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ملحق "       " 

بغداد - وعد الشمري:
مــن املؤمــل أن تباشــر جلنــة 
مشــتركة بني احلكومة ومجلس 
النواب عملهــا للقيام بتعديالت 
على مســودة املوازنة لعام 2019 
قريبــاً ، فيما تؤكد كتل نيابية أن 
االجراء من شــأنه اختزال الوقت 
واجلهــد، داعية إلى ســن قانون 
يتفق مع البرنامج الذي اعلن عنه 
رئيس مجلس الــوزراء عادل عبد 
املهدي، نافية تعديل حصة اقليم 

كردستان البالغة 12%.
االصالح  كتلة  عــن  النائب  وذكر 
واالعمــار، حســن فدعــم، في 
حديث إلــى "الصباح اجلديد"، أن 
"مجلس الوزراء احلالي ابلغنا عبر 
ممثله في مجلس النّواب بان لديه 
مالحظــات علــى املوازنة ينبغي 

معاجلتها".
وأضاف فدعم أن "جلنة مشتركة 
النواب  بــني احلكومة ومجلــس 
ملناقشــة املوازنة ســوف تباشر 
اعمالها قريباً، وهــذا االجراء من 
شــأنه تقليل الوقــت، ومعاجلة 
االعتراضــات للوصول إلى صيغة 
الســلطتني  بني  عليها  متفــق 

التشريعية والتنفيذية".
وزاد، أن "اللجنــة مــن املؤمل أن 
العالقة  امللفــات  جميع  تناقش 

مبطالبات  تأخذ  وسوف  للموازنة، 
ملعاجلتها  وتدرجها  كافة،  النواب 

واحدة تلو االخرى".
ولفت النائب عن االصالح، إلى أن 
"املسودة احلالية للموازنة ال تتفق 
مع املرحلــة املقبلة التي تتطلب 

امواالً لالنفاق على املشاريع".
وأكد فدعــم، أن "التوجه احلالي 
بزيــادة التخصيصــات للموازنة 
التي  االموال  ومنح  االستثمارية، 
كانت مخصصة للوزارات املنقولة 
صالحياتها إلــى احملافظات، كون 
التجربة اثبتت بأن االدارات احمللية 
هي األكفأ على تنفيذ املشــاريع، 
مــع منح الصالحيات املناســبة 

للقيام بذلك االجراء".
وافاد، بأن "نسبة اقليم كردستان 
البالغة %12 هي كافية، وال يوجد 
اي توجه لزيادتها أو اعادتها إلى ما 

كانت عليه في السابق".
"حصول  أن  فدعم،  ويسترســل 
االقليــم علــى حصتــه مرهون 
باالتفاقات النفطية املتعلقة بأن 
التصدير  شركة  عبر  البيع  يكون 

العراقية )سومو(".
النائب عن حتالف  من جانبه، قال 
البنــاء عبــد األميــر املياحي، إن 
بتوزيع  قامــت  البرملان  "رئاســة 
نســخ من املوازنة علــى النواب 

لغرض االطالع عليها".
وأضاف املياحي فــي تصريح إلى 
"تدقيق  أن  اجلديــد"،  "الصبــاح 

لنتيجة توصلت  املوازنة أفضــى 
اليها جميع الكتل بأن مشروعها 
ال يختلــف عما مت إقــراره الدورة 

االنتخابية السابقة".
وأشار إلى، أن "احلكومة السابقة 
كان امامهــا حتديــات اقتصادية 

كبيرة، لكنهــا في بعض امللفات 
لم حتقق النجاح املطلوب منها".
تتمة ص3

لجنة مشتركة من الحكومة والبرلمان
لمناقشة موازنة 2019 وتعجيل تعديلها

يرأسها عن السلطة التنفيذية وزير المالية

 برشلونة يتعادل مع مضيفه إنتر
15ميالن ويحسم تأهله إلى ثمن النهائي المخالفات المرورية تحيل

3الموصل الى فوضى بال رقيب

a

بغداد - الصباح الجديد: 

أعلــن املبعــوث األميركــى 
اخلاص بشأن إيران برايان هوك، 
املتحدة منحت  الواليــات  أن 
العراق استثناء من العقوبات 
الصادرة علــى قطاع الطاقة 
اإليرانــي، والتــى دخلت حيز 
التنفيــذ االثنني، لتنضم إلى 
الدول الثمانيــة التى أعلنت 
الواليات املتحدة استثناءهم.

وأوضــح هــوك، فــى مؤمتر 
موقــع  نقلــه  صحفــى 
أن  اإلخبــاري،  "بلومبــرج" 
فــى  سيســتمر  العــراق 
اســتيراد الطاقة الالزمة من 
احتياجاته  الســتيفاء  إيران 
توليد  أجــل  من  الضروريــة 
واتــزود مبا يحتاجه  الكهرباء 

لها.

وذكرت "بلومبرج" أن املبعوث 
األمريكى اخلاص بشــأن إيران 
لم يقدم املزيد من التفاصيل 

بشأن هذا االستثناء.
عبد  عادل  الوزراء  رئيس  وكان 
املهدي كشــف مساء امس 
الصحفي  مؤمتــره  في  األول 
األســبوعي عــن مفاوضات 
العراق  اســتثناء  جتري بشأن 
األميركية ضد  العقوبات  من 
ايران وقال خالل املؤمتر: "هناك 
لهم  ومحاميني  عراقية  وفود 
القانون  فــي  واســعة  قدرة 
العراقي  واالقتصــاد  الدولي 
يتفاوضــون منــذ فتــرة مع 
الى  للوصول  وايــران  امريكا 
في  طرحناها  التــي  املعادلة 

البرنامج احلكومي".
وشــدد على، ان "العراق ليس 
العقوبات  منظومة  من  جزءاً 
او االعتــداء علــى أي دولــة 

ويراعي مصاحله أوالً وموقفنا 
شــبيه باملوقــف االوروبــي 
وهو  واليابان  والصني  وروسيا 
الوطنية  املصالــح  حفــظ 
وبدون ضرر او ضرار على اآلخر 
كما ال يريد ان يكون جزءاً من 

صراع هو ليس طرفاً فيه".
ان  الصــدد  فــي هذا  ويذكر 
توليد  محطــات  من  العديد 
الطاقــة الكهربائيــة فــي 
العراق، تعتمد على الغاز وان 
الوطني  االنتــاج  وان كميات 
منه  ال تغطي احلاجة احمللية 
في الوقت احلاضر، وان العراق 
يســتورد ما يعــوض نقصه 
احملطات  تلك  لتزويد  ايران  من 
بــه وان اســتثناء العراق من 
مهمة  خطــوة  العقوبــات 
باجتــاه اســتمرار تدفق الغاز 
محطات  لتشــغيل  اإليراني 
وتوفير  الكهربائية  الطاقــة 

هــذه اخلدمــة ملواطنينا في 
العراق  محافظــات  من  عدد 

ومنها البصرة. 
األمريكى  اخلارجية  وزير  وكان 
مايــك بومبيــو، أعلن أمس 
االثنــني أن الواليــات املتحدة 
دول  لثمان  إعفــاءات  منحت 
تسمح لها باالستمرار مؤقتا 
فى شــراء النفــط اإليراني، 
حيث دخلــت العقوبات التى 
فرضتهــا واشــنطن علــى 
قطاعات حيوية فى االقتصاد 
اإليراني، ومــن بينها القطاع 
املصرفى والطاقة والشــحن 

فى إيران حيز النفاذ.
وأوضــح بومبيــو أن الــدول 
الثمان تضــم كال من الصني 
وإيطاليا  واليونــان  والهنــد 
وتايوان وتركيا وكوريا اجلنوبية 
واليابان، وهم أكبر مستوردين 

للنفط اإليراني.

تقريـر

استثناء العراق من العقوبات األميركية المفروضة على قطاع الطاقة في إيران
التحق بقائمة الدول الثمانية التي منحت إعفاءات

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنــت وزارة التعليم العالي 
والبحــث العلمي نتائج قبول 
الطلبــة الـــ%10 األوائل من 
خريجــي املعاهد في الكليات 
للسنة الدراسية 2019-2018.
وقال مدير عام دائرة الدراسات 
الدكتور  واملتابعة  والتخطيط 
مت  انه  عبــاس,  ناجي  أيهــاب 
1254 طالبــا وطالبة  قبــول 
مــن الـــ %10 األوائــل مــن 
خريجي املعاهد في الدراســة 
الصباحيــة للعام الدراســي 
الكليــات  فــي   2017/2018
واألقســام القريبة او املناظرة 
الختصاصهــم الدقيق للعام 

الدراسي 2018/ 2019.
 92 كما أعلنت الــوزارة قبول 
الـ10%  مــن  وطالبة  طالبــا 
األوائــل خلريجــي املعاهد في 
بالكليات  املســائية  الدراسة 
للسنة الدراسية 2019-2018.
وقال مدير عام دائرة الدراسات 
الدكتور  واملتابعة  والتخطيط 
أيهاب ناجي عباس, انه مت قبول 
 10% الـ  92 طالبا وطالبة من 
األوائــل من خريجــي املعاهد 
في الدراســة املسائية للعام 
فــي   2017/2018 الدراســي 
او  القريبة  واألقسام  الكليات 
املناظرة الختصاصهم الدقيق 

للعام الدراسي 2018/ 2019.

بغداد - الصباح الجديد:
اكــد النائب عن حتالف ســائرون 
عــالء الربيعــي، أمــس األربعاء، 
ان الــوزراء املرفوضني مت حســم 
الكابينة  عــن  باإلبعاد  أمرهــم 
الوزارية، مشــيرا إلــى ان الوزراء 
قبل  للتدقيق  سيخضعون  اجلدد 

التصويت عليهم.
تابعته  الربيعي في تصريح  وقال 
“الــوزراء  ان  اجلديــد  الصبــاح 
من  واملرفوضني  عليهم  املعترض 
قبل الكتل السياسية، مت حسم 
امرهم وخاصة مــا يتعلق بوزراء 
العدل والتربية والثقافة، حيث مت 
استبعادهم عن مناصبهم، اال ان 
وزير اخلارجية الزال في منصبه، اذ 

يوجد اصرار على بقائه”.
واضاف ان “حتالف ســائرون جمع 
اكثر من 50 توقيعــاً في البرملان 

والعدالــة  املســاءلة  وخاطــب 
ومستشارية  والداخلية  والنزاهة 
االمن الوطنــي والتعليم العالي، 
مواقفهــم  علــى  للحصــول 
حــول الــوزراء فــي كابينة عبد 
اجلدد  “الوزراء  أن  مبينــا  املهدي”، 
فــي  للتدقيــق  ســيخضعون 
قبل  والنزاهة  والعدالة  املساءلة 
عدم  اجل  من  عليهم،  التصويت 
الوقوع بنفس اخلطأ الذي وقع به 

رئيس الوزراء عادل عبد املهدي”.
واكد الربيعــي، أن “رئيس الوزراء 
التي  املطلقة  احلرية  لم يستثمر 
منحــت له في اختيــار كابينته 
الوزاريــة، اذ كان اجلميــع يتمنى 
ان يأتــي بشــخصيات تخلو من 
الشوائب التي وجدت عليهم في 

املساءلة والعدالة والنزاهة”.

نائب من سائرون: الوزراء 
المرفوضون ُحسم أمرهم والوزراء 

الجدد سيخضعون للتدقيق

بغداد ـ الصباح الجديد:
اكد زعيم تيــار احلكمة الوطني 
الســيد عمــار احلكيم ضــرورِة 
اإلسراع بإكماِل الكابينة الوزارية 
ليتســنى للحكومــِة االنطالق 

بخططها اخلدميِة والتنمويِة.
في  احلكيم  عمار  الســيد  وذكر 
بيــان صــدر عن مكتبــه تلقت 
منه  نســخة  اجلديد"  "الصباح 
أمــس األربعاء لدى اســتقباله 
برادا،  أياكوب  الروماني  الســفير 
وبحث معه سبُل تعزيز العالقاِت 
الثنائيــة في اجملــاالِت كافة بني 
العــراق  الصديقــني  البلديــن 
األوضاع  ومســتجداُت  ورومانيا، 

السياسية احمللية واإلقليمية ".
وجــدد الســيد عمــار احلكيم 
على  التأكيَد   " البيان  بحســب 
دعمــه للحكومــِة العراقيِة" ، 
مشــددا على" ضرورِة اإلســراع 
الوزاريــة  الكابينــة  بإكمــاِل 
ليتســنى للحكومــِة االنطالق 

بخططها اخلدميــِة والتنمويِة" 
، مشــيرا إلــى أهميــِة دعــم 
العــراق في اجملــاالِت االقتصاديِة 
والعمرانيِة و الســيما وأنَّها متثُل 
أولى أولويات احلكومة العراقية .

الحكيم يؤكد ضرورة اإلسراع 
بإكمال الكابينة الوزارية

جلسة سابقة جمللس النواب

عمار احلكيم

بغداد - الصباح الجديد:
أكــد النائب عــن ائتالف ســائرون 
األربعاء،  امــس  الركابي,  اهلل  حمد 
عــزم مجلــس النــواب التصويت 
على أعضاء اللجنة املشــتركة مع 

احلكومة بشــأن إنهاء أزمة املوازنة, 
وفيما بني أن مجلس النواب سيختار 
أعضــاء اللجنــة املاليــة النيابية 
االقتصادي  االختصاص  من  الدائمة 
واملالــي حصــرا، افصــح املوقــع 

االلكتروني جمللس النواب ان اجللسة 
احلادية عشر له لن تناقش استكمال 
الكابينة الوزارية للحكومة اجلديدة.
وأورد املوقع ان جلسة اليوم ستتناول 
جلنة  تشــكيل  علــى  التصويــت 

حتقيقية بخصوص انتخاب محافظ  
بابــل، وموضوعا عاما للمناقشــة 
بخصوص نفوق االسماك و بحضور 
الوزراء اخملتصني )وزيــر الزراعة ، وزير 
اللجان  وتشكيل  والبيئة(،  الصحة 

النيابية الدائمة جمللس النواب، األمر 
الــذ يعضد مــا ذهب اليــه النائب 
إن  والذي قال فــي تصريح  الركابي 
“اجللسة ستشــهد التصويت على 
اعضــاء اللجنــة املاليــة النيابية 

من االختصــاص االقتصادي واملالي 
حصرا من اجل الشــروع في دراسة 
العام  انتهــاء  املالية قبل  املوازنــة 

اجلاري”.
تتمة ص3

بغداد - الصباح الجديد:
املقبل  السبت  يـــوم  تنطلق 
اعمــال الدورة الـــ 45 ملعرض 
ســتقام  والتي  الدولي  بغداد 
حتــت شــعار )عازمــون على 
التحرير  كمــا  واالعمار  البناء 
واالنتصار(  للمدة بني )10 – 19( 

من الشهر احلالي.
الشــركة  عام  مديــر  وقــال 
العامــة للمعــارض التجارية 
التجــارة  بــوزارة  العراقيــة 
هـــاشم الســوداني في بيان 
اطلعت عليه " الصباح اجلديد 
جميع  “انهت  شـركـــته  "إن 

الالزمة القامة  االســتعدادات 
الى  مشــيرا  واجناحها،  الدورة 
متيـز الـدورة مبشاركة واسعـة 
واجنبيــة  عربيـــة  لـــدول 
االولى  للمرة  يشـارك  بعضها 
مشاركاتهـــا  اقتصــرت  او 
اجنحـــة  علــى  الســابقة 

صغيـر”.
عــن  الســوداني  وافصــح 
“مشــاركة عدد مميز من كبرى 
والعربية  احملليــة  الشــركات 
واالجنبيــة اخملتصــة مبجــال 
االعمار والبناء والتي من املؤمل 
ان يكون لها دور فاعل بتنفيذ 

التحتية  البنى  اعمار  مشاريع 
للمحافظات احملررة”.

“مســاعي  الســوداني  واكد 
شــركته من خالل دعوة هذه 
على  ألطالعهــا  الشــركات، 
فــرص االســتثمار املوجــودة 
داخل البالد، الســيما انـهـــا 
مقبلة على تنفيذ مـشـاريـع 
واهمها  عمالقة مبجاالت عدة، 
مـشـاريـع البناء واعادة البنى 
احملررة،  للمناطــق  التحتيــة 
انشاء  مشاريع  الـــى  اضافة 
الوحــدات الســكنية والقرى 

السياحية.”

“املشــاركة  ان  الــى  ولفــت 
الــدول  لهــذه  الواســعة 
تدل  اخملتلفـــة،  والشــركات 
االطالع  فـــي  رغبتها  علــى 
االسـتثمـــار  فــــرص  على 
املتاحة في البــالد واغتنامها، 
السيما ان العـراق يعـد ارضـا 
خصبـــة القامة وتنفيذ مثل 
عنه  غابت  التي  املشاريع  هذه 
ألعوام عدة، بســبب انشغال 
وطرد  محاربــة  فــي  البــالد 
االرهابية  “داعـــش”  عصابات 
التي دنســت مناطق عدة في 

البالد”.

بغداد ـ الصباح الجديد:
منعت وزارة الصحة استعمال 
عقار طبي "مميت" تسبب بعدد 

من حاالت الوفيات في البالد.
وجــاء في توجيه للــوزارة الى 
جميــع دوائرهــا باحملافظــات 
وإقليــم كردســتان "إشــارة 
الــى البالغــات الــواردة إلينا 
جانبية  أعــراض  حــدوث  عن 
خطرة وحاالت وفيات من جّراء 
 Ampiclox{ مــادة  اســتعمال 
القطاع  فــي  املتداولــة   }viAl

إعالمكم  نــود  بصدده  اخلاص 

ان املــادة املذكــورة غير مقرة 
من قبل الوزارة وعليه فان كل 
الشركات املتداولة في السوق 
العراقية للمــادة مدار البحث 
هــي غير رســمية ومجهولة 
املصدر ومينــع تداولها حفاظاً 
املريض وخدمة  على ســالمة 

للصالح العام".
وكانت النائبــة عن محافظة 
بندر،  مســلم  صفاء  البصرة، 
اول أمس عــن بيع  كشــفت 
عقار "مميــت" في الصيدليات 
، موضحــة في بيــان تلقت " 

الصباح اجلديد" نسخة منه ان 
القطاع  صيدليات  في  "تداول 
 Ampiclox{ اخلاص مؤخــراً مادة
بحدوث  تســببت  والتي   }viAl

وحاالت  خطرة  جانبية  أعراض 
تلك  الستعمال  نتيجًة  وفيات 

املادة".
وأضافت، ان "املادة أكتشــفت 
نتيجــة اإلبالغ وليــس نتيجة 
القيــام باكتشــافه من قبل 
واملســؤولة عن  الفنية  الفرق 
غير  االدويــة  ورصد  متابعــة 
"البحث  مطالبــة  املرخصة" 

عــن املســؤول في إســتيراد 
وماهو  املــادة،  وتوزيــع هــذِه 
التفتيــش وعــدم  دوائــر  دور 
اكتشــافها توزيع هــذه املادة 
اخلطــرة واملميتة" ، فيما دعت 
املواطنــني، الــى "االبتعاد عن 
املواد  او  املادة  تلك  إســتعمال 
اجملهولة املصــدر حفاظاً على 
ســالمتهم"، الفتــًة الــى ان 
لتلك  املتداولــة  "الشــركات 
العراقية  الســوق  فــي  املادة 
هــي غير رســمية ومجهولة 

املصدر".

الصحة تمنع استعمال حقنة مميتة بعد تسجيل وفياتالسبت المقبل.. بدء الدورة 45 لمعرض بغداد الدولي
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قبول 1346 طالبا وطالبة من 
أوائل المعاهد في الدراستين 

الصباحية والمسائية للجامعات 

برايان هوك

ميسان تشرق على قاعة الجواهري بشعرائها الشباب

الشاعر عدنان الفضلي يغوي الساعات بالشعر

ملتقى الرواية يوقع نسخته الثالثة تضامنًا مع البصرة

الكتاب باتو يكتبون حسب قيمة الجائزة



شؤون عراقية

الصبــاح   - الســليمانية 
الجديد  عباس كاريزي:

برغم مرور اكثر من شــهر على 
انتهــاء االنتخابات فــي اقليم 
نتائجهــا  واعــان  كردســتان 
االولية، اال ان حوارات تشــكيل 
حكومة االقليم اجلديدة لم تبدأ 
بنحو رسمي حلد االن بني القوى 

واالحزاب الفائزة. 
الكردستاني  الدميقراطي  احلزب 
الذي حصد 45 مقعدا من اصل 
111 هي مقاعد برملان كردستان، 
يبــدو انه غير مســتعجل في 
له كي يشــكل  اختيار حليف 
معه حكومــة االقليم املقبلة، 
فبني شــريكه التقليدي االحتاد 
حركة  اللــدود  وغرميه  الوطني 
التغيير، تنحصر خياراته، بعد ان 
اعلن حراك اجليل اجلديد واالحتاد 
االســامي رفضهما املشاركة 
فــي حكومة االقليــم واختارا 

البقاء في خانة املعارضة.
الــذي  الدميقراطــي  احلــزب 
االسد  حصة  على  ســيحصل 
فــي حكومة االقليــم املقبلة 
وفقــا الســتحقاقه االنتخابي 
منصــب  مقدمتهــا  وفــي 
اعلن  االقليم،  حكومــة  رئيس 
على لســان ســكرتير مكتبه 
عن  ميراني  فاضل  السياســي 
احلزب  داخل  مبدئي  اتفاق  وجود 
نيجيرفان  ترشــيح  اعادة  على 
رئيس  منصب  لشــغل  بارزاني 
حكومــة االقليم اجلديدة، الذي 
يشغله بارزاني منذ سنوات.     

شــكل  الدميقراطي  ان  واضاف 
تشــكيل  بحوارات  للبدء  جلنة 
حكومة االقليم وانها ســتبدأ 
لاطراف  زيــارات  ايــام  خــال 
ترغــب  التــي  السياســية 
باملشاركة في حكومة االقليم.

الدميقراطي  احلــزب  ان  مضيفا 
ليس لديــه فيتو على اية جهة 
وانه سيتباحث في الية تشكيل 
االحزاب  شــتى  مع  احلكومــة 
مقدمتها  وفــي  السياســية، 

االحتاد الوطني الذي عده شريكا 
برغم اخلافــات االخيرة والتوتر 

في بعض القضايا.
ان رئيس  الــى  واشــار ميراني، 
وزراء حكومة إقليم كردســتان 
اإلقليــم  قــد حافــظ علــى 
وشــجاعته،  بدبلوماســيته 
الســيد  إن  يقول  املنطــق  وان 
نيجيرفان هو املرشح األبرز ليس 
للحزب الدميقراطي الكردستاني 
وحده، بــل أنه مرشــح القوى 
األخــرى واجلماهير أيضاً بفضل 
جتاربه، في احلكم سواء كرئيس 
أو نائــب لرئيس الوزراء التي قال 
»وأهم  باملكاســب،  حتفل  انها 
دور له هو دوره بعد االســتفتاء، 
حيــث حافــظ علــى اإلقليم 

بدبلوماسيته«.
في غضون ذلك وبينما حســم 
مبكرا  الوطنــي موقفه  االحتاد 
في  املشــاركة  رغبته  معلنــا 
حكومة االقليم، ما زالت حركة 
االســامية  واجلماعة  التغيير 
في مرحلة مناقشــة الســبل 
الكفيلــة مبشــاركتهما فــي 
حتســما  ولم  االقليم  حكومة 

امرهما نهائيا حلد االن.
من  مقــرب  مصــدر  واضــاف 
احلركــة للصبــاح اجلديــد، ان 
احلركة اجرت اســتطاعا للرأي 
بني اعضــاء وكوادرهــا ملعرفة 
احلزب  موقفهم وحسم موقف 
جتاه االنقســام املوجــود داخل 
املشــاركة  حيال  احلركة  قيادة 
من عدمها في حكومة االقليم 

املقبلة.
نتائــج  ان  املصــدر،  واضــاف 
تأييــد  اظهــرت  االســتطاع 
احلركــة  واعضــاء  جماهيــر 
ملشــاركة التغيير في حكومة 
االقليــم، الفتا الــى ان اجمللس 
التغيير  حركــة  فــي  الوطني 
ليصادق  ايام  خال  ســيجتمع 
على نتائج االستفتاء ومشاركة 
التغييــر في حكومــة االقليم 
التي باتت امرا وواقعاً ملموساً.

التغييــر  حركــة  ان  واضــاف 
اجرت حوارات ســرية مع احلزب 
الدميقراطــي قدم خالها احلزب 
باتاحة  تطمينات  الدميقراطــي 
الفرصــة امام حركــة التغيير 
لتنفيــذ برنامجهــا االنتخابي 
واجــراء االصاحــات االداريــة، 

التي وعدت بهــا اجلماهير، وهو 
ما اشــار الى انــه ليس خلاطر 
ســواد عيون التغييــر وامنا هو 
الزاحة  الدميقراطي  من  مسعى 
دوره  وتقليص  الوطنــي  االحتاد 
فــي حكومة االقليــم املقبلة، 
انتقامــاً ملنافســته لــه على 
برغم  اجلمهورية  رئيس  منصب 
جملة  الدميقراطي  احلزب  تقدمي 
واالغــراءات  املقترحــات  مــن 
لقاء تخليه عن  الوطني  لاحتاد 
رئيس  منصب  على  املنافســة 
منصب  بضمنها  اجلمهوريــة، 

رئيس حكومة االقليم.      
بدوره قال عضو اجمللس القيادي 
في االحتاد الوطني الكردستاني 
ان حزبــه  ســامان كرميانــي 
سيبدأ حوارات تشكيل حكومة 

االقليــم خال ايام مــع القوى 
واالطراف السياسية.

واضاف كرميانــي ان حزبه اعد 
يتضمن  وبرنامجا  عمــل  ورقة 
لقــاء  ومطالبــه  شــروطه 
املشــاركة في حكومة االقليم 
املقبلة مبضنهــا حصوله على 
خمسة مناصب سيادية، منها 
والداخلية  البيشــمركة  وزارة 
واملالية والثــروات الطبيعية او 
مؤسسة االسايش في االقليم. 
واكد كرمياني ان االحتاد الوطني 
ثاني اكبر االحــزاب في االقليم 
بعد ان كان ثالثا في االنتخابات 
متمســك  وهــو  الســابقة، 
بحقوقــه ولن يقبــل التبعية 

والتهميش واالقصاء مجددا.

الديمقراطي يقدم ضمانات لحركة التغيير
 لقاء مشاركتها في حكومة اإلقليم المقبلة 

االتحاد الوطني طالب بخمسة مناصب سيادية فيها

اجتماع سابق حلزب الدميقراطي الكردستاني

الحزب الديمقراطي 
الكردستاني الذي 
حصد 45 مقعدا من 
اصل 111 هي مقاعد 
برلمان كردستان، يبدو 
انه غير مستعجل في 
اختيار حليف له كي 
يشكل معه حكومة 
االقليم المقبلة
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خال خمسة عشــر عاما من التاريخ السياسي 
املعاصر  العراق أثبت النشــاط احلزبي في العراق 
انه غير مســتعد للتخلي عن منظومة املصالح 
احلزبيــة والميكنــه تقبــل ان تتصدر املشــهد 
السياســي  ارادات أخــرى تريد اخليــر واملنفعة 
املنصرمة  الســنوات  والشــعب وطوال  للوطن 
تثقف األحزاب العراقية بغالبيتها نحو التمترس 
الطائفي والفئوي وتســود فــي  ادبياتها مناهج 
االســتئثار واالنتقام واخلوف والهلع من فقدانها 
الفرصة في فــرض ســطوتها وهيمنتها على 
مقاليــد العمل املؤسســاتي وهي مســتعدة 
للتباحث والتفاوض في كل امللفات خارج أســوار 
يتم  الســلطة لكنها متزمتة وصلبة حســنا 
االقتراب من عناوين القيادة واإلدارة في أعلى هرم 
الســلطة وميكن القول أن من بني اهم أســباب 
الفشــل الذريع الذي أصاب اإلدارة املؤسســاتية 
للدولة العراقية هو متسك هذه األحزاب وتشبثها 
بحلقات اإلدارة العليا ودفعها ألســماء وعناوين 
فارغة احملتوى المتلك من اخلبرة والنضج والثقافة 
والعلم شيئا لكنها متلك شيئا واحدا هو والؤها 
لتلك األحزاب وطاعاتها لزعماء األحزاب وتفعيلها 
ملصالــح اجلهات التي رشــحتها او مكانتها من 
الوصول الى هذه املثابات وقد آن االوان كي ننتهي 
من هذه املساحات الكبيرة من الفشل والتراجع 
وآن االوان كي يبصر هؤالء الذين تسببوا بتخلف 
العراق وفرطوا مبقدراته وثرواته الوطنية الطريق 
نحو اخلــاص وان يدخلوا عن هيمنتهم الطويلة 
على اماكن لم تكن يوما من اســتحقاقهم ولم 
تكن يوما تتســق مع مؤهاتهم وميكن أن تكون 
الدورة البرملانية احلالية فرصة مناســبة ملراجعة 
منظومــة القوانني والتشــريعات التي كان جزء 
كبير منهــا موظفا ومهيئــا لصياغة صفقات 
سياســية تتيح ملدونــة األحــزاب التاعب بها 
واالجتهاد فيها مبا مينحها فرض ســطوتها على 
مقاليد السلطة في العراق ولرمبا تتحقق الكثير 
من تطلعات الشــعب العراقي حسن ترى نهاية 
لهــذه احلقبة الســوداء التي اســتأثرت باملغامن 
واملصالح على حســاب رفعة الوطــن وتقدمه  
والنعتقد في الوقت نفســه ان تتــم مثل هذه 
املهمة بســهولة ويسر ولكن االنطاق والشروع 
لهذا التصحيح يشــجع األطراف  واجلهات التي 
تؤمن بحركة التصحيح والتغيير  في املساهمة 
الفاعلــة وتقدمي التأييــد لكل اخلطــوات التي 
من شــأنها كبح جماح حركــة األحزاب واطفاء 
شــهوتها باالســتياء على املقدرات ومواصلة 
وترســيخها  احلزبية  املصالح  بتثبيت  ســعيها 
وتعميقها واالدعاء بأنها من صلب الدستور وتقع 
على عاتق رئيــس الوزراء عادل عبــد املهدي في 
هذه املرحلة مسؤولية كبيرة في اتخاذ مثل هذا 
التوجه مادام ترشيحه جاء متسقا مع توجهات 
كتل سياســية تريد منح الفرصة للمستقلني 
والتكنوقراط ممن هم خارج دوائر احملاصصة احلزبية 
ومادام هناك توجهات كبيــرة من قبل املرجعية 
واوســاط عريضة من منظمات اجملتمع  الدينية 
املدني وحرام شعبي واســع امتد ألكثر منتشر 
سنوات باجتاه إنهاء حقبة الهيمنة  احلزبيةومنح 
الكافية لكفــاءات عراقية بتولي زمام  الفرصة 
املســؤولية وتدعيم اإلدارة املؤسساتية اخمللصني 
والنزيهني ممن لم تتلطخ ســمعتهم بســمعة 
األحزاب الفاسدة والفاشــلة ومن املناسب جدا 
البــدء بحمــات إعامية وشــعبية ميكن فيها 
إشراك الرأي العراقي بهذا السعي وبهذا التوجه 
كي نضمن أوسع تأييد لتخليص العراق من وباء 

احملاصصة املقيت.

سطوةالفشل..!!

د. علي شمخي 

تقـرير

بغداد- زينب الحسني: 

يشــكو اغلب ســائقي الســيارات من 
)التوك توك والســتوتة  انتشــار عربات 
والدراجــات النارية( التــي تكاثرت بنحو 
كبير لتســير في كل شــوارع العاصمة 
بضمنهــا الشــوارع املهمــة التي تعد 
واجهة البلــد مع صمت عجيب من قبل 
اجلهات املعنيــة ، واغلب تلــك العربات 
غير مرخص لها بالســير كونها ال حتمل 
لوحات تســجيل او أية مستمســكات 

رسمية.
وطالب عدد من ســائقي السيارات وضع 
ضوابط سير لها بعيًدا عن املدن والطرق 
الســريعة، وضرورة تقنــني أوضاعها في 
مناطــق محــددة، ومنــع تواجدها في 
الشــوارع الرئيســة داخل املدن، إضافة 
التوك توك  إلى إصدار تراخيص لسائقي 
القانوني، ملنع  لضمان وصولهم الســن 

األطفال من قيادته. 
ظاهرة غير حضارية

أصبح ظاهرة  العشــوائي  االنتشار  هذا 
غيــر حضاريــة تســئ للشــكل العام 
ويشكل خطورة على مستعملي الطرق 
الســريعة، والشــوارع الرئيسة ليست 
بحاجة الى ازمات مرورية جديدة خصوصاً 
وان رجال املرور غالبا ما يغضون النظر عن 
مخالفات اصحاب الدراجات والتوك توك، 
لذا يجب وضع قوانــني جديدة تصل حد 

مصادرة »التوك توك« ما لم يحصل على 
ترخيص.

وقال أحد املواطنني: لم نر أي تطبيق حتى 
اآلن، علماً أن جميع املشــكات واألزمات 
ســواء ما يتعلق بحوادث السير واحلوادث 
املرورية »التوك توك« السبب فيها يرجع 
إلى جتاهل واهمال متعمد بسبق اإلصرار 
والترصد من احلكومــة في إهمال وعدم 

تقنني تلك الوسيلة.
املعنية بضرورة  املواطن اجلهات  وناشــد 
اصدار تعليمات الــى مديريات املرور مبنع 
سير هذه العجات في الشوارع املعروفة 

واملهمة .

أداة للجرمية
من جهة أخرى يــرى الكثير من الناس ان 
هذه املركبة »التوك توك » بدأت تنتشــر 
في شوارع العاصمة وتشكل خطراً على 
اجملتمع كونهــا أداة فعالة لتنفيذ اجلرمية 
او تكون عرضة للســرقة بســبب عدم 
تســجيلها في دوائر املرور كونها ال حتمل 

لوحات التسجيل.
وقال أحد أصحاب هذه املركبات الصغيرة 
»التوك تــوك »، انها وســيلة عيش لي 
وألهلــي والمعني لــي اال هــذه العربة، 
بســبب قلة فرص العمل وكثرة البطالة 
باجملتمع اشــتريت هذه التوك توك لكي 

اكسب لقمة عيشي.
من جهة أخرى يرى البعض من ســائقي 
الســيارات العمومية وسيارات األجرة ان 

املشكلة تكمن في سائقي التوك توك اذ 
انهم ال يلتزمون بتعليمات املرور وميشون 
عكس السير ويصطفون في الشوارع مما 
يشكل ازدحاماً خانقاً في احلركة املرورية.

وبني أحد ركاب التوك توك دورها كوسيلة 
نقــل قائــاً:  نركبهــا لرخــص أجرتها 
أزدحامات  من  ولنتخلص  وصغر حجمها 

الشوارع والتقاطعات املستمرة.

ممنوعة من التنقل بالشوارع
الســياق، قال مصدر مــن مديرية  وفي 
ان مركبــات »التوك توك«  العامة:  املرور 
ممنوعة من التنقل بالشــوارع، منوهاً ان 
: املــرور العامة تعمل وبنحــو دؤوب من 

اجل منعها من الســير بالشوارع بصورة 
رئيسية.

وأضــاف : أن املشــكلة احلقيقية بدأت 
عندما مت اســتيراد هذه املركبات من دون 
آمن  اســتحداث قوانني تضمــن حقوق 

العامة وحقوق مالكي هذه املركبات.
وتابع املصدر : اننــا نعامل »التوك توك« 

مثل أي عجلة او واسطة نقل وعليه ال بد 
من تســجيلها لدى دوائر املرور، وان حتمل 
لوحات مؤقتة لكي نستطيع إحصاءها، 
كما يفترض أن تكون لدى سائقها إجازة 
ســوق مســجلة بنحو  أصولي  لضمان 
وميكن محاســبة  املواطنــني،  ســامة 
ســائقها في حال وجود أيــة مخالفة أو 

سوء تصرف من سائقها.  

انتشار واسع
احد املواطنني بني لـــ« الصباح اجلديد » 
ان اآلونة األخيرة شــهدت انتشار ظاهرة 
دخيلــة على شــوارع العاصمــة بغداد 
وهي ظاهرة  الشــعبية حتديداً  واملناطق 
انتشــار املركبات الصغيرة )التوك توك(، 
هــذه املركبة بدأت تتكاثر بســبب صغر 
حجمها وقلة استهاكها للوقود حسب 
والتــي ال يتجاوز ســعرها احلالي 4000 $ 
بعدما كان ســعرها ال يتجاوز ال $2500، 
االمــر الذي يجعل ســائقيها ومالكيها 
عرضة خلســارة أموالهم ألنهــا وفي أي 
حلظة معرضة للســرقة وال شيء يثبت 
ملكيتهــا مــن جهة، ومن جهــة أخرى 
يجعلهــا عرضة للحجز فــي دوائر املرور 
ألنها غير مســجلة لــدى مديريات املرور 

العامة.
137 اصابة خال شهر

وعلى صعيد النتائج السلبية الستخدام 
وسائل النقل هذه، قال الدكتور مصطفى 
باسم الســعدي مدير مستشفى االمام 

علي )ع( عن تســجيل )137( حالة اصابة 
بالدراجات النارية خال شهر . 

وبني السعدي ان املستشفى تلقى خال 
شهر واحد هذه االعداد بسبب الدراجات 
الناريــة )التوك توك والســتوتة واألنواع 
االخــرى من الدراجــات( ومت خالها اجراء 
االســعافات االولية  ومت ادخــال البعض 
إصابات  الى  لتعرضه  املستشفى  منهم 
بليغة تتطلب الرقود فيها . مشــيراً الى 
ان اعداد هذا الشهر هي اكثر من الشهر 
املاضي بنســبة )%51( . اذ مت في الشهر 

الذي قبله تسجيل 70 اصابة.

التوك توك هندي األصل
التوك توك وســيلة نقل بسيطة »صنع 
في الهند« وهي مركبــة نارية ذات ثاث 
عجات، تستعمل غالباً كوسيلة للتنقل 

باألجرة.
وينتشــر »التوك توك« بكثــرة في الباد 
العربية  الباد  في  اآلســيوية، الســيما 
ويتســع التوك تــوك لراكبــني باملقعد 
اخللفــي )أو ثاثــة محشــورين بجانب 
بعض(، إضافة للســائق الذي يجلس في 

املقدمة.
تكسي الفقراء كما يسمى ينشط عمله 
في االحياء الفقيرة أو املكتظة )كمدينة 
والكاظمية(،  والشعلة  والشعب  الصدر 
اضافة الى االحياء التي توصف بالراقية، 
وهي بحسب مستعمليها وسيلة لنقل 

احلاجيات واالشخاص بأجور زهيدة 

مستشفى اإلمام علي )ع(: سجلنا 137حالة إصابة  خالل شهر واحد
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بغداد - ريا منعم: 
اكد وزير التجارة الدكتور محمد 
هاشم العاني على ضرورة تعزيز 
والتجارية  االقتصادية  العاقات 
التجاري  التبــادل  حجم  وزيادة 

العراقي مع مصر وتركيا .
وبحث الوزير خال لقائه السفير 
املصري تدعيم وتطوير العاقات 
الباد  التجارية خلدمة مصلحة 
، مؤكــدا ان العاقات العراقية 
طويل  تاريــخ  لهــا  املصريــة 
ومتميز وجتري على وفق اســس 
قويــة ومســتقرة وتطويرهــا 
وجتــاوز العقبات التي تعترضها 

مبا يخدم الشــعبني الشقيقني 
الى وجــود توجه إلعادة  , الفتاً 
النظر في اتفاقية التجارة احلرة 
مع عدد مــن الــدول العربية ، 
وتسعي الوزارة الى إيجاد حلول 
تخدم مصلحــة العراق والدول 
التي تدخل طرفا معه باتفاقات 

ثنائية في املستقبل .
املصريه  الشركات  العاني  ودعا 
االستثمارات  في  املشاركة  الى 
والشــركات مع القطاع اخلاص 
، معربا عن رغبته، في  العراقي 
"إقامــة معرض دائــم للجناح 
بغداد  املصــري فــي معــرض 

الدولي.
من جهته ابدى السفير املصري 
بتطوير  رغبتــه  موســى  عاء 
والتجارية  االقتصادية  العاقات 
بني البلدين ، فيما كشــف  عن 
زيــارة مرتقبة لوفــد اقتصادي 
مصــري إلــى بغــداد.، مؤكدا  
اســتعداد بــاده لتلبية حاجة 
العراق مــن املواد الغذائية"، وأن 
الســفارة املصرية ستكون أداة 
للتعاون املشــترك بــني العراق 

ومصر.
الى رغبة رجال  وأشار موســى 
االعمــال املصريني فــي إقامة 

للمنتجــات  دائــم  معــرض 
خال  من  املصرية  والشــركات 
املشــاركة في معــرض بغداد 
الدولي لعرض املنتجات املصريه 
وحتقيــق التحقيــق التقــارب 

الدائم .
على صعيد متصل اســتعرض 
الوزيــر مــع الســفير التركي 
العاقــات االقتصاديــة ورغبة 
تطوير  في  العراقيــة  احلكومة 
تركيا  مــع  العاقات  وتنميــة 
فــي جميع اجملاالت مبا يســهم 
فــي تنمية االقتصــاد العراقي 
وحــل القضايــا العالقــة مع 

الى  الفتا  التركية،  الشــركات 
ان املرحلــة املقبلة ستشــهد 
مزيدا مــن التعاون الثنائي على 
مســتوى العاقات االقتصادية 
والتجاريــة، فضا عــن اهمية 
الــدور التركي فــي حل قضية 
رئيس مجلس  وان  املياه، خاصة 
النــواب محمد احللبوســي قد 
ناقش مـــع القيـادة التركيــة 
هـذا املوضـــوع وكـان نتائــج 

املباحـثات مشجعـة.
من جانبه اشار السفير التركي 
فاحت يلدز الــى رغبة باده بدعم 
الصناعــات العراقية من خال 

اقامــة املصانع داخــل العراق ، 
معربا عن املــه بإمكانية فتح 
معبر جديد بني البلدين يسهم 
الشاحنات  مرور  تســهيل  في 
بـــني  املتبادلــة  والبضائــع 

البلديـن. 
وقــال يلــدز " نحــن فخورون 
بالعاقــات التي تربــط العراق 
وتركيا ونقيمها بشــكل كبير 
وهــذا طبيعــي كوننــا جيران 
البلدين  بــني  التجــارة  وتطور 
في  العاقات  بتطوير  يســهم 
جميــع اجلوانب، كــون التجارة 

تؤثر على جميع املفاصل.

مباحثات عراقية مع مصر وتركيا لتعزيز العالقات االقتصادية وزيادة التبادل التجاري



وزارة الكهرباء تعتزم 
العمل من اآلن للصيف 

المقبل 

الفراهيدي أول جامعة 
أهلية تحصل على شهادة 

اآليزو العالمية

الهيدروليكية تواصل 
تجهيز النفط بالكرفانات 

المقطورة

جلنة مشتركة من 
احلكومة والبرملان ملناقشة 

موازنة 2019 وتعجيل 
تعديلها

أن  إلــى،  املياحــي  ولفــت 
"مشــكالت عديــدة تواجه 
احملافظـــات تتطلـــب رؤية 
اخــرى مــن أجــل التعامل 
معها، فلدينا مـــدن مدمرة 
في االنبــار وباقــي املناطق 
أن احملافظات  احملــررة، كمــا 
نقصــاً  تعانــي  اجلنوبيــة 
كبيراً في اخلدمات وتفشــياً 
للبطالــة بــن اوســاطها 

الشبابية".
وشدد على، أن "بقاء املوازنة 
أن مجلس  يعني  بنصوصها 
النواب لن يحاسب احلكومة 
احلاليــة التي ســوف تتذرع 

في حــال فشــلها بأنها ال 
املالية  التخصيصات  متتلك 
باملشاريع  للقيام  املناســبة 
وكذا  العمل،  فــرص  وتوفير 
بالنســبة لتخصيص  احلال 
في  الوظيفيــة  الدرجــات 

مؤسسات الدولة".
أن "مجلس  املياحي،  وأوضح 
احلكومة  يطالــب  النــواب 
مع  تتفق  موازنــة  باعــداد 
رئيس  اعده  الــذي  البرنامج 
مجلــس الوزراء عــادل عبد 
املهــدي كونــه حتــدث عن 
مشاريـــع وآمـــاد زمنيــة 

لالجناز".
وبــن، أن "ممثل احلكومة في 
مجلــس النــواب أظهر لنا 
في جلسة امس االول كتاباً 
مجلـس  وقـوف  فيـه  يؤكد 

احلاليـة  املوازنـة  مع  الـوزراء 
مضافـــة عليهـا قسم من 

التعديالت".
وأورد، أن "هنــاك رأين داخل 
هو  االول  النــواب  مجلــس 
اجراء قســم من التعديالت 
من اجل ضمان ســرعة اجناز 
االعتماد  مت  مــا  وهو  املوازنة 
عليه رســمياً بعــد أن كان 
الــراي االخر مـــع ارجـــاع 
القانـون مـن أجـل تقديــم 

مسودة جديدة".
وخلص املياحــي بالقول، إن 
تتضمن  ال  احلالية  "املسودة 
وتوفير  واســتثمار  مشاريع 
تشــغيلية  امنا  عمل،  فرص 
ســـداد  مـــع  للرواتـــب 
القـروض التي مت استدانتهـا 
اليابان  مــن  اخلــارج  مـــن 

االميركية  املتحدة  والواليات 
وبريطانيا".

وكان رئيس الوزراء عادل عبد 
املهدي قـــال فـــي مؤمتـره 
الصحفـي األسبوعـي امس 
األول :"اتفقنــا مــع البرملان 
علـــى إبقــاء املوازنة عنده 
ومناقشــتها وشكلنا جلنة 
وتذهب  املاليـة  وزير  برئاسة 
رؤيـــة  وتطـــرح  للبرملــان 
احلكومــة اجلديـــدة عليها 
ميكن  فــال  واقعي  بشــكل 
املوازنـة  أبـــواب  كل  تغيير 
ونأمــل ان يســهم التعاون 
باإلسراع في  السلطتن  بن 

إقرارها".
وتابع عبد املهدي "سنبحث 
كردســتان  اقليم  موازنــة 
استطيع  وال  واقعي  بشكل 

ذلــك  شــخصياً  أقــرر  ان 
ووزارة  وزراء  وهناك مجلــس 
مالية ومجلس نواب واقليم 
هناك  وســتكون  كردستان 
جلنة أخــرى تضم ممثلن عن 
حلل  واحملافظــات  االقليــم 

العقبات".
توجد  "ال  الوزراء  رئيس  وأكد 
قــرارات فوقية فــي املوازنة 
وســنناقش حصصهم وفق 
قواعــد واضحــة والبد من 
ومالية  قانونية  مســوغات 
حتقــق العدالــة وتنصــف 
العراقي  والشعب  احملافظات 

بشكل متوازن".

مجلس النواب لن يناقش 
استكمال الكابينة 

الوزارية اليوم وسينصرف 
الى تشكيل جلانه

واضاف ان “البرملان سيسمي 
اعضاء اللجنة املشتركة مع 
احلكومة من اجل انهاء أزمة 
املوازنة واالسراع في متريرها”، 
“املفاوضات  ان  الى  مشــيرا 
جارية  مازالت  السياســية 
اسمـــاء  تقــدمي  بشــان 
حال  في  للوزارات  املرشحن 
تقدميهـــا فـــي جلســـة 

الغـد”.
البرملان واحلكومة قررا،  وكان 
جلنة  تشكيل  الثالثاء،  امس 
ملنع  اجلانبن  مشــتركة بن 
اعــادة املوازنة مــن البرملان 
الى احلكومة واالســراع في 
متريرها بعد اجراء التعديالت 

املطلوبة.

تتمات ص1

الملف األمني

نينوى ـ خدر خالت:

في مدينــة تعــد الثانية على 
مســتوى العراق من حيث عدد 
الســكان وثقلهــا الثقافــي، 
تقــع آالف اخملالفــات املروريــة 
أو  حســيب  دون  مــن  يوميــا 
رقيب، وفوضى عارمة ال تشــبه 
ســوى تلك الفوضــى في مدن 
إفريقية فقيرة وبائســة تفتقر 
او  اليت"  "الترفــك  لتقاطعات 
ملدن التينية يسيطر على األمن 
فيها مافيات اخملدرات، على وفق 
حالة  عن  ناشــطون  يقوله  ما 

املرور في مدينة املوصل.
وأنــت تتجول بشــوارع مدينة 
منطقــة  اي  وفــي  املوصــل، 
االميــن  بجانبيهــا  ســكنية، 
وااليســر، ثمة عامل مشــترك 
"الفوضــى  وهــو  للمشــهد 
املرورية"، حيث ميكنك ان تتوقع 
اي تصرف مفاجــئ من قبل اي 
من  ويعبر  مــا،  ملركبة  ســائق 
اي مــكان باجتاه اي مــكان، اما 
)الكيات  املواطنن  سيارات نقل 
على وفق التســمية الشائعة( 
فــان اصحابها يقفــون حيثما 
يريدون، ويــردون بنرفزة واضحة 
ضد اي انتقاد لتصرفاتهم التي 

تخالف ابسط قواعد السير.
يقول الناشــط املوصلي موفق 
فخــري اللهيبي لـــ "الصباح 
اجلديــد" ان "فوضــى املرور في 
ليس  املوصل  شــوارع مدينــة 
لهــا نظيــر اال رمبا فــي مدن 
وتفتقر  وبائسة  فقيرة  افريقية 
و حتى لالشــارات  لالســفلت 
الضوئيــة، او في مــدن اميركا 
الفوضى  تعمها  التي  الالتينية 
القانون حيث تســيطر  وغياب 
على الشوارع املافيات وجماعات 

اجلرمية املنظمة".

االف  ان  القول  "ميكنني  واضاف 
تقع  يوميا  املروريــة  اخملالفــات 
باملوصل، حيث ان مئات السواق 
يوقفــون ســياراتهم حيثمــا 
اخملالفن  من  وعشرات  يشاؤون، 
املرور  ولقوانــن  الســير  الجتاه 
يفعلون ما يشــاءون،  وعشرات 
االرصفــة  يعبــرون  منهــم 
ليصلوا  الشــوارع  ليقطعــوا 
ملرامهم باسرع وقت ممكن، وهذا 

امر ال يطاق".
اما الناشط فواز جميل العزاوي، 
القانون  فقال من جانبه "فرض 
وهيبة الدولة وســطوتها يبدأ 
من الشــارع، وان احترام قوانن 
املرور  شــرطة  وكوادر  الســير 

هو نقطــة االنطالق في احترام 
القانون العام".

وتابع بالقول "لكن لالسف في 
اغلب شوارع مدينة املوصل هذا 
الشيء مفتقد، حيث ميكننا ان 
نرى العجب، ففي الشارع العام 
مبنطقة حــي النور مثال، اضطر 
اصحاب احملــال التجارية لوضع 
اسالك شائكة بن شارعن ملنع 
الســواق اخملالفن من ممارســة 
مخالفة  في  احملببــة  هوايتهم 
واخلروج  والدخول  السير  قوانن 
من طريق عــام ومزدحم في اي 

وقت يشاؤون".
اغلب  "تضرر  ان  العــزاوي  ويرى 
جسور املوصل والطرق الرئيسة 

ال يعني السماح بنشر الفوضى 
وغلبة قانــون الغاب، ففي دورة 
النبي يونس، التي تشهد زحاما 
حتى  صباحــا  الســابعة  منذ 
الســابعة مســاء، قام عنصر 
بشــرطة املرور بفــرض غرامة 
لســيارة  مركبة  ســائق  على 
كيا )للنقــل اخلاص( النه خالف 
وسبب  السير  قوانن  وبشــدة 
اربــاكا حادا في حركة الســير 
حينهــا، لكن لالســف قامت 
سيارات  اصحاب  من  مجموعة 
الكيا بالتهجم على عنصر املرور 
املسكن  واضطر  نابية،  بألفاظ 
للتهرب منهم واالحتماء مبفرزة 

قريبة من زمالئه".

ومضى بالقــول "وهنالك ايضا 
الباعــة املتجولون ممــن يجرون 
ويعرضون  اخلشــبية  عرباتهم 
بضائعهم من الفواكه واخلضر، 
ابدا  يعبــؤون  ال  ايضــا  وهؤالء 
حيثما  ويتوقفون  املرور،  بقوانن 
املشــهد  ويعقــدون  يريــدون 
الزدحام  مناخا سلبيا  ويخلقون 

السير".
ونــوه العزاوي الــى ان "فوضى 
لطرف  حتميلها  ميكــن  ال  املرور 
او طرفن فقط، بل ان احلكومة 
والطــرق  والبلديــات  احملليــة 
املسؤولية  يتحملون  واجلســور 
االكبــر، كما ان املواطن يتحمل 
جانبا مهما من هذه املسؤولية، 

يشتكون  املرور  عناصر  ان  حيث 
احيانا من ان الكثير من ســواق 
املوصــل عندما يذهبــون ملدن 
اقليــم كردســتان، ال يلتزمون 
بقوانن السير، لكنهم يتخلون 

عن ذلك في شوارع املوصل".
منوهــا الى ان "شــرطة املرور 
بحاجــة لتعامل صــارم واكثر 
جدية مع هذه الفوضى، وينبغي 
وجود قــوات امنية مــع مفارز 
املرور ملنــع اي جتاوز ضدهم، النه 
آن االوان للتعامــل بالغرامــات 
او اآلنية ضد الســواق  الفورية 
اخملالفن، ألنــه من غير املعقول 
ان تســتمر هــذه الفوضى الى 

االبد".

وأنت تتجول بشوارع 
مدينة الموصل، وفي اي 
منطقة سكنية، بجانبيها 
االيمن وااليسر، ثمة عامل 
مشترك للمشهد وهو 
"الفوضى المرورية"، 
حيث يمكنك ان تتوقع اي 
تصرف مفاجئ من قبل اي 
سائق لمركبة ما، ويعبر 
من اي مكان باتجاه اي 
مكان

فرض القانون يبدأ من "احترام السير"

المخالفات المرورية تحيل الموصل الى فوضى بال رقيب

بغداد ـ سطو مسلح 
ذكر مصــدر أمني في الشــرطة 
أن  األربعــاء،  أمــس  العراقيــة 
مجموعــة مســلحة اقتحمــت 
منزال شــمالي العاصمة وسرقت 

مصوغات ذهبية ومبالغ مالية.
"مســلحن  ان  املصــدر  وقــال 
يوم  اقتحموا صبــاح  مجهولــن 
امــس منــزال في منطقة ســبع 
قصور شــمالي العاصمة، وقاموا 
بســرقة مصوغات ذهبية ومبالغ 
مالية لم يقــدر ثمنها" ، مضيفا 
ان "قوة امنية طوقت مكان احلادث، 
وفتحت حتقيقا ملعرفة مالبساته"

ديالى – اشتباكات مسلحة 
افاد مركــز االعــالم االمني امس 
"دواعش"  ثالثــة  االربعــاء، مبقتل 
واصابة منتســب بالشــرطة في 
اشــتباكات مســلحة داخل قرية 

مبحافظة ديالى .
وقال املركز  ان "قوة مشتركة ضمن 
اجرت عملية  ديالى  قيادة عمليات 
تفتيش شــملت عدد من املناطق 
ضمن قاطع املســؤولية من بينها 
قرية العيون"، مضيفا ان "العملية 
أسفرت عن قتل ثالثة ارهابين في 
االشــتباكات معهم،  بعد  القرية 
الشرطة  منتســبي  أحد  وإصابة 

بجروح طفيفة" 

كركوك – اعتقال ارهابي 
اعلن املتحدث باسم وزارة الداخلية 
امس االربعاء، عن اعتقال قيادي في 
"داعش" مبحافظة كركوك، مبينة 
ان ذلك جاء بعد اعترافات شقيقه 

عليه.
اللواء ســعد معن  املتحدث  وقال 
ان "مفارز اســتخبارات الشــرطة 
وكالة  ضمــن  العاملة  االحتاديــة 
والتحقيقــات  االســتخبارات 

االحتادية فــي وزارة الداخلية القت 
القبض على احد قياديي داعش في 
قرية تــل خديجة ضمن محافظة 
كركــوك"، مبينــا ان "املعتقــل 
صادرة بحقة مذكرة قبض بقضايا 

إرهابية". 

بابل – عملية دهم وتفتيش 
في شرطة  امني  كشــف مصدر 
محافظــة بابل امــس االربعاء ان 
دهم  عملية  نفد  الشعبي  احلشد 
وتفتيش مــن مناطق جرف النصر 
باجتاه مناطق العاصمة بغداد ملنع 
اي تسلل لعناصر داعش االرهابية.

وذكر ان " احلشــد الشعبي شرع 
بعمليــة دهم وتفتيــش بعد ورود 
عــن  اســتخباراتية  معلومــات 
للتســلل  داعش  خاليا  محاولــة 
عبــر جرف النصــر الــى املناطق 
الواقعــة شــمال شــرق الناحية 
بغــداد"، مضيفا  العاصمة  باجتاه 

ان العملية اســفرت عــن العثور 
على بعض االنفاق واحلفر التي كان 
التنظيم يرمي استعمالها ، فضال 
عن ضبط اسلحة ومواد متفجرة". 

كربالء – عمليات دهم
افــاد مصــدر امني في شــرطة 
محافظة كربالء واملنشــآت امس 
االربعــاء انــه ضمــن الواجبــات 
اليوميــة التي تســهم في تعزيز 
بعمليات  متكنت  والســالم  األمن 
دهم واسعة من القبض على عدد 
املتهمن في عمــوم احملافظة  من 
واضاف املصــدر ان مفارز مكافحة 
اســتثنائية  وبجهــود  األجــرام 
متكنت من القبــض على عدد من 
املتهمــن بجرائــم متنوعة خالل 
األيــام املاضيــة. وأفــادت مديرية 
الشــرطة ان املتهمن احيلوا الى 
استكمال  لغرض  اخملتصة  اجلهات 

االجراءات القانونية بحقهم. 

الديوانية – اعتقال متهمني 
اعلــن مصــدر امني في شــرطة 
محافظــة الديوانية امس االربعاء 
ان مفارز مركز شــرطة احلسن ع 
والنهضــة القــت القبض على ٦ 
مبواد  للقضاء  متهمن مطلوبــن 
قانونية مختلفة من بينها جنائية 
تتعلق بأخذ املال بالقوة وذلك خالل 
حملة واســعة قامت بها للبحث 

عن املطلوبن.
واضــاف املصدر ان مفارز قســم 
احملافظة  فــي  اإلجرام  مكافحــة 
على  القبض  إلقــاء  مــن  متكنت 

متهم مطلوب بقضية قتل.

ميسان – عمليات امنية 
افاد مصدر امني في مديرية شرطة 
ميســان امس االربعــاء إن مفارز 
أقسام الشــرطة وأفواج الطوارئ 
والصنــوف األخرى العاملة تواصل 

امنياً  املطلوبن  ملالحقة  عملياتها 
في عموم احملافظة  أســفرت عن 
القبــض على عدد مــن املتهمن 
بجرائم اســتناداً إلحكام قضائية 

مختلفة.
وبــن املصــدر ان عمليــات مفارز 
الشــرطة  اســفرت عن القبض 
على عــدة متهمن بقضايا القتل 
والسرقة وحيازة املواد اخملدرة فضال 
عن عدة متهمن ضبط بحوزتهم 

كمية من االطالقات النارية.

نينوى – اعتقال هارب 
أعلــن مصــدر امني في شــرطة 
االربعاء  امــس  نينوى  محافظــة 
القبــض علــى هارب من ســجن 
بــادوش في اجلانب االيســر ملدينة 

املوصل.
وقــال املصــدر  إن "فــوج طوارئ 
الثاني عشــر التابع لقيادة شرطة 
نينوى وبناًء علــى تعاون املواطنن 

القى القبض على أحد الســجناء 
بادوش( بعد  الهاربن من )ســجن 
االرهابية  داعش  عصابات  سيطرة 
على مدينــة املوصــل والذي كان 
محكوماً عليه بالسجن مدة )15( 
ســنة" ، مضيفا انــه "مت القبض 
عليه في منطقة حي )الزهراء( في 

اجلانب األيسر ملدينة املوصل".

البصرة – حترير مختطف 
اكــد مصــدر أمني في شــرطة 
االربعاء  امــس  البصرة  محافظة 
حترير شاب مختطف والقاء القبض 

على خاطفيه شمال احملافظة.
وقال املصدر إن "شــاباً تعرض الى 
االختطــاف، وبعــد ســاعة على 
ارتــكاب اجلرمية مت حتريــر اخملتطف 
أن  والقبض على خاطفيه"، مبيناً 
"اخلاطفــن مت القبض عليهم في 
الواقعة شمال  النشــوة  سيطرة 

احملافظة". 

سطو مسلح في منطقة سبع قصور شمالي بغداد * مقتل ثالثة "دواعش" في اشتباكات داخل قرية بديالى 
اعتقال هارب من سجن بادوش أيسر الموصل * تحرير مختطف والقبض على خاطفيه شمالي البصرة
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بغداد ـ الصباح الجديد:
أكد وزير الكهرباء الدكتور لؤي اخلطيب، على 
العمل من اآلن استعداداً ألشهر صيف ٢٠١٩، 
من أجل تقدمي خدمة أفضــل الى املواطنن 

في مجال جتهيز الطاقة الكهربائية.
وشــدد الوزير خــالل لقائه باملــالك املتقدم 
لقطاعــي نقل وتوزيع الطاقــة الكهربائية 
على التنسيق العالي مع وزارة النفط لتلبية 
احتياجــات محطــات التوليد مــن الوقود 
بانواعه، فضــال عن تلبية جميع االحتياجات 
نقل  اســتيعاب شــبكات  بزيــادة  اخلاصة 
الطاقــة الكهربائية وفــك االختناقات من 
اجل اســتيعاب الطاقات التوليدية اجلديدة، 
الى جانب العمل بشــكل متواصل لتأهيل 

شبكات توزيع الطاقة الكهربائية..
واســتعرض املديــرون العامــون، احتياجات 
شــركاتهم ومديرياتها، اســتعداداً ألشهر 
صيف ٢٠١٩. ومت التاكيد على زيادة التنسيق 
مــع اجلهات األمنيــة للحد مــن العمليات 
اإلرهابية والتخريبية التي تطال خطوط نقل 

الطاقة الكهربائية.

بغداد ـ الصباح الجديد:
والبحث  العالــي  التعليــم  وزارة  أعلنــت 
العلمــي أمــس األربعاء حصــول جامعة 
الفراهيدي األهلية على شــهادة اآليزو في 

إدارة نظام اجلودة.
وقــال معاون مدير دائــرة التعليم اجلامعي 
األهلي بالوزارة طارق محمد حمزة, في بيان 
تلقت "الصبــاح اجلديد" نســخة منه إن 
"جامعة الفراهيــدي األهلية حصلت على 
شــهادة األيزو }2015 :9001{ في إدارة نظام 

اجلودة".
وبن، أن "اجلامعة حرصت على متيز خدماتها 
التعليمية وترصن بناها التحتية عن طريق 
توفير مســتلزمات العملية التدريســية" 
، مبينــا أن "جامعــة الفراهيــدي هي أول 
جامعة عراقية أهلية حتصل على شــهادة 

األيزو العاملية في مجال اجلودة". 

بغداد ـ الصباح الجديد:
العامــة للصناعــات  الشــركة  تواصــل 
الهيدروليكية إحدى شركات وزارة الصناعة 
واملعــادن جتهيز شــركة االستكشــافات 
بالكرفانات  النفط  لوزارة  التابعة  النفطية 
املقطــورة التخصصية علــى وفق العقد 

املبرم بن الطرفن.  
وقال مدير عــام الشــركة املهندس حيدر 
ناصر ظاهر أن الشــركة ومن خالل مصنع 
امليكانيك والكهرباء التابع لها تبذل جهودا 
اســتثنائية لتنفيذ العقــد وجتهيز كامل 
الكمية املتعاقد عليها والبالغة )94( كرفانا 

وبقيمة اجمالية بلغت )3( مليارات دينار  .
واشــار املدير العام الى ان الكرفانات اجملهزة 
ذات مواصفات خاصة وعلى وفق التصاميم 
واملواصفــات الفنية والعامليــة املعتمدة ، 
مؤكــدا ان منتج الشــركة اثبــت جدارته 
ونــال استحســان جميع اجلهــات مااثمر 
عن ورود طلبات عديدة من شــتى قطاعات 
ومؤسســات الدولــة ، مبديا االســتعداد 
واالمكانية لتلبية كافة الطلبات بالكميات 

واملواصفات املطلوبة.

جانب من اخملالفات املرورية في املوصل

بغداد - الصباح الجديد:
والشــؤون  العمل  وزارة  اعلنت 
االجتماعيــة ، امــس األربعاء، 
التقــدمي على قروض  فتح باب 
املشاريع الصغيرة املدرة للدخل 

للباحثن عن العمل املسجلن 
الوزارة  بيانــات  قاعــدة  ضمن 
واالنبار  ديالــى  محافظات  في 
وواسط ابتداء من 4--11 2018 

لغاية 4ـ 12ـ 2018.

وذكــر بيــان للــوزارة تلقــت  
"الصبــاح اجلديــد "نســخة 
منــه، ان” التقدمي على القروض 
االلكتروني  املوقع  عبر  سيكون 
للــوزارة وملدة شــهر من تاريخ 

الراغبن  داعيــا  التقــدمي،  بدء 
مــن الباحثــن عــن العمــل 
بيانات  قاعدة  ضمن  املسجلن 
دائرة التشــغيل والقروض الى 
التقدمي الكترونيـا علـى موقـع 

الـوزارة”.
واضاف البيــان ان” وزارة العمل 
متنــح قروضــا ضمــن برنامج 
الصغيــرة  املشــاريع  دعــم 
وبرنامج الستراتيجية الوطنية 

للتخفيــف مــن الفقر فضال 
الصناعية،  اخلدمات  قروض  عن 
مبينا ان جميــع تلك القروض 
يتم التقــدمي عليها عن طريق 

املوقع االلكتروني للوزارة”.

العمل تفتح باب التقديم على القروض الصغيرة في ثالث محافظات
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بغداد - الصباح الجديد: 

اكــد وزيــر التجــارة الدكتــور 
الى  زيارته  ان  هاشــم  محمــد 
دوائر ومؤسســات الوزارة جاءت 
ملعرفــة ما يدور فيهــا عن قرب  
مبينــا ان العمــل فــي املرحلة 
املقبلة لن يكون تقليديا في تلك 
املؤسسات وانه ال بد من تضافر 
وصوال  االخطاء  لتجــاوز  اجلهود 
لتحقيق االهداف مبا يلبي حاجة 
املواطن خاصة في توفير مفردات 
، وفيما وعد  التموينية  البطاقة 
بتحقيق تلك االهداف فانه شدد 
على عدم التفريط بعامل الوقت 

واختزاله.
الدكتور  التجــارة  وزيــر  وقــال 
محمــد هاشــم ان زياراتي الى 
امنا جاء  الوزارة  دوائر ومؤسسات 
لغرض االطــالع و معرفة مايدور 
فيها عن قــرب ، مبينا ان زياراته 
املقبلة  لن تكــون تقليدية وان 
عنصر املفاجآت سيكون حاضرا 
فــي كل زيارة مــن حيث الوقت 

واملكان والطريقة.
وكان وزير التجارة عقد اجتماعا 
االداري  الــوزارة  وكالء  ضــم 
العامني  واملــدراء  واالقتصــادي 
واســتمع خالله الى شــرح عن 
والدوائر  الشركات  عمل  طبيعة 

ومعوقات عملها.
الى  االجتماع  خالل  هاشم  ودعا 
التي  والبرامج  اخلطــط  حتديث 
الشركات من خالل جتاوز  تعدها 
اخلدمات  افضل  وتقدمي  االخطاء 
للمواطنني عبر اليات ميكن فيها 
اســتثمار الوقــت واجلهود معا 
واكــد على انه ال بــد من برامج 
الى  للوصــول  واقعية  عمليــة 
ووعد  بسرعة  املنشودة  االهداف 
بتحقيق تلــك االهداف في وقت 
شــدد فيه على عــدم التفريط 

بعامل الوقت واختزاله.
واكــد الوزيــر ان املرحلة املقبلة 
تتطلــب تضافر اجلهــود وجتاوز 
االخطــاء وصــوال الــى حتقيق 
االهداف مبــا يلبي حاجة املواطن 
توفير  فــي  خاصــة  العراقــي 
حيث  مــن  الغذائية  املفــردات 

اجلودة واستقرار الية التوزيع ،
مشيرا الى اهمية توزيع املفردات 
الغذائية كاملة مــن دون جتزئة 
االعالن  عبر  التوقيتــات  وحتديد 
املواطنني  حصــص  توزيــع  عن 
 ، واضحــة  زمنيــة  بتوقيتــات 
ومضى الــى القول «هذا يدفعنا 
الى التدقيــق بعمل وكالء املواد 
الغذائية فــي جميع محافظات 
خالل  من  اخملالفني  وبيــان  البالد 
تشــديد الرقابة واتخاذ اجراءات 
الوكالة  ســحب  حد  الى  تصل 
ومنحها الــى وكيل اخر لضمان 
منع تســرب املواد واحليلولة دون 

استبدالها مبواد رديئة.
جلنة  بـــتشكيل  الوزير  ووجــه 
وزارية للنظــر مبخالفات الوكالء 
والتدقيــق بعملهــم فضال عن 
الوهمية  باالســماء  التدقيــق 
املوجــودة لدى بعــض العائالت 
الصحة  وزارتي  مع  والتنســيق 

بيانات  تزويد  بهــدف  والداخلية 
قوائم  من  وشــطبهم  املتوفني 
التموينية  بالبطاقة  املشمولني 
حيث ان هناك اعداد كبيرة يجب 
التعامل معها بجدية من خالل 
جلان تدقيقية تصل الى احلقيقة 
، ودعا ايضا الــى ان يكون املدير 
العــام في دائرته مركز اشــعاع 
من خالل متابعة تفاصيل عمله 
وبــذل قصــارى اجلهــود خلدمة 

شعبنا العزيز .
ولفــت الوزير الــى ان هذا االمر 
يحتــاج الــى واقعيــة وجهود 
تضع  جديدة  وخطط  مضاعفة 
فــي نظــر االعتبار الــدور الذي 
تضطلع به هذه الــوزارة كونها 
مســؤولة عن قــوت النــاس ، 
وخلص الى التاكيــد بان الفترة 
املقبلة ستكون تقوميية الصالح 
التجارة  وزارة  مؤسســات  عمل 
الرأي  اوساط  في  صورتها  وتغير 

العام االمر الــذي يتطلب املزيد 
من املثابرة واالخــالص والتفاني 
تؤكد  رائعــة  واعطــاء صــورة 
العمل اجلماعي الذي ينطلق من 

مصلحة الوطن واملواطن.
كما تفقد الوزير قسم السيطرة 
النوعيــة في الشــركة العامة 
لتجــارة املــواد الغذائية واطلع 
يتبعها  التــي  االجــراءات  على 
القســم فــي التدقيق وفحص 
والزيت)  السكر   ) الغذائية  املواد 
بواســطة  مخازنها  الى  املوردة 

املناشئ الوطنية.
واكد هاشم على اهمية تطبيق 
العراقية  القياســية  املواصفة 
فــي عمليات الفحــص اخملتبري 
والتدقيق بالنوعيات قبل عملية 
جتهيــز املواطنــني، فضــال عن 
توفيــر االدوات واملعدات اخلاصة 
الفحــص بشــكل  بعمليــات 
دوري لضمان انســيابية عملية 

الفحص اخملتبــري وحتديد نتائج 
الكميات املتعاقد عليها.

وكانــت وزارة التجارة قد اعلنت 
عن اســتمرار الشــركة العامة 
لتجــارة املواد الغذائية تســلم 
البطاقــة  مفــردات  وجتهيــز 
التموينية إلــى املواطنني ضمن 

احلصص املقررة .
وقال مدير عام الشركة املهندس 
قاسم حمود  ان  مركز مبيعات 
الرصافة في بغداد  جهز مناطق 
( صليخ - حي املغرب - حي الربيع 
- اخلليج العربي – بغداد اجلديدة 
) باكثر من (273) طنا من السكر 
والزيــت بينما جهــز م.م  االمام 
علــي ( ع ) مناطق مدينة الصدر 
كمية اكثــر من (1098) طنا من 

السكر وزيت الطعام
وان فــروع املثنــى جهــز كمية 
وبابــل جهز كمية  طنا   (2031)
(3,455) طنــا والديوانيــة جهز 

والنجف  طنــا   (2167) كميــة 
(2596) طنا من مادتي الســكر 
والزيت ضمن احلصص املقررة في 

البطاقة التموينية .
وفي الســياق ذاته اشــار املدير 
العام الى قيام فرع نينوى (مجمع 
مخازن بازوايا وســايلو املوصل ) 
بتجهيز مناطــق (العربي ,قيارة 
,الكلك  ,الشــورة  ,احلضر  خارج 
,موصــل اجلديــدة , املامون,باب 
اجلديــد , احلدبــاء , وادي حجــر 
,الشفاء ,الرفاعي ,تلعفر ,القوش 
متام  ,ابــي  ,الفــاروق  ,تلكيــف 
,اليرموك,دانــة احلمدانية ,حمام 
داخل,العياضية,احمللبية,بعاج,قي
روان ,زمار ,حميدات,ربيعة,شمال 
من  كبيرة  بكميــات  ســنجار) 
مادتي الســكر والزيت لتغطية 
احتياجات العائــالت من املادتني 
املقررتني ضمــن مفردات احلصة 

التموينية .

وزير التجارة يؤكد العمل في المرحلة 
المقبلة سيكون ليس تقليديا 

كشف أن العمل سيكون بعنصر المفاجآت

أكد الوزير أن العمل 
في المرحلة المقبلة 
لن يكون تقليديا في 

تلك المؤسسات وأنه ال 
بد من تضافر الجهود 
لتجاوز األخطاء وصوال 

لتحقيق األهداف بما 
يلبي حاجة المواطن

جانب من االجتماع

بغداد – الصباح اجلديد
بحــث وزيــر الصناعــة واملعــادن 
الدكتــور صالح عبــداهللا اجلبوري 
العراقية  الصناعات  احتاد  رئيس  مع 
السيد علي صبيح الساعدي وعدد 
مــن أعضــاء مجلــس إدارة االحتاد 
لتقدمي التهاني لســيادته مبناسبة 
تسنمه منصبه ومهامه في الوزارة 
والتمنيات بالتوفيق والنجاح خلدمة 

الصناعة العراقية. 
أهمية  اللقــاء  الوزيــر خالل  وأكد 
والتعاون  التنســيق  وتفعيل  تعزيز 
املشترك بني الوزارة واحتاد الصناعات 
والعمل  التواصل  ودميومة  العراقية 
بــني اجلانبني في املرحلــة املقبلة ، 
مبديــا اســتعداده الكامل لدعم 
الصناعيــني وتشــجيعهم علــى 
حيوية  صناعيــة  مشــاريع  إقامة 
مهمــة تخــدم البلــد واملواطــن 
السوق  حاجة  تلبية  في  وتســهم 
احمللية ومؤسسات الدولة من شتى 
املنتجــات الوطنية وتقــدمي ودعم 
اخلدمات فــي البــالد وتوفير وخلق 
فرص العمل. من جانبه أبدى رئيس 
احتاد الصناعات العراقية استعداده 

للعمل والتعــاون مع الوزارة ودعمه 
لكل اجلهــود التي تبذلها للنهوض 
وتنويع  وحتسني  الصناعي  بالقطاع 

اإلنتاج احمللي. 
الوزارة  الوزير شــركات  كما وجــه 
مســتقبلية  خطة  بوضــع  كافة 
خــالل شــهرين للنهــوض بواقع 
هذه الشــركات وقال اجلبوري خالل 
اجتماع عقده في مقر الوزارة واعداد 
دراسة لتحديد ماهو املطلوب خالل 
امام  واننا  املقبلة ســيما  الفتــرة 
نتائج  يســتوجب حتقيق  كبير  حتد 
ملموســة امام الشعب ما يتطلب 
مستقبلية  ودراسات  خطط  اعداد 
يتم من خاللها تشخيص املعوقات 
والصعوبات لغــرض جتاوزها وايجاد 
احللول املناســبة لها لغرض حتقيق 
التغيير  االهداف املرجوة في احداث 
والتطويــر فــي الواقــع الصناعي 
لشركات الوزارة كافة ، مشيرا الى 
ان الصناعــة العراقيــة تتجه نحو 
التراجع في الوقت الذي متتلك فيه 
التي جتعلها  واخلبــرات  االمكانيات 
قــادرة علــى النهوض واالســهام 
الفاعل قــي دعم االقتصاد الوطني 
مــا يتطلــب العمل بــروح الفريق 

الواحد العادتها الى سابق عهدها . 
هذا وقــدم املدراء العامــون للوزير 
خالل االجتماع شــرحا موجزا حول 
طبيعــة عمــل شــركاتهم واهم 
املشكالت واملعوقات التي تعترضها 

بواقع  لالرتقاء  الشــركات  وخطط 
العمــل واالنتــاج فيها واســتمع 
الوكالء  ومداخالت  الى مالحظــات 
عن  العام  واملفتش  واملستشــارين 
واقع شــركات الوزارة ومقترحاتهم 

لتطويرها . 
من جانب اخر تقيم وزارة الصناعة 
سلســلة مــن نــدوات التوعيــة 
املؤسســي  التميز  امنــوذج  لعرض 
في  تطبيقه  وإمكانيــة  األوروبــي 

الوزارة وشــركاتها مبشــاركة عدد 
مــن موظفــي الــوزارة وممثلني عن 
الشركات من مدراء أقسام من ذوي 
األساتذة  فيها  وحاضر  االختصاص 
كل من عايدة كاظم حسن و خلود 
إبراهيم علوان ومهند نايف جاسم ،

تعريفي  مفهوم  الورشــة  وتناولت 
حــول التميز املؤسســي على وفق 
النموذج األوروبــي  وكيفية العمل 
الوزارة وشــركاتها وكيفية  به في 
االمثل  االســتعمال  علــى  القدرة 
انتاج سلعة  للموارد املتاحة بهدف 
او تقــدمي خدمة وحتقــق ربح ورضا 
جميع الشــركاء من عاملني وزبائن 
وذلك من خالل وضع منهاج شفاف 
تقــومي االداء وتشــخيص مواطــن 
القوة والضعف في مســيرة عمل 
الــوزارة وشــركاتها الن معظــم 
املؤسســات الصناعيــة واخلدمية 
تعاني مــن عدم وجــود اداة فعالة 
لتقييــم ادائهــا ومن اجــل جعل 
املؤسســات متميــزة يجب حتقيق 
مستويات اداء باهرة ومستدامة مبا 
يلبي او يتجاوز توقعات املعنيني بها 
في ظل التغيرات املســتمرة وذلك 
بفرض التحســني ووضع االجراءات 

الكفيلة بزيادة فاعليتها وكفاءتها 
ورفع مستوى األداء ، وتهدف الندوة 
إلى تطوير املــالكات العاملة وزيادة 
خبرتها واعادة الثقافة املؤسساتية 
في الشركات وذلك من خالل تنفيذ 
بكفاءة  واخلطط  االســتراتيجيات 
عاليــة مــن اجل حتســني فاعلية 
تأدية  فــي  املؤسســات  وكفــاءة 
التي  االهــداف  وحتقيق  وظائفهــا 
انشــئت من اجلها وبناء مستقبل 
املؤسسة  قدرة  وتنمية  مســتدام 
التي تلعب دورا رئيســا في إحداث 
التحــوالت في القطــاع احلكومي 

والقطاع اخلاص .
وكانــت الندوة حافلــة باملعلومات 
املهمــة والقيمة جدا عــن التميز 
املؤسســي وذلــك ملعاجلــة بعض 
إلى  وإيصالها  العامــة  املفاهيــم 
احلاضرين بصورة مبسطة وسلسلة 
احللول  الورشة إليجاد  كما تطرقت 
الندوة  وشــهدت   ، لها  املناســبة 
تفاعل احلاضرين وبشكل إيجابي مما 
أشــرت منها عدة مقترحات سوف 
والتطبيقي  العملــي  مداها  تأخذ 
منها  تعانــي  التي  املعوقــات  حلل 

بعض شركات الوزارة .  

تقرير

وزير الصناعة يدعو الى وضع خطط مستقبلية للنهوض بواقع الشركات 
بحث مع رئيس اتحاد الصناعات النهوض بواقع القطاع 

الزراعة تهيب بمربي 
األسماك االلتزام بقوانين 

إنشاء األقفاص العائمة

العمل تقيم ورشة 
عن نظم إدارة الصحة 

والسالمة المهنية

بغداد - الصباح الجديد:
طالبــت وزارة الزراعــة مربي االســماك 
والتشــريعات  بالتعليمــات  االلتــزام 
القانونية اخلاصة بانشاء وتربية االقفاص 
العائمة التي صدرت وفقاً لتوصيات جلان 
الزراعة  وزارات  بني  ومخاطبات  مشتركة 
واملوارد املائيــة والتعديالت الصادرة بهذا 
اخلصوص مبوجب طلبات من وزارة البيئة .
اخلاصة  واالليــات  الضوابط  وتضمنــت 
بنصــب االقفاص العائمــة مبنح االجازة 
من قبل دائرة الثــروة احليوانية وجتدد من 
قبل دوائر ومديريات الزراعة في احملافظات 
ويلتــزم صاحــب املشــروع بالتعليمات 
الصادرة والســماح باجراء الكشــوفات 
واستحصال موافقة الدوائر ذات العالقة 
املتمثلة بــوزارات ( الزراعة، البيئة، املوارد 
املائيــة) والدوائــر الســاندة (مجلــس 
احملافظة، البلدية للمحافظة املعنية) مع 
ان يتبعها كشــف من الشعبة الزراعية 
االقفاص  لنصب  املوقــع  يثبت صالحية 
الفنية  التعليمات  فضالً عن العديد من 
االقفاص اســفل  باختيار نصب  اخلاصة 
محطات تصفية املياه مبســافات معينة 
ومنــع اســتعمال املــواد الكيميائيــة 
والعالجية اال حتت اشراف الدوائر اخملتصة 
وتغذية االســماك مبواد علفية مصنعة 
ً وان الــوزارة تطالب املربني بضرورة  حصرا
دون  بالتعليمات كونهــا حتول  االلتــزام 
تضرر الثروة الســمكية ومتنع الهالكات 
والــوزارة خاصة بدعم هذه الثروة املهمة 

دعماً القتصادنا الوطني

بغداد - الصباح الجديد:
نظمت وزارة العمل والشــؤون االجتماعية 
بالتعــاون مع اجلهــاز املركــزي للتقييس 
التخطيط  وزارة  في  النوعية  والســيطرة 
ورشــة عمــل عــن نظــم ادارة الصحة 
والســالمة املهنيــة واملواصفــة اخلاصة 
بنظام إدارة السالمة والصحة املهنية أيزو 

 .(45001)
وقالــت مدير عام املركــز الوطني للصحة 
ازهــار  املهندســة  املهنيــة  والســالمة 
فاضــل ان املركز اقــام ورشــة عن نظم 
املهنية ملديري  والســالمة  ادارة الصحــة 
االقسام ومســؤولي الشعب واعضاء جلنة 
اجلــودة والتطوير املؤسســي فــي املركز، 
مشــيرة الى ان املشاركني تلقوا شرحا عن 
متطلبات املواصفة (45001) مبا فيها املهام 

االساسية. 
واضافت ان الورشــة تطرقت الى الهيكل 
التنظيمي الدارة الصحة والسالمة املهنية 
والتفكيــر القائــم على اخملاطــر والقيادة 
والســالمة  الصحة  ادارة  نظام  وحتســني 
املهنية، مبا في ذلــك التعليمات املطلوبة 
والتحليل  املرجــوة  والنتائج  وتفاعالتهــا 
والتقومي، التي من شــأنها تنمية املهارات 
وبناء قــدرات العاملني في املركز في مجال 

اجلودة والتطوير املؤسسي. 
يذكر ان املعيار الدولي أيزو (45001) لنظام 
املهنية سيساعد  والسالمة  الصحة  إدارة 
املؤسســات على توفير بيئــة عمل آمنة 
ســيقلل  أنه  كما  للعاملــني،  وصحيــة 
بالعمل  املتعلقــة  اإلصابات  حــوادث  من 
وحوادث الوفــاة، وهذا املعيار يصلح جلميع 

املؤسسات على اختالف احجامها. 

وزير الصناعة

بغداد - الصباح الجديد:
واصلــت امانة بغداد اعمال انشــاء 
االمطــار  ميــاه  لتصريــف  خــط 
بلدية  قاطع  واصالح تخسف ضمن 

االعظمية .
ان  واالعالم  العالقات  مديرية  وذكرت 
"مالكات قســم اجملاري بدائرة بلدية 
االعظميــة تواصــل اعمالهــا في 
انشــاء خط لتصريف مياه االمطار 
بطول (800) متر وعلى ثالثة مقاطع 
املقطع االول من شارع بيرم التونسي 
وصوال الــى قصر بغداد بطول (160) 
مترا وبعمق (3-4) امتار وبقطر(600) 
ملم ، اما الثاني فيبدأ من الســاحة 
القريبة من كلية ابن الهيثم وصوال 
الى قصر بغــداد بطــول (90) مترا 

وبعمــق (2-3) امتار وبقطــر (500) 
ملــم واالخير يبدأمن ســاحة عنتر 
وصوال الى قصر بغــداد بطول(490) 
مترا وبعمق (4-5) امتار وبقطر(500) 

ملم ".
واضافت ان "مالكات القسم باشرت 
التخســف  اصالح  اعمــال  ايضــا 
احلاصــل في خــط تصريــف مياه 
الصــرف الصحي واالمطــار ضمن 
احمللة (309) شــارع (18) بطول (175) 
مترا وبعمق يتراوح مابني (2-3) امتار 
وبقطر (315) ملــم باجلهد الذاتي " 
، مبينــة ان "مالكات الدائرة البلدية 
اجراءات من شــأنها  اتخذت عــدة 
حتقيــق نتائج افضل فــي عمليات 
تصريــف ميــاه الصــرف الصحي 

واالمطار ال ســيما في املناطق التي 
قد حتدث فيها جتمعات ملياه االمطار 

."
كما اعلنت امانــة بغداد عن توجيه 
جهدهــا اخلدمــي لتصريــف مياه 
االمطــار عن املناطق غيــر اخملدومة 
يوم أمس  الســكن منذ  وعشوائية 
بعد تصفير أغلب مناطق العاصمة .
ان  واالعالم  العالقات  مديرية  وذكرت 
" دائرة مجاري بغداد والدوائر البلدية 
اســتنفرت جميــع مالكاتها اآللية 
والبشرية مع بداية سقوط االمطار 
لضمــان عمليــة تصريــف امليــاه 
ومنع جتمعها في الشــوارع و األزقة 
،    واضافــت ان " تلك الدوائر قامت 
بتحويــل جهدها اخلدمــي وآلياتها 

والغواطس  املضخــات  جانــب  الى 
التــي مت نصبهــا فــي املناطق غير 
اخملدومة وعشوائية السكن لسحب 
وتصريف مياه االمطار عنها منذ يوم 

امس  ".
وبينــت ان" امانة بغداد هيأت هاتف 
الشــكاوى (٥٦٢٨) بدالة ذات ثمانية 
خطــوط وصفحــة امــني بغــداد 
فــي مواقــع التواصــل االجتماعي 
للدوائــر  الرســمية  والصفحــات 
البلدية إلستقبال شكاوى املواطنني 
بشــأن مياه االمطــار وتهيب بهم 
االبالغ عــن اي مخالفة بتســجيل 
رقم اآللية واالبالغ عنها وهي تعمل 
مجانــاً لســحب املياه علــى مدار 

الساعة ".

أمانة بغداد تواصل إنشاء خط لتصريف مياه األمطار باألعظمية 
بغداد - الصباح الجديد:

أجنــزت املــالكات الهندســية 
والفنية فــي مديرية االتصاالت 
املنطقــة  املعلومــات  ونقــل 
لدائــرة  التابعــة  اجلنوبيــة 
بالتعاون  والتحكم  التشــغيل 
مــع مشــاريع نقــل اجلنــوب 
الفــاو  محطــة  ومــالكات 
التحويليــة إعمال تغيير الربط 
الكهربائــي بــني محطتــــي 
الفـــاو 400 ك.ف وابوفلـــوس 

132ك.ف.
جميع  أجراء  االعمال  وتضمنت 
املناقالت بــني االجهزة ومعدات 
 ) الفاو  محطــات  باجتاه  الربط 

400 الفاو -132 ابوفلوس 132 ), 
الكهربائي  الربط  تغيير  مت  كما 
بني محطتي ابــو فلوس والفاو 
 – (ابوفلوس132  الربط  ليصبح 
لغرض   ( الفاو132   – الفاوة400 
ادخــال محطــة الفــاو ( 400 
ك.ف) للعمل وللمرة األولى, الى 
الفحوصات  جميع  اجراء  جانب 
واحلماية  االتصــاالت  ألجهــزة 
الفاو400)   – (الفاو132  خلطوط 
وخــط (الفــاو400 – ابو فلوس 
132) مع برمجة جميع البداالت 
وتســهيل  االتصاالت  لدميومة 
عمليات التشغيل مع مراكـــز 

السيطـرة. 

إنجاز تغيير الربط الكهربائي بين 
محطتي الفاو وأبو فلوس التحويليتين

وجهت جهدها الخدمي في المناطق غير المخدومة وعشوائية السكن



بغداد ـ الصباح الجديد:
بحث البنــك املركزي العراقي مع ديــوان الرقابة 
املاليــة أداء مراقبي احلســابات والتعــاون لرفع 

مستوى العمل الرقابي مبستوى رصني .
وذكر بيان للبنك تلقت »الصباح اجلديد« نسخة 
منــه ان محافــظ البنك املركــزي العراقي علي 
محســن اســماعيل عقد اجتماعاً مــع رئيس 
ديــوان الرقابة املالية االحتادي صــاح نوري خلف 
ورئيس اجلمعية العراقية للمحاسبني القانونيني 
ملناقشــة أداء مراقبي احلســابات فيمــا يتعلق 
باإلفصاح احملاسبي للمصارف واملؤسسات املالية 
غير املصرفية عن بياناتها املالية وســبل االرتقاء 

بذلك«. 
واضاف » كمــا مت حتديد أولويــات العمل املهني 
والتعاون لرفع مســتوى العمل الرقابي مبستوى 
رصني ضماناً لتحســني أداء املصارف واملؤسسات 
املالية غير املصرفية مع استباق أية مواطن خلل 
قد حتدث بكشــفها قبل حدوثها واتخاذ التدابير 

املطلوبة ملعاجلتها ».

الصباح الجديد - وكاالت:
أعلنت املندوبية السامية للتخطيط في املغرب 
أن معــدل البطالة في اململكة تراجع إلى 10 في 
املئة نهاية أيلول )ســبتمبر( املاضــي، من 10.6 
في املئة قبل ســنة، عازية ذلك إلى منو في فرص 

العمل التي توافرت في قطاع اخلدمات.
وذكــرت املندوبية في بيان أن عــدد العاطلني من 
العمل انخفض مبقدار 64 ألفاً إلى 1.172 مليون. 
وأضافت أن على مدى سنة، بدءاً من الربع الثالث 
عــام 2017، وفر االقتصــاد 122 ألف فرصة عمل 
مقارنة بـ89 ألفاً الســنة الســابقة. ووفر قطاع 
اخلدمات 98 ألف فرصة عمــل، وقطاع الصناعة 
واحلــرف اليدويــة 19 ألف وظيفــة، كما أضاف 
قطاعــا املصايد والزراعة، اللذين يشــكان معاً 
نحو 17 في املئة من الناجت احمللي اإلجمالي، 9 آالف 

وظيفة، بينما فقد قطاع البناء 4 آالف وظيفة.
وفــي تقديراتها الســنوية لعــام 2018، تتوقع 
املندوبية اســتقرار معدل البطالة عند 10.4 في 
املئة، مقارنة بـ10.2 في املئــة عام 2017 ، وعلى 
رغم ذلك، يعمل كثيرون في شــكل غير رسمي 
في املغرب، ما يجعل من الصعب إصدار أرقام عن 
التوظيف ميكن التعويل عليها. وتتوقع احلكومة 
منو االقتصاد احمللــي 3.6 باملئة خال العام احلالي، 

و3.2 في املئة عام 2019.

المركزي والرقابة 
المالية يبحثان أداء 

مراقبي الحسابات

تراجع البطالة في 
المغرب إلى 10 % 

اقتصاد5

بغداد ـ الصباح الجديد:

أوضحــت وزارة النفط، تعاملها 
األميركيــة  العقوبــات  مــع 

االقتصادية ضد ايران.
الــوزارة،  باســم  املتحدث  وقال 
تصريحات  فــي  جهــاد  عاصم 
صحفية اطلعت عليها » الصباح 
اجلديد« ان »العراق يستورد الغاز 
من ايــران لتزويد بعض محطات 
الطاقة الكهربائية وهي ضرورية 
لتشــغيلها ،وان استثناء العراق 
مهمة  خطــوة  العقوبات  مــن 
الغاز  تدفــق  اســتمرار  باجتــاه 
اإليرانــي لتشــغيل محطــات 
هذه  وتوفير  الكهربائية  الطاقة 
اخلدمــة ملواطنينا في محافظة 

البصرة وغيرها .
واضــاف جهاد ان هــذا املوضوع 
يقــع ضمن أولويــات احلكومة ، 
وان كميات االنتــاج الوطني من 
احلاضر التغطي  الوقت  الغاز في 
احلاجة احمللية ، ونعمل حالياً على 
الغاز  التعاقدات الستثمار  تعزيز 
من عدد من حقــول محافظات 
البصرة وميسان وذي قار ، بتعزيز 
مع  وباالتفــاق  الوطنــي  اجلهد 

الشركات العاملية الرصينة.
ايضا  والــوزارة  احلكومة  وتعمل 
على التقليل مــن اآلثار املترتبة 
للعقوبات على الواقع االقتصادي 
واخلدمي احمللي ، وعدم تأثر اخلدمة 
وخصوصاً  للمواطنــني  املقدمة 

في قطاع الكهرباء . 
وأشار الى » وجود صفقة تبادلية 
بني البلدين، فالعراق يسلم ايران 
كميات قليلة مــن اخلام تقدر بـ 
30 الف لتر من النفط اخلام تنقل 
من حقــول كركوك بواســطة 
محافظــة  الــى  احلوضيــات 
،وباملقابل  كرمنشــاه االيرانيــة 

يتم تســليم هــذه الكمية من 
قبل اجلانب اإليرانــي الى اجلانب 
العراقــي وبنفس املواصفات من 
جنــوب العــراق ، وال يترتب على 
ذلك التزامــات مالية او حتويات 

بالعملة الصعبة او غير ذلك«.
النفط  ان »وزارة  وأضاف جهــاد، 
جــزء مــن احلكومــة االحتادية ، 
وهي ملتزمة بتنفيذ السياســة 
العامة املقررة للعــراق في اطار 
تنظيــم العاقة مــع دول اجلوار 

ومنها إيران«.
»العقوبــات  ان  الــى،  ولفــت 
األمريكية ضــد ايران ال زالت في 
احلكومة  رؤية  وننتظــر  بدايتها 

التي تســعى مع جميع اجلهات 
االتفاقات  تاثــر  دون  للحيلولــة 
بالعقوبات  إيران  مع  املشــتركة 
األمريكيــة ، واالمــور حتى اآلن 
غيــر واضحــة فيمــا يخــص 
وطريقة  واالستثناءات  العقوبات 
بالعملية  أيها  واصفا  تطبيقها 
تضع  احلكومــة  وان   ، املعقــدة 
املصلحــة الوطنيــة فــوق كل 
عن  للتخفيف  والسعي   ، اعتبار 
االقتصادي  الواقع  على  تأثيراتها 
، وان على اجلميع تفهم الظروف 
التي  االقتصاديــة  والتحديــات 
بعد  وخصوصا   ، العــراق  تواجه 
حــرب القضاء على اإلرهاب التي 

االقتصادية  املــوارد  اســتنزفت 
ان  جهــاد،  وأوضــح  واملاليــة. 
»اجملــاالت النفطية التي يتعامل 
االيراني،  اجلانــب  مع  العراق  بها 
وهي  النفــط  بصفقة  تتعلــق 
تبادلية وليســت فيها التزامات 
او حتويــات مالية وكمية النفط 
االتفاق  قليلــة ضمن  تعد  اخلام 
، وان تدفــق الغاز االيراني ضروري 
لتزويــد بعض محطــات توليد 
تعتمد  التي  الكهربائية  الطاقة 
الغاز »،  في تشغيلها على وقود 
ان » العراق يســعى الى  مؤكداً 
تعزيز العاقــات االقتصادية مع 
جميع جوار العــراق ومنها إيران 

ومبا يخــدم املصالــح واألهداف 
املشتركة«.

ارتفعت  متصــل  صعيــد  على 
األربعاء،  امــس  النفط  أســعار 
صــوب 73 دوالرا للبرميل بعدما 
اقتربــت من أدنى مســتوى منذ 
تقرير  بدعم  وذلك  آب  أغسطس 
تناقشان  والسعودية  روسيا  بأن 
تخفيضــات لإلنتاج فــي العام 

املقبل.
وارتفــع اخلام عقب خســائر في 
بعدما  اجللســة  وقت مبكر من 
قالت وكالة تاس الروسية لألنباء 
نقا عن مصــادر غير محددة إن 
البلديــن بدآ مناقشــات ثنائية 

بشــأن تخفيضــات محتملــة 
إلنتاج اخلام في 2019.

وقال أوليفييه جاكوب احمللل في 
بتروماتركس في إشــارة حملادثات 
تخفيضــات اإلمــداد احملتملــة 
»أعتقــد أنه مجرد تدخل لفظي 
ومحاولة إلعادة بعض املضاربات 
على ارتفاع األسعار إلى السوق«.
وبحلول الســاعة 1017 بتوقيت 
القياس  خــام  صعد  جرينتــش 
العاملــي برنــت 1.18 دوالر إلــى 
73.31 دوالر للبرميــل ، وســجل 
اخلــام 71.18 دوالر للبرميــل يوم 
الثاثاء وهو أدنى مستوى له منذ 

16 أغسطس آب املاضي .

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أكد خبراء على ضــرورة أن يعمل 
إحياء  األردن على  القرار في  صناع 
دور قطــاع الصناعة فــي الدولة، 
عبــر تعزيز التعاون مــع املعنيني 
إلعادة إنعاش مكانته في االقتصاد 

الوطني.
خالد  االقتصــادي  اخلبير  وشــدد 
الوزنــي في مقابلة مــع »احلياة« 
على أن »قطــاع الصناعة األردني 
يقوم عليــه نخبة من الصناعيني 
القادرين على العمل مع احلكومة، 
أو أهداف شــخصية  وال مصالح 
لديهم« داعياً إلى ضرورة أن تعمل 
القطاع بجدية،  احلكومة مع هذا 
إذ يشــكل أحد اخملارج األســاس 
لتباطؤ النمــو وللتحديات املالية 

والنقدية«.
أهمية  أن »من يجهــل  وأوضــح 
وبنيته  اقتصــاده  يؤذي  الصناعة 
التحتية وأهم مقومات عيشــه، 
إذ أن القطاع يتميز باســتخدامه 
قيمــة مضافة محلية من الدولة 
التي يعمل فيها، ويســتغل موارد 
الدولة من طاقات بشــرية ومواد 
خام وموارد طبيعيــة«. واعتبر أن 
»القطاع يقوم أساساً على تلبية 
احتياجات الدولة التي يعمل فيها، 
وبالتالــي فهو جزء من مســتوى 

اســتقالية الدولة وقدرتها على 
اقتصادية  أزمات  أي  أمام  الصمود 
أو سياســية حترمهــا مقــدرات 
ومتطلبات العيش الكرمي، وتتاقى 
مصاحلــه ومصالح القيمني عليه 

مع املصالح الوطنية«.
أن »كل دول  إلــى  الوزني  وأشــار 
العالــم تدعم قطــاع الصناعة 
خصماً  متنحه  فأملانيــا  بالطاقة، 
يصل إلى نحو 50 في املئة، مقارنة 

بسعر االستهاك املنزلي«.
واتفــق اخلبيــر االقتصــادي زيان 
أن الصناعة  الوزني على  زوانه مع 
قطــاع اقتصادي أســاس في كل 
االقتصادات، موضحاً أن األردن ميتاز 
بصناعة الفوســفات واإلسمنت، 

وتشكل مدخاً لصناعات أخرى.
وأكد في تصريحــات صحفية ان 
»األردن يشــتهر بعــدة صناعات، 
منهــا صناعــة األدويــة، فتوجد 
شــركات يتــم تداول أســهمها 
إلى  إضافة  عامليــة،  أســواق  في 
وغيرهــا«.  الزراعيــة  الصناعــة 
وأضــاف أن »الصناعــة في األردن 
تعتبر قطاع مشغل لليد العاملة، 
خصوصاً بعدما أصبحت البطالة 
مشكلة كبيرة تواجه األردن خال 

السنني الـ10 املاضية«.
أن »قطاع الصناعة  وشــدد على 

قادر على رفد خزينة الدولة وتنمية 
االقتصــاد فــي حــال دعمه في 
الشكل املناسب، كما ييعمل على 
إنعــاش القطاع اخلــاص وبالتالي 
انعــاش االقتصاد األردني، في حني 
أن عمليات التصدير تســهم في 
ربط األردن بدول عربية وأوروبية، ما 
يساهم في خلق عاقات مستقرة 

ومصالح مشتركة«.
بـ »دعــم املصرف  زوانه  واشــار  
عبر  الصناعة  لقطــاع  املركــزي 
تقــدمي متويل بفوائــد منخفضة 
واملســاهمة في خفض الكلف«. 
وتطرق إلى »اتفاق تبسيط قواعد 
املنشــأ، فعلى رغم مرور أكثر من 
مع  االتفاق  توقيــع  علــى  عامني 
االحتاد األوروبي، لم حتقق الصناعة 
احمللية الفائدة املرجوة بسبب عدم 
وعجز  الشــروط  بعــض  تطبيق 
منافســة  عن  الصناعي  القطاع 

املصدرين إلى السوق األوروبية«.
اتفاقــات  »بعــض  أن  وكشــف 
التجــارة احلــرة املوقعــة خــال 
أثر سلباً  املاضية،  الـ15  السنوات 
في الصناعة، منها اتفاق التجارة 
بني األردن وتركيا والذي مت جتميده«، 
داعياً احلكومتني األردنية والتركية 
إلى حل املشــكلة وإعادة العمل 
باالتفاق ملا فيه مصلحة البلدين. 

الصباح الجديد ـ وكاالت:
قــال ياسوشــي أونــودا النائب 
جيه.اكس.تي.جي  لرئيــس  األول 
هولدجنز امس األربعاء إن الشركة 
اليابانية، أكبر مشغل للمصافي 
في اليابان، ســتدرس ما إذا كانت 
اخلام  النفط  شــراء  ستستأنف 
اإليراني بعــد أن حصلت طوكيو 
علــى إعفــاء مــن العقوبــات 

األمريكية على طهران.
وأبلــغ ياسوشــي الصحفيــني 
يتعلق  صحفــي  إيجــاز  خــال 
بأرباح الشــركة في ستة أشهر 
إذا قررت الشــركة استئناف  أنه 
اجلدوى  فــي ضــوء  املشــتريات 
اإليرانــي  للنفــط  االقتصاديــة 
مقارنة مع اخلامــات األخرى، فإن 
التحميل ســيكون في ديسمبر 

كانون األول على أقرب تقدير.
وقال ”ليس لدينا خطط ملموسة 
أن  إلــى  مشــيرا  لاســتئناف“ 
التحميــل وانتقال الســفن من 
اليابان قد يســتغرق  إلــى  إيران 

أن احلكومة  وأضاف  نحو شــهر. 
أعطت الضوء األخضر الستئناف 
لكنها  اإليراني  النفط  اســتيراد 
لم تفصح عن أي معلومة بشأن 
الكميــات التي سُيســمح بها. 
كانت الشركة قالت في مايو أيار 
إن النفط اإليراني يســهم مبا بني 
أربعة وخمسة باملئة من إجمالي 

وارداتها.
وقال أونودا إن وقف واردات النفط 
اإليرانــي قلص مرونة الشــركة 
النفط لكنها  بشأن مشــتريات 
متكنت من شــراء نفط بديل دون 
أن يؤثر ذلك على استقرار إمدادات 
اليابان ، وأضاف أن الشركة ألغت 
لشــهر  اإليراني  النفط  حتميات 
أكتوبــر تشــرين األول قبيل بدء 
ســريان العقوبات األمريكية في 
الثاني  تشــرين  نوفمبر  مطلــع 

اجلاري.
وفي ضوء منــح الواليات املتحدة 
اســتثناء مــن العقوبــات حتى 
مطلع مايو أيار، أشــار أونودا إلى 

توقف  قد  جيه.اكس.تي.جــي  أن 
اعتبارا  اإليراني  النفط  مشتريات 
من أبريل نيســان املقبل ، وأوضح 
ســتتجاوز  يبــدو  ما  علــى  أنه 
األرجح  على  جيه.اكس.تي.جــي 
بالســداد  تتعلق  أي مشــكات 
الســتئناف  والســفن  والتأمني 

واردات النفط اإليراني.
وقال متحدث باســم شــركتي 
شوا شل سيكيو وفوجي أويل إن 
استئناف  تدرسان  رمبا  الشركتني 

املشتريات.
ومنحت الواليات املتحدة إعفاءات 
اإليراني،  النفط  مشــتري  لكبار 
اليابــان والصني والهنــد وكوريا 
اجلنوبية وتايوان وإيطاليا واليونان 
وتركيــا، مما يتيح لهم اســتيراد 
بعض النفط ملدة 180 يوما أخرى 

على األقل.
كوريا  إلــى  اليابــان  وانضمــت 
اجلنوبية في وقف حتميات النفط 
اإليراني قرب منتصف ســبتمبر 

أيلول.

استثناء العراق من العقوبات األميركية
ضد إيران ضرورة ملحة

ارتفاع أسعار النفط إلى 73 دوالرا للبرميل

يستورد العراق الغاز 
من ايران لتزويد 
بعض محطات الطاقة 
الكهربائية وهي 
ضرورية لتشغيلها 
،وان استثناء العراق 
من العقوبات خطوة 
مهمة بهذا االتجاه
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الى شراء النفط االيراني 

القطاع الصناعي األردني يحتاج دعم الدولة 
لتعزيز دوره في النمو
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الصباح الجديد ـ وكاالت:
مدد االحتــاد األوروبي امــس ، العقوبات التي 
يفرضها على فنزويال لعام إضافي، في مسعى 
الرئيس  علــى حكومــة  الضغط  ملواصلــة 
نيكوالس مــادورو في وقت تــزداد األزمة التي 

تعاني منها البالد حدة.
ومت متديــد احلظــر علــى توريــد األســلحة 
واملعدات التي ميكن اســتخدامها »في القمع 

السياسي« حتى 14 نوفمبر العام القادم.
وتشــمل العقوبات كذلك جتميــد أصول 18 
مســؤوال رفيعا فــي نظام مــادورو ومنعهم 
من الســفر إثر اتهامهم بارتــكاب انتهاكات 

حقوقية.
ويأتي التحرك األوروبي بعد أقل من أسبوع من 
فرض واشــنطن عقوبات جديدة على فنزويال 
تســتهدف حتديدا قطاع الذهب، بينما نددت 
بكراكاس التي اعتبرت أنها تشــكل جزءا من 

»ثالثي االستبداد« مع كوبا ونيكاراغوا.
وأكــد اجمللس األوروبي الــذي يضم 28 دولة أن 
قرار متديد العقوبات اتخذ »في ظل اســتمرار 

تدهور الوضع في فنزويال«.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أعلن نائب وزير اخلارجية السوري فيصل املقداد 
امس االول أّن الســلطات السورية أعّدت خّطة 
إلعادة جميــع الالجئني الفلســطينيني الذين 
كانــوا يقطنون في اليرموك إلــى اخملّيم الواقع 
قرب دمشــق والذي دّمرته ســنوات طويلة من 

احلرب.
ويقع مخيــم اليرموك جنوب دمشــق، وكانت 
قوات النظام اســتعادته من اجلهاديني في أيار 

املاضي.
وقال املســؤول السوري في مقابلة مع تلفزيون 
امليادين الذي يبّث من بيروت »هناك جهود تبذل 
إلزالة األلغام التي خلفتها اجلماعات املسلحة 
في مخيم اليرموك وال ســيما داعش«، مؤّكداً 
أّنــه »ال مانع في أن يكون هناك دور للســلطة 
الفلسطينية أو منظمة األونروا في إعادة إعمار 
مخّيم اليرموك«.ّم إنشــاء مخيم اليرموك في 
الفلسطينيني  الالجئني  اخلمسينات الستقبال 
الذين تركوا أراضيهم بعيد إعالن دولة اسرائيل 
عام 1948. إالّ أّن هذا اخملّيم حتول على مّر السنني 
إلى حّي ســكنّي مجاور للعاصمة يســتقبل 

فلسطينيني وسوريني أيضاً.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
دعــا العاهل املغربــي امللك محمد الســادس 
امس االول إلى آلية سياسية مشتركة للحوار 

والتشاور مع اجلزائر.
وقال العاهل املغربي في خطاب إلى الشــعب 
املغربي مبناســبة الذكــرى الثالثــة واألربعني 
للمســيرة اخلضراء الســلمية التــي نظمها 
العاهل الراحل احلسن الثاني السترجاع أقاليم 
الصحراء من االستعمار اإلسباني »بكل وضوح 
ومســؤولية، أؤكــد اليوم أن املغرب مســتعد 
للحوار املباشــر والصريح مع اجلزائر الشقيقة، 
من أجل جتاوز اخلالفــات الظرفية واملوضوعية، 

التي تعيق تطور العالقات بني البلد ».
وميثل النزاع بشــأن الصحراء الغربية أحد أكبر 
املعوقات التي تواجه العالقات املغربية اجلزائرية 
إذ تدعم اجلزائر جبهة البوليساريو التي تطالب 

بانفصال إقليم الصحراء عن املغرب.
وقال العاهل املغربي إن املغــرب »منفتح على 
االقتراحات واملبادرات التي قد تتقدم بها اجلزائر، 
بهدف جتاوز حالة اجلمود التي تعرفها العالقات 

بني البلدين اجلارين الشقيقني«.
وأضــاف »مصالح شــعوبنا هي فــي الوحدة 
والتكامــل واالندمــاج، دون احلاجة لطرف ثالث 

للتدخل أو الوساطة بيننا«.

االتحاد األوروبي يمدد 
عقوباته على فنزويال

سوريا تعتزم إعادة 
الالجئين الفلسطينيين 

إلى مخيم اليرموك 

العاهل المغربي
 يقترح آلية للحوار 
والتعاون مع الجزائر

متابعة ـ الصباح الجديد:

حقق الدميوقراطيون انتصارا كبيرا 
مســاء أمــس االول الثالثــاء في 
االنتخابات التشــريعية األميركية 
الرئاســية  الواليــة  مبنتصــف 
مجلس  على  السيطرة  بانتزاعهم 
النواب، غيــر أن »املوجــة الزرقاء« 
األميركي  الرئيــس  املرتقبة ضــد 

دونالد ترامب لم حتصل.
بغالبيتهم  اجلمهوريــون  واحتفظ 
فــي مجلس الشــيوخ، مــا أتاح 
لترامــب اإلعالن عن »جنــاح هائل« 
بدون أن يأتي على ذكر خسارة حزبه 

مجلس النواب.
وهذا االنتصار الدميوقراطي سيكبل 
عمــل الرئيس اخلامــس واألربعني 
للواليات املتحدة في النصف الثاني 

من واليته حتى العام 2021.
وحرص ترامب الذي اثبت حتى اآلن 
األخيرة  االيام  في  مهارة سياسية، 
على اإلشارة إلى أن احلملة املكثفة 
التي خاضهــا دعما حلزبه اقتصرت 
الشــيوخ  جمللس  املرشــحني  على 
لدعم  الضروري  الوقت  توافر  لعدم 
النواب وعددهم  املرشــحني جمللس 
كبيــر. واتصــل ترامــب برئيــس 
الشــيوخ  مجلس  في  اجلمهوريني 
ليهنئــه »على  ميتــش ماكونيل 
التقــدم التاريخي« في هذا اجمللس 
حيث عزز اجلمهوريــون غالبيتهم، 
بحسب ما أفادت املتحدثة باسمه 

ساره ساندرز.

»ضوابط ومحاسبة«
وتعهدت زعيمة الدميوقراطيني في 
مجلس النواب نانســي بيلوســي 
التي  واحملاسبة  الضوابط  »بترميم 
إدارة  الدســتور علــى  نص عليها 
ترامــب«، واعــدة فــي املقابل بأن 
»كونغــرس دميوقراطيا ســيعمل 
علــى حلول جتمعنا، ألننا ســئمنا 

جميعا االنقسامات«.
وبعد عامني على فوز رجل األعمال 
املفاجئ بالرئاسة من دون أن تكون 
له أي خبرة سياسية أو دبلوماسية، 
تهافــت األميركيــون بكثافة إلى 

مراكز االقتراع.
مجلس  الدميوقراطيون  واســتعاد 
العــام  النــواب ألول مــرة منــذ 
اجلمهوريون  احتفــظ  فيما   ،2010
مع  الكونغرس  فــي  بغالبيتهــم 

أو مقعدين،  زيادتها مبقعد  احتمال 
التلفزيــون  شــبكات  بحســب 

األميركية.
وهذا ما ســيضع الواليات املتحدة 
فــي كانــون الثانــي 2019 أمــام 
كونغــرس منقســم علــى غرار 
مجتمع يشــهد شقاقات عميقة 

حول شخص ترامب.
وغالبا ما تكون انتخابات منتصف 
لغير صالح حزب  الرئاسية  الوالية 
الرئيــس، لكــن خســارة مجلس 
املؤشــرات  من  الرغم  على  النواب 
تشــكل  املمتــازة  االقتصاديــة 
انتكاسة شخصية لترامب بعدما 
جعل مــن هذا االقتراع اســتفتاء 

حقيقيا على شخصه.
وكانت اخلارطة االنتخابية القائمة 
اجلمهوريني،  لصالح  الســنة  هذه 
الشيوخ  ثلث مقاعد مجلس  أن  إذ 
بواليات  تتعلق  للتجديد  املطروحة 

ذات غالبية محافظة.
وال ميكن احلصول على أرقام دقيقة 

لنســبة اإلقبال لعدم وجود هيئة 
انتخابية موحــدة جتمع املعطيات 
بصــورة مركزية، لكــن في واليات 
تكســاس ونيويــورك وماريالنــد، 
أبــدى الناخبون واملراقبــون الذين 
برس  فرانس  وكالة  اســتجوبتهم 
دهشــتهم لكثافــة اإلقبال على 

التصويت.

*االقتصاد والهجرة 
وقال جــون ســافاريز الطالب في 
علم النفس البالــغ من العمر 26 
عاما والذي نشأ في مدينة فولرتون 
احملافظة، إنه صوت للدميوقراطيني. 
أن  برس  فرانــس  لوكالة  وأوضــح 
لكن  متشددان،  جمهوريان  والديه 
خطيبته فتاة من أصل مكسيكي 
ولدت في الواليات املتحدة، مضيفا 
تعانيها  التي  الصعوبات  أرى  »حني 
عائلتها في الوقت احلاضر، لم يكن 

بإمكاني سوى أن أصوت«.
أمــا نيكي ديفيدســون )20 عاما( 

الطالبة في علــم األحياء، فقالت 
التزاما  للجمهوريني  صوتــت  إنها 
املســيحية«.  بـ«معتقداتهــا 
وأوضحت أن دونالــد ترامب »يقوم 
باألمور بصــورة مغايــرة، وهذا ما 

نحتاج إليه«.
وصوت جيمــس غيرلوك )27 عاما( 
للجمهوريــني في شــيكاغو ألنه 

»راض للغاية على االقتصاد«.
الثالثاء  االول  امــس  ترامــب  ولزم 
البيت االبيض من دون أن ينشــر أي 
ثماني ســاعات،  تغريدة ألكثر من 
ما يعتبر أمرا نادرا، بعدما اســتمر 
انتخابية حتى  في عقد جتمعــات 
اللحظة األخيرة مــن احلملة حتت 
شعار »لنجعل أميركا عظيمة من 

جديد«.
االنتخابية  حملتــه  أطلق  وبعدما 
قبل ست ســنوات ناعتا املهاجرين 
اختار  بـ«املغتصبني«،  املكسيكيني 
مــن جديد هذه الســنة رســالة 
تقوم علــى التهويل التخويف من 

مخاطر الهجرة. وردد منذ أســابيع 
»إنه اجتياح«، مهوال بشــأن قوافل 
املكسيك  يعبرون  الذين  املهاجرين 
هربا من العنف والفقر في أميركا 
الوســطى، متوجهني إلــى احلدود 

األميركية.

*أول مسلمتي
ن في مجلس النواب 

مبقعد  بفوزها  احتفلت  إلهام عمر 
النــواب األميركي في  في مجلس 
في  مينيسوتا  بوالية  مينيابوليس 

6 تشرين الثاني 2018
الدميوقراطيتــان  أصبحــت  اذ 
أول  ورشــيدة طليب  إلهام عمــر 
مســلمتني تدخالن مجلس النواب 
عن مينيســوتا وميشــيغان على 

التوالي.
التــي دخلت  إلهــام عمر  وكتبت 
الواليــات املتحــدة الجئــة مــن 
الصومــال، في تغريــدة »انتصرنا 
معا. شــكرا«، قبل أن توجه رسالة 

في  املولــودة  طليب  رشــيدة  إلى 
ديترويت في عائلــة من املهاجرين 
شقيقتي  »أهنئ  الفلســطينيني 
انتصارها!  علــى  طليب  رشــيدة 
أتطلــع إلــى اجللــوس معك في 

مجلس النواب إن شاء اهلل«.
كمــا فــازت الدميوقراطيــة مــن 
كنساس شــاريس ديفيدز احملامية 
املولعة بالفنــون القتالية لتصبح 
أول أميركية من السكان األصليني 
تدخــل الكونغــرس بفوزهــا في 

منطقة محافظة.
جاريد  أصبح  )غرب(،  كولورادو  وفي 
بوليــس أول حاكم واليــة يجاهر 

مبثليته.
لــم يتمكن  أما فــي تكســاس، 
الدميوقراطي بيتو أورورك من إحداث 
مفاجأة كان حزبــه يأمل بها، وفاز 
الســناتور املنتهيــة واليتــه تيد 
كروز بعد ســباق شــهد منافسة 
محتدمة، وقد حصل على دعم من 

ترامب.

حقق الديموقراطيون انتصارا كبيرا في االنتخابات التشريعية 

االميركيون ينتخبون كونغرس منقسما وترامب ينادي بـ«النجاح«

واحتفظ 
الجمهوريون 
بغالبيتهم في 

مجلس الشيوخ، 
ما أتاح لترامب 

اإلعالن عن »نجاح 
هائل« بدون أن 
يأتي على ذكر 

خسارة حزبه 
مجلس النواب
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الصباح الجديد ـ وكاالت:
حركة  باســم  املتحــدث  أعلــن 
عبد  الفلســطينية،  »حمــاس« 
اللطيــف القانــوع، امــس االول 
الثالثاء، أن ثمة »تقدما« في كسر 
احلصار اإلســرائيلي املفروض على 

قطاع غزة.
ونقلت وســائل إعالم عن القانوع 

قولــه إن »ما جرى من مشــاورات 
وتفاهمات مع أطــراف عدة« أحرز 
تقدما في كسر احلصار »دون تقدمي 

أي مقابل سياسي«.
وأوضح أن التفاهمات املذكورة أدت 
إلــى »تثبيت حالة الهــدوء« على 
قاعدة اتفــاق عام 2014 بني حركة 
حماس وإســرائيل، والتــي أبرمت 

برعاية مصرية.
واعتبــر الناطق باســم احلركة أن 
»مســيرات العودة الكبرى وكسر 
احلصار« أقرب مــن أي وقت مضى 
أهدافها، مشــيرا  لتحقيق كامل 
إلــى أن حصار غزة »بدأ يترنح أمام 

صمود شعبنا«.
ونــوه إلى أن »حلحلــة أزمات غزة 

مســاحة  وتوســيع  كالكهرباء، 
الصيــد البحــري، وفتــح املعابر، 
واملنحــة القطريــة للموظفــني، 
وتشــغيل اخلريجــني، ومشــاريع 
البنية التحتية، وغير ذلك، هي أول 

الغيث«.
وأكد القانوع »اســتمرار مسيرات 
احلصار حتى حتقيق  وكسر  العودة 

كامــل أهدافها«، الفتــا إلى أنها 
أشــكاال جديدة خالل  »ســتأخذ 

الفترة املقبلة«.
والســبت املاضي، كشف القيادي 
فــي »حماس«، أحمد يوســف، أن 
املفاوضــات اجلارية بــني الفصائل 
الفلســطينية في غزة وإسرائيل 
بوســاطة مصرية توجت باالتفاق 

اإلسرائيلي  اجلانب  أن يسمح  على 
في املرحلة األولــى بإدخال األموال 
القطرية والوقود إلى القطاع وفتح 

املعابر احلدودية بشكل كامل.
بأنه  القيــادي عن اعتقــاده  وعبر 
»مــع الوقت وترســيخ الثقة بني 
اجلانبني، سيتم إدخال آالف العمال 
من غزة إلى إســرائيل، وتوســيع 

الصباح الجديد ـ وكاالت:
ُفقد أثــر 16 جنديــا نيجيريا على 
األقل إثر هجوم شّنه ضد ثكنتهم 
في منطقة بحيرة تشــاد مسلحو 
جماعــة »بوكو حرام«، بحســبما 
أفادت مصادر عسكرية ومليشيات 

لوكالة فرانس برس امس االول.
وتبنــى تنظيم »داعــش« في غرب 

إفريقيا التابع جلماعة »بوكو حرام« 
الهجــوم، مؤكــدا أنه أســفر عن 
التدخل  15 جنديا مــن قوة  مقتل 
مركز  أفــاد  بحســبما  اإلقليمية، 
»ســايت لرصد املواقــع اجلهادية« 

على اإلنترنت.
من جهتها قالت مصادر عسكرية 
نيجيرية لفرانس برس، إن املسلحني 

علــى منت عدة شــاحنات  وصلوا 
مســاء االثنــني وهاجمــوا قاعدة 
عســكرية وســوقا محليــة في 
بلدة كوكاوا، مما أجبــر اجلنود على 
لوقت  املعســكر  من  االنســحاب 

وجيز.
وصــرح ضابط باجليــش النيجيري 
مــن  بــرس«  »فرانــس  لوكالــة 

اإلقليمية  العاصمــة  مايدوغوري، 
للمنطقة والتي تقع على بعد 180 
كلم جنــوب العاصمة بأن »جنودنا 
اشتبكوا مع اإلرهابيني في معركة 

شرسة بعد الهجوم«.
وتابع الضابط الذي طلب عدم نشر 
اســمه »حتى اآلن هناك 16 جنديا 
في عداد املفقودين لكن فرق البحث 

متشط املنطقة لتحديد موقعهم«.
ولم ترد في احلال أي تقارير عن وقوع 
خســائر في أي مــن اجلانبني، لكن 
ميليشــيا مدنية حتارب إلى جانب 
اجليش أكدت فقــدان أثر 16 جنديا، 
مشيرة أيضا إلى مقتل مدني خالل 

االشتباكات.
وجاء الهجوم بعد ساعات من قيام 

مبهاجمة  حرام«  »بوكو  مســلحي 
جنود في قرية كومشي على مقربة 

من احلدود مع الكاميرون.
من املهم اإلشارة إلى أن أكثر من 27 
ألف شخص قتلوا في شمال شرق 
نيجيريا منذ بداية مترد »بوكو حرام« 
في 2009، كما أدى التمرد إلى نزوح 

حوالي مليوني شخص

تثبيت الهدوء في غزة بعد »تفاهمات عدة أطراف«

فقدان 16 جنديا نيجيريا بعد هجوم »داعش« في غرب إفريقيا

متابعة ـ الصباح الجديد:

ســخرت طهران من عقوبات مشددة 
فرضتها عليها واشــنطن، مشــيرة 
إلى أنها طاولت مصرفاً إيرانياً مغلقاً 
وســفينة غارقة، ومعتبرة أنها »أقّل 

من املتوقع«.
في الوقت ذاته، رأى وزير النفط اإليراني 
بيجن مندار زنكنــة أن اإلعفاءات التي 
منحتها الواليات املتحدة لثماني دول 
مســتوردة لنفط من بالده »ليســت 
كافية لطلب السوق«، مرّجحاً »أياماً 
صعبة ملستهلكي النفط في العالم 

خالل األشهر املقبلة«.
وســارعت دول صديقــة إليــران إلى 
الروسي  الرئيس  ناقش  إذ  مساندتها، 
األميركية  العقوبــات  بوتني  فالدميير 
الناطق  أن  مع مجلسه األمني، علماً 
باســم الكرملني دميتري بيســكوف 

اعتبرها »غير مشروعة«.
واتهم وزير اخلارجية الروسي سيرغي 
»طرق  باســتخدام  واشنطن  الفروف 

غير مقبولة« للضغط على شــبكة 
املالــي، كي  »ســويفت« للتراســل 
تعزل املصــارف اإليرانيــة. وأضاف أن 
روسيا وشــركاءها األوروبيني يبحثون 
عن وســائل للحفاظ على عالقاتهم 

االقتصادية مع طهران.
في الوقــت ذاته، أعلنــت تركيا أنها 
لــن تلتــزم العقوبــات األميركيــة 
»خطورة  إلى  منّبهــة  »اإلمبريالية«، 
حشر إيران في زاوية«. ورّجحت اليابان 
أن تستأنف شركاتها اخلاصة »واردات 
اخلام اإليراني«، بعد نيل طوكيو إعفاًء 

موقتاً من تلك العقوبات.
وواصلــت طهــران حتّديهــا التدابير 
األميركية، على رغم أن وزير اخلارجية 
اإليراني محمد جــواد ظريف اعتبرها 
وأضاف  قانونيــة«.  وغيــر  »عبثيــة 
فــي تســجيل مصــّور باإلنكليزية 
األميركية  اإلدارة  والفارسية: »تعتقد 
كما يبدو بأن فرض عقوبات مشــددة 
على إيران ســُيلحق معانــاة بأّمتنا، 
إلــى حــّد يرغمهــا علــى الرضوخ 
ملشــيئتها. تغّلبنا على أوقات صعبة 

فــي مواجهة 40 ســنة مــن العداء 
األميركــي، معتمدين علــى مواردنا 
اخلاصة، واآلن سنســهر مع شركائنا 
فــي العالم لضمان أقــّل مقدار من 
العدوان  هذا  نتيجة  لشعبنا،  املعاناة 

األعمى«.
وأضاف أن »أسالف الرئيس )األميركي 
وضــع  باشــروا  ترامــب(  دونالــد 
سياساتهم حيال إيران بالتحدي ذاته، 
لكنهم في نهاية األمر تقّبلوا واقعها 
واحترموه، مع اكتســابهم خبرة في 
منصبهم«، مرّجحــاً أن تواجه اإلدارة 

األميركية »أياماً سيئة جداً«.
ولفت ظريف إلى أن الواليات املتحدة 
»أدرجت على الئحة العقوبات مصرفاً 
6 سنوات«، وناقلة  إيرانياً مغلقاً منذ 
نفــط »غرقت قبــل أشــهر« قبالة 
أن ذلك »يعكس مدى  الصني، معتبراً 

إحباطها«.
إســحاق  ذكر  ذاتــه  الســياق  فــي 
أنه  الرئيس اإليراني،  جهانكيري، نائب 
اتصل مبديري شركات إيرانية أدرجتها 
واشنطن على الئحة العقوبات، الفتاً 

إلى أن معظمهم »أكد انه كان يتوّقع 
عقوبات أشد، وأنه قادر على جتاوزها«. 
جديدة  عقوبــة  »هناك  واســتدرك: 
واحــدة، قــال املســؤولون إنهم لم 
يتصّوروا فرضها«، من دون أن يحددها.

وأضاف: »ال ميكن أن أكذب وأقول إن ال 
تأثير للعقوبات، ولكن يجب بذل جهود 
لتقليص تأثيرها إلى احلّد األدنى. يجب 
أال نُظهــر مخاوفنا، ولكــن علينا أال 
نخفي شــيئاً عن الشعب. احلكومة 

مضطرة إلى تغيير سياسات«.
إنهم  مرات  األميركيــون  »قال  وتابع: 
النفط  إيران من  سيقّلصون مبيعات 
إلى صفــر، لكنني أقول إننا حتى اآلن 
قادرون على بيع الكميات التي نحتاج 
بيعهــا من اخلام. ال يــرى األميركيون 

حقائق األمور، بفعل الدعاية«.
أما محافظ املصــرف املركزي اإليراني 
الناصر همتــي فحّض املصارف  عبد 
اجلولة  »اســتخدام خبرتها من  على 
تتخــذ  وأن  للعقوبــات،  الســابقة 
التجارة  علــى  للحفــاظ  خطــوات 

اخلارجية والتحويالت املالية ودعمها«

رجحت أيامًا صعبة لمستهلكي النفط خالل األشهر المقبلة

طهران تقلل من تداعيات العقوبات وتقّر باضطرارها لتغيير »سياسات«

تقـرير



ميسان تشرق على قاعة الجواهري 
بشعرائها الشباب

ملتقى الرواية يوقع نسخته الثالثة 
تضامنًا مع البصرة

الشاعر عدنان الفضلي
يغوي الساعات بالشعر

قصة جندي
من الثورة

تأخذنا قصائد الشــاعر عدنان الفضلي الــى فضاء الذات، بوصفها 
صاحبة املرقاب الذات التي ترى، والتي تستدعي الوجود عبر الوسيط 
اللغوي الى بؤرتها التوليدية، والى كشوفاتها وجتلياتها، اذ تكون هي 
جوهر التحويل الشعري، ومركز اجلذب الذي يتشكل عنده حافز اللذة 

وغريزة الكشف..هذه  الذات تخوض لعبة استدعاء...

بدايــات اخلريف في البصرة يراها البعض جنة. اجلو معتدل ينعش 
الروح في طالئع الصباح. لكن زحام الســيارات وصياح الســواق 
وتزاحــم اجلنود العائديــن من وحداتهم العســكرية وصياحهم 
فرحني باالجازة القصيــرة لبعضهم، واالجازات الطويلة للجرحى 

منهم، جعلته يشعر باالختناق.

10ابتسام يوسف الطاهرعلي حسن الفواز فهد الصكر889

انتظمــت أعمال ملتقى الروايــة الثالــث » دورة الروائي محمود 
جنداري حتت عنــوان )الرواية العراقية ... بــني الراهن والتحوالت (  
» الــذي أقامه أحتاد أدباء البصرة بالتعــاون مع االحتاد العام لألدباء 
والكتاب في العراق للفترة مبشــاركة أكثر من 70 ناقدا وروائيا من 

عموم جغرافية العراق .

احتفى نادي الشــعر على قاعة اجلواهري فــي االحتاد العام لألدباء 
والكتاب في العراق، بثالثة شعراء من محافظة ميسان » مرتضى 
مريود، علي خليفة، حســني سالم »، وحديث عن الشعر العمودي 
والنثر، قدم اجللسة الشاعر علي اخملزومي قائال:« من )ميشا ( قلب 

اجلنوب وحكايات القصب وموطن املاء...

حذام يوسف طاهر







204206



  "


218





No1741Tue15 Jun201015


 



































30



























2

""
















"

"
"


"













   
”



“










5

”





“



   



 








76


91

89





   " "


ASSABAH ALJADEED 





204206



  "


218





No1741Tue15 Jun201015


 



































30



























2

""
















"

"
"


"













   
”



“










5

”





“



   



 








76


91

89





   " "


ASSABAH ALJADEED

ملحق يصدر عن مؤسسة 

"الصباح الجديد"

رئيس التحرير وصاحب االمتياز

اسمـاعيـل زايـر

)Thu. 8 Nov. 2018 issue )4051اخلميس 8 تشرين الثاني 2018 العدد

حذام يوسف طاهر
 

تتفــن بعــض املؤسســات الثقافيــة 
العربيــة والعاملية في منــح اجلائزة بعد 
الترشــيح طبعا، أقــول تتفن في جذب 
اجلمهــور بعنوان اجلائــزة أوال، وبعد ذلك 
تدعو لترشــيح مجموعة من األســماء 
التي دخلت املسابقة، فمثال جائزة باسم 
كاتــب معــني، او جائزة بعنــوان يواكب 

حدثا معينا سياســيا او ثقافيا وهكذا، 
واملوضــوع فــي النهاية جتــارة اتصاالت 

وترشيحات وجهات داعمة.
الكتــاب او الفنانون أيضــا يفكرون في 
موضــوع اجلائزة من زاويتهــم ، فمنهم 
يكتبون وفي نيتهم خطف جائزة محددة 
أتذكر  في مجال معني والتنافس عليها، 
عندما كنا نتزاحم على املكتبات لشراء 
كتاب ما لكاتب معني، كنا ندرك مستوى 
الكتاب واملعرفة، وظــروف الكتابة، التي 

لم تكن بهذه الســهولة مثــل اليوم!، 
كنــا ندرك ان الكاتــب يواصل بث هموم 
مجتمعــه وهموم الشــباب عبر الورقة 
والقلم، مهما كانت الظروف احمليطة به، 
الكاتــب ال يتوقف عن الكتابة فهي متثل 
احليــاة له، اليوم لألســف البعض ميارس 
الكتابــة ليس عن موهبــة وال عن غاية 
وهــدف نبيل، بل يكتب من باب )حشــر 
مع اإلسالم عيد(!، فال األسلوب انيق، وال 
احلرف ثابت ال يحيد، والن الفكرة قوية ال 

تشــيخ، الكل يكتب ليقول ها انذا من 
دون التركيز على مستوى الفكر وااللتزام 

والغاية من الكتابة.
مؤخــرا صــار الكاتب يبحــث عن جهة 
يعلم انها مســؤولة عن دعم املسابقات 
وكرمية بجوائزهــا، ويبحث مرة أخرى عن 
توجه هذه اجلهة املعنية باملسابقة، ماذا 
تريد، وما الذي يجذبها الختيار نتاج معني 
وتســلمه اجلائزة، بالتالي هو يكتب وفي 
نيتــه منفعة خاصة بعيدة متاما عن نبل 

الهدف من الكتابة!
أكثر من جائزة أصبحت عرضة للمتاجرة 
بعدمــا كانــت ملتزمــة ودقيقــة في 
اختياراتهــا، أحيانــا أفكر رمبــا هو هذا 
ديدن املؤسســات املعنية بهذا املوضوع، 
ولكننــا لم نكن ندرك هــذه التفاصيل، 
ألننــا لم نكــن نهتــم بهــا وال نريدها 
تشــغلنا عن متعة القراءة، واال ما الذي 
يقلب القضية مــن قضية نبيلة وممتعة 
وخادمــة للمجتمع، الــى قضية خاصة 

محصورة بدائرة الربح واخلســارة، وسط 
كم هائل من النقد واحلسد والبحث عن 
مفهوم يرضي املتلقي ويقنعه بأن الفائز 
يستحق، وسط زحمة الكتاب واملبدعني، 
وغرابة اختيار نتاج لكاتب متواضع وغض 
الكاتب اجملتهد واجلاد واحملترم  الطرف عن 

لقلمه.
وبني مزاجية اللجنة املشرفة على اجلائزة، 
وطموح الكاتب تضيع الكلمة وال يبقى 

منها سوى غبارها.

الكتاب باتو يكتبون حسب قيمة الجائزة

ديوان جديد للشاعرة التونسية
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في القصائد 
التي ضمتها 

المجموعة 
الشعرية )غواية 

الساعات( 
للشاعر العراقي 
عدنان الفضلي، 

تتكشف 
للقراءة تللك 

المساحات التي 
تبدو وكانها 

)مناطق 
شخصية( 

للشاعر، يمارس 
فيها اعترافاته، 

ويطلق 
من خالله 

هواجسه، 
ومايمكن ان 
يتساقط من 
مرقاب ذاته 
الرائية وهي 

متورطة في 
لعبة الكتابة/ 

االعتراف، 
والكتابة/ 

المزاج..

انتبه الى تباطؤ 
انفاسها فعرف 

انها نامت، 
حرص على أن 

ال يوقظها. 
بل حاول ضبط 

تنفسه لتواصل 
نومها.. ولكن 

محاولته تلك 
جعلته يشعر 
بضيق.. ألقى 
رأسه للخلف 
لينام.. لكن 

هيهات.. 
تخيل لو كان 

هو متزوج، 
هل الغضب 

سيعميه ليترك 
زوجته لهكذا 

موقف! ربما 
هي اوصلته 
لتلك الحدود 
»المرأة سبع 

والرجل كلب« 
سمع جدته 
تقول ألخته 
يوما.. فرح 

يومها معتقدا 
إن الرجل اكثر 
وفاء! لكنها 

افهمته ان 
الرجل ضعيف 
يتبع نزواته، 
بينما المرأة 

اكثر قوة 
وتعرف كيف 

تقود ذلك 
)الكلب(. 

علي حسن الفواز

تأخذنا قصائد الشاعر عدنان الفضلي 
الى فضــاء الذات، بوصفهــا صاحبة 
املرقاب الذات التي ترى، والتي تستدعي 
الوجود عبر الوسيط اللغوي الى بؤرتها 
وجتلياتها،  كشوفاتها  والى  التوليدية، 
اذ تكون هي جوهر التحويل الشــعري، 
ومركز اجلذب الذي يتشكل عنده حافز 
اللذة وغريــزة الكشــف..هذه  الذات 
تخوض لعبة اســتدعاء في التحريض 
وانســنة  والتمرد  واجلــذب  والرفــض 
اللغــة، مثلمــا حتمل هاجــس الرؤيا 
للتطهير،  ومجســا  كشفا  بوصفها 
واستكناها ملايحمله الشاعر من مراث 
لوجوده وجلسده ولفقداناته، اذ تتحول 
القصيدة الــى مجال رؤيــوي لكتابة 
ماتراه الذات، تلك املسكونة بحسيتها 
معها  ينســّل  اذ  وفتنتها،  املفرطــة، 
الشــاعر باجتاه حتويل فعل الشــعري 
بالوجود  عال  احســاس  الى  اللساني، 

واملعنى والتجلي..
اجملموعة  ضمتها  التــي  القصائد  في 
للشاعر  الســاعات(  )غواية  الشعرية 
العراقــي عدنان الفضلي، تتكشــف 
تبدو  التي  املســاحات  تللــك  للقراءة 
للشاعر،  )مناطق شــخصية(  وكانها 
ميــارس فيهــا اعترافاتــه، ويطلق من 
خالله هواجسه، وماميكن ان يتساقط 
من مرقاب ذاتــه الرائية وهي متورطة 
الكتابة/ االعتراف، والكتابة/  في لعبة 

املزاج..
قصيدة )ابنة املاء والشــرر( تقوم على 
بنية االستدعاء، اذ تتحول هذه البنية 
النداء)ايه(  يعبر عبر هاجس  الى فاعل 
وهــو اســتدعاء تذكيري حــاد لالنثى 
عبر الفعل )اعلم(، وتلبيس الوســيط 
اللغــوي قنــاع املرقــاب، للتعبير عن 
مع  التماهي  ينشــد  الذي  االستيهام 
الغائب، عبر تصعيد االيقاع احلســي، 
بوصفــه دالــة موجهة، ومبــا يضفي 
على مشهد االســتدعاء طابعا دراميا 
يستنطق عبره الشاعر جسده املغوي، 
جســده املســكون بتخيل االنثى عبر 

حضورها وغيابها..
هــذه الثنائية ترتد الــى منظور الذات 
بوصفها ســيمياء تعبيرية عن القلق، 

اذ يحول  قلق الغياب، وشهوة احلضور، 
التصعيد  مايشــبه  الى  االرتداد  فعل 
الداخلي، عبر توصيفات سردية، حتضر 
فيها االنثى بوصفها الشغف والشبق 
املانح، والنافر، وعبــر صورتها احلاضرة 
والغائبــة، مقابــل حضور الوســيط 
اللغوي، بوصفه وســيطا لالحالة، اي 

وسيط الذات الرائية ومرقابها...
إيه سيدتي .. 

أعلم انك ال تطيقني عبثيتي 
وال نــدف الثلــج التــي تغطيك بعد 

منتصف الليل 
وأعرف انك إبنة الذي حتت جلدي 

املمسك بتالبيب اجلنون الذي يعتليني 
وأشهد انك تصلحني للبقاء بني الشك 

والبلوى 
لكني .. سأبقى أنكر عليك ما تّدعني .. 
حــني تخبرينهــم بــان العشــب ما 

ضاجعك 
وال المست ثمارك لعنات املطر ..

عمد الشــاعر في هذه القصيدة الى 
توظيف مســتويات تناصية، وتذكرية، 
فالتنــاص يحضر عبر عالقة حســية 
بني فعل اخللوة اجلسدي، وبني قدسية 
اخللوة في النــص القرآني، اذ تقدم لنا 
فعل  فيها  يتجوهــر  تصويريــة  بنية 
االســتدعاء عبر الزمن)ليل(زمن اخللوة 
املكان  وعبر  والعبث،  والبوح  واالعتراف 
اخلافتة،  الشبقي)االمكنة  االيحاء  ذات 
العشب(، مثلما يحضر فيها املستوى 
التذكــري الرمــزي واالشــباعي، وهو 
عن  تعبيرا  االســتدعاء  مــع  يتماهى 
هاجس الشــاعر ازاء الفقــد، وتعبيرا 
عن شــعرية الوســيط اللغوي الذي 
يســتدعي عبره الشاعر انثاه، بوصفه 

حافز حسيا، لذويا، لفعل االستعادة..

ليل ..
ننتبذ فيه مكاناً شقيا

نســامر أنفســنا ونداعــب األمكنة 
اخلافتة

ونتساقط على العشب سكارى 
إيه سيدتي ..

أعلم انك مبهوتة حتى هذه اللحظة
وال تفقهــني مــن هلوســتي ســوى 

أصابعي
وإشارات الهذيان املتشدق بنفسه..

وفي قصيدة )بوح اجلمــر واخلمر( تبدو 
اكثــر حضورا فيها،  النزعة الصوفية 
واكثــر انشــدادا نحو حتويــل الصورة 
الشــعرية الى حساســية شعرية، اذ  
تقوم على اســتحضار فعل الكشف 
االهداء..  وعبرعتبة  العنوان،  عتبة  عبر 
فاجلناس العنواني  يســبغ داللته على 
مثلما  الرمزيــة،  القصيــدة  حموالت 
يحمل االهــداء بعدا اشــاريا للمكان 
الذي يهجس به حضور الصديق)سعد 

حتر(
فعل احلضور في االســتهالل هو فعل 
اســتنطاق لذات الشاعر وهي ترى عبر 
مرقابها احلــدث الذي يتفجــر، والذي 
يحضر عبر الوسيط اللغوي/ الشعري 
الوجود،  اومقاربــة ملراثي  رؤيا،  بوصفه 
عبر صورة االنثى واملكان، ورمبا هي ذاتها 

مراثي الشاعر في الفقد..
 لم امسح كآبتي ..

النها محّملة بصورة أم
هي نخلة في اجلنوب

انثى ..
تقايض اجلمر ببعض خمر

وتغالي ..

بدفع اشتهاءاتها الى السماء

اداة اجلــزم هي فعل قطيعــة، لكنها 
تتحــول الى فعــل اســتعاري لتوليد 
صور تفســر كآبة الشاعر، اذ هي كآبة 
وجوديــة، مثلما هي دالة تفســر بوح 
الشاعر وهو يتوغل الستكناه حموالت 
كآبته الرمزية، تلــك التي تزاوج مابني 
عني املرقاب، وعني الشــاعر الداخلية، 
والتي تضع الوسيط اللغوي/ الشعري 
بوصفه مجــاال تبئيريــا يوظف بنية 
ومبا  الشعري،  االختزال  وبنية  الســرد، 
يســبغ علــى القصيدة حيويــة باثة 
اســتنطاق  وحيوية  صورهــا،  لتوليد 
بالفجيعــة،  املســكونة  اليوميــات 
القصيــدة  بســاطة  ان  واحســب 
االكثــر  هــي  املفرطــة  وحســيتها 
تعبيرا فــي لغة الفضلي الشــعرية 
فــي اســتعادة اليومي والهامشــي 
والشخصي، لكنها ايضا االكثر امتالء، 
واالكثر تعبيرا عن رؤية الشاعر للوجود 
وعن  فعلي)النداء(و)االســتدعاء(،  عبر 
لغته عبر تكثيف االســتعارات، باجتاه 
ان تكون قناعا، او عينا سرية للكاميرا 

واملرقاب الذي يحوزه الشاعر.. 

ايها القادم مّني الّي
القي اليك باوزار الغبش

فاقرأ ما شئت من الذاهبات 
وشهوات القبعات البيض والسود

وحقد اخلطوات القادمة للوراء
هي ذي ..

في قصيدة)شعر بناته( يعمد الشاعر 
عبر شــفرة القرين الى مواجهة خيبة 
الــذات وهي تــرى مايتســاقط منها، 
وماتفقده، وما يساكنها من هواجس، 
اذ تتحول هذه املواجهة الى مايشــبه 
املكاشفة، تلك التي تدفع الشاعر عبر 
وسيطه االستعاري للتوغل، والكشف، 

حّد التماهي بني الشاعر وقرينه..
بناء القصيدة املقطعــي يرتبط مبزاج 
الشــاعر في التعبيــر القلق واللجوج 
عن هواجســه، اذ تكون هــي مناخه 
بالغته  وهــي  الشــائه،  الشــخصي 
االستعادية، مثلما هي نافذته للتسلل 
الــى العالم عبــر اللغة، تلــك التي 
يحتفظ فيها بشهوة اناه الساردة، اناه 
والتي تكشف  القرين،  استحضار  عبر 
الداخلي، وعن  الكينونــة  عن محتوى 
مجرى الصور وهــي تتدفق بالقصيدة 
والتحامه  الرمــزي،  انفصاله  لتفضح 
بالقريــن الذي هو قناعــه، ومرآة لذته 
التي حتضر وحتفز ومتزج بني حال القرين 
وحــال الشــاعر، وكأن وحدتهما هي 
جوهر مونولوجه الشعري، مثلما  هي 
بؤرة شعريته، التي تتوجه عبر السارد 
الذاتي الــى االخر الذي ميثلــه القرين 
الشعري، ومبا يجعل املقاطع الشعرية 
االقرب مزاج الشاعر، تلك التي تعبر عن 
توهجات خفية للمعنى الشعري الذي 
اراده الشــاعر، بوصفه تعبيرا عن ذات 
العالم  ومأزومة، تســتعيد  منشطرة 

عبر اللغة، وعبر القرين، وعبر االنثى..

قبل أمنيتني ونيف 
لم يدّون اخطاء الساسة 

لم يحلم ثانية .. 
باالنثى السمراء الشاحبة 

لم يرفع عينيه .. 
باجتاه اخللفيات املرجّتة 

لم يدفع كوعه .. 
ليالمس نهدا .. 

خبأته صاحبته خلف حديقه 
لم يضاجع اجلدار ... 

الذي تتكيء عليه القصيدة 
وفي القصائد االخرى اليخرج الشــاعر 
عــن لعبة املرقــاب الذي يــرى، وال عن 
الوسيط اللغوي الذي يستعيد العالم 
الى هندسته البالغية، والى هواجسه 
القلقــة، هواجس الرائي واملســطول 
واحلالم، اذ تتحــول القصيدة بوصفها 
قماشــة لغوية الى مساحة  لتشكل 
هــذه الهواجس، ولتلّون مســتوياتها 
التقابل  عــن  وللتعبيــر  التعبيريــة، 
الفعلــي مابــني املرقاب والوســيط، 
التقابــل تناغما حينا،  اذ يكون هــذا 
اوتنافــرا حينــا اخر، لكنه مشــتبك 
بطاقة جمالية عميقة، طاقة استنفار 
لهــا مزاج املغامرة والتمــرد، ولها توق 
املفقودة  لذته  اســتعادة  الى  الشاعر 
عبر مايوحيه اجلسد بوصفه نصا، وعبر 
ماتوحيه الرؤيا بوصفها توغال استعاريا 
في اجلســد، وهذه االحالة من اجلسد 
الى الرؤيا هي ذاتهــا االحالة الداخلية 
التــي تتكشــف عنهــا القصيــدة، 
بوصفهــا بؤرة تتجوهــر عندها انوية 
الشاعر، باجتاه اعادة العالم عبر احللم، 
بــه، تعبيرا عن االســتعارة  واللتحام 
الصريحة التي جتعــل اغلب القصائد 
وكأنها مقابل للفقدان بكل شــفراته 
النفسية وااليروسية، او للغائب املكان 
او الوطــن والذي يتســع كلما  اندفع 
الشاعر باجتاه اصطياد اللذة، او البحث 
عن حلظة اشراق توهبه االحساس بان 
الوجــود هو ذاته اللغــة التي يكتبها، 
ويســتعيدها بوصفها لعبة املرقاب او  
لعبة اجلســد او رمبا هي االنثى الغائبة 

ذاتها...
مسطوالً ..

وكل شوارعه مكبلة بأسماء مستعارة
اجلدران التي يتكيء عليها ..

آيلة للطيران ..!
قراطيسه تعّج بحطب االبجديات

وحني تنتهي معصيته ..
سيترك فحولته متوت جوعاً

على حساب نظرة ماضية
وسلة حتتوي متاع انهياراته

فهو : في سكرته االخيرة
خال نفسه ..

يحاذي قرية فاضلة
ترسل به الى الفراديس 

......

الشاعر عدنان الفضلي يغوي الساعات بالشعر

قصة جندي من الثورة*

الذهاب الى هاجس القصيدة
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ابتسام يوسف الطاهر
 

بدايات اخلريف في البصرة يراها البعض 
جنــة. اجلو معتــدل ينعش الــروح في 
طالئــع الصباح. لكن زحام الســيارات 
وصياح السواق وتزاحم اجلنود العائدين 
وصياحهم  العســكرية  وحداتهم  من 
فرحــني باالجازة القصيــرة لبعضهم، 
واالجــازات الطويلــة للجرحى منهم، 

جعلته يشعر باالختناق.
صعــد احلافلة بتثاقل، شــعور باحليرة 
انتابه فهو ذاهب ألهله بعد غياب شهور 
ويده خالية! وكان قد وعد اخوته بهدايا 
وحلويات، لم يشــترِ منها غير )اخلُّريْط( 
.."هذا طابوق" علــق اخيه االصغر في 
اإلجازة املاضيــة. فأجابه اآلخر "يافاهم 
الطابوق بعد طحنه يخلطوه  تراب  انه 
مع الســكر ليصنعوا منه تلك احللوى 
الصلبة". ضحكت امهم وصارت تشرح 
لهــم كيف يصنعون تلــك احللوى من 
القصب. اليدري كيف يتســنى لزمالئه 
شــراء الهدايا مع انهم يتقاضون تلك 

الدنانير االربعة مثله. 
 

ناداه زمالؤه ليجلــس معهم في )خانة 
الشواذي( كما يسمون املقاعد في اخر 
السيارة. وقبل ان يجيبهم حط عليهم 
طير الصمت فجأة. التفَت صوب الباب 

ليرى الراكب الذي ألقمهم حجرا!
كانت شابة رشــيقة بفستان جميل..
صفيــر البعض اســتفزه بــل ايقظه 
مــن ذهوله "رمبا هي اخطــأت احلافلة" 
اندفع صوبها ليحميها من عيون تكاد 
حريرا  ينسدل  بني  تلتهمها. شــعرها 
على الكتف. لم تضع مساحيق جتميل 

مع هذا كانت جميلة وجذابة. 
"اختي، الى أين انت ذاهبة؟ هذه احلافلة 
لبغداد" نظــرت لعينيه فخفق الفؤاد، 
وقالت بصوت خافت متحشــرج "بلى 
أنا ذاهبــة لبغداد" قادهــا ملقعد فارغ 
لتجلس قرب الشــباك وجلس بال تردد 
بجانبها ليحميها، من بعض )الشواذي( 
كما قال بصوت اســمعه للبعض ممن 

تطلعوا له باستنكار وحسد.
همس لها بتردد واحراج "اســمحي لي، 
ســأدعي انك قريبتي لكي ال يسيء أي 

منهم لك". 
اين  "يامعود..مــن  االخــرون  تهامــس 
له قريبــة مثل هذه.. اقرابــاؤه حفيان 
مثلــه هههههه" "بلــى لديه قريبات 
من بعيد.. بناتهم ســافرات، طالبات.. 

"مسوي روحه زاهد وعابد.. كله بالوي..
مثل رافــد" فضج االخــرون بالضحك 

"من هذا الرافد؟".
 "ال احد.. بــس للضرورة الشــعرية". 
ضحك معهم فنظرت صوبه بشــيء 

من اخلوف.
"ال عليِك البعض يســمي الهراء الذي 

ينطق به شعرا.. املهم ما حكايتك؟".
 تــرددت طويــال، وملــح دمــوع تتــأأل 
ثــم همســت "كنت  فــي مقلتيها. 
إن هذه  علــي  واشــاروا  مســتعجلة 
احلافلة ستنطلق لبغداد بعد دقائق...." 
فطمأنها. ثم اشــترى لها طاسة ماء 
من طفل مد يده من الشباك ليبيعهم 
املاء من ســطل. لم يكــن معه نقود 
كافية لشــراء علكة أو شوكوالتة من 

التي يبيعها الصغار.
 أخيــرا زئــرت احلافلة، وراح مســاعد 
السائق بجمع مبالغ األجرة. ملح احمرار 
وجهها "هل ممكــن ان ادفع فيما بعد..
اخي ينتظرني وهو سيدفع له". ابتسم 
لهــا مطمئنا اياها "العليك ســنتدبر 

األمر". 
استدان املبلغ من زميل آخر وضعه املادي 
افضــل.. خريج جامعة يــؤدي خدمته 
االلزامية ولسوء حظه اشتعلت احلرب. 
احتار بامرها اكثر كيف تسافر بال نقود 
وال حقيبة ســفر. شــبكت يديها في 
حجرهــا، اصابعها رقيقة. ابعد نظراته 
عنهــا شــاعرا بالنــدم.. "كل البنات 
اخواتــك وعليك حمايتهــن حتى من 

انفسهن" هكذا علمه ابوه.
امامها  انتبه لهــا حتدثه وهي تنظــر 
"حني نصــل البيت ســيدفع لك اخي 
املصاريف..أنا آسفة لقد جلبت احلقيبة 
اخلطأ" متنــى لو يحتضــن كفها وقد 
الحــظ ارتعاشــتها "ارجــوك األمر ال 
أن  مبلغ بسيط..حاولي  يستحق.. فهو 
تنامي، النوم يقصر املسافات". ثم تذكر 
كلمتها )حني نصل البيت( هل تعني إن 
اخيها ال ينتظرهــا في موقف احلافلة! 
هــل عليه أن يرافقها للبيــت؟ اذا كان 
االمر إلعادة اجرة الســيارة فاملوضوع ال 

يستحق العناء.
"انت انســان طيب....أنــا متزوجة من 
مهندس نفط يعمل في البصرة، ندمت 
على الساعة التي عرفته بها وصممت 
على الزواج منه وعاندت اهلي.. متحجر 
العواطف وال احســاس باملســؤولية.. 
حتولت احلياة معه الــى جحيم فقررت 

ترك كل شيء والعودة ألهلي..." 
اطلقت آهة اودعتها بعض االلم لكنها 

حتولت لبكاء صامت اهتز له جســدها. 
فوجد يده متتد لرأســها ليضعه على 
صدره مهدئا اياها. ارتاحت يداه مللمس 
الشعر احلريري وانعشه عطر الصابون. 
كيف لزوجها أن يتركها تذهب وحدها..

ياللغباء واجلنب..
 ارتاحت على كتفه وبعد حلظات ســاد 
الصمــت كل احلافلــة ماعــدا مايبثه 
راديو الســائق من احلان واخبار وبيانات 
الوهمية.. االنتصارات  تزف  عســكرية 

وشخير بعض الراكبني.
انتبه الى تباطؤ انفاســها فعرف انها 
نامت، حــرص علــى أن ال يوقظها. بل 
حاول ضبط تنفســه لتواصل نومها.. 
تلك جعلته يشــعر  ولكــن محاولته 
بضيق.. ألقى رأسه للخلف لينام.. لكن 
هيهات.. تخيل لــو كان هو متزوج، هل 
الغضب سيعميه ليترك زوجته لهكذا 
موقــف! رمبا هي اوصلتــه لتلك احلدود 
"املرأة سبع والرجل كلب" سمع جدته 
تقول ألختــه يوما.. فرح يومها معتقدا 
إن الرجــل اكثر وفــاء! لكنها افهمته 
ان الرجــل ضعيف يتبــع نزواته، بينما 
املرأة اكثر قــوة وتعرف كيف تقود ذلك 

)الكلب(. 
واختفاء طبقة  املتربة  الشــوارع  تأمل 
االسفلت بعد طول اهمال..على جانبيه 

اراض جرداء  قليل منها مزروع. 
صحا على يــد زميل اخر ميــده بقطع 
حلوى الكليجة بالتمر "صنعته قريبتي 
من اهل البصرة زوادة الطريق" شــكره 
"ينراد وياها شاي". سمع السائق كالمه 
"بعد حلظات سنقف استراحة ".. هلل 
اجلميــع للخبر. صحْت هــي محرجة. 

ابتسم لها واعطاها قطع الكليجة. 

"اخي ضابط كبير في اجليش..سأحكي 
له عن شهامتك واكيد سيكافأك لعله 
ينقلك لوحدة عســكرية في بغداد..بل 
رمبا يســعى لترقيتك.. من أين انت في 

بغداد ؟"
ســرح خياله بعيدا مع الوعــود تلك..

يترّقى لضابط مثال! "كيف ســاتعامل 
الى  مع اجلنــود حينها؟ هل ســأحتول 
ساخط معاقب لهم على اي هفوة..أم 

سأكون رحيما بهم!".
 انتبه لسؤالها مرة اخرى. فقال "انا من 

مدينة الثورة..".
هي مصرة على توصيلها للبيت.. خوفا 
مــن ان يالحقها احد اجملانــني احلاقدين 
علــى االغنياء والضبــاط واحلرب وهذا 
اللعني. فاثناء االســتراحة عرف  الزمن 

االخرون عن اخيها.
لم يبالــوا بحرارة الشــمس املرتفعة 
حني وصلــوا عصرا. فشــوقهم لهواء 
نقي بعيد عــن البــارود والقنابل وازيز 
شوقهم  املدرعات..  وجحافل  الطائرات 
لالهــل واالحبة انســاهم احلر. طلبت 
ان يوقف لهــا تاكســي..غمزه  منــه 
االخــرون، فتطلع اليهــم مؤنبا. أراد أن 
يستدين اجرة التاكسي لكنها اسرعت 
لتوضح له "ال داعي فأخي من سيدفع 
االجرة هكذا سأشــرح للسائق لكي ال 
يســتغفلنا" فاطاعهــا وفكر ضاحكا 

حقا "املرأة سبع".. 
يســتغلون  بعضهم  تضحــك؟  "ملاذا 
الراكــب، حني يــرى املســافة طويلة، 
يختلــق أي حجــة لينزل الــركاب في 

منتصف الطريق". 
عجب للتغيير الذي طــرأ عليها، انزاح 
االن  واحلــزن، فهي  والقلق  عنها اخلوف 

في ديارها. ومطمئنة لذلك الرجل الذي 
هداه اهلل ليعينها، لكنه من الثورة، اين 

ترى ذلك احلي فلم تسمع به من قبل!
وعبرت  التاكسي طرقا طويلة  قطعت 
جســورا، لم تكن بغــداد بهذا احلجم 
مــن قبــل. كان صغيــرا حــني تركوا 
العمــارة وحطــوا الرحال فــي مدينة 
الزعيم، مدينة الثورة.. القليل جدا صار 
يسميها مدينة صدام..املدن مثل الناس 
يولدون بإسم فكيف يغيرونه بني احلني 

واحلني االخر! 
مرت التاكسي بشوارع عريضة بعضها 
ليس فيــه غير بضعة منــازل بحدائق 
واســعة.. بينما ثورتهم كل شارع فيه 
عشــرات املنازل املتالصقــة، يتحايلون 
على البناء ليجعلوا لهم حديقة.. "ها 
الســالمة"  على  وصلنا..احلمد هلل  قد 

ايقظه صوتها.
"حســنا مادمــت اطمأنيــت عليك..
سأســرع االن ألهلي". سحبته من يده، 
كانــت كفهــا ناعمة وبــاردة، اطفأت 
لهيب يده الســاخنة. "البــد أن تقابل 

اخي..وتتغدى معنا".
 فتحوا لهــا الباب وارمتــت في حضن 
امها باكية.. تعالت األصوات متسائلة 
محتجة. لــم ينتبه له احــد.. فكر ان 
له  التفت  لكنهــا  بهدوء..  ينســحب 
ضاحكة والدمــوع مازالت على خديها 
"تعال..يا الهي لم اعرف اســمه لالن..
تفضل، هذا الشــاب انقذني من ورطة 
لم اتخيلها" صوتها صار واضحا كاملاء 
الرقراق. وحكت بسرعة..فسلموا عليه 
شاكرين. لم يشاركونها دعوته للغداء. 

ثم همست ألخوها فأقبل نحوه. 
"تفضــل معــي". تبعه حيــث غرفة 
االســتقبال، كان طويال ضخما شاربه 
يغطي شفتيه، ســوادهما حالكا مع 
الذي لم تلوحه الشمس  بياض وجهه، 
رمبا. "كيف ضابط وفي حالة حرب ولم 

ير الشمس!".
"شكرا جزيال لك على موقفك الشهم..
اطلب اي شــيء.. دعني اوال استحثهم 

ليجلبوا لك شيئا تشربه". 
تطلــع حواليه، الصالــة وحدها تعادل 
بيتهــم واجليران معا! كل شــيء فيها 
يلمع كيف ألمهم املسكينة تنظيفها 
كل يوم..امــي دائمــا تشــكو ظهرها 
التي  وهي تنظــف صالتنا الصغيــرة 
نســتخدمها غرفة نوم لــي وألخوتي.. 
فغرفتــا النوم واحدة لوالــدّي واالخرى 

ألخواتي. 
دخلت هــي مرحبة، عيناهــا حمراوان 

من كثرة البــكاء ورمبــا التعب "انهم 
يجهزون الغداء..آســفة على تأخيرك.. 
فأخي غاضــب من زوجي..على كل حال 
ســنوصلك لبيتك بســيارته أو سيارة 
أمي. لم تقل لي اسمك.. اسمي باهرة".
 ابتسم لها شاكرا "اسمي عبد علي". 
ضحكت وهي متده بورقــة وقلم "اريد 
ان تكتــب لي اســمك الكامــل ورقم 
الوحدة العسكرية ألذّكر اخي ليسعى 
في نقلــك لبغداد..هذا اقل ما ميكن أن 

اقدمه لك". 
كتب اسمه واملعلومات "لم افعل غير 
الواجب" تطلعت للورقة ضاحكة "عبد 
الذي اعجبهم  علي عبد احلســني! ما 
من اســم عبد ليسموكم انت وجدك! 

اسفة لتطفلي".
 امتعض من مالحظتها "هذا اســمي 
واســم ابي..اســماؤنا مركبة..". شعر 
بتعــب، بعد حلظات اســتطالت عليه 
توديعهم.  دون  باالنســحاب  حتى فكر 
لكن االخ دخل بابتســامه فاترة ال لون 

فيها.
"انت من مدينة الثورة؟" هز رأســه أي 
نعم. "هممم .. حسنا سأحاول السعي 
مبوضــوع نقلك للتاجــي .. وهذا مبلغ 
بســيط،.. ولكن انشــاء اهلل ما اقصر 

مبوضوع نقلك".
املال فاختك  اريد  "االمر اليســتحق، ال 
اعتبرتها ضيفة..وســأكون شــاكرا لو 
حصل أمــر النقل ألطمئن امي" اضطر 
أن يقــف ألن االخ بقــي واقفــا ثم قال 
بشــيء من التعالي "خــذ املبلغ على 
االقل تسدد دين اجرة السيارة.. سأنادي 
على الســائق ليوصلك للبيــت أو أي 
مكان تريده". ثم سار أمامه ليستحثه 
موضوع  لينســى  اذن  االنصراف..  على 
الغداء فطعام امه اطيب واشــهى مع 

اخوته. 
حضــر الســائق، رجل اشــيب قصير 
ومنتفخ البطن. ثم جاءت هي مسرعة 
"الى ايــن؟ اال تبقى معنا للغداء؟" نظر 
لها اخوها فكفت عن االحلاح. صافحته 
"لم اوفيــك حقك من الشــكر.." ثم 
فوجيء بها تعانقــه وتطبع قبلة على 
خده. شــعر باحراج ولم يتطلع صوب 

االخ. 
بعد شهور سألْت اخيها عن عبد علي.. 
فصدمها حني قال "لالســف، سمعت 
انه اسشــتهد في احدى معاركنا على 

اجلبهة.. تصورتك نسيتيه!".
لندن 2018

* عن قصة واقعية بتصرف

غالف اجملموعة الشعرية عدنان الفضلي

من أعمال الراحل أحمد الربيعي



بغداد ـ فهد الصكر:
 

انتظمت أعمال ملتقــى الرواية الثالث 
» دورة الروائــي محمــود جنــداري حتت 
عنــوان )الرواية العراقيــة ... بني الراهن 
والتحــوالت (  » الذي أقامــه أحتاد أدباء 
البصرة بالتعاون مع االحتاد العام لألدباء 
والكتــاب في العراق للفترة مبشــاركة 
أكثــر من 70 ناقــدا وروائيــا من عموم 

جغرافية العراق .
بدأ امللتقى بقــراءة آي من القرآن الكرمي 

وعزف السالم اجلمهوري .
ليقرأ بعد ذلك الشــاعر كاظم احلجاج 
التي  كلمة تناول فيها الظرف الصعب 
متر بــه مدينــة البصرة ومــا يقع على 
املثقــف مــن مســؤولية وموقف جتاه 
مخاطر هذه التداعيات اخلطرة التي قد 

تنسف املدينة برمتها .
وقرأ الشاعر ئاوات حسن أمني مدير عام 
دار الشــؤون الثقافة والنشــر الكردية 
الثقافة والســياحة  كلمة معالي وزير 
واألثار : ملتقاكم هذا وِفي دورته الثالثة 
يأتي فــي ظروٍف عصيبة ميــر بها البلد 
وخصوصــا البصــرة.  في وقــت هناك 
شــحة في توافر املياه الصاحلة للشرب، 
أنتــم تفكــرون برافد مهم مــن روافد 
الثقافة وهي الرواية من خالل املساهمة 
املوجودين في  الباحثــني  الفعالة خليرة 
العراق وللمساهمني كافة من الروائيني 

من املكونات العراقية كافة.
وجــاء في كلمــة األمني العــام لألدباء 
والكتاب فــي العراق الشــاعر إبراهيم 
اخليــاط : أيها احملتفلون األكارم . يا أهلنا 
واملتظاهرون  والرافضــون  املكتوون  أيها 
متســكوا مبطالبكم احلقة املشــروعة 

السلمية .
وال طلب أحق وأكثر مشروعية وشرعية 
الصالح  املــاء  توفيــر  من  ودســتورية 

للشرب ,
متسكوا ونحن معكم 

والعراق كله معكم
ليقرأ الناقد علي حســن الفواز كلمة 
الوفود املشــاركة : وأنتم اليوم تلتقون 
،وعنــد محبتها  البصــرة  جــرح  عند 
ومحنتها ، حتتفون بها ، وتشدون أزرها ، 

وتشاطرونها أحالمها وأحزانها وقلقلها 
وأسئلتها .

وجاء في كلمة د . سلمان كاصد رئيس 
أحتاد أدباء البصرة :

هذه البصرة عطشــى ، مصفرة الوجه 
، محترقــة اجلبهة ويصفــق إلحتراقها 

البعض .
ال ميكنني أن أتشفى بصرح احملاكم ، وال 
بخزائن مكتبة أبــي اخلصيب وال بوجه 
بناية محافظة البصرة التي هي ليست 

ملكا ألحد فينا ،إنها ملكنا جميعا .

البصــرة تريد روحا جديــدة كروح علي 
أحتكم للحق ، فهي أول احلكايات ، وأول 
املقامات وأول املساجد وأول احلروب وأول 

اخلالف ، ولكنها أول احلرائق .
مــن ال تتذكر من نســل العــراق حناء 

البصرة ، أنها أول الفرح .
***

وناقش احلضور خالل إيام امللتقى خمسة 
محــاور نقديــة تضمنت واقــع الرواية 
العراقية في راهنها وحتوالتها ، وفاعلية 

النســوية  والرواية  األجناس الســردية 
، والرواية  العراقيــة وروايــة الرحــالت 
والســينما ، ومحور الرواية العراقية ما 
بعد التغيير ، فضال عن األحتفاء بسيرة 

ومنجز الروائي الراحل محمود جنداري .
كما تضمنت أعمال امللتقى قراءات لعدد 
لروائيني عراقيني شملت  من الشهادات 
شكلت جتاربهم الروائية عالمات مهمة 

على خارطة الرواية العراقية اجلديدة .
لتنطلق بعد ذلك أعمــال امللتقى على 
قاعة الفراهيدي في فندق الشــيراتون ، 
وكان محور اجللسة األولى » آفاق الرواية 
العراقية » أدار اجللسة د. ضياء الثامري 

ومقررا لها د. أحمد الزيدي .
وحتدث د . الثامري عن مســتقبل الرواية 
العراقية وهي تدون الراهن وتستشــرف 
الرؤية البعيدة نحو أفق ومسار واع، ليقرأ 
الناقد عبد الكرمي يحيى ورقته النقدية 
الناقد  ،وقرأ  والقوميات  األقليات  رواية   «
جميل الشبيبي ورقته املعنونة » تعالق  
الســيرة الذاتية في الروايــة العراقية ، 
فيما قدم الناقد مقداد مســعود ورقته 

املوســومة » روائيات البصرة يتحكمن 
باملد واجلزر .

وجــاءت ورقــة الناقد والقــاص حامد 
عبد احلســني حميدي بعنوان » الرواية 
العراقية في اخلــارج » لتنتهي القراءات 
عنــد الناقد زهير اجلبــوري متحدثا في 
ورقته عن » مهدي عيسى الصقر روائيا .

شهادات اجللسة األولى 
الروائي طه حامد الشبيب ممزقا شهادته 
ليقرأ محبته للبصــرة وأهلها ، وجاءت 
الزيدي  الروائي خضير فليــح  شــهادة 
حتت عنوان » هندســة اخملطط الروائي » 
لتنتهي الشــهادات عند الروائي محمد 
علوان جبر بعنوان ملاذا تكرهني رميارك » .

التي  الثانية  وتضمن محــور اجللســة 
أدارهــا د.خالــد علــي اليــاس منجزه 
بــه »محمود جنــداري«، حيث  احملتفى 
حتدث د . ســلمان كاصــد عن محطات 
من أجنازه القصصي وأســلوبه السردي 
الذي أرســى من خالله لبنات أساسية 
في القــص العراقي ، ليتيــح اجملال الى 
القاص  محمــد خضير وورقته النقدية 

» األسلوب الســردي في روايات محمود 
جنداري .

وقرأ كذلك الناقد بشــير احلاجم ورقته 
املوسومة » الســرد احلاضر بني القصة 
والرواية ، فيما قرأت الناقدة نادية هناوي 
الروائية »  باملرويــات  ورقة نقدية متثلت 
األحتواء الســردي في الروايات العراقية 

. «

شهادات اجللسة الثانية 
أدلى بها كل مــن » الكاتبة كوثر جبارة 

– السيناريو
عبد علي حسن – الرواية الوثائقية

علي احلديثي – ذكريات
الروائي حسن البحار

عبــد الرضا محمد صالــح – عن روايته 
سبايا دولة اخلرافة .

امللتقــى محور«  وكانت مســك ختام 
الرواية العراقية بعد التغيير » والتي أدار 
حيثيتها د. محمد جواد البدراني ، وحتدث 
فيها ايضا د . سلمان كاصد عن امللتقى 
وما رافتقــه من ظــروف صعبة كانت 

بتواجد املشــاركني فيه والسهر  حتيط 
حلمايتهم من أي ظرف طارىء .

ليقرأ الناقد عباس عبد جاســم ورقته 
النقدية املوسومة » الرواية بعد التغيير 
» وبذات العنــوان قرأ الناقد محمد جبر 
متضمنــا ما كتبه عــن الروائي الراحل 
سعد محمد رحيم » ، وقرأ الناقد علوان 
الســلمان ورقته النقدية املوســومة » 
ردم الهوة بني ما هــو كائن وما يجب أن 
يكون في اخلطاب الروائي » ، وقرأ الناقد 
أســماعيل إبراهيم عبد ورقته النقدية 

في » الرواية التاريخية » 

شهادات اجللسة الثالثة 
الروائي سعد سعيد

الروائي كاظم الشويلي
املترجم والباحث حسن اجلاف

وعلــى هامش ملتقى الروايــة الثالث ، 
أقامت نقابة الفنانــني العراقيني – فرع 
البصــرة بالتعــاون مع منتــدى أديبات 
البصرة ، املعرض الشــخصي السادس 
املوسوم » رحلة اللون والتحدي » للفنانة 

التشكيلية عادلة فاضل األبراهيمي .
 وأفتتح املعرض د . سلمان كاصد رئيس 
أحتاد أدباء البصرة برفقة الشــاعر آوات 
والســياحة  الثقافة  وزير  ممثل  حســن 
واألثار ، والشــاعر أبراهيم اخلياط األمني 
العام ألحتاد األدبــاء والكتاب في العراق 
وعدد كبير مــن الوفود املشــاركة في 
ملتقــى الرواية الثالث وجمهور البصرة 

التواق للجمال .
ضم املعــرض أكثر مــن 30 عمال فنيا 
األحجــام مثلــت مراحل من  بشــتى 
ســيرتها الفنية وهي تدخل في عوالم 
التراث الشــعبي واالنطباعية الساحرة 

في اقتناص حلظة الفكرة قبل أن تولد.
وأختتــم ملتقى الروايــة الثالث بقراءة 
البيــان اخلتامي من قبــل القاص عبد 
الستار البيضاني والذي أكد عن أمنياته 
الغمرة بالســالم ملدينة البصــرة ، وأن 
يــزدان البصريون بايامهــم وتواصلهم 
ومطالبهم الســلمية من أجل حقهم 
بكل ما يعزز عيشهم الكرمي ، وليكونوا 
عنوانــا عاليا لــكل مدن العــراق التي 
والتوق  واخلراب  الفســاد  تواجه مظاهر 

الى احلرية واألمان والسالم .

*وزير الثقافة: البصرة أرضية خصبة للثقافة والفنون
*إبراهيم الخياط: يبقى أتحاد األدباء مع البصرة ومع المطالب ومع الرواية 

*د . سلمان كاصد : البصرة تريد روحا جديدة كروح علي ) ع (
*علي حسن الفواز : اليوم هو شاهد على أننا نروي حكاية البصرة

المجمعي واألستاذ الجامعي إبراهيم بيومي مدكور

ملتقى الرواية يوقع نسخته الثالثة تضامنًا مع البصرة

د . سلمان 
كاصد رئيس 
أتحاد أدباء 
البصرة :

هذه البصرة 
عطشى ، 
مصفرة الوجه 
، محترقة 
الجبهة 
ويصفق 
إلحتراقها 
البعض .

ال يمكنني أن 
أتشفى بصرح 
المحاكم ، وال 
بخزائن مكتبة 
أبي الخصيب 
وال بوجه بناية 
محافظة 
البصرة التي 
هي ليست 
ملكا ألحد فينا 
،إنها ملكنا 
جميعا .

كان من أعمال 
هذا المجمع 
الجليلة، إصدار 
)معجم 
الفاظ القرآن 
الكريم(، فضاًل 
عن )المعجم 
الوسيط( 
اقتنيت نسخة 
منه عام 
1975، وعمل 
على إنجازه 
وإصداره كل 
من إبراهيم 
مصطفى 
  ،)1962-1888(
ومحمد علي 
النجار) 1895-

1965( وحامد 
عبد القادر 
 )1966-1895(
وأحمد حسن 
الزيات )-1885 
1968( فضال 
عن )المعجم 
الوجيز( وهو 
خاص بالطلبة 
والشداة، وما 
زال العمل 
مستمرًا،
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شكيب كاظم
 

قــد ال يعــرف عامــة القــراء، الباحث 
اجلامعي واجملمعي، والسياســي الوفدي 
بيومي مدكور  إبراهيم  الدكتور  األستاذ 
)1902-1995(، لكنــه -ال ريــب- معروف 
لدى اخلاصــة، إذ كان أســتاذاً جامعياً، 
العربية  اللغــة  فــي مجمــع  وعضواً 
بالقاهــرة، ومن ثم تولى رئاســته عام 
1974، خلفاً للدكتور طه حســني كما 
إن له بحوثه اجلامعية في نشــأة النحو 
العربي، ونظرية العامل فضالً عن قوله 
بالفكر األرســطي،  العربي  النحو  بتأثر 
وكان رأيه هذا الذي أطلعت عليه وقرأتُه 
منتصــف عقد الســبعني مــن القرن 
العشرين، هو الذي عرفني إليه، ومن ثم 
متابعــة ما يُْصدر، كلمــا كان إلى ذلك 
ســبيل، وما أرى أن رأيه ذاك صحيح ألن 
العرب فــي بدايــات تقعيدهم لقواعد 
لغتهــم، ما كان لهم اتصال باآلخر، وما 
الشاسعة،  صحراؤهم  لهم  ســمحت 
عقد لقــاءات باألمم األخرى إال قليالً، كما 
إن الترجمة إلــى العربية إمنا تبلورت في 
املأمون  أيام اخلليفة  وقت متأخر نسبياً، 
)198-218( وكانــت عمليــات التقعيد  
قد شــارفت على نهاياتها، أو باحلري قد 
انتهت  فضالً عن حتقيقه، شــاركه في 
ذلــك محققون آخرون لكتــاب )املُغني( 
الذي يعد رأســاً  للقاضي عبــد اجلبار، 
مهماً من رؤوس املعتزلة، ويجب ان ننص 
)الفتوحات  بتحقيــق  اشــتراكه  على 
العربي، دفني  بــن  الدين  املكية( حمليــي 

دمشق الشام واملتصوف املعروف.
 ولد إبراهيم بيومي مدكور، في منطقة 
اجليزة، القريبة مــن القاهرة عام 1902، 
وقد نشــأ محباً للــدرس والتعلم، وفي 
بيت سياسي وفدي، وقد ورث إبراهيم عن 
أبيه مؤازرته لفكر حزب الوفد وتوجهات 
زعيمه سعد زغلول السياسية، وضرورة 
نيل االســتقالل عــن بريطانيــة، وفاز 
بعضوية مجلس الشيوخ وما كان سنُه 
يؤهله ذلك، إذ يشــترط فــي العضو أن 

يكون في األربعني من العمر وصاعداً.

بعــد أن حصل إبراهيــم بيومي مدكور 
على شهادة الثانوية العامة فإنه يرسل 
للدراسة في السوربون الفرنسي، والتي 
يحدثنا عنها في كتابه الســيري املمتع 
واملفيد) مع األيام. شــيء من الذكريات( 
ونشرته الهيئة املصرية العامة للكتاب 
)تابعــت الدروس في  عــام 2011، قائالً 
الســوربون حتى نهايته، وحصلت على 
أو يزيد، وهم  الليســانس بعد عامــني 
يأخــذون بنظــام الشــهادات ال بنظام 
الســنوات، ومتــى أكتمل عــدد منها 
حصل على درجة الليسانس، وبعد هذا 
أصبح لــي احلق في أن أتقدم لشــهادة 
الدكتــوراه، وقــد قضيت فــي اإلعداد 
لها زمنــاً أطول مما قضيتــه للحصول 
على الليســانس، خصوصاً وقد قصدت 
احلصول على دكتــوراه الدولة، بدالً من 
االكتفــاء بدكتوراه اجلامعة وتســتلزم 
تقدمي بحثني كاملني، اجتهت فيهما نحو 
الفكر اإلســالمي فعاجلت في الرسالة 
الكبرى )تاريخ منطق أرسطو في العالم 
العربي( ووقفت في الرســالة الصغرى 
املدرســة  ومنزلته في  )الفارابــي  على 

الفلسفية اإلسالمية(. 
وقــد وقفت عند نقطــة مهمة يرويها 
األســتاذ إبراهيم بيومــي مدكور حاول 
تطبيقهــا في الدرس اجلامعــي، عُديد 
أســاتذتنا األفاضل، لكنهم اصطدموا 
بكســل بعــض الطلبــة، ورغبتهــم  
مبواصلة مــا تعارفوا عليــه في الدرس 
يرجع  الذي  املدرســي  والكتاب  الثانوي، 
إليه وميتحنون مبــواده، إذ ما كانت توزع 
علــى طلبة الســوربون كتــب ومالزم، 
بل كان األســاتذة يحثون الطلبة على 
القــراءة العامــة واالســتعانة مبكتبة 
الكليــة أو اجلامعــة لتحصيــل املادة 
املطلوبة، إذ ال سبيل لبحث علمي دقيق 
من غير الوقــوف على مراجعه اخملتلفة، 
كي ينمو عقل الطالب املعرفي والنقدي، 
وتَلَمسُّ السبيل نحو رأي شخصي، وإال 
يكون ظالً لغيره، وإذ كان ذلك عرفاً واجب 
التطبيق فإن أساتذتنا اخفقوا في حثنا 
على هذا األمر، ســوى األستاذ الدكتور 
الذي  الدين -رحمه اهلل-  محسن جمال 
درســنا مبحث األدب األندلســي، فكان 

املكتبة ولم  املكوث فــي  يحثنا علــى 
يقدم لنا مالزم، بل كان يشير إلى مصادر 
ومراجع يجب الرجــوع إليها، فضالً عن 
الثقافية  املؤسســات  مبوضوع  أستاذنا 
العربية اإلسالمية في مرحلة املاجستير 
العليا  للدراسات  العربي  التاريخ  مبعهد 
األســتاذ الدكتور شــاكر محمود عبد 

املنعم الهيتي.

طه حسني ومجانية التعليم
وإذ أكمل متطلبات الــدرس، فإنه يعود 
إلــى بلده مصــر، لينتظم في ســلك 
التدريس بكليــة آداب جامعة فؤاد األول 
)القاهــرة فيما بعــد( وكان رئيســها 
الدكتور أحمد لطفي السيد الذي يلقبه 
املصريون بـ )أســتاذ اجليــل( واملصريون 
مولعون بإطالق الصفات والنعوت، فضالً 
عن عدد مــن زمالئه األســاتذة: أحمد 
أمني، وعبد الوهاب عزام الذي ســيتولى 
األمانة العامة جلامعــة الدول العربية، 
عند تأسيسها عام 1945 وأمني اخلولي، 
زوج الباحثة عائشــة عبد الرحمن )بنت 
وأبو  الشــاطئ( وأحمد فــؤاد األهواني 
العال عفيفي، ويوســف كــرم، ومحمد 
توفيق الطويــل، ومصطفى عبد الرازق، 
الــذي يصفه بـ )النفــس الزكية( التي 
كان يأنس لها اجلميع، فضالً عن الدكتور 
طه حســني الذي كان يحث على ضرورة 
أن يتعلم طالب اآلداب بعضاً من اللغات 
القدمية مثــل اليونانية والالتينية، وطه 
حســني هذا يوم اســتوزر للتربية كان 
وإن  التعليم،  صاحب مشــروع مجانية 
يكــون العلم مجاناً مثــل الهواء واملاء، 
إذ كان التعليــم وقتذاك في مصر لقاء 
أجور ويــرى أن ال بد للحياة اجلامعية من 
تقاليد ثابتة، وقد أخذ طه حسني نفسه 
الفرنسية،  باجلامعات  مستهدياً  بذلك، 
ودعا دعوة صادقة إلى استقالل اجلامعة، 
وحرية اختيار هيئة التدريس على أصول 
جامعية سليمة، وحرية البحث الطليق 
الذي ال يخضع لرقابة أو توجيه )....( وقد 
بذل طه حســني في سبيل ذلك ما بذل، 
والقى ما القى مــن اضطهاد وإبعاد عن 

احلياة اجلامعية..
لكنه يلمس ان مستوى طالب اجلامعات 

يهبط عامــاً بعد عام، إذ أن املعول عليه 
لدى السلطة والكثير من الطلبة، الكم 
ال الكيف، العدد ال النوع والسياســة ال 

العلم والدرس.
فــي الكتاب املهــم واملفيد هــذا )مع 
األيــام. شــيء مــن الذكريــات( وزانته 
مقدمة ضافيــة كتبها الدكتور عاطف 
العراقــي، أســتاذ الفلســفة العربية 
بكليــة آداب جامعة القاهــرة، في هذا 
الكتاب، شذرات والتماعات وأفكار ورؤى 
لإلصــالح والتوجيــه، فالدكتور مدكور 
وإن اعتزل السياســة لكــن ظلت آراؤه 
مطبوعــة بفكره السياســي الوفدي ، 
والسيما عند حديثه عن احلياة اجلامعية 
وما يعتورهــا من فتــور وتراجع، فضالً 
الثقافيــة واقفاً عند مجمع  عن احلياة 
الذي ترأســه  القاهرة،  العربيــة  اللغة 
عــام 1974، وهو الــذي كان عضواً فيه 
منذ عام 1946، خلفاً لرئيســه الدكتور 
طه حســني، بعد ســنوات مــن املرض 
والغيــاب عن حضــور جلســاته، الذي 
ضربه مرض فقــدان الذاكــرة، وهو ما 
أفصح عنه األديــب الكويتي عبد الرزاق 
البصير -رحمــه اهلل- في حديث إذاعي، 
1932 مكوناً  اجملمع الذي أنشــئ عــام 
من عشرين عضواً، عشرة من املصريني 
وخمســة من العرب هم: العراقي األب 
انستاس ماري الكرملي، والسوريان عبد 
القادر املغربي ومحمد كرد علي، وشيخ 
لبناني هو عيسى إسكندر املعلوف، ومن 
تونس حسن حسني عبد الوهاب، فضالً 
عن خمســة من األوروبيني هم األملانيان 
والفرنسي  واوكســت فيشــر،  ليتمان 
لويس ماســنيون، واإلجنليــزي هاملتون 
جيب، واإليطالي كارلو الفونسو نللينو، 
العشرين  القرن  تسعينيات  في  وإنتهى 
بســتني عضواً، منهم أربعون من مصر، 
وعشــرة من العرب، وعشرة من الغرب، 
الدكتور يوســف عز  وظــل صديقنــا 
الدين، عضو اجملمع، مواظباً على حضور 
جلساته الســنوية، حتى وفاته – رحمه 

اهلل-. 
وكان من أعمال هذا اجملمع اجلليلة، إصدار 
)معجم الفاظ القرآن الكرمي(، فضالً عن 
منه  اقتنيت نسخة  الوسيط(  )املعجم 

عام 1975، وعمل على إجنازه وإصداره كل 
  ،)1962-1888( مصطفــى  إبراهيم  من 
ومحمد علي النجار) 1895-1965( وحامد 
عبد القادر )1895-1966( وأحمد حســن 
الزيات )-1885 1968( فضال عن )املعجم 
والشــداة،  بالطلبة  وهو خاص  الوجيز( 
وما زال العمل مستمراً، ومنذ عقود في 
إجناز املعجم الكبير، وقد صدر منه أكثر 
من جزء، وكان جزؤه األول خاصاً بالهمزة 
وإذ طــال على هذا املعجــم األمد فقد 
دفــع ببعضهم للتســاؤل، ال بل للتندر 
متى ســيكتمل هــذا املعجم؟ ويجيب 
األستاذ إبراهيم بيومي مدكور أمني عام 
اجملمع، إن مثل هــذه األعمال اجلبارة، قد 
ال تظهر نتائجهــا وثمارها خالل جيل أو 
جيلني، املهم أن ينجز العمل على الوجه 
العلمي األمثل لتســتفيد منه األجيال 
املقبلــة، هذه املشــاريع وغيرها، دفعت 
كاتباً هو ســالمة موسى لالستهزاء به 
والنيل منه قائالً الغربيون ينجزون وسائل 
العرب،  واجملمعيون  ويبتكرونها،  احلضارة 
منهمكون بتعريب الفاظ هذه الوسائل، 
وهو  اإلنسانية،  احلضارية  واملصطلحات 
كالم ظاهــره حق وفي جوفــه الباطل، 
ترى أهل أتاك يا ســالمة موسى حديث 
األوروبية،  واالنسكلوبيديات  املوسوعات 
إلجنازها،  عقوداً  يســتغرق  الذي  واجلهد 
واإلضافة الســنوية علــى متنها، وفي 

الذاكرة )االنسكلوبيديا البريطانية(؟

ظل وفدي الهوى
لقــد جذبته عوالــم السياســة، عن 
اجملال الــذي أراه خلــق له، وهــو عالم 
البحــث والكتابة وحتقيــق اخملطوطات، 
ولو ابتعــد عنها لقدم لنا خيــراً وفيراً 
ولكن! إذ أمضى العمــر حتت راية حزب 
الوفد -كما أشــرت آنفاً- وقد أخذ احلزب 
اســمه تيمناً بالوفد الذي ترأسه سعد 
زغلول ملفاوضة البريطانيني نهاية احلرب 
العامليــة األولى، لغــرض حصول مصر 
على اســتقاللها، وألنه وفــدي الهوى، 
فأمســى موضع ســخط الســراي أي 
القصر امللكي، الــذي كان يضّيق عليه، 
وأضاع عليه عديد الفرص، منها رئاسته 
وفاة  بعد  العريقة  )األهــرام(  لصحيفة 

رئيس حتريرها أنطوان اجلميل، وألنه وفدي 
فقد ظل يرتاب بالعهد اجلديد، وبالكثير 
مــن قراراته، ويراهــا أضاعت على مصر 
كثيراً مــن فرص التقــدم والنماء، فهو 
يرى أن ثورة 52، كان هدفها التخلص من 
سلطان الســراي، واستكمال استقالل 
مصــر، وجنحت في التخلــص من ذيول 
االســتعمار البريطاني، لكنها بليت مبا 
ابتليت به قيادات ســابقة، من خالفات 
داخليــة وتطاحن على الســلطة، وبلغ 
بهذه القيادات أن دخلــت في حروب ما 
كان أغنانا عنها كحرب اليمن، وأخشى 
ما أخشــاه أن يكون من بــني حرب عام 
67، هي ايضاً شــيء مــن صرف األذهان 
عن اخلصومات بني القيادات السياسية 

الكبرى.
وقــد يكــون فــي قوله هذ شــيء من 
احلقيقة كلها،  ليســت  لكن  احلقيقة، 
فاحلقيقــة ليســت ملكاً ألحــد وكل 
يأخذ منهــا بطــرف، وبــودي أن أنهي 
حديثي هــذا، بخلة جميلــة من خالل 
وأخالق الكبار شــأناً وعلماً وخلقاً، فها 
هو ذا مصطفى عبد الرازق يرشــح إلى 
مشيخة األزهر، وما ادراك ما أهمية هذا 
املنصب وتوق الشــيوخ لتسنمه، والتي 
كانت وقفــاً على هيئة كبــار العلماء، 
ومــا كان مصطفى منهم، فتقرر إحالة 
هذه الفقرة إلى مجلس الشــيوخ كي 
تعدل ومتهيــد الطريق أمامــه، ومتهيد 
الطريق أمامه نحو املشــيخة، صديقه 
وزميلــه إبراهيم بيومي مدكــور، الذي 
كان عضواً في مجلس الشــيوخ برغم 
الباحث عن احلق  املبدئي  صغر ســنه!! 
التعديالت،  لفكــرة  والرافض  واحلقيقة 
ألنه يراها مساً بقدسية القوانني وإنها 
تنفذ لغاية خاصة، وليس ملصلحة عامة 
النــاس، لم يقر التعديــل املقترح، على 
الرغــم من نيله موافقــة وإقرار أكثرية 
أعضاء مجلس الشيوخ، وما غضب عبد 
الرازق، وما زعل، بــل كان في اليوم ذاته 
الذي نوقشــت فيه هذه الفقرة، مدعواً 
إلى جانــب آخرين إلى مائــدة غداء في 
دار عبد الرازق، الــذي ما وقف عند هذه 
املســألة املهمة أو يعرض لها، وكأن لم 

يسمر مبكة سامر!.

قراءة في مذكراته

جانب من امللتقى



الملف 10

حذام يوسف طاهر

احتفى نادي الشعر على قاعة اجلواهري 
في االحتــاد العام لألدبــاء والكتاب في 
العراق، بثالثة شــعراء مــن محافظة 
» مرتضى مريود، علي خليفة،  ميسان 
حســن ســالم »، وحديث عن الشعر 
العمودي والنثر، قدم اجللســة الشاعر 
علي اخملزومي قائال:« من )ميشــا ( قلب 
املاء  وموطن  القصب  وحكايات  اجلنوب 
وأغنيات الطيور املهاجــرة الى الذي ال 
يهاجر مع الطيور خارج سماء ميسان 
وال يجري مع النهــر ، ومعه في البيت 
والشــاعر  زامل  رعد  الشــاعر  يعيش 
ســراج محمد ، وكيف ال يكون مغرما 
وأنســكابه في )ميشــا ( ذلك املكان 
الشــعري ذي الضفــاف احلزينــة : هو 
الشــاعر مرتضى مريــود احلاصل على 
أدارة  ودبلوم  أنكليــزي  أدب  بكالوريوس 
أعمال : ليقرأ عددا من قصائده جسدت 
السجود لألم وهي مثال وحي كبير في 

حياتنا :
مثل دمعك متاما

تصبن الشاي
مصحوبا بجمل التوكل على اهلل

وفتح صفحة جديدة مع احلياة
أنت األمية الوحيدة 

التي أخرستني ببالغة دمعها
وحتدث اخملزومي عن الشاعر علي خليفة 
املغرم بالشــعر العمودي وله محاوالت 
بــه، كمــا تطرق الــى قصيــدة النثر 

بشكلها احلديث.
 والشــاعر علي خليفــة حاصل على 
بكالوريوس لغــة عربية وله مجموعة 
شــعرية » أين ظلــي »، ليقرأ عددا من 

قصائده:
من محكم التبغ والكبريت واللف

قل للذين بان العمر ال يكفي

لذا عمدت الى نفسي أوبخها 
أال تريق دم األقالم في كفي

الشــاعر حســن  عن  بعدهــا حتدث 

سالم األســدي، الطالب في السادس 
األدبــي واحلاصل على املركــز األول في 
مهرجــان تربية ميســان، والثاني على 

مســتوى العراق فــي مهرجــان وزارة 
التربية الشعري السنوي، وقال الضيف 
يعني  بالعمــارة،  »أرتباطي  االســدي: 

أرتباطي بالشعر، بالنزف اجلنوبي الرافد 
العظيم للنص، وميتع احلضور بعدد من 

قصائده:

من كوكب اهلل املسروق
من محكم البؤس والبترول والقصب 

بعثت ألمت لكم النزف

تخللت اجللســة عدد مــن املداخالت/ 
حيــث تناول الناقد فاضــل ثامر جتارب 
الشعراء بقوله » سعيد لهذه اجللسة 
فاجأتنا  التــي  املبهجــة،  امليســانية 
باخلصــب والثراء، وأشــعر أن شــعرا 
حقيقيا قيل خالل اجللسة، وهذا يوضح 

لنا أن الهامش يتقدم ويحاصر املركز«.
كما حتدث الشــاعر رعــد زامل رئيس 
أحتــاد أدباء ميســان قائــال:« من أعلى 
شرفات ميشا نطل اليوم على الفتية 
الذيــن أمنوا بالشــجن، نطل عليهم 
وهم يطاردون فــي حقول اللغة والهم 
العراقي فراشــات الــكالم، نطل على 
شعراء » ميشا » الوارثن لدموع األرض 
واملوزعــن كالظالل فــي األرض احلرام، 
فمــن قضاء قلعــة صالــح محموال 
على جنح قصيــدة، يأتي علي خليفة 
يهب كالنســيم، ومن احلدود املتاخمة 
للطيب يطالعنا حســن سالم بدفء 
روحــه، بينما مثل قلــم مصلوب على 
نهر الكحالء يلوح لنــا مرتضى مريود 

بسمرته الطافحة«. 
وشارك الناقد طالب الدراجي بكلمة:« 
هناك متاثل في األسلوب والتعاطي من 
حيث اشــتراك هذه التجارب الشعرية 
بنفس األدوات الفنية )الطرفة، الغرابة، 
التماثل  أعلل هذا  املفارقة، السخرية(، 
شــخصية  عالقة  وجود  الى  والتقارب 
قوية بينهم، وتتمايز النصوص بالفكرة 
فحسب، بينما هي ذاتها األساليب في 

الكتابة الشعرية«.
وللناقد علوان السلمان كلمة في هذه 
اجللسة حيث حتدث عن جتارب الشباب 
في نضجها الشعري في أبراز التكوين 
اجلمالي وأعادة تشكيل الواقع من خالل 
اشتغالهم على شــعرية املفردة التي 

تستنطق األثر احلسي والذهني.
في ختام اجللســة قــدم الناقد فاضل 
ثامر كتب الشــكر والتقدير للشعراء 

احملتفى بهم.

ميسان تشرق على قاعة الجواهري بشعرائها الشباب

طالب الدراجي: هناك تماثل في األسلوب والتعاطي من حيث اشتراك هذه التجارب الشعرية بنفس 
األدوات الفنية )الطرفة، الغرابة، المفارقة، السخرية(، أعلل هذا التماثل والتقارب الى وجود عالقة 
شخصية قوية بينهم، وتتمايز النصوص بالفكرة فحسب، بينما هي ذاتها األساليب في الكتابة 
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ترجمها عن االسبانية
حسين نهابة

 
1

مني نحو الفجر قفزُت
وتركُت جسدي ُمتاخماً للنور

وغنيُت الوجع الذي
ولد تواً.

2
تلك هي احللول
املُقترحة علينا:

جحر، وجدار يريد ان
ينقّض...

3
سوى الظمأ

والصمت

لم اجد شيئاً.
احذرني حبيبي

واحذر الصامتة في الصحراء
من املُسافرة مع كأس فارغ

ومن ظل ظلها.
4

)الى اورورا وخوليو كارتاثار(
حسٌن

َمن يتوقف عن اغراق يده
بحثاً عن جزية

للمنسية الصغيرة.
الريح ستدفع
املطر والرعد.

5
ألجل دقيقة حياة مختصرة

وحيدة وعيون مفتوحة،
ألجل دقيقة أُبصر 

في العقل، زهوراً صغيرة

تتراقص مثل كلمات
في فم األبكم.

6
في جنة ذاكرتها

تتعرى هي
غير عابئِة بالقدر الضروس

لبصيرتها
خائفة من ان ال تتمكن

من تسمية
اجملهول.

7
في السعير تقفز بقميصها

من جنمِة الى جنمة
ومن ظٍل الى آخر.

وتتوجع من املوت البعيد،
عاشقة الريح هذه.

8
في الذاكرة املنيرة والرواق

يضمحل الظل الذي انتظر.
لم اعد اعرف بحق

هل سيأتي،
ام انه لن يأتي.

9
تُزهر هذه العظام

في الليل
وهذه الكلمات مثل االحجار

الثمينة
في حنجرة حّية لطير

متحجر
وهذا األخضر احلبيب

والليلك الساخن
وهذا القلب العجيب.

10
ريح ضعيفة

تغص بها املالمح املنسوخة
ارسمها في هيئة اشياء

اعشقها.
11

اآلن
في هذه الساعة البريئة
انا وذاتي املنسية، جنلس

على عتبة نظرتي.
12

ال اريد بعد اآلن
املسخ اللذيذ
لطفلة احلرير

تسير اآلن غافية
في طنف الضباب.

13
كيف أوجز بكلمات

هذا العالم الذي غادرني
وحملني مبركبه.

ديوان »شجرة ديانا«
للشاعرة األرجنتينية اليخاندرا بيثارنيك

ترجمات

كه يالن محمد

 
صدرَ من دار فضاءات عمان –األردن 
ديوان )قرصة على خد اخلسارات( 
رجــاء  والتونســية  للشــاعرة 
الطالبي، يتضمُن الديوان قصائد 
متفاوتة الطــول والقصر إذ تأتي 
بعــض القصائــد على شــكِل 
ومضات شــعرية تُعبُر عن حلظة 
وجدانية أو فكرة مرْت في سماء 
اخليــال كما اليخلو قســم آخر 
من قصائد الديــوان من نفحات 
نســتولوجية إذ تعودُ الشــاعرة 
لتنهل  الذكريــات  منجــم  إلى 
الشــعرية،مثلما  صورهــا  منه 
يبــدُو هــذا امللمــُح واضحاً في 
املقطع الشــعري الــذي يْحِمُل 
عنــوان طريق األحشــاء إضافة 
إلى ذلــك فإنَّ الشــاعرة توظُف 
في تشــكيلة معظم أشعارها 
ضمير املُتكلم  أمُر يكسي فضاء 
القصيدة بســمات ذاتية يشــارُ 
إلــى أن ما خصائص األســلوب 
املعاصــر في كتابة الشــعر هو 
الشــعاراتي  الطابع  عــن  النأي 
ذلك  من  أكثر  اللغوية  والبهرجة 

فإنَّ مايالحظــهُ املتلقي ملايضمُر 
النص الشــعري في هذا الديوان 
لدى  العزلــة  فــي  الرغبُة  هــو 
يحتُم  اإلبداع  كأنَّ  املُبدعة  الذات 
التبتــَل في محرابــه وإال المُيكُن 
األُمنيات  وال  اخلســارات  حتويــل 
املؤجلــة إلى ُمفــرداٍت ُمطعمة 
بســحر الشــعر.يفتتُح املقطع 
اخلســارات(  ب)منجم  املُعنــون 
حيُث  املُتتابعة  القصائد  حلقات 
فلسفة  أثرَ  تلمُس في مضمونه 
األُنثى  .هنا التســتجدي  نيتشة 

املبدعــة عطف وشــفقة اآلخر 
بقدر ماتأمُل أن تُصبَح اخلسارات 
مصــدر القوة ُمقتنعــًة مبا قاله 
الضربــة  املطرقــة  فيلســوف 
.بالطبع  تقوينــى  المتوتنى  التي 
فــإن التفاعــل بن الفلســفة 
املذاهب  قائُم ألنَّ جميع  والشعر 
الفلســفية هي وليدُة العبقرية 
الشــعرية على حِد قول الشاعر 
الفرنســي )بليك(.من املعلوم إنَّ 
التشــخيص في الشعر احلديث 
هو إمتداد لفن اإلســتعارة الذي 

يُعتبــر قوامــاً في بنــاء اللوحة 
الشــعرية فــإنَّ رجــاء الطالبي 
متكنت مــن تشــخيص احلاالت 
اإلنســانية إذ تتخُذ العزلُة صورة 
الذات  وراءُه  تتوارى  الذي  املِعطف 
دون  الشــاعرة لكن هذا اليحوُل 
ماتســميه  فإنَّ  غياب مالمحها 
الغريب يتعــرُف عليها.فضالً عن 
ذلك تعتمُد رجــاء الطالبي على 
العنوان  في  التعبيريــة  املراوغة 
كما  بالنقصــان(  )أكمــل  مثل 
أنَّ ثيمــة الطبيعــة مبثوثة في 
مضامن مايضمــُه )قرصة على 
خــد اخلســارات(.ويتوالُد اإليقاع 
من خالل تكرار حــروف النفي أو 
وبذلك  الفعلية  اجلمل  ممتتاليات 
خاصاً  أســلوباً  الشاعرة  تنحُت 
حتاوُل  الكتابة على إيقاع العالم 
اجلواني بــدالً من اإلهتمام مبايقع 

خارج الذات الشاعرة.
من قصائد الديوان

مالئكة لتصلح الهواء املعطوب
أرفع عيني 

مارواء النافذِة
في عمِق النهار

صور متُر برغم من ذلك
مكوكات أو مالئكة الكائن

تصلُح الهواء املعطوب

»وهلل أفكار أخرى«
صــدر حديثاً وضمــن مطبوعات 
العراق  في  والكّتــاب  األدباء  إحتاد 
املوســوم  الديوان   ،2018 للعــام 
» وهلل أفــكار أخــرى » للشــاعر 
عباس ثائر ، وتضمــن الديوان 33 
قصيدة محاكيا فيها احلياة بروح 

الفلسفة واللغة .

»طوق الفراشة«
كمــا صدر عــن االحتــاد الديوان 
 « الفراشــة  » طــوق  املوســوم 
للشــاعرة علياء املالكي  ، والذي 

أهدته » الى زمني
أيها القلب عد ..

عد ملرساك 
في حلمي 

حيث بوصلة احلب 
تبحر في شهد

عد .. لغد
عد .. الى زمني »

الضائع في رحلة كول
وصدرت كذلــك عن االحتاد الرواية 
املوســومة » الضائع فــي رحلة 
كول » للروائي حيدر عبد السالم 
العتابــي ، وجــاءت على شــكل 
لوحات ثبت في مقدمة كل لوحة 
أو  الشــعراء  أحد  من  اســتعارة 
الكتاب العاملين ليدخل في عمق 

مأساة اللوحة .

هذا الصندوق رأسي
وصدر كذلك عن منشورات االحتاد 
الديوان املوســوم » هذا الصندوق 
الوليد خالد  » للشــاعر  رأســي 
علوان وضم الديــوان 22 قصيدة 
رحلة  من  متفاوتة  بفترات  كتبت 

الشاعر .
وجاء فــي قصيدة » لقاء صحفي 

في املدينة القدمية » املوصل »
جبينك  تربطــن  لم   : ســألتها 

بقطعة قماش
قالــت : الصــداع قصيدة ترقص 

برأسي
ولو زاولت الصمت كثيرا

النتفخت اللغة .

مفهوم الريادة
في املسرح العربي

كمــا صدر عــن االحتــاد الكتاب 
الريــادة في  » مفهوم  املوســوم 
املسرح العربي » لألستاذ د . عقيل 
مهــدي يوســف ، ويأخذنــا هذا 
نأمل  مسرحية  نزهة  في  الكتاب 
أن تكون مشــوقة في أفاق عالم 
الريادة في املســرح عنــد العرب 
املفهوم  هذا  إلغناء  محاولة  وهي 

اخلاص بالريادة نظريا وتطبيقيا .

في القصة العراقية
وصدر ايضا عن األحتاد العام لألدباء 
الكتاب املوســوم » فــي القصة 
العراقية » للناقد والباحث باسم 
عبد احلميد حمودي ، وهو أحتفاء 

بــاألدب الرصن ، واألدبــاء الكبار 
الطبعة  إلصــدار  األحتاد  يتصدى 
الكتاب بعد مرور  الثانية من هذا 
ست وخمســن سنة على صدور 
الطبعة األولى منه ، ومن مطبعة 

األحتاد آنذاك .

مسرح الفتيان 
نحو مسرح للمراهقني

صــدر حديثاً وضمــن مطبوعات 
العراق  في  والكّتــاب  األدباء  إحتاد 
الكتاب املوســوم   ،2018 للعــام 
الفتيان نحو مســرح  ) مســرح 
للمراهقن ( لكل من أ . د حسن 

علي هارف وإميان الكبيسي .
وجاء في مقدمــة الكتاب » رغم 
التعاظــم النســبي لألهتمــام 
بثقافــة الطفــل عربيــا ، ووفرة 
مجاالت  في  الثقافية  النشاطات 
أدب وفنون الطفــل عامة ، أال أن 
أدب اليافعــن ما يزال يعاني فقرا 
وأهماال واضحن من لدن منتجي 
واملؤسســات  الطفل  أدب  ثقافة 
الثقافية املعنية به ، وأن مســرح 
اليافعن » الفتيــان » هو احللقة 

األكثر ضعفا .
ما دعا املؤلفن الى دراسة شاملة 
وتسليط  املســرحي  النوع  لهذا 
الضــوء على الفئة املســتهدفة 
لعروضــه بوصفها متثــل مرحلة 
وتشــكيل  بنــاء  فــي  أســاس 

شخصية الفرد .

ديوان جديد للشاعرة التونسية
رجاء الطالبي

إصدارات اتحاد األدباء الجديدة

من أعمال الراحل أحمد الربيعي
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كتب 12

بداية النشاط السياسي في اخلارج
مهرجان وارشو وناظم حكمت

*كيف شــاركتم فــي مهرجان وارشــو 
للشــباب، هل بناء على دعوة رســمية، 
أم مببادرة منكم، وهــل كنتم ضمن وفد 

الشبيبة الشيوعيني؟
- كان هناك مهرجانان شاركنا فيهما، األول 
عام 1955 في وارشــو، وآخر في موســكو 
عام 1957، شــاع خبر فــي العراق بإنعقاد 
مهرجان الشــباب اخلامس، وجرى تشكيل 
جلنة سرية للمشاركة في مهرجان وارشو، 
وشــاركنا ضمن احلزب الشــيوعي كوفد 
مشــترك من إحتاد الشــباب الدميقراطي 
الكردســتاني و إحتاد الطلبة الدميقراطيني 
التابع للحزب الشــيوعي، وكان يفترض أن 
نحصل علــى جوازات الســفر و التمويل 
الالزم ملصاريف الســفر وكذلك لشــراء 
الهدايــا وتكاليف طبــع البيانات. وكانت 
األولوية عندي هــي احلصول على املالبس 
الكــردي )كالش( وغيرها،  واحلذاء  الكردية 
وجنحنا في جمع التبرعات وتأمني املالبس. 
وكان الوفد الذي إنطلق من ســوريا يتألف 
من شــكر مصطفــى وجنيــب اخلفاف و 
املشكلة أن اإلثنني كانا ميلكان جواز السفر 
ماعداي، فأضطررنا الى تزوير جواز ســفر 
الصديق محمد موســى صادق، حيث أزلنا 
صورته على اجلواز ولصقنا صورتي، وقد فاد 
اجلواز في عبورنــا بالقطار من املوصل الى 
حلب ومنها الى دمشــق، وهناك سجلت 
إسمي احلقيقي على اجلواز وإتصلنا برفاق 
آخرين وإنطلقنا الى وارشــو، وإنضم الينا 

هناك رفيقني آخرين.
كنــا نرغب في أن نشــارك فــي املهرجان 
كوفد كــردي، ولكن الشــيوعيني رفضوا 
الــى مقر إحتاد الشــباب  ذلــك، فذهبنا 
الدميقراطــي العاملي لنشــتكي، لكنهم 
أبلغونا بأننا الميكن أن نشارك كوفد كردي 
مستقل، عليه توصلنا الى حل وسط وهو، 
أن نحســب على وفد الشيوعيني على أن 
تكون لنــا حرية إجراء اللقــاءات و توجيه 
الهدايا  و تقدمي  الدعوات للوفود املشاركة 

بإسم و فدنا.

* ومــاذا عن دوركم الشــخصي في ذلك 
املهرجان؟

-عندمــا وصلنا الى وارشــو وقــع حدثان 
الفتتان للنظر أود أن أرويهما للتاريخ، كانت 
هناك فتاة عربية تدعى بشرى برتو وكانت 
قيادية نسائية وعضو في اللجنة املركزية 
للحزب الشيوعي العراقي، وهي فتاة راقية 
ورائعة اجلمــال، مببادرة منهــا إرتدت الزي 
الكردي و شاركتنا بدبكاتنا الكردية، وكنا 
شــاكرين لها تلك اإللتفاتة الكرمية وكان 
هناك شــاب كردي يدعى محمد محمود 
الذي عرف فيما بعد بإســم  عبدالرحمن 
املعروف  القيــادي  عبدالرحمن(  )ســامي 
بالبارتــي الحقــا، جاء وهــو يعتمر عقاال 
بأن "مشاعره عربية خالصة  عربيا ويقول 
“ولم يرتد الزي الكردي مثلنا، وجاء شــاب 
آخــر أيضا يدعى نوزاد نــوري عبه من أهل 
الســليمانية يضع بدوره عقاال عربيا على 
رأســه.هؤالء جاءوا ضمن وفد الشيوعيني 
الذي أراد أن يوهم اآلخرين بأنه ميثل أطياف 
اجملتمع املتعــددة، وكان األمر كذلك، حيث 
شــاركنا نحن الوفد الكــردي و وفد احلزب 
الشــيوعي و جماعة راية الشغيلة كوفد 
موحد رغــم أننا كنا منثــل ثالثة إجتاهات 

يسياسية مختلفة.
مت ترشــيحي كنائب لرئيس الوفد العراقي 
وكان رئيســه قيادي عمالي يدعى صفاء 
احلافظ أســتاذ كلية احلقــوق الذي قتله 
البعثيــون فيما بعد، وقد ســاعدنا كثيرا 
وعرف عنه بأنه أحد عقالء احلزب الشيوعي 
ومنفتحا على القضية الكردية، وعاش في 
باريس لفتــرة، وهو الذي شــجعني على 
التحدث في املهرجان وقال لي "إذهب وقل 
لهم بأن هذا هو مهرجان شــبابي وليس 
العالم"!  في  الشــيوعية  لألحزاب  مؤمترا 
فيما كان كرمي مروة نائب السكرتير العام 
يتولى  والذي  اللبناني  الشــيوعي  للحزب 
مســؤولية منطقة الشــرق األوسط في 
اإلحتاد العاملي للشــباب يعارضنا بشــدة 
ويعرقل نشــاطاتنا.أما الســوفييات فقد 
ســاندونا، وكان هنــاك شــخص يدعى 
رومانوف دافع عنا بقوة وقال بأن الكرد لهم 
خصوصيتهم القومية كشعب. كما كان 
هناك شاب شيوعي هندي وقف الى جانبنا 
أيضا. بإختصــار جنحنا هناك في أن نطرح 
أنفســنا كوفد ميثل شعبا له خصوصيته 
القومية، وإستطعنا أن نعقد الصالت مع 
الوفود املشــاركة ونتلقــى منهم الهدايا 
ونتباحث معهم، ومما ســاعدنا أيضا بهذا 
اجملــال هو إجتمــاع عقدنــاه كوفد كردي 

إستدعينا له ممثلي عدد من البلدان الكبرى 
مثل اإلحتاد الســوفيتي والواليات املتحدة 
وبريطانيــا وفرنســا واليابان وأندنوســيا 
ياســر  وشــارك  ومصر،  والبرازيل  والهند 
عرفات أيضا الذي جاء الى املهرجان بإسم 
الوفد الفلسطيني وكان آنذاك طالبا في 

القاهرة.

* مــن غيــر هــؤالء مبــن إلتقيتــم مــن 
الشخصيات العاملية في املهرجان؟

- من أهم اللقاءات في املهرجان كان لقاؤنا 
بالشــاعر التركي الكبيــر ناظم حكمت 
الذي رحب بنا بحرارة بالغة وقبلنا جميعا، 
معنا،  ومتعاطفــا  جــدا  ســعيدا  وكان 
وقال “أنــا أحب األكراد كثيرا وسأشــارك 
فــي إجتماعكــم" وكانــت مشــاركته 
لفتة كبيرة منه ألن فــي ذلك الزمن كان 
الكثيــرون يــودون لقاءه وإنتــزاع توقيعه 
كشــكل من أشــكال املباركة والتفاخر. 
جاء الى إجتماعنــا وألقيت خطابا رحبت 
به، وألقى بدوره خطابا متحدثا عن الظلم 
الذي حلق بالكرد، وقــال "حق تقرير املصير 
هو حق طبيعي للشعب الكردي، فيجب أن 
يعيشوا مثل ســائر األقوام والشعوب في 
هذا العصــر متمتعني بحقوقهم" وختم 
خطابه بالقول "أشكر دعوة األخوة األكراد 
لي، ولكن لي عندهم رجاء وهو أن يدعوني 
الــى بلدهم حني يرفعون علم كردســتان 
احلرة كي أشــاركهم هذا العيد". وهكذا 

تغيرت أجواء املهرجان برمتها الى صاحلنا.
كانت ملشــاركته وخطابه أهمية قصوى 
ألنــه كان معروفا على النطــاق العاملي، 
وتاله الســوفييت والصينيون الذين ألقوا 
بدورهم خطبا حتدثوا خاللها بإيجابية عن 
النضال الكردي. ففي البداية حتدث املمثل 
الصينــي وكنت أعرف بعضهم ســابقا 
ولم يكونوا قد ســمعوا بإسم كردستان، 
ولكــن بعد هــذا اإلجتماع جاءنــا رئيس 
120 مليونا  الوفد الصيني وقال "بإســم 
من شــباب الصني نؤيد نضال شــعبكم 
من أجل التحرر و اإلســتقالل و حق تقرير 
املصير" وإثر اإلجتماع قدمنا الهدايا للوفود 
املشاركة منهم شباب أملانيا الدميقراطية 
و الصينيــني، وهــم قدموا لنــا عددا من 
الدراجــات الهوائية على ســبيل الهدية. 

لقد كانت فرصة جيدة لنا للتعرف بشباب 
العالم، و هناك كنت أســتغل كل فرصة 
ســانحة ألزج باملســألة الكرديــة ضمن 
خطاباتي و أحاديثي مع الوفود املشــاركة، 
وهذا املهرجان ساعدني كثيرا في التعرف 
على العديد من األوساط العاملية، ولذلك 

تلقيت دعوة من الصني لزيارتها.

السفر الى الصني
* هذا يعني بأن سفركم الى الصني جاء 
نتيجة مشاركتكم في مهرجان وارشو؟

- نعــم هو كذلك، فقــد مت توجيه الدعوة 
الى شــخصني فــي العراق، األول بإســم 
واآلخر  العراقي،  الدميقراطي  الشباب  إحتاد 
بإسم إحتاد شباب كردستان و ترشحت أنا 
وارشو  بالقطار من  الدعوة.سافرنا  لتلبية 
الى الصني وإســتغرقت الرحلة عدة أيام، 
قضينا منها ليلة في موسكو ثم أكملنا 

السفر بالقطار السريع.

* وماهي النشــاطات السياســية التي 
قمتم بها هناك؟

- شاركت في جميع الفعاليات السياسية 
هناك.ذهبــت الى إحتاد األدبــاء وعرفتهم 
بنفســي كأديــب وكاتــب.. و ذهبت الى 
إحتــاد الطلبة و الشــباب بصفتي طالبا..
حتى انني ذهبت الى إحتاد النســاء هناك 
وقدمت زيا كرديا ملفوفا بعلم كردســتان 
الى السيدة )صن يات ســني( نائبة رئيس 
اجلمهورية و كانت ســيدة رائعة، و قدمت 
لها الزي وســط إجتماع كبير وكان لذلك 
صدى واسع..املهم أنني في جميع لقاءاتي 
كنت أرتــدي الزي الكردي التقليدي و أعلق 

على ياقتي علم كردستان.

* ثم أين ذهبتم؟
- أمضيــت شــهرا هناك، ثم عــدت الى 
ســوريا، قبل أن أشارك الحقا في املهرجان 

العاملي للشباب عام 1957 في موسكو.

مهرجان شباب موسكو
* وكيف شــاركت في مهرجان موسكو 
على الرغم من عدم توجيه الدعوة اليك؟
- ال، ليس األمر كذلك.. فقد كان في العراق 
جلنــة حتضيريــة للمهرجــان وجتتمع في 

دمشق، وكان التنســيق قائما مع اللجنة 
التي توفد الشــباب، وكنت ضمن اللجنة 

التحضيرية تلك وأذهب الى دمشق.

* هــل كانــت لــدى احلكومــة العراقية 
وفود حكومية للمشــاركة في مثل هذه 

الفعاليات العاملية؟
- كال..كانــت احلكومــة ضد مثــل هذه 
الزمن  ذلــك  ففي  املشــاركات عمومــا. 
كانــت هذه املشــاركات تعتبــر تعاطفا 
مــع الشــيوعية وكان هذا كفــرا بنظر 
باألساس جتري  املشاركة  احلكومة، وكانت 
بصورة ســرية، وال تنشر صورها وتفاصيل 
فعالياتها في وســائل اإلعــالم، فكل من 
تثبــت مشــاركته يتعــرض للمحاكمة، 
وكنت واحــدا منهم، أحلنــا أنا وعدد من 
الشباب الشيوعيني الى احملاكمة فعال بعد 
أن شــككت احلكومة بنــا، ولكننا أنكرنا 

ذلك فنجونا.
مشاركتي في هذا املهرجان كانت أصعب، 
ألن صورة اجلواز الذي سافرت به سابقا قد 
تغيــرت مرارا وهي باألصــل صورة محمد 
موســى صادق، إســتخدمه بعدي حبيب 
محمد كــرمي ألنــه كان بدوره مرشــحا 
للمشــاركة في املهرجان، وعليه فقد بدا 
واضحا بأن الصورة قد أزيلت وزيفت مرارا، 
لذلك قررت الســفر هذه املــرة عن طريق 
بري عبر قضاء ســنجار ألنه طريق أسهل.

وصادفت هناك شــابا إيزيديا هو شــقيق 
معاوية إنضم الى البارتي منذ فترة، لكنه 
عمل كجاســوس للحكومة، لذلك أراد أن 
يسلمني للســلطة، لكني حتايلت عليه 
وجنوت من مكيدته فســلمت نفسي الى 
الســوريني، وكانــت معــي حقيبتان من 
الهدايا، وقلت للســوريني انني ذاهب الى 
مهرجان موسكو للشــباب.فنقلوني من 
نقطة احلــدود الى القامشــلو وأبلغوني 
أنهم لــن يطلقوا ســراحي قبــل إجراء 
منهم  معي.فطلبت  األمنية  التحقيقات 
أن أجري إتصاال هاتفيا فسمحوا لي بذلك، 
بدرخان  روشــن  الســيدة  منزل  فهاتفت 
وأبلغتهم بوضعي. وفي ذلك اليوم نقلوني 
مكبال الى احلســكة، ويبــدو أن إتصالي 
بالسيدة روشن قد أفاد حيث إتصل ضابط 
كردي سوري برتبة عقيد يدعى محمد وله 

نفوذ واسع في السلطة، وأبلغهم بإطالق 
سراحي والسماح لي بالذهاب الى دمشق، 
فجاء أحد احملققني في املســاء وســألني 
"هــل تريد أن نطلق ســراحك اآلن أو تريد 
ذلك غدا صباحــا"؟ فقلت له "أريد اخلروج 
اآلن.وفــي تلك الســاعة املتأخرة لم تكن 
أية وســيلة للسفر  هناك بطبيعة احلال 
الى دمشــق، ال قطار وال ســيارات أجرة"، 
الســفر  "كيف ميكنني  احملقق  فســألت 
الى الشــام"؟ قال "ليســت هناك سوى 
احلبوب  تنقل  التي  الكبيرة  سيارات احلمل 
الطريق  أو األحمــال، فإذهب وقف علــى 
العام شاور على السواق عسى أن ينقلك 
أحدهم إذا كان لديه مقعد أمامي شاغر، 
وإال عليك أن تصعد الى ســطح السيارة 
أوإثنتني  ومتشي حالك. وهكذا بعد ساعة 
جاءت سيارة وأشــرت لها فوقف السائق 
وقال "ليس عندي مقعد شاغر في األمام، 
فإذا تريــد إصعد الى الســطح"، وهكذا 
صعدت للســطح وإنطلقنا نحو دمشق، 
الليل  الرحلة طوال ساعات  وإســتغرقت 
ووصلنا حلب عند الظهيرة، فنزلت لتناول 
الكباب في مطعم قريــب من الكراج ثم 

إستأنفت سفري بالسيارة  الى دمشق.

* وكيف وجــدت أعضاء الوفــد العراقي 
هناك؟

- حني وصلت الى دمشــق لم يكن لدي أي 
عدة ســفر، الجواز وال ليزابــاص، فذهبت 
الى الوفــد العراقي وإشــترطوا حصولي 
علــى اجلــواز أو ليزابــاص وإال يتعذر علي 
الســفر.وفي احلقيقة وجدتهم ال يرغبون 
مبرافقتي لهــم، وفي محــل إجتماعهم 
البستاني  إســماعيل  عبدالقادر  صادفت 
بأبي ســعيد  املعروف  وهبــي  وعبداجلبار 
وجورج تلــو، وقلت لهم اننــي أحتاج الى 
مساعدتكم للســفر، فردوا علي "بأنهم 
اليستطيعون فعل شيئ من دون حصولي 
على جواز أو وثيقة سفر". فأضطررت الى 
مهاتفة العقيد محمد الكردي وشــكرت 
بأنني  وأبلغته  بإطالق سراحي،  مساعدته 
أواجه مشــكلة أخرى، فوعدني خيرا وقال 
ســنلتقي غدا وحــدد لي مــكان اللقاء. 
وجاء في املوعد احملدد بســيارة حتمل علم 
الدولة الســورية وأخذني معه الى الدائرة 

التي تصدر الليزا باص، وكان هناك ضابط 
برتبة رائد حيث قام فورا من مقعده مؤديا 
التحية العسكرية للعقيد وأخلى مكانه 
لــه. وطلب العقيد  منــه أن يصدر وثيقة 
ليزا باص بإســمي، وأردف "جالل سيقدم 
وأنا  الوثيقة،  لكم عريضة للحصول على 
ســأخذه الى رئاسة اجلمهورية وسأجعله 

الجئا سياسيا بشكل قانوني"!

* يعنــي بعــد معاناة طويلــة أصبحت 
حائزا على وثيقة سفر؟

- نعم، فالرائد رد علــى العقيد باملوافقة 
وعلى وجه الســرعة صوروني ثم أكملوا 
بجيبي.  ووضعته  الليزاباص  منح  إجراءات 
ومــن تلــك اللحظــة أصبحــت حامال 
لليزابــاص ســوري وأصبحت قــادرا على 
الســفر الى اخلارج متى أشاء. وطبعا لم 
أحتدث الى الشيوعيني بذلك، ألنني توقعت 
أن يخلقوا لي مشكلة أخرى، لذلك ذهبت 
اليهم وسألتهم "حســنا، قولوا لي ماذا 
أفعل اآلن"؟ قالوا: "النســتطيع أن نأخذك 
معنا دون جواز او ليزاباص"، وكانوا يظنون 
بأنه يستحيل علي احلصول على ليزاباص، 
حاولت أن أغشــم نفســي فســألتهم 
ليزاباص"؟ فأخذوا يشــرحون لي  “وماهي 
ذلك، فقلت لهم “إذن ســأذهب للحصول 

عليها"؟
في ذلــك الوقت صادفت بعــض الرفاق 
منهم األســتاذ عبداحلميــد درويش في 
منزل الســيدة ســينم خان إبنة جالدت 
بدرخان، وكان معه كل من الشــاعر هزار 
موكريانــي وعبدالرحمن زبيحي، وإتفقنا 
على إشــراكهم جميعا فــي املهرجان، 
ولكن لألســف لم يقبلهم أحد ال الوفد 
العراقي وال الوفد الســوري!ولذلك قرروا 
السفر مع سينم خان عن طريق آخر عبر 
أملانيا ثم موسكو، ولكن لم يسمح لهم 
الســفر من أملانيا فعادوا الى دمشق بعد 
أن جتشموا عناء كبيرا في طريق سفرهم 
هــذا. ولكن معاناتــي إنتهت ولم أحتدث 
ألحــد بذلك حتى حلول موعد الســفر. 
لقد حزموا أمرهــم للذهاب جميعا الى 
الالذقيــة والســفر من هنــاك، فذهبت 
اليهم وســألتهم “إذن، لقد حســمتم 
أليس  وتتركونــي هنا وحيــدا  أمركــم 

أن  كذلك"؟ قالــوا "نعم، ال نســتطيع 
نأخذك معنا مادمت لم حتصل على اجلواز 
من  الليزاباص  فأخرجــت  الليزاباص".  أو 
جيبي وقلت لهم "حسنا، خذوا هذه هي 
الليزاباص"، فوجئوا جميعا وإســتغربوا 
كيــف متكنــت مــن احلصــول عليها. 
الباخرة  وهكذا صعدت معهم على منت 
املتوجهــة الى البحر األســود والدردنيل 
ثم أوديســا، وهناك إكتمل شمل جميع 
الســودان  القادمة من  العربية  الوفــود 
ولبنــان واالردن والعراق ومصر. وأتذكر بأن 
الباخرة كانت تسمى "غروزيا" وهي باخرة 
ســوفيتية، وكنت في السابق قد ركبت 
باخرة بنفس اإلسم. إنطلقنا من الالذقية 
نحو "كوستانســا" وهي ميناء روماني، 
ومنها ســافرنا بالقطار الى بودابســت 
ثم بوخارســت وأخيرا حطينا الرحال في 
موســكو. أما العودة فقد ركبت الطائرة 
من بكني الى موســكو ومــن هناك الى 

فيينا ثم دمشق.
وفي موسكو كان بإستقبالنا في احملطة 
جمع مــن كرد روســيا يتقدمهم قناتي 
كــوردو، حيث كنــا نرتدي الــزي الكردي 
فعرفونا فورا وسعدوا جدا برؤيتنا هكذا، 
حتى ان قناني كوردو تغنى ببعض األبيات 
الكردية ترحيبا بنا.وفي موســكو أصررنا 
مرة أخــرى علــى أن يكــون وفدنا ممثال 
لشــباب كردســتان وعلى نفس منوال 
مهرجان وارشو من حيث لقاءاتنا اخلاصة 

وإستقالليتنا، ووافقوا على ذلك.

*هــل مت قبــول عضويتكــم فــي إحتاد 
الشبيبة العاملي؟

- ال لم يقبلونا، بل كانت دعوتهم لنا فقط 
بصفة عضو مراقب، في أول يوم وصولنا 
الى موســكو بدأنا بنشــاطاتنا، وكنت 
أبحث عن أي شخص كردي يستطيع أن 
ورفاقه،  املال مصطفى  الى  يوصل صوتنا 
وأفلحــت في العثــور مرة أخــرى على 
محمدعلي هاشم النجفي الذي وعدني 

بإيصال خبرنا الى املال مصطفى.

* وملاذا لم حتاولوا الوصول إليه عن طريق 
الروس؟

الوفــد  الــى  حاولنا..ذهبــت  لقــد   -
الســوفييتي وقلــت لهم بأننــي فالن 
الفالني عضو املكتب السياسي للحزب، 
رئيســنا هنا وأريد أن ألتقيــه. وبالطبع 
كانــت هناك كلمة ســرية للقــاء املال 
مصطفى إتفقنــا عليها منذ عام 1955 
وكانت صلة الوصــل بيننا. وقبل يوم من 
بدء املهرجان جرى إستعراض كبير شارك 
شــخصان  فجاءنا  الوفود،  جميــع  فيه 
يتحدثان باللهجــة الكرماجنية، أحدهم 
وفدنا  شــمزيني.وكان  عزيز  ســيد  كان 
يتألــف مني ومن جبــار بيروزخان محام 
من كركوك إستشــهد على يد البعثيني 
فيما بعــد، وعمر دزةيــي، جنيب اخلفاف، 
الشــيخ علي بامرني وعدد من الشباب 
الدكتور  توفيق،  دارا  الشــيوعيني منهم 
أحمد عثمان، حمةحســني مــال دزةيي، 
ونســرين خان زوجة الدكتور عبدالرحمن 
قاسملو التي جاءت ضمن الوفد اإليراني. 
ســألنا ســيد عزيز "هل أنتــم من كرد 
العراق"، فأجبناه بنعم، وعرفناه بأنفسنا 
، ثم ســألناهما ومن أنتــم؟ فقاال "نحن 
من كرد الســوفييت،حينها نحاني علي 
جانبــا وقال "هذا أعرفه، إنه ســيد عزيز 
شمزيني، تعرفت عليه حني كان ضابطا 
في اجليش العراقي وعملنا معا في حزب 
هيوا، وأنا متأكد بأنه هو نفسه"، فقلت 
فورا "أهال بالسيد عزيز، ملاذا تتنكر علينا 
ســوفيتي"،  ككردي  بنفســك  وتعرفنا 
وكنت قبال قد ســألت الشخص الثاني 
املرافق له والذي تبــني بأنه الدكتور مراد، 
فرد علي بدوره أنه كردي سوفيتي، عندها 
وجهت كالمي للســيد عزيــز وقلت له 
"وأنت أيضا من كرد الســوفييات"؟ فرد 
علي: أي نعم! لكن بــدا واضحا لي بأنه 
يتحدث باللهجة الكردية اإليرانية لذلك 
تيقنت أنه هو وليس غيره، فقلت له "ملاذا 
ياعزيــزي تخفي عنا شــخصيتك"؟ في 
تلك اللحظة جاء الشــيخ علي وخاطب 
سيد عزيز قائال  "أال تتذكرني أنا فالن لقد 
عملنا معا"، وهكذا كشفنا هوية سيد 
الذي طلب منا إخفاء شــخصيته  عزيز 
وقــال "أرجوكــم ال تقولوا ألحــد أنني 
عزيــز"، فأجبته "حســنا، ولكني أريد أن 
ألتقي باملال مصطفى".  فقال سيد عزيز 
"نعم املال موجود هنا، لكن لقاءه مرتبط 
مبوافقة الروس، فإذا سمحوا بذلك ميكننا 
أن نرتب األمر، و وإال ســنبحث عن طريق 

آخر".

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
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سامي عبدالرحمن سون يات سني ناظم حكمت

عندما وصلنا الى وارشو وقع حدثان الفتان للنظر أود أن أرويهما للتاريخ، كانت هناك 
فتاة عربية تدعى بشرى برتو وكانت قيادية نسائية وعضو في اللجنة المركزية للحزب 
الشيوعي العراقي، وهي فتاة راقية ورائعة الجمال، بمبادرة منها إرتدت الزي الكردي و 
شاركتنا بدبكاتنا الكردية، وكنا شاكرين لها تلك اإللتفاتة الكريمة وكان هناك شاب 
كردي يدعى محمد محمود عبدالرحمن الذي عرف فيما بعد بإسم )سامي عبدالرحمن( 

القيادي المعروف بالبارتي الحقا



لالبالغ عن الجريمةهواتف تهمك
07901737723

07901737726
07901737727

المستشفيات واألماكن الطبية
العلوية                   7191218النعمــان          4222074
الكرخ للوالدة         2512288الكاظمية        5222111
ابن البلدي               8212061اليرموك          5429120 مية

خد
ئر 

دوا

7788927

104115
الحريق:

األنواء الجوية:

للمشاركة على صفحة منوعات الصباح الجديد
 التواصل معنا عبر اإلميالت أدناه

assabahaljaded@yahoo.com assabahaljaded@newsabah.com

13 منوعات

متابعة الصباح الجديد :

الرمــادي،  مدينــة  وســط  في 
مركز محافظــة األنبار الغربية 
األلــوان  الصحراويــة، تضــيء 
هو  يعد  لفندق  األربع  الواجهات 

األول في تاريخ احملافظة.
فقبــل أســابيع قليلــة، كانت 
مهمة البحث عن فندق في غرب 
العراق أمراً مستحيال، لكن يبدو 
التي  األنبار  أن عشائر محافظة 
أصرت سابقا على منع أي عملية 
»ُمعيباً«،  لبناء ما تعــده أمــراً 
رضخت لألمر الواقــع اليوم مع 

بناء أول فندق في احملافظة.
ويقــول مديــر فنــدق »روز بالزا 
الســياحي«، محمد كسار }29 
عاماً{ إن »بناء الفندق في وسط 

الرمادي له أسبابه«.
الذي يقدم  الشاب  ويضيف هذا 
أعمال  رجــل  أنه  على  نفســه 
بالقــول: »نحــن محافظة كرم 
وضيافة، لكن ليس من املعقول 
حملافظــة متثــل ثلث مســاحة 
العراق ولها منافذ على ثالث دول 
ومحطــة جتارية مهمة أن تكون 

بال فندق«.
وعاشــت تلك املنطقة الواقعة 
علــى احلــدود مع ســوريا حتت 
داعــش  عصابــات  ســيطرة 
االرهابية املتطرف لفترة طويلة، 
وكان املغامرون في دخول الرمادي 
كبرى مدن احملافظة، قليلني حتى 

حتريرها في العام 2016.
أمــا اليــوم، فيتســابق التجار 
واملستثمرون واملقاولون والعمال 
التي  الصحراوية  املنطقــة  إلى 
بعد  احليــاة  اســتعادة  حتــاول 
الركود، وخصوصاً  من  ســنوات 

من احملافظات العراقية األخرى.
من بني هؤالء »لــؤي رافع« الذي 

قطع أكثر من مائة كيلومتر آتياً 
بغــداد لتخليص  العاصمة  من 

معامالت رسمية.
لم  العشــريني  لكن عمل هذا 
ينتــه في يــوم واحــد، واضطر 
لقضاء ليلته فــي الفندق الذي 
يتســع لثمانــني شــخصاً في 

مدينة الرمادي.

ويقول رافــع »أخجل أن أبات في 
كل مــرة لدى صديــق وأجعله 
يتقيــد بي، فحجــزت غرفة في 
الفنــدق، هذه خطوة نشــجع 

عليها وتسهل حياة اجلميع«.
ومن املعروف في هذه احملافظة أن 
التقليد العشــائري هو احلاكم، 
لــذا، فإن تلــك العشــائر تعد 

الفنادق أمــراً مخجال ومناقضاً 
ملبدأ الضيافة.

وعندما يباشر أهالي األنبار ببناء 
األكبر  املساحة  تكون  منازلهم، 
}قاعة  للديوانيــة  مخصصــة 
االســتقبال{، حتى لو كان ذلك 

على حساب باقي غرف املنزل.
وفي وسط مدينة الرمادي، يوجد 

كان  مهجور،  خرســاني  هيكل 
محاولة من قبل شــركة تركية 
لبنــاء فنــدق في األنبــار العام 
مع  توقفت  األعمال  لكن   ،2013
 ،2014 العام  في  داعش  سيطرة 
يدخلوا  لــم  املتطرفني  أن  حتى 
الفنــدق علــى وفق ما يشــير 

سكان.
ويؤكد السكان اليوم أن الفنادق 
مســألة  في  أيضــا  ضروريــة 
الذين  إن املستثمرين  إذ  التجارة، 
قد يأتون إلى احملافظة، لن يبقوا 
منزل شــخص  عــدة في  أليام 
الفندق  فسيكون  وأيضا،  معني، 
مركــزاً لعقد مؤمتــرات وندوات 
،فيما  خصوصــاً  واجتماعــات، 
تنتظر احملافظــة نهضة ما بعد 

دحر التنظيم اإلرهابي.
ولم ينته وجــود املتطرفني متاماً 
في احملافظة، إذ ما يزال بعضهم 
طليقا فــي املناطق احلدودية مع 

سوريا.
ومعانــاة احملافظة على مدى 15 
عامــاً، ومحاولة إدخــال ظاهرة 
بالنســبة  تلغــي  ال  جديــدة، 
احلامد  خليل  إبراهيم  للشــيخ 

ضرورة احلفاظ على التقاليد.
البوعلي  عشــيرة  شيخ  ويقول 
الســوداء  بعباءتــه  األنباريــة 
وكوفيتــه املتدلية على كتفيه 
إن »هذه ليســت عــادات آبائنا 
وأجدادنا، الضيوف تأتي للعشائر، 
هذا ما نعرفه، وهذه الفنادق تؤثر 

سلبا على سمعتنا«.

مبدأ الضيافة في مدينة الكرم يتنازل للفنادق
دراسة تحدد العمر الذي يجب

 عنده التوقف عن التدخين
توصل مجموعــة من األطباء إلى العمر املناســب لإلقالع 
عن التدخني، إذ وجدوا أن الفترة مابني 40 إلى 45 ســنة هي 

أفضل فترة لإلقالع.
وأظهرت الدراســة أنه بعــد مرور 5 ســنوات على اإلقالع 
عن التدخني، ستتحســن الصحة بشــكل ملحوظ، حيث 
ستنخفض معدالت اإلصابة بنوبة قلبية و سكتة دماغية 

بنسبة 38%.
وأكــدت العديد من الدراســات الطبيــة أن التدخني يعد 
الســبب األول حلوادث الوفاة املبكرة، وبحسب اإلحصائيات 
فإنه يتوفى نحو6 ماليني شخص ســنويا بسبب التدخني، 

وميوت اثنان من كل ثالث أشخاص ممن يتعاطون التبغ.
كمــا ووجد األطباء املزيــد من اآلثار الســيئة للتبغ و التي 
تتجاوز مضاره على الرئتني، فالتدخني يسرع من الشيخوخة 
كما و يغير هيكلة و تركيب جدران االوعية الدموية لتصبح 

أكثر هشاشة.
وحتدثت ميريث دونكان املشــاركة في البحث، على أن الذين 
يستهلكون علبة ســجائر واحدة يومياً على مدار 20 عاماً 
معرضون بنسبة %70 لإلصابة بالنوبات القلبية و السكتات 

الدماغية.

إهمال وجبة اإلفطار يهدد قلوب األطفال
كشفت دراسة إسبانية حديثة أن األطفال الذين ال يتناولون 
وجبة اإلفطار لديهم مســتويات أعلى من الكوليســترول 
وحمض اليوريــك ومقاومة أكبر لألنســولني؛ ما يؤثر على 

صحة القلب واألوعية الدموية.
وذكرت دراســة أجراها باحثون بجامعــة نافارا بالتعاون مع 
جامعة غرناطة في إســبانيا، انه ” مت تقييم عادات اإلفطار 
لــدى 203 من أطفال املدارس، الذين تــراوح أعمارهم بني 8 
و12 عاماً، وراقب الفريق مســتويات الكوليسترول وحمض 
اليوريك، إضافة إلى مقاومة اجلسم لألنسولني لدى األطفال 

املشاركني في الدراسة”.
واضافت الدراســة، أن” %13 من األطفال الذين لم يتناولوا 
وجبة اإلفطار بانتظام أو تناولوا وجبة إفطار ليســت جيدة؛ 
لديهم مستويات أعلى من الكوليسترول وحمض اليوريك 

ومقاومة أكبر لألنسولني”.

عبوة واحدة من مشروبات
 الطاقة تضر الشرايين

حّذرت دراســة جديدة من اآلثار اجلانبية ملشــروبات الطاقة 
على الشرايني واألوردة، بعدما تبني أن تناول عبوة واحدة من 

أي نوع من مشروبات الطاقة يضر األوعية الدموية.
وذكــرت الدراســة ان “ثلث املراهقني فــي الواليات املتحدة 
)-12 17 سنة( يســتهلكون مشروبات الطاقة، وأن معظم 
مســتهلكي هذه املشروبات ينتمون للفئة العمرية بني 18 
و34 ســنة، و مت إجراء جتربة شارك فيها أصحاء غير مدخنني 
أعمارهــم بني 20 و44 ســنة، ُطلب منهم تناول مشــروب 
للطاقــة، واخلضوع لفحــص يقيس مدة تدفــق الدم في 

الشرايني”.
واضافت الدراســة، انه “عند إجراء الفحص بعد 90 دقيقة 
من تناول املشــروب تبني تأثر تدفق الدم ســلباً من مستوى 
قياس 5.1 إلى 2.8، مبينة ان ” تناول عبوتني من مشــروبات 

الطاقة في اليوم يضر صحة القلب”.

متابعة الصباح الجديد : 
أول شــيء فعله عازف العــود العراقي 
فاضل البــدري بعد طرد عصابات داعش 
الى  الوصول  من مدينته املوصــل، كان 

آالته املوسيقية.
جانــب  مــن  مطلوبــاً  البــدري  وكان 
العصابات اإلرهابية الذي كان يُّحرِم الفن 
في أثناء فترة ســيطرته علــى املدينة، 
التي استمرت ثالث ســنوات بني 2014 
و2017، وكان يعاقب ويقتل املوسيقيني 

والشعراء.
آالته  أن أخفــى  البدري بعــد  واختبــأ 
يد  على  التنظيــم،  املوســيقية.وبعد 
القوات العراقية وحتالف بقيادة الواليات 

املتحدة، استخرج البدري آالته وعانقها 
وقبلها كما لو كانت أوالده وعزف وسط 

األنقاض أغنية خاصة للموصل.
وقال عــازف العود العراقي »امســكت 
اآلالت املوســيقية واولهــا »  العــود«  
واحضنتهــا كأنها أطفالي، أول شــيء 
فعلته كان تقبيلي لهــذه االالت حتى 
املقربني لي قالوا هل يعقل هذا الشوق 

للموسيقى؟ قلت هذه روحي وحياتي.
 ومن ثم عزفت على اآلالت املوسيقية.. 
وعزفــت مقطوعة موســيقية، خاصة 
ملدينة املوصل ، كانت جميلة جداً لكنها 
يحكــي معاناتنا  كبيراً  حتمل شــجناً 
وعذاباتنا التي قضيناها حتت ســيطرة 

عصابات اجلرم واإلرهاب بتلك الفترة«.
وحضر البدري وموســيقيون ونشــطاء 
آخــرون أول حفل حتييه أوركســترا في 

املدينة الواقعة في شمالي العراق . 
وعــزف املوســيقيون فــي حديقة كان 
املسلحون يدربون فيها أطفاال ليصبحوا 
جنوداً. وتردد صوت املوسيقى، التي كانت 
الكالســيكية  املوســيقى  من  مزيجاً 
الغربيــة والعراقية، علــى ضفاف نهر 

دجلة.
وقاد احلفل الفنان كــرمي وصفي القائد 
بغداد حيث  أوركســترا  لفرقة  السابق 
عزفت فرقة فارابي أوركسترا الزائرة إلى 

جانب موسيقيني محليني.

ملونشريط
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متابعة الصباح الجديد : 
في العام 1917 رافقت موســيقى غريبة 
العاملية  الواليــات املتحدة احلــرب  دخول 
األولى فقد حل اجلاز الذي كان ناشــئا في 
تلك الفترة ويعرف بـ«راغتامي« على فرنسا 
مع اجلوقات العســكرية األميركية التي 
أحدثت تغييراً كبيراً على الساحة الفنية 

األوروبية.
ومن املعترف به أن دخول هذه املوســيقى 
تزامن مــع وصول الكتيبة 369 لســالح 
وفي  الفرنسية  الســواحل  إلى  املشــاة 
صفوفها موســيقيو »هارلم هيلفايترز« 
وهم ســود يقودهم الفنــان جيمس ريز 

يوروب.
ويقــول العالم واملؤلف املوســيقي لوران 
كونيي »هــذا احلدث طبــع األذهان. لقد 
عزفوا في كل محطة قطار توقفوا فيها 
مقطوعات لم يسبق لغالبية الفرنسيني 

أن سمعوا بها«.
ويضيف قائالً »واجلديد في ذلك أن العازفني 
كانوا من السود الى جانب العنصرية كان 
ذلك يشــكل أمراً خارجاً عــن املألوف في 

تلك الفترة«.
وقد أحيت »هارلــم هيلفايترز« في نانت 
في 12 فبراير/شــباط 1918 على مسرح 
غراســالن، أول حفلة رســمية ملوسيقى 
اجلاز في أوروبا، لكن اخلطوات األولى لهذا 
الفن ســجلت في أوروبا في مطلع القرن 

املاضي.
ويشــير برتران ديكال اخلبير في املوسيقى 
الشعبية »بدأت مجموعات من املوسيقى 
ترد في 1912-1913 على شــكل كتيبات 
موســيقية مصدرها لندن ألن الناشرين 
البريطانيــني كانت لديهــم اتفاقات مع 
الفرنسيني. بني 1900 و1914 بيعت أربعة 

ماليني آلة بيانو في فرنسا«.
هذا التيار اجلديد طبع املؤلفني املوسيقيني 
الذي أدخــل »راغتامي«  إريك ســاتي  مثل 
إلى باليه »باراد« فــي العام 1917 وإيغور 
وداريوس  رافيل  وموريس  سترافينســكي 

ميو.
لــوران كونيي »أحبــوا في هذه  ويوضح 
املوسيقى وتيرتها وحيويتها مع أنهم في 

النهاية تخلوا عنها سريعا«.
املوسيقى  انتقلت عدوى هذه  املقابل  في 
إلــى الفنانني االســتعراضيني من أمثال 

موريس شوفالييه الذي اكتشف الراغتامي 
من خالل مقطوعــات العام 1914 عندما 
كان ضمن كتيبة مشــاة في بلفور. وهو 
ألــف العام 1920 عمال بعنــوان »لي جاز 

باندز«.

جاز وحرب فرنسا
العســكرية  »الفــرق  ديــكال  ويقــول 
األميركية كانت ترجتل مع عازفني من أفراد 
فرق األوركســترا الباريسية ومن املعاهد 

املوسيقية واحلانات. 
وتعاظم تأثير اجلاز وحصلت عمليات تبادل 
فأغنية مون أوم التي ألفها موريس إيفان 
مؤلف أعمال شــوفالييه والتي اشتهرت 
بصوت ميستنغيت أصبحت ماي مان في 
الواليات املتحدة مع إيــال فيتزجيرالد ثم 

بيلي هوليداي«.
وهيمن الشغف بفرق اجلاز على العاصمة 
الفرنســية، فهي كانت تعزف في احلانات 
في ما كان يعرف بـ«مومنارتر الســوداء«. 
وحقق عرض »ال ريفو نيغر« جلوزيفني بايكر 
في مسرح الشانزيليزيه جناحا باهرا العام 
1925. وبدأت تصل فرنسا أولى أسطوانات 

ديوك إيلنغتون.
ويقول لوران كونيي »النظرة إلى الســود 
تغيرت. وكلمة جاز حتمل إلى احللم. وهي 
مرتبطة بفكرة احلياة واحليوية والســرعة 
تلــك احلقبة. فالعالم  ومرتبطة بحداثة 

كان خارجــا مــن احلرب العامليــة األولى. 
فبعد أربع ســنوات من اجملــازر أراد اجلميع 

االستمتاع بحياتهم«.
وعمت موســيقى اجلاز الدول األخرى في 
أوروبــا فهم انتقلوا إلى أوروبا الشــرقية 
وإلى اســكندينافيا وروســيا حيث غنى 

سيدني بيشيه العام 1926.
ويقــول برتــران ديــكال إن »أملانيا خالل 
جمهورية فيمار كانت تعشــق اجلاز أيضا 
وفي برلني اكتشف شارل ترينيه في سن 
اخلامسة عشرة اجلاز. وكانت هذه بدايات 
االستوديوهات  وراحت  الناطقة  السينما 
تســتعني بعازفني فكان يســتمع إليهم 

وهم يعملون«.
فــي العــام 1933 اســتوحى ترينيه من 
الثنائي »بيلز اند تبت« وهما أول من أدخل 
الســوينغ إلــى األغنية بفضــل املؤلفة 
ميرياي، لتشكيل الثنائي »شارل وجوني« 
مع عازف البيانو السويسري جوني هيس 

الذي التقاه في ناد للجاز.
باحلرية  »مطبوعة  ترينيه  موسيقى  وبات 
نفســها التي تتمتع بها فرق العزف في 

مجال اجلاز« بحسب ديكال.
وقد عرفت أســماء كبيرة اخرى من اجلاز 
من بينهــا هنري ســالفاور وبوريس فيان 
وإيف مونتان وشــارل أزنافور وكلود نوغارو 
وجيلبير بيكو وســيرج غينزبور وميشال 

جوناس وحاليا توما دوترون.

الحرب العالمية األولى نشرت
موسيقى الجاز في أوروبا

كلمات متقاطعة
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الميزاناألسدالسرطان

القوسالعقربالعذراء
ال تفكر في أي شــيء هذا املساء خاصة قبل 
اخللود إلى النوم. قد يشجعك أحد أفراد األسرة 
اليوم على جتديد املنــزل أو حتى على االنتقال 
إلى منزل آخر. هذه التغييرات اإليجابية ستغير 

حياتك متاما.

املشروع الذي بدأته البارحة في طريقه للنجاح 
خاصة إذا كان هذا املشــروع له صلة بالكتابة 
أو الرسم أو أي شــكل من أشكال الفنون. ال 
تخف من الفشــل احملتمل. قد تفكر اليوم في 

طهي طعامك املفضل بنفسك.

يعتمــد أحد أصدقائك على مســاعدتك في 
بعض املهام فال تخذله! أنت اآلن في وضع جيد 
يســمح لك باكتشــاف إمكاناتك القصوى، 
وهــذا يعني أنك أقوى وأكثر ثقــة من املعتاد. 

استخدم هذا ملصلحتك.

اكتب أفكارك أوال وخططك ثم ابدأ البحث. 
رمبا ترتب حلضور اجتماع طــارئ في العمل، 
ولكــن انتبه فالوضــع متوتــر للغاية، فال 
تنزعج إذا اعترض أحــد الزمالء على قراراتك 

أو وجهات نظرك.

اســتمتع بوقت اليــوم وال تهتــم بتعليقات 
البعــض أو بكالمهم اجلارح. رمبــا يقرر احلبيب 
أن يصحبك إلى مكان ما أو إلى التسجيل في 
دورة ما لتنمية مهاراتك ومواهبك، وهذه فرصة 

جيدة للتقرب منه والتعامل معه مبرونة أكثر.

قد تالحظ أن هناك توافقا بينك وبني الزمالء أو 
األصدقاء اليوم ولذلك إذا عرض عليك أحدهم 
مشاركتك في مشروع ما، يجب أن توافق على 
الفور. اهتم بصحتك خالل هذه الفترة وتناول 

السوائل وابتعد عن املنبهات بقدر اإلمكان.

قد تســتفيد اليوم من األشــخاص الذين 
تلتقــي بهم وقــد ميدونك بقــدر كبير من 
املعلومــات املهمــة. ســتظل تتحدث مع 
أصدقائك اليــوم حول موضــوع ما يتعلق 

بالدراسة أو بالعمل.

ســتصبح اليوم أقرب للحبيــب وعالقتك به 
ســتكون أقوى مما كانت عليه الفترة املاضية. 
من املتوقع أن تشــعر بتوتر فــي بعض األمور 
ولكن بشــكل عام تبدو إيجابيا وتتعامل مع 

من حولك بحرص شديد.

حتاول أن تقــوي روابطك وعالقاتــك باآلخرين 
وخاصة أســرتك. رمبا يكون أحد األشــخاص 
الذيــن تلتقي بهــم اليوم فــي منزلك أو في 
العمل هو الشــريك احملتمل وسيعبر لك عن 

إعجابه بك وبشخصيتك.

الحوتالدلوالجدي
حاول أن تنجز كل مهامك اليوم في وقت مبكر 
املتبقي في مقابلة األصدقاء  الوقت  واستغل 
أو احلبيــب. رمبا حتضر احتفاال في املســاء في 
منزل أحد األشــخاص. قد تشارك أحد زمالئك 

في العمل في مشروع ما. 

من احملتمــل أن تلتقي بشــريك حياتك اليوم 
وتتحدث معه لســاعات طويلة. قد تواجهك 
بعض املشــاكل خاصة في الفترة املســائية، 
ولكن نحذرك من التشــاؤم أو احلزن، عليك أن 

تواجهها بكل قوة وحزم.

تركز هذه الفترة علــى حتقيق بعض األهداف 
واملهنية.  العاطفيــة  بحياتك  تتعلــق  التي 
أحالمك التي تراهــا خالل هذه األيام تطلعك 
على بعض األشــياء التي لم تكن تعرفها عن 

نفسك.
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بغداد ـ الصباح الجديد:

قرر االحتــاد العراقي لكرة القدم، 
ترشــيح رئيســه، عبــد اخلالق 
املكتــب  لعضويــة  مســعود، 
وذلك  االسيوي،  التنفيذي لالحتاد 
في االنتخابات التي ستجري في 

السادس من نيسان املقبل.
وقال النائب الثاني، علي جبار في 
االحتاد  إن  صحفيــة،  تصريحات 
قرر، باالجماع، ترشــيح مسعود.
بكل  االحتاد ســيعمل  أن  وبــني 
قوته من أجــل ضمان فوز رئيس 
االحتاد باملنصب اآلســيوي، الذي 
يعد اســتحقاقا مهمــا للكرة 
يعود  الذي  بالشــكل  العراقية، 
بالفائدة عليها، من خالل تواجد 
العــراق فــي عضويــة املكتب 

التنفيذي لالحتاد اآلسيوي.
وتقــام اليوم اخلميــس مباراتان 
ضمن اجلولة ذاتها،  ففي ملعب 
الزوراء  يلتقي  الدولي  الشــعب 
بضيفه فريق البحري، اما ملعب 
الفيحاء فــي محافظة البصرة 
فيضيــف مواجهة نفط اجلنوب 

والنجف.
وتقام غــدٍ اجلمعــة 5 مباريات، 
ملعب  في  وأربيل  اجلوية  فيلعب 
ويضيــف  الدولــي،  الشــعب 
الصناعات  مباراة  التاجي  ملعب 
الكهربائيــة وأمانــة بغداد، في 
امليناء  فريقي  مبــاراة  تقام  حني 
والطلبــة في ملعــب الفيحاء، 
فريق  الكرخ في ملعبه  ويضيف 

النفــط، امــا مبــاراة الديوانية 
وفريــق احلســني فســتقام في 

ملعب االول.
وفي يوم الســبت جترى مباراتان 
فيلعب  ذاتها،  اجلولة  اختتام  في 
في  والســماوة  الوســط  نفط 
لوجود  الثانــوي  ملعب كربــالء 

صيانة في ملعب كربالء الدولي، 
ويضيف ملعب ميســان الدولي 
مبــاراة فريقــي نفط ميســان 

واحلدود.
ويقف فريــق القــوة اجلوية في 
صدارة الترتيب وله 15 نقطة، ثم 
نفط ميســان وله 13 نقطة، ثم 

12 نقطة، وفي  بـ  الوسط  نفط 
العبني   4 يقف  الهدافني،  صدارة 
بالصدارة ولكل منهم 5 أهداف، 
الســابق،  املوســم  (هداف  هم 
وسام سعدون من نفط ميسان، 
وعالء محيســن مــن الكهرباء 
الكرخ  مــن  خليــل  ومحمــود 

ومحمد داود من النفط).
في  املســابقات  جلنــة  وأعلنت 
الدوري  إيقــاف  املركزي،  االحتــاد 
املمتــاز، بعــد انتهــاء اجلولــة 
يوما.وقال   12 وملــدة  الســابعة 
عضو جلنة املسابقات، صادق عبد 
احلسني، في تصريحات صحفية 

الدوري  إيقــاف  قررت  اللجنة  إن 
12 يومــا اعتبــارا من العاشــر 
من الشــهر اجلاري وحتى 23 من 
نفس الشــهر إلتاحــة الفرصة 
للمغادرة  الوطنــي  للمنتخــب 
إلى اإلمارات، للدخول مبعســكر 
تدريبي يســبق مواجهة بوليفيا 

يوم 20 من الشهر احلالي.
وبني أن اللجنة قررت إقامة جولة 
إيــاب دور الـ 32 من بطولة كأس 
العراق أثناء توقف املسابقة، ومن 
الذهاب  جولة  تقــام  أن  املنتظر 
اعتبارا مــن 14 تشــرين الثاني 

اجلاري.
يشار إلى أن القوة اجلوية يتصدر 
اجلولة  انتهاء  بعد  املمتاز  الدوري 
السادسة من الدوري وبرصيد 15 

نقطة من 5 مباريات فقط.
وقــال مصدر مقرب من املدرب في 
تصريحات صحفية، إن كاتانيتش 
الكرخ،  مبهاجــم  إعجابــه  أبدى 
محمود خليل، الذي ســجل هدف 
فريقه الوحيد في شــباك الزوراء، 
وقدم مستوى مميز في اللقاء الذي 
العراقي  املنتخــب  مدرب  حضره 

ومساعده أحمد خلف.
وبني أنه في مباراة النفط وامليناء، 
أيضا،  كاتانيتش  حضرهــا  والتي 
وقــع اختياره علــى العب النفط 
وليــد كــرمي..  وأوضــح أن املدرب 
الســلوفيني، ســيضم الالعبني 
املقبلة، حيث  الفترة  للقائمة في 
يستعد أســود الرافدين ملواجهة 
20 نوفمبر اجلاري  بوليفيا وديا في 

باإلمارات. 

ترشيح مسعود لعضوية المكتب التنفيذي باالتحاد اآلسيوي
اليوم.. مباراتان في الجولة السابعة لممتاز الكرة

عبد اخلالق مسعود
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كاتانيتش يتفقد 
تدريبات الجوية

الصليخ يبدأ اإلعداد 
للدوري التأهيلي

«مبارزة الكراسي» في 
بطولة العالم بجورجيا

بغداد ـ الصباح الجديد:
الســلوفيني سريتشــكو كاتانيتــش، مدرب  زار 
املنتخــب العراقي، اول أمس، تدريبــات فريق القوة 
اجلوية.. واســتغلَّ املــدرب الســلوفيني الفرصة، 
لتهنئة الفريق على الفوز بكأس االحتاد األســيوي 
للمرة الثالثة علــى التوالي، في إجناز تاريخي.جاءت 
زيارة كاتانيتش لتدريبات القوة اجلوية، ضمن زياراته 
الدورية لتدريبــات العديد من األندية احمللية، برفقة 

مساعده أحمد خلف.
ويواصل مــدرب املنتخب العراقــي، متابعة العبي 
املنتخــب الذين متت دعوتهم إلــى قائمة املنتخب 
ملبــاراة بوليفيا، من خالل زيارتــه املتكررة لتدريبات 

األندية، والتواصل مع مدربيها.
يذكر أن باســم قاسم، مدرب القوة اجلوية، هو آخر 
مدرب محلي، قــاد املنتخب قبل التعاقد مع املدرب 

السلوفيني.

بغداد ـ الصباح الجديد:
بــدأ فريــق نــادي الصليخ بكــرة القــدم حتضيراته 
للمشــاركة في املرحلــة الثالثة مــن دوري التأهيل 
للموســم املقبل، بإشراف مالكه التدريبي املؤلف من 
رشيد سلطان، يســاعده حتسني مكة، ومدرب حراس 

املرمى، منعم فليح.
وقال املدرب، رشيد ســلطان: ان الفريق انتظم منذ 3 
وحدات في ملعب النادي، بحضور 14 العباً وحارســني 
ً: ان العدد ســيكتمل بالتعاقد مع 8  للمرمى. مؤكدا
العبني بعد انتهاء املرحلة الثانية ملنافســات التأهيل، 
في ضوء اختيار املــالك التدريبي لالعبي األندية الذين 
لم يتأهلوا إلى الدور الثالث من املنافسات التأهيلية.

: ان مرحلــة االعــداد لالعبي فريقه تســتمر  وبــنيّ
أســبوعني، ثم تبدأ فترة اجراء املباريات الودية لتعزيز 
انسجام الالعبني ورفع درجة جاهزيتهم، حيث ستبدأ 
املباريات بشــكل تدريجي من مواجهة فريق شــباب 

النادي، ثم أندية الدرجة االولى.
 B وثمن املدرب رشيد ســلطان، احلاصل على شهادة
التدريبية اآلســيوية، جهود رئيس النادي عالء كاطع 
ملتابعتــه امليدانيــة التدريبات، وحــث الالعبني على 
التعاون مع املالك التدريبي بالتهئية االيجابية ودخول 
منافســات التأهيلي احلاســم بجاهزية تامة، سعياً 

لتحقيق حلم اعادة الفريق لدوري الدرجة املمتازة.

بغداد ـ الصباح الجديد:
وصلت بعثة وفد منتخب املبارزة على الكراســي إلى 
جورجيا للمشــاركة في بطولــة كأس العالم التي 
ستقام في االصمة تبلســي للمدة من السادس من 

الشهر احلالي لغاية الثاني عشر منه.
وقال امني ســر احتاد املبارزة على الكراســي، ســعد 
محمد: وصلت دعوة مــن االحتاد الدولي للعبة لغرض 
املشــاركة في بطولــة كأس العالــم التأهيلية الى 
باراملبيــاد طوكيو لعــام 2020، وهي مــن البطوالت 
املهمة ضمن منهاجنا للموســم احلالي، ونتطلع الى 

تأهل اكثر من مبارز الى باراملبياد اليابان.
واضاف محمــد: تألف الوفد من عضــو احتاد اللعبة 
وفاء جذول رئيساً، واملتحدث حكما دوليا، ورحيم فالح 
مدرباً، وعلي اجلوراني ادارياً، اضافة الى 4 مبارزين، هم: 
عمار هادي وزين العابدين غيالن وعلي ســعدي وحيدر 
علــي، ونحن بدورنا كاحتاد للعبة نضع كل ثقتنا بهذه 
 ً اجملموعة من املبارزين املبدعني الذين شــكلوا حضورا
ً في منافســات دورة االســياد التي اختتمت في  مميزا
ً وحصادهم ألوســمة الفوز املتنوعة  جاكارتا مؤخــرا
التي مثلت سياســة عمــل االحتاد من اجــل تطوير 

اللعبة وتوسيع قاعدتها محلياً.

العواصم ـ وكاالت:

برشــلونة فشــل في احلفــاظ على 
تقدمه خارج ملعبه وخرج متعادالً مع 
مضيفه إنتر ميــالن اإليطالي بهدف 
لهدف، إال أنه في النهاية حسم تأهله 

إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.
بنقطة  اإلســباني  برشــلونة  عــاد 
تعــادل من أرض إنتر ميــالن اإليطالي 
1-1 منحتــه بطاقة التأهــل إلى دور 
الـــ16 مــن دوري أبطــال أوروبا لكرة 
القدم، فــي املواجهة التي أقيمت بني 
اجلولة  ضمــن  أمس،  أول  الفريقــني، 
الرابعة من مباريــات اجملموعة الثانية 
فــي دور اجملموعات من البطولة.. ورفع 
برشلونة، الفائز باللقب خمس مرات، 
رصيده إلى 10 نقاط من أربع مباريات 
فــي اجملموعة الثانية، بفــارق 3 نقاط 
عن إنتر، فيمــا رفع توتنهام اإلنكليزي 
رصيده إلى أربع نقاط في املركز الثالث 
بفوزه املتأخر علــى ضيفه آيندهوفن 

الهولندي 1-2.
وغاب عن تشــكيلة برشــلونة جنمه 
األرجنتينــي ليونيل ميســي، أفضل 
العب في العالم خمس مرات، وجلس 
على املدرجــات لعدم تعافيه متاماً من 
كسر في ذراعه خالل مباراة في الدوري 
احمللي ضد إشــبيلية في 20 تشــرين 

األول املاضي.
واختار فالفيردي الــذي فاز فريقه في 

أربع مباريات في مختلف املســابقات 
في غياب ميســي قبــل احللول على 
الفرنسي الشاب عثمان دميبيلي  إنتر، 
للعــب بجانــب األوروغويانــي لويس 
سواريز والبرازيلي كوتينيو في هجوم 
برشــلونة.. في املقابل، عاد من إصابة 
في كاحله العب الوســط البلجيكي 
راديــا ناينغــوالن إلى تشــكيلة إنتر 
املنتشــي من فوزه في سبع مباريات 

توالياً في الدوري اإليطالي.
وفــي اجملموعة عينها، قلــب توتنهام 
ضيفه  على  وفــاز  تأخره  اإلنكليــزي 
بهدفني   1-2 الهولنــدي  ايندهوفــن 
متأخرين من هدافه الدولي هاري كاين 
(78 و89)، وذلــك بعد أن افتتح الفريق 
ركنية  إثر ضربة  التسجيل  الهولندي 
لوك  لعبها  الثانيــة  الدقيقة  مطلع 
دي يونغ رأســية قوية في الشباك في 

الدقيقة األولى من املباراة.
من جانبه، أكد يورجــن كلوب مدرب 
ليفربول عدم ذعره بعد خسارة فريقه 
للمــرة الثانية فــي دوري أبطال أوروبا 
هذا املوســم أمس األول لكنه أقر بأن 
اخلســارة قد تؤثر على حظوظ النادي 
اإلجنليزي في التأهل للدور الثاني.وأحرز 
ميــالن بافكوف هدفني في الشــوط 
األول ليفــوز رد ســتار بلجراد -2صفر 

على ليفربول.
ويتســاوى الفريق االجنليــزي اآلن مع 
نابولــي في صدارة اجملموعــة الثالثة 
برصيــد 6 نقــاط لــكل منهما بعد 

أربــع مباريــات وتتبقى لــه مباراتان 
ضد الفريــق اإليطالي وباريس ســان 
جيرمــان.. وقــال كلــوب «أعتقد أنه 
كان من املنطقي إجراء عدة تغييرات، 
كانت هنــاك تغييرات كنا نرغب فيها 
بها». القيــام  علينا  كان  وتغييــرات 

وأضاف «ال أقول إن خســارتنا مباراتني 

أمــر خطير لكــن بالطبــع يجب أن 
نتأكد مــن عدم حدوث ذلك مرة أخرى 
وإال ســتكون األمور صعبة، ألن املباراة 
املقبلة بالفعــل خارج ملعبنا مجددا 
ثــم أمامنــا مواجهة صعبــة على 

أرضنا».
ويحل ليفربول ضيفا على باريس سان 

جيرمان بطل فرنســا يوم 28 تشرين 
الثاني قبل أن يســتضيف نابولي في 
11 كانــون األول.حقق فريق شــالكه 
األملانــي فوزا مســتحقا على ضيفه 
جالطة ســراي التركي، بنتيجة 0-2، 
على ملعب فيلتنــس أرينا، باجلولة 4 

من دور اجملموعات لدوري أبطال أوروبا.

ووفقا لشــبكة «أوبتا» لإلحصائيات، 
فإن شــالكه أنهــى بذلــك مباراته 
الرابعة تواليا بســجل دفاعي مميز، إذ 
لم يستقبل سوى هدفا واحدا في أول 
4 مباريات من دوري أبطال أوروبا، ليضع 
اسمه بجوار كل من بوروسيا دورمتوند، 
وبايرن ميونخ اللذان حققا نفس اإلجناز 

في نسخة 2015-2014.
شــالكه بعد هذا الفــوز، اقترب من 
التأهل للدور الثاني مــن دوري أبطال 
أوروبــا، بعدما رفع رصيــده للنقطة 
الثانــي باجملموعة  املركز  8 فــي  رقم 
الرابعة، خلف بورتو البرتغالي، صاحب 

الصدارة بـ10 نقاط.
املركز  فــي  وأصبــح جالطة ســراي 
الثالث، برصيــد 4 نقاط، في حني ظل 
في  الروســي  موســكو  لوكوموتيف 

املركز األخير دون رصيد من النقاط.
إلى ذلك، انتهت مباريات اليوم األول من 
بدوري  اجملموعات  لــدور  الرابعة  اجلولة 
أبطال أوروبا، بالكشف عن أول املتأهلني 
للــدور الثاني من البطولــة، وهو نادي 
الستار عن  وإزاحة  برشلونة اإلسباني، 
أول املغادريــن وهما فريقا لوكوموتيف 

موسكو الروسي، وموناكو الفرنسي.
املثيــر أن لوكوموتيــف شــارك فــي 
األول  التصنيف  فــرق  ضمن  البطولة 
بصفتــه بطال للدوري الروســي، وفقا 
لنظــام دور اجملموعــات اجلديــد، الذي 
وبطل  اللقب،  حامــل  بتواجد  يقضي 
الــدوري األوروبــي باإلَضافــة ألبطال 

«إجنلترا،  الكبــرى  الســت  الدوريــات 
إسبانيا، أملانيا، فرنسا، إيطاليا، روسيا»، 

ضمن التصنيف األول.
لوكوموتيــف موســكو بخروجه من 
الــدور األول للبطولة بات أول فريق من 
يخرج  اجملموعات،  لدور  األول  التصنيف 
من الــدور األول منذ بالكبيرن روفرز في 
موســم 1996/1995.. الفريق الروسي 
يحتل املركز األخير في اجملموعة الرابعة 
النقاط، وهي مجموعة  دون رصيد من 
ال تضم فرقا كبيرة، وهي جالطه سراي 
وشــالكه  البرتغالي،  بورتــو  التركي، 
األملاني.. أي أن التأهل من هذه اجملموعة 
ال يحتــاج إلــى عناء كبير بالنســبة 
لفريق يشــارك ضمن التصنيف األول، 
لكــن نظام البطولــة كان ظاملا لفرق 

على حساب أخرى.
في نفس الوقت تواجه فرق كبيرة خطر 
اخلروج من الــدور األول رغم حصولها 
علــى نقاط، مثــل ليفربــول، نابولي، 
اجملموعة  مــن  وباريس ســان جيرمان 
الثالثة، وتوتنهام اإلجنليزي من اجملموعة 

الثانية.
بالنظر إلى أســماء، ومســتوى الفرق 
املرشــحة للخروج من الدور األول، جتد 
أن العيب ليــس في هذه الفرق، بل في 
نظام قرعــة دور اجملموعات الذي وضع 
وصيف دوري أبطال أوروبا في التصنيف 
الثالث، وتوتنهام ونابولي في التصنيف 
الثاني، في وقت وضع فيه لوكوموتيف 

موسكو في التصنيف األول.

لوكوموتيف موسكو يكشف عيوب نظام دوري أبطال أوروبا

 برشلونة يتعادل مع مضيفه إنتر ميالن ويحسم تأهله إلى ثمن النهائي

تقرير

لقطة من مباراة برشلونة وانتر ميالن

بغداد ـ كريمة الركابي*
احلكيم  شــباب  منتدى  ســيقيم 
امسية ثقافية رياضية على مسرح 
املنتدى بحضور الشــاعر واالعالمي 
الكبير (علي سلمان غالي) والالعب 
والنجم الدولــي (كرمي صدام) عصر 
يوم غــدٍ اجلمعة الســاعة الثالثة 
عصرا وهــي دعوة عامــة للجميع 
الفاعلــة  واملشــاركة  للحضــور 
وســيكون هنالــك العديــد مــن 
امللتقيات الثقافية نصف شــهرية 
ستنظمها املديرية من اجل بث روح 
التواصل بني املبدعني والكشف عن 
التجــارب االبداعيــة اجلديدة حيث 
تعتبر امللتقيات بوابة لالنفتاح على 
ثقافات جديدة في املشهد االبداعي.

فيما مت زيارة ملعــب مدينة الصدر 
5000 متفرج من قبل مدير شــباب 
ورياضة مدينة الصدر السيد حسام 
السيد  العام  مفتش  وممثل  اجلزائري 
مهدي املوســوي حيث ثمن اجلزائري 
امللعب  ترميم  العاملني على  جهود 
متمنيــا منهم ســرعه االجناز بعد 

ان مت مالحظــة تاخر العمل وكذلك 
راجيــا االهتمــام بارضيــه امللعب 

وكذلك املرافق االخرى.
وقد جرت قرعة بطولة كأس املدارس 
العلميــة التي تنظمها الشــعبة 
العلمية مبشــاركة 8 مــدارس من 
اعداديات مدينــة الصدر وقد حضر 
ممثلي املدارس حيث سيشــارك في 
البطولة 4 مدارس للبنات و4 مدارس 
للبنني وحســب نظام التســقيط 

الفردي للمناظرات العلمية.
ســيكون التنافس في مقر املديرية 
وجتــرى اول مناظــرة بــني اعدادية 
الفيحاء للبنات ومــرمي العذراء يوم 
االحد املوافق 11/18 ويوم االثنني بني 
والرافدين  للبنــني  الوارثني  اعدادية 
ويــوم الثالثاء بــني العقيلة للبنات 
والبتــول وفي يوم االربعــاء املوافق 
11/21 بــني ابو ذر للبنــني واملبرقع 
الشــبه  املرحلة  وســيتم حتديــد 
النهائية والنهائيــة فيما بعد وقد 
تربية  من  اشــراف  اســاتذة  حضر 
االسئلة  سيعدون  الذين  الرصافة3 

اخلاصة باملناظرات.
وبعــد ختــام القرعة شــكر مدير 
املديرية حسام اجلزائري ممثلي املدارس 
حضورهم  علــى  االشــراف  وجلنة 
الدائم  التعاون املشترك  مثنيا على 
مع مدارس التربية في كافة اجلوانب 
والثقافية فيما  والرياضية  العلمية 

يخدم شريحة الشباب في املدينة.
وقد احتضن منتدى شباب جميلة 
ورشــة في (كيفيــة كتابة اخلبر 
الثقافي  البيت  اقامها  الصحفي) 
حاضــرت فيها مســؤولة البيت 
الست زينب فخري على جمع من 
عرض  الورشة  شملت  املشاركني 
البوربوينت  شرائح  على  الفقرات 
مــع مســاهمة املشــاركني في 
التماريــن الورقية بحضور محمد 
عبدالنبــي مســؤول اإلعالم في 
منتدى شــباب جميلة وفي اخلتام 
مت توزيع شــهادات املشاركه على 

احلضور.

* إعالم شباب الصدر

إعالم شؤون األقاليم والمحافظات
احتفــت دائــرة شــؤون األقاليــم 
واحملافظات، بوزارة الشباب والرياضة، 
القوى  الوطني أللعاب  باملركز  ممثلة 
في بغــداد مبجموعــة متميزة من 
 ً مؤخرا هيمنوا  املوهوبــني  الالعبني 
اســتذكاريةٍ  بطولةٍ  القــاب  على 
للراحل سعد نامق ، اقيمت بإشراف 
للعبة في محافظة  الفرعي  االحتاد 
كركوك، حيــث متكن وفد املركز من 
حيازة اوســمة البطولــة في فئة 
الناشــئني بتفــوق الالعبني ضحى 

حسني وسارة فاضل ونرجس حسني 
املركز  نالوا  الذين  ومحمد حســني 
االول في ركضة 3 أالف متر بإشراف 
املدرب حســني عبود، واملدير الفني، 

عصام كاظم.
وقال مدير املركــز الوطني لرعاية 
القوى  أللعاب  الرياضيــة  املوهبة 
د. صريح عبد الكرمي ان املركز قدم  
تثميناً  لالعبني  تقديرية  شهادات 
جلهودهــم ومتيزهــم  والنتائــج 
التــي احرزوهــا فــي البطولــة 
املوهوبــني  ان   ً مؤكــدا الوديــة، 

بإشراف  التدريبات  تلقي  يواصلون 
الكفاءات التدريبية من ذوي اخلبرة 

واالختصاص االكادميي.
وبني د.عبد الكــرمي ان نحو 12 من 
العبــي مركــزه وقد وصلــوا إلى 
ألقاباً  وحققــوا  املنتخبات  متثيل 
بــارزةً  على صعيد بطوالت العرب 
وغربــي القــارة وبطولة آســيا، 
محمد  جسام  املتســابق  بينهم 
في فعالية 400 متر حواجز والعب 
العالي حسني فالح والعب  القفز 

رمي املطرقة حسني ثامر.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنت جلنة احلكام في االحتاد املركزي 
لكرة القدم، أسماء احلكام العراقيني 
الذيــن نالــوا ثقة االحتاد اآلســيوي 
للمشــاركة فــي إدارة منافســات 
بطولة كأس آســيا، في نســختها 
املقبلة التــي تقام في دولة اإلمارات 
العربية املتحدة مطلع العام املقبل.

وقال عضو جلنة احلكام، لؤي صبحي 
االحتاد  أن  صحفيــة،  تصريحات  في 
تلقى إشــعارا من االحتاد اآلســيوي 
القــدم مفــاده ترشــيح كل مــن 
الدوليني علي صباح، ومهند  احلكام 

املساعد مؤيد علي،   واحلكم  قاسم، 
للمشــاركة فــي إدارة منافســات 
بطولة أسيا املقبلة. وبني إن عملية 
في  جاءت  املذكورة  األسماء  ترشيح 
للواجبات  القاري  االحتاد  ضوء تقييم 
املســندة لهم في االســتحقاقات 
األمر  األسيوية،  املظلة  حتت  املقامة 
مرشــحني  حكامنا  من  جعل  الذي 
التصفيات  لقيــادة  العــادة  فــوق 
األســيوية املؤهلــة ملونديــال قطر 

.2022
وأشــار إلى إن اللجنة تلقت إشعارا 
مــن اجلانب األردنــي، لتأمني طواقم 

في  املقامة  للمواجهــات  حتكيمية 
التي ســيخوضها  الــودي  اإلطــار 
أسيا،  أمم  لبطولة  حتضيرا  النشامى 
حيث قــررت اللجنة فــي االجتماع 
اناطة مهمة قيــادة مواجهة األردن 
والعشــرين من  الثالث  وقطر فــي 
شهر تشــرين الثاني اجلاري بطاقم 
مؤلف من  زيد ثامــر وميثم خماط 
وأكرم علــي، فيما ســيقود طاقم 
مؤلف مــن زيد ثامــر وواثق محمد 
وحسني تركي مواجهة االردن والهند 
في السابع عشــر من شهر كانون 

األول املقبل.

تونس ـ وكاالت:
الدخول  ينــوي منتخــب تونــس، 
استعدادًا  حتضيري،  معســكر  في 
إطار  املصــري، في  ملواجهة نظيره 
اجلولة اخلامسة من عمر التصفيات 
املؤهلــة ألمم أفريقيــا الكاميــرون 

.2019
ا على  ويحل منتخب تونــس، ضيفً

نظيره املصري، في 16 تشرين الثاني 
العرب. بــرج  ملعب  علــى  اجلاري، 
ومن املنتظر أن تســافر بعثة نسور 
قرطاج إلى اإلســكندرية، أمس، أي 
قبل يومني مــن موعد اللقاء.ويقود 
منتخب تونس، املدربان مراد العقبي 
وماهــر الكنزاري، بعــد إقالة فوزي 

البنزرتي من تدريب الفريق.

وتونس،  أن منتخبي مصــر  يذكــر 
تأهال رسميًا إلى نهائيات بطولة أمم 
بينهما  املواجهة  وستكون  أفريقيا، 
شبه حاسمة لتحديد هوية متصدر 
تونس،  منتخب  اجملموعة.ويتصــدر 
جدول ترتيب اجملموعة العاشــرة في 
12 نقطة، بفارق  التصفيات برصيد 
3 نقاط عن نظيره املصري (9 نقاط).

تونس يستعد للقاء مصر

شؤون األقاليم تكّرم مواهب ألعاب القوى أنشطة منوعة لمديرية ومنتديات مدينة الصدر
المتفوقين في بطولة الراحل سعد نامق

طواقم حكام عراقية لكأس
 آسيا ومواجهات األردن الودية



ما الذي ستفعله لو ابتسم بوجهك 
احلــظ و"بقدرة قادر" كمــا يقولون.. 
إحديالوزارات  كرســي  على  جلست 
الســيادية أو حتى اخلدمية على أقل 

تقدير..؟
هل ستبدأ بتغيير طقم األثاث أوالً..؟ 
أم بتغييــر فريــق إدارة مكتــب من 

سبقك..؟
هل ســتقوم بزيــادة أفــراد احلماية 
املدرعــة  والســيارات  الشــخصية 
أم االكتفــاء بالعشــرة التــي على 

الشجرة..؟
هــل ســتقوم بتعيني األقــارب قبل 
من  األســد  حصة  ومتنح  العقــارب 
املراكــز املهمة في إدارة الــوزارة الى 
مؤيــدي الكتلــة السياســية التي 
تنتمي اليها والــى األصدقاء واخلالن 
وحتــرم الذيــن يقفــون فــي طابور 
طلب الوظائــف احلكومية..؟ أم أنك 
ســتمنح ما تبقى من فتات الدرجات 

الوظيفية.. لهم أيضاً..؟
هل ستفضل النوم في  املكتب الوزاري 
أم القيام بجــوالت ميدانية لالطالع 
على نشــاط كتلتك السياسية في 

الذود عن حياض الوطن..؟
هل ســتقوم بترشــيح وإيفــاد من 
يســتحق متثيل وزارتك فــي الدورات 
والــورش أم تترك هــذا األمر ملقاولي 

اإليفادات في الدوائر احلكومية..؟
هل ســتقوم باإليعاز الى فريق 

مبرافقتك  متخصص  إعالمي 
لتغطية وتوثيق متثيلك للبلد 
في احملافــل الدولية املهمة أم 

املهمة  بهذه  القيام  ســتترك 
لتوثيق ذلك  أفراد حمايتــك  ألحد 

عبر املوبايل الشخصي..؟
هل ســتقوم بنصــرة األصدقاء 

وإغاثة امللهوف من أقاربك وأحبتك.. 
فقط..؟ أم ســتترك األقدار تتحكم 

باملصير اجملهول للمواطن..؟
هــل ســتترك طريــق احلــق لقلة 
ســالكيه..؟ وتسلك طريقاً آخر يؤدي 

الى حصولك على امتيازات أكثر..؟
هل ســتقوم بتكرمي املوظف اخمللص 
لعمله ولوطنه..؟ أم ســتتركه لعبة 

بني يدي حيتان وجرذان دائرته..؟
هل ســتتبنى املقترحات والدراسات 

التي حتقق طفرة نوعية في العمل..؟ 
أم ستنشغل بالقيل والقال وما يثرثر 

به احلبربش..؟
هــل ســتهتم بطلبات وشــكاوى 

ومظالم املواطنني واملوظفني..؟
السياســيني  طلبــات  تفضــل  أم 
واألصدقــاء واألقربني.. وفــق نظرية 

"األقربون أولى بالواسطة".. ؟
وترســيخ  بتطبيق  ســتقوم  هــل 
وأسس  والبرتوكول  اإلتيكيت  ثقافة 
التعامــل احلضاري فــي وزارتك..؟ أم 
ســتترك األوضاع لثقافــة الفوضى 

واالنفالت الوظيفي واللغو الفارغ..؟
هل ســتُبقي على حالة وهن النظام 
أم  العام وضعفه وعــدم فاعليته..؟ 

ستزيد الطني بلّة..؟
وهــل..؟ وهل..؟ أســئلة كثيرة.. قبل 
اإلجابــة عليهانقــول: التفرح كثيرا 
بهذه  املنصــب  علــى  ..باحلصــول 
البســاطة .. وخصوصــا إذا كنــت 
ماعليك  لهذا  مستقالًوتكنوقراطاً.. 
سوى أنتظار موســم "املشمش" .. 
حتى يتم اســتيزارك .. وبحضوركم 

يتم الفرح والسرور!

•ضوء
وزيــر باحملاصصــة.. خير مــن ألف 

"تكنوقراط" على الشجرة ! والــورش أم تترك هــذا األمر ملقاولي 
اإليفادات في الدوائر احلكومية..؟
هل ســتقوم باإليعاز الى فريق 

املهمة  بهذه  القيام  ســتترك 
لتوثيق ذلك  أفراد حمايتــك  ألحد 

هل ســتقوم بنصــرة األصدقاء 
وإغاثة امللهوف من أقاربك وأحبتك.. 

فقط..؟ أم ســتترك األقدار تتحكم 

هــل ســتترك طريــق احلــق لقلة 
ســالكيه..؟ وتسلك طريقاً آخر يؤدي 
هــل ســتترك طريــق احلــق لقلة 
ســالكيه..؟ وتسلك طريقاً آخر يؤدي 
هــل ســتترك طريــق احلــق لقلة 

الى حصولك على امتيازات أكثر..؟
هل ســتقوم بتكرمي املوظف اخمللص 
لعمله ولوطنه..؟ أم ســتتركه لعبة 

عاصم جهاد

أنت..الوزير!

رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر
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لقــاء  الفنانــة  ــدت  أكّ
ســويدان انشــغالها في 
بتصوير  احلالــي  الوقــت 
اجلــزء  فــي  مشــاهدها 
الثانــي مــن مسلســل 
وقالت  الكبيــر".  "البيت 
الحد الــوكاالت اإلخبارية: 
التي  "فوزية"  شــخصية 
العديد  ستشهد  مها  أقدّ
والصراعات  التطورات  من 
مع شقيقها "أحمد بدير" 
وســتكون  امليراث  علــى 

مفاجــأة بــكل املقاييس 
اجلزء  فــي  للمشــاهدين 
الثانــي مــن مسلســل 

"البيت الكبير".

ميرنا  الفنانة  كشــفت 
إلى  عودتهــا  عــن  وليد 
عمل  خالل  مــن  الدراما 
جديــد، وبيّنت أن العمل 
زال  التنفيذ وما  في إطار 
الختيار  يسعون  املعنيني 

بقية فريق العمل.
وقالــت ميرنا وليد، خالل 
إلى  لها  خــاص  تصريح 
اإلخبارية  املواقــع  أحــد 
قمت  العمــل  الفنيــة: 
بكتابتــه انا، وســتجري 
خالله العديد من املواقف 
التــي حدثت بالفعل في 
حياتي، وســيتم عرضها 

كوميــدي  إطــار  فــي 
وسيشاركني  اجتماعي، 
العمــل بناتــي االثنتني، 
فلديهما املوهبة الفنية، 
والعمل في إطار التنفيذ 
لكن ما زالنا نختار بقية 

فريق العمل".

كشــف الفنــان طارق 
لطفــي عن ســعادته 
باقتــراب عــرض فيلم 

. "122"
تصريح  خــالل  وقــال 
املواقع  أحــد  الــى  له 
الفنيــة:  اإلخباريــة 
أراهن علــى جناح فيلم 
"122" ألنــه فيلم فريد 
من نوعــه وينتمي إلى 
الرعب  أفــالم  نوعيــة 

واإلثارة والغموض.
وأكد أنه شــعر ببعض 
الضيق في البداية نظرًا 
مشيرًا:  عرضه  لتأجيل 
أن موعــد عرضــه في 
موســم رأس الســنة 
ســيكون أفضــل بإذن 
ا  اهللا ألنه سيكون بعيدً

في  األعمال  ازدحام  عن 
موسم األعياد.

بطولة  العمل  أن  يذكر 
كل من طــارق لطفي، 
وأحمــد داود، ,محمــد 
خليل،  وأمينــة  ممدوح، 
اليزيد،  أبــو  وأســماء 
واخرون،  جالل،  وأسماء 
ومــن تأليــف صــالح 
اجلهيني وإخراج ياســر 

الياسري.

لقاء سويدان

طارق لطفي

ميرنا وليد

أخبــارهــــــــــم

 سمير خليل
 ثالثــون لوحة هي حصيلــة املعرض 
الشخصي للفنان التشكيلي قاسم 
ســبتي ضمتها قاعة حــوار ببغداد 
وجاء املعرض بعنوان (حروف مخبوءة). 
موضــوع املعرض جاء وثيقة او صرخة 
ضد كل ما يشــوه ارث العراق، وثقافة 
العــراق، املعــرض اســتمد عنفوانه 
من توظيف اللــون واحلرف ضد اخلراب 
الذي حل بنا وانتصــر للوعي، ولألدب، 

وللكتاب الذي احرق وديس باألقدام.
 اســتعمل ســبتي وبذكاء وحرفية 
عالية االلــوان الداكنــة التي مثلت 
التراب، وطرزها بأوراق واشــارات ورموز 
موزعــة بإحــكام علــى ادمي اللوحة، 
حروف مستترة، لكنها حتاول االنفجار 
لتفصح عن مكنوناتها اخملبوءة. الفنان 
قاســم ســبتي يتحدث عن معرضه 
فيقول: عام 2003 كنت شــاهدا على 
حرق املكتبة اخلاصة بأكادميية الفنون 
الكتب  اجلميلة، كان منظرا مأساويا، 
احملروقة التي ديست بأقدام اللصوص. 
قــررت ان اســتنبط من هــذا اخلراب 
اعماال حتاكي هذه املأساة، وهكذا كان 
الكتاب وغالفه عنــوان املعارض التي 
اقمتهــا بعد العــام 2003 واعتمدت 
فيها اغلفة كتب حقيقية في بغداد، 
وباريس، ونيويــورك، وطوكيو، وكيوتو، 

وهيروشيما، ثم بيروت وعمان ". 
ويضيــف: جتربتــي تنتمــي ملــا بعد 
املعاصرة. جتربة ليســت ســهلة قد 
تؤدي مبن يســلكها الى طرق مظلمة 
إذا لم يكن ملما بخبرات فنية. االلوان 
الباهتــة هي ألوان الكتــب، مكبوتة 
وليســت فاقعــة. معرضــي صرخة 
مكبوتة جاءت من حجم الكارثة التي 
حلــت على الكتــاب العراقي، وعليه 
البد من خطاب فني جديد يجسد كل 

ما منر به. 
ويتابع: اريد ان اقــول ان الفن العراقي 
بالعراق ســبق  وان ما جــرى  بخيــر 
"تفجيــره" باملســرح، واملوســيقى، 
وبالتشــكيل، ملاذا نبكي على االطالل 
ونقول لآلخر تبا لك ألنك لم تقدر على 
ذلك. ليــس هناك فن ما قبل االحتالل 
وما بعد االحتالل، يجب ان يكون هناك 

فن عراقي واحد".
 الفنــان التشــكيلي الرائد ســعد 
الطائي قال عن املعرض: قاسم سبتي 
مــن الفنانــني الذين متيــزوا بأدائهم 
املعرض  هــذا  املتســرع.  غير  الهادئ 
امتــداد ملعارضــه الســابقة، ولكن 
متكامل،  ومبوضــوع  أكثــر،  بحيوية 
للتمعن  املشــاهد  تســتفز  وبأفكار 
بتلك االعمال، خاصــة انه اخذ اللون 
الترابي متأثرا بالبيئة التي نعيشــها، 
توحي  خطوط  بشــكل  االفق  وتناول 
بالصحراء غير احملدودة، الصحراء تعني 
ان تقول شــعرا، وعدم وجود ما يصد 
النظر، وهذا ما ظهر في أكثر اعماله 
هذا  للفنان ســبتي  ابارك  املعروضة. 
املعرض، هذه اخلطوة الهادئة ألعماله 

املتميزة.
 الناقد التشــكيلي فهد الصگر كان 
له رأي بالتشــكيلي قاســم سبتي 
واللوحات املعروضة: قاســم ســبتي 

اســتغل الذاكرة اخملربة، الذاكرة التي 
وجدها على أنقاض احلرب، وراح يبحث 
عما هو مهمل ومهمش واملســكوت 
عنه، لذا حاول اخــراج هذه املهمالت 
تعج  صارخــة  كلوحــة  ليوظفهــا 
باألسئلة، صارخة بوجه من اراد اخلراب 
لهذه االمكنة التي كان ســبتي قريبا 
منها كفنان  وقريبــا  منها كمثقف، 
تشــكيلي، وايضا لكونه يحمل هوية 
العراق، لذا جاء معرضه هذا معبرا عن 

كل ذلك. 
وقــال الفنــان النحات يحيــى عبد 
القهار: احلرف رفيق االنســان من ايام 
السومريني، لكن الذي حل بالعراق من 
تدمير للثقافة وتدمير للحرف وتدمير 
للفكر االنســاني جتلى امــام الفنان 
قاسم ســبتي، وهو يشــاهد منظر 
املؤلم، وجد قاســم من هذه  الكتب 
املأســاة مخرجا جماليا صاغه إلثراء 
ذهــن املتلقي، واعادة الــروح اجلميلة 

للكتاب فــي العراق، اضــاف ألغلفة 
الكتــب ملســات تشــكيلية، اضاف 
واخرجها  لألغلفة،  اخرى  مســاحات 
بصيغــة متتــع الناظــر او املتلقــي، 
جماليــة واضحة فــي اللوحات التي 

ضمها املعرض اليوم.
 آخــر املتحدثــني كان الســيد علي 
للفن  الوطني  املتحف  مدير  الدليمي 
احلديث في وزارة الثقافة والســياحة 
الذي قــال: معرض جميل يكشــف 
اخملبوءة،  ومعانيها  احلــروف  مكنونات 
حروف تنبــض مبعان متوهجة صاغها 
خيال الفنان سبتي، كل حرف له لغة 
ومعنى يفهمه الفنان على وفق خياله 
وذائقته الفنية، اما املتلقي االعتيادي 
فهو يفهم هذه املعاني ويتذوقها على 
وفــق امكاناته الثقافيــة والذهنية، 
اسلوب الفنان قاسم سبتي، اسلوب 
متفرد سبق ان اهتم به الفنان شاكر 

حسن آل سعيد ".

صرخة مكبوتة بوجه الكارثة 
التي حلت على الكتاب العراقي

حروف قاسم سبتي المخبوءة

الفنان التشكيلي قاسم سبتي

جمال جصاني

ليس هناك أدنى شك في االختالف الكبير لنوع العقوبات 
عن ســابقاتها، والتي بدأت الواليــات املتحدة األميركية 
بفرضها على إيران، بعد أشــهر قليلــة على قرار الرئيس 
ترامب االنســحاب من االتفاق النووي الذي انضمت اليه 
أميركا زمن والية الرئيس اوباما. وقد شاهدنا اآلثار الوخيمة 
على االقتصاد والعملة اإليرانيــة (التومان أوالريال) حيث 
تدهورت بشكل سريع خالل أسابيع معدودات من انطالق 
احلزمة األولى منها في شــهر آب مــن العام اجلاري، وبعد 
دخول احلزمة الثانية من العقوبات حيز التنفيذ يوم االثنني 
11/5 تكــون ايران أمام أعنف حرب اقتصادية تســتهدف 
القطاعــات األساســية القتصادها (الطاقــة واملصارف 
والنقــل واملالحة اجلوية وغير ذلك من القطاعات احليوية). 
عقوبات ال تختلف عما عرفتــه إيران في ظل حكم رجال 
الدين نهاية الســبعينيات من القرن املنصرم وحسب، بل 
هي تأتــي في زمن ومناخات واصطفافات ومزاج شــعبي 
يختلف متاماً عما كان عليه في األعوام األولى النتصار آخر 
ثورة شعبية في القرن العشرين. وهذا ما لم يلتفت اليه 
املســكونون بيافطاتها وشــعاراتها املبكرة، واملمسكون 
حالياً بلجام األمور الفعلية في بالد فارس، ال ســيما بعد 
الرحيل املفاجئ ألكثر حراسها براغماتية وواقعية الشيخ 
 ً هاشــمي رفســنجاني، والذي ترك رحيله فراغــاً كبيرا
سيشــعر به اإليرانيون بقوة هذه األيام. من خالل متابعة 
تطور األحداث ونوع ردود الفعل الرســمية للقوى الفاعلة 
في طهران، جتاه التصعيد األميركي وانطالق احلزمة الثانية 
مــن العقوبات؛ ميكن التعرف ومن خالل خطابات مرشــد 
الثــورة واجلمهورية آية اهللا خامنئي وقــادة احلرس الثوري 
وخطيب جمعة طهــران املؤقت وبقيــة خطباء اجلمعة 
والنشــاط اإلعالمي الرســمي بأشــكاله اخملتلفة؛ على 
تقلص وانزواء لدور املعسكر اإلصالحي الرسمي واملتمثل 
بالشــيخ روحاني وأعضــاء كابينته احلكوميــة، بعد أن 
وجدوا أنفسهم وسط مناخات وأولويات ال تنسجم متاماً 
وما وعدوا به من برامج ومشــاريع سياســية واقتصادية 
واجتماعيــة. بغــض النظر عــن املوقف مــن العقوبات 
ً قاســياً ومؤملاً ال ميكــن الوقوف الى جانبه  بوصفها خيارا
ً كما احلرب والنزاعات والعنف وبقية الكوارث واحملن؛ إال  أبدا
أن االنحدار اليها يعود ألسباب ومصالح وقوى، كما حصل 
 ً معنا زمن الدكتاتورية املطلقة لذلك الذي انتشل مذعورا
من جحره األخير، حيث قرارات احلرب والسلم وحياة البشر 
ومصيرهم رهن إشــارته وأحكامه القرقوشــية. كذلك 
عند اجلارة إيران مع االختــالف طبعاً، حيث القرار النهائي 
ملثل هــذه اخليارات املصيرية محصور لــدى فئة محدودة 
ً من األشــخاص الذين تورمت ســلطتهم بشكل ال  جدا
محدود زمن احلــروب واحلصار والنزاعات املســتمرة داخل 
ايــران وخارجها. لقــد فرط حكام طهــران بفرص عديدة 
إلعادة النظر بسياســة حكومتهم الداخلية واخلارجية، 
وآخرها مع دورتني من السياســة املعتدلة للرئيس اوباما، 
حيث كان مبقدورهم جتنيب وطنهم وشــعبهم من مثل 
هذه اخليارات واملصائر القاســية (العقوبات واحلصار) عبر 
االنتقال الشجاع واملســؤول الى سياسات متخففة من 
الشــعارات اآليديولوجية وأوهام الرسالة اخلالدة. خيارات 
واقعية تنسجم وتطلعات الشــعوب االيرانية املشروعة 
في األمن واالســتقرار واالزدهار، وكل من يعرف شيئاً عن 
ســكان بالد فارس وحضارتهم العريقة وما ميتلكونه من 
مواهب وقدرات وثروات مادية وبشرية وقيمية، يعرف متاماً 
ً ومســتقبالً غير ما يعيشونه  انهم يســتحقون مصيرا
ويواجهونه اليوم من همــوم وحتديات ونزاعات وحروب هم 
فــي غنى عنها. نأمــل ان تنتصر احلكمــة االيرانية وروح 
املســؤولية لديهم كي نتجنــب وإياهم طــورا آخر من 

الكوارث واحملن.. 

ومضــة

ايران على كف العقوبات

واللوحات املعروضة: قاســم ســبتي وما بعد االحتالل، يجب ان يكون هناك  الكوارث واحملن.. 

الصباح الجديد - وكاالت:
األميركية  املغنيــة  انتقــدت 
ريهانا مسيرات أنصار الرئيس 
األميركي دونالد ترامب، على 
من  أغنية  انغــام  خلفيــة 

أغانيها.
وقالت ريهانا عبر حسابها 
على تويتر: "ال أنا وال أحد 
من جمهــوري.. لن نكون 
من  بالقــرب،  وال  فــي، 

احلمالت االنتخابية التراجيدية"
ولفت الصحفي فيليــب روكر انتباه 
 Don't" ريهانا الســتعمال أغنيتهــا
Stop the Music"، في حدث سياسي 

في والية تينيسي.
"لقد  تويتــر:  علــى  فيليب  وكتــب 
قيــل هذا بالفعل مليــون مرة، وهذه 
إن مســيرات  املليون-  مرة أخرى بعد 
(اجتماعات) ترامب ال تشبه أي شيء 
في السياســة، وتصــدح اآلن أغنية 

ريهانــا "Don't Stop the Music"، في 
إلقاء املساعدين  أثناء  تشاتانوغا، في 
للحشــود بقمصــان مجانية عليها 
صــورة ترامب، مثل اللعــب في كرة، 

اجلميع يحب ذلك".
ويبــذل ترامــب جهــوده فــي هذه 
االنتخابــات النصفيــة فــي عقــد 
مســيرات واجتماعات في عدة واليات 
أميركية، لدعم مرشحي اجلمهوريني 

في انتخابات الكونغرس.

ريهانا تنتقد مسيرة ألنصار ترامب

الصباح الجديد - وكاالت:
مييــل كثيرون إلى التخلــص من مخلفات 
الطعام من دون التفكير في إمكانية 
الرغم  على  منها،  االستفادة 
مــن أن كثيــرا مــن 
األطعمة  مخلفات 
ذات فائدة كبيرة لنا 

وللبيئة احمليط بنا.
نستعرض هنا بعض 
الطرق في إعادة تدوير 
ما ال نريد من األطعمة 
نلقي  أن  بــدل  بقاياها  أو 
بها في سلة املهمالت، على 
وفق ما ذكر موقع "ســتاندرد 

ميديا" البريطاني.
قشــر البيض، يحتوي على نســبة 
ميكن  لذلك  الكالســيوم،  مــن  عالية 
وضعه على التربة حتــت النباتات، مما يؤدي 

إلى زيــادة منوها، أو طحنهــا وإضافتها إلــى العصائر 
والشكوالتة.

فتات اخلبز، ما لم يصــب اخلبر القدمي أو الفتات منه بأي 
تعفــن، فإن حتميصه تعد طريقــة ذكية حلفظه ألطول 
مــدة ممكنة، بــل بإمكانك إضافة الفتــات احملمص إلى 

أطباق عدة من بينها السلطة.
عظــام اللحم، إذ كنــت ممن يرمون عظــام اللحم قبل 
طبخــه، فأنــت تلقي قيمــة غذائية كبيرة في ســلة 
املهمالت، إذ ميكــن صنع مرق منزلي لذيذ باســتعمال 

العظم، وتخزينه في الفريزر إلى حني احلاجة.
قشر الليمون، اذ ميكنك جتميدها أو جتفيفها الستعمالها 
الحقا، لكن كيف؟ جفف قشور البرتقال أو الليمون ملدة 
ال تقل عن أسبوع، ومن ثم فتتها واخلطها مع املاء واخلل، 

ثم استعملها في تنظيف املنزل.
قشــر املوز، هل تعلم أنه بإمكانك استعمال قشور املوز 
في تلميع األحذية اجللدية؟ ووفقا لألبحاث، فإن املوز غني 
بالبوتاسيوم، وهو عنصر أساسي في معظم مواد تلميع 

األحذية املوجودة في السوق.

الصباح الجديد - وكاالت:
املوناليــزا  لوحــة  تُعــرض 
التي  النيجيرية، 
مفقودة  ظلــت 
اربعني  ألكثر مــن 
عليها  وعثــر  عامــا، 
داخل شقة في لندن 
فبراير  شباط  بشهر 
للمرة  نيجيريــا  فــي  املاضي، 

األولى منذ اختفائها.
ورســم بن إنونوو، أشــهر فنان 
اللوحة،  نيجيريــا  فــي  حديث 
التي حتمل عنوان "توتو" في عام 
فني  معرض  في  رضت  وعُ  ،1974

في الغوس في العام التالي، لكنها 
اختفت بعد ذلك، حتى ظهرت مرة 

أخرى في شمالي لندن.
واتصــل املالكــون، الذيــن فضلوا 
بجايلز  الكشف عن هويتهم،  عدم 
بيبيــات، خبير في الفــن األفريقي 
احلديــث واملعاصــر فــي دار بونامز 
للمــزادات في لنــدن للتعرف على 
لوحتهم، ومتكن بيبيات من التعرف 

على لوحة إنونوو.
اللوحة  وقال بيبيــات: اكتشــفت 
بنفسي خالل دعوة روتينية لتقييم 
عمل للفنان بن إنونوو. لم أكن أعلم 
باملفاجــأة. فعندمــا ذهبت وجدت 

هذه اللوحة الرائعة".
وأضاف، أن كيفية وصولها إلى هناك 
ما تزال غامضة. وقال منظمون، إن 
اللوحة أعيرت ملعرض أرت إكس في 
الغــوس الذي ســيقام برعاية بنك 
أكسيس الذي رتب اإلعارة، لكنه ال 

ميلك اللوحة.
ألديتوتو  النيجيرية، رسم  واملوناليزا 
تقليدي  أدمييلــوي حفيدة حاكــم 
من جماعة اليوروبــا العرقية. ولها 
أهمية خاصة فــي نيجيريا، إذ تعد 
بعـــد  الوطنيـــة  للمصاحلة  رمزا 
حـــرب دارت رحاهـــا بيـــن 1967 

و1970.

"الموناليزا" النيجيرية تعود لموطنها

لالستفادة من مخلفات الطعام


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

