر التميمي من ســعي البعض 
باللجوء إلى التصويت السري كونها 
املهدي  عبد  تســقيط  بهدف  جاءت 
كما أن العملية حال حصولها سوف 
تستغرق وقتاً طويالً وحتتاج إلى اكثر 
من جلسة ألن عملية التصويت لكل 

وزير، منفردة".

من جانبه، ذكر عضو الوفد التفاوضي 
للتحالف عبد اهلل الزيدي في حديث 
إلى "الصبــاح اجلديد"، أن "العراق مير 
مبرحلة حساسة وانعطافه سياسية 
كبيرة واجلميع يحاول تصحيح املسار 

وجتاوز السخط الشعبي".
وأضاف الزيدي أن "القوى السياسية 
عندما جلأت إلى عبد املهدي بوصفه 
شخصية مســتقلة جاء امياناً منها 
بضرورة تصحيح اخطاء املاضي وهذا 

يدل على أن مترير احلكومة سيحصل 
داخل مجلس النواب".

التي جاءت  إلــى ان "الكتــل  ولفت 
احلكومة  لتشــكيل  احلالي  باملكلف 
تراهن على جناحه، بوصفه مشــروعا 
سياســيا ناضجا قــادرا على حتقيق 
برنامــج حقيقــي يلبــي طموحات 

الشارع العراقي".
وأكد الزيــدي ان "احلــوارات ما زالت 
متطورة  مراحل  بلغت  وقد  مستمرة 

ومن املمكن عقد جلســة التصويت 
على احلكومة خالل الساعات املقبلة 
ســواء كانت بطاقم كامل، أم بجزء 
منه مع تســمية وزراء بالوكالة حلن 

اختيار اشخاص اصالء بدالً عنهم".
يذكــر أن رئيــس اجلمهوريــة برهم 
صالــح كان قــد كلف عــادل عبد 
املهدي بتشكيل احلكومة في مهلة 
دســتورية تنتهــي فــي الثاني من 

الشهر املقبل.
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سامي حسن 

كشــف مدير عــام دائــرة الطرق 
واجلســور املهندس عصــام عباس 
مهدي عن استئناف العمل في 32 
مشــروعا بعد توافر التخصيصات 
قبل  مــن  لها  املطلوبــة  املاليــة 
احلكومــة املركزية، في حني يواصل 
منتســبو الدائرة الليل بالنهار من 
املواصفات  وفــق  إجنازها على  أجل 
الفنية املطلوبة خدمة للمواطنني.

وأوضح املدير العام أن الدائرة تقوم 
أيضا باإلشــراف على 33 مشروعا 
منجزا ويتواصــل العمل على إجناز 
ممولة  وهــي  منها  اآلخر  القســم 
بقرض البنك الدولي الطارئ إلعادة 

إعمار املناطق احملررة.
وقال املدير العام فــي حوار صريح 
وبّناء أجرته معــه جريدة »الصباح 
اجلديــد« إن املشــاريع املمولة من 
قبل احلكومة تتركز في محافظات 
واســط املمر الثاني لطريق كوت– 
بدرة– مهران )مرحلة أولى( ومشروع 
الكارضية،  جلســر  احلولي  الطريق 
وفــي بابل مشــروع طريــق حلة– 
كيش ومشروع طريق املرور السريع 
رقــم 1 اجلزء ط 5 ومشــروع طريق 
مدحتية–  هاشــمية–  الثاني  املمر 
شــوملي ومشــروع صيانة جسر 
املســيب احلديــدي وفي ميســان 
مشروع جسر علي الغربي وفي ذي 
قار مشــروع مقتربات جسر شمال 
الناصرية ومشــروع صيانة وتأهيل 
جسر ذي قار الكونكريتي ومشروع 

صيانة جسر الغراف الكونكريتي.
وأضاف املدير العام أن هذه املشاريع 
تتركــز أيضا في محافظــة األنبار 
الفلوجة  وهــي مشــروع جســر 
الثالــث ومشــروع صيانة جســر 
حديثــة احلديدي، وفــي محافظة 
التقاطعات اجملسرة  كربالء مشروع 
ملقتربــات جســر الهنديــة، وفي 
ديوانية–  الديوانية مشــروع طريق 
أولى(  )مرحلــة  بديــر  آل  عفــك– 
ثانية( ومشــروع طريق  و)مرحلــة 
غمار– مفرق غماس، وفي محافظة 
املثنى مشروع طريق تطوير مدخل 
السماوة ومشــروع جسر الدراجي 
ومشــروع املرور السريع رقم 1 ط 6 
ومشروع صيانة 12.6 كم من طريق 
ســيد محمد العطشان ومشروع 
صيانــة طريــق اململحــة/ معمل 

اسمنت املثنى.
وأضاف املهنــدس مهدي أن الدائرة 
تشــرف على إجنــاز 33 مشــروعا 
منجزا ويتواصــل العمل على إجناز 
الدين  صالح  محافظة  في  املتبقي 
الدولي  البنك  بقرض  املمولة  منها 
احملررة  املناطق  إعمار  إلعادة  الطارئ 
هي إجناز صيانــة 64 كم من طريق 
دجيــل- ســامراء و32،5 كــم من 
وصيانة  ضلوعية  سامراء–  الطريق 
10 كم بلد– تقاطع السيد محمد 
وإصــالح وصيانة طريق ســامراء- 
تكريت )على طريق بغداد- موصل( 
45 كم مع اســتمرار العمل إلعادة 
تأهيل طريق )سامراء- دور-  العلم( 
 6,8 امرلــي  45,02 كــم وطريــق 
الضلوعية  وتأهيــل جســري  كم 
الكبيــر والصغير واملقتربات وإعادة 
تأهيــل جســر شيشــني )اجلانب 
األيســر واألمين( وإعادة تأهيل جسر 
شنشــال- ســرحة اجلانب اليسار 
واليمــني واملقتربات وإعــادة تأهيل 
جســر تكريت )على طريق تكريت- 

علم( وجسر حتويلة سامراء.
وبنّي املديــر العام أما في محافظة 
ديالى نعمل على مشروع صيانة 20 
كم طريــق من خانقني- نفط خانة 
وصيانة 42.5 كــم من طريق نفط 
خانــة– مندلي وصيانــة 51.2 كم 
من طريق قرة تبة- املنصورية )ديلي 
عباس( وإعادة تأهيل طريق مندلي– 
بلــد روز )أ( 15,5كــم وإعادة تأهيل 
طريق مندلي– بلد روز )ب( 25,5كم 
وتأهيــل جســري الهارونية اجلديد 
وإعادة تأهيل جسور إمام  والقدمي 
ويس )4( و)7( وإعادة تأهيل جســري 
احلديدي واخلرساني على وادي نارين 

وإعادة تأهيل جسر الصدور 
 وإعادة تأهيل جسر وادي العوسج 
 10( وإعادة تأهيل جســور احملطات 

كم+ 200( و)+0 304(.
واشار املدير العام اما في محافظة 
االنبار فقــد مت تأهيل جســر وادي 

احملمدي وجسر القاسم 
عمر  وجســر  وجسر البوفراج  
بن عبــد العزيــز ، فيمــا يتواصل 
العمــل الجناز تأهيل جســر العناز 
الكونكريتــي وجســر الصقالوية 
الكونكريتي وجســري احللوة وذراع 
بغداد  محافظــة  وفي   ، دجلة 
فقد مت اجناز جســر املثنى )جســر 

شمال بغداد 

وجسر عودة الشكر والرفوش ، وفي 
نينوى فقد مت اجناز جسر  محافظة 
املوصل االول وجســر املثنى الثاني 

وجسر املوصل الرابع .
وقال مديــر عام الدائــرة ان االزمة 
املالية التي بدأت فــي كانون االول 
من عام 2014 ، وهو العام الذي يوجز 
اجمالي نشــاطات الدائرة في زمن 
الوفرة املاليــة لغاية بدء تظاهرات 
وميســان  البصرة  فــي  املواطنني 
والديوانية وذي قار واملثنى وواســط 
... الخ ، وبناء على قرارات وتوجيهات 
مجلس الوزراء عقدت ورش تنفيذية 
فــي وزارة التخطيــط لتســهيل 
اجراءات توفير املبالغ التي مت االتفاق 
االستراتيجية  املشاريع  متويل  على 
املواطنــون في قواطع   التي طالب 
على  بالعمل  العراق  وجنوب  وسط 

اجنازها .
واضاف املدير العــام ان نتائج هذه 
مثمرة  كانــت  التنفيذية  الــورش 
فقــد حصلنا على جميــع املبالغ 
التي ســبق ان حصلت  للمشاريع 
العمل  اســتئناف  على  املوافقــة 
فيها تلبيــة لطلبات املواطنني في 
هــذه املناطق وباشــرنا بتنفيذها 
في ظل وقت قياســي وهي اعمال 
مثبتة على االرض ، متوقعا ان تكون 

مراحل االجناز لهذه املشــاريع خالل 
االشــهر املتبقية من العام احلالي 
التي  املالية  املبالــغ  مــع  وتتوافق 
احلالية  امليزانيــة  ضمن  خصصت 
مما شــكل اطمئنانا لدى املواطنني 
في هذه املناطق على االســتجابة 
الذي حتقق  االجناز  السريعة وحجم 
االخيرة  الثالثة  او  االســبوعني  في 
، كما ملســنا هــذا االطمئنان من 
والتشريعية  التنفيذية  السلطتني 
في احملافظات وكذلــك التعليقات 
على صفحات التواصل االجتماعي 
ومن خالل مواقــف الدوائر التابعة 

لنا في احملافظات .
، اما  واوضــح املهنــدس مهــدي 
ما يتعلــق بحجم االجنــازات التي 
حققتهــا الدائرة في ظــل االزمة 
التحتية  البنى  املالية هي مشاريع 
التي تتعلق بقطاع الطرق واجلسور 
والتي مولت مبوجــب اتفاقيات مع 
مؤسســات دوليــة قارضــة على 
راســها البنــك الدولي لالنشــاء 
والتعمير ، واحلقيقة ان هذه الدائرة 
بشــهادة املنظمات الدولية كانت 
الســباقة فــي اجناز مشــاريعها 
، وكنــا نحظى  بشــكل متميــز 
باهتمام وقبــول املنظمات الدولية 
من خالل الورش التنفيذية ومؤمترات 

املتابعة الدورية التي حتضرها الفرق 
اخلاصة بهذه القروض والتي تتعلق 
لقطاعات  االعمار  اعادة  مبشــاريع 
والكهرباء  والبلديــات  واجملاري  املاء 
والصحة والتربية والتعليم العالي 
واملوارد املائية اضافة الى مشــاريع 
احملافظات التي تقع ضمن مجالس 
احملافظات او مكاتب احملافظني التي 
تقع ضمن مشاريع تنمية االقاليم .
ولفــت املديــر العام الــى ان املدة 
الزمنية احملصورة بني ايلول عام 2015 
الذي مت فيها تفعيــل قرض البنك 
الدولي اخلاص باعادة اعمار املناطق 
احملررة من االرهاب ولهذا التاريخ هو 
بداية شهر تشــرين االول من عام 
2018 يعني على مدى ثالث سنوات 
اجنزنا تأهيل 30 جســرا و400 كيلو 
متر طول من شــبكة الطرق التي 
تضررت جراء العمليات العسكرية 
ضــد عصابات »داعــش« االرهابية 
اضافة الى 6 جســور االن هي قيد 
التنفيــذ اضافــة الى اننــا نقوم 
بعملية اشــراف وتدقيق تصاميم 
تأهيلها متول  جســور اخرى العادة 
من قبل منظمات ال ترتبط مباشرة 
 )UNDP مع الــوزارة مثــل منظمة
املدني  اجملتمع  وبعض منظمــات   )
دورنــا ينحصر في  ، كان  الصغيرة 
منها  املقدمة  التصاميــم  تدقيق 
 ، عليها  واملصادقــة  ومراجعتهــا 
اضافة الى تشكيل دوائر للمهندس 

املقيم لالشراف على التنفيذ .
واكــد املديــر العــام ان الدائرة لم 
تتسلم اية شكوى برغم مرور ثالث 
سنوات عجاف مررنا بها ، فنحن ال 
نقارن بشــكاوى الناس للقطاعات 
اخلدمية اخــرى ، وحجم املالحظات 
عليهــا واضــح جــدا ، ولكن هذا 
انها اكثر اهمية من قطاع  اليعني 
الطرق واجلســور الذي ال غنى عنه ، 
ونحن حاولنا على مدى ثالث سنوات 
ونصف الســنة ان نعمل بطريقة 
احلصول على موارد العالقة للدولة 
بها من خــالل العالقــات الطيبة 
مع جميــع احملافظني ، هذه العالقة 
ليســت ناجتة عن صلة معينة بل 
من خالل الرضا التــام عن االعمال 
واملشــاريع التي قمنــا باجنازها في 
محافظاتهم ، وعلى ســبيل املثال 
فقد اتصل بــي محافظ الديوانية 
وبــني ان هنــاك مفاصــل متدد في 
تقاطع املرور الســريع مما سبب لنا 
على  نحن  وخاصة  جمة  مشكالت 
ابواب الزيارة االربعينية وهذا يشكل 
لنا نقطة الختناق مرور كبير جدا ، 
وفعال فقد كنــا نعمل على تأهيل 
، اي بسرعة استجابة  هذا الطريق 

سريعة جدا .
واشــار املدير العام الى ان ما يتعلق 
باملشاريع االخرى التي متول من قبل 

لدينا   ، االخــرى  الدولية  املنظمات 
التمويل االضافي ملشــروع القرض 
احملررة  املناطق  اعمار  العادة  الطارئ 
مــن االرهاب مــن البنــك الدولي 
لالنشاء والتعمير الذي سنغطي به 
الواقعة على  تأهيل جميع اجلسور 
طريق املرور السريع للقاطع الغربي 
منه يبــدأ من بغــداد وينتهي في 
منفذي الوليــد وطريبيل احلدوديني 
تأهيل  تكاليف  تغطية  الى  اضافة 
جســور املوصل الرئيسة على نهر 
دجلة وهي اجلســر اخلامس والرابع 
والثاني اما اجلسر الثالث فهو يقع 
ضمن املشــاريع التي متول من قبل 
بنك االئتمان االملاني مبوجب القرض 
الذي وقــع ومت تفعيله في شــهر 
آب املاضــي وتعد باكــورة اعمالنا 
بالتعــاون معه وهي اعــادة تأهيل 
جســر القيارة الذي مت االعالن عنه 
ونتوقع ان نتسلم عروض الشركات 
املتنافسة عليه خالل شهر تشرين 
الثاني املقبل ، اضافة الى مجموعة 
مشاريع اخرى سيتم االعالن عنها 
املقبلة  القليلــة  االســابيع  خالل 
ضمن اطار القرض املقدم من البنك 
االملانــي وهي مجموعة جســور ) 
( داخل  االول  واملثنــى  البوير واحلود 
مدينــة املوصل على نهــر اخلوصر 

اضافة الى تأهيــل الطريق الرابط 
ما بني طريق العســل على احلدود 
االدارية لصــالح الدين  حتى احلدود 
االدارية ملدينة املوصل والبالغ طوله 

نحو 85 كيلو مترا .
واوضح املدير العام انه لدى الدائرة 
اجنازات كبيــرة فيما يتعلق بتأهيل 
املناطق احملررة مــن االرهاب لقطاع 
الطرق واجلســور من ابرز مالمحها 
داخل العاصمة وهــي اعادة تأهيل 
جسر املثنى شــمالي بغداد ضمن 
املوازنــة االحتادية ، وبســبب االزمة 
املشــروع  العمل في  توقف  املالية 
بالرغم من انه يعــد محورا مهما 
الطرق  شــبكة  ضمن  واساســيا 
التــي تربط العاصمــة باحملافظات 
الوسطى والشمالية ، لكننا متكنا 
من اقنــاع البنك الدولي على متويل 
االعمــال املتبقية منــه ، وفعال مت 
اجنازه مــن قبل شــركة املعتصم 
العامــة للمقــاوالت  وبالســرعة 
املواصفات  وفــق  املطلوبــة وعلى 

احملددة .
واعرب املدير العام عن توقعاته عن 
رصــد مبالغ جيدة لــوزارة االعمار 
واالشــغال  والبلديات  واالســكان 
العامــة ضمــن املوازنــة املركزية  
والتي ســتكون مــن حصة اكمال 

املشــاريع املتوقفة واعــادة تنفيذ 
االســتراتيجية  املشــاريع  وتأهيل 
واملهمة ، مما يسهم في اعادة دوران 
عجلة االقتصاد الوطني ، في توفير 
فرص عمــل للعاطلني ويخفف من 
مســتوى الفقر والعمل على زيادة 
معدالت النمو ، خاصة ان االستقرار 
االقتصــادي يعد واحدا من مفاتيح 
االمني  االســتقرار  اشكال  جميع 
واالجتماعي ، ولــذا نقول ان االمور 
تبشــر باخلير لهذا الشعب خاصة 
بعد االرتفــاع في اســعار النفط 
والتي وصلت الى مســتويات جيدة 
، ولذلك فاملوازنــة بنيت على ارقام 
املتوقع هو  والعجز   ، منطقية جدا 
عجــز افتراضي ، معربــا عن امله 
ان تعيــد هذه املوازنة الســوق الى 

حركته الطبيعية .
هذه الدائرة عمرها 100 عام اسست 
مع تأســيس الدولــة العراقية في 
كانون الثاني عام 1921 وهي واحدة 
من الدوائــر احلكومية التي ما تزال 
جتتهــد للحفــاظ علــى التقاليد 
املهنية في عملها فهي مســؤولة 
عن شبكة الطرق واجلسور الواقعة 
خــارج حــدود العاصمــة بغــداد 
والبلديات فــي احملافظات ، فالعراق 
يربط  للتجارة  رئيســا  محورا  يعد 
الســورية  االردنية  العراقية  احلدود 
عبر  الكويتية  العراقيــة  واحلــدود 
السريع  املرور  طريق  ويسمى  بغداد 
)1( ويصطلح عليــه الناس  رقــم 
باســم الطريق الدولــي ، احلقيقة 
ان هــذا الطريق اهمــل على مدى 
عشــرات الســنني من دون اعمال 
صيانة حقيقية او اعمال تســاعد 
تبنينا مع  ، ولذلــك  ادامتــه  على 
البنك الدولي على اعادة تأهيل هذا 
الطريق مع تأثيثه لتحسني عوامل 
الســالمة واالمان عليه ، وقد اجنزنا 
مراحل متقدمة منــه ، معربا عن 

ثقته باجنازه خالل العام املقبل .
الدائــرة  ان  العــام  املديــر  وبــني 
اســتقبلت في بواكيــر عام 2014 
دراسة تخطيطية عن قطاع النقل 
في العراق ملعاجلة املشــكالت التي 
يعاني منها هذا القطاع على وفق 
ثالث مراحل االولى تتعلق بالصيانة 
الســريعة خلطوط السكك احلديد 
وقدم   ، وغيرها  واملوانــئ  واملطارات 
لنا رؤية قريبة املــدى واخرى بعيدة 
النقل يســاعد على  املدى لقطاع 
وربط  اجلــوار  بــدول  العــراق  ربط 
احملافظات مع بعضها ، وهذا االجناز 
يتعلق بخطة شاملة لتحسني هذا 
القطاع ونحن كدائرة التزمنا بجزء 
مهم مــن مفرداته ، بالرغم من انه 
لم يتسن لنا عمليا االفادة الفعلية 
من هذه الدراسة ونحن عازمون عند 
مفردات  لتنفيذ  املالية  املوارد  توافر 
هذه الدراســة التي تتضمن تنفيذ 
باالردن  الكويت  يربط  خط ســريع 
وســوريا باملرور عبر بغداد ، الطريق 
رقم )1( وطريق املرور الســريع رقم 
)2( ويربطان منفذي ابراهيم اخلليل 
وربيعــة احلدوديني والطريق رقم )3( 
الطريق  بفرعي  بغــداد  يربط  الذي 
رقم )1( و)2( باحلدود االيرانية ، وهذه 
احملاور تشــكل شــبكة طرق تربط 

العراق بشرق اوروبا وغرب اسيا .
مشروع  عن  العام  املدير  وكشــف 
مترو بغداد فقال ان لهذا املشــروع 
املهني  وكان عمري  قصة طويلــة 
يبلغ 40 عاما وعاصرته عندما كنت 
الثمانينيات  مهندســا في عقــد 
في هيئــة املشــروع وعملت على 
تأمــني متطلبات املشــروع واجنزت 
مــع  التفصيليــة  التصاميــم 
تقســيمه الى قطاعات لضخامة 
حجمــه ولكــن مع انــدالع احلرب 
املشــروع  توقف  االيرانية  العراقية 
عادت   ، النظــام  وبعــد ســقوط 
لكن   ، املشــروع  الحياء  املبــادرات 
التوسع الذي حصل في الفعاليات 
اصبح  بغــداد  فــي  االجتماعيــة 
يتعارض مع العديد من التجاوزات .

وعن انعدام املشــاريع اخلدمية في 
عمت  تقريبا  واحملافظــات  بغــداد 
التظاهرات عمــوم البالد مطالبني 
بتحقيق مشاريع فعلية لقطاعات 
وتأهيل  الشــرب  الكهربــاء ومياه 
وكان  العــام  املديــر  قــال  الطرق 
الناطــق الرســمي للجنة اخلاصة 
لقد  املتظاهرين  مطالــب  لتنفيذ 
جدا  ســريعة  االســتجابة  كانت 
نواحي  فــي  احلكومــة  قبــل  من 
احلســينية   ( العاصمة  واقضيــة 
وجســر ديالى واملعامل وسبع البور 
( ، هذه االســتجابة كانت سريعة 
مبوجب قوانني وتعليمات للخدمات 
املطلوب توفيرها ، فال ميكن تبليط 
شارع من دون تنفيذ شبكة مجاري 
وهكذا املهم اننا عملنا على تنفيذ 
مجموعة من املشاريع اخلدمية في 
هذه املناطق والعمل مازال مستمرا 

فيها 

استأنفنا العمل في 32 مشروعا مموال من الحكومة
و33 مموال من البنك الدولي 

مدير عام دائرة الطرق والجسور لـ »             «:

إن األزمة المالية التي بدأت في كانون األول من عام 2014، وهو العام الذي يوجز إجمالي 
نشاطات الدائرة في زمن الوفرة المالية لغاية بدء تظاهرات المواطنين في البصرة وميسان 

والديوانية وذي قار والمثنى وواسط... الخ، وبناًء على قرارات وتوجيهات مجلس الوزراء 
عقدت ورش تنفيذية في وزارة التخطيط لتسهيل إجراءات توفير المبالغ التي تم االتفاق على 
تمويل المشاريع االستراتيجية التي طالب المواطنون في قواطع وسط وجنوبي العراق بالعمل 

على إنجازها

تشرف دائرة الطرق والجسور على إنجاز 33 
مشروعا منجزا ويتواصل العمل على إنجاز 

المتبقي في محافظة صالح الدين منها 
الممولة بقرض البنك الدولي الطارئ إلعادة 
إعمار المناطق المحررة هي إنجاز صيانة 
64 كم من طريق دجيل- سامراء و 32،5 

كم من الطريق سامراء– ضلوعية وصيانة 
10 كم بلد– تقاطع السيد محمد وإصالح 

وصيانة طريق سامراء- تكريت )على طريق 
بغداد- موصل( 45 كم

)استقبلت الدائرة في بواكير عام 2014 
دراسة تخطيطية عن قّطاع النقل في العراق 

لمعالجة المشكالت التي يعاني منها هذا 
القّطاع على وفق ثالث مراحل، األولى تتعلق 
بالصيانة السريعة لخطوط السكك الحديد 

والمطارات والموانئ وغيرها، وقدّم لنا رؤية 
قريبة المدى وأخرى بعيدة المدى لقّطاع 

النقل يساعد على ربط العراق بدول الجوار 
وربط المحافظات مع بعضها

احملرر مع مدير عام دائرة الطرق واجلسور املهندس عصام عباس مهدي



محليات 4

بغداد - الصباح الجديد:

العامــة  الشــركة  وقعــت 
احدى  الفوالذيــة  للصناعــات 
الصناعــة  وزارة  شــركات 
الشــركة  مع  عقدا  واملعــادن 
الوسط  كهرباء  لتوزيع  العامة 
كهربائية  باعمــدة  لتجهيزها 

متعددة القياسات.
واكــد مديــر عــام الشــركة 
عباس حســني  املهندس جالل 
بأن توقيع العقد جاء بدعم من 
وزير الصناعــة واملعادن ووكيل 
وزارة  ووكيل  للتخطيط  الوزارة 
الكهرباء للنقــل والتوزيع وفي 
اطار التعــاون البناء واملثمر بني 
كال الوزارتــني ، مشــيرا الى ان 
 (7) قيمته  والبالغــة  العقــد 
مليــارات و(500) مليــون دينار 
سيســهم في رفد الشــبكة 
واقــع  وحتســني  الكهربائيــة 
الفرات  حملافظــات  الكهربــاء 

االوسط.
ان  الى  العــام  املديــر  واشــار 
ايضا عددا من  الشركة جهزت 
التابعة  والشــركات  املديريات 
لوزارة الكهرباء بأنابيب متعددة 
قامت  فيما  واالحجام  االشكال 
بغلونة اطارات وصفائح حديدية 
النفطية/ املشاريع  شركة  الى 

هيئة مشــاريع الوسط وجتهيز 
اعمدة مدورة قيــاس (11) مترا 
وبكميات  مشــبكة  واعمــدة 
العامة  املديرية  الــى  مختلفة 
لتوزيع كهربــاء الرصافة وعلى 

مراحل.
أعلنت  متصــل  صعيــد  على 
ملعــدات  العامــة  الشــركة 
التابعة  والقــدرة  االتصــاالت 
لــوزارة الصناعــة واملعادن عن 
عمود  امنوذج  وتشــغيل  نصب 
انارة رباعي الشكل خالل شهر 

تشرين االول اجلاري .
وقــال املهندس احمــد ريحان 

الشــركة  عام  مدير  دعيجــل 
ان مالكات قســم اجلــودة في 
مصنع صالح الدين احد مصانع 
الشــركة  اجتــازوا  وبنجــاح  
مرحلة نصب وتشــغيل امنوذج 
الذي  رباعي الشكل  انارة  عمود 
عراقية من  يعد جتربة لصناعة 
معمل  مالكات  وعمل  تصميم 
واعمدة  الكهربائيــة  االعمدة 
انــارة الشــوارع وكذلك امنوذج 
ملعمل مصابيح انارة الشــوارع 
اللد  بتكنولوجيا  تعمــل  التي 
مبالكاته  املصنــع  في  الضوئي 
املتميــزة وذلــك ملواكبة عصر 
وترشــيد  الســريع  التطــور 
ورفــد  الطاقــة  اســتهالك 

الصناعــة الوطنيــة مبنتجات 
ذات طابع اقتصــادي كبير,كما 
اسناد  في  الشــركة  اسهمت 
الكهربــاء مــن خالل  قطــاع 
اســتكمال العمل في محطة 
اجلالســية التابعــة للمديرية 

العامة النتاج الطاقة.
الشركة  قامت  اخرى  من جهة 
بانشطة متعددة منها  متابعة 
االعمال في بناية اخملازن القدمية 
التي مت البدء بتأهيلها في وقت 
ســابق املتضمنة تاسيســات 
والفرعية  الرئيســة  كهربائية 
اضافة الى تنفيذ اعمال خدمية 

اخرى.   
الشــركة  اعلنت  ذلــك  الــى 

العامــة للمنتجــات الغذائية 
احدى تشكيالت وزارة الصناعة 
واملعــادن عــن وصــول ماكنة 
تعبئة جنب شــيدر خالل شهر 

تشرين االول اجلاري .
وقال مصدر مخول في الشركة 
لقــد مت وصول  ماكنــة تعبئة 
جنب شــيدر الــى مصانع البان 
للشــركة  التابعة  غريــب  ابو 
العامــة للمنتجــات الغذائية 
وجاء ذلك حســب العقد املبرم 
بني الشــركة وشركة (بيتاباك) 
التركية اجملهزة, مبيناً ان املاكنة 
 4800) انتاجية  بطاقــة  تعمل 
) علبة في الســاعة وان نظام 
العمل فيها ذاتيً في تشــكيل 

مادة  باستعمال  التعبئة  اقداح 
علــى  (البولســتارين)املتوفرة 
ً الى ان  شــكل روالت ، مشــيرا
املاكنة تعمل بعدة انظمة منها  
املبرمج   الكهربائي  التنســيق 
 ( bIc ) علــى وفــق منظومــة
cib) ونظام   ) الذاتي  والغســل 
حماية ( Ubs ) لبرنامج املالكنة 
واجزائها لتالفي االضرار الناجتة 
جراء انقطــاع التيار الكهربائي 
ً ان الشــركة  املتكــرر مؤكــدا
حريصة على ادخال ما هو جديد 
من املكائن واملعدات ومن جميع 
لتحديث  العامليــة  املناشــيء 
وتطوير املعامل واملصانع لديها 
انتاج  فعال  وبشــكل  لتسهم 

وحتســني  ومشــتقاته  االلبان 
نوعيته.

من جهة اخرى بــني املصدر ان 
ابو غريب حظيت  البان  مصانع 
بزيــارة رئيس مجلس محافظة 
بغداد رياض العضاض وعدد من 
املسؤولني في احملافظة لالطالع 
على سير العمل ومراحل االنتاج 
وعلــى هامــش الزيــارة تفقد 
الوفد الضيف اقســام املصانع 
االنتاجيــة على  وخطوطهــا  
شــتى انواع االلبان ومشتقاته 
برفقة معاون مدير عام الشركة 
الرحيــم عايد  املهنــدس عبد 
وعدد من الفنيني واملتخصصني 

في املصانع.  

الصناعات الفوالذية تجّهز كهرباء
 الوسط باألعمدة الكهربائية

نصب وتشغيل أنموذج عمود إنارة رباعي الشكل

جهزت الصناعات 
الفوالذية المديريات 

والشركات التابعة 
لوزارة الكهرباء 

بأنابيب متعددة 
األشكال واألحجام 
فيما قامت بغلونة 

إطارات وصفائح 
حديدية الى شركة 

المشاريع النفطية
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صرف مستحقات 
مسوقي الشعير 
العلفي في نينوى

محاضرات عن 
المخلفات الحربية 

وخطر الرعاية 

«الشعبية» تجّهز 
النازحين في أربيل 

بأدوية األمراض المزمنة

بغداد - الصباح الجديد:
الفالحني  الزراعــة مســتحقات  وزارة  أطلقــت 
واملزارعــني املســوقني حملصول الشــعير العلفي 
ملواقع شــركتي ( العراقية إلنتــاج البذور ومابني 
النهرين العامة للبذور ) ، وذلك لالسهام في تعزيز 

اإلنتاج احمللي في احملافظة .
فقد صرفت املستحقات املالية ملسوقي احملصول 
حملافظة نينوى للشــركة العراقية الوجبة احلادية 
عشــرة والبالغ عددهم ( 25 ) مســوقا ولشركة 
مابــني النهريــن والبالغ عددهم ( 15 ) مســوقا 

للموسم الزراعي 2014 
فيما مت تدقيق أسماء املسوقني مبوجب املعلومات 
الــواردة مــن مجلس األمــن الوطنــي والتي لم 
ترد بحقهم مؤشــرات ســلبية وفقاً للضوابط 

والتعليمات املعمول بها أصولياً .    

بغداد - الصباح الجديد:
نظــم قطــاع ابي غريــب للرعايــة الصحية 
بالتعاون مــع منظمة الصليب االحمر الدولية 
محاضرتني حول اخمللفات احلربية وخطر الرعاية 

الصحية في مركز صحي هادي البدعة .
حيث قامــت ممثلة منظمــة الصليب االحمر 
الدولية الدكتور هــدى جبار بالقاء محاضرتني 
حول (اخمللفات احلربية ، خطر الرعاية الصحية) 
حيث قامــت بتوضيح مدى خطــورة اخمللفات 
احلربيــة وباالخص في االماكــن التي تعرضت 
للحــروب و العمليات احلربية ملــا لها من تأثير 
كبير على الصحــة والبيئة من خالل ما حتمله 
مــن مواد متفجــرة و بارود و قــد تكون بعض 
املتفجرات حتمل مــواد كيميائية وبالوجية لها 
تأثير كبيــر على صحة االنســان وباالخص لو 
تواجدت هذه اخمللفات في املناطق ســكنية او 
بالقرب من املدارس او على ضفاف االنهار واملزارع 
، مؤكدة على دور املــالكات الطبية والصحية 
في قطاعات الرعاية الصحية واملراكز الصحية 
بتوعية املواطنــني واالهالي وطلبة املدارس من 
خطــورة هذه اخمللفات وعــدم العبث او اللعب 
فيها او اســتعمالها لبعــض االعمال لكونها 

خطيرة وتسبب الكثير من االمراض .

بغداد - الصباح الجديد:
اعلنت دائرة العيادات الطبية الشــعبية عن 
الكشــف على 22 مختبرا اهليــا في بغداد 
ضمن مشــروع مطابقــة املواصفات اخلاص 
بقســم اخملتبرات للدوام املسائي خالل شهر 

ايلول .
وقال املدير العام الدكتور شــاكر احمد احلاج 
ان الدائرة قامت من خالل قسم اخملتبرات في 
وزارة الصحة الذي يعمل مساء حسب قانون 
دائرتنــا رقم 89 لســنة 1986 املعدل بأجراء 
الكشــف على 22 مختبرا اهليــا في بغداد 

ضمن مشروع مطابقة املواصفات .
وبني املدير العام ان الكشف يتضمن معرفة 
مدى التــزام اخملتبر للمواصفات القياســية 
للعمل فيه من نظافة ودقة في التشخيص 
ونوعية االجهزة وعناوين االشخاص العاملني 
فيه وشــهاداتهم وذلك لضمان دقة النتائج 
اخملتبرية ومبا يصب في خدمة الصالح العام .

كما قامت الدائرة بتجهيز النازحني في اربيل 
بأدوية األمراض املزمنة لشــهر تشرين األول 
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االعمدة الكهربائية

بغداد - الصباح الجديد:

شــاركت دائرة احلماية االجتماعية 
للمــرأة فــي وزارة العمــل ممثلــة 
مبديرعــام الدائــرة الدكتورة عطور 
حسني املوســوي في ورشة العمل 
التشــاورية التي نظمهــا كل من 
منظمة (يونيســيف) وصندوق االمم 
املتحدة للســكان تناولــت تنفيذ 
مشروع مسح الشــباب الذي تروم 
وزارة التخطيــط بالتعاون مع عدد 

من الوزارات  تنفيذه. 
وذكراملتحدث باســم هيئة احلماية 
االجتماعية عمار منعم ان املوسوي 
ابــدت العديــد مــن املالحظــات 
والنســاء  اليتامــى  بخصــوص 
فاقدات املعيل عن املؤشــرات التي 
مت عرضها عبر خمــس مجموعات 
عمل ، مضيفــا ان مديرعام الدائرة 
في  احلاضرين  للمسؤولني  اوضحت 
احصائية  ميثل  املســح  أن  الورشة 
تعزز عمــل دوائر الــوزارة من حيث 
التشــغيل والتدريب واعداد حاالت 
زواج القاصرات فضالًعن مؤشــرات 
واملؤشــرات  النفســية  الضغوط 

العمرية للمسح. 
من جانبه قــدم مديرجهازاإلحصاء 
التخطيــط  وزارة  فــي  املركــزي 
وافيا  عرضا  الربيعي  رياض  الدكتور 
ســيعتمده  الذي  االســتبيان  عن 
املســح امليداني ومت عرض استمارة 
الوطنــي  للمســح  االســتبيان 
للشــباب في العراق لسنة  2018 
من قبل الوزارة، موضحا ان املســح 
 10- العمرية من  الفئات  يستهدف 

30 سنة . 
وتناولــت الورشــة شــرح اهمية 
هذا املســح في تعزيز دور الشباب 
واليافعني في احلصــول على فرص 
والدراســة  للعمــل  متســاوية 
ومتكينهم من املشــاركة في صنع 
القــرار وبرامج املعاجلــة اجملتمعية 
 ً ويعد املســح االحصائي مهماُ جدا
العداد مؤشــرات دعم الشباب وهو 
بداية عمل ســتتبعه سلسلة من 
البرامج عبــر مجموعات بؤرية مع 
بعض الشباب في التجمعات التي 
يوجــدون فيهــا لتكون مؤشــرات 
واقعية وفاعلة والبد من مشــاركة 
الشباب الفعلية في هذا البرنامج.

من جانــب اخر دعــت وزارة العمل 
املواطنــني واجلهــات االعالمية الى 
تلقــي املعلومات اخلاصــة بها من 

خالل مصادرها الرســمية املتمثلة 
مبوقعهــا االلكترونــي وصفحاتها 

الرســمية عبــر مواقــع التواصل 
االجتماعي. 

وقــال املتحدث باســم وزارة العمل 
عمار منعم ان الوزارة حذرت املواطنني 
من اســتغاللهم من قبــل ضعاف 
معامالت  ترويــج  بذريعة  النفــوس 
االجتماعية  احلماية  باعانة  الشمول 
 ، او الشــمول بالقــروض امليســرة 
مشــيرا الى ان الــوزارة لديها موقع 
www.molsa.gov.) الكتروني رسمي
iq) وصفحات رســمية عبــر مواقع 
(الفيســبوك)  االجتماعي  التواصل 
تنشر من خاللها اخبارها واملعلومات 
اخلاصــة بعملهــا ومواعيــد اطالق 
الدفعــات املالية ووجبــات القروض 

امليسرة. 
وتابع ان الــوزارة رصدت قيام عدد من 
ضعــاف النفوس بانشــاء صفحات 
وهمية حتت مسمى تابع لها يوهمون 
من خاللها املواطنني بوجود شــمول 
جديــد باعانة احلمايــة االجتماعية 
ويســتعملون  امليســرة  القروض  او 
هواتف وهمية يتواصلون من خاللها 
مع املواطنني للحصــول على مبالغ 
مالية ، الفتا الى ان الشــمول اجلديد 
باعانة احلمايــة االجتماعية متوقف 
في الوقــت احلالي حلني احلصول على 
وان  املناســبة  املالية  التخصيصات 

القروض امليســرة يتم االعالن عنها 
بشــكل منتظم بعد توفر الشروط 

اخلاصة بالشمول. 
وبني املتحدث الرســمي ان االجراءات 
التي قامــت بها الــوزارة بخصوص 
االجتماعية  احلماية  باعانة  الشمول 
رصينــة ال حتتاج الى تعقيب من قبل 
ضعاف النفوس كونها تتم عن طريق 
اســتمارة الكترونية يتم نشرها عبر 
االلكتروني وكذا احلال فيما  موقعها 
امليسرة  بالقروض  الشــمول  يخص 
لذا فان الوزارة تخلي مسؤوليتها من 
اي معلومــات تصدر من غير جهاتها 

الرسمية. 
يشــار الى ان لوزارة العمل صفحات 
رســمية عبــر (الفيســبوك) حتمل 
دائرة مــن دوائرها فضال  اســم كل 
عــن صفحــة باســم (وزارة العمل 
والشــؤون االجتماعيــة) و(املتحدث 
الرسمي باسم وزارة العمل والشؤون 
(املهندس  وصفحــة  االجتماعيــة) 
محمد شــياع الســوداني) واالخيرة 
تعمل باشراف مباشر من قبل الوزير 
ويجــري بثا اســبوعيا مباشــرا من 
التاسعة من مساءً  الساعة  خاللها 

كل يوم احد. 

تقرير

العمل تشارك في ورشة عن أهمية المسح الميداني لمتطلبات الشباب
دعت الى تلقي األخبار عبر مصادرها الرسمية 

ورشة عن اهمية املسح امليداني ملتطلبات الشباب

منى خضير عباس
قدم رئيس ديوان الوقف الشيعي 
السيد عالء املوســوي التهنئة 
الدكتور  اجلمهورية  رئيــس  الى 
برهم صالح مبناســبة تسنمه 
رئاســة اجلمهوريــة  منصــب 

العراقية .
التأكيد  اللقــاء  كما مت خــالل 
على ضــرورة التعاون بني جميع 
مفاصل الدولة العراقية للعبور 
من  مرحلــة جديدة  الى  بالبلد 

األمان والرخاء .
وأكــد الدكتور صالــح في هذا 
اللقاء رغبته األكيدة في التعاون 
مع ديوان الوقف الشــيعي في 
جميع امللفات املرتبطة باألوقاف 

والعتبات املقدسة .
هذا بعد ان حتدث رئيس الديوان 
عن آمال العراقيني املعقودة على 
املهمة  برموزها  اجلديدة  املرحلة 

اجلمهورية  رئيس  وعلى شخص 
ملا عرف عنه من كفاءة واعتدال .
وفي ختام اللقاء شــكر الرئيس 
الدكتــور برهم صالــح لرئيس 

على  الشــيعي  الوقف  ديــوان 
هذه الزيارة ، مؤكدا على ضرورة 
التواصل املســتمر بني الطرفني 

لتحقيق األهداف املشتركة .

بغداد - الصباح الجديد:
أصــدرت وزارة التربية جملة من 
اخلاصة  الوزاريــة  التعليمــات 
املهني وفيما  التعليــم  بطلبة 
اســتضافتهم  طلــب  يخص 
مــن الدراســة املســائية الى 
نظيرتها فــي الصباحي ، وفقاً 
للضوابط التي حظيت مبوافقة 
وزيــر التربية على بنودها خدمة 

للعملية التربوية في البالد .
وكشف املكتب اإلعالمي للوزارة 
عن قيام املديرية العامة للتعليم 
وشروط  ضوابط  بإصدار  املهني 
استضافتهُ  للطالب   تســمح 
مــن الدراســة املســائية الى 
األخرى الصباحيــة ، مبيناً اهم 
تلــك الشــروط ، «ان ال يوجــد 
اختصــاص الطلبة في املدارس 
املهنية املسائية ، مع عدم وجود 
ضمن  مسائية  مهنية  مدرسة 

الرقعــة اجلغرافيــة ، الى ذلك 
راعت الشروط احلاالت الصحية 
بتقارير طبيــة صادرة  املثبتــة 
اخملتصة  الطبيــة  اللجــان  من 
منها (العشــو الليلي او العوق 

الفيزيائي)» .
 وأضافت املعلومات بأن يسمح 
للطالب االستضافة لعدم وجود 
للبنات  مدارس مهنية مسائية 
في  تســجيلهن  يتم  ان  بعــد 
املدارس املسائية املهنية للبنني 
، وكذلك في حالة جتاوز الطالب 
للعمر في الدراســة الصباحية 
للفقرة  االعتبار  مع األخذ بنظر 

األولى من الضوابط.
عمليــة  بإصــدار   ً مشــيرا
شؤون  قسم  من  االســتضافة 
الطلبة في املديرية حصرا ، بعد 
تزويده باملستمسكات املطلوبة 
وهي  (تســجيل في املدرســة 

املســائية / واقع حال الطالب / 
مع  املهني  القســم  من  كتاب 

سبب االستضافة) .
اإلعالمــي  املكتــب  وكشــف 
للــوزارة عن قيـــام املديريـــة 
املهنـي  للتعليـــم  العامـــة 
وشــروط  ضوابــط  بإصــدار 
تسمـــح للطالب  استضافتهُ 
مــن الدراســة املســائية الى 
األخرى الصباحيــة ، مبيناً اهم 
تلــك الشــروط ، «ان ال يوجــد 
اختصــاص الطلبة في املدارس 
املهنية املسائية ، مع عدم وجود 
ضمن  مسائية  مهنية  مدرسة 
الرقعــة اجلغرافيــة ، الى ذلك 
راعت الشروط احلاالت الصحية 
بتقاريـــر طبيـة صادرة  املثبتة 
اخملتصة  الطبيـة  اللجـــان  من 
منهـــا (العشـــو الليلـــي او 

العـوق الفيزيائـي)».

الموسوي يقّدم التهنئة لرئيس 
الجمهورية بمناسبة تسنمه مهامه 

تعليمات باستضافة طلبة المدارس 
المهنية المسائية للصباحية 
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متابعة ـ الصباح الجديد:

التركــي رجب طيب  الرئيــس  طالب 
بــأن جتري  الثالثــاء  امــس  إردوغــان 
محاكمة املشتبه بهم الـ18 في قتل 
الصحافي السعودي جمال خاشقجي 
ينال  ان  في اسطنبول، مشــددا على 
منفذين  من  العمليــة  في  املتورطون 

وآمرين، العقاب.
وأثــارت قضية مقتل خاشــقجي في 
قنصليــة بــالده في اســطنبول في 
الثاني من تشــرين األول موجة تنديد 
الرياض  بصورة  أضرت  واســعة  دولية 
في العالم. وقــدم إردوغان الذي تعهد 
ب«كشــف احلقيقــة كاملــة« حول 
القضيــة، سلســلة تفاصيل جديدة 
حول اجلرمية، مشــددا علــى أن تركيا 
تريد أجوبة على أســئلة أساسية في 

مقدمتها من أصدر أوامر القتل.
وقال الرئيــس التركي في خطاب أمام 
كتلة نــواب حزب العدالــة والتنمية 
احلاكــم في أنقرة »لــن يهدأ الضمير 
العاملــي إال عندما يعاقــب كل الذين 
لعبوا دورا )في العملية(، من املنفذين 

الى الذين أعطوا األوامر«.

وأضــاف »أطالب بأن تتــم محاكمة 
األشخاص الـ18 في اسطنبول«.

قامت  باجلرميــة،  »باالعتــراف  وتابــع 
احلكومة الســعودية بخطوة مهمة. 
ننتظر منها اآلن أن توضح مســؤولية 
كل شــخص في هــذه القضية، من 
القمة الى القاعــدة، وأن حتيلهم الى 
القضاء«. وأشار الى أن جرمية القتل »مت 
التخطيط لها« قبل أيام وأعدها فريق 
ســعودي أوفد الى اســطنبول لهذه 
الغاية، ما يناقض الرواية الســعودية 
القائلــة بأن خاشــقجي قتل بطريق 

اخلطأ خالل »شجار«.
وســأل إردوغان »ملــاذا لــم يكن في 
اإلمــكان العثــور على اجلثــة بعد؟«، 
مشددا على ضرورة معرفة »من أعطى 

األمر« للقتلة.
وأوضــح أنــه مت وقف تشــغيل نظام 
القنصليــة  فــي  املراقبــة  كاميــرا 
عمدا  اســطنبول  فــي  الســعودية 
قبــل تنفيــذ قتل الصحافــي جمال 
خاشــقجي داخل املبنى. وقال »قاموا 
أوال بنــزع القرص الصلــب من نظام 

الكاميرا، هذه جرمية سياسية«.
ودعا إردوغان إلى تشكيل جلنة مستقلة 

للتحقيق في قتل خاشقجي، مضيفا 
أنه واثق من التعــاون الكامل للعاهل 
السعودي امللك سلمان بن عبد العزيز.
وجــاءت كلمة إردوغان بعد ســاعات 

الريــاض مؤمترا اقتصاديا  على افتتاح 
تعول عليه الســتقطاب استثمارات، 
مســؤولون  منــه  انســحب  وقــد 
ورؤساء شــركات على إثر قضية قتل 

خاشقجي.
والثروة  والصناعة  الطاقــة  وزير  وقال 
املعدنية الســعودي خالد الفالح في 
كلمــة ألقاها فــي منتــدى »مبادرة 

مستقبل االســتثمار« »كما تعلمون 
هذه أيام صعبة ، ونحن منر بأزمة«.

أن مقتل خاشــقجي »مقيت  واعتبر 
ومؤسف وال ميكن ألحد في اململكة أن 

يبّرره«.
املؤمتر،  وافتتاح  إردوغان  وعشية كلمة 
اســتقبل ولي العهد السعودي األمير 
محمد بن ســلمان في الريــاض وزير 
منوتشني  ســتيفن  األميركي  اخلزانة 
الذي كان بني الذين ألغوا مشاركتهم 

في املؤمتر.
»لن يبقى سرا« 

وكان املتحدث باسم الرئاسة التركية 
»منذ  اإلثنــني  قــال  كالني  ابراهيــم 
البداية، خط رئســينا واضح: لن يبقى 
سّر بشأن هذه القضية. على املستوى 
القضائي، ســنذهب إلــى عمق هذه 
القضية. هدفنا األخير هو الكشــف 

عن كل جوانبها«.
الرواية  البداية  منذ  األتراك  وأســقط 
السعودية الرسمية األولى التي أكدت 

خروج خاشقجي من القنصلية حيا.
وكشــف مصدر قريب مــن احلكومة 
أن الشــرطة  األول  6 تشــرين  منــذ 
على قناعة بــأن الصحافي »قتل في 

القنصلية بأيدي فريق أرسل خصيًصا 
إلى اسطنبول وغادر في اليوم نفسه« 

ويضّم 15 سعوديًا.
وبعــد 17 يوماً مــن اإلنــكار، أعلنت 
الرياض الســبت أّن خاشــقجي ُقتل 
في قنصليتهــا، لكنها قالت إنه قتل 
باخلطأ عند وقوع شــجار و«اشــتباك 
باأليــدي« مع عــدد من األشــخاص 
داخلها، مشيرة إلى أنها ال تعرف مكان 

وجود اجلثة.
وأوضحت الريــاض أن العملية لم جتر 
بأوامر من السلطات ولم يتم إبالغ ولي 

العهد ألمير محمد بن سلمان بها.
وبعد تسريب اإلعالم بشكل متواصل 
تفاصيل مروعة حــول القضية، باتت 
الرواية الســعودية موضع تشــكيك 

وتساؤالت، ال سيما بني الغربيني.
وقال الرئيس األميركــي دونالد ترامب 
االثنني إنه »غيــر راض« عن توضيحات 
األحــد  نــدد  كان  بعدمــا  الريــاض، 
بـ«أكاذيــب« فيهــا. أما مستشــاره 
وصهــره جاريد كوشــنر، فقال امس 
العهد  ولــي  إنه نصح  االثنــني  االول 
الســعودية بأن يكون »شــفافا« ألن 

»العالم يتفرج«.

متابعة ـ الصباح الجديد:
تعهد الكرملني »إعــادة التوازن« مع 
واشــنطن، إذا انسحبت من معاهدة 
املدى،  متوسطة  النووية  األســلحة 
لكنه أعرب عن اســتعداده لـ »تبديد 

شكاوى متبادلة حول تنفيذها«.
الروســي  اخلارجية  وزيــر  واســتبق 
ســيرغي الفــروف محادثاتــه فــي 
موســكو أمــس االول االثنــني  مع 
األميركي  القومي  األمن  مستشــار 
»توضيح  بـ  مبطالبتــه  بولتون،  جون 
املوقف الرســمي« للواليات املتحدة، 
وقــال: »إذا كان بولتــون مســتعداً 
ونقّوم  إليــه  سنســتمع  لتقدميها، 
الوضع، وســنحدد موقفنا اســتناداً 

إلى قــرارات )األميركيني(، ال نياتهم«. 
وأشــار إلى أن »الواليــات املتحدة لم 
تبدأ بعد باآللية الرسمية لالنسحاب 
»روســيا  أن  مؤكداً  املعاهــدة«،  من 

مستعدة لتمديدها«.
واستهّل بولتون زيارته موسكو بلقاء 
نظيره الروســي نيكوالي باتروشيف، 
وناقشــا »آفــاق احلوار بــني البلدين 
حول امللفات االســتراتيجية«. وأعلن 
باتروشيف  أن  الروسي  األمن  مجلس 
نّبه إلى أن إلغاء املعاهدة ســيقّوض 
ضبط التســّلح فــي العالــم، وأن 
للعمل  استعدادها  »أكدت  موسكو 
معاً من أجل تبديد شــكاوى متبادلة 

حول تنفيذ« املعاهدة.

في  األميركيــة  الســفارة  وذكــرت 
بحثا  وبولتون  باتروشيف  أن  موسكو 
في املعاهدة وملفات ســورية وإيران 
وكوريا الشــمالية ومحاربة اإلرهاب. 
وكان الفتــاً أن وكالــة »إنترفاكس« 
الروســية أفادت بأن اجلانبني ناقشــا 
متديــد معاهــدة »ســتارت« حــول 
الصواريخ االســتراتيجية 5 سنوات، 
علمــاً أنها تنتهي عــام 2021. لكن 
املســؤول األميركي أعلن أن بالده لم 

حتّدد بعد موقفها في هذا الصدد.
ترامب  دونالد  الرئيس األميركي  وكان 
أعلــن عزمــه على االنســحاب من 
املعاهــدة، مبــرراً قراره بأن »روســيا 

تنتهكها منذ سنوات«.

وعّلق الناطق باسم الكرملني دميتري 
بيســكوف على تصريحــات ترامب، 
قائالً: »هذه مسألة أمن استراتيجي، 
العالم  جتعــل  قد  اإلجــراءات  وهذه 
االتهامات  أكثر خطورة«. وجّدد نفيه 
األميركية ملوسكو بانتهاك املعاهدة، 
مذّكراً بــأن الرئيــس فالدميير »بوتني 
قــال مــرات إن الواليــات املتحــدة 
تتخذ إجراءات تســّبب تآكل شروط 
املعاهدة«. وأضاف: »استشهدنا على 
مستوى خبراء بخرق الواليات املتحدة 
املعاهدة، ونشرها صواريخ اعتراضية 
مضادة ال ميكــن أن تكــون صواريخ 
اعتراضيــة فحســب، بــل صواريخ 
قصيرة ومتوســطة املــدى. وكذلك 

باســتخدامها طائرات من دون طيار 
ميكن أن تشــّكل أكثر مــن صواريخ 

قصيرة ومتوسطة املدى«.
وتابع أن بوتني »يقــول دوماً إن تدمير 
هذه الوثيقة سيمّس األمن العاملي«، 
وزاد: »هذا يعني أن الواليات املتحدة ال 
تتخفى، بل ستبدأ علناً بتطوير هذه 
األنظمة مســتقبالً. وهناك إجراءات 
ضرورية من دول أخرى، وفي هذه احلالة 
التوازن في هذا اجملال«.  روسيا، إلعادة 
واســتدرك أن موســكو »لــن تكون 

البادئة في الهجوم على أحد«.
وتســعى دول كبرى إلى جتّنب تنفيذ 
ترامــب قــراره، إذ اتصــل الرئيــس 
الفرنســي إميانويل ماكــرون بنظيره 

»أهمية هذه  على  األميركي، مشدداً 
املعاهدة، خصوصاً بالنسبة إلى األمن 

األوروبي واستقرارنا االستراتيجي«.
كذلك حّض االحتــاد األوروبي الواليات 
املتحدة وروســيا على »مواصلة حوار 
بّناء للحفــاظ على املعاهدة والتأكد 
مــن تطبيقها، في شــكل تام ميكن 
التحقق منه«. وأشــار إلى أن تنفيذ 
املعاهــدة »حيــوي بالنســبة إلــى 
ل أحد  االحتاد واألمن العاملي، ويشــكّ
أحجار الزاوية في الهندســة األمنية 
الواليات  الصــني  ودعت  األوروبيــة«. 
املتحدة إلــى »التــرّوي«، محذرة من 
»تأثيرات ســلبية النسحاب أحادي«. 
واعتبــرت أن »إقحامهــا فــي هذه 

املسألة أمر خاطئ جداً«.
لكن ناطقة باســم احللف األطلسي 
ذّكرت بأن »احللفــاء في احللف أعربوا 
مرات عن قلقهــم حيال عدم احترام 
التزاماتها الدوليــة، وبينها  روســيا 
وزادت: »منظومة  املعاهــدة«.  تلــك 
الصواريــخ الروســية 9 إم 729 تثير 
قلقاً بالغاً. بعد ســنوات من النفي، 
أقّرت روســيا أخيــراً بوجودها، ولكن 
مــن دون أن تُظهر شــفافية وتُقّدم 
توضيحــات ضروريــة. في غيــاب رّد 
يّتصف بالصدقية حول هذا الصاروخ 
اجلديــد، يَعتبــر احللفــاء أن التقومي 
األكثر منطقية هو أن روسيا تنتهك 

املعاهدة«.

شدد على ضرورة معاقبة كل المشتركين في العملية 

أردوغان يطالب بمحاكمة المتورطين بقتل خاشقجي في اسطنبول

الكرملين يهدد برّد مماثل إذا طّورت أميركا صواريخ
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دراسة

تشكيل

شعراصدار

وحركة وإشارة وتدويرة عني !!
القصصي  الكاتب   ) )عبداحلليم مهودر 
والروائي واملسرحي قّدم لنا كتاباً يختلف 
عن الكتب املسرحية األخرى ، انه كتاب 
، مبعنى  يستنطق الصمت بصمٍت آخر 
إن للصمت هنا سطوة نكاد نشعر بها 

ونتلمســها في كل مســرحية كتبها 
لهــذا جنده قّدم الكتــاب بثريا نٍص ذات 
ـ الصمت :ــ انه الصمت  مغزى كبيــرـ 
ـــ أي مبعنــى تأكيده على الصمت هنا 
عبر حواريــات هي أجدى باحلركات منها 
بالكالم ، ففي مســرحياته التي قاربت 
الــ 8 مسرحيات صامتة منحنا فسحة 
للتأمل واالســترخاء ثم الشّد والتركيز 
على حركات شــخوصه الذين اختلفوا 
مابني الكائن احلي واجلماد واللون ، إذ جنده 
في مســرحيته األولى ) النقد ( يعتمد 
على تعددية األلــوان ) متازجها ومتاهيها 
( عندما يتعامل معها اإلنسان بطريقة 
تقتر ب من العشــق الــال متناهي ، ثم 
في ) القلم والورقة ( مسرحيته الثانية 
يتعامل مع اجلماد ، بعدها في ) شــعاع 
املاضــي القريب ( يأتي بشــخوصه من 
الذاكرة ، بل من أغوار التاريخ ليلبسهم 
لباس احلاضر ويسقط عليهم وعيه في 
ســبر أغوار التراث ، لكنه في مسرحية 
) أطــوار ( يتعامل مــع غائبني حاضرين 
وهما ضمير الغائب للذكر واألنثى ــ هو 
،، هي ــ ، أما في ) شخابيط ( فيسجل 
نقطة إضافية له من خالل اعتماده على 
آلية احتساب ســنوات عمرنا وكيفية 
التعامل مع ذواتنا في كل مراحل العمر 
) الطفولة ، الصبا ، الشــباب ، البلوغ ، 
الكهولة ( وكأن العمر شــخابيط على 
حائط مررنــا به ذات يوم ليؤكد ذلك في 
) النقطة واخلط ( حيث يتوحد اإلنسان 
مع ذاته فــي خط مســتقيم هو ذلك 
الشخص الواحد وهو كل ما منلكه من 
ارث معنوي في احلياة ، ثم يختتم رحلته 
بــ ) العيون التي .. ( وهنا يعطي انطباعا 
كليا إن العيون هــي التي حتكمت بكل 
ما مر أمامنا من مشــاهد حيث إننا لم 
نسمع كلمة واحدة نبر بها أي ممثل على 

املسرح !!
هنا وفي هذه املســرحيات يســتخدم 
الكاتب مهارته في حتريك املمثل بطريقة 
الســيناريو إذ يجعلــه مخرجا وممنتجا 
ومؤديــا في نفس اللحظة ، انه يتحكم 
بالديكور وطريقة تغييره مع كل حركة 
من خالل توجيهاته وتلميحاته بطريقة 
احلركة املســتخلصة من املشهد ذاته 
، تراه ســاعة يســتخدم طريقة الصم 
والبكم ثــم يضيف عليها حــوارا آخر 

نبصره عند إشراكه احليوانات في األداء  
ــ الذئب ، األفعى ، األســد ، الثور ...الخ 
ـــــ أو اجلماد مثــل ) الورقــة ، القلم ، 
الشــجرة.... الخ ( كذلك األلوان  ، ففي 
هذا احلوار األدائي طبعــا والذي من غير 
املمكن أن تقوم به هذه الشــخصيات 
غير احلية بل ســتكون عامال مساعدا 
في حركة املمثل اإلنســان ، الكاتب هنا 
أشــرك الطبيعة في مسرحه وأعطاها 
ادوار بطولة ، حيث جند انه في مسرحية 

) النقد ( قد جعل من األلوان شــخوصا 
متحركة !!

عبداحلليــم مهــودر في مســرحياته 
الثماني هذه لــم يترك للصمت فرصة 
الركود واخلمــول والتماهي في الفراغ ، 
بل جعله مهيمنا كليا على كل مشهد 
ومن خالل هــذه الهيمنة حتول الصمت 
الــى كالم قوي ومؤثر جــدا في املتلقي 
، كما جنــده قد منح لذاته اإلنســانية 
هيمنة أخرى موازيــة لهيمنة الصمت 
من خالل وجوده كشخصية محورية في 
كل مشاهد املسرحيات ــ البهلوان  في 
مســرحية النقد ،والشخص في القلم 
والورقــة ،والرجل / الكاتــب / النحات / 
العازف في شــعاع من املاضي القريب ، 
هو وهي في أطــوار ثم رجل / طفل في 
شخابيط ،وشــخص في النقطة اخلط 
، ومحمد / ســحر في العيون التي ـــ 
البشري  بأنه أعطى للكائن  وهذا يؤكد 
التعبيري  الدور األكبر في صياغة احلوار 

خارج الصمت ذاته .
إن  أثبــت في مســرحياته هــذه  لقد 
للصمت سطوًة مهما فعلنا من حركات 

وإمياءات لتغطيتها لم نستطع !
لهذا أعطانا مفتاح مغاليق مسرحياته 
منذ البدء بعنوانه الكبير ) الصمت :ــ 
انه الصمت ( مؤكداً عليه بشكل كامل 

وبوعي ومعرفة دقيقتني  .

##  الصمت : انه الصمت  ) مسرحيات 
( مامي / بانتومــامي ،،، عبداحلليم مهودر 
،،، إصدارات احتاد األدبــاء والكتاب في 
البصرة 2008 على نفقة شركة آسيا 

سيل لالتصاالت.

عبد السادة البصري
 

التي  الصامتــة  املســرحية  العــروض 
نشــاهدها بــني حني وآخــر ــــ املامي / 
البانتومــامي ــ هي فــن التعبير اإلميائي 
للجســد فقط ، بدون كالم حتماً ، وهذا 
يعنــي إن هذا النوع مــن العروض ممهور 
مبا سيقدمه اجلســد من تعابير حركية 
إيحائية متنح املتلقي / املشــاهد احلرية 
الكافية بتأويل تلــك احلركات / اإلمياءات 
كيفما يبصرها في دخيلة نفسه ، لكنه 
املطــاف ســيصطدم بحكاية  آخر  في 
قصيرة أو طويلة قدمها املمثل عبر هذه 

اإلمياءات اجلسدية !!
هذا النوع من العروض قــدمي جداً بقدم 
املســرح الرومانــي واليونانــي وكذلك 
البابليــة  واالســتعراضات  العــروض 
والســومرية ، لكنــه لم يأخــذ مكانه 
لصعوبته  الصحيح  بالشكل  الطبيعي 
فــي التقــدمي فظــل مالزمــا للعروض 

العسكرية والرقص والباليه فقط !!
الصم  يؤديها  وإشــارات  إميــاءات  هناك 
والبكــم تختلف عــن البانتومامي ألنهم 
العيون  اليديــن وحركة  بأصابع  يؤدونها 
فقــط ، لكــن البانتومــامي يعتمد كليا 
علــى جميع أجــزاء اجلســم ، مبعنى إن 
اجلسد يشترك بكل أعضائه في تقدميها 
اليدين  ،ليــس  باملوســيقى  مصحوبــا 
والعينــني فقط بل كل جــزء منه ، وهنا 
محور االختالف بــني لغة الصم والبكم 
، كذلك هنــاك اختالف بني  والبانتومامي 
الصامت  والتمثيل  العسكرية  العروض 
أيضا ، كون العروض العســكرية تعتمد 
على احلــركات القتالية والرياضية فقط 
، أما البانتومــامي فيعتمد على كل نأمة 

لألجساد اخملبأة حتته، الشيء الذي يكسونا 
خارجاً خالل رحلتنا الليلية، ال ميكن تخيل 
نوم عميق وهانئ دون حلــاف ثقيل يحتوي 
اجلســد وينقله بعيداً، حلــاف أنس هو ذاك 
القدمي الذي يعود ملنطقة الشرق، ذو األلوان 
واملزركشــة، في حميمية خاصة  الزاهية 
مع ذاكرتنــا اجلمعية في املنطقة، اللحاف 

الثقيــل واآلمــن، الغطاء الــذي يفصلنا 
عّما حولنا، ُصْنُع مــكاٍن آخر داخل املكان، 
شيء أشــبه بالعزلة واحلماية واالنفصال 
عما حولنــا يقول أنس »اللحاف هو املعنى 
الظاهري امللموس للغطاء أما الذي أشعره 
فهو يقبــع بالعمق، لن تســاعدني لغتي 

العربية والتشكيلية في التعبير عنه«.

فــي الوقــت نفســه النوم هــو موضوع 
مغرق في تأويالته فهــو من تلك املواضيع 
البســيطة لكــن املرّكــزة علــى الذات 
اإلنســانية وكينونتها، صائــد األحالم هو 
رحلتنــا وحيدين في أعمــاق العالم اآلخر 
التــي نطلقها دون  للنــوم، ابتســاماتنا 
معرفة السبب أو حتى صرخاتنا استنجاداً 

بأحد مــا بعيون مغمضة متاماً وكما تقول 
بتنا  املعرض فإننا  »ناتاشا غاسباريان« عن 
نخسر مفهوم النوم فهو يقل بسبب احلياة 
اجلديدة ومتطلبات العمل، نخسر عالقتنا 
التي يجب  الطويلة  بالنوم، تلك الساعات 
أن نغمض أعيننا فيها بتنا نختصرها بعدة 
ساعات وحســب، والبعض ال ينام مطلقاً، 
احملال التجارية تفتح أبوابها أربعاً وعشرين 

ساعة، وهذا كذلك تشويه ملفهوم النوم.
ألواناً عكســت الدفء  أنــس  اســتخدم 
الذي  النائم،  واألمان واالستقرار لإلنســان 
انتقــل إلى عاملــه اخلاص بعيــداً عن كل 
الفوضى واخلسارات، ما أظهر دواخل هؤالء 

األشخاص وسط عاملهم الهانئ.
بدأت رحلة أنس مــع فكرة النوم من خالل 
مراقبة شــركاء سكنه مســتغرقني في 
النوم متســائالً عــن احلــد الفاصل بينه 
وبينهم، أين هم؟ وكيف نستســلم للنوم 
وكأننا ما عدنا نريد شــيئاً من احلياة؟ هذه 
التســاؤالت باإلضافة إلى عالقة البريحي 
احلميمية مع ماضيه في مدينة السويداء 
مع اللحاف والغطــاء والنوم خلقت لديه 
رؤيــة داخلية ملا يبحث عنــه في معرضه 
اجلديد فالعيون املغمضة ترى أيضاً أشياء 
تعجــز عنها العيــون املفتوحة، من جهة 
أخرى يخّلص النوم البشــر مــن التزييف 
والعوالم التي يخلقونها فالكّل متساٍو في 
هذه اللحظة الفقــراء واألغنياء، األطفال 

والكبار، إنه كما املوت يبِســط قوته على 
اجلميع دون اســتثناء، يقول أنس: »ميكن أن 
منّثل أننا على قيد احلياة، لكن من الصعب 
أن منثــل أننا نائمون«، ورمبا واحد من عناصر 
املؤملة،  اللوحات هــي هذه احلقيقــة  قوة 
الصادقة واألليفة، فشخصيات أنس نائمة 
التي  وبالسكينة  بالهدوء  حقاً، تشــعرك 
يتركها اجلســد املســتغرق حوله، فالنوم 
هنا ليس اجلسد وحســب إمنا أيضاً الكادر 
بالكامل وانتقال النوم إلى العناصر احمليطة 
به، فتغدو األحذية واألشــياء املتروكة من 
حوله عناصــر للنوم، فهي آخــر ما يربط 
هذا اجلسد بالعالم املستيقظ، هي أشياء 

التعب والرغبة في االستراحة.
أوجــد البريحي بذكاء الرؤية الفلســفية 
التــي تنطوي عليها أعمالــه، التكلم عن 
احلــدود الفاصلة بني الواقــع واجملهول، بني 
املكتشف وغير املكتشف، بني احلياة واملوت 
الذي ميثله النوم بشــكل حذر، استسالم 
اإلنســان في النهاية دون إبداء أي مقاومة 
للتعب وللنهاية، أليس النوم نهاية من نوع 
ما؟ عتبــة ال نعرف ما يكمن خلفها لكننا 

نحتاجها ونخطو نحوها دون أي مقاومة.
معــرض البريحــي هو ســؤال وجواب في 
الوقــت ذاتــه وكأن التخلص مــن احلياة 
وعبئها ال يحتاج سوى االستسالم للحظة 
نوم، لنعبر صخب احلياة نحو عالم األحالم 

الواسع.

مناهل السهوي
 

ماذا يوجد في النوم؟ إلى أين نرحل؟ على ماذا 
نفتح عيوننا الداخليــة بينما نغمض تلك 
اخلارجيــة؟ هل نذهب كلنا إلى ذات النقطة 
أم أننا نتبعثر في أجزاء قصية من دواخلنا؟ 
في النوم هنالك شــخٌص آخر يســتيقظ 
فينا، ذلك املوازي غير املباشــر للموت يعيد 
صياغة األجساد لتغدو هّشــة وخاماً، من 
هنــا انطلق الفنان الســوري أنس البريحي 
في معرضــه )صائد األحالم( الذي عرض في 
غاليري أجيال / بيروت من 13 سبتمبر/ أيلول 

وحتى 6 أكتوبر/ تشرين األول.
بعد معرضه )منال( والذي تناول فيه جارته 
املصابــة مبتالزمــة داون حيث قــدم جتربة 
إنســانية عبر عالقته اخلاصــة بها والثقة 
التي بناها الرســم بينهما لتكون اللوحة 
أحد ُســبل العالج بالفن، فــي هذا املعرض 
وإن حاولنا التقــاط جتربة أنس اخلاصة فهو 
لم يبتعــد في اجلوهر عن هذه اإلنســانية 
الصرفة التــي ال يعكرها ال اخلوف وال احلقد 
وال انتظــار القادم، فالنائم هو مستســلم 
متاماً، وســؤال أنس هو ألّي شيء نستسلم 

في نومنا؟
اســتعاد البريحي )1991( الذي يحمل درجة 
املاجســتير في علم النفــس والعالج عن 
طريق الفن بذكاء اللحاف ليجعله انطالقة 

جالل حسن

في صفحتي أصدقاء رحلوا
أصدقاء صمتوا

وبال جدوى، أحتدث معهم
ال أحد يسمع، ال أحد يرد
أخشى أن أحذف أحدهم

ألني أيضا سأموت.
الذكريات مرة أيها األصدقاء

وكثيــرا ما حتدثنا عــن الندى 
والبحر

الراحلة على وجع  السفن  عن 
الريح

عن اجلمال، وعن سر املطر
****

كل األشياء حتتمل البعد

ما عدا حدود القلب
فأنها تلتصق بغيوم الوجد

بنهار الليل والشهد
فال قياس ما بني غرفة النوم

املعلقة على جدار  والســاعة 
األبد
****

واآسفاُه
أيها األصدقاء الراحلون

كذبنــا علــى أنفســنا فيما 
سنكون

وال نعرف كيــف اجتمعنا في 
وطن يخون

كنا ال نتوقع ان ميوت أحدنا
حســرة  في  صاحبه  ويتــرك 

وسكون.

الفنان موندريان، فنكتشــف أن هنالك عالقة 
قوية بني أســلوب الفنــان موندريــان وحاضر 
لبنان وما يعانيه من تخبط سياســّي وطائفي 

واجتماعي.
تبدأ الرواية من منطقة ســن الفيل لتمر عبر 
املزرعة وطريــق اجلديدة  املتحــف وكورنيــش 
والغبيري إلى احلمرا ومنطقة املعارض لتغطي 
مســاحة نصف قرن مــن زمن بيــروت ولبنان. 
بيروت التي هــي بحجم راحة اليد، هي صغيرة 
حقاً ولكــن تاريخها كبير ومشــاكلها كبيرة 

واملؤامرات عليها أكبر.
بشير املغترب يدرك أن املشكلة هي أن اللبناني 
ال يــزال يعيش فــي املاضي وال يســتطيع أن 
ينفصل عنه. ويقول: »أتــدري، نحن اللبنانيني، 
بالتقاليد. حتى البالية  شعب يبقى متمسكاً 
منها يبقى متمسكاً بها وال يرى سبباً ليتحرر 
منهــا أو أن يطورها مع تطــور الوقت والزمن 
واملكان واحلال. نحن ناس نولد على تقليد ومنوت 

عليه دون أن نحــاول حتى أن نفكر بجدوى ذلك 
التقليد أو مدى فعاليته«.

ومن بــني رائحة املوت وذكريات اجملــازر واحلواجز 
الطّيارة والقصف واحلــب وأكلة اللوز األخضر، 
ومن خالل ومضــات الذاكرة واخلطوط ورصاص 
االغتيال، يكتشــف فارس ســبب عّلة لبنان... 
يُــدرك ذلك في نهايــة األمر...واألهــم لديه أن 

يكتشف اآلخرون ما اكتشفه هو.
رواية »بيروت، لبنان...وموندريان« قد تُعَتبر رواية 
تاريخّية ملا حتتويه مــن تفاصيل حّية من تاريخ 
لبنان، ولكنها رواية للمستقبل يحاول الكاتب 
خالد شــّموط من خاللهــا أن يوضح ما يجب 
على كل فرد من أبنــاء الوطن أن يقوم به حتى 
يكون هنالك مستقبل لهم وللوطن. هذه رواية 

على كل مواطن أن يقرأها.

 
يطل علينــا الكاتب والناقــد خالد جميل 
شــّموط برواية جديدة قد يتوجب على كل 
لبنانّي أو حتى كل عربــّي أن يقرأها. الرواية 
وموندريان«  لبنــان...  »بيــروت،  هي  اجلديدة 
وتختزل في صفحاتها مشاكل لبنان كلها...

من سياســية وطائفية واجتماعية وعرقية 
واقتصاديــة. وبني غالفي الروايــة يقع تاريخ 
لبنان، وبيروت حتديداً وهــي بيروت الصغيرة 
بحجم الكف كما قال عنها الشاعر أمجد 

ناصر.
في قالب في غاية اإلثارة والتشــويق والعبور 
إلى املاضــي يأخذنا الكاتب فــي رحلة في 
بيروت مع بشير )املغترب الذي عاد إلى لبنان 
في مهمة فنّية( وصديقه فارس تتكشــف 
من خاللها مأســاة لبنان ومشاكله وتضع 
اإلصبع علــى مفاتيح كل علــل لبنان. وإن 
كان عنوان الرواية مثيراً الحتوائه على اسم 

غالف الكتاب

قراءة في مسرحيات )الصمت : أنه 
الصمت( لـ عبد الحليم مهودر

سطوُة الجسد

التشكيلي السورّي أنس البريحي: من الصعب أن نمّثل أننا نائمون

ال أحد يتوقع أن يرحلبيروت، لبنان.. وموندريان

هذا النوع من العروض 
قديم جدًا بقدم المسرح 

الروماني واليوناني وكذلك 
العروض واالستعراضات 

البابلية والسومرية ، لكنه 
لم يأخذ مكانه الطبيعي 

بالشكل الصحيح لصعوبته 
في التقديم فظل مالزما 

للعروض العسكرية 
والرقص والباليه فقط !!

لوحة للفنان انس البريحي
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أحداث العراق ووثبة كانون
*ماهي تأثيرات األحداث التي وقعت 
في العــراق بتلك الفتــرة، وما كان 

دوركم فيها؟
- في العــام الدراســي1948-1947 
دخلــت املدرســة الثانويــة. وفــي 
كانون الثاني مــن ذلك العام وقعت 
أحــداث الوثبــة في بغــداد ، كانت 
انتفاضــة شــعبية وجــدت لهــا 
صدى كبيــرا في كويســنجق وأثار 
الى  األخبار  ووصلت  أهاليها،  حماس 
املدينة باستشــهاد عمــر دبابة في 
التظاهــرات، ولكن ظهــر فيما بعد 
أنه لم يستشــهد بل أصيب بجروح 
فقــط. وجاء خبر آخــر أثلج صدورنا 
ويفيد بــأن النائب عن املدينة محمد 
زياد آغــا الغفوري وعــددا من رفاقه 
قد قدموا اســتقاالتهم من عضوية 
البرملــان احتجاجا على مقتل بعض 
املتظاهريــن .وأتذكر بأن أول تظاهرة 
فــي كويســنجق لدعــم وتأييــد 
مبشــاركة  كانت  الوثبة  انتفاضــة 
املدينة.  في  والشــيوعيني  البارتيني 
وهناك تليت برقية أرســلها محمد 
زياد أغا الذي كان رجــا وطنيا وقال 
فــي برقيته أنه قدم اســتقالته ألن 
احلكومة تقتل الناس وتضطهدهم.

هناك بعض املفارقــات التي مازالت 
عالقــة بذاكرتي وال أنســاها، منها 
إعتلى  حــني  كويســنجق  تظاهرة 
األســتاذ علي عبداهلل منبر اخلطابة 
نزفها  االنتفاضــة  "بشــرى  وقــال 
لــروح القاضي محمــد و رفاقه من 
الضبــاط األربعة" وهنــا صاح األخ 
حســام الديــن فريد بأعلــى صوته 
"عــاش القاضي محمــد" ولم يكن 
إعدام القاضي قد مضى عليه وقت 
طويل حينــذاك؟! وفي أثنــاء إلقاء 
أحد الشــيوعيني خلطابه قال "لقد 
تعلمنا من املعلــم الكبير" ويقصد 
الشــيوعيني  أن  به ســتالني، حيث 
دوما  ويــرددون  إعتادوا علــى مدحه 
مقولته الشهيرة بأن أي عمل الميكن 
البروليتاريني، ولذلك  إجنازه مــن دون 
كانوا يعتقدون بأنه ال يجب أن يكون 
فــي العــراق أي حزب ماعــدا احلزب 
تســمية  على  واعتادوا  البروليتاري، 
ســتالني باملعلم الكبير، وكان هناك 
في كويســنجق املــا الكبير الذي 
)ماموستا(  التشــريفي  لقبه  يوازي 
اســم املعلم وكان فــي املدينة املا 
يعتبرونــه معلمهم  الــذي  محمد 
الكبير، لذلك كلما كان الشيوعيون 
يرددون اسم املعلم الكبير كان بعض 
ســكان املدينة من املسنني يذرفون 
الدمــوع ويترحمون عليه ظنا منهم 

أن الشيوعيون يعنون املا الكبير.
وفــي ذلك العام أيضــا عقدنا صلة 
الوصــل بيننــا وبني طلبــة أربيل و 
السليمانية من مؤيدي البارتي وذلك 
عن طريق عبداخلالق فتاح أغا احلويزي 
الذي كان يدرس في السليمانية وعن 
طريقه تعرفنا بحلمي علي شــريف 
كامران  والشاعر  طه  أحمد  ومحمد 

موكري وجمال احلاج شفيق.

*هل كانت هناك أحداث غير الوثبة 
في ذلك العام؟

- نعم.في عام 1948 وقع حادث مهم 
آخــر، وهــو تنظيم انتخابــات احتاد 
الطلبة، وكانت كل مدرســة تتقدم 
أنا  مبرشحيها لانتخابات، وترشحت 
لفرع احتاد طلبة كويسنجق، ومثلت 
املدينــة في أول مؤمتر عــام للطلبة 
العراقيني إذ عقد في ساحة السباع 
السباع  مبؤمتر  وعرف   1948/4/14 يوم 
شــارك فيه ممثلون من جميع أنحاء 
العراق، من الدميقراطيني واليساريني 
والشيوعيني، ماعدا القوى القومية.

*يعني هذا أول ســفر لك الى خارج 
كويسنجق؟

- نعــم كان أول ســفر لــي للعمل 
السياســي في بغــداد، وهناك في 
رأيت اجلواهــري ألول مرة  الســاحة 

وحلق بقصيدته الرائعة:

يوم الشهيد حتية وسام    
   بك والنضال تؤرخ األعوام

بك والضحايا الغر يزهو شامخا  
 علم احلساب، وتفخر األرقام

بك والذي ضم الثرى من طيبهم  
 تتعطر األرضون واألنام

بك يبعث اجليل احملتم بعثه    
  وبك القيامة للطغاة تقام

وبك العتاة سيحشرون وجوههم  
سود وحشو أنوفهم إرغام

مــا  سفا الى سف طغاما لم تذق  
يجرعون من الهوان طعام

ويحاسرون فا وراء يحتوي   
ذنبا وال شرطا يحوز امام

وسيألون من الذين تسحروا    
هذي اجلموع كأنها أنعام

كانت هذه املرة األولى التي أرى فيها 
اجلواهري يلقــي قصائده، وقد تأثرت 
كثيرا بها، واًصبحت من ذلك الوقت 
أحد املعجبني بشــعره بل مريد من 

مريديه.

* هــل كان املؤمتــر فقــط للطلبة 
الشيوعيني؟

- كا..فقد شــارك فيــه العديد من 
الشــيوعي،  احلزب  وأعضاء  مؤديدي 
إضافــة الى ثاثة أحــزاب أخرى هي، 
الوطني الدميقراطي، وحزب الشعب، 
والبارتي، كان اجملمــوع أربعة أحزاب، 
وكان ملمثلــي كل حــزب دور، ولكن 
بالطبــع كان للحزب  الدور األكبــر 

الشيوعي.
وأتذكر أنه مت تشكيل قيادات طابية 
من ممثلي كل اجلمعيات، فعلى سبيل 
املثال، في كلية القانون وغيرها كانت 
الشكل  على  قوائم مشتركة  هناك 
للقوميني  واحــد  مقعــد  التالــي: 
للجبهة  وآخــر  اإلســتقال(،  )حزب 
الدميقراطيــة التي جمعت بني احلزب 
والبارتي وحزب الشعب.  الشــيوعي 
وكان عمر دبابة فــي ذلك الوقت في 
وتفوق  القانون،  بكلية  الثاني  الصف 

عليه ممثل حزب التحــرر بعدد قليل 
من األصوات، ولوال ذلك لكان سيحتل 
ذلك  مع  القيادية.  اللجنــة  عضوية 
فقد ترشــح حيدر محمد أمني ممثل 
البارتي وهو من شــباب مدينة أربيل 
لعضوية القيادة، وأتذكر ممن اشتركوا 
معنــا في ذلك املؤمتــر باإلضافة الى 
حيدر، كل من، فائق صبري عبدالقادر 
من خانقني وأنا من كويسنجق، وفي 
السليمانية فازت قائمة الشيوعيني، 
وكان لنــا دور في إجناح ذلــك املؤمتر 
وترشــحت أنا كنائب لرئيس اللجنة 

التنفيذية الحتاد طلبة العراق.

* هــل كانت تلك ســفرتكم االولى 
الى بغداد؟

- نعم كانت األولى مبهمة سياسية، 
ولكنــي ذهبــت إلي هناك ســابقا 
ملراجعة طبيب العيون. وكان األستاذ 
عمر دبابة مشــرفا علينا في بغداد، 
وألول مرة زرت اإلســتاد عزيز شريف 
مبقر حزب الشــعب، كمــا زرنا مقر 
احلزب الوطنــي الدميقراطي والتقينا  

بزعيمه كامل اجلادرجي.
كنا غالبا ما نســمع بأسماء هؤالء 
العراقيني ولكننــا لم نكن  القــادة 
نراهم، كما تعرفــت هناك بعدد من 
األصدقاء من البارتي، منهم رشــيد 
في  ألقــى خطابا  الذي  عبدالقــادر 
تظاهــرات 1948، كما زرنــا الدكتور 
جعفر محمد كــرمي القيادي املعروف 
في البارتي والذي نشــر عدة مقاالت 
فــي جريــدة األهالــي حــول الكرد 
والبارزانيني، وكان شــخصية عراقية 
محبوبــة، زرته في عيادتــه ووجدته 

لطيفا وسعيد جدا بزيارتنا له.
            

احلياة الدراسية
* دعنا نعود الى احلديث عن حياتك 
اخلاصــة، أنت بقيت فــي أربيل الى 
عام 1951 ثم ذهبت الى بغداد، متى 

بدأت دراستك اجلامعية؟

- فــي العام الدراســي 1951-1950 
كنــت في الرابــع اإلعــدادي بأربيل، 
أنهيت إمتحاناتي قبل إنتهاء الفصل 
درجاتي كانت عالية،  الدراســي، ألن 
والطالب الذي يحقق معدال أكثرمن 
85 يعفى مــن اإلمتحانات النهائية.
وهكذا عدت الى كويسنجق، ولكني 
أعتقلت، وهذه هــي املرة األولى التي 
الى  يتم فيهــا إعتقالــي، وأحلنــا 
احملاكمة فــي صيف عــام 1951 ومت 
املرة  الى املوصــل وكانت هذه  نفينا 
األولى التي أختبر فيها معاناة النفي 
واإلبعــاد، وأتذكر األشــخاص الذين 
أعتقلوا معي وهم حامد يوســف و 
علي عبداهلل و عمر حربي و عمر دبابة 
و رؤوف سربســتي و حميد باتاسي، 

كنا سبعة أشخاص فقط.
أمضينا الصيف باملوصل ثم إستأنفنا 
الدعوى وربحناها.وبقرار من البارتي مت 
نقلي الى كركوك وإســتأجرت هناك 
بيتا مقابل منــزل علي حمدي، حني 
وصلت هناك أبلغوني بأنهم نقلوني 
رزكاري  حتريرصحيفة  أســاعد  لكي 
التي يديرها األســتاذ ابراهيم أحمد 
ويقوم بطبعهــا املرحوم ميرزا فندي 
عبدالكــرمي، وكانــت آلــة الطابعة 
موضوعــة مبنزله، أما جهــاز الرونيو 
فقد كان في بيت علي حمدي، وكانت 
الصحيفة تصدر وتســلم لي ألتولى 
توزيعهــا، بإختصار حتــول بيتي الى 
وكر لتوزيع صحيفــة رزكاري، وكنت 
حينذاك في املرحلة اإلعدادية وعضوا 

باللجنة احمللية.
األحــداث املهمة التــي رافقت تلك 
الفترة هي إعتقالي مرة أخرى وجناتي 
من احملاكمة بأعجوبــة، فكما بينت 
آنفــا كل منشــورات البارتي كانت 
تأتي الى منزلــي، واجلرائد مصفوفة 
للتوزيع، وكنت قد ســلمت رزمة من 
اجلريــدة ألحد األشــخاص ليأخذها 
الــى رانية، وأعتقل فــي طريقه الى 
هناك وإعترف بأنه أخذها مني، وكان 

حاكم حتقيق كركوك في تلك الفترة 
وكان  عمــر،  كمال  يدعى  شــخص 
دميقراطيا  وإنســانا  طيبا  شــخصا 
تقدميا وأحد مؤيدي احلزب الشيوعي، 
وكان لي قريب يدعى إحسان طالباني 
شــقيق األســتاذ مكــرم طالباني، 
إســتدعى احلاكم إحســانا وقال له 
بأن هناك شــابا يدعى جال طالباني 
أظنه من أقربائكم، وقد مت إصدار أمر 
القبض عليه، فأجابه نعم هو قريبي.
فقال له احلاكــم “إذن إذهب وقل له 
إذا كانت لديه أية منشــورات ممنوعة 
فليتخلص منها حاال، ألن شــخصا 
أعتقل وبحوزته منشورات والشرطة 
ســتذهب الى بيت جال للتفتيش، 
وحدد له ساعة املداهمة، وقال احلاكم 
أبلغه بأنني ســأكون معهــم أثناء 
فليطمئن فليــس هناك خطر عليه.
وهكذا بحث عني إحســان وأبلغني 
الى احلاكم  بكل شيء وأخذني معه 
عمر الذي قال لي: نظف بيتك من كل 
الشرطة  مع  سآتي  ألنني  املمنوعات 
ثــم ســأحتقق معك".  لتفتيشــه 
وفعا أســرعت بالعــودة الى البيت 
وتخلصت من كل املنشــورات، وبعد 
قليل جــاء احلاكم ومعه الشــرطة 
واخملتار ففتشــوا البيــت ولم يجدوا 
شيئا، لكنهم أخذوني معهم غرفة 
التوقيف، فقد كنت حينها طالبا في 
اإلعدادية، والطالب اإلعدادي في تلك 
أوصى  رفيعة لذلك  له منزلة  الفترة 
احلاكــم بأنزالي في مكان يناســب 
مســتواي، فلم يأخذوني للســجن، 
بل رتبوا لي غرفة خاصة فيها ســرير 
املستشفيات،  سجن  في  كما  مريح 
أمضيت عدة أيام هناك، ثم واجهوني 
بالشخص الذي اعترف علي، وأنكرت 
معرفتي به، وكان هو أيضا قد تراجع 
عــن أقواله وقــال بأنــه اعترف حتت 

الضرب.
هذه الواقعة حدثت قبل االمتحانات 
النهائيــة، وأثــرت في كثيــرا ألنني 

أمضيت زهاء اسبوعني في التوقيف 
ولــم تتســن لــي فتــرة للمذاكرة 
اســتعدادا  الــدروس  ومراجعــة 
لامتحانات، مع ذلــك فقد حصلت 
علــى درجات جيدة جــدا، وكنت من 
بني ســبعة أشــخاص فقط جنحوا 
تلك  فــي  النهائيــة  باالمتحانــات 
الســنة. كانت درجاتي عموما جيدة، 
لكني أخفقت في درسني فقط، ففي 
الكيميــاء حصلت على خمســني، 
وفــي درس آخــر حصلت علــى 52، 
املنخفضة على  الدرجات  وأثرت هذه 
املعــدل، حيث حصلت فــي الدروس 
األخرى على 85 و90 و95، لكن بسبب 
على  حصلت  اخملفضة  الدرجات  تلك 
معدل 70 فقــط، وفي الصيف عدت 
الــى أربيل للعمل، وفــي خريف عام 
1952 ذهبــت الى بغــداد وقبلت في 

كلية احلقوق.

* كيف دخلت كلية احلقوق؟
- دعني أحدثك عــن هذا بالتفصيل. 
كانت رغبتي فــي البداية هي دخول 
باألســاس كنت  ألنني  الطب،  كلية 
وكانت  العلمي،  الفــرع  في  متفوقا 
درجاتي تؤهلني لدخول هذه الكلية، 
ولي احلــق كطالب مــن كركوك أن 
أدخلها، لكن األمــر يتطلب أن تكون 
جميع أوراقي جاهزة وأن ال تكون لدي 
العراقية وشهادة  اجلنسية  مشكلة 
حسن السلوك، وكانت األخيرة حتتاج 
الــى موافقة من دائــرة التحقيقات 
اجلنائية، في تلــك الفترة إن لم تكن 
السلوك فلم  لديك شهادة حســن 
تكن الكليــات تقبلك، ومن الصعب 
أن أحصــل علــى تلــك الشــهادة 
ووجهت  مرتــني  اعتقلت  باعتبــاري 
لي اتهامات متعــددة، وهذا يعني أن 
ســلوكي لم يكن حسنا. عجزت عن 
التفكير باحلل وفتــرة القبول بكلية 
احلقوق توشــك علــى االنتهاء، كان 
لدينا قريب على معرفة بعميد كلية 

احلقوق قال لي بأننا سوف نذهب اليه 
ونطلب منــه تأجيل جلب شــهادة 
حسن الســلوك الى حني استكمال 
أوراقنا، وهكــذا راجعت كلية الطب 
واســترجعت أوراقي هناك وقدمتها 
إلدارة كلية احلقوق، وقبلت هناك على 
بعد،  أوراقي فيما  شرط اســتكمال 
وكانت األوراق املطلوبة هي شهادتي 
السلوك.  وحسن  العراقية  اجلنسية 
وذات يوم رأيــت بلوحة إعانات كلية 
احلقوق أســماء الطلبــة املتخلفني 
عن اســتكمال أوراقهم وكان إسمي 
معهم بالقائمة. فذهبت الى ماحظ 
الكليــة وكان رجــا فظــا يرفــض 
اليه بعد  باملطلق، فذهبت  املساومة 
ولم  اجلنســية  أكملت شــهادة  أن 
يكن معي شــهادة حسن السلوك، 
دخلت عليه سألني ملاذا جئت؟ فقلت 
ضعه  حســنا  فقال  بأوراقي،  جئتك 
هناك واذهب. فوضعــت األوراق على 
منضدته وذهبت، وكان هناك أستاذان 
أسلم  وأنا  يشــاهدانني  الكلية  من 
أوراقــي.. وفــي املرة التاليــة وجدت 
إســمي أيضا ضمــن قائمة الطاب 
وقلت  املاحظ  الى  ذهبت  املتخلفني، 
له "ماهــذا، ملاذا دونت إســمي في 
القائمة ألــم آتك بأوراقــي".. فقال 
"نعم صدقت"، فقلــت له "إذن ملاذا 
بأنني  أدرجت أسمي وهناك شاهدان 
أوراقي". فقــال "هذا  قد ســلمتك 
صحيــح ولكنني أبحــث عنها فا 
أنا، لقد  أجدها"، فقلت له "وماذنبي 
وانتهى األمر"، فقال  أوراقي  سلمتك 
متبرما حســنا.. حســنا.. اذهب من 
أمامي. وهكذا تخلصت من املشكلة 
وداومــت في الكليــة، كان عميدها 
منيــر القاضي رجا نبيــا الدخل له 
بالسياسة، وكان صديقا للطالبانيني 
وله فضل كبير في قبولي هكذا وإال 
لم أكن أقبل ال فــي كلية الطب وال 
باحلقوق. عندما اســتقررت في بغداد 
بدأنا بالعمل السياســي وشــكلنا 

جلنة محلية للبارتي هناك.

*هــل وقعــت أحــداث أخــرى أثناء 
دراستك في بغداد؟

- نعــم، كان البارتــي مــن الناحية 
التنظيمية قد حقق تقدما ملحوظا، 
فخال عام 1953 مت تشــكيل العديد 
العراق  اللجان احمللية في مناطق  من 
تنمو  التنظيمات  بدأت  وكردســتان، 
باضطــراد فــي منطقــة بهدينان، 
انتعشت آمال الفاحني وتلقى احلزب 
دعمهــم، مادفع بالبارتي الى أن يغير 
اجتاهه السياسي نحو اليسار الثوري، 
في ذات العام توج امللك فيصل الثاني 
املناســبة  وبهذه  العراق،  ملكا على 
أحمد مقاال  ابراهيم  األســتاذ  كتب 
مهما في صحيفة رزكاري، وإستخدم 
جما أدبية رائعة حتى بتنا نحفظها 
املقال  كقصيدة شــعر، ووجه خال 
رائع  أدبي  بأســلوب  انتقادات عديدة 
للملك وتتويجه، وقال بأن الشــعب 
الكردي ال يعترف بهــذا التتويج ألن 

امللك فرض عليه قسرا.
بعد انتهــاء العطلة الصيفية عدنا 
باجلامعة،  الدراســة  الــى مقاعــد 
ونســيت أن أذكر حادثة مهمة أخرى، 
وهــي مهرجــان الشــباب والطلبة 
العاملــي الذي عقد في وارشــو، وقد 
حاولنا ألول مــرة أن جنمع األموال من 
داخــل احلــزب وخارجه لكــي نبعث 
مبندوب عن الكــرد الى ذلك املهرجان 
العاملــي، وجنحنــا فعا في إرســال 
املهرجان  الى  الشاعر هزار موكرياني 
يرافقه كل مــن عبدالرحمن زبيحي 
وســينم بدرخان، وعنــد عودته أدلى 
هزار بتصريحات ضد احلزب الشيوعي 
ألنه لم يســمح ملمثلينــا بالتحدث 
هناك عن القضيــة الكردية وعرقلوا 
مســاعيه ومنعوه مــن الذهاب الى 

موسكو.

*فــي احللقــة القادمــة: دور احلزب 
الشــيوعي العراقي جتاه املســألة 

الكردية

تضع "الصباح اجلديد" بــني يدي القارئ الكرمي 
ما ميكــن أن يوصف مبذكــرات للرئيس الراحل 
جــال طالبانــي، وتتميز املذكــرات وهي عبارة 
عن بوٍح متصل لألســتاذ صاح رشــيد، بأنها 
صــورة مفصلة بل تشــريح سياســي ملرحلة 
حاسمة في تاريخ العراق تشمل السبعينيات 

والثمانينيات والتسعينيات وحتى يومنا هذا.
وعلــى عكــس ما ُعــِرف عــن مام جــال من 
دبلوماســية ونزوع نحو التســويات التي عرف 
بها خــال ثماني ســنوات من جلوســه على 
مقعد رئاســة اجلمهورية العراقية، فأنه على 
العكس من كل ذلك يدلي بــآراء في غالبيتها 
إشكالية، ونحن ال نتحدث عن املعلومات وسرد 
املعطيات التاريخية لعاقته بصدام حســني 
وفرقــه اخملتلفــة للتفاوض مع االكــراد، بل أنه 

يتجاوز الى العاقة مع إيران وســوريا والواليات 
املتحــدة وبقيــة األطراف التــي كان لها متاس 
مع امللف العراقــي في مراحله اخملتلفة، لكننا 
نتحــدث عــن اآلراء املتعلقة بالشــخصيات 
التي رافقته خال مرحلــة بناء االحتاد الوطني 
الكردستاني وتشكيله للبؤرة السياسية في 
اعقاب عام )1975م( وهزميــة الثورة الكردية أثر 

اتفاق اجلزائر بني الشاه وصدام.
وتشــكل املذكرات إنارة معمقة للطريقة التي 
اتبعها مــام جال فــي معاجلتــه للتحديات 
واحللول التــي خرج بها لتجاوزهــا، ولكنها ال 
تخلو أيًضــا من اضاءة البعد الشــخصي ملام 
جال مما يســاعد في نهاية املطــاف الباحثني 
السياســيني واملواطنني على حد سواء العرب 
واالكــراد علــى االطاع على أســرار لــم يجِر 

التطرق اليها في املاضي.
وغني عــن القول أننا في "الصباح اجلديد" نعّد 
هذه املذكرات شــهادة تاريخية من شــأنها أن 
تستكمل املشهد السياسي العراقي الراهن، 
وهي تنطــوي على مفاجــآت وطرائف ال ميكن 
ألحد من خــارج الدائرة الضيقــة ملام جال أن 

يطلع عليها.
"الصبــاح اجلديــد" ســوف تنشــر القســط 
األساســي من هذه املذكــرات، وهي ال تتحمل 
مســؤولية أي آراء قــد تنطــوي علــى بعــض 
القسوة هنا وهناك، وستحاول تخفيفها بقدر 
اإلمكان، ونأمل أن يتجاوب الساسة الكرام في 
كردســتان وفي الفضاء العراقي من خال هذه 
العملية ويســهموا بدورهم فــي إضاءة بقية 

املشهد.

مذكرات الرئيس جالل طالباني
رحلة ستين عامًا من التكية الى قصر السالم

) لقاء العمر(
الحلقة 3

إعداد: صالح رشيد
ترجمة: شيرزاد شيخاني

طالباني مع الشاعر محمد مهدي اجلواهري تتوسطهما زوجته هيرو خان في دمشق عام 1981 طالباني يتوسط رفاق الدراسة الثانوية في كويسنجق

انتفاضة الوثبة في كانون الثاني 1948 ستالني
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بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلــن امني عــام غرفة التجــارة االيرانية 
العراقية املشــتركة حميد حســيني ان 
وفقــا الحصائيات  للعراق  ايــران  صادرات 
اجلمارك بلغت نحــو 4.5 مليار دوالر خالل 
االشــهر الســتة االولى من العام االيراني 

اجلاري )بدا في 21 اذار(.
وقال حســيني في تصريح ادلى به لوكالة 
انباء »فــارس«، ان »صادرات ايــران للعراق 
خالل الشــهر االخير اي الشــهر االول من 
النصف الثاني من العام اجلاري بلغت اكثر 

من مليار دوالر«.
واضاف: يبدو ان جــزءا من عوائد الصادرات 
بصادرات  يتعلــق  العــراق  الى  االيرانيــة 

الكهرباء والغاز.
من جانب آخر، اشار حسيني الى ان مليونا 
و400 الف عراقــي زاروا ايران خالل النصف 
االول من العام اجلاري ومن املتوقع ان يصل 
الرقم الى 3 ماليني حتــى نهاية العام ولو 
اخذنا بنظر االعتبار ان كل عراقي زائر ينفق 
500 دوالر فــان الرقم يصل الى مليار و500 

مليون دوالر.
ومضى الى القول، ان صادرات ايران للعراق 
بلغت االن النصف بســبب ظــروف زيارة 
االربعــني إذ ينخفــض عبور الشــاحنات 
او يتوقــف احيانا واضاف، مبينــاً ان عبور 
الشــاحنات متوقف في منفــذي مهران 
وشــلمجة في حني ان عبور الشــاحنات 
مســتمر جيــدا فــي منفــذ خســروي، 
كما منفــذي جذابة وســومار مفتوحان 

للشاحنات ايضا.
واوضــح بان صادرات ايــران للعراق تبلغ ما 
بني 20 الى 25 مليــون دوالر يوميا كمعدل 
ومن احملتمل ان تســتمر هذه الوتيرة حتى 
نهايــة االســبوع اجلــاري اال ان املتوقع ان 
تتوقــف الصــادرات االيرانية الــى العراق 
خالل االســبوع املقبل متاما إذ تبلغ الزيارة 

االربعينية ذروتها.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
انخفضــت الليرة التركية، أمــس الثالثاء، 
بأكبر معــدل تراجع خالل أكثر من شــهر 
ونصف أمام الدوالر، عقب هبوط مؤشر ثقة 
املســتهلكني األفراد إلى أدنى مستوى في 

نحو 10 سنوات.
وتراجعت الليرة التركية خالل تعامالت أمس 

بنسبة %3.4 لتصل إلى 0.17 دوالر.
وأعلــن مركــز اإلحصاء التركــي انخفاض 
جديد ملؤشر ثقة املســتهلكني في تشرين 
األول، بنسبة تناهز %15 على أساس سنوي، 
و%3.4 على أســاس شــهري، وبذلك يكون 
املؤشر قد المس أدنى مستوياته في نحو 10 

سنوات.
يأتي ذلك فيما قال حــزب احلركة القومية 
التركــي إنه لن يتحالف مــع حزب العدالة 
والتنمية احلاكم الذي يتزعمه الرئيس رجب 
طيب أردوغان في االنتخابــات احمللية العام 

املقبل.
وسجلت الليرة هبوطا قياسيا أمام الدوالر 
بلغ أقصــاه منتصف  العــام  بدايــة  منذ 
بـ%47.5، على خلفية عقوبات  أغســطس 
اإلدارة األميركيــة على قطاعي  فرضتهــا 
الصلب واأللومنيوم التركيني، بعد أن رفضت 
أنقرة اإلفراج عن قس أميركي اشتبهت في 

ضلوعه في االنقالب الفاشل في 2016.
القس  تركيــة عــن  وأفرجــت محكمــة 
األميركي منتصف الشــهر اجلاري، ورحبت 
اإلدارة األميركية بالقرار، كما قلصت الليرة 

التركية بعد ذلك بضعا من خسائرها.

4.5 مليار دوالر صادرات 
السلع اإليرانية للعراق 

في 6 أشهر

أكبر انخفاض لليرة 
التركية في شهر 

ونصف

اقتصاد10

متابعة الصباح الجديد:

تلبية  في  الســعودية  ستستمر 
طلــب العمالء على اخلــام برغم 
الوشــيكة  األميركية  العقوبات 
املتوقــع أن تقلص صادرات النفط 

اإليرانية.
الســعودي  الطاقة  وزيــر  ويأمل 
أمس  قوله  بحسب  الفالح،  خالد 
الثالثــاء، فــي مؤمتر االســتثمار 
املنعقد بالرياض أن ســوق النفط 
في ”وضــع جيد“، بأن يوقع منتجو 
األول  اتفاقا في كانــون  النفــط 
لتمديد التعاون في مراقبة أسعار 

النفط وحتقيق استقرارها.
العاملــي  القيــاس  خــام  وبلــغ 
مســتوياته  أدنى  برنــت  مزيــج 
فــي اجللســة عنــد 78.32 دوالر 
للبرميــل، منخفضــا 1.51 دوالر، 
عقــب تصريحات الفالــح. ويبدأ 
ســريان العقوبات األميركية التي 
تستهدف نفط إيران في الرابع من 
واشنطن  وقالت  الثاني،  تشــرين 
إنها تريــد وقف جميــع صادرات 

طهران من الوقود.
أن نواصل  الفالــح ”علينــا  وقال 
أو  الشهرين  في  الســوق  مراقبة 
الثالثة أشــهر املقبلة... ”سنحدد 
مــا إذا كان هنــاك أي تعطل في 
اإلمــدادات، خصوصا مــع اقتراب 
ذلك  وبعد  إيــران.  على  العقوبات 
سنســتمر في النهج الذي نسير 
عليــه اآلن، وهو تلبيــة أي طلب 

يتبلور لضمان رضا العمالء“.
وصعدت أسعار النفط هذا العام 
بدعم من توقعــات بأن العقوبات 
بسبب  اإلمدادات  على  ستضغط 
انخفاض الشحنات من إيران، ثالث 

أكبر منتج في أوبك.

وال يســتبعد الفالح أن يزيد إنتاج 
النفط السعودي في املستقبل ما 
بني مليون ومليونــي برميل يوميا 
عن املســتويات احلاليــة، في ظل 
توقع اســتمرار تسارع منو الطلب 
على النفط. ولم يذكر الوزير إطارا 

زمنيا محددا لذلك.
وأضاف: إذا واصلت إمدادات النفط 
ارتفاعها ”فســتكون لدينا اآللية 
لالجتماع مجددا... وحتقيق التوازن 
بني العرض والطلب واحليلولة من 

دون تنامي اخملزونات“.

وتابــع: ”إنه وضع يصعــب كثيرا 
التنبــؤ بتطوراتــه خصوصا على 
صعيد املعــروض، وإن كانت هناك 
حــاالت ضبابية تكتنــف الطلب 

أيضا في ظل اخلالفات التجارية“.
البلدان  أن منظمــة  إلى  وأشــار 
وحلفاءها  )أوبك(  للبترول  املصدرة 
يأملون بتمديد تعاونهم بخصوص 
إمدادات النفط حني يجتمعون في 

كانون األول في فيينا.
مفتوحا  اتفاقا  ”ســيصبح  وقال 
لالســتمرار في مراقبتها )ســوق 

النفط( وحتقيق االستقرار فيها“.
انخفضت  متصــل،  ذعيــد  على 
أســعار النفط أمس الثالثاء بعد 
إنها ستضلع  السعودية  قالت  أن 
بدور ”مسؤول“ في أسواق الطاقة 
أن  القلق قبل  رغم استمرار حالة 
تفرض الواليــات املتحدة عقوبات 
جديــدة على الصــادرات اإليرانية 

الشهر املقبل.
ونزل خام القياس العاملي برنت 55 
79.28 دوالرا،  ســنتا للبرميل إلى 
وفقــد اخلام األميركي 35 ســنتا 

ليسجل 69.01 دوالر.
األميركية  العقوبات  تطبيق  يبدأ 
اجلديدة على ايران فــي الرابع من 
تشــرين الثاني وتقول واشــنطن 

إنها تريد وقف صادرات طهران.
ستبقي  إنها  الســعودية  وتقول 
على إمدادات كافية في الســوق 
برغم العزلة التي تواجهها بسبب 
مقتل الصحفي جمال خاشقجي 
بينمــا تظهر دالئل علــى ارتفاع 

صادرات اخلام من الشرق األوسط.
في الســياق، نقلــت وكالة تاس 

الروســي  الطاقة  وزير  لألنباء عن 
ألكســندر نوفــاك قولــه أمس 
الثالثاء إن روسيا ال تنوي زيادة إنتاج 
النفط إلى 12 مليون برميل يوميا 

بنهاية 2018.
وكان إنتــاج النفط الروســي بلغ 
ذروة ملــا بعد احلقبة الســوفيتية 
عنــد 11.36 مليــون برميل يوميا 
ذروته  متجــاوزا  املاضي  أيلول  في 
برميل  مليون   11.247 الســابقة 
يوميا املســجلة في تشرين األول 

.2016

السعودية تطمئن السوق بشأن معروض النفط
موسكو: ال خطط لزيادة اإلنتاج بنهاية 2018

نزل خام القياس 
العالمي برنت 55 
سنتا للبرميل إلى 
79.28 دوالرا، وفقد 
الخام األميركي 35 
سنتا ليسجل 69.01 
دوالر.
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الصباح الجديد ـ وكاالت:
عّد صندوق النقد الدولي البنك املركزي 
البنوك املركزية غموضا  الروســي أكثر 
فــي العالــم، إذ كشــفت احصائيات 
الصندوق عن أنه يصعب على األســواق 

التنبؤ بقرارات املركزي الروسي.
وأظهــرت بيانات الصنــدوق أن %27 من 
قــرارات املركزي الروســي، التي اتخذها 
على مدى الســنوات الثمانــي املاضية 
بشــأن السياســة النقدية، كانت غير 

متوقعة للمشاركني في السوق.
في حــني عّد الصندوق قــرارات مجلس 
االحتياطــي الفيدرالي األميركي )البنك 
مشيرا  توقعا،  األكثر  األميركي(  املركزي 
إلى أن الفيدرالــي األميركي أبقى على 
معدالت الفائدة عند مستويات قياسية 
ر السوق لذلك  متدنية وقبل زيادتها حضَّ

قبل بضع سنوات.
وأخر قــرارات املركزي الروســي في إطار 
السياســية النقدية للبــالد كانت في 
أيلــول املاضي، حينها قــرر املركزي رفع 

ســعر الفائدة بشــكل مفاجئ لدعم 
العملــة الوطنية »الروبــل« بعدما قام 

خالل األعوام الثالثة املاضي بخفضها.
وجاء قــرار املركزي في ظل تنامي اخملاطر 
بســبب التضخم في البالد، ما يعكس 
حرصه على تأمني االستقرار النقدي في 
البالد، وتقليل التذبذبات املرتبطة بسعر 
الروســي،  املركزي  والبنك  الروبل.  صرف 
الذي يعرف أيضا باســم »بنك روسيا«، 
مت تأسيســه عــام 1860 كبنك مركزي 
لإلمبراطوريــة الروســية، وبعد تفكك 
االحتاد الســوفيتي في 1991 مت تأسيس 

البنك املركزي لروسيا االحتادية.
بالتعاون مع  الروســي،  املركــزي  ويقود 
وزارة املالية الروسية، السياسة النقدية 
للبــالد، ولدى املركزي احلــق احلصري في 
طرح أوراق نقدية روســية وسك عمالت 
معدنية روســية من خالل مصانع سك 

العمالت.
الى ذلك، كشــف بحث أعــده صندوق 
النقــد الدولي عــن أن التبنــي املتزايد 

)الرقمنة( في  الرقميــة  للتكنولوجيات 
الصني سيعزز اإلنتاجية ويعيد تشكيل 

االقتصاد.
وخالل كلمــة ألقتها خالل منتدى ُعقد 
في بكني، قالت تشــانغ لونغ مي نائبة 
ممثل صندوق النقــد الدولي املقيمة في 
الصــني، إن الرقمنة فــي الصني تتطور 
بوتيرة ســريعة، وحتتل املرتبــة العليا-

املتوسطة عامليا بينما أصبحت التجارة 
التكنولوجيا  وصناعــات  اإللكترونيــة 
املاليــة لدى البالد، رائدة على املســتوى 

العاملي.
وعزت تشانغ هذا النجاح إلى مجموعة 
العوامــل، من بينها وجــود قاعدة  من 
كبيــرة تضــم 700 مليون مســتخدم 
لإلنترنــت و282 مليــون مواطن رقمي، 
ونظــام إيكولوجي رقمي غنــي، ودعم 

احلكومة في البنية التحتية الرقمية.
ووفقا للبحث، فإن درجــة التكنولوجيا 
الرقميــة لــدى الصــني تتفــاوت بني 
القطاعــات، إذ يأتــي قطــاع اخلدمات 

الصناعية  القطاعــات  علــى  متقدما 
وتتوقع  الرقمنة.  والزراعية في عمليــة 
تشــانغ أن تكــون رقمنــة القطاعات 
التقليدية أكثر ســرعة خالل السنوات 

القادمة.
وأوضحت تشــانغ أن الرقمنة ســتزيد 
من إنتاجيــة العوامــل الكلية للصني 
الرقمنة  أن  التوظيف، مضيفة  وستعزز 
في الصني ستقلل احلاجة إلى الوسطاء 
من خالل خفض عدم تناسق املعلومات 
حواجز  وتقليــل  املعامالت،  وتكاليــف 
الدخول في العديد مــن القطاعات، وال 
سيما السلع التقليدية وتوفير اخلدمات.
ولفتت إلى أن بالرغم من ذلك، ســتؤدي 
الرقمنــة إلــى انخفــاض العمالة في 
القطــاع الصناعــي بســبب ارتفــاع 
التأثيــر علــى  اإلنتاجيــة، وســيكون 
إذ  للتحكــم،  قابال  العــام  التوظيــف 
إن اخلســارة فــي الوظائــف في بعض 
اجملاالت ســيقابلها خلق فرص عمل في 

القطاعات الناشئة حديثا.

النقد الدولي: »الروسي« أكثر البنوك 
المركزية غموضًا في العالم

قال أن الرقمنة ستعيد تشكيل االقتصاد الصيني

الصباح اجلديد ـ وكاالت:
تقلبــت بورصة البرازيــل صعودًا 
وهبوًطــا علــى وقــع تصريحات 
املتطرف بشــأن  اليمني  مرشــح 
كيفية إنعاش اقتصاد أكبر بلد في 
أميــركا اجلنوبية ومنوها الضعيف 
بعد سنتني من الكساد التاريخي 

في سنتي 2015 و2016.
وجنح خــالل احلملة على كســب 
مستشاره  بفضل  األســواق  ثقة 
العقيــدة  صاحــب  االقتصــادي 
الليبراليــة باول غويديــس، الذي 
يتوقــع أن يصبــح وزيــرًا »قويًا« 
فــي فريقه في حال فــوزه، والذي 
وعــد بتعديل العقيــدة احلمائية 

البرازيلية التقليدية.
لكن التدابيــر التي يريد اعتمادها 
غويديــس، الراغب في خصخصة 
العام  الدين  لتخفيف  املؤسسات 

تتجــاوز، ما يقول بولســونارو إنه 
مســتعد للقبول بــه بعدما ظل 
طيلة 27 عاًما كنائب في مجلس 
النــواب يدافــع عن املؤسســات 

احلكومية.
وأعلن بولسونارو الذي يتوقع فوزه 
في الدورة الثانيــة من االنتخابات 
أنــه لــن يخصــص األنشــطة 
الطاقة  شــركتي  في  الرئيســة 
الكبيرتني »بتروبراس«  احلكوميتني 
و«إلكتروبراس«  والغــاز،  للنفــط 
للكهرباء. وهاجم بشــكل خاص 
املســتثمرين »األجانــب« الذيــن 
يريدون »شــراء  بأنهم  اتهمهــم 
البرازيل« ملّمًحا بشكل خاص إلى 
الصني. وفي اليــوم التالي، تراجع 
 10% ســهم »إلكتروبراس« قرابة 

في بورصة ساو باولو.
وقالت ليزا فيسيدي خبيرة شؤون 

أميــركا الالتينية في مؤسســة 
»ذي ديالــوغ« )احلــوار( األميركية، 
بشأن  بولســونارو  »تســويف  إن 
افتقاره  يعكــس  رمبا  اخلصخصة 
وجود  وعدم  )االقتصادية(،  للخبرة 
موقف واضح لديه بشأن سياسة 

الطاقة، وميوله الشعبوية«.
»بولســونارو سيتبع  أن  وأضافت، 
سياســة عامة تقــوم على فتح 
قطاعــي النفــط والكهرباء أمام 

االستثمارات اخلاصة«.
وهــو موقــف يجعلــه محبــًذا 
منافسه  على  املســتثمرين  لدى 
اليســاري فرناندو حداد مرشــح 
حزب العمال بزعامة إيناسيو لوال 
دا سيلفا الذي يريد تفادي مزيد من 
اخلصخصة ويدافع عن مشــاركة 
أكبر للدولة في رأسمال بتروبراس 
التي تبلغ مديونيتها 70 مليار ريال 

)16 مليار يورو(.
وبينــت روبرتــا براغا مــن املركز 
األطلسي، وهو معهد فكري مقره 
كذلك فــي الواليــات املتحدة، أن 
باولو غويديس »ســتعني  عقيدة 
إدخال تغيير كبير إن لم يكن جذريًا 
بالنســبة إلى البرازيل إذا وضعت 
موضع التنفيذ«، وحتى إذا لم يتم 
أن نشــهد  املرجح  تنفيذها، »من 
مجموعة من السياسات املالئمة« 
للمســتثمرين إذا كان الهدف هو 

تخفيض ديون بتروبراس«.
على العكس من ذلك، قالت احملللة 
الذي  االقتصادي  حداد  »برنامج  إن 
مــا زال غامًضــا يثيــر القلق بني 
عما  يتساءلون  الذين  املستثمرين 
إذا كان ميكنــه أن يقــود البرازيل 
التنافسية«.  باجتاه حتسني قدرتها 
يهدف  قلقون بشأن مشروع  وهم 

إلى مواصلة التدابير التي اتخذها 
الرئيس السابق لويس إيناسيو لوال 
دا سيلفا إلبقاء هذه الشركات في 

عهدة الدولة.
153 على  حتتــل البرازيل املرتبــة 
الئحــة تضــم 180 دولــة في ما 
يتعلــق بحرية تنظيم املشــاريع 
التجارية، بحسب تصنيف سنوي 
فاونديشن«  »هيريتيج  ملؤسســة 

الفكرية األميركية.
وهــي تشــغل من حيــث القدرة 
التنافســية املرتبــة 72 من 137 
خلف جنــوب أفريقيا وتركيا، على 
العاملي.  االقتصــادي  املنتدى  وفق 
بولســونارو  يعتزم  بشــكل عام، 
بدأها  التي  مواصلة اخلصخصــة 
الرئيس املنتهيــة واليته اليميني 

الوسطي ميشال تامر.
املتطرف،  اليميني  املرشــح  أن  إال 

الــذي حصل علــى %59 من نوايا 
استطالعات  آلخر  وفًقا  التصويت 
الرأي، قال إنه »ال ميكن خصخصة 
ما هو ســتراتيجي«، وعنى بذلك 
على وجه اخلصوص البنوك العامة 

التي لن تُطرح للبيع.
أمــا بالنســبة إلــى القطاعات 
األخرى، فاقترح صيغة »األســهم 
التفضيلية« التي من شــأنها أن 
على  باحملافظة  للحكومة  تسمح 
حتى  الشــركات  على  سيطرتها 

بحصة متدنية.
»املستثمرين  إن  فيســيدي  تقول 
يتابعــون الوضع مــن كثب. األمر 
املؤكد أنه في ظل بولســونارو لن 
إلى االســتراتيجية  البرازيل  تعود 
الوطنية إلدارة املوارد التي اعتمدها 
لــوال والتي ســيدافع عنها حداد 

بالتأكيد إذا أصبح رئيًسا«.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
»بلومبــرغ«  وكالــة  ســلطت 
األميركيــة، عبــر مقال نشــرته، 
أزمــة الكهرباء في  الضوء علــى 
العــراق، وذكرت إن »هذا البلد الذي 
أصبــح رابــع أكبر منتــج للخام، 
متفوقــا علــى كندا، ليــس لديه 

الكثير ليظهره«.
وقالــت »بلومبرغ«: برغم أن العراق 

حتول بســرعة كبيرة ليصبح قوة 
نفطية عاملية، إال أنه يواجه حتديات 

داخلية منها أزمة الكهرباء.
الــذي دمرت  العراق،  أن  وأضافــت 
بنيتــه التحتية خــالل احلرب ضد 
يزيد  اإلرهابــي،  »داعش«  تنظيــم 
مــن صادراته النفطية إلى آســيا 
تطبيق  قرب  مــع  األوروبية  والدول 
العقوبــات األميركية على النفط 

اإليراني، وتزامنا مع انشغال أسواق 
النفط بالسعودية، أكبر منتج في 

منظمة »أوبك«.
وكان وزيــر النفــط العراقي جبار 
اللعيبي قد قال، السبت املاضي، إن 
إنتاج العراق من النفط يبلغ حاليا 
4.78 مليــون برميل يوميا، وســط 
5 ماليني  إلــى  بارتفاعه  توقعــات 
برميل فــي 2019، وإلى 7.5 مليون 

برميل في 2024.وتتوقع شركة »وود 
ماكنــزي« لالستشــارات أن يضخ 
العراق بحلول عــام 2025 قرابة 6 
إلى  مشــيرة  يوميا،  برميل  ماليني 
أن وتيرة منو إنتــاج النفط العراقي 

ستتجاوز باقي الدول املنتجة.
وبرغم ثروة العــراق النفطية فإنه 
ثابتة من  إلــى إمــدادات  يفتقــر 
الكهربائية، ويجد صعوبة  الطاقة 

أجنبية خللق  استثمارات  في جذب 
فــرص عمــل جديــدة، ومخفزات 

للشركات احمللية.
وقــال كبيــر االقتصاديــني فــي 
»بلومبرغ« ملنطقة الشرق األوسط، 
زياد داود، إن »زيادة إنتاج النفط هي 
أخبار جيــدة، لكن العــراق ال يزال 
يفشل في توفير خدمات أساسية 
ملواطنيــه مثــل امليــاه النظيفة 

الكهربــاء، مبــا في ذلك لســكان 
محافظــة البصــرة، حيــث يتم 

استخراج معظم النفط«.
يذكــر أن وزارة الكهربــاء أعلنــت 
توقيعهــا اتفاقيتني مع شــركتي 
األميركيــة  إلكتريــك«  »جنــرال 
و«ســيمنز« األملانية لتطوير قطاع 
الطاقة بالبالد، وتوفير نحو 24 ألف 

غيغاواط من الطاقة الكهربائية.

مستثمرو البرازيل يعطون صوتهم لمرشح اليمين بولسونارو

العراق.. عمالق نفط عربي يعجز عن إنارة مدنه



بغداد ـ الصباح الجديد:
اجتــاز حكمنا الدولي الشــاب، 
االختبــارات  ســعيد،  يوســف 
إلى  املؤهلة  والبــدةي  النظريــة 
قائمة حكام النخبة في قارة آسيا 
ً في ماليزيا،  التي اقيمت مؤخــرا
وبني ســعيد، انه متكن من فرض 
حضوره اجليد في األختبارات التي 
اقيمــت في كواالملبور باشــراف 
جلنة احلكام في االحتاد اآلســيوي 

لكرة القدم.
ينتظــر وصول  ان  إلــى  واشــار 
إلى  اآلسيوي  االحتاد  من  مقومون 
أجل  من  مباررياته  ملتابعة  العراق 
رفع توصية باعتماده قاضياً ضمن 
وتابع  اآلســيوية،  النخبة  قائمة 

ان 7 من حكامنــا الدوليني بكرة 
القــدم سيشــاركون في كورس 
حــكام نخبة قــارة آســيا الذي 
من  ابتداء  اإلماراتية  دبي  تضيفه 
19 ولغاية 25 كانون األول املقبل، 
وهم للوســط زيد ثامر، واحلكام 
املســاعدين، أميــر داود ومؤيــد 
محمد علي وحيدر عبد احلســن 
وميثم  علي  واكــرم  وواثق مدلل 

خماط.
ومتنــى احلكــم الدولي يوســف 
سعيد، وهو احد حكما محافظة 
كركــوك، ان يتألــق زمــالءه في 
الكــورس الثبات مقــدرة احلكام 
ابرز مباريات  إدارة  العراقيني فــي 

كرة القدم في احملافل اخلارجية.

إعالم دائرة شــؤون األقاليم 
والمحافظات

متكن فريق اشــبال املركز الوطني 
لرعايــة املوهبــة الرياضية لكرة 
الســلة التابــع لدائــرة شــؤون 
االقاليم واحملافظات بوزارة الشباب 
والرياضــة ، من احراز املركز الثاني 
فــي بطولة احتاد بغــداد باللعبة 
، بعد مشــوار حافــل بالفوز في 
التصفيــات حيث تغلب اشــبال 
املركز في املباراة االولى على اشبال 
مركز موهبة ديالى بنتيجة21ـ  12 
وفي اللقــاء الثاني للفريق هزموا 
بعدها   ،10-13 اجلوية  نادي  اشبال 
، تأهــل الفريق كبطل مجموعته 
ولعب في املربع مع الرصافة االولى 

وفاز عليها بنتيجة 16-15.

وفي نهائــي البطولــة ضد نادي 
اخلطوط اخفق فــي الفوز حاصالً 
على املركز الثاني  بنتيجة 23_15، 

حسبما افاد به مدرب فريق اشبال 
مهند  الكابــنت  الســلة  موهبة 

مهدي.

بوغور ـ عمار ساطع*

عاود العبونا تدريباتهم في ملعب 
كابوباتني مبدينــة بوغور، بعد يوم 
واملؤملة  احملزنة  ، على اخلسارة  واحدٍ
التي تعرض لها منتخب شــباب 
العراق لكــرة القدم فــي اجلولة 
اســيا  كأس  نهائيات  من  الثانية 
دون 19 عاماً امــام نظيره الكوري 
الشــمالي، ودخــول املنتخب في 
حســابات، رمبا تكون معقدة نوعاً 
مــا ترتبــط بنتيجــة مواجهته 
ً اخلميس،  االخيرة امام اليابان، غدا
وكذلــك نتيجة مواجهــة تايلند 

وكوريا الشمالية في ذات الوقت.
للمنتخب  التدريبــي  اجلهاز  وقاد 
املــدرب قحطــان جثير  بقيــادة 
الالعبــون فــي حصــة تدريبــة 
مصغــرة، ســبقتها محاضــرة 
نتيجة  بســيطة حتدث فيها عن 
مباراة كوريا الشمالية وما ينتظر 
املنتخــب من مواجهة حاســمة 
ومصيرة حتســم امر بلوغه الدور 
الربع النهائي لبطولة كاس اسيا 
ً في حديثه عن  من عدمه، مركــزا
ضرورة كســب الفوز على اليابان، 
التي ضمنت تأهلها رسميا بست 
نقاط من فوزيــن، في وقت ينتظر 
املنتخــب العراقي فوزه الى جانب 
فوز تايلند على كوريا الشمالية او 
تعادل الفريقني، اي مبعنى عدم فوز 

كوريا الشمالية في كل االحوال.
من  االحتياط  الالعبــون  وتــدرب 
الذين لم تسنح لهم الفرصة في 
اللعب امام كوريا الشــمالية الى 
جانب الالعبني البــدالء من الذين 
زج بهم في الشوط الثاني، بينما 
بعيدة  االساسية  العناصر  بقيت 
عــن التمرين لالستشــفاء التي 
وضعها اجلهــاز الطبي للمنتخب 
فرصة  اعطاءهــم  بهــدف  لهم 
للراحة قبل يوم من العودة مجددا 
الــى التدريبات حتضيــرا ملواجهة 

اليابان.

الالعبني على  تدريبــات  ومتثلــت 
املفردات  بعــض  تطبيــق  بعض 
والتسديد من مسافات مختلفة 
على املرمــى واللعب في منطقة 
حراس  مدرب  بينما شــرع  اجلزاء، 
املرمى حسني جبار بشرح مجموع 
التي  والسلبية  االيجابية  احلاالت 
حدثت في مباراة كوريا الشمالية 
بهاء  هفال  االساســي،  للحارس 
احلارســني  خضع  ثم  ومن  الدين، 
البديلــني وليــد عطيــة ومؤمل 
محمــد الى التدريبــات من اجل 
وابقاءهم  مســتواهم  من  الرفع 
على اهبة االســتعداد في الدفاع 
عن عرين املرمى العراقي في لقاء 

اليابان املرتقب.
واكمــل العبــو منتخبنا احلصة 

التدريبية، امــس الثالثاء، في متام 
بتوقيت  الواحدة ظهرا  الســاعة 
بوغور، التاســعة صباحا بتوقيت 
بغــداد.. على امــل ان جترى لهم 
التي تســبق  التدريبية  الوحــدة 
مواجهــة اليابــان، ظهــرا فــي 
بتوقيت  عصرا  الرابعة  الســاعة 
ظهرا  عشــرة  الثانيــة  بوغــور، 
مبثابة  لتكــون  بغــداد..  بتوقيت 
االنطباع  وتعطي  االخيرة  البروفة 
للجهاز  االكمل  والصورة  النهائي 
الفني قبل املباراة االهم بالنسبة 

لهذا اجليل من الالعبني.
هذا وستشــهد صفوف املنتخب 
العراقي غيــاب العب  الشــبابي 
الوســط مهدي حميــد عن لقاء 
ببطاقتني  حرامنه  بسبب  اليابان، 

في  نالها  االصفــر،  اللــون  مــن 
مباراتي تايلند وكوريا الشــمالية 
على التوالي، فيما سيجهز اجلهاز 
املناسب  البديل  الالعب  التدريبي 

الذي سيحل مكان مهدي.
من جانب آخر زار السفير العراقي 
اهللا صالح  عبد  اندونيســيا،  في 
حســن اجلبوري، مقــر اقامة وفد 
منتخب شباب العراق لكرة القدم 
في فندق (آســتون) مبدينة بوغور 
وتنــاول وجبة الغــذاء مع اعضاء 
الوفد الى جانب اثنني من موظفي 

أركان السفارة العراقية.
وحث السفير في كلمة مختصرة 
له، حث كافــة الالعبني على بذل 
املزيد من اجلهود من اجل رفع اسم 
العــراق عالياً فــي نهائيات كاس 

آســيا لكرة القدم بنسختها الـ 
40 اجلارية في اندونيسيا، مطالبا 
اجلميع االهتمــام في لقاء اليابان 
والنهوض باسم منتخب الشباب 
القاري، مؤكدا حضوره  احملفل  في 
يوم غــدٍ ملواجهة اليابان للشــد 
العراقــي وصوال  الفريق  ازر  مــن 
الــى حتقيــق الفــوز املنتظر من 
الوفد  رئيس  الرافدين.ومنح  ليوث 
العراقي يحيى كرمي، سفير العراق 
في اندونيســيا درع احتــاد الكرة 
مقر  الى  وحضوره  تواجده  شاكرا 

اقامة وفدنا.
هــذا واعتبر رئيــس وفد منتخب 
شــباب العراق لكرة القدم، عضو 
احتــاد الكرة، يحيى كــرمي، نتيجة 
اخلســارة التي تعرض لها فريقنا 

علــى انها جاءت مغايــرة للواقع 
املواجهة  دقائق  عليه  الذي سارت 
امام كوريــا الشــمالية، محمالً 
حكم املباراة النتيجة التي فقدها 
نقاط،  ثــالث  اثرها  علــى  العراق 
بســبب عدم احتســابه للخطأ 
قبل حلظة تسجيل الهدف نتيجة 

عرقلة العبنا وكاع رمضان.
اما مــدرب املنتخب قحطان جثير 
فقد ذكــر ان املنتخب الشــبابي 
العراقي لم يكن ســيئاً الى تلك 
الدرجــة التي ادت الى خســارته 
امام كوريا الشــمالية.وقال جثير 
«لو اجرينا احصائية لالحداث التي 
الشــمالية،  كوريا  مباراة  رافقت 
لكانت كفة منتخبنا هي االرجح، 
فاالستحواذ والهيمنة والسيطرة 
«ماذا  مضيفــا  عراقية».  كانــت 
نفعل، فالكوريون استغلوا فرصة 
واحدة ســجلوا من خاللها هدف 

الفوز».
عانينا  الذي  «الفارق  جثير  واوضح 
منه، متثل بتفوق املنتخب الكوري 
من حيث انسجام الالعبني واخلبرة 
التي يتمتع بهــا عناصر املنتخب 
املنسجم فيما بينه منذ سنوات، 
بينما لم يلعب العبونا مع بعضم 
ســوى لعدد قليل من املواجهات 
وخاضــوا وحــدات تدريبية لفترة 
اسابيع».وبني  السبعة  تتجاوز  لم 
مــدرب منتخب الشــباب «االمل 
ما زال قائماً شــريطة ان يستغل 
احلاســمة  مواجهتهم  عناصرها 
بإي  الفوز  ويحققــوا  اليابان  امام 
ثمــنٍ النهــا النتيجــة الوحيدة 
التي ســتبقينا في دائرة الصراع 
بغــض النظــر عن نتيجــة لقاء 
التي  الشــمالية  وكوريا  تايلنــد 
 ً امتنى ان تســير لصاحلنا».. مؤكدا
ان «املنتخــب اليابانــي هو اقوى 
اللقب  على  املتنافسة  املنتخبات 

االسيوي».

العراقي لإلعالم  * موفد االحتــاد 
الرياضي

العبو منتخب الشباب يعاودون تدريباتهم تأهبًا لمواجهة اليابان غدًا 
السفير العراقي في أندونيسيا يزور الوفد ويحث الالعبين على تقديم األفضل

الشباب في مباراة مهمة امام اليابان

يوسف سعيد
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األولمبي يعسكر 
في قطر

صفقات النفط حاضرة 
بمواجهة الهالل

«الكرة الطائرة» يغادر 
الخميس إلى مصر

بغداد ـ الصباح الجديد:
اكد مصــدر مقــرب ان اجلهاز الفنــي للمنتخب 
االوملبي قرر عدم املشاركة ببطولة االمارات الرباعية 
التي من املؤمل لها ان تقام في دبي الشــهر املقبل 
واالستعاضة عن ذلك مبعسكر يقام في العاصمة 
القطرية الدوحة للمدة من 12 لغاية 20 من الشهر 

املقبل.
واضاف املصــدر ان اجلهاز الفنــي للمنتخب عقد 
مســاء امــس األول اجتماعــاً مع رئيــس االحتاد 
عبداخلالق مســعود ورئيس جلنــة املنتخبات فالح 
موسى من اجل طرح الرؤية اجلديدة برغم ان االحتاد 
ســبق ان وافق على املنهاج االعــدادي للمنتخب 

االوملبي.
واشــار الى ان املدرب عبدالغني شهد قرر استدعاء 
عدد مــن الالعبني اجلديــد بعد معاينتــه ملباريات 
الدوري منهم احمد فرحان وصادق سامي من امليناء 

واحمد عادل من النفط.
وطالــب شــهد وزارة اخلارجية بضــرورة التدخل 
لتسهيل مهمة الالعبني (املغتربني) واصدار اجلوازات 
اخلاصة بهم ال سيما ان الالعبني الذين مت اختيارهم 
بدأوا مبراجعة الســفارات العراقيــة من اجل امتام 

عملية استخراج اجلوازات.

بغداد ـ الصباح الجديد:
تأكد غيــاب محمد داود، جنم فريــق النفط، عن لقاء 
فريقه فــي ذهاب دور الـــ 16 من بطولــة كأس زايد 
لألندية األبطال، أمام الهالل السعودي، يوم 29 تشرين 

األول اجلاري مبلعب األخير.
 وقال مــدرب النفط، حســن أحمد فــي تصريحات 
صحفيــة، إن داود ســيغيب عن املبــاراة املقبلة أمام 
الهــالل، لتراكم البطاقات الصفراء، مشــيرا إلى أنه 
على الرغم مــن أهمية الالعب الدولــي، لكن اجلهاز 

الفني سيعد البديل القادر على تعويضه.
 وبــني أن إدارة النادي أضافــت الالعبني الذين تعاقدت 
معهم قبل انطالق املوســم احلالــي للقائمة، بعدما 
فشلت في ذلك قبل الدور السابق بكأس زايد، وأبرزهم 
بســام شــاكر ومصطفى محمود وهردي سيامند..  
وأوضح أن الفريق يواصــل حتضيراته في مدينة آربيل 
على أن يغادر يــوم اخلميس املقبل إلى الرياض حتضيرا 

للمباراة.

بغداد ـ الصباح الجديد:
يغادر بغداد متوجهاص الى القاهرة بعد غدٍ اخلميس 
وفد منتخبنا الوطني بالكرة الطائرة برئاســة عضو 
االحتاد املركزي محمد هادي للمشاركة في منافسات 
بطولة العــرب التي تقام هناك للمدة من الســابع 
والعشــرين من الشــهر اجلاري ولغايــة الثالث من 

الشهر املقبل.
ويذكــر ان ســبعة منتخبات عربية ستشــارك في 
البطولة هي البلــد املنظم مصر والعــراق واجلزائر 
وسلطنة عمان والبحرين واالردن وفلسطني ومبوجب 
التي ســتجري منافساتها بطريقة  قرعة البطولة 
الدوري ملرحلة واحدة سيلعب منتخبنا الوطني اولى 

مبارياته امام منتخب اجلزائر يوم السبت املقبل.
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مفكرة اليوم

بروج ـ موناكو

برشلونة ـ أنتر ميالن
دورتموند ـ أتليتكو مدريد

سان جيرمان ـ نابولي

لوكوموتيف ـ بورتو

إيندهوفن ـ هوتسبيرز

ليفربول ـ زفيزدا

جالطة سراي ـ شالكه

دوري أبطال أوروبا

بغداد ـ رافد البدري*
تلقــى االحتــاد العراقــي املركزي 
للشطرجن دعوة رسمية من نظيره 
االحتاد العربي للمشاركة في بطولة 
العــرب الفردية للرجال والنســاء 
والتــي ســتقام في دبــي للفترة 
 2018/12/6 ولغايــة   11/26 مــن 
للعبة  االماراتي  االحتــاد  وينظمها 
وباشراف مباشر من االحتاد العربي، 
وتضم هــذه البطولة نشــاطات 
عدة منهــا اقامة بطولــة العرب 
الفردية للرجال والنساء للشطرجن 
الكالســيكي، وبطولــة العــرب 
الفردية للرجال والنساء بالشطرجن 
الســريع، اضافةً الى اقامة بطولة 
سيقام  كما  اخلاطف،  الشــطرجن 
اجتماع  البطولــة  هامــش  على 
اللجنة التنفيذيــة لالحتاد العربي 
للشــطرجن، كمــا تلقــى حكمنا 
الدولي اســعد اســماعيل توفيق 
رئيس جلنة احلــكام العراقي دعوة 
خاصــة من االحتــاد العربي للعبة 
حلضــور البطولة بعد ترشــيحه 
رئيســاً للجنة احلكام فيها، وقال 
احتاد  امني ســر  مهــدي عطيــة 
املشارك  العراقي  الوفد  ان  اللعبة: 
في هذه البطولة سيكون برئاسة 
احلكيم  محمد  اللعبة  احتاد  عضو 
والالعبني حسني علي حسني بطل 
العــراق لعــام 2018 والالعب اراز 
نبا سامي  والالعبة  الصفار  باسم 
عباس بطلة العراق للنســاء لعام 
املصري  املــدرب  وباشــراف   2018

محمد احمد ابراهيم،
مضيفــاً ان نظــام البطولة ينص 
على منح الفائــز االول في بطولة 
دولــي كبير  اســتاد  الرجال لقب 
(GM) وتضمــن له املشــاركة في 
بطولــة كاس العالــم في 2019 ، 

كما مينح الفائزين باملركزين الثاني 
 ،(IM) والثالــث لقب اســتاد دولي
وكذلك احلال بالنسبة للنساء اذ ان 
الفائزة االولى ستحصل على لقب 
ويحق   (WGM) دولي كبير  اســتاد 
لها املشــاركة فــي بطولة كاس 
التي ستقام في  العالم للنســاء 
2020، فيما حتصل الالعبة الفائزة 
باملركزين الثاني اوالثالث على لقب 

،(WIM) استاد دولي
ً ان البطولة ستقام حسب  مؤكدا
قانون فيشــر من 9 جــوالت زمن 
اجلولــة 90 دقيقة مــع اضافة 30 
وان  منجــزة،  نقلــة  لــكل  ثانية 
بطولة الرجال ستقام وفق الدوري 
اذا كان عدد  من مرحلــة واحــدة 
املشــاركني  من 7 الى 10 العبني، 
فيما ســتقام البطولــة من دوري 
على مرحلتــني اذا كان عدد الدول 
املشاركة من 5 الى 6 ، ويحق لكل 
احتاد وطني وعضو بصورة رسمية 
فــي االحتاد العربي من املشــاركة 
بالعــب واحد فــي فئــة الرجال، 
والعبتني في فئة النســاء في كل 
من بطولتي الشــطرجن الســريع 
واخلاطــف، وســيكون زمن اللعب 
في بطولة الشــطرجن السريع 20 
دقيقــة مــع اضافة 5 ثــوان لكل 
 5 الوقت  نقلة منجزة، فيما يكون 
دقائق في لعبة اخلاطف مع اضافة 
3 ثوان لكل نقلة منجزة،ويســمى 
الفائز االول ببطل العرب للشطرجن 
الســريع او اخلاطف، وكذلك احلال 
بالنســبة للفائــزة باملركــز االول 

للنساء،
العربي وجه  ان االحتــاد  موضحــاً 
بدعــوة جميع االحتــادات الوطنية 
احلــكام  دورة  فــي  للمشــاركة 
العرب، وهــي دورة دولية في مجال 

جلميــع  ومفتوحــة  التحكيــم 
احلكام العــرب املعتمدين من قبل 
اجــل احلصول على  احتاداتهم من 
(FA)،وهي  دولي  احتاد  شهادةحكم 
دورة معتمــدة مــن قبــل االحتاد 
الدولي وســتقام على مدى 5 ايام، 
ويخضــع املشــاركون فيهــا الى 
امتحــان في اخر الدورة، كما تلقى 
حكمنا الدولي اســعد اسماعيل 
توفيق دعوة رســمية مــن االحتاد 
العربي للعبة بترشــيحه رئيســاً 
للجنة احلكام في البطولة العربية 
للرجال والنســاء، جــاء ذلك بعد 
حكمنا  حققها  التــي  النجاحات 
الدولــي فــي البطــوالت العربية 
على  االشــراف  واخرها  والقاريــة 
العاملي  االوملبياد  عدد من جــوالت 
للشــطرجن الذي اقيــم في مدينة 

باتومي اجلورجية الشهر املاضي،
عطية اوضــح ان اللجنة املنظمة 
الفائز  ان يحصل  ارتــات  للبطولة 
فيما  ذهبية،  ميداليــة  على  االول 
يحصل الفائز الثاني على ميدالية 
الفائز  حصــة  وســتكون  فضية 
باملركز الثالث ميدالية برونزية، كما 
خصصــت مبلــغ $3000 كجوائز 
لبطولــة الرجــال ، حيث يحصل 
الفائز االول على مبلــغ  1500 $ ، 
وبواقع $1000 للفائز الثاني ، فيما 
يحصل الفائــز باملركز الثالث على 
بينمــا خصص مبلغ   ،500$ مبلغ 
النســاء،  لبطولة  $2000 كجوائز 
حيث حتصل الفائــزة باملركز االول 
$1000، امــا صاحبة  على مبلــغ 
املركز الثانــي فتحصل على مبلغ 
$600، فيما ســيكون مبلغ اجلائزة 

للفائزة باملركز الثالث 400$.

* املنسق اإلعالمي الحتاد الشطرجن

دعوة لمشاركة العراق في بطولة 
العرب الفردية بالشطرنج

يوسف سعيد يجتاز االختبارات النظرية 
والبدنية المؤهلة لحكام نخبة آسيا

أشبال الموهوبين بالسلة ثانيا في بطولة اتحاد بغداد

سلة املوهوبني
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بعــد أيام مــن حضورها 
مبهرجان  افتتاحــه  حفل 
الســينمائي  نيويــورك 
لألفالم املستقلة، ظهرت 
كالرك  إميليــا  النجمــة 
بإطاللة أنيقة في افتتاح 
العرض اخلــاص لفيلمها 
 My Dinner with اجلديــد
Herve مبدينة لندن ضمن 
لندن  فعاليــات مهرجان 

السينمائي الدولي.
العمــل  هــذا،  ويعــد 
األول  الســينمائي 
انخراطها  منــذ  لكالرك 
مبسلســلها  بالعمــل 
 game of الناجــح 

جناحها  وبعــد   ،thrones
الســينمائية  بتجربتها 
   .me before you األولــى
إميليا  إطاللــة  وكانــت 
ماركة  تصميمــات  من 
"باملــني" اإليطالية التي 
سبق لها أن صممت لها 
جوائز  بحفــل  إطاللتها 

فريال  الفنانــة  أعربــت 
يوســف عن ســعادتها 
بردود الفعل بشأن حكاية 
"حلظة من فضلك" وهي 
اجلزء  حكايــات  إحــدى 
مسلســل  من  الثانــي 

"نصيبي وقسمتك".
فريال  الفنانــة  وقالــت 
فــي حديث خــاص إلى 
اإلخبارية  املواقــع  أحــد 
الفعل  ردود  أن  الفنيــة، 
بشــأن مشــاركتها في 
اجلــزء الثاني من نصيبي 
إيجابية  وقسمتك جاءت 
مع  اجلمهــور  وتفاعــل 

األحداث.
ســبب  أن  وأوضحــت 

حتمســها للجزء الثاني، 
جناح اجلزء األول، وإشــادة 
وأيضــا  بــه،  اجلمهــور 
عمرو  باملؤلــف  ثقتهــا 
فضال  ياســني،  محمود 
بالقصة،  إعجابهــا  عن 
وهي  تؤديه،  التي  وبالدور 
شــخصية "منال" التي 

تتسم بالشر.

العالقة  دائمــا  كانــت 
املغني  بــني  العاطفية 
الشاب ليام بني واملغنية 
شــيريل  البريطانيــة 
للجــدل بصحف  مثارا 
البريطانية  املشــاهير 
العمر  فــارق  بســبب 
والذي  بينهمــا  الكبير 
يتخطى العشر سنوات.
الثنائي  استقبال  وبعد 
"بيــر"  لطفلهمــا 
دامــت  عالقــة  بعــد 
انفصل  عامــني،  ملــدة 

بــني وشــيريل،  ليــام 
عن  مدافعتهما  بعــد 
وترديــد  عالقتهمــا، 
يريــد لهــا  القــدر  ان 
برغــم  تســتمر  ان 

إيمليا كالرك

ليام بين

فريال يوسف

أخبــارهــــــــــم

سمير خليل
الســبعينيات  فتــرة  شــهدت   
الرسوم  افالم  هيمنة  والثمانينيات 
واملدبلجــة منها خاصة  املتحركة 
علــى شاشــات التلفــاز العربية 

ومنها العراق. 
وجــاء ذلــك متزامنا مــع افتتاح 
مؤسسة االنتاج البرامجي املشترك 
االفالم  العربــي. هذه  اخلليج  لدول 
التي لبســت لبوس املسلســالت 
افالم  بــني  مضامينهــا  تنوعــت 
االجتماعية  والقصــص  املغامرات 
بني  الطفل  تغــازل مخيلــة  التي 
مؤلفة ومترجمة ومدبلجة، بجانب 
البرنامج التعليمي اخلاص باألطفال 

(افتح ياسمسم).
مسلســل (عدنان ولينا) وكما قلنا 
في عدد ســابق حني تناولنا سيرة 
بطله عدنان والتي اداها الفنان فالح 
هاشم، كان من اجنح هذه االعمال 
التي عرضت في تلك الفترة وميكن 
القول بان من اهم اسباب جناح هذه 
البرامج وافالم الكارتون مشــاركة 
التأليف  العراقيني فــي  املبدعــني 

والترجمة واالخراج والتمثيل.
وهنا نتناول بطلة املسلســل لينا 
والتي ادتها الفنانة سناء التكمجي 
التــي ادت بصوتهــا، اضافــة الى 
جتســيدها دور املعلمة فاطمة في 
برنامج "افتح يا سمسم" وجنحت 
فيه جناحا كبيرا، إضافة ملساهماتها 
في التأليف والترجمة ألغلب افالم 

الرسوم املتحركة آنذاك.
للصباح  التكمجي  ســناء  حتدثت 
اجلديد عن شــخصية لينا ومن قام 
واالعمال  للشخصية،  بترشيحها 
األخرى التي قامت بتقدميها فقالت:
الشخصية  هذه  ألداء  رشــحني   -
وبشــكل  احلكيم  فائق  الدكتــور 
مفاجئ، وهو يعــرف بنحو جلي ان 
ال خبرة لي وال جتربة مســبقة في 
فن الدوبــالج، وباعتقــادي انه أراد 
أن يخوض جتربــة جديدة مع صوت 
جديد في هذا املضمار. شــخصية 
لينــا كانت ومــا زالــت تعني لي 
الكثير، فمن خاللها وجلت دروب فن 
تشجعت  ومبســاعدتها  الدوبالج، 
احلكيم على  الدكتــور  وبدافع من 
شــخصية  الترجمة.  جتربة  خوض 

لينا حتتل ركناً مهما في نفســي، 
من  كل  مــع  بالذكريــات  وأحيــا 
يتواصل معي من أجل السؤال عن 

هذه الشخصية.

*لديك جتارب مسرحية في العراق 
لعل اهمها مســرحية كلكامش 
التي اخرجها سامي عبد احلميد 

ملاذا غادرت خشبة املسرح؟  
-انا اعشق املسرح، ولكن لم تسنح 
قبل  حتى  مبزاولتــه  الفرصــة  لي 
النشــغالي  وذلك  العراق،  أغادر  ان 
جتربتي  لكن  والوظيفــة،  بالعائلة 
مع استاذي ومعلمي الفنان الكبير 
ســامي عبد احلميد جتربــة غنية 
جدا. ومسرحية ملحمة كلكامش 
التي قام بتأليفها املرحوم الدكتور 

علــي جواد، العمــل الذي افخر 
العمل كان  ان  بــه، وبرغــم 

أكادمييا بحتــا، اال انه أخذ 
شــهرة كبيــرة، خاصة 

الهواء  في  عرضه  بعد 
الطلق في مدينة بابل 

االثرية.
 وتابعت: شاركت واذكر ذلك من باب 
الشــكر والعرفان للمخــرج الفنان 
اجلميل جواد األســدي في مسرحية 
(العالم على راحــة يد)، قُدمت على 
خشبة مسرح الفن احلديث، وهي من 
األدب الروسي. بصدق تام انا لم اعتلِ 
محترفة  كممثلة  املســرح  خشبة 
كي أغادره، لكنني كونت عائلة قبل 
ان اتخــرج من اجلامعة، ثــم أجبرتنا 
الظروف السياســية العصيبة على 
مغادرة العراق لذلــك تعذر تواصلي 

مع خشبة املسرح العراقي.

 * حدثينا عن مشاركتك ببرنامج 
ياسمسم،  افتح 

هــل 

ميكن ان تعاد جتربته؟
 احلديــث عــن عالقتــي ببرنامج ( 
افتح يا سمســم / اجلــزء الثاني ) 
له نكهة ما زال حلــو مذاقها ميأل 
كياني، خاصة بعد انتشــار مواقع 
وتواصلي  االجتماعــي،  التواصــل 
مع الكثير من جيل الســبعينيات 
اكون  ان  وانا سعيدة  والثمانينيات، 
اعادة  امــا  فيه،  العامــالت  احدى 
او برنامج شبيه فباعتقادي  جتربته 
ان هــذا ممكــن جــدا مــع وجود 
مختصني في كل اجملاالت املتعلقة 
بالطفل من كتاب سيناريو، وكتاب 
أغانٍ لألطفال، وملحنني، ومغنني، او 
مؤدين، ومختصــني بالتربية وعلم 
النفــس للطفل، وممثلــني يحبون 
العمــل مع األطفــال الن التعامل 
مع الطفــل يكون صعبــا احياناً، 
إضافــة إلى تقنيــني وفنيني لهم 
خبرة في مثل هذه البرامج، كما أن 
فبرنامج  املادي مهم جدا،  العنصر 
مثل "أفتح يا سمسم" يحتاج إلى 

ميزانية عالية جدا ".

سناء التكمجي: شخصية لينا
 تحتل ركنًا مهمًا في نفسي

لينا سناء التكمجي

الخالص من الوحدة

أحالم يوسف

إحســاس مرير ان نشعر باننا حبيسو دائرة مغلقة، ال 
نستطيع اإلفالت منها، مهما حاولنا، او رغبنا بذلك. 
ونظل ندور في محيطها، نبحث عمن يشاركنا إياها، 
لكن.. نظــل متوحدين معها عاجزيــن عن الفكاك 

منها، انه إحساس املرء بالوحدة.
الوحدة، إحســاس الفرد بالعزلة، فال ينحصر معناها 
بتواجدنا مبكان معني من دون رفقة، بل يتعداه الى ما 
هو أخطر من ذلك، ان نشــعرها ونحن وسط األهل او 
األصدقاء، فيتولد لدينا إحســاس باالنعزال الروحي او 

النفسي.
الشــعور بالتوحد او االنكفاء على الذات له أســباب 
عديدة، أهمها االعتقاد "والذي ميكن ان يكون خاطئا" 
بــان ال أحد ميكن له ان يكــون صديقا متفهما، او قد 
يكون اخلوف من خيبة ظن، كسرت وهشمت خاطرنا 
ا بكل قوتنا  يومــا ما، هو الســبب، ومع اننا اســتعنّ
لطــرده من جوفنا، لكننا لم ندر انه وبخبث، قاد معه 
اإلحســاس باألمان ليرحل معه أيضــا. اخليبة، ذلك 
اإلحســاس املوجع، وبقدر ســمو األمل بالشخص او 
احلدث، تكون قسوة سقطة اخليبة، فهل يكمن اخلطأ 
في اننا نحط أملنا مبن ال يســتحق شرف الثقة هذا، 
ام ان الغلــو باالئتمان، هو اجلرم الــذي ارتكبناه بحق 

أنفسنا. فاستحضرنا به إحساس الوحدة الغليظ.
قد تنتج الوحدة عن االسراف، تلك الصفة املذمومة، 
اجتماعيا ودينيا، فعندما يتعلق األمر بالعواطف يكون 
خطرها اشــد وقعا على النفس، فتبديد املال ميكن ان 
يضعنا مبأزق ما، وميكن ان يوقعنا مبشــكالت نحن في 
غنى عنها، لكن ماذا لو اضعنا بإمعاننا باملشاعر جتاه 
من ال يستحق، احساســنا بالثقة، واألمان؟ ستكون 
النتيجة إحساســا موجعا بأن الكــون بكل مدياته، 
فشــل مبســاعدتنا للعثور على رفيق ينتشــلنا من 

وحدتنا.
فــي حلظة والدتنا نكــون صفحة بيضــاء، فال هوية 
واضحة، وال فكــر صريح. لكن ما منر بــه من احداث 
وما يطرق اســماعنا من كلمات، هو ما يحفر بصخرة 
الذاكرة دروبا، واحالما، واماال، واراء، ومشاعر، ميكن لنا 
ان نسقيها باملعرفة والعقالنية كي تنبت ثمار معرفة 
حصيفة، ال تشوبها شائبة. فال غلو بأمل وبالضرورة ال 
غلظة بخيبة رجاء. فنطير بأجنحة املنطق واالعتدال 

بعيدا عن ارض اإلحساس بالوحدة أو االنعزال.
ما أســهم اليوم بازدياد حالة االنعــزال والتوحد لدى 
الكثيــر مــن االفــراد، التكنلوجيا بجميــع أنواعها 
واشــكالها، حيــث دخلت مــن البــاب لتحتل كل 
زاوية في البيت، فخرجت األلفــة التي اعتدنا عليها 
سابقا من الشــباك. وانقطعت سالســل التواصل 
واألحاديث بني افراد االســرة. كل واحــد منا صنع له 
عاملا افتراضيا، يدخل اليه مبزية قد تختلف جذريا عن 
صورته احلقيقية، ليكتب ما يشــاء من دون استحياء 
او حذر، او ميــارس مكره ومكائده ضد فالن او عالن من 
الناس. ليعزز شــعور الوحدة داخلــه، فقد صنع من 
نفســه خياال زائفا، اذ كل حديث او حــوار يدور بينه 
وبني االخريــن لم يكن موجها له هو حتديدا، بل لذلك 

"الزور" املتجسد به.
الوحدة مثلها مثــل أي حالة مرضية، عالجها يكمن 
داخلنا، فمثلما اســتقدمها باطننا من احمليط حولنا، 
نســتطيع ان نطردهــا باحمليط ذاته، لكن بأســلوب 
مختلف وطبيعة تفكير مختلفة، فال ميكن ان نتوقع 
التغيير فيما يحيطنــا، من دون ان يكون لنا دور فاعل 

وملموس نبدأه بنا. 

ال خبرة لي وال جتربة مســبقة في 
فن الدوبــالج، وباعتقــادي انه أراد 
ال خبرة لي وال جتربة مســبقة في 
فن الدوبــالج، وباعتقــادي انه أراد 
ال خبرة لي وال جتربة مســبقة في 

أن يخوض جتربــة جديدة مع صوت 
فن الدوبــالج، وباعتقــادي انه أراد 
أن يخوض جتربــة جديدة مع صوت 
فن الدوبــالج، وباعتقــادي انه أراد 

جديد في هذا املضمار. شــخصية 
لينــا كانت ومــا زالــت تعني لي 
الكثير، فمن خاللها وجلت دروب فن 
تشجعت  ومبســاعدتها  الدوبالج، 
احلكيم على  الدكتــور  وبدافع من 
شــخصية  الترجمة.  جتربة  خوض 

ســامي عبد احلميد جتربــة غنية 
جدا. ومسرحية ملحمة كلكامش 
التي قام بتأليفها املرحوم الدكتور 

علــي جواد، العمــل الذي افخر 
العمل كان  ان  بــه، وبرغــم 

أكادمييا بحتــا، اال انه أخذ 
شــهرة كبيــرة، خاصة 

الهواء  في  عرضه  بعد 
الطلق في مدينة بابل 

 * حدثينا عن مشاركتك ببرنامج 
ياسمسم،  افتح 

هــل 

مؤدين، ومختصــني بالتربية وعلم 
النفــس للطفل، وممثلــني يحبون 
العمــل مع األطفــال الن التعامل 
مع الطفــل يكون صعبــا احياناً، 
العمــل مع األطفــال الن التعامل 
مع الطفــل يكون صعبــا احياناً، 
العمــل مع األطفــال الن التعامل 

إضافــة إلى تقنيــني وفنيني لهم 
خبرة في مثل هذه البرامج، كما أن 
فبرنامج  املادي مهم جدا،  العنصر 
مثل "أفتح يا سمسم" يحتاج إلى 
فبرنامج  املادي مهم جدا،  العنصر 
مثل "أفتح يا سمسم" يحتاج إلى 
فبرنامج  املادي مهم جدا،  العنصر 

ميزانية عالية جدا ".

الصباح الجديد - وكاالت:
جوليا  الكبيــرة  النجمة  أعلنــت 
أنها قــررت اعتزال األفالم  روبرتس، 
التــي تقــوم احداثها علــى إطار 
احتراما منها  أو عاطفي  رومانسي 
للمرحلــة الســنية التي اصبحت 
عليهــا، أي بعــد تخطيها ســن 

اخلمسني.
وخالل لقاء صحفــي لها مبهرجان 
تورنتو السينمائي، قالت جوليا إنها 
لن تقدم أي شخصية رومانسية في 
هذا العمر بعد اآلن، وإنها ستتطلع 
الختيار أدوار مثــل األم واجلدة. الى 
أكبر  ملســاحة  تخصيصها  جانب 

من وقتها باملستقبل للتركيز على 
تنمية موهبتها بالكتابة.

قدمت روبرتس للسينما عدة افالم: 
في الكوميديا الرومنســية " امرأة 
جميلــة " (1990)، الذي حقق 464 
مليون دوالر في جميع أنحاء العالم، 
بعد حصولها علــى جوائز غولدن 
األوسكار  جلوائز  وترشيحات  غلوب، 
وامرأة   (1989)" ماغنوليا  لـ"ستيل 

جميلة. 
حصلت جوليــا روبرتس على جائزة 
األوســكار ألفضل ممثلة عن دورها 

في "ايرين بروكوفيتش "(2000). 
قدمــت جوليا عدة افــالم ناجحة 

منها: "عرس اعز صديق لي " 
عام 1997، و"ميســتيك بيتزا" 
و"  "ونوتينغ هيل"،   ،1988 عام 
 ،1999 عام   " الهاربة  العروس 
 ،2010 و"عيــد احلب " عــام 
و"احمليــط إثنــا عشــر" عام 

 .2004
ايــرادات على  حتقــق جوليــا 

شــبابيك التذاكــر أكثر 
مــن 2,4 مليارات دوالر، 
ممــا يجعلها واحدة من 

الناجحات  املمثالت  أكثر 
إيــرادات  مــن حيــث 

شبابيك التذاكر.

جوليا روبرتس تعتزل الرومانسية
وسام صابر

مهما بلغت قوة عــدوك وجبروته فالبد أن تكون 
لديه نقطة ضعف معينة، أن احسنت التصرف 
مــن خاللها، قد تنتصر عليــه. تلك هي فكرة 

فيلم ( A QUIET PLACE ) مكان هادئ.
 الفيلم ميكن تصنيفــه على أنه من أفالم 
الرعــب، اال انه يختلف عــن تلك األفالم 
بخلوه من مشــاهد العنــف والقتل 
املعروف عنها. وقد يصنفه آخرون على 
أنه فيلم خيال ألننا نشاهد خالله كائنات غير 

موجودة في عاملنا.
حتكي قصة الفيلم عن مكان ما من هذا العالم 
تعيش فيه وحوش مفترسة تهجم على كل من 
يصدر صوتا، لذلك يعيش سكان هذا املكان 
الــذي لم نشــاهد الكثير منهم ســوى 
العائلة التي كانت محور احداث الفيلم، 
وتعيش بصمت مطبق، اذ يستعمل افرادها 

االمياءات كي تتجنب هجوم تلك الكائنات.
العائلة "بطلــة الفيلم" تتكون من أربعة 
أوالد، تفقــد احدهــم ألنــه كان يلعب 
بطائرة اصدرت صوتا، فيحاول األب جاهدا 
احملافظة على بقية افراد عائلته، ومحاولة 
العثور على نقطــة ضعف تلك الكائنات 

املتوحشة عله يسلم من شرهم.
 بالرغــم من محدوديــة املكان الــذي تدور 
فيه االحــداث، والعدد القليل مــن املمثلني، 

لكــن أداءهم متقن بنحو كبيــر. فالبطل (جون 
كراسنسكي) والذي قام بإخراج الفيلم استطاع 
أن يقــدم فيلما ممتعا ومثيرا بالوقت نفســه مع 

البطلة أميلي بالنت.

الصباح الجديد - وكاالت:
أعلن أســطورة كرة القدم البرازيلية رونالدينيو 
عن إطــالق عملة رقمية خاصة به اطلق عليها 

.( Ronaldinho Soccer Coin RSC) اسم
وستســتعمل العملة اجلديــدة في مجموعة 
متنوعة من األغــراض، مبا في ذلك الوصول إلى 

.E-Sportsاملالعب الرقمية و
وســيتم تطوير املالعب الرقمية في نحو 300 
موقع في جميع أنحاء العالم، وســتعمل في 
إفريقيا وجنوب شرق آسيا والشرق األوسط في 

غضون السنوات الثالث املقبلة.
وميكن اســتعمالها أيضا لشــراء احملتوى داخل 
الواقــع االفتراضي، فضال عن املراهنات وشــراء 

السلع عبر اإلنترنت.
ومبا أن شعبية رونالدينيو كبيرة جدا في أوساط 
عالم الســاحة املســتديرة، فمــن احملتمل أن 
ينال مشــروعه شهرة واســعة، حيث أن اجلمع 

بني تكنولوجيــات األلعــاب اإللكترونية والواقع 
االفتراضــي مع وجود عملــة رقمية، أمر مفضل 

لدى الكثيرين.

رونالدينيو يطلق عملة 
رقمية خاصة به

"مكان هادئ" فيلم رعب
 يحمل فكرة عظيمة

الصباح الجديد - وكاالت:
حفرت املطربة الســورية فايا يونان اسمها في 
لتدخل  القياسية،  لألرقام  جينيس  موســوعة 
بأغنيتها األولى واألشــهر أحــب يديك، لتكون 
بذلــك أول مطربــة عربية تدخل املوســوعة 

العاملية من "باب التمويل اجلماعي".
احلكاية بدأت فــي أبريل عام 2015، عندما قررت 
فايــا أخذ أولى خطواتهــا االحترافية في عالم 
الغناء بتســجيل أولى أغانيهــا "أحب يديك"، 
والتي خاضت خاللها جتربة التمويل اجلماهيري، 
أي ناشدت اجلمهور نفسه للمشاركة في متويل 
إنتــاج الكليب واألغنية ماليًا، عبر املســاهمة 

أوناليــن في موقــع التمويل 
الفنــي "زومــال". ومتكنت 

مــن حتقيق أكثــر من 25 
وما  إلنتاجها،  دوالر  ألف 
ماليني  الثالثة  يتخطى 
الســورية،  بالعملــة 
بالفعــل  وظهــرت 
للنور،  املصورة  األغنية 

تخطي  مــن  ومتكنــت 
حاجز الـ12 مليون مشاهدة، 

فايا  أغانــي  أكثــر  من  وأصبحــت 
ا وشهرة. استماعً

الصباح الجديد - وكاالت:
حصلــت نادلة أميركيــة محظوظة 
على بقشيش سخي، بعدما أحضرت 
زجاجتني من املاء لزبــون كرمي، يحرص 
بنحو منتظم  الناس  على مســاعدة 

في والية نورث كارولينا.
وبحسب ما نقل موقع "فوكس نيوز"، 
فإن رجال ميلك قناة شــهيرة في موقع 
يوتيوب، ترك عشرة آالف دوالر للنادلة، 
وكتب على ورقة بجانب املال مالحظة 

قال فيها "شكرا على املاء اللذيذ".
وتقول ألينا كوستر، وهي نادلة وطالبة 
جامعــة، إنهــا فوجئت فــي البداية، 
واعتقدت أن املســألة قد تكون مجرد 
مزحة ألن الزبائن ال يتركون هذا القدر 

من البقشيش في العادة.
وأضافت، أن جميع زمالئها في العمل 
مبدينة غرينفيل من الطلبة يحتاجون 
بشــدة إلى املال، لذلك فستتقاسمه 

معهم.

الذي  "الكرمي"،  للزبون  وســبق 
ينشــر مقاطع فيديو في قناة 
يوتيوب، يصل عدد مشتركيها 
إلى 8.8 مليون، أن ساعد عددا 

من األشخاص.
اللحظــات  إحــدى  وفــي 
التقى  املؤثــرة،  اإلنســانية 
بصورة  الشارع  في  متشردا 
له عشرة  وقدم  عشــوائية 

آالف دوالر مبنزلة مساعدة.

عشرة آالف دوالر بقشيش مقابل قنينة ماء

فايا يونان تدخل موسوعة 
جينيس لألرقام القياسية
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