ASSABAH

ALJADEED

السنة الرابعة عشرة

يومية سياسية مستقلة

ملحق "

"

صاحب االمتياز رئيس التحرير

اسمــاعيــل زايــر

alsabahaljaded@gmail.com
assabahaljaded@yahoo.com
www.newsabah.com

الكتاب باتو يكتبون حسب قيمة الجائزة
الشاعر عدنان الفضلي يغوي الساعات بالشعر
ملتقى الرواية يوقع نسخته الثالثة تضامن ًا مع البصرة
ميسان تشرق على قاعة الجواهري بشعرائها الشباب

16
صفحة

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

نائب من سائرون :الوزراء

يرأسها عن السلطة التنفيذية وزير المالية

المرفوضون ُحسم أمرهم والوزراء

لجنة مشتركة من الحكومة والبرلمان
لمناقشة موازنة  2019وتعجيل تعديلها
بغداد  -وعد الشمري:
مــن املؤمــل أن تباشــر جلنــة
مشــتركة بني احلكومة ومجلس
النواب عملهــا للقيام بتعديالت
على مســودة املوازنة لعام 2019
قريبــا ً  ،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%
وذكر النائب عــن كتلة االصالح
واالعمــار ،حســن فدعــم ،في
حديث إلــى "الصباح اجلديد" ،أن
"مجلس الوزراء احلالي ابلغنا عبر
ممثله في مجلس الن ّواب بان لديه
مالحظــات علــى املوازنة ينبغي
معاجلتها".
وأضاف فدعم أن "جلنة مشتركة
بــن احلكومة ومجلــس النواب
ملناقشــة املوازنة ســوف تباشر
اعمالها قريباً ،وهــذا االجراء من
شــأنه تقليل الوقــت ،ومعاجلة
االعتراضــات للوصول إلى صيغة
متفــق عليها بني الســلطتني
التشريعية والتنفيذية".
وزاد ،أن "اللجنــة مــن املؤمل أن
تناقش جميع امللفــات العالقة

للموازنة ،وسوف تأخذ مبطالبات
النواب كافة ،وتدرجها ملعاجلتها
واحدة تلو االخرى".
ولفت النائب عن االصالح ،إلى أن
"املسودة احلالية للموازنة ال تتفق
مع املرحلــة املقبلة التي تتطلب
امواال ً لالنفاق على املشاريع".
وأكد فدعــم ،أن "التوجه احلالي
بزيــادة التخصيصــات للموازنة
االستثمارية ،ومنح االموال التي
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".
ويسترســل فدعم ،أن "حصول
االقليــم علــى حصتــه مرهون
باالتفاقات النفطية املتعلقة بأن
يكون البيع عبر شركة التصدير
العراقية (سومو)".
من جانبه ،قال النائب عن حتالف
البنــاء عبــد األميــر املياحي ،إن
"رئاســة البرملان قامــت بتوزيع
نســخ من املوازنة علــى النواب

الجدد سيخضعون للتدقيق

بغداد  -الصباح الجديد:
اكــد النائب عن حتالف ســائرون
عــاء الربيعــي ،أمــس األربعاء،
ان الــوزراء املرفوضني مت حســم
أمرهــم باإلبعاد عــن الكابينة
الوزارية ،مشــيرا إلــى ان الوزراء
اجلدد سيخضعون للتدقيق قبل
التصويت عليهم.
وقال الربيعي في تصريح تابعته
الصبــاح اجلديــد ان “الــوزراء
املعترض عليهم واملرفوضني من
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  50توقيعــا ً في البرملان

الحكيم يؤكد ضرورة اإلسراع
بإكمال الكابينة الوزارية

جلسة سابقة جمللس النواب
لغرض االطالع عليها".
وأضاف املياحي فــي تصريح إلى
"الصبــاح اجلديــد" ،أن "تدقيق

املوازنة أفضــى لنتيجة توصلت
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

مجلس النواب لن يناقش استكمال الكابينة الوزارية اليوم وسينصرف الى تشكيل لجانه
بغداد  -الصباح الجديد:
أكــد النائب عــن ائتالف ســائرون
حمد اهلل الركابي ,امــس األربعاء،
عــزم مجلــس النــواب التصويت
على أعضاء اللجنة املشــتركة مع

احلكومة بشــأن إنهاء أزمة املوازنة,
وفيما بني أن مجلس النواب سيختار
أعضــاء اللجنــة املاليــة النيابية
الدائمة من االختصاص االقتصادي
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
التصويــت علــى تشــكيل جلنة

المخالفات المرورية تحيل
الموصل الى فوضى بال رقيب

حتقيقية بخصوص انتخاب محافظ
بابــل ،وموضوعا عاما للمناقشــة
بخصوص نفوق االسماك و بحضور
الوزراء اخملتصني (وزيــر الزراعة  ،وزير
الصحة والبيئة) ،وتشكيل اللجان
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بغداد  -الصباح الجديد:
تنطلق يـــوم السبت املقبل
اعمــال الدورة الـــ  45ملعرض
بغداد الدولي والتي ســتقام
حتــت شــعار (عازمــون على
البناء واالعمار كمــا التحرير
واالنتصار) للمدة بني ()19 – 10
من الشهر احلالي.
وقــال مديــر عام الشــركة
العامــة للمعــارض التجارية
العراقيــة بــوزارة التجــارة
هـــاشم الســوداني في بيان
اطلعت عليه " الصباح اجلديد
"إن شـركـــته “انهت جميع
aتقريـر

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

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

من االختصــاص االقتصادي واملالي
حصرا من اجل الشــروع في دراسة
املوازنــة املالية قبل انتهــاء العام
اجلاري”.
تتمة ص3

برشلونة يتعادل مع مضيفه إنتر
ميالن ويحسم تأهله إلى ثمن النهائي

السبت المقبل ..بدء الدورة  45لمعرض بغداد الدولي
االســتعدادات الالزمة القامة
الدورة واجناحها ،مشــيرا الى
متيـز الـدورة مبشاركة واسعـة
لـــدول عربيـــة واجنبيــة
بعضها يشـارك للمرة االولى
او اقتصــرت مشاركاتهـــا
الســابقة علــى اجنحـــة
صغيـر”.
وافصــح الســوداني عــن
“مشــاركة عدد مميز من كبرى
الشــركات احملليــة والعربية
واالجنبيــة اخملتصــة مبجــال
االعمار والبناء والتي من املؤمل
ان يكون لها دور فاعل بتنفيذ

ولفــت الــى ان “املشــاركة
الواســعة لهــذه الــدول
والشــركات اخملتلفـــة ،تدل
علــى رغبتها فـــي االطالع
على فــــرص االسـتثمـــار
املتاحة في البــاد واغتنامها،
السيما ان العـراق يعـد ارضـا
خصبـــة القامة وتنفيذ مثل
هذه املشاريع التي غابت عنه
ألعوام عدة ،بســبب انشغال
البــاد فــي محاربــة وطرد
عصابات “داعـــش” االرهابية
التي دنســت مناطق عدة في
البالد”.
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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
عن حــدوث أعــراض جانبية
خطرة وحاالت وفيات من ج ّراء
اســتعمال مــادة {Ampiclox
 }vialاملتداولــة فــي القطاع
اخلاص بصدده نــود إعالمكم

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

استثناء العراق من العقوبات األميركية المفروضة على قطاع الطاقة في إيران
بغداد  -الصباح الجديد:
أعلــن املبعــوث األميركــى
اخلاص بشأن إيران برايان هوك،
أن الواليــات املتحدة منحت
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
صحفــى نقلــه موقــع
"بلومبــرج" اإلخبــاري ،أن
العــراق سيســتمر فــى
اســتيراد الطاقة الالزمة من
إيران الســتيفاء احتياجاته
الضروريــة من أجــل توليد
الكهرباء واتــزود مبا يحتاجه
لها.

وذكرت "بلومبرج" أن املبعوث
األمريكى اخلاص بشــأن إيران
لم يقدم املزيد من التفاصيل
بشأن هذا االستثناء.
وكان رئيس الوزراء عادل عبد
املهدي كشــف مساء امس
األول في مؤمتــره الصحفي
األســبوعي عــن مفاوضات
جتري بشأن اســتثناء العراق
من العقوبات األميركية ضد
ايران وقال خالل املؤمتر" :هناك
وفود عراقية ومحاميني لهم
قدرة واســعة فــي القانون
الدولي واالقتصــاد العراقي
يتفاوضــون منــذ فتــرة مع
امريكا وايــران للوصول الى
املعادلة التــي طرحناها في
البرنامج احلكومي".
وشــدد على ،ان "العراق ليس
جزءا ً من منظومة العقوبات
او االعتــداء علــى أي دولــة

بغداد ـ الصباح الجديد:
اكد زعيم تيــار احلكمة الوطني
الســيد عمــار احلكيم ضــرور ِة
بإكمال الكابينة الوزارية
اإلسراع
ِ
ليتســنى للحكومــ ِة االنطالق
بخططها اخلدمي ِة والتنموي ِة.
وذكر الســيد عمار احلكيم في
بيــان صــدر عن مكتبــه تلقت
"الصباح اجلديد" نســخة منه
أمــس األربعاء لدى اســتقباله
الســفير الروماني أياكوب برادا،
ُ
العالقات
سبل تعزيز
وبحث معه
ِ
اجملــاالت كافة بني
الثنائيــة في
ِ
البلديــن الصديقــن العــراق
ومســتجدات األوضاع
ورومانيا،
ُ
السياسية احمللية واإلقليمية ".
وجــدد الســيد عمــار احلكيم
بحســب البيان " التأكي َد على
دعمــه للحكومــ ِة العراقي ِة" ،
مشــددا على" ضرور ِة اإلســراع
بإكمــال الكابينــة الوزاريــة
ِ
ليتســنى للحكومــ ِة االنطالق

عمار احلكيم
بخططها اخلدميــ ِة والتنموي ِة"
 ،مشــيرا إلــى أهميــ ِة دعــم
اجملــاالت االقتصادي ِة
العــراق في
ِ
والعمراني ِة و الســيما وأن َّها ُ
متثل
أولى أولويات احلكومة العراقية .

الصحة تمنع استعمال حقنة مميتة بعد تسجيل وفيات

التحق بقائمة الدول الثمانية التي منحت إعفاءات

برايان هوك

وخاطــب املســاءلة والعدالــة
والنزاهة والداخلية ومستشارية
االمن الوطنــي والتعليم العالي،
للحصــول علــى مواقفهــم
حــول الــوزراء فــي كابينة عبد
املهدي” ،مبينــا أن “الوزراء اجلدد
ســيخضعون للتدقيــق فــي
املساءلة والعدالة والنزاهة قبل
التصويت عليهم ،من اجل عدم
الوقوع بنفس اخلطأ الذي وقع به
رئيس الوزراء عادل عبد املهدي”.
واكد الربيعــي ،أن “رئيس الوزراء
لم يستثمر احلرية املطلقة التي
منحــت له في اختيــار كابينته
الوزاريــة ،اذ كان اجلميــع يتمنى
ان يأتــي بشــخصيات تخلو من
الشوائب التي وجدت عليهم في
املساءلة والعدالة والنزاهة”.

ويراعي مصاحله أوال ً وموقفنا
شــبيه باملوقــف االوروبــي
وروسيا والصني واليابان وهو
حفــظ املصالــح الوطنية
وبدون ضرر او ضرار على اآلخر
كما ال يريد ان يكون جزءا ً من
صراع هو ليس طرفا ً فيه".
ويذكر فــي هذا الصــدد ان
العديد من محطــات توليد
الطاقــة الكهربائيــة فــي
العراق ،تعتمد على الغاز وان
وان كميات االنتــاج الوطني
منه ال تغطي احلاجة احمللية
في الوقت احلاضر ،وان العراق
يســتورد ما يعــوض نقصه
من ايران لتزويد تلك احملطات
بــه وان اســتثناء العراق من
العقوبــات خطــوة مهمة
باجتــاه اســتمرار تدفق الغاز
اإليراني لتشــغيل محطات
الطاقــة الكهربائية وتوفير

هــذه اخلدمــة ملواطنينا في
عدد من محافظــات العراق
ومنها البصرة.
وكان وزير اخلارجية األمريكى
مايــك بومبيــو ،أعلن أمس
االثنــن أن الواليــات املتحدة
منحت إعفــاءات لثمان دول
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
والهنــد واليونــان وإيطاليا
وتايوان وتركيا وكوريا اجلنوبية
واليابان ،وهم أكبر مستوردين
للنفط اإليراني.

الصباح اجلديد" نسخة منه ان
"تداول في صيدليات القطاع
اخلاص مؤخــرا ً مادة {Ampiclox
 }vialوالتي تســببت بحدوث
أعراض جانبية خطرة وحاالت
وفيات نتيج ًة الستعمال تلك
املادة".
وأضافت ،ان "املادة أكتشــفت
نتيجــة اإلبالغ وليــس نتيجة
القيــام باكتشــافه من قبل
الفرق الفنية واملســؤولة عن
متابعــة ورصد االدويــة غير
املرخصة" مطالبــة "البحث

عــن املســؤول في إســتيراد
وتوزيــع هــذ ِه املــادة ،وماهو
دور دوائــر التفتيــش وعــدم
اكتشــافها توزيع هــذه املادة
اخلطــرة واملميتة"  ،فيما دعت
املواطنــن ،الــى "االبتعاد عن
إســتعمال تلك املادة او املواد
اجملهولة املصــدر حفاظا ً على
ســامتهم" ،الفتــ ًة الــى ان
"الشــركات املتداولــة لتلك
املادة فــي الســوق العراقية
هــي غير رســمية ومجهولة
املصدر".

قبول  1346طالبا وطالبة من
أوائل المعاهد في الدراستين
الصباحية والمسائية للجامعات

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
والتخطيط واملتابعة الدكتور
أيهــاب ناجي عبــاس ,انه مت
قبــول  1254طالبــا وطالبة
مــن الـــ  10%األوائــل مــن
خريجي املعاهد في الدراســة
الصباحيــة للعام الدراســي
 2017/2018فــي الكليــات
واألقســام القريبة او املناظرة
الختصاصهــم الدقيق للعام

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

شؤون عراقية

االتحاد الوطني طالب بخمسة مناصب سيادية فيها

الديمقراطي يقدم ضمانات لحركة التغيير

لقاء مشاركتها في حكومة اإلقليم المقبلة

سطوةالفشل!!..

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
للوطن والشــعب وطوال الســنوات املنصرمة
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
الســلطة لكنها متزمتة وصلبة حســنا يتم
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
ســعيها بتثبيت املصالح احلزبية وترســيخها
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
الدينية واوســاط عريضة من منظمات اجملتمع
املدني وحرام شعبي واســع امتد ألكثر منتشر
سنوات باجتاه إنهاء حقبة الهيمنة احلزبيةومنح
الفرصة الكافية لكفــاءات عراقية بتولي زمام
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.

تقـرير

الســليمانية  -الصبــاح
الجديد عباس كاريزي:
برغم مرور اكثر من شــهر على
انتهــاء االنتخابات فــي اقليم
كردســتان واعــان نتائجهــا
االولية ،اال ان حوارات تشــكيل
حكومة االقليم اجلديدة لم تبدأ
بنحو رسمي حلد االن بني القوى
واالحزاب الفائزة.
احلزب الدميقراطي الكردستاني
الذي حصد  45مقعدا من اصل
 111هي مقاعد برملان كردستان،
يبــدو انه غير مســتعجل في
اختيار حليف له كي يشــكل
معه حكومــة االقليم املقبلة،
فبني شــريكه التقليدي االحتاد
الوطني وغرميه اللــدود حركة
التغيير ،تنحصر خياراته ،بعد ان
اعلن حراك اجليل اجلديد واالحتاد
االســامي رفضهما املشاركة
فــي حكومة االقليــم واختارا
البقاء في خانة املعارضة.
احلــزب الدميقراطــي الــذي
ســيحصل على حصة االسد
فــي حكومة االقليــم املقبلة
وفقــا الســتحقاقه االنتخابي
وفــي مقدمتهــا منصــب
رئيس حكومــة االقليم ،اعلن
على لســان ســكرتير مكتبه
السياســي فاضل ميراني عن
وجود اتفاق مبدئي داخل احلزب
على اعادة ترشــيح نيجيرفان
بارزاني لشــغل منصب رئيس
حكومــة االقليم اجلديدة ،الذي
يشغله بارزاني منذ سنوات.
واضاف ان الدميقراطي شــكل
جلنة للبدء بحوارات تشــكيل
حكومة االقليم وانها ســتبدأ
خــال ايــام زيــارات لاطراف
السياســية التــي ترغــب
باملشاركة في حكومة االقليم.
مضيفا ان احلــزب الدميقراطي
ليس لديــه فيتو على اية جهة
وانه سيتباحث في الية تشكيل
احلكومــة مع شــتى االحزاب
السياســية ،وفــي مقدمتها

الحزب الديمقراطي
الكردستاني الذي
حصد  45مقعدا من
اصل  111هي مقاعد
برلمان كردستان ،يبدو
انه غير مستعجل في
اختيار حليف له كي
يشكل معه حكومة
االقليم المقبلة

اجتماع سابق حلزب الدميقراطي الكردستاني

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

بدبلوماسيته».
في غضون ذلك وبينما حســم
االحتاد الوطنــي موقفه مبكرا
معلنــا رغبته املشــاركة في
حكومة االقليم ،ما زالت حركة
التغيير واجلماعة االســامية
في مرحلة مناقشــة الســبل
الكفيلــة مبشــاركتهما فــي
حكومة االقليم ولم حتســما
امرهما نهائيا حلد االن.
واضــاف مصــدر مقــرب من
احلركــة للصبــاح اجلديــد ،ان
احلركة اجرت اســتطاعا للرأي
بني اعضــاء وكوادرهــا ملعرفة
موقفهم وحسم موقف احلزب
جتاه االنقســام املوجــود داخل
قيادة احلركة حيال املشــاركة
من عدمها في حكومة االقليم

املقبلة.
واضــاف املصــدر ،ان نتائــج
االســتطاع اظهــرت تأييــد
جماهيــر واعضــاء احلركــة
ملشــاركة التغيير في حكومة
االقليــم ،الفتا الــى ان اجمللس
الوطني فــي حركــة التغيير
ســيجتمع خال ايام ليصادق
على نتائج االستفتاء ومشاركة
التغييــر في حكومــة االقليم
التي باتت امرا وواقعا ً ملموساً.
واضــاف ان حركــة التغييــر
اجرت حوارات ســرية مع احلزب
الدميقراطــي قدم خالها احلزب
الدميقراطــي تطمينات باتاحة
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
مسعى من الدميقراطي الزاحة
االحتاد الوطنــي وتقليص دوره
فــي حكومة االقليــم املقبلة،
انتقامــا ً ملنافســته لــه على
منصب رئيس اجلمهورية برغم
تقدمي احلزب الدميقراطي جملة
مــن املقترحــات واالغــراءات
لاحتاد الوطني لقاء تخليه عن
املنافســة على منصب رئيس
اجلمهوريــة ،بضمنها منصب
رئيس حكومة االقليم.
بدوره قال عضو اجمللس القيادي
في االحتاد الوطني الكردستاني
ســامان كرميانــي ان حزبــه
سيبدأ حوارات تشكيل حكومة

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

مباحثات عراقية مع مصر وتركيا لتعزيز العالقات االقتصادية وزيادة التبادل التجاري
بغداد  -ريا منعم:
اكد وزير التجارة الدكتور محمد
هاشم العاني على ضرورة تعزيز
العاقات االقتصادية والتجارية
وزيادة حجم التبــادل التجاري
العراقي مع مصر وتركيا .
وبحث الوزير خال لقائه السفير
املصري تدعيم وتطوير العاقات
التجارية خلدمة مصلحة الباد
 ،مؤكــدا ان العاقات العراقية
املصريــة لهــا تاريــخ طويل
ومتميز وجتري على وفق اســس
قويــة ومســتقرة وتطويرهــا
وجتــاوز العقبات التي تعترضها

مبا يخدم الشــعبني الشقيقني
 ,الفتا ً الى وجــود توجه إلعادة
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 .
ودعا العاني الشركات املصريه
الى املشاركة في االستثمارات
والشــركات مع القطاع اخلاص
العراقي  ،معربا عن رغبته ،في
"إقامــة معرض دائــم للجناح
املصــري فــي معــرض بغداد

الدولي.
من جهته ابدى السفير املصري
عاء موســى رغبتــه بتطوير
العاقات االقتصادية والتجارية
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.
وأشار موســى الى رغبة رجال
االعمــال املصريني فــي إقامة

معــرض دائــم للمنتجــات
والشــركات املصرية من خال
املشــاركة في معــرض بغداد
الدولي لعرض املنتجات املصريه
وحتقيــق التحقيــق التقــارب
الدائم .
على صعيد متصل اســتعرض
الوزيــر مــع الســفير التركي
العاقــات االقتصاديــة ورغبة
احلكومة العراقيــة في تطوير
وتنميــة العاقات مــع تركيا
فــي جميع اجملاالت مبا يســهم
فــي تنمية االقتصــاد العراقي
وحــل القضايــا العالقــة مع

الشــركات التركية ،الفتا الى
ان املرحلــة املقبلة ستشــهد
مزيدا مــن التعاون الثنائي على
مســتوى العاقات االقتصادية
والتجاريــة ،فضا عــن اهمية
الــدور التركي فــي حل قضية
املياه ،خاصة وان رئيس مجلس
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
في تســهيل مرور الشاحنات
والبضائــع املتبادلــة بـــني
البلديـن.
وقــال يلــدز " نحــن فخورون
بالعاقــات التي تربــط العراق
وتركيا ونقيمها بشــكل كبير
وهــذا طبيعــي كوننــا جيران
وتطور التجــارة بــني البلدين
يســهم بتطوير العاقات في
جميــع اجلوانب ،كــون التجارة
تؤثر على جميع املفاصل.

مستشفى اإلمام علي (ع) :سجلنا 137حالة إصابة خالل شهر واحد

التوك توك ينتشر في شوارع بغداد ويزاحم السيارات والناس ويهدد مالكيه
بغداد -زينب الحسني:
يشــكو اغلب ســائقي الســيارات من
انتشــار عربات (التوك توك والســتوتة
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 بعي ًدا عن املدن والطرق
الســريعة ،وضرورة تقنــني أوضاعها في
مناطــق محــددة ،ومنــع تواجدها في
الشــوارع الرئيســة داخل املدن ،إضافة
إلى إصدار تراخيص لسائقي التوك توك
لضمان وصولهم الســن القانوني ،ملنع
األطفال من قيادته.
ظاهرة غير حضارية
هذا االنتشار العشــوائي أصبح ظاهرة
غيــر حضاريــة تســئ للشــكل العام
ويشكل خطورة على مستعملي الطرق
الســريعة ،والشــوارع الرئيسة ليست
بحاجة الى ازمات مرورية جديدة خصوصا ً
وان رجال املرور غالبا ما يغضون النظر عن
مخالفات اصحاب الدراجات والتوك توك،
لذا يجب وضع قوانــني جديدة تصل حد

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
ســامة املواطنــني ،وميكن محاســبة
ســائقها في حال وجود أيــة مخالفة أو
سوء تصرف من سائقها.

مصادرة «التوك توك» ما لم يحصل على
ترخيص.
وقال أحد املواطنني :لم نر أي تطبيق حتى
اآلن ،علما ً 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.
وناشــد املواطن اجلهات املعنية بضرورة
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 خطرا ً 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 ازدحاما ً خانقا ً في احلركة املرورية.
وبني أحد ركاب التوك توك دورها كوسيلة
نقــل قائــاً :نركبهــا لرخــص أجرتها
وصغر حجمها ولنتخلص من أزدحامات

الشوارع والتقاطعات املستمرة.
ممنوعة من التنقل بالشوارع
وفي الســياق ،قال مصدر مــن مديرية
املرور العامة :ان مركبــات «التوك توك»
ممنوعة من التنقل بالشــوارع ،منوها ً 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
اســتحداث قوانني تضمــن حقوق آمن
العامة وحقوق مالكي هذه املركبات.
وتابع املصدر  :اننــا نعامل «التوك توك»

انتشار واسع
احد املواطنني بني لـــ» الصباح اجلديد «
ان اآلونة األخيرة شــهدت انتشار ظاهرة
دخيلــة على شــوارع العاصمــة بغداد
واملناطق الشــعبية حتديدا ً وهي ظاهرة
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.
 137اصابة خال شهر
وعلى صعيد النتائج السلبية الستخدام
وسائل النقل هذه ،قال الدكتور مصطفى
باسم الســعدي مدير مستشفى االمام

علي (ع) عن تســجيل ( )137حالة 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
منهم املستشفى لتعرضه الى إصابات
بليغة تتطلب الرقود فيها  .مشــيرا ً الى
ان اعداد هذا الشهر هي اكثر من الشهر
املاضي بنســبة ( . )51%اذ مت في الشهر
الذي قبله تسجيل  70اصابة.
التوك توك هندي األصل
التوك توك وســيلة نقل بسيطة «صنع
في الهند» وهي مركبــة نارية ذات ثاث
عجات ،تستعمل غالبا ً كوسيلة للتنقل
باألجرة.
وينتشــر «التوك توك» بكثــرة في الباد
اآلســيوية ،الســيما في الباد العربية
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
الصدر والشعب والشعلة والكاظمية)،
اضافة الى االحياء التي توصف بالراقية،
وهي بحسب مستعمليها وسيلة لنقل
احلاجيات واالشخاص بأجور زهيدة

شؤون عراقية
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فرض القانون يبدأ من "احترام السير"

وزارة الكهرباء تعتزم

المخالفات المرورية تحيل الموصل الى فوضى بال رقيب

المقبل

نينوى ـ خدر خالت:
في مدينــة تعــد الثانية على
مســتوى العراق من حيث عدد
الســكان وثقلهــا الثقافــي،
تقــع آالف اخملالفــات املروريــة
يوميــا مــن دون حســيب أو
رقيب ،وفوضى عارمة ال تشــبه
ســوى تلك الفوضــى في مدن
إفريقية فقيرة وبائســة تفتقر
لتقاطعات "الترفــك اليت" او
ملدن التينية يسيطر على األمن
فيها مافيات اخملدرات ،على وفق
ما يقوله ناشــطون عن حالة
املرور في مدينة املوصل.
وأنــت تتجول بشــوارع مدينة
املوصــل ،وفــي اي منطقــة
ســكنية ،بجانبيهــا االميــن
وااليســر ،ثمة عامل مشــترك
للمشــهد وهــو "الفوضــى
املرورية" ،حيث ميكنك ان تتوقع
اي تصرف مفاجــئ من قبل اي
ســائق ملركبة مــا ،ويعبر من
اي مــكان باجتاه اي مــكان ،اما
سيارات نقل املواطنني (الكيات
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
شــوارع مدينــة املوصل ليس
لهــا نظيــر اال رمبا فــي مدن
افريقية فقيرة وبائسة وتفتقر
لالســفلت و حتى لالشــارات
الضوئيــة ،او في مــدن اميركا
الالتينية التي تعمها الفوضى
وغياب القانون حيث تســيطر
على الشوارع املافيات وجماعات
اجلرمية املنظمة".

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

بغداد ـ الصباح الجديد:
أكد وزير الكهرباء الدكتور لؤي اخلطيب ،على
العمل من اآلن استعدادا ً ألشهر صيف ،٢٠١٩
من أجل تقدمي خدمة أفضــل الى املواطنني
في مجال جتهيز الطاقة الكهربائية.
وشــدد الوزير خــال لقائه باملــاك املتقدم
لقطاعــي نقل وتوزيع الطاقــة الكهربائية
على التنسيق العالي مع وزارة النفط لتلبية
احتياجــات محطــات التوليد مــن الوقود
بانواعه ،فضــا عن تلبية جميع االحتياجات
اخلاصة بزيــادة اســتيعاب شــبكات نقل
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 ،اســتعدادا ً ألشهر
صيف  .٢٠١٩ومت التاكيد على زيادة التنسيق
مــع اجلهات األمنيــة للحد مــن العمليات
اإلرهابية والتخريبية التي تطال خطوط نقل
الطاقة الكهربائية.

الفراهيدي أول جامعة

جانب من اخملالفات املرورية في املوصل

واضاف "ميكنني القول ان االف
اخملالفــات املروريــة يوميا تقع
باملوصل ،حيث ان مئات السواق
يوقفــون ســياراتهم حيثمــا
يشاؤون ،وعشرات من اخملالفني
الجتاه الســير ولقوانــن املرور
يفعلون ما يشــاءون ،وعشرات
منهــم يعبــرون االرصفــة
ليقطعــوا الشــوارع ليصلوا
ملرامهم باسرع وقت ممكن ،وهذا
امر ال يطاق".
اما الناشط فواز جميل العزاوي،
فقال من جانبه "فرض القانون
وهيبة الدولة وســطوتها يبدأ
من الشــارع ،وان احترام قوانني
الســير وكوادر شــرطة املرور

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 بني شارعني ملنع
الســواق اخملالفني من ممارســة
هوايتهم احملببــة في مخالفة
قوانني السير والدخول واخلروج
من طريق عــام ومزدحم في اي
وقت يشاؤون".
ويرى العــزاوي ان "تضرر اغلب
جسور املوصل والطرق الرئيسة

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

ومضى بالقــول "وهنالك ايضا
الباعــة املتجولون ممــن يجرون
عرباتهم اخلشــبية ويعرضون
بضائعهم من الفواكه واخلضر،
وهؤالء ايضــا ال يعبــؤون ابدا
بقوانني املرور ،ويتوقفون حيثما
يريــدون ويعقــدون املشــهد
ويخلقون مناخا سلبيا الزدحام
السير".
ونــوه العزاوي الــى ان "فوضى
املرور ال ميكــن حتميلها لطرف
او طرفني فقط ،بل ان احلكومة
احملليــة والبلديــات والطــرق
واجلســور يتحملون املسؤولية
االكبــر ،كما ان املواطن يتحمل
جانبا مهما من هذه املسؤولية،

حيث ان عناصر املرور يشتكون
احيانا من ان الكثير من ســواق
املوصــل عندما يذهبــون ملدن
اقليــم كردســتان ،ال يلتزمون
بقوانني 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
الفورية او اآلنية ضد الســواق
اخملالفني ،ألنــه من غير املعقول
ان تســتمر هــذه الفوضى الى
االبد".

العمل تفتح باب التقديم على القروض الصغيرة في ثالث محافظات
بغداد  -الصباح الجديد:
اعلنت وزارة العمل والشــؤون
االجتماعيــة  ،امــس األربعاء،
فتح باب التقــدمي على قروض
املشاريع الصغيرة املدرة للدخل

العمل من اآلن للصيف

للباحثني عن العمل املسجلني
ضمن قاعــدة بيانــات الوزارة
في محافظات ديالــى واالنبار
وواسط ابتداء من 2018 11--4
لغاية 4ـ 12ـ .2018

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

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

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

للتخفيــف مــن الفقر فضال
عن قروض اخلدمات الصناعية،
مبينا ان جميــع تلك القروض
يتم التقــدمي عليها عن طريق
املوقع االلكتروني للوزارة”.

تتمات ص1
في حــال فشــلها بأنها ال الـوزراء مع املوازنـة احلاليـة
جلنة مشتركة من
احلكومة والبرملان ملناقشة متتلك التخصيصات املالية مضافـــة عليهـا قسم من
املناســبة للقيام باملشاريع التعديالت".
موازنة  2019وتعجيل
وتوفير فــرص العمل ،وكذا وأورد ،أن "هنــاك رأيني داخل
تعديلها
ولفــت املياحــي إلــى ،أن احلال بالنســبة لتخصيص مجلــس النــواب االول هو
"مشــكالت عديــدة تواجه الدرجــات الوظيفيــة في اجراء قســم من التعديالت
من اجل ضمان ســرعة اجناز
احملافظـــات تتطلـــب رؤية مؤسسات الدولة".
اخــرى مــن أجــل التعامل وأوضح املياحي ،أن "مجلس املوازنة وهو مــا مت االعتماد
معها ،فلدينا مـــدن مدمرة النــواب يطالــب احلكومة عليه رســميا ً بعــد أن كان
في االنبــار وباقــي املناطق باعــداد موازنــة تتفق مع الــراي االخر مـــع ارجـــاع
احملــررة ،كمــا أن احملافظات البرنامج الــذي اعده رئيس القانـون مـن أجـل تقديــم
اجلنوبيــة تعانــي نقصــا ً مجلــس الوزراء عــادل عبد مسودة جديدة".
كبيرا ً في اخلدمات وتفشــيا ً املهــدي كونــه حتــدث عن وخلص املياحــي بالقول ،إن
للبطالــة بــن اوســاطها مشاريـــع وآمـــاد زمنيــة "املسودة احلالية ال تتضمن
مشاريع واســتثمار وتوفير
لالجناز".
الشبابية".
وشدد على ،أن "بقاء املوازنة وبــن ،أن "ممثل احلكومة في فرص عمل ،امنا تشــغيلية
بنصوصها يعني أن مجلس مجلــس النــواب أظهر لنا للرواتـــب مـــع ســـداد
النواب لن يحاسب احلكومة في جلسة امس االول كتابا ً القـروض التي مت استدانتهـا
احلاليــة التي ســوف تتذرع يؤكد فيـه وقـوف مجلـس مـــن اخلــارج مــن اليابان

والواليات املتحدة االميركية
وبريطانيا".
وكان رئيس الوزراء عادل عبد
املهدي قـــال فـــي مؤمتـره
الصحفـي األسبوعـي امس
األول ":اتفقنــا مــع البرملان
علـــى إبقــاء املوازنة عنده
ومناقشــتها وشكلنا جلنة
برئاسة وزير املاليـة وتذهب
للبرملــان وتطـــرح رؤيـــة
احلكومــة اجلديـــدة عليها
بشــكل واقعي فــا ميكن
تغيير كل أبـــواب املوازنـة
ونأمــل ان يســهم التعاون
بني السلطتني باإلسراع في
إقرارها".
وتابع عبد املهدي "سنبحث
موازنــة اقليم كردســتان
بشكل واقعي وال استطيع

ان أقــرر شــخصيا ً ذلــك
وهناك مجلــس وزراء ووزارة
مالية ومجلس نواب واقليم
كردستان وســتكون هناك
جلنة أخــرى تضم ممثلني عن
االقليــم واحملافظــات حلل
العقبات".
وأكد رئيس الوزراء "ال توجد
قــرارات فوقية فــي املوازنة
وســنناقش حصصهم وفق
قواعــد واضحــة والبد من
مســوغات قانونية ومالية
حتقــق العدالــة وتنصــف
احملافظات والشعب العراقي
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”،
مشــيرا الى ان “املفاوضات
السياســية مازالت جارية
بشــان تقــدمي اسمـــاء
املرشحني للوزارات في حال
تقدميهـــا فـــي جلســـة
الغـد”.
وكان البرملان واحلكومة قررا،
امس الثالثاء ،تشكيل جلنة
مشــتركة بني اجلانبني ملنع
اعــادة املوازنة مــن البرملان
الى احلكومة واالســراع في
متريرها بعد اجراء التعديالت
املطلوبة.

أهلية تحصل على شهادة
اآليزو العالمية

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنــت وزارة التعليــم العالــي والبحث
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 { }9001: 2015في إدارة نظام
اجلودة".
وبني ،أن "اجلامعة حرصت على متيز خدماتها
التعليمية وترصني 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".

الهيدروليكية تواصل

تجهيز النفط بالكرفانات
المقطورة

بغداد ـ الصباح الجديد:
تواصــل الشــركة العامــة للصناعــات
الهيدروليكية إحدى شركات وزارة الصناعة
واملعــادن جتهيز شــركة االستكشــافات
النفطية التابعة لوزارة النفط بالكرفانات
املقطــورة التخصصية علــى وفق العقد
املبرم بني الطرفني.
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 ( )94كرفانا
وبقيمة اجمالية بلغت ( )3مليارات 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.

الملف األمني

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

بغداد ـ سطو مسلح
ذكر مصــدر أمني في الشــرطة
العراقيــة أمــس األربعــاء ،أن
مجموعــة مســلحة اقتحمــت
منزال شــمالي العاصمة وسرقت
مصوغات ذهبية ومبالغ مالية.
وقــال املصــدر ان "مســلحني
مجهولــن اقتحموا صبــاح يوم
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 االعــام االمني امس
االربعــاء ،مبقتل ثالثــة "دواعش"
واصابة منتســب بالشــرطة في
اشــتباكات مســلحة داخل قرية

مبحافظة ديالى .
وقال املركز ان "قوة مشتركة ضمن
قيادة عمليات ديالى اجرت عملية
تفتيش شــملت عدد من املناطق
ضمن قاطع املســؤولية من بينها
قرية العيون" ،مضيفا ان "العملية
أسفرت عن قتل ثالثة ارهابيني في
القرية بعد االشــتباكات معهم،
وإصابة أحد منتســبي الشرطة
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.
وقال املتحدث اللواء ســعد معن
ان "مفارز اســتخبارات الشــرطة
االحتاديــة العاملة ضمــن وكالة
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
كشــف مصدر امني في شرطة
محافظــة بابل امــس االربعاء ان
احلشد الشعبي نفد عملية دهم
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
معلومــات اســتخباراتية عــن
محاولــة خاليا داعش للتســلل
عبــر جرف النصــر الــى املناطق
الواقعــة شــمال شــرق الناحية
باجتاه العاصمة بغــداد" ،مضيفا

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
األمن والســام متكنت بعمليات
دهم واسعة من القبض على عدد
من املتهمني في عمــوم احملافظة
واضاف املصــدر ان مفارز مكافحة
األجــرام وبجهــود اســتثنائية
متكنت من القبــض على عدد من
املتهمــن بجرائــم متنوعة خالل
األيــام املاضيــة .وأفــادت مديرية
الشــرطة ان املتهمني احيلوا الى
اجلهات اخملتصة لغرض استكمال
االجراءات القانونية بحقهم.

الديوانية – اعتقال متهمني
اعلــن مصــدر امني في شــرطة
محافظــة الديوانية امس االربعاء
ان مفارز مركز شــرطة احلسني ع
والنهضــة القــت القبض على ٦
متهمني مطلوبــن للقضاء مبواد
قانونية مختلفة من بينها جنائية
تتعلق بأخذ املال بالقوة وذلك خالل
حملة واســعة قامت بها للبحث
عن املطلوبني.
واضــاف املصدر ان مفارز قســم
مكافحــة اإلجرام فــي احملافظة
متكنت مــن إلقــاء القبض على
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

عملياتها ملالحقة املطلوبني امنيا ً
في عموم احملافظة أســفرت عن
القبــض على عدد مــن املتهمني
بجرائم اســتنادا ً إلحكام قضائية
مختلفة.
وبــن املصــدر ان عمليــات مفارز
الشــرطة اســفرت عن القبض
على عــدة متهمني بقضايا القتل
والسرقة وحيازة املواد اخملدرة فضال
عن عدة متهمني ضبط بحوزتهم
كمية من االطالقات النارية.
نينوى – اعتقال هارب
أعلــن مصــدر امني في شــرطة
محافظــة نينوى امــس االربعاء
القبــض علــى هارب من ســجن
بــادوش في اجلانب االيســر ملدينة
املوصل.
وقــال املصــدر إن "فــوج طوارئ
الثاني عشــر التابع لقيادة شرطة
نينوى وبنا ًء علــى تعاون املواطنني

القى القبض على أحد الســجناء
الهاربني من (ســجن بادوش) بعد
سيطرة عصابات داعش االرهابية
على مدينــة املوصــل والذي كان
محكوما ً 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
محافظة البصرة امــس االربعاء
حترير شاب مختطف والقاء القبض
على خاطفيه شمال احملافظة.
وقال املصدر إن "شــابا ً تعرض الى
االختطــاف ،وبعــد ســاعة على
ارتــكاب اجلرمية مت حتريــر اخملتطف
والقبض على خاطفيه" ،مبينا ً أن
"اخلاطفــن مت القبض عليهم في
سيطرة النشــوة الواقعة شمال
احملافظة".
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ﻛﺸﻒ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺳﻴﻜﻮﻥ ﺑﻌﻨﺼﺮ ﺍﻟﻤﻔﺎﺟﺂﺕ

ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﺗﻬﻴﺐ ﺑﻤﺮﺑﻲ

ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻳﺆﻛﺪ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ

ﺍﻷﺳﻤﺎﻙ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﻘﻮﺍﻧﻴﻦ
ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺍﻷﻗﻔﺎﺹ ﺍﻟﻌﺎﺋﻤﺔ

ﺑﻐﺪﺍﺩ  -ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ:
ﻃﺎﻟﺒــﺖ وزارة اﻟﺰراﻋــﺔ ﻣﺮﺑﻲ اﻻﺳــﻤﺎك
اﻻﻟﺘــﺰام ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻤــﺎت واﻟﺘﺸــﺮﻳﻌﺎت
اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻧﺸﺎء وﺗﺮﺑﻴﺔ اﻻﻗﻔﺎص
اﻟﻌﺎﺋﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺻﺪرت وﻓﻘﺎ ﹰ ﻟﺘﻮﺻﻴﺎت ﳉﺎن
ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ وﻣﺨﺎﻃﺒﺎت ﺑﲔ وزارات اﻟﺰراﻋﺔ
واﳌﻮارد اﳌﺎﺋﻴــﺔ واﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟﺼﺎدرة ﺑﻬﺬا
اﳋﺼﻮص ﲟﻮﺟﺐ ﻃﻠﺒﺎت ﻣﻦ وزارة اﻟﺒﻴﺌﺔ .
وﺗﻀﻤﻨــﺖ اﻟﻀﻮاﺑﻂ واﻻﻟﻴــﺎت اﳋﺎﺻﺔ
ﺑﻨﺼــﺐ اﻻﻗﻔﺎص اﻟﻌﺎﺋﻤــﺔ ﲟﻨﺢ اﻻﺟﺎزة
ﻣﻦ ﻗﺒﻞ داﺋﺮة اﻟﺜــﺮوة اﳊﻴﻮاﻧﻴﺔ وﲡﺪد ﻣﻦ
ﻗﺒﻞ دواﺋﺮ وﻣﺪﻳﺮﻳﺎت اﻟﺰراﻋﺔ ﻓﻲ اﶈﺎﻓﻈﺎت
وﻳﻠﺘــﺰم ﺻﺎﺣــﺐ اﳌﺸــﺮوع ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت
اﻟﺼﺎدرة واﻟﺴــﻤﺎح ﺑﺎﺟﺮاء اﻟﻜﺸــﻮﻓﺎت
واﺳﺘﺤﺼﺎل ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﺪواﺋﺮ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ
اﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﺑــﻮزارات ) اﻟﺰراﻋﺔ ،اﻟﺒﻴﺌﺔ ،اﳌﻮارد
اﳌﺎﺋﻴــﺔ( واﻟﺪواﺋــﺮ اﻟﺴــﺎﻧﺪة )ﻣﺠﻠــﺲ
اﶈﺎﻓﻈﺔ ،اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ( ﻣﻊ
ان ﻳﺘﺒﻌﻬﺎ ﻛﺸــﻒ ﻣﻦ اﻟﺸﻌﺒﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ
ﻳﺜﺒﺖ ﺻﻼﺣﻴﺔ اﳌﻮﻗــﻊ ﻟﻨﺼﺐ اﻻﻗﻔﺎص
ﻓﻀﻼ ﹰ ﻋﻦ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﻔﻨﻴﺔ
اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﺧﺘﻴﺎر ﻧﺼﺐ اﻻﻗﻔﺎص اﺳــﻔﻞ
ﻣﺤﻄﺎت ﺗﺼﻔﻴﺔ اﳌﻴﺎه ﲟﺴــﺎﻓﺎت ﻣﻌﻴﻨﺔ
وﻣﻨــﻊ اﺳــﺘﻌﻤﺎل اﳌــﻮاد اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴــﺔ
واﻟﻌﻼﺟﻴﺔ اﻻ ﲢﺖ اﺷﺮاف اﻟﺪواﺋﺮ اﺨﻤﻟﺘﺼﺔ
وﺗﻐﺬﻳﺔ اﻻﺳــﻤﺎك ﲟﻮاد ﻋﻠﻔﻴﺔ ﻣﺼﻨﻌﺔ
ﺣﺼﺮا ﹰ وان اﻟــﻮزارة ﺗﻄﺎﻟﺐ اﳌﺮﺑﲔ ﺑﻀﺮورة
اﻻﻟﺘــﺰام ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت ﻛﻮﻧﻬــﺎ ﲢﻮل دون
ﺗﻀﺮر اﻟﺜﺮوة اﻟﺴــﻤﻜﻴﺔ وﲤﻨﻊ اﻟﻬﻼﻛﺎت
واﻟــﻮزارة ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺪﻋﻢ ﻫﺬه اﻟﺜﺮوة اﳌﻬﻤﺔ
دﻋﻤﺎ ﹰ ﻻﻗﺘﺼﺎدﻧﺎ اﻟﻮﻃﻨﻲ

ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺗﻘﻴﻢ ﻭﺭﺷﺔ

ﻋﻦ ﻧﻈﻢ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤﺔ
ﻭﺍﻟﺴﻼﻣﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ

ﺑﻐﺪﺍﺩ  -ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ:
ﻧﻈﻤﺖ وزارة اﻟﻌﻤﻞ واﻟﺸــﺆون اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﺑﺎﻟﺘﻌــﺎون ﻣﻊ اﳉﻬــﺎز اﳌﺮﻛــﺰي ﻟﻠﺘﻘﻴﻴﺲ
واﻟﺴــﻴﻄﺮة اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﻓﻲ وزارة اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ
ورﺷــﺔ ﻋﻤــﻞ ﻋــﻦ ﻧﻈــﻢ ادارة اﻟﺼﺤﺔ
واﻟﺴــﻼﻣﺔ اﳌﻬﻨﻴــﺔ واﳌﻮاﺻﻔــﺔ اﳋﺎﺻﺔ
ﺑﻨﻈﺎم إدارة اﻟﺴﻼﻣﺔ واﻟﺼﺤﺔ اﳌﻬﻨﻴﺔ أﻳﺰو
).(45001
وﻗﺎﻟــﺖ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎم اﳌﺮﻛــﺰ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺼﺤﺔ
واﻟﺴــﻼﻣﺔ اﳌﻬﻨﻴــﺔ اﳌﻬﻨﺪﺳــﺔ ازﻫــﺎر
ﻓﺎﺿــﻞ ان اﳌﺮﻛﺰ اﻗــﺎم ورﺷــﺔ ﻋﻦ ﻧﻈﻢ
ادارة اﻟﺼﺤــﺔ واﻟﺴــﻼﻣﺔ اﳌﻬﻨﻴﺔ ﳌﺪﻳﺮي
اﻻﻗﺴﺎم وﻣﺴــﺆوﻟﻲ اﻟﺸﻌﺐ واﻋﻀﺎء ﳉﻨﺔ
اﳉــﻮدة واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﳌﺆﺳﺴــﻲ ﻓــﻲ اﳌﺮﻛﺰ،
ﻣﺸــﻴﺮة اﻟﻰ ان اﳌﺸﺎرﻛﲔ ﺗﻠﻘﻮا ﺷﺮﺣﺎ ﻋﻦ
ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﳌﻮاﺻﻔﺔ ) (45001ﲟﺎ ﻓﻴﻬﺎ اﳌﻬﺎم
اﻻﺳﺎﺳﻴﺔ.
واﺿﺎﻓﺖ ان اﻟﻮرﺷــﺔ ﺗﻄﺮﻗﺖ اﻟﻰ اﻟﻬﻴﻜﻞ
اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻻدارة اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﻬﻨﻴﺔ
واﻟﺘﻔﻜﻴــﺮ اﻟﻘﺎﺋــﻢ ﻋﻠﻰ اﺨﻤﻟﺎﻃــﺮ واﻟﻘﻴﺎدة
وﲢﺴــﲔ ﻧﻈﺎم ادارة اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺴــﻼﻣﺔ
اﳌﻬﻨﻴﺔ ،ﲟﺎ ﻓﻲ ذﻟــﻚ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ
وﺗﻔﺎﻋﻼﺗﻬــﺎ واﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﳌﺮﺟــﻮة واﻟﺘﺤﻠﻴﻞ
واﻟﺘﻘﻮﱘ ،اﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺷــﺄﻧﻬﺎ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﳌﻬﺎرات
وﺑﻨﺎء ﻗــﺪرات اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻓﻲ اﳌﺮﻛﺰ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل
اﳉﻮدة واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﳌﺆﺳﺴﻲ.
ﻳﺬﻛﺮ ان اﳌﻌﻴﺎر اﻟﺪوﻟﻲ أﻳﺰو ) (45001ﻟﻨﻈﺎم
إدارة اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﻬﻨﻴﺔ ﺳﻴﺴﺎﻋﺪ
اﳌﺆﺳﺴــﺎت ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺑﻴﺌــﺔ ﻋﻤﻞ آﻣﻨﺔ
وﺻﺤﻴــﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠــﲔ ،ﻛﻤﺎ أﻧﻪ ﺳــﻴﻘﻠﻞ
ﻣﻦ ﺣــﻮادث اﻹﺻﺎﺑﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘــﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ
وﺣﻮادث اﻟﻮﻓــﺎة ،وﻫﺬا اﳌﻌﻴﺎر ﻳﺼﻠﺢ ﳉﻤﻴﻊ
اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻋﻠﻰ اﺧﺘﻼف اﺣﺠﺎﻣﻬﺎ.

ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﺳﻴﻜﻮﻥ ﻟﻴﺲ ﺗﻘﻠﻴﺪﻳﺎ

ﺑﻐﺪﺍﺩ  -ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ:

اﻛــﺪ وزﻳــﺮ اﻟﺘﺠــﺎرة اﻟﺪﻛﺘــﻮر
ﻣﺤﻤــﺪ ﻫﺎﺷــﻢ ان زﻳﺎرﺗﻪ اﻟﻰ
دواﺋﺮ وﻣﺆﺳﺴــﺎت اﻟﻮزارة ﺟﺎءت
ﳌﻌﺮﻓــﺔ ﻣﺎ ﻳﺪور ﻓﻴﻬــﺎ ﻋﻦ ﻗﺮب
ﻣﺒﻴﻨــﺎ ان اﻟﻌﻤــﻞ ﻓــﻲ اﳌﺮﺣﻠﺔ
اﳌﻘﺒﻠﺔ ﻟﻦ ﻳﻜﻮن ﺗﻘﻠﻴﺪﻳﺎ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ
اﳌﺆﺳﺴﺎت واﻧﻪ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺗﻀﺎﻓﺮ
اﳉﻬﻮد ﻟﺘﺠــﺎوز اﻻﺧﻄﺎء وﺻﻮﻻ
ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻻﻫﺪاف ﲟﺎ ﻳﻠﺒﻲ ﺣﺎﺟﺔ
اﳌﻮاﻃﻦ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻣﻔﺮدات
اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻨﻴﺔ  ،وﻓﻴﻤﺎ وﻋﺪ
ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ﺗﻠﻚ اﻻﻫﺪاف ﻓﺎﻧﻪ ﺷﺪد
ﻋﻠﻰ ﻋﺪم اﻟﺘﻔﺮﻳﻂ ﺑﻌﺎﻣﻞ اﻟﻮﻗﺖ
واﺧﺘﺰاﻟﻪ.
وﻗــﺎل وزﻳــﺮ اﻟﺘﺠــﺎرة اﻟﺪﻛﺘﻮر
ﻣﺤﻤــﺪ ﻫﺎﺷــﻢ ان زﻳﺎراﺗﻲ اﻟﻰ
دواﺋﺮ وﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻮزارة اﳕﺎ ﺟﺎء
ﻟﻐﺮض اﻻﻃــﻼع و ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺎﻳﺪور
ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻦ ﻗــﺮب  ،ﻣﺒﻴﻨﺎ ان زﻳﺎراﺗﻪ
اﳌﻘﺒﻠﺔ ﻟﻦ ﺗﻜــﻮن ﺗﻘﻠﻴﺪﻳﺔ وان
ﻋﻨﺼﺮ اﳌﻔﺎﺟﺂت ﺳﻴﻜﻮن ﺣﺎﺿﺮا
ﻓــﻲ ﻛﻞ زﻳﺎرة ﻣــﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻮﻗﺖ
واﳌﻜﺎن واﻟﻄﺮﻳﻘﺔ.
وﻛﺎن وزﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرة ﻋﻘﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎ
ﺿــﻢ وﻛﻼء اﻟــﻮزارة اﻻداري
واﻻﻗﺘﺼــﺎدي واﳌــﺪراء اﻟﻌﺎﻣﲔ
واﺳــﺘﻤﻊ ﺧﻼﻟﻪ اﻟﻰ ﺷــﺮح ﻋﻦ
ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻋﻤﻞ اﻟﺸﺮﻛﺎت واﻟﺪواﺋﺮ
وﻣﻌﻮﻗﺎت ﻋﻤﻠﻬﺎ.
ودﻋﺎ ﻫﺎﺷﻢ ﺧﻼل اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﻰ
ﲢﺪﻳﺚ اﳋﻄــﻂ واﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻲ
ﺗﻌﺪﻫﺎ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻣﻦ ﺧﻼل ﲡﺎوز
اﻻﺧﻄﺎء وﺗﻘﺪﱘ اﻓﻀﻞ اﳋﺪﻣﺎت
ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﲔ ﻋﺒﺮ اﻟﻴﺎت ﳝﻜﻦ ﻓﻴﻬﺎ
اﺳــﺘﺜﻤﺎر اﻟﻮﻗــﺖ واﳉﻬﻮد ﻣﻌﺎ
واﻛــﺪ ﻋﻠﻰ اﻧﻪ ﻻ ﺑــﺪ ﻣﻦ ﺑﺮاﻣﺞ
ﻋﻤﻠﻴــﺔ واﻗﻌﻴﺔ ﻟﻠﻮﺻــﻮل اﻟﻰ
اﻻﻫﺪاف اﳌﻨﺸﻮدة ﺑﺴﺮﻋﺔ ووﻋﺪ
ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ﺗﻠــﻚ اﻻﻫﺪاف ﻓﻲ وﻗﺖ
ﺷــﺪد ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﻋــﺪم اﻟﺘﻔﺮﻳﻂ
ﺑﻌﺎﻣﻞ اﻟﻮﻗﺖ واﺧﺘﺰاﻟﻪ.
واﻛــﺪ اﻟﻮزﻳــﺮ ان اﳌﺮﺣﻠﺔ اﳌﻘﺒﻠﺔ
ﺗﺘﻄﻠــﺐ ﺗﻀﺎﻓﺮ اﳉﻬــﻮد وﲡﺎوز
اﻻﺧﻄــﺎء وﺻــﻮﻻ اﻟــﻰ ﲢﻘﻴﻖ
اﻻﻫﺪاف ﲟــﺎ ﻳﻠﺒﻲ ﺣﺎﺟﺔ اﳌﻮاﻃﻦ
اﻟﻌﺮاﻗــﻲ ﺧﺎﺻــﺔ ﻓــﻲ ﺗﻮﻓﻴﺮ
اﳌﻔــﺮدات اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﻣــﻦ ﺣﻴﺚ

ﺃﻛﺪ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔ
ﻟﻦ ﻳﻜﻮﻥ ﺗﻘﻠﻴﺪﻳﺎ ﻓﻲ
ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﺃﻧﻪ ﻻ
ﺑﺪ ﻣﻦ ﺗﻀﺎﻓﺮ ﺍﻟﺠﻬﻮﺩ
ﻟﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻷﺧﻄﺎﺀ ﻭﺻﻮﻻ
ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺑﻤﺎ
ﻳﻠﺒﻲ ﺣﺎﺟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ

ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎع

اﳉﻮدة واﺳﺘﻘﺮار اﻟﻴﺔ اﻟﺘﻮزﻳﻊ ،
ﻣﺸﻴﺮا اﻟﻰ اﻫﻤﻴﺔ ﺗﻮزﻳﻊ اﳌﻔﺮدات
اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻣــﻦ دون ﲡﺰﺋﺔ
وﲢﺪﻳﺪ اﻟﺘﻮﻗﻴﺘــﺎت ﻋﺒﺮ اﻻﻋﻼن
ﻋﻦ ﺗﻮزﻳــﻊ ﺣﺼــﺺ اﳌﻮاﻃﻨﲔ
ﺑﺘﻮﻗﻴﺘــﺎت زﻣﻨﻴــﺔ واﺿﺤــﺔ ،
وﻣﻀﻰ اﻟــﻰ اﻟﻘﻮل »ﻫﺬا ﻳﺪﻓﻌﻨﺎ
اﻟﻰ اﻟﺘﺪﻗﻴــﻖ ﺑﻌﻤﻞ وﻛﻼء اﳌﻮاد
اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﻓــﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺤﺎﻓﻈﺎت
اﻟﺒﻼد وﺑﻴــﺎن اﺨﻤﻟﺎﻟﻔﲔ ﻣﻦ ﺧﻼل
ﺗﺸــﺪﻳﺪ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ واﺗﺨﺎذ اﺟﺮاءات
ﺗﺼﻞ اﻟﻰ ﺣﺪ ﺳــﺤﺐ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ
وﻣﻨﺤﻬﺎ اﻟــﻰ وﻛﻴﻞ اﺧﺮ ﻟﻀﻤﺎن
ﻣﻨﻊ ﺗﺴــﺮب اﳌﻮاد واﳊﻴﻠﻮﻟﺔ دون
اﺳﺘﺒﺪاﻟﻬﺎ ﲟﻮاد ردﻳﺌﺔ.
ووﺟــﻪ اﻟﻮزﻳﺮ ﺑـــﺘﺸﻜﻴﻞ ﳉﻨﺔ
وزارﻳﺔ ﻟﻠﻨﻈــﺮ ﲟﺨﺎﻟﻔﺎت اﻟﻮﻛﻼء
واﻟﺘﺪﻗﻴــﻖ ﺑﻌﻤﻠﻬــﻢ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ
اﻟﺘﺪﻗﻴــﻖ ﺑﺎﻻﺳــﻤﺎء اﻟﻮﻫﻤﻴﺔ
اﳌﻮﺟــﻮدة ﻟﺪى ﺑﻌــﺾ اﻟﻌﺎﺋﻼت
واﻟﺘﻨﺴــﻴﻖ ﻣﻊ وزارﺗﻲ اﻟﺼﺤﺔ

واﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﺑﻬــﺪف ﺗﺰوﻳﺪ ﺑﻴﺎﻧﺎت
اﳌﺘﻮﻓﲔ وﺷــﻄﺒﻬﻢ ﻣﻦ ﻗﻮاﺋﻢ
اﳌﺸﻤﻮﻟﲔ ﺑﺎﻟﺒﻄﺎﻗﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻨﻴﺔ
ﺣﻴﺚ ان ﻫﻨﺎك اﻋﺪاد ﻛﺒﻴﺮة ﻳﺠﺐ
اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ ﺑﺠﺪﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل
ﳉﺎن ﺗﺪﻗﻴﻘﻴﺔ ﺗﺼﻞ اﻟﻰ اﳊﻘﻴﻘﺔ
 ،ودﻋﺎ اﻳﻀﺎ اﻟــﻰ ان ﻳﻜﻮن اﳌﺪﻳﺮ
اﻟﻌــﺎم ﻓﻲ داﺋﺮﺗﻪ ﻣﺮﻛﺰ اﺷــﻌﺎع
ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﻋﻤﻠﻪ
وﺑــﺬل ﻗﺼــﺎرى اﳉﻬــﻮد ﳋﺪﻣﺔ
ﺷﻌﺒﻨﺎ اﻟﻌﺰﻳﺰ .
وﻟﻔــﺖ اﻟﻮزﻳﺮ اﻟــﻰ ان ﻫﺬا اﻻﻣﺮ
ﻳﺤﺘــﺎج اﻟــﻰ واﻗﻌﻴــﺔ وﺟﻬﻮد
ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ وﺧﻄﻂ ﺟﺪﻳﺪة ﺗﻀﻊ
ﻓــﻲ ﻧﻈــﺮ اﻻﻋﺘﺒﺎر اﻟــﺪور اﻟﺬي
ﺗﻀﻄﻠﻊ ﺑﻪ ﻫﺬه اﻟــﻮزارة ﻛﻮﻧﻬﺎ
ﻣﺴــﺆوﻟﺔ ﻋﻦ ﻗــﻮت اﻟﻨــﺎس ،
وﺧﻠﺺ اﻟﻰ اﻟﺘﺎﻛﻴــﺪ ﺑﺎن اﻟﻔﺘﺮة
اﳌﻘﺒﻠﺔ ﺳﺘﻜﻮن ﺗﻘﻮﳝﻴﺔ ﻻﺻﻼح
ﻋﻤﻞ ﻣﺆﺳﺴــﺎت وزارة اﻟﺘﺠﺎرة
وﺗﻐﻴﺮ ﺻﻮرﺗﻬﺎ ﻓﻲ اوﺳﺎط اﻟﺮأي

اﻟﻌﺎم اﻻﻣﺮ اﻟــﺬي ﻳﺘﻄﻠﺐ اﳌﺰﻳﺪ
ﻣﻦ اﳌﺜﺎﺑﺮة واﻻﺧــﻼص واﻟﺘﻔﺎﻧﻲ
واﻋﻄــﺎء ﺻــﻮرة راﺋﻌــﺔ ﺗﺆﻛﺪ
اﻟﻌﻤﻞ اﳉﻤﺎﻋﻲ اﻟﺬي ﻳﻨﻄﻠﻖ ﻣﻦ
ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻮﻃﻦ واﳌﻮاﻃﻦ.
ﻛﻤﺎ ﺗﻔﻘﺪ اﻟﻮزﻳﺮ ﻗﺴﻢ اﻟﺴﻴﻄﺮة
اﻟﻨﻮﻋﻴــﺔ ﻓﻲ اﻟﺸــﺮﻛﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﺘﺠــﺎرة اﳌــﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ واﻃﻠﻊ
ﻋﻠﻰ اﻻﺟــﺮاءات اﻟﺘــﻲ ﻳﺘﺒﻌﻬﺎ
اﻟﻘﺴــﻢ ﻓــﻲ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ وﻓﺤﺺ
اﳌﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ) اﻟﺴﻜﺮ واﻟﺰﻳﺖ(
اﳌﻮردة اﻟﻰ ﻣﺨﺎزﻧﻬﺎ ﺑﻮاﺳــﻄﺔ
اﳌﻨﺎﺷﺊ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ.
واﻛﺪ ﻫﺎﺷﻢ ﻋﻠﻰ اﻫﻤﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ
اﳌﻮاﺻﻔﺔ اﻟﻘﻴﺎﺳــﻴﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ
ﻓــﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﻔﺤــﺺ اﺨﻤﻟﺘﺒﺮي
واﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﺑﺎﻟﻨﻮﻋﻴﺎت ﻗﺒﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ
ﲡﻬﻴــﺰ اﳌﻮاﻃﻨــﲔ ،ﻓﻀــﻼ ﻋﻦ
ﺗﻮﻓﻴــﺮ اﻻدوات واﳌﻌﺪات اﳋﺎﺻﺔ
ﺑﻌﻤﻠﻴــﺎت اﻟﻔﺤــﺺ ﺑﺸــﻜﻞ
دوري ﻟﻀﻤﺎن اﻧﺴــﻴﺎﺑﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ

اﻟﻔﺤﺺ اﺨﻤﻟﺘﺒــﺮي وﲢﺪﻳﺪ ﻧﺘﺎﺋﺞ
اﻟﻜﻤﻴﺎت اﳌﺘﻌﺎﻗﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ.
وﻛﺎﻧــﺖ وزارة اﻟﺘﺠﺎرة ﻗﺪ اﻋﻠﻨﺖ
ﻋﻦ اﺳــﺘﻤﺮار اﻟﺸــﺮﻛﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﺘﺠــﺎرة اﳌﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﺗﺴــﻠﻢ
وﲡﻬﻴــﺰ ﻣﻔــﺮدات اﻟﺒﻄﺎﻗــﺔ
اﻟﺘﻤﻮﻳﻨﻴﺔ إﻟــﻰ اﳌﻮاﻃﻨﲔ ﺿﻤﻦ
اﳊﺼﺺ اﳌﻘﺮرة .
وﻗﺎل ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎم اﻟﺸﺮﻛﺔ اﳌﻬﻨﺪس
ﻗﺎﺳﻢ ﺣﻤﻮد ان ﻣﺮﻛﺰ ﻣﺒﻴﻌﺎت
اﻟﺮﺻﺎﻓﺔ ﻓﻲ ﺑﻐﺪاد ﺟﻬﺰ ﻣﻨﺎﻃﻖ
) ﺻﻠﻴﺦ  -ﺣﻲ اﳌﻐﺮب  -ﺣﻲ اﻟﺮﺑﻴﻊ
 اﳋﻠﻴﺞ اﻟﻌﺮﺑﻲ – ﺑﻐﺪاد اﳉﺪﻳﺪة( ﺑﺎﻛﺜﺮ ﻣﻦ ) (273ﻃﻨﺎ ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺮ
واﻟﺰﻳــﺖ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺟﻬــﺰ م.م اﻻﻣﺎم
ﻋﻠــﻲ ) ع ( ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﺼﺪر
ﻛﻤﻴﺔ اﻛﺜــﺮ ﻣﻦ ) (1098ﻃﻨﺎ ﻣﻦ
اﻟﺴﻜﺮ وزﻳﺖ اﻟﻄﻌﺎم
وان ﻓــﺮوع اﳌﺜﻨــﻰ ﺟﻬــﺰ ﻛﻤﻴﺔ
) (2031ﻃﻨﺎ وﺑﺎﺑــﻞ ﺟﻬﺰ ﻛﻤﻴﺔ
) (3,455ﻃﻨــﺎ واﻟﺪﻳﻮاﻧﻴــﺔ ﺟﻬﺰ

ﻛﻤﻴــﺔ ) (2167ﻃﻨــﺎ واﻟﻨﺠﻒ
) (2596ﻃﻨﺎ ﻣﻦ ﻣﺎدﺗﻲ اﻟﺴــﻜﺮ
واﻟﺰﻳﺖ ﺿﻤﻦ اﳊﺼﺺ اﳌﻘﺮرة ﻓﻲ
اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻨﻴﺔ .
وﻓﻲ اﻟﺴــﻴﺎق ذاﺗﻪ اﺷــﺎر اﳌﺪﻳﺮ
اﻟﻌﺎم اﻟﻰ ﻗﻴﺎم ﻓﺮع ﻧﻴﻨﻮى )ﻣﺠﻤﻊ
ﻣﺨﺎزن ﺑﺎزواﻳﺎ وﺳــﺎﻳﻠﻮ اﳌﻮﺻﻞ (
ﺑﺘﺠﻬﻴﺰ ﻣﻨﺎﻃــﻖ )اﻟﻌﺮﺑﻲ ,ﻗﻴﺎرة
ﺧﺎرج ,اﳊﻀﺮ ,اﻟﺸــﻮرة ,اﻟﻜﻠﻚ
,ﻣﻮﺻــﻞ اﳉﺪﻳــﺪة  ,اﳌﺎﻣﻮن,ﺑﺎب
اﳉﺪﻳــﺪ  ,اﳊﺪﺑــﺎء  ,وادي ﺣﺠــﺮ
,اﻟﺸﻔﺎء ,اﻟﺮﻓﺎﻋﻲ ,ﺗﻠﻌﻔﺮ ,اﻟﻘﻮش
,ﺗﻠﻜﻴــﻒ ,اﻟﻔــﺎروق ,اﺑــﻲ ﲤﺎم
,اﻟﻴﺮﻣﻮك,داﻧــﺔ اﳊﻤﺪاﻧﻴﺔ ,ﺣﻤﺎم
داﺧﻞ,اﻟﻌﻴﺎﺿﻴﺔ,اﶈﻠﺒﻴﺔ,ﺑﻌﺎج,ﻗﻲ
روان ,زﻣﺎر ,ﺣﻤﻴﺪات,رﺑﻴﻌﺔ,ﺷﻤﺎل
ﺳــﻨﺠﺎر( ﺑﻜﻤﻴــﺎت ﻛﺒﻴﺮة ﻣﻦ
ﻣﺎدﺗﻲ اﻟﺴــﻜﺮ واﻟﺰﻳﺖ ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ
اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﻌﺎﺋــﻼت ﻣﻦ اﳌﺎدﺗﲔ
اﳌﻘﺮرﺗﲔ ﺿﻤــﻦ ﻣﻔﺮدات اﳊﺼﺔ
اﻟﺘﻤﻮﻳﻨﻴﺔ .

ﻭﺟﻬﺖ ﺟﻬﺪﻫﺎ ﺍﻟﺨﺪﻣﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺨﺪﻭﻣﺔ ﻭﻋﺸﻮﺍﺋﻴﺔ ﺍﻟﺴﻜﻦ
ﺇﻧﺠﺎﺯ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟﺮﺑﻂ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻲ ﺑﻴﻦ
ﺃﻣﺎﻧﺔ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﺗﻮﺍﺻﻞ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺧﻂ ﻟﺘﺼﺮﻳﻒ ﻣﻴﺎﻩ ﺍﻷﻣﻄﺎﺭ ﺑﺎﻷﻋﻈﻤﻴﺔ ﻣﺤﻄﺘﻲ ﺍﻟﻔﺎﻭ ﻭﺃﺑﻮ ﻓﻠﻮﺱ ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺘﻴﻦ

ﺑﻐﺪﺍﺩ  -ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ:
واﺻﻠــﺖ اﻣﺎﻧﺔ ﺑﻐﺪاد اﻋﻤﺎل اﻧﺸــﺎء
ﺧــﻂ ﻟﺘﺼﺮﻳــﻒ ﻣﻴــﺎه اﻻﻣﻄــﺎر
واﺻﻼح ﺗﺨﺴﻒ ﺿﻤﻦ ﻗﺎﻃﻊ ﺑﻠﺪﻳﺔ
اﻻﻋﻈﻤﻴﺔ .
وذﻛﺮت ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت واﻻﻋﻼم ان
"ﻣﻼﻛﺎت ﻗﺴــﻢ اﺠﻤﻟﺎري ﺑﺪاﺋﺮة ﺑﻠﺪﻳﺔ
اﻻﻋﻈﻤﻴــﺔ ﺗﻮاﺻــﻞ اﻋﻤﺎﻟﻬــﺎ ﻓﻲ
اﻧﺸــﺎء ﺧﻂ ﻟﺘﺼﺮﻳﻒ ﻣﻴﺎه اﻻﻣﻄﺎر
ﺑﻄﻮل ) (800ﻣﺘﺮ وﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻘﺎﻃﻊ
اﳌﻘﻄﻊ اﻻول ﻣﻦ ﺷﺎرع ﺑﻴﺮم اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ
وﺻﻮﻻ اﻟــﻰ ﻗﺼﺮ ﺑﻐﺪاد ﺑﻄﻮل )(160
ﻣﺘﺮا وﺑﻌﻤﻖ ) (4-3اﻣﺘﺎر وﺑﻘﻄﺮ)(600
ﻣﻠﻢ  ،اﻣﺎ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﻴﺒﺪأ ﻣﻦ اﻟﺴــﺎﺣﺔ
اﻟﻘﺮﻳﺒﺔ ﻣﻦ ﻛﻠﻴﺔ اﺑﻦ اﻟﻬﻴﺜﻢ وﺻﻮﻻ
اﻟﻰ ﻗﺼﺮ ﺑﻐــﺪاد ﺑﻄــﻮل ) (90ﻣﺘﺮا

ﺗﻘﺮﻳﺮ

وﺑﻌﻤــﻖ ) (3-2اﻣﺘﺎر وﺑﻘﻄــﺮ )(500
ﻣﻠــﻢ واﻻﺧﻴﺮ ﻳﺒﺪأﻣﻦ ﺳــﺎﺣﺔ ﻋﻨﺘﺮ
وﺻﻮﻻ اﻟﻰ ﻗﺼﺮ ﺑﻐــﺪاد ﺑﻄﻮل)(490
ﻣﺘﺮا وﺑﻌﻤﻖ ) (5-4اﻣﺘﺎر وﺑﻘﻄﺮ)(500
ﻣﻠﻢ ".
واﺿﺎﻓﺖ ان "ﻣﻼﻛﺎت اﻟﻘﺴﻢ ﺑﺎﺷﺮت
اﻳﻀــﺎ اﻋﻤــﺎل اﺻﻼح اﻟﺘﺨﺴــﻒ
اﳊﺎﺻــﻞ ﻓﻲ ﺧــﻂ ﺗﺼﺮﻳــﻒ ﻣﻴﺎه
اﻟﺼــﺮف اﻟﺼﺤﻲ واﻻﻣﻄــﺎر ﺿﻤﻦ
اﶈﻠﺔ ) (309ﺷــﺎرع ) (18ﺑﻄﻮل )(175
ﻣﺘﺮا وﺑﻌﻤﻖ ﻳﺘﺮاوح ﻣﺎﺑﲔ ) (3-2اﻣﺘﺎر
وﺑﻘﻄﺮ ) (315ﻣﻠــﻢ ﺑﺎﳉﻬﺪ اﻟﺬاﺗﻲ "
 ،ﻣﺒﻴﻨــﺔ ان "ﻣﻼﻛﺎت اﻟﺪاﺋﺮة اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ
اﺗﺨﺬت ﻋــﺪة اﺟﺮاءات ﻣﻦ ﺷــﺄﻧﻬﺎ
ﲢﻘﻴــﻖ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻓﻀﻞ ﻓــﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت
ﺗﺼﺮﻳــﻒ ﻣﻴــﺎه اﻟﺼــﺮف اﻟﺼﺤﻲ

واﻻﻣﻄﺎر ﻻ ﺳــﻴﻤﺎ ﻓﻲ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﺘﻲ
ﻗﺪ ﲢﺪث ﻓﻴﻬﺎ ﲡﻤﻌﺎت ﳌﻴﺎه اﻻﻣﻄﺎر
".
ﻛﻤﺎ اﻋﻠﻨﺖ اﻣﺎﻧــﺔ ﺑﻐﺪاد ﻋﻦ ﺗﻮﺟﻴﻪ
ﺟﻬﺪﻫــﺎ اﳋﺪﻣــﻲ ﻟﺘﺼﺮﻳــﻒ ﻣﻴﺎه
اﻻﻣﻄــﺎر ﻋﻦ اﳌﻨﺎﻃﻖ ﻏﻴــﺮ اﺨﻤﻟﺪوﻣﺔ
وﻋﺸﻮاﺋﻴﺔ اﻟﺴــﻜﻦ ﻣﻨﺬ ﻳﻮم أﻣﺲ
ﺑﻌﺪ ﺗﺼﻔﻴﺮ أﻏﻠﺐ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ .
وذﻛﺮت ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت واﻻﻋﻼم ان
" داﺋﺮة ﻣﺠﺎري ﺑﻐﺪاد واﻟﺪواﺋﺮ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ
اﺳــﺘﻨﻔﺮت ﺟﻤﻴــﻊ ﻣﻼﻛﺎﺗﻬﺎ اﻵﻟﻴﺔ
واﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻣﻊ ﺑﺪاﻳﺔ ﺳﻘﻮط اﻻﻣﻄﺎر
ﻟﻀﻤــﺎن ﻋﻤﻠﻴــﺔ ﺗﺼﺮﻳــﻒ اﳌﻴــﺎه
وﻣﻨﻊ ﲡﻤﻌﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺸــﻮارع و اﻷزﻗﺔ
 ،واﺿﺎﻓــﺖ ان " ﺗﻠﻚ اﻟﺪواﺋﺮ ﻗﺎﻣﺖ
ﺑﺘﺤﻮﻳــﻞ ﺟﻬﺪﻫﺎ اﳋﺪﻣــﻲ وآﻟﻴﺎﺗﻬﺎ

اﻟﻰ ﺟﺎﻧــﺐ اﳌﻀﺨــﺎت واﻟﻐﻮاﻃﺲ
اﻟﺘــﻲ ﰎ ﻧﺼﺒﻬــﺎ ﻓــﻲ اﳌﻨﺎﻃﻖ ﻏﻴﺮ
اﺨﻤﻟﺪوﻣﺔ وﻋﺸﻮاﺋﻴﺔ اﻟﺴﻜﻦ ﻟﺴﺤﺐ
وﺗﺼﺮﻳﻒ ﻣﻴﺎه اﻻﻣﻄﺎر ﻋﻨﻬﺎ ﻣﻨﺬ ﻳﻮم
اﻣﺲ ".
وﺑﻴﻨــﺖ ان" اﻣﺎﻧﺔ ﺑﻐﺪاد ﻫﻴﺄت ﻫﺎﺗﻒ
اﻟﺸــﻜﺎوى ) (٥٦٢٨ﺑﺪاﻟﺔ ذات ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ
ﺧﻄــﻮط وﺻﻔﺤــﺔ اﻣــﲔ ﺑﻐــﺪاد
ﻓــﻲ ﻣﻮاﻗــﻊ اﻟﺘﻮاﺻــﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
واﻟﺼﻔﺤــﺎت اﻟﺮﺳــﻤﻴﺔ ﻟﻠﺪواﺋــﺮ
اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻹﺳﺘﻘﺒﺎل ﺷﻜﺎوى اﳌﻮاﻃﻨﲔ
ﺑﺸــﺄن ﻣﻴﺎه اﻻﻣﻄــﺎر وﺗﻬﻴﺐ ﺑﻬﻢ
اﻻﺑﻼغ ﻋــﻦ اي ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺑﺘﺴــﺠﻴﻞ
رﻗﻢ اﻵﻟﻴﺔ واﻻﺑﻼغ ﻋﻨﻬﺎ وﻫﻲ ﺗﻌﻤﻞ
ﻣﺠﺎﻧــﺎ ﹰ ﻟﺴــﺤﺐ اﳌﻴﺎه ﻋﻠــﻰ ﻣﺪار
اﻟﺴﺎﻋﺔ ".

ﺑﻐﺪﺍﺩ  -ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ:
أﳒــﺰت اﳌــﻼﻛﺎت اﻟﻬﻨﺪﺳــﻴﺔ
واﻟﻔﻨﻴﺔ ﻓــﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻻﺗﺼﺎﻻت
وﻧﻘــﻞ اﳌﻌﻠﻮﻣــﺎت اﳌﻨﻄﻘــﺔ
اﳉﻨﻮﺑﻴــﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌــﺔ ﻟﺪاﺋــﺮة
اﻟﺘﺸــﻐﻴﻞ واﻟﺘﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون
ﻣــﻊ ﻣﺸــﺎرﻳﻊ ﻧﻘــﻞ اﳉﻨــﻮب
وﻣــﻼﻛﺎت ﻣﺤﻄــﺔ اﻟﻔــﺎو
اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴــﺔ إﻋﻤﺎل ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻟﺮﺑﻂ
اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋــﻲ ﺑــﲔ ﻣﺤﻄﺘــــﻲ
اﻟﻔـــﺎو  400ك.ف واﺑﻮﻓﻠـــﻮس
132ك.ف.
وﺗﻀﻤﻨﺖ اﻻﻋﻤﺎل أﺟﺮاء ﺟﻤﻴﻊ
اﳌﻨﺎﻗﻼت ﺑــﲔ اﻻﺟﻬﺰة وﻣﻌﺪات
اﻟﺮﺑﻂ ﺑﺎﲡﺎه ﻣﺤﻄــﺎت اﻟﻔﺎو )

 400اﻟﻔﺎو  132-اﺑﻮﻓﻠﻮس ,( 132
ﻛﻤﺎ ﰎ ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻟﺮﺑﻂ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻲ
ﺑﲔ ﻣﺤﻄﺘﻲ اﺑــﻮ ﻓﻠﻮس واﻟﻔﺎو
ﻟﻴﺼﺒﺢ اﻟﺮﺑﻂ )اﺑﻮﻓﻠﻮس– 132
اﻟﻔﺎوة – 400اﻟﻔﺎو ( 132ﻟﻐﺮض
ادﺧــﺎل ﻣﺤﻄــﺔ اﻟﻔــﺎو ) 400
ك.ف( ﻟﻠﻌﻤﻞ وﻟﻠﻤﺮة اﻷوﻟﻰ ,اﻟﻰ
ﺟﺎﻧﺐ اﺟﺮاء ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻔﺤﻮﺻﺎت
ﻷﺟﻬــﺰة اﻻﺗﺼــﺎﻻت واﳊﻤﺎﻳﺔ
ﳋﻄﻮط )اﻟﻔﺎو – 132اﻟﻔﺎو(400
وﺧــﻂ )اﻟﻔــﺎو – 400اﺑﻮ ﻓﻠﻮس
 (132ﻣﻊ ﺑﺮﻣﺠﺔ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺒﺪاﻻت
ﻟﺪﳝﻮﻣﺔ اﻻﺗﺼﺎﻻت وﺗﺴــﻬﻴﻞ
ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻣﻊ ﻣﺮاﻛـــﺰ
اﻟﺴﻴﻄـﺮة.

ﺑﺤﺚ ﻣﻊ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻨﻬﻮﺽ ﺑﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ

ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻳﺪﻋﻮ ﺍﻟﻰ ﻭﺿﻊ ﺧﻄﻂ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟﻠﻨﻬﻮﺽ ﺑﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ
ﺑﻐﺪاد – اﻟﺼﺒﺎح اﳉﺪﻳﺪ
ﺑﺤــﺚ وزﻳــﺮ اﻟﺼﻨﺎﻋــﺔ واﳌﻌــﺎدن
اﻟﺪﻛﺘــﻮر ﺻﺎﻟﺢ ﻋﺒــﺪاﷲ اﳉﺒﻮري
ﻣﻊ رﺋﻴﺲ اﲢﺎد اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ
اﻟﺴﻴﺪ ﻋﻠﻲ ﺻﺒﻴﺢ اﻟﺴﺎﻋﺪي وﻋﺪد
ﻣــﻦ أﻋﻀــﺎء ﻣﺠﻠــﺲ إدارة اﻻﲢﺎد
ﻟﺘﻘﺪﱘ اﻟﺘﻬﺎﻧﻲ ﻟﺴــﻴﺎدﺗﻪ ﲟﻨﺎﺳﺒﺔ
ﺗﺴﻨﻤﻪ ﻣﻨﺼﺒﻪ وﻣﻬﺎﻣﻪ ﻓﻲ اﻟﻮزارة
واﻟﺘﻤﻨﻴﺎت ﺑﺎﻟﺘﻮﻓﻴﻖ واﻟﻨﺠﺎح ﳋﺪﻣﺔ
اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ.
وأﻛﺪ اﻟﻮزﻳــﺮ ﺧﻼل اﻟﻠﻘــﺎء أﻫﻤﻴﺔ
ﺗﻌﺰﻳﺰ وﺗﻔﻌﻴﻞ اﻟﺘﻨﺴــﻴﻖ واﻟﺘﻌﺎون
اﳌﺸﺘﺮك ﺑﲔ اﻟﻮزارة واﲢﺎد اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت
اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ ودﳝﻮﻣﺔ اﻟﺘﻮاﺻﻞ واﻟﻌﻤﻞ
ﺑــﲔ اﳉﺎﻧﺒﲔ ﻓﻲ اﳌﺮﺣﻠــﺔ اﳌﻘﺒﻠﺔ ،
ﻣﺒﺪﻳــﺎ اﺳــﺘﻌﺪاده اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﺪﻋﻢ
اﻟﺼﻨﺎﻋﻴــﲔ وﺗﺸــﺠﻴﻌﻬﻢ ﻋﻠــﻰ
إﻗﺎﻣﺔ ﻣﺸــﺎرﻳﻊ ﺻﻨﺎﻋﻴــﺔ ﺣﻴﻮﻳﺔ
ﻣﻬﻤــﺔ ﺗﺨــﺪم اﻟﺒﻠــﺪ واﳌﻮاﻃــﻦ
وﺗﺴــﻬﻢ ﻓﻲ ﺗﻠﺒﻴﺔ ﺣﺎﺟﺔ اﻟﺴﻮق
اﶈﻠﻴﺔ وﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻦ ﺷﺘﻰ
اﳌﻨﺘﺠــﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ وﺗﻘــﺪﱘ ودﻋﻢ
اﳋﺪﻣﺎت ﻓــﻲ اﻟﺒــﻼد وﺗﻮﻓﻴﺮ وﺧﻠﻖ
ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ .ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ أﺑﺪى رﺋﻴﺲ
اﲢﺎد اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ اﺳﺘﻌﺪاده

ﻟﻠﻌﻤﻞ واﻟﺘﻌــﺎون ﻣﻊ اﻟﻮزارة ودﻋﻤﻪ
ﻟﻜﻞ اﳉﻬــﻮد اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺬﻟﻬﺎ ﻟﻠﻨﻬﻮض
ﺑﺎﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ وﲢﺴﲔ وﺗﻨﻮﻳﻊ
اﻹﻧﺘﺎج اﶈﻠﻲ.
ﻛﻤﺎ وﺟــﻪ اﻟﻮزﻳﺮ ﺷــﺮﻛﺎت اﻟﻮزارة
ﻛﺎﻓﺔ ﺑﻮﺿــﻊ ﺧﻄﺔ ﻣﺴــﺘﻘﺒﻠﻴﺔ
ﺧــﻼل ﺷــﻬﺮﻳﻦ ﻟﻠﻨﻬــﻮض ﺑﻮاﻗﻊ
ﻫﺬه اﻟﺸــﺮﻛﺎت وﻗﺎل اﳉﺒﻮري ﺧﻼل
اﺟﺘﻤﺎع ﻋﻘﺪه ﻓﻲ ﻣﻘﺮ اﻟﻮزارة واﻋﺪاد
دراﺳﺔ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﺎﻫﻮ اﳌﻄﻠﻮب ﺧﻼل
اﻟﻔﺘــﺮة اﳌﻘﺒﻠﺔ ﺳــﻴﻤﺎ واﻧﻨﺎ اﻣﺎم
ﲢﺪ ﻛﺒﻴﺮ ﻳﺴــﺘﻮﺟﺐ ﲢﻘﻴﻖ ﻧﺘﺎﺋﺞ
ﻣﻠﻤﻮﺳــﺔ اﻣﺎم اﻟﺸﻌﺐ ﻣﺎ ﻳﺘﻄﻠﺐ
اﻋﺪاد ﺧﻄﻂ ودراﺳﺎت ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ
ﻳﺘﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺗﺸﺨﻴﺺ اﳌﻌﻮﻗﺎت
واﻟﺼﻌﻮﺑﺎت ﻟﻐــﺮض ﲡﺎوزﻫﺎ واﻳﺠﺎد
اﳊﻠﻮل اﳌﻨﺎﺳــﺒﺔ ﻟﻬﺎ ﻟﻐﺮض ﲢﻘﻴﻖ
اﻻﻫﺪاف اﳌﺮﺟﻮة ﻓﻲ اﺣﺪاث اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ
واﻟﺘﻄﻮﻳــﺮ ﻓــﻲ اﻟﻮاﻗــﻊ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ
ﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻮزارة ﻛﺎﻓﺔ  ،ﻣﺸﻴﺮا اﻟﻰ
ان اﻟﺼﻨﺎﻋــﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴــﺔ ﺗﺘﺠﻪ ﻧﺤﻮ
اﻟﺘﺮاﺟﻊ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﲤﺘﻠﻚ ﻓﻴﻪ
اﻻﻣﻜﺎﻧﻴﺎت واﳋﺒــﺮات اﻟﺘﻲ ﲡﻌﻠﻬﺎ
ﻗــﺎدرة ﻋﻠــﻰ اﻟﻨﻬﻮض واﻻﺳــﻬﺎم
اﻟﻔﺎﻋﻞ ﻗــﻲ دﻋﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ
ﻣــﺎ ﻳﺘﻄﻠــﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﺑــﺮوح اﻟﻔﺮﻳﻖ

وزﻳﺮ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ

اﻟﻮاﺣﺪ ﻻﻋﺎدﺗﻬﺎ اﻟﻰ ﺳﺎﺑﻖ ﻋﻬﺪﻫﺎ .
ﻫﺬا وﻗــﺪم اﳌﺪراء اﻟﻌﺎﻣــﻮن ﻟﻠﻮزﻳﺮ
ﺧﻼل اﻻﺟﺘﻤﺎع ﺷــﺮﺣﺎ ﻣﻮﺟﺰا ﺣﻮل
ﻃﺒﻴﻌــﺔ ﻋﻤــﻞ ﺷــﺮﻛﺎﺗﻬﻢ واﻫﻢ
اﳌﺸﻜﻼت واﳌﻌﻮﻗﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺮﺿﻬﺎ

وﺧﻄﻂ اﻟﺸــﺮﻛﺎت ﻟﻼرﺗﻘﺎء ﺑﻮاﻗﻊ
اﻟﻌﻤــﻞ واﻻﻧﺘــﺎج ﻓﻴﻬﺎ واﺳــﺘﻤﻊ
اﻟﻰ ﻣﻼﺣﻈــﺎت وﻣﺪاﺧﻼت اﻟﻮﻛﻼء
واﳌﺴﺘﺸــﺎرﻳﻦ واﳌﻔﺘﺶ اﻟﻌﺎم ﻋﻦ
واﻗﻊ ﺷــﺮﻛﺎت اﻟﻮزارة وﻣﻘﺘﺮﺣﺎﺗﻬﻢ

ﻟﺘﻄﻮﻳﺮﻫﺎ .
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﺧﺮ ﺗﻘﻴﻢ وزارة اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
ﺳﻠﺴــﻠﺔ ﻣــﻦ ﻧــﺪوات اﻟﺘﻮﻋﻴــﺔ
ﻟﻌﺮض اﳕــﻮذج اﻟﺘﻤﻴﺰ اﳌﺆﺳﺴــﻲ
اﻷوروﺑــﻲ وإﻣﻜﺎﻧﻴــﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﻓﻲ

اﻟﻮزارة وﺷــﺮﻛﺎﺗﻬﺎ ﲟﺸــﺎرﻛﺔ ﻋﺪد
ﻣــﻦ ﻣﻮﻇﻔــﻲ اﻟــﻮزارة وﳑﺜﻠﲔ ﻋﻦ
اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻣﻦ ﻣﺪراء أﻗﺴﺎم ﻣﻦ ذوي
اﻻﺧﺘﺼﺎص وﺣﺎﺿﺮ ﻓﻴﻬﺎ اﻷﺳﺎﺗﺬة
ﻛﻞ ﻣﻦ ﻋﺎﻳﺪة ﻛﺎﻇﻢ ﺣﺴﻦ و ﺧﻠﻮد
إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﻠﻮان وﻣﻬﻨﺪ ﻧﺎﻳﻒ ﺟﺎﺳﻢ ،
وﺗﻨﺎوﻟﺖ اﻟﻮرﺷــﺔ ﻣﻔﻬﻮم ﺗﻌﺮﻳﻔﻲ
ﺣــﻮل اﻟﺘﻤﻴﺰ اﳌﺆﺳﺴــﻲ ﻋﻠﻰ وﻓﻖ
اﻟﻨﻤﻮذج اﻷوروﺑــﻲ وﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﻌﻤﻞ
ﺑﻪ ﻓﻲ اﻟﻮزارة وﺷــﺮﻛﺎﺗﻬﺎ وﻛﻴﻔﻴﺔ
اﻟﻘﺪرة ﻋﻠــﻰ اﻻﺳــﺘﻌﻤﺎل اﻻﻣﺜﻞ
ﻟﻠﻤﻮارد اﳌﺘﺎﺣﺔ ﺑﻬﺪف اﻧﺘﺎج ﺳﻠﻌﺔ
او ﺗﻘــﺪﱘ ﺧﺪﻣﺔ وﲢﻘــﻖ رﺑﺢ ورﺿﺎ
ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺸــﺮﻛﺎء ﻣﻦ ﻋﺎﻣﻠﲔ وزﺑﺎﺋﻦ
وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل وﺿﻊ ﻣﻨﻬﺎج ﺷﻔﺎف
ﺗﻘــﻮﱘ اﻻداء وﺗﺸــﺨﻴﺺ ﻣﻮاﻃــﻦ
اﻟﻘﻮة واﻟﻀﻌﻒ ﻓﻲ ﻣﺴــﻴﺮة ﻋﻤﻞ
اﻟــﻮزارة وﺷــﺮﻛﺎﺗﻬﺎ ﻻن ﻣﻌﻈــﻢ
اﳌﺆﺳﺴــﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴــﺔ واﳋﺪﻣﻴﺔ
ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣــﻦ ﻋﺪم وﺟــﻮد اداة ﻓﻌﺎﻟﺔ
ﻟﺘﻘﻴﻴــﻢ اداﺋﻬــﺎ وﻣﻦ اﺟــﻞ ﺟﻌﻞ
اﳌﺆﺳﺴــﺎت ﻣﺘﻤﻴــﺰة ﻳﺠﺐ ﲢﻘﻴﻖ
ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اداء ﺑﺎﻫﺮة وﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ ﲟﺎ
ﻳﻠﺒﻲ او ﻳﺘﺠﺎوز ﺗﻮﻗﻌﺎت اﳌﻌﻨﻴﲔ ﺑﻬﺎ
ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﺘﻐﻴﺮات اﳌﺴــﺘﻤﺮة وذﻟﻚ
ﺑﻔﺮض اﻟﺘﺤﺴــﲔ ووﺿﻊ اﻻﺟﺮاءات

اﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﺑﺰﻳﺎدة ﻓﺎﻋﻠﻴﺘﻬﺎ وﻛﻔﺎءﺗﻬﺎ
ورﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮى اﻷداء  ،وﺗﻬﺪف اﻟﻨﺪوة
إﻟﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﳌــﻼﻛﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ وزﻳﺎدة
ﺧﺒﺮﺗﻬﺎ واﻋﺎدة اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﳌﺆﺳﺴﺎﺗﻴﺔ
ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺎت وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻨﻔﻴﺬ
اﻻﺳــﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت واﳋﻄﻂ ﺑﻜﻔﺎءة
ﻋﺎﻟﻴــﺔ ﻣــﻦ اﺟﻞ ﲢﺴــﲔ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ
وﻛﻔــﺎءة اﳌﺆﺳﺴــﺎت ﻓــﻲ ﺗﺄدﻳﺔ
وﻇﺎﺋﻔﻬــﺎ وﲢﻘﻴﻖ اﻻﻫــﺪاف اﻟﺘﻲ
اﻧﺸــﺌﺖ ﻣﻦ اﺟﻠﻬﺎ وﺑﻨﺎء ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ
ﻣﺴــﺘﺪام وﺗﻨﻤﻴﺔ ﻗﺪرة اﳌﺆﺳﺴﺔ
اﻟﺘﻲ ﺗﻠﻌﺐ دورا رﺋﻴﺴــﺎ ﻓﻲ إﺣﺪاث
اﻟﺘﺤــﻮﻻت ﻓﻲ اﻟﻘﻄــﺎع اﳊﻜﻮﻣﻲ
واﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص .
وﻛﺎﻧــﺖ اﻟﻨﺪوة ﺣﺎﻓﻠــﺔ ﺑﺎﳌﻌﻠﻮﻣﺎت
اﳌﻬﻤــﺔ واﻟﻘﻴﻤﺔ ﺟﺪا ﻋــﻦ اﻟﺘﻤﻴﺰ
اﳌﺆﺳﺴــﻲ وذﻟــﻚ ﳌﻌﺎﳉــﺔ ﺑﻌﺾ
اﳌﻔﺎﻫﻴــﻢ اﻟﻌﺎﻣــﺔ وإﻳﺼﺎﻟﻬﺎ إﻟﻰ
اﳊﺎﺿﺮﻳﻦ ﺑﺼﻮرة ﻣﺒﺴﻄﺔ وﺳﻠﺴﻠﺔ
ﻛﻤﺎ ﺗﻄﺮﻗﺖ اﻟﻮرﺷﺔ ﻹﻳﺠﺎد اﳊﻠﻮل
اﳌﻨﺎﺳــﺒﺔ ﻟﻬﺎ  ،وﺷــﻬﺪت اﻟﻨﺪوة
ﺗﻔﺎﻋﻞ اﳊﺎﺿﺮﻳﻦ وﺑﺸﻜﻞ إﻳﺠﺎﺑﻲ ﳑﺎ
أﺷــﺮت ﻣﻨﻬﺎ ﻋﺪة ﻣﻘﺘﺮﺣﺎت ﺳﻮف
ﺗﺄﺧﺬ ﻣﺪاﻫﺎ اﻟﻌﻤﻠــﻲ واﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ
ﳊﻞ اﳌﻌﻮﻗــﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎﻧــﻲ ﻣﻨﻬﺎ
ﺑﻌﺾ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﻮزارة .
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ارتفاع أسعار النفط إلى  73دوالرا للبرميل

المركزي والرقابة

استثناء العراق من العقوبات األميركية

مراقبي الحسابات

ضد إيران ضرورة ملحة

بغداد ـ الصباح الجديد:
أوضحــت وزارة النفط ،تعاملها
مــع العقوبــات األميركيــة
االقتصادية ضد ايران.
وقال املتحدث باســم الــوزارة،
عاصم جهــاد فــي تصريحات
صحفية اطلعت عليها « الصباح
اجلديد» ان «العراق يستورد الغاز
من ايــران لتزويد بعض محطات
الطاقة الكهربائية وهي ضرورية
لتشــغيلها ،وان استثناء العراق
مــن العقوبات خطــوة مهمة
باجتــاه اســتمرار تدفــق الغاز
اإليرانــي لتشــغيل محطــات
الطاقة الكهربائية وتوفير هذه
اخلدمــة ملواطنينا في محافظة
البصرة وغيرها .
واضــاف جهاد ان هــذا املوضوع
يقــع ضمن أولويــات احلكومة ،
وان كميات االنتــاج الوطني من
الغاز في الوقت احلاضر التغطي
احلاجة احمللية  ،ونعمل حاليا ً على
تعزيز التعاقدات الستثمار الغاز
من عدد من حقــول محافظات
البصرة وميسان وذي قار  ،بتعزيز
اجلهد الوطنــي وباالتفــاق مع
الشركات العاملية الرصينة.
وتعمل احلكومة والــوزارة ايضا
على التقليل مــن اآلثار املترتبة
للعقوبات على الواقع االقتصادي
واخلدمي احمللي  ،وعدم تأثر اخلدمة
املقدمة للمواطنــن وخصوصا ً
في قطاع الكهرباء .
وأشار الى « وجود صفقة تبادلية
بني البلدين ،فالعراق يسلم ايران
كميات قليلة مــن اخلام تقدر بـ
 30الف لتر من النفط اخلام تنقل
من حقــول كركوك بواســطة
احلوضيــات الــى محافظــة
كرمنشــاه االيرانيــة ،وباملقابل

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

يتم تســليم هــذه الكمية من
قبل اجلانب اإليرانــي الى اجلانب
العراقــي وبنفس املواصفات من
جنــوب العــراق  ،وال يترتب على
ذلك التزامــات مالية او حتويالت
بالعملة الصعبة او غير ذلك».
وأضاف جهــاد ،ان «وزارة النفط
جــزء مــن احلكومــة االحتادية ،
وهي ملتزمة بتنفيذ السياســة
العامة املقررة للعــراق في اطار
تنظيــم العالقة مــع دول اجلوار
ومنها إيران».
ولفــت الــى ،ان «العقوبــات
األمريكية ضــد ايران ال زالت في
بدايتها وننتظــر رؤية احلكومة

المغرب إلى % 10

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

الى شراء النفط االيراني

الصباح الجديد ـ وكاالت:
قــال ياسوشــي أونــودا النائب
األول لرئيــس جيه.اكس.تي.جي
هولدجنز امس األربعاء إن الشركة
اليابانية ،أكبر مشغل للمصافي
في اليابان ،ســتدرس ما إذا كانت
ستستأنف شــراء النفط اخلام
اإليراني بعــد أن حصلت طوكيو
علــى إعفــاء مــن العقوبــات
األمريكية على طهران.
وأبلــغ ياسوشــي الصحفيــن
خــال إيجــاز صحفــي يتعلق
بأرباح الشــركة في ستة أشهر
أنه إذا قررت الشــركة استئناف
املشــتريات فــي ضــوء اجلدوى
االقتصاديــة للنفــط اإليرانــي
مقارنة مع اخلامــات األخرى ،فإن
التحميل ســيكون في ديسمبر
كانون األول على أقرب تقدير.
وقال ”ليس لدينا خطط ملموسة
لالســتئناف“ مشــيرا إلــى أن
التحميــل وانتقال الســفن من
إيران إلــى اليابان قد يســتغرق

أن جيه.اكس.تي.جــي قد توقف
مشتريات النفط اإليراني اعتبارا
من أبريل نيســان املقبل  ،وأوضح
أنه علــى ما يبــدو ســتتجاوز
جيه.اكس.تي.جــي على األرجح
أي مشــكالت تتعلق بالســداد
والتأمني والســفن الســتئناف
واردات النفط اإليراني.
وقال متحدث باســم شــركتي
شوا شل سيكيو وفوجي أويل إن
الشركتني رمبا تدرسان استئناف
املشتريات.
ومنحت الواليات املتحدة إعفاءات
لكبار مشــتري النفط اإليراني،
اليابــان والصني والهنــد وكوريا
اجلنوبية وتايوان وإيطاليا واليونان
وتركيــا ،مما يتيح لهم اســتيراد
بعض النفط ملدة  180يوما أخرى
على األقل.
وانضمــت اليابــان إلــى كوريا
اجلنوبية في وقف حتميالت النفط
اإليراني قرب منتصف ســبتمبر
أيلول.

القطاع الصناعي األردني يحتاج دعم الدولة
لتعزيز دوره في النمو

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أكد خبراء على ضــرورة أن يعمل
صناع القرار في األردن على إحياء
دور قطــاع الصناعة فــي الدولة،
عبــر تعزيز التعاون مــع املعنيني
إلعادة إنعاش مكانته في االقتصاد
الوطني.
وشــدد اخلبير االقتصــادي خالد
الوزنــي في مقابلة مــع «احلياة»
على أن «قطــاع الصناعة األردني
يقوم عليــه نخبة من الصناعيني
القادرين على العمل مع احلكومة،
وال مصالح أو أهداف شــخصية
لديهم» داعيا ً إلى ضرورة أن تعمل
احلكومة مع هذا القطاع بجدية،
إذ يشــكل أحد اخملارج األســاس
لتباطؤ النمــو وللتحديات املالية
والنقدية».
وأوضــح أن «من يجهــل أهمية
الصناعة يؤذي اقتصــاده وبنيته
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 أساسا ً على تلبية
احتياجات الدولة التي يعمل فيها،
وبالتالــي فهو جزء من مســتوى

اســتقاللية الدولة وقدرتها على
الصمود أمام أي أزمات اقتصادية
أو سياســية حترمهــا مقــدرات
ومتطلبات العيش الكرمي ،وتتالقى
مصاحلــه ومصالح القيمني عليه
مع املصالح الوطنية».
وأشــار الوزني إلــى أن «كل دول
العالــم تدعم قطــاع الصناعة
بالطاقة ،فأملانيــا متنحه خصما ً
يصل إلى نحو  50في املئة ،مقارنة
بسعر االستهالك املنزلي».
واتفــق اخلبيــر االقتصــادي زيان
زوانه مع الوزني على أن الصناعة
قطــاع اقتصادي أســاس في كل
االقتصادات ،موضحا ً أن األردن ميتاز
بصناعة الفوســفات واإلسمنت،
وتشكل مدخالً لصناعات أخرى.
وأكد في تصريحــات صحفية ان
«األردن يشــتهر بعــدة صناعات،
منهــا صناعــة األدويــة ،فتوجد
شــركات يتــم تداول أســهمها
في أســواق عامليــة ،إضافة إلى
الصناعــة الزراعيــة وغيرهــا».
وأضــاف أن «الصناعــة في األردن
تعتبر قطاع مشغل لليد العاملة،
خصوصا ً بعدما أصبحت البطالة
مشكلة كبيرة تواجه األردن خالل
السنني الـ 10املاضية».
وشــدد على أن «قطاع الصناعة

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 اجتماعا ً 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 ضمانا ً لتحســن أداء املصارف واملؤسسات
املالية غير املصرفية مع استباق أية مواطن خلل
قد حتدث بكشــفها قبل حدوثها واتخاذ التدابير
املطلوبة ملعاجلتها «.

تراجع البطالة في

جيه.اكس.تي.جي اليابانية تسعى
نحو شــهر .وأضاف أن احلكومة
أعطت الضوء األخضر الستئناف
اســتيراد النفط اإليراني لكنها
لم تفصح عن أي معلومة بشأن
الكميــات التي س ُيســمح 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
بشأن مشــتريات النفط لكنها
متكنت من شــراء نفط بديل دون
أن يؤثر ذلك على استقرار إمدادات
اليابان  ،وأضاف أن الشركة ألغت
حتميالت النفط اإليراني لشــهر
أكتوبــر تشــرين األول قبيل بدء
ســريان العقوبات األمريكية في
مطلــع نوفمبر تشــرين الثاني
اجلاري.
وفي ضوء منــح الواليات املتحدة
اســتثناء مــن العقوبــات حتى
مطلع مايو أيار ،أشــار أونودا إلى

المالية يبحثان أداء

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 عالقات مستقرة
ومصالح مشتركة».
واشــار زوانه بـ «دعــم املصرف
املركــزي لقطــاع الصناعة عبر
تقــدمي متويل بفوائــد منخفضة
واملســاهمة في خفض الكلف».
وتطرق إلى «اتفاق تبسيط قواعد
املنشــأ ،فعلى رغم مرور أكثر من
عامني علــى توقيــع االتفاق مع
االحتاد األوروبي ،لم حتقق الصناعة
احمللية الفائدة املرجوة بسبب عدم
تطبيق بعــض الشــروط وعجز
القطاع الصناعي عن منافســة
املصدرين إلى السوق األوروبية».
وكشــف أن «بعــض اتفاقــات
التجــارة احلــرة املوقعــة خــال
السنوات الـ 15املاضية ،أثر سلبا ً
في الصناعة ،منها اتفاق التجارة
بني األردن وتركيا والذي مت جتميده»،
داعيا ً احلكومتني األردنية والتركية
إلى حل املشــكلة وإعادة العمل
باالتفاق ملا فيه مصلحة البلدين.

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

ومبا يخــدم املصالــح واألهداف
املشتركة».
على صعيــد متصــل ارتفعت
أســعار النفط امــس األربعاء،
صــوب  73دوالرا للبرميل بعدما
اقتربــت من أدنى مســتوى منذ
أغسطس آب وذلك بدعم تقرير
بأن روسيا والسعودية تناقشان
تخفيضــات لإلنتاج فــي العام
املقبل.
وارتفــع اخلام عقب خســائر في
وقت مبكر من اجللســة بعدما
قالت وكالة تاس الروسية لألنباء
نقال 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  1017بتوقيت
جرينتــش صعد خــام القياس
العاملــي برنــت  1.18دوالر إلــى
 73.31دوالر للبرميــل  ،وســجل
اخلــام  71.18دوالر للبرميــل يوم
الثالثاء وهو أدنى مستوى له منذ
 16أغسطس آب املاضي .

الصباح الجديد  -وكاالت:
أعلنت املندوبية السامية للتخطيط في املغرب
أن معــدل البطالة في اململكة تراجع إلى  10في
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  64ألفا ً إلى  1.172مليون.
وأضافت أن على مدى سنة ،بدءا ً من الربع الثالث
عــام  ،2017وفر االقتصــاد  122ألف فرصة عمل
مقارنة بـ 89ألفا ً الســنة الســابقة .ووفر قطاع
اخلدمات  98ألف فرصة عمــل ،وقطاع الصناعة
واحلــرف اليدويــة  19ألف وظيفــة ،كما أضاف
قطاعــا املصايد والزراعة ،اللذين يشــكالن معا ً
نحو  17في املئة من الناجت احمللي اإلجمالي 9 ،آالف
وظيفة ،بينما فقد قطاع البناء  4آالف وظيفة.
وفــي تقديراتها الســنوية لعــام  ،2018تتوقع
املندوبية اســتقرار معدل البطالة عند  10.4في
املئة ،مقارنة بـ 10.2في املئــة عام  ، 2017وعلى
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  3.6باملئة خالل العام احلالي،
و 3.2في املئة عام .2019
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االتحاد األوروبي يمدد
عقوباته على فنزويال

الصباح الجديد ـ وكاالت:
مدد االحتــاد األوروبي امــس  ،العقوبات التي
يفرضها على فنزويال لعام إضافي ،في مسعى
ملواصلــة الضغط علــى حكومــة الرئيس
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  14نوفمبر 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  28دولة أن
قرار متديد العقوبات اتخذ «في ظل اســتمرار
تدهور الوضع في فنزويال».

سوريا تعتزم إعادة

الالجئين الفلسطينيين
إلى مخيم اليرموك

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أعلن نائب وزير اخلارجية السوري فيصل املقداد
أعدت ّ
خطة
امس االول أ ّن الســلطات السورية ّ
إلعادة جميــع الالجئني الفلســطينيني الذين
كانــوا يقطنون في اليرموك إلــى اخمل ّيم الواقع
دمرته ســنوات طويلة من
قرب دمشــق والذي ّ
احلرب.
ويقع مخيــم اليرموك جنوب دمشــق ،وكانت
قوات النظام اســتعادته من اجلهاديني في أيار
املاضي.
وقال املســؤول السوري في مقابلة مع تلفزيون
امليادين الذي ّ
يبث من بيروت «هناك جهود تبذل
إلزالة األلغام التي خلفتها اجلماعات املسلحة
في مخيم اليرموك وال ســيما داعش»ّ ،
مؤكدا ً
أنّــه «ال مانع في أن يكون هناك دور للســلطة
الفلسطينية أو منظمة األونروا في إعادة إعمار
مخ ّيم اليرموك»ّ .م إنشــاء مخيم اليرموك في
اخلمسينات الستقبال الالجئني الفلسطينيني
الذين تركوا أراضيهم بعيد إعالن دولة اسرائيل
عام  .1948إالّ أ ّن هذا اخمل ّيم حتول على م ّر السنني
ســكني مجاور للعاصمة يســتقبل
حي
ّ
إلى ّ
فلسطينيني وسوريني أيضاً.

العاهل المغربي

يقترح آلية للحوار

حقق الديموقراطيون انتصارا كبيرا في االنتخابات التشريعية

االميركيون ينتخبون كونغرس منقسما وترامب ينادي بـ»النجاح»
متابعة ـ الصباح الجديد:
حقق الدميوقراطيون انتصارا كبيرا
مســاء أمــس االول الثالثــاء في
االنتخابات التشــريعية األميركية
مبنتصــف الواليــة الرئاســية
بانتزاعهم السيطرة على مجلس
النواب ،غيــر أن «املوجــة الزرقاء»
املرتقبة ضــد الرئيــس األميركي
دونالد ترامب لم حتصل.
واحتفظ اجلمهوريــون بغالبيتهم
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
مهارة سياسية ،في االيام األخيرة
على اإلشارة إلى أن احلملة املكثفة
التي خاضهــا دعما حلزبه اقتصرت
على املرشــحني جمللس الشــيوخ
لعدم توافر الوقت الضروري لدعم
املرشــحني جمللس النواب وعددهم
كبيــر .واتصــل ترامــب برئيــس
اجلمهوريني في مجلس الشــيوخ
ميتــش ماكونيل ليهنئــه «على
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
«بترميم الضوابط واحملاسبة التي
نص عليها الدســتور علــى إدارة
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.
واســتعاد الدميوقراطيون مجلس
النــواب ألول مــرة منــذ العــام
 ،2010فيما احتفــظ اجلمهوريون
بغالبيتهــم فــي الكونغرس مع

والتعاون مع الجزائر
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».

تقـرير

شؤون عربية ودولية

واحتفظ
الجمهوريون
بغالبيتهم في
مجلس الشيوخ،
ما أتاح لترامب
اإلعالن عن «نجاح
هائل» بدون أن
يأتي على ذكر
خسارة حزبه
مجلس النواب

احتمال زيادتها مبقعد أو مقعدين،
بحســب شــبكات التلفزيــون
األميركية.
وهذا ما ســيضع الواليات املتحدة
فــي كانــون الثانــي  2019أمــام
كونغــرس منقســم علــى غرار
مجتمع يشــهد شقاقات عميقة
حول شخص ترامب.
وغالبا ما تكون انتخابات منتصف
الوالية الرئاسية لغير صالح حزب
الرئيــس ،لكــن خســارة مجلس
النواب على الرغم من املؤشــرات
االقتصاديــة املمتــازة تشــكل
انتكاسة شخصية لترامب بعدما
جعل مــن هذا االقتراع اســتفتاء
حقيقيا على شخصه.
وكانت اخلارطة االنتخابية القائمة
هذه الســنة لصالح اجلمهوريني،
إذ أن ثلث مقاعد مجلس الشيوخ
املطروحة للتجديد تتعلق بواليات
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
اســتجوبتهم وكالة فرانس برس
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.
وأوضــح لوكالة فرانــس برس أن
والديه جمهوريان متشددان ،لكن
خطيبته فتاة من أصل مكسيكي
ولدت في الواليات املتحدة ،مضيفا
«حني أرى الصعوبات التي تعانيها
عائلتها في الوقت احلاضر ،لم يكن
بإمكاني سوى أن أصوت».
أمــا نيكي ديفيدســون ( 20عاما)

الطالبة في علــم األحياء ،فقالت
إنها صوتــت للجمهوريني التزاما
بـ»معتقداتهــا املســيحية».
وأوضحت أن دونالــد ترامب «يقوم
باألمور بصــورة مغايــرة ،وهذا ما
نحتاج إليه».
وصوت جيمــس غيرلوك ( 27عاما)
للجمهوريــن في شــيكاغو ألنه
«راض للغاية على االقتصاد».
ولزم ترامــب امــس االول الثالثاء
البيت االبيض من دون أن ينشــر أي
تغريدة ألكثر من ثماني ســاعات،
ما يعتبر أمرا نادرا ،بعدما اســتمر
في عقد جتمعــات انتخابية حتى
اللحظة األخيرة مــن احلملة حتت
شعار «لنجعل أميركا عظيمة من
جديد».
وبعدما أطلق حملتــه االنتخابية
قبل ست ســنوات ناعتا املهاجرين
املكسيكيني بـ»املغتصبني» ،اختار
مــن جديد هذه الســنة رســالة
تقوم علــى التهويل التخويف من

مخاطر الهجرة .وردد منذ أســابيع
«إنه اجتياح» ،مهوال بشــأن قوافل
املهاجرين الذين يعبرون املكسيك
هربا من العنف والفقر في أميركا
الوســطى ،متوجهني إلــى احلدود
األميركية.
*أول مسلمتي
ن في مجلس النواب
إلهام عمر احتفلت بفوزها مبقعد
في مجلس النــواب األميركي في
مينيابوليس بوالية مينيسوتا في
 6تشرين الثاني 2018
اذ أصبحــت الدميوقراطيتــان
إلهام عمــر ورشــيدة طليب أول
مســلمتني تدخالن مجلس النواب
عن مينيســوتا وميشــيغان على
التوالي.
وكتبت إلهــام عمر التــي دخلت
الواليــات املتحــدة الجئــة مــن
الصومــال ،في تغريــدة «انتصرنا
معا .شــكرا» ،قبل أن توجه رسالة

إلى رشــيدة طليب املولــودة في
ديترويت في عائلــة من املهاجرين
الفلســطينيني «أهنئ شقيقتي
رشــيدة طليب علــى انتصارها!
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.
وفي كولورادو (غرب) ،أصبح جاريد
بوليــس أول حاكم واليــة يجاهر
مبثليته.
أما فــي تكســاس ،لــم يتمكن
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.

تثبيت الهدوء في غزة بعد «تفاهمات عدة أطراف»
الصباح الجديد ـ وكاالت:
أعلــن املتحــدث باســم حركة
«حمــاس» الفلســطينية ،عبد
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  2014بني حركة
حماس وإســرائيل ،والتــي أبرمت

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

كالكهرباء ،وتوســيع مســاحة
الصيــد البحــري ،وفتــح املعابر،
واملنحــة القطريــة للموظفــن،
وتشــغيل اخلريجــن ،ومشــاريع
البنية التحتية ،وغير ذلك ،هي أول
الغيث».
وأكد القانوع «اســتمرار مسيرات
العودة وكسر احلصار حتى حتقيق

كامــل أهدافها» ،الفتــا إلى أنها
«ســتأخذ أشــكاال جديدة خالل
الفترة املقبلة».
والســبت املاضي ،كشف القيادي
فــي «حماس» ،أحمد يوســف ،أن
املفاوضــات اجلارية بــن الفصائل
الفلســطينية في غزة وإسرائيل
بوســاطة مصرية توجت باالتفاق

على أن يسمح اجلانب اإلسرائيلي
في املرحلة األولــى بإدخال األموال
القطرية والوقود إلى القطاع وفتح
املعابر احلدودية بشكل كامل.
وعبر القيــادي عن اعتقــاده بأنه
«مــع الوقت وترســيخ الثقة بني
اجلانبني ،سيتم إدخال آالف العمال
من غزة إلى إســرائيل ،وتوســيع

فقدان  16جنديا نيجيريا بعد هجوم «داعش» في غرب إفريقيا
الصباح الجديد ـ وكاالت:
ُفقد أثــر  16جنديــا نيجيريا على
األقل إثر هجوم شنّه 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
مقتل  15جنديا مــن قوة التدخل
اإلقليمية ،بحســبما أفــاد مركز
«ســايت لرصد املواقــع اجلهادية»
على اإلنترنت.
من جهتها قالت مصادر عسكرية
نيجيرية لفرانس برس ،إن املسلحني

وصلوا علــى منت عدة شــاحنات
مســاء االثنــن وهاجمــوا قاعدة
عســكرية وســوقا محليــة في
بلدة كوكاوا ،مما أجبــر اجلنود على
االنســحاب من املعســكر لوقت
وجيز.
وصــرح ضابط باجليــش النيجيري
لوكالــة «فرانــس بــرس» مــن

مايدوغوري ،العاصمــة اإلقليمية
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  16جنديا
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  16جنديا،
مشيرة أيضا إلى مقتل مدني خالل
االشتباكات.
وجاء الهجوم بعد ساعات من قيام

مســلحي «بوكو حرام» مبهاجمة
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  ،2009كما أدى التمرد إلى نزوح
حوالي مليوني شخص

رجحت أيامًا صعبة لمستهلكي النفط خالل األشهر المقبلة

ّ
وتقر باضطرارها لتغيير «سياسات»
طهران تقلل من تداعيات العقوبات
متابعة ـ الصباح الجديد:
ســخرت طهران من عقوبات مشددة
فرضتها عليها واشــنطن ،مشــيرة
إلى أنها طاولت مصرفا ً إيرانيا ً مغلقا ً
ّ
«أقل
وســفينة غارقة ،ومعتبرة أنها
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
مرجحا ً «أياما ً
كافية لطلب السوق»ّ ،
صعبة ملستهلكي النفط في العالم
خالل األشهر املقبلة».
وســارعت دول صديقــة إليــران إلى
مساندتها ،إذ ناقش الرئيس الروسي
فالدميير بوتني العقوبــات األميركية
مع مجلسه األمني ،علما ً أن الناطق
باســم الكرملني دميتري بيســكوف
اعتبرها «غير مشروعة».
واتهم وزير اخلارجية الروسي سيرغي
الفروف واشنطن باســتخدام «طرق

غير مقبولة» للضغط على شــبكة
«ســويفت» للتراســل املالــي ،كي
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
«اإلمبريالية» ،من ّبهــة إلى «خطورة
ورجحت اليابان
حشر إيران في زاوية»ّ .
أن تستأنف شركاتها اخلاصة «واردات
اخلام اإليراني» ،بعد نيل طوكيو إعفا ًء
موقتا ً من تلك العقوبات.
حتديهــا التدابير
وواصلــت طهــران ّ
األميركية ،على رغم أن وزير اخلارجية
اإليراني محمد جــواد ظريف اعتبرها
«عبثيــة وغيــر قانونيــة» .وأضاف
فــي تســجيل مصــ ّور باإلنكليزية
والفارسية« :تعتقد اإلدارة األميركية
كما يبدو بأن فرض عقوبات مشــددة
بأمتنا،
على إيران ســ ُيلحق معانــاة ّ
حــد يرغمهــا علــى الرضوخ
إلــى
ّ
ملشــيئتها .تغ ّلبنا على أوقات صعبة

فــي مواجهة  40ســنة مــن العداء
األميركــي ،معتمدين علــى مواردنا
اخلاصة ،واآلن سنســهر مع شركائنا
ّ
أقــل مقدار من
فــي العالم لضمان
املعاناة لشعبنا ،نتيجة هذا العدوان
األعمى».
وأضاف أن «أسالف الرئيس (األميركي
دونالــد ترامــب) باشــروا وضــع
سياساتهم حيال إيران بالتحدي ذاته،
لكنهم في نهاية األمر تق ّبلوا واقعها
واحترموه ،مع اكتســابهم خبرة في
مرجحــا ً أن تواجه اإلدارة
منصبهم»ّ ،
األميركية «أياما ً سيئة جداً».
ولفت ظريف إلى أن الواليات املتحدة
«أدرجت على الئحة العقوبات مصرفا ً
إيرانيا ً مغلقا ً منذ  6سنوات» ،وناقلة
نفــط «غرقت قبــل أشــهر» قبالة
الصني ،معتبرا ً أن ذلك «يعكس مدى
إحباطها».
فــي الســياق ذاتــه ذكر إســحاق
جهانكيري ،نائب الرئيس اإليراني ،أنه
اتصل مبديري شركات إيرانية أدرجتها
واشنطن على الئحة العقوبات ،الفتا ً

إلى أن معظمهم «أكد انه كان يتو ّقع
عقوبات أشد ،وأنه قادر على جتاوزها».
واســتدرك« :هناك عقوبــة جديدة
واحــدة ،قــال املســؤولون إنهم لم
يتص ّوروا فرضها» ،من دون أن يحددها.
وأضاف« :ال ميكن أن أكذب وأقول إن ال
تأثير للعقوبات ،ولكن يجب بذل جهود
احلد األدنى .يجب
لتقليص تأثيرها إلى ّ
أال ن ُظهــر مخاوفنا ،ولكــن علينا أال
نخفي شــيئا ً عن الشعب .احلكومة
مضطرة إلى تغيير سياسات».
وتابع« :قال األميركيــون مرات إنهم
سيق ّلصون مبيعات إيران من النفط
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
فحض املصارف
عبد الناصر همتــي
ّ
على «اســتخدام خبرتها من اجلولة
الســابقة للعقوبــات ،وأن تتخــذ
خطــوات للحفــاظ علــى التجارة
اخلارجية والتحويالت املالية ودعمها»

يغوي الساعات بالشعر

قصة جندي
من الثورة

ملتقى الرواية يوقع نسخته الثالثة

ميسان تشرق على قاعة الجواهري

الشاعر عدنان الفضلي

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.

انتظمــت أعمال ملتقى الروايــة الثالــث « دورة الروائي محمود
جنداري حتت عنــوان (الرواية العراقية  ...بــن الراهن والتحوالت )
« الــذي أقامه أحتاد أدباء البصرة بالتعــاون مع االحتاد العام لألدباء
والكتاب في العراق للفترة مبشــاركة أكثر من  70ناقدا 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 ،حســن سالم « ،وحديث عن الشعر العمودي
والنثر ،قدم اجللسة الشاعر علي اخملزومي قائال »:من (ميشا ) قلب
اجلنوب وحكايات القصب وموطن املاء...
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حذام يوسف طاهر

تتفــن بعــض املؤسســات الثقافيــة
العربيــة والعاملية في منــح اجلائزة بعد
الترشــيح طبعا ،أقــول تتفنن في جذب
اجلمهــور بعنوان اجلائــزة أوال ،وبعد ذلك
تدعو لترشــيح مجموعة من األســماء
التي دخلت املسابقة ،فمثال جائزة باسم
كاتــب معــن ،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
في مجال معني والتنافس عليها ،أتذكر
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
الطرف عن الكاتب اجملتهد واجلاد واحملترم
لقلمه.
وبني مزاجية اللجنة املشرفة على اجلائزة،
وطموح الكاتب تضيع الكلمة وال يبقى
منها سوى غبارها.
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الذهاب الى هاجس القصيدة

الشاعر عدنان الفضلي يغوي الساعات بالشعر
علي حسن الفواز

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).

تأخذنا قصائد الشاعر عدنان الفضلي
الى فضــاء الذات ،بوصفهــا صاحبة
املرقاب الذات التي ترى ،والتي تستدعي
الوجود عبر الوسيط اللغوي الى بؤرتها
التوليدية ،والى كشوفاتها وجتلياتها،
اذ تكون هي جوهر التحويل الشــعري،
ومركز اجلذب الذي يتشكل عنده حافز
اللذة وغريــزة الكشــف..هذه الذات
تخوض لعبة اســتدعاء في التحريض
والرفــض واجلــذب والتمرد وانســنة
اللغــة ،مثلمــا حتمل هاجــس الرؤيا
بوصفها كشفا ومجســا للتطهير،
واستكناها ملايحمله الشاعر من مراث
لوجوده وجلسده ولفقداناته ،اذ تتحول
القصيدة الــى مجال رؤيــوي لكتابة
ماتراه الذات ،تلك املسكونة بحسيتها
ّ
ينســل معها
املفرطــة ،وفتنتها ،اذ
الشــاعر باجتاه حتويل فعل الشــعري
اللساني ،الى احســاس عال بالوجود
واملعنى والتجلي..
في القصائد التــي ضمتها اجملموعة
الشعرية (غواية الســاعات) للشاعر
العراقــي عدنان الفضلي ،تتكشــف
للقراءة تللــك املســاحات التي تبدو
وكانها (مناطق شــخصية) للشاعر،
ميــارس فيهــا اعترافاتــه ،ويطلق من
خالله هواجسه ،وماميكن ان يتساقط
من مرقاب ذاتــه الرائية وهي متورطة
في لعبة الكتابة /االعتراف ،والكتابة/
املزاج..
قصيدة (ابنة املاء والشــرر) تقوم على
بنية االستدعاء ،اذ تتحول هذه البنية
الى فاعل يعبر عبر هاجس النداء(ايه)
وهــو اســتدعاء تذكيري حــاد لالنثى
عبر الفعل (اعلم) ،وتلبيس الوســيط
اللغــوي قنــاع املرقــاب ،للتعبير عن
االستيهام الذي ينشــد التماهي مع
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،

قلق الغياب ،وشهوة احلضور ،اذ يحول
فعل االرتداد الى مايشــبه التصعيد
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
تدعني ..
لكني  ..سأبقى أنكر عليك ما ّ
حــن 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
بنية تصويريــة يتجوهــر فيها فعل
االســتدعاء عبر الزمن(ليل)زمن اخللوة
واالعتراف والبوح والعبث ،وعبر املكان
ذات االيحاء الشبقي(االمكنة اخلافتة،
العشب) ،مثلما يحضر فيها املستوى
التذكــري الرمــزي واالشــباعي ،وهو
يتماهى مــع االســتدعاء تعبيرا عن
هاجس الشــاعر ازاء الفقــد ،وتعبيرا
عن شــعرية الوســيط اللغوي الذي
يســتدعي عبره الشاعر انثاه ،بوصفه
حافز حسيا ،لذويا ،لفعل االستعادة..
ليل ..
ننتبذ فيه مكانا ً شقيا
نســامر أنفســنا ونداعــب األمكنة
اخلافتة
ونتساقط على العشب سكارى
إيه سيدتي ..
أعلم انك مبهوتة حتى هذه اللحظة
وال تفقهــن مــن هلوســتي ســوى
أصابعي
وإشارات الهذيان املتشدق بنفسه..

عدنان الفضلي
وفي قصيدة (بوح اجلمــر واخلمر) تبدو
النزعة الصوفية اكثــر حضورا فيها،
واكثــر انشــدادا نحو حتويــل الصورة
الشــعرية الى حساســية شعرية ،اذ
تقوم على اســتحضار فعل الكشف
عبر عتبة العنوان ،وعبرعتبة االهداء..
فاجلناس العنواني يســبغ داللته على
حموالت القصيــدة الرمزيــة ،مثلما
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
بوصفه رؤيا ،اومقاربــة ملراثي الوجود،
عبر صورة االنثى واملكان ،ورمبا هي ذاتها
مراثي الشاعر في الفقد..
لم امسح كآبتي ..
محملة بصورة أم
النها
ّ
هي نخلة في اجلنوب
انثى ..
تقايض اجلمر ببعض خمر
وتغالي ..

غالف اجملموعة الشعرية
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
الســرد ،وبنية االختزال الشعري ،ومبا
يســبغ علــى القصيدة حيويــة باثة
لتوليد صورهــا ،وحيوية اســتنطاق
اليوميــات املســكونة بالفجيعــة،
واحســب ان بســاطة القصيــدة
وحســيتها املفرطــة هــي االكثــر
تعبيرا فــي لغة الفضلي الشــعرية
فــي اســتعادة اليومي والهامشــي
والشخصي ،لكنها ايضا االكثر امتالء،
واالكثر تعبيرا عن رؤية الشاعر للوجود
عبر فعلي(النداء)و(االســتدعاء) ،وعن
لغته عبر تكثيف االســتعارات ،باجتاه
ان تكون قناعا ،او عينا سرية للكاميرا
واملرقاب الذي يحوزه الشاعر..

الي
ايها القادم منّي ّ
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،
حد التماهي بني الشاعر وقرينه..
ّ
بناء القصيدة املقطعــي يرتبط مبزاج
الشــاعر في التعبيــر القلق واللجوج
عن هواجســه ،اذ تكون هــي مناخه
الشــخصي الشــائه ،وهــي بالغته
االستعادية ،مثلما هي نافذته للتسلل
الــى العالم عبــر اللغة ،تلــك التي
يحتفظ فيها بشهوة اناه الساردة ،اناه
عبر استحضار القرين ،والتي تكشف
عن محتوى الكينونــة الداخلي ،وعن
مجرى الصور وهــي تتدفق بالقصيدة
لتفضح انفصاله الرمــزي ،والتحامه
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
منشطرة ومأزومة ،تســتعيد العالم
عبر اللغة ،وعبر القرين ،وعبر االنثى..
قبل أمنيتني ونيف
لم يد ّون اخطاء الساسة
لم يحلم ثانية ..
باالنثى السمراء الشاحبة
لم يرفع عينيه ..
باجتاه اخللفيات املر ّ
جتة
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 ،ولتل ّون مســتوياتها
التعبيريــة ،وللتعبيــر عــن التقابل
الفعلــي مابــن املرقاب والوســيط،
اذ يكون هــذا التقابــل تناغما حينا،
اوتنافــرا حينــا اخر ،لكنه مشــتبك
بطاقة جمالية عميقة ،طاقة استنفار
لهــا مزاج املغامرة والتمــرد ،ولها توق
الشاعر الى اســتعادة لذته املفقودة
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،
واللتحام بــه ،تعبيرا عن االســتعارة
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...
مسطوال ً ..
وكل شوارعه مكبلة بأسماء مستعارة
اجلدران التي يتكيء عليها ..
آيلة للطيران !..
تعج بحطب االبجديات
قراطيسه ّ
وحني تنتهي معصيته ..
سيترك فحولته متوت جوعا ً
على حساب نظرة ماضية
وسلة حتتوي متاع انهياراته
فهو  :في سكرته االخيرة
خال نفسه ..
يحاذي قرية فاضلة
ترسل به الى الفراديس
......

قصة جندي من الثورة*
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
من وحداتهم العســكرية وصياحهم
فرحــن 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 (اخلُ ّريْط)
"..هذا طابوق" علــق اخيه االصغر في
اإلجازة املاضيــة .فأجابه اآلخر "يافاهم
انه تراب الطابوق بعد طحنه يخلطوه
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
التفت صوب الباب
طير الصمت فجأة.
َ
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
تلتهمها .شــعرها بني ينسدل حريرا
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".
تهامــس االخــرون "يامعود..مــن اين
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.
عليك البعض يســمي الهراء الذي
"ال
ِ
ينطق به شعرا ..املهم ما حكايتك؟".
تــرددت طويــا ،وملــح دمــوع تتــأأل
فــي مقلتيها .ثــم همســت "كنت
مســتعجلة واشــاروا علــي إن هذه
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.
انتبه لهــا حتدثه وهي تنظــر امامها
"حني نصــل البيت ســيدفع لك اخي
املصاريف..أنا آسفة لقد جلبت احلقيبة
اخلطأ" متنــى لو يحتضــن كفها وقد
الحــظ ارتعاشــتها "ارجــوك األمر ال
يستحق ..فهو مبلغ بسيط..حاولي أن
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

من أعمال الراحل أحمد الربيعي
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
عســكرية تزف االنتصارات الوهمية..
وشخير بعض الراكبني.
انتبه الى تباطؤ انفاســها فعرف انها
نامت ،حــرص علــى أن ال يوقظها .بل
حاول ضبط تنفســه لتواصل نومها..
ولكــن محاولته تلك جعلته يشــعر
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).
تأمل الشــوارع املتربة واختفاء طبقة
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.
صحت 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..
يتر ّقى لضابط مثال! "كيف ســاتعامل
مع اجلنــود حينها؟ هل ســأحتول الى
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 اجملانــن احلاقدين
علــى االغنياء والضبــاط واحلرب وهذا
الزمن اللعني .فاثناء االســتراحة عرف
االخرون عن اخيها.
لم يبالــوا بحرارة الشــمس املرتفعة
حني وصلــوا عصرا .فشــوقهم لهواء
نقي بعيد عــن البــارود والقنابل وازيز
الطائرات وجحافل املدرعات ..شوقهم
لالهــل واالحبة انســاهم احلر .طلبت
منــه ان يوقف لهــا تاكســي..غمزه
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"..
"ملاذا تضحــك؟ بعضهم يســتغلون
الراكــب ،حني يــرى املســافة طويلة،
يختلــق أي حجــة لينزل الــركاب في
منتصف الطريق".
عجب للتغيير الذي طــرأ عليها ،انزاح
عنها اخلوف والقلق واحلــزن ،فهي االن

في ديارها .ومطمئنة لذلك الرجل الذي
هداه اهلل ليعينها ،لكنه من الثورة ،اين
ترى ذلك احلي فلم تسمع به من قبل!
قطعت التاكسي طرقا طويلة وعبرت
جســورا ،لم تكن بغــداد بهذا احلجم
مــن قبــل .كان صغيــرا حــن 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
قد وصلنا..احلمد هلل على الســامة"
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
ينســحب بهدوء ..لكنهــا التفت له
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
بياض وجهه ،الذي لم تلوحه الشمس
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
وهي تنظــف صالتنا الصغيــرة التي
نســتخدمها غرفة نوم لــي وألخوتي..
لوالــدي واالخرى
فغرفتــا النوم واحدة
ّ
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 ّ
ألذكر اخي ليسعى
في نقلــك لبغداد..هذا اقل ما ميكن أن
اقدمه لك".
كتب اسمه واملعلومات "لم افعل غير
الواجب" تطلعت للورقة ضاحكة "عبد
علي عبد احلســن! ما الذي اعجبهم
من اســم عبد ليسموكم انت وجدك!
اسفة لتطفلي".
امتعض من مالحظتها "هذا اســمي
واســم ابي..اســماؤنا مركبة ."..شعر
بتعــب ،بعد حلظات اســتطالت عليه
حتى فكر باالنســحاب دون توديعهم.
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".
"االمر اليســتحق ،ال اريد املال فاختك
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
على االنصراف ..اذن لينســى موضوع
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.
سألت اخيها عن عبد علي..
بعد شهور
ْ
فصدمها حني قال "لالســف ،سمعت
انه اسشــتهد في احدى معاركنا على
اجلبهة ..تصورتك نسيتيه!".
لندن 2018
* عن قصة واقعية بتصرف
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ملتقى الرواية يوقع نسخته الثالثة تضامنًا مع البصرة
*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
حتيط بتواجد املشــاركني فيه والسهر
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 «

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  70ناقــدا وروائيــا من عموم
جغرافية العراق .
بدأ امللتقى بقــراءة آي من القرآن الكرمي
وعزف السالم اجلمهوري .
ليقرأ بعد ذلك الشــاعر كاظم احلجاج
كلمة تناول فيها الظرف الصعب التي
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
كلمة معالي وزير الثقافة والســياحة
واألثار  :ملتقاكم هذا و ِفي دورته الثالثة
ظروف عصيبة ميــر بها البلد
يأتي فــي
ٍ
وخصوصــا البصــرة .في وقــت هناك
شــحة في توافر املياه الصاحلة للشرب،
أنتــم تفكــرون برافد مهم مــن روافد
الثقافة وهي الرواية من خالل املساهمة
الفعالة خليرة الباحثــن املوجودين في
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
أيها املكتوون والرافضــون واملتظاهرون
متســكوا مبطالبكم احلقة املشــروعة
السلمية .
وال طلب أحق وأكثر مشروعية وشرعية
ودســتورية من توفيــر املــاء الصالح
للشرب ,
متسكوا ونحن معكم
والعراق كله معكم
ليقرأ الناقد علي حســن الفواز كلمة
الوفود املشــاركة  :وأنتم اليوم تلتقون
عند جــرح البصــرة ،وعنــد محبتها
ومحنتها  ،حتتفون بها  ،وتشدون أزرها ،

جانب من امللتقى
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

األجناس الســردية والرواية النســوية
العراقيــة وروايــة الرحــات  ،والرواية
والســينما  ،ومحور الرواية العراقية ما
بعد التغيير  ،فضال عن األحتفاء بسيرة
ومنجز الروائي الراحل محمود جنداري .
كما تضمنت أعمال امللتقى قراءات لعدد
من الشهادات لروائيني عراقيني شملت
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
« رواية األقليات والقوميات ،وقرأ الناقد
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 احلســن 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
شــهادة الروائي خضير فليــح الزيدي
حتت عنوان « هندســة اخملطط الروائي «
لتنتهي الشــهادات عند الروائي محمد
علوان جبر بعنوان ملاذا تكرهني رميارك « .
وتضمن محــور اجللســة الثانية التي
أدارهــا د.خالــد علــي اليــاس منجزه
احملتفى بــه «محمود جنــداري» ،حيث
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
ورقة نقدية متثلت باملرويــات الروائية «
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 .
وكانت مســك ختام امللتقــى محور»
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

شهادات اجللسة الثالثة
الروائي سعد سعيد
الروائي كاظم الشويلي
املترجم والباحث حسن اجلاف
وعلــى هامش ملتقى الروايــة الثالث ،
أقامت نقابة الفنانــن 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
حســن ممثل وزير الثقافة والســياحة
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  30عمال فنيا
بشــتى األحجــام مثلــت مراحل من
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 بالســام ملدينة البصــرة  ،وأن
يــزدان البصريون بايامهــم وتواصلهم
ومطالبهم الســلمية من أجل حقهم
بكل ما يعزز عيشهم الكرمي  ،وليكونوا
عنوانــا عاليا لــكل مدن العــراق التي
تواجه مظاهر الفســاد واخلراب والتوق
الى احلرية واألمان والسالم .

قراءة في مذكراته

المجمعي واألستاذ الجامعي إبراهيم بيومي مدكور
شكيب كاظم
قــد ال يعــرف عامــة القــراء ،الباحث
اجلامعي واجملمعي ،والسياســي الوفدي
األستاذ الدكتور إبراهيم بيومي مدكور
( ،)1995-1902لكنــه -ال ريــب -معروف
لدى اخلاصــة ،إذ كان أســتاذا ً جامعياً،
وعضوا ً فــي مجمــع اللغــة العربية
بالقاهــرة ،ومن ثم تولى رئاســته عام
 ،1974خلفا ً للدكتور طه حســن كما
إن له بحوثه اجلامعية في نشــأة النحو
العربي ،ونظرية العامل فضالً عن قوله
بتأثر النحو العربي بالفكر األرســطي،
وكان رأيه هذا الذي أطلعت عليه وقرأت ُه
منتصــف عقد الســبعني مــن القرن
العشرين ،هو الذي عرفني إليه ،ومن ثم
صدر ،كلمــا كان إلى ذلك
متابعــة ما يُ ْ
ســبيل ،وما أرى أن رأيه ذاك صحيح ألن
العرب فــي بدايــات تقعيدهم لقواعد
لغتهــم ،ما كان لهم اتصال باآلخر ،وما
ســمحت لهم صحراؤهم الشاسعة،
عقد لقــاءات باألمم األخرى إال قليالً ،كما
إن الترجمة إلــى العربية إمنا تبلورت في
وقت متأخر نسبياً ،أيام اخلليفة املأمون
( )218-198وكانــت عمليــات التقعيد
قد شــارفت على نهاياتها ،أو باحلري قد
انتهت فضالً عن حتقيقه ،شــاركه في
ذلــك محققون آخرون لكتــاب (املُغني)
للقاضي عبــد اجلبار ،الذي يعد رأســا ً
مهما ً من رؤوس املعتزلة ،ويجب ان ننص
على اشــتراكه بتحقيــق (الفتوحات
املكية) حمليــي الدين بــن العربي ،دفني
دمشق الشام واملتصوف املعروف.
ولد إبراهيم بيومي مدكور ،في منطقة
اجليزة ،القريبة مــن القاهرة عام ،1902
وقد نشــأ محبا ً 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 سن ُه
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
عــام  ،2011قائالً (تابعــت الدروس في
الســوربون حتى نهايته ،وحصلت على
الليســانس بعد عامــن أو يزيد ،وهم
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 زمنــا ً أطول مما قضيتــه للحصول
على الليســانس ،خصوصا ً وقد قصدت
احلصول على دكتــوراه الدولة ،بدال ً من
االكتفــاء بدكتوراه اجلامعة وتســتلزم
تقدمي بحثني كاملني ،اجتهت فيهما نحو
الفكر اإلســامي فعاجلت في الرسالة
الكبرى (تاريخ منطق أرسطو في العالم
العربي) ووقفت في الرســالة الصغرى
على (الفارابــي ومنزلته في املدرســة
الفلسفية اإلسالمية).
وقــد وقفت عند نقطــة مهمة يرويها
األســتاذ إبراهيم بيومــي مدكور حاول
تطبيقهــا في الدرس اجلامعــي ،ع ُديد
أســاتذتنا األفاضل ،لكنهم اصطدموا
بكســل بعــض الطلبــة ،ورغبتهــم
مبواصلة مــا تعارفوا عليــه في الدرس
الثانوي ،والكتاب املدرســي الذي يرجع
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،
مس السبيل نحو رأي شخصي ،وإال
وتَلَ ُّ
يكون ظالً لغيره ،وإذ كان ذلك عرفا ً واجب
التطبيق فإن أساتذتنا اخفقوا في حثنا
على هذا األمر ،ســوى األستاذ الدكتور
محسن جمال الدين -رحمه اهلل -الذي
درســنا مبحث األدب األندلســي ،فكان

يحثنا علــى املكوث فــي املكتبة ولم
يقدم لنا مالزم ،بل كان يشير إلى مصادر
ومراجع يجب الرجــوع إليها ،فضالً عن
أستاذنا مبوضوع املؤسســات الثقافية
العربية اإلسالمية في مرحلة املاجستير
مبعهد التاريخ العربي للدراسات العليا
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  1945وأمني اخلولي،
زوج الباحثة عائشــة عبد الرحمن (بنت
الشــاطئ) وأحمد فــؤاد األهواني وأبو
العال عفيفي ،ويوســف كــرم ،ومحمد
توفيق الطويــل ،ومصطفى عبد الرازق،
الــذي يصفه بـ (النفــس الزكية) التي
كان يأنس لها اجلميع ،فضالً عن الدكتور
طه حســن الذي كان يحث على ضرورة
أن يتعلم طالب اآلداب بعضا ً من اللغات
القدمية مثــل اليونانية والالتينية ،وطه
حســن هذا يوم اســتوزر للتربية كان
صاحب مشــروع مجانية التعليم ،وإن
يكــون العلم مجانا ً 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
بذلك ،مستهديا ً باجلامعات الفرنسية،
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 حســن في سبيل ذلك ما بذل،
والقى ما القى مــن اضطهاد وإبعاد عن
احلياة اجلامعية..
لكنه يلمس ان مستوى طالب اجلامعات

يهبط عامــا ً 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
لإلصــاح 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
عن احلياة الثقافيــة واقفا ً عند مجمع
اللغة العربيــة القاهرة ،الذي ترأســه
عــام  ،1974وهو الــذي كان عضوا ً فيه
منذ عام  ،1946خلفا ً لرئيســه الدكتور
طه حســن ،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،
اجملمع الذي أنشــئ عــام  1932مكونا ً
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
ليتمان واوكســت فيشــر ،والفرنسي
لويس ماســنيون ،واإلجنليــزي هاملتون
جيب ،واإليطالي كارلو الفونسو نللينو،
وإنتهى في تسعينيات القرن العشرين
بســتني عضواً ،منهم أربعون من مصر،
وعشــرة من العرب ،وعشرة من الغرب،
وظــل صديقنــا الدكتور يوســف عز
الدين ،عضو اجملمع ،مواظبا ً على حضور
جلساته الســنوية ،حتى وفاته – رحمه
اهلل.-
وكان من أعمال هذا اجملمع اجلليلة ،إصدار
(معجم الفاظ القرآن الكرمي) ،فضالً عن
(املعجم الوسيط) اقتنيت نسخة منه

عام  ،1975وعمل على إجنازه وإصداره كل
من إبراهيم مصطفــى (،)1962-1888
ومحمد علي النجار(  )1965-1895وحامد
عبد القادر ( )1966-1895وأحمد حســن
الزيات ( )1968 1885-فضال عن (املعجم
الوجيز) وهو خاص بالطلبة والشــداة،
وما زال العمل مستمراً ،ومنذ عقود في
إجناز املعجم الكبير ،وقد صدر منه أكثر
من جزء ،وكان جزؤه األول خاصا ً 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
كاتبا ً هو ســامة موسى لالستهزاء به
والنيل منه قائالً الغربيون ينجزون وسائل
احلضارة ويبتكرونها ،واجملمعيون العرب،
منهمكون بتعريب الفاظ هذه الوسائل،
واملصطلحات احلضارية اإلنسانية ،وهو
كالم ظاهــره حق وفي جوفــه الباطل،
ترى أهل أتاك يا ســامة موسى حديث
املوسوعات واالنسكلوبيديات األوروبية،
واجلهد الذي يســتغرق عقودا ً إلجنازها،
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 خيــرا ً وفيرا ً
ولكن! إذ أمضى العمــر حتت راية حزب
الوفد -كما أشــرت آنفاً -وقد أخذ احلزب
اســمه تيمنا ً 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 يض ّيق عليه،
وأضاع عليه عديد الفرص ،منها رئاسته
لصحيفة (األهــرام) العريقة بعد وفاة

رئيس حتريرها أنطوان اجلميل ،وألنه وفدي
فقد ظل يرتاب بالعهد اجلديد ،وبالكثير
مــن قراراته ،ويراهــا أضاعت على مصر
كثيرا ً مــن فرص التقــدم والنماء ،فهو
يرى أن ثورة  ،52كان 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 بــن حرب عام
 ،67هي ايضا ً شــيء مــن صرف األذهان
عن اخلصومات بني القيادات السياسية
الكبرى.
وقــد يكــون فــي قوله هذ شــيء من
احلقيقة ،لكن ليســت احلقيقة كلها،
فاحلقيقــة ليســت ملكا ً ألحــد وكل
يأخذ منهــا بطــرف ،وبــودي أن أنهي
حديثي هــذا ،بخلة جميلــة من خالل
وأخالق الكبار شــأنا ً وعلما ً وخلقاً ،فها
هو ذا مصطفى عبد الرازق يرشــح إلى
مشيخة األزهر ،وما ادراك ما أهمية هذا
املنصب وتوق الشــيوخ لتسنمه ،والتي
كانت وقفــا ً 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 عضوا ً في مجلس الشــيوخ برغم
صغر ســنه!! املبدئي الباحث عن احلق
واحلقيقة والرافض لفكــرة التعديالت،
ألنه يراها مسا ً 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 ،مدعوا ً
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!.

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) ،فض ً
ال
عن (المعجم
الوسيط)
اقتنيت نسخة
منه عام
 ،1975وعمل
على إنجازه
وإصداره كل
من إبراهيم
مصطفى
(،)1962-1888
ومحمد علي
النجار( -1895
 )1965وحامد
عبد القادر
()1966-1895
وأحمد حسن
الزيات (1885-
 )1968فضال
عن (المعجم
الوجيز) وهو
خاص بالطلبة
والشداة ،وما
زال العمل
مستمراً،

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

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

لذا عمدت الى نفسي أوبخها
أال تريق دم األقالم في كفي
بعدهــا حتدث عن الشــاعر حســن

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
االســدي« :أرتباطي بالعمــارة ،يعني

ديوان جديد للشاعرة التونسية
رجاء الطالبي
كه يالن محمد
صدر َ من دار فضاءات عمان –األردن
ديوان (قرصة على خد اخلسارات)
للشــاعرة والتونســية رجــاء
الطالبي ،يتضم ُن الديوان قصائد
متفاوتة الطــول والقصر إذ تأتي
شــكل
بعــض القصائــد على
ِ
ومضات شــعرية تُعب ُر عن حلظة
مرت في سماء
وجدانية أو فكرة ْ
اخليــال كما اليخلو قســم آخر
من قصائد الديــوان من نفحات
نســتولوجية إذ تعودُ الشــاعرة
إلى منجــم الذكريــات لتنهل
منه صورهــا الشــعرية،مثلما
امللمــح واضحا ً في
يبــد ُو هــذا
ُ
يح ِم ُل
املقطع الشــعري الــذي ْ
عنــوان طريق األحشــاء إضافة
ُ
توظف
إلى ذلــك فإ َّن الشــاعرة
في تشــكيلة معظم أشعارها
ضمير املُتكلم أم ُر يكسي فضاء
القصيدة بســمات ذاتية يشــارُ
إلــى أن ما خصائص األســلوب
املعاصــر في كتابة الشــعر هو
النأي عــن الطابع الشــعاراتي
والبهرجة اللغوية أكثر من ذلك

مايالحظــه املتلقي ملايضم ُر
فإ َّن
ُ
النص الشــعري في هذا الديوان
هــو الرغب ُة فــي العزلــة لدى
يحتم
الذات املُبدعة كأ َّن اإلبداع
ُ
َ
اليك ُن
التبتــل في محرابــه وإال ُ
حتويــل اخلســارات وال األُمنيات
فــردات ُمطعمة
املؤجلــة إلى ُم
ٍ
الشــعر.يفتتح املقطع
بســحر
ُ
املُعنــون ب(منجم اخلســارات)
حلقات القصائد املُتتابعة حيثُ
تلمس في مضمونه أثرَ فلسفة
ُ
نيتشة .هنا التســتجدي األُنثى

ترجمات

املبدعــة عطف وشــفقة اآلخر
ُ
ُصبح اخلسارات
ماتأمل أن ت
بقدر
َ
مصــدر القوة ُمقتنعــ ًة مبا قاله
فيلســوف املطرقــة الضربــة
التي المتوتنى تقوينــى .بالطبع
فــإن التفاعــل بني الفلســفة
قائم أل َّن جميع املذاهب
والشعر
ُ
الفلســفية هي وليد ُة العبقرية
الشــعرية على ح ِد قول الشاعر
الفرنســي (بليك).من املعلوم إ َّن
التشــخيص في الشعر احلديث
هو إمتداد لفن اإلســتعارة الذي

يُعتبــر قوامــا ً في بنــاء اللوحة
الشــعرية فــإ َّن رجــاء الطالبي
متكنت مــن تشــخيص احلاالت
اإلنســانية إذ تتخ ُذ العزل ُة صورة
املِعطف الذي تتوارى وراء ُه الذات
الشــاعرة لكن هذا اليحو ُل دون
غياب مالمحها فإ َّن ماتســميه
ُ
يتعــرف عليها.فضالً عن
الغريب
ذلك تعتم ُد رجــاء الطالبي على
املراوغة التعبيريــة في العنوان
مثل (أكمــل بالنقصــان) كما
أ َّن ثيمــة الطبيعــة مبثوثة في
مضامني مايضمــ ُه (قرصة على
خــد اخلســارات).ويتوال ُد اإليقاع
من خالل تكرار حــروف النفي أو
ممتتاليات اجلمل الفعلية وبذلك
تنحت الشاعرة أســلوبا ً خاصا ً
ُ
حتاو ُل الكتابة على إيقاع العالم
اجلواني بــدال ً من اإلهتمام مبايقع
خارج الذات الشاعرة.
من قصائد الديوان
مالئكة لتصلح الهواء املعطوب
أرفع عيني
مارواء النافذ ِة
عمق النهار
في
ِ
صور مت ُر برغم من ذلك
مكوكات أو مالئكة الكائن
تصلح الهواء املعطوب
ُ

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
امليســانية املبهجــة ،التــي فاجأتنا
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 قائــا »: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 « الوارثني 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،
املفارقة ،السخرية) ،أعلل هذا التماثل
والتقارب الى وجود عالقة شــخصية
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.

إصدارات اتحاد األدباء الجديدة
بــاألدب الرصني  ،واألدبــاء الكبار
يتصدى األحتاد إلصــدار الطبعة
الثانية من هذا الكتاب بعد مرور
ست وخمســن سنة على صدور
الطبعة األولى منه  ،ومن مطبعة
األحتاد آنذاك .

«وهلل أفكار أخرى»
صــدر حديثا ً وضمــن مطبوعات
إحتاد األدباء والكتّــاب في العراق
للعــام  ،2018الديوان املوســوم
« وهلل أفــكار أخــرى « للشــاعر
عباس ثائر  ،وتضمــن الديوان 33
قصيدة محاكيا فيها احلياة بروح
الفلسفة واللغة .
«طوق الفراشة»
كمــا صدر عــن االحتــاد الديوان
املوســوم « طــوق الفراشــة «
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
اســتعارة من أحد الشــعراء أو
الكتاب العامليني ليدخل في عمق
مأساة اللوحة .

هذا الصندوق رأسي
وصدر كذلك عن منشورات االحتاد
الديوان املوســوم « هذا الصندوق
رأســي « للشــاعر الوليد خالد
علوان وضم الديــوان  22قصيدة
كتبت بفترات متفاوتة من رحلة
الشاعر .
وجاء فــي قصيدة « لقاء صحفي
في املدينة القدمية « املوصل «
ســألتها  :لم تربطــن جبينك
بقطعة قماش
قالــت  :الصــداع قصيدة ترقص
برأسي
ولو زاولت الصمت كثيرا
النتفخت اللغة .

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

مسرح الفتيان
نحو مسرح للمراهقني
صــدر حديثا ً وضمــن مطبوعات
إحتاد األدباء والكتّــاب في العراق
للعــام  ،2018الكتاب املوســوم
( مســرح الفتيان نحو مســرح
للمراهقني ) لكل من أ  .د حسني
علي هارف وإميان الكبيسي .
وجاء في مقدمــة الكتاب « رغم
التعاظــم النســبي لألهتمــام
بثقافــة الطفــل عربيــا  ،ووفرة
النشاطات الثقافية في مجاالت
أدب وفنون الطفــل عامة  ،أال أن
أدب اليافعــن ما يزال يعاني فقرا
وأهماال واضحني من لدن منتجي
ثقافة أدب الطفل واملؤسســات
الثقافية املعنية به  ،وأن مســرح
اليافعني « الفتيــان « هو احللقة
األكثر ضعفا .
ما دعا املؤلفني الى دراسة شاملة
لهذا النوع املســرحي وتسليط
الضــوء على الفئة املســتهدفة
لعروضــه بوصفها متثــل مرحلة
أســاس فــي بنــاء وتشــكيل
شخصية الفرد .

ديوان «شجرة ديانا»

للشاعرة األرجنتينية اليخاندرا بيثارنيك
ترجمها عن االسبانية
حسين نهابة
1
قفزت
مني نحو الفجر
ُ
وتركت جسدي ُمتاخما ً للنور
ُ
وغنيت الوجع الذي
ُ
ولد تواً.
2
تلك هي احللول
املُقترحة علينا:
جحر ،وجدار يريد ان
ينقض...
ّ
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)
حسن
ٌ
َمن يتوقف عن اغراق يده
بحثا ً عن جزية
للمنسية الصغيرة.
الريح ستدفع
املطر والرعد.
5
ألجل دقيقة حياة مختصرة
وحيدة وعيون مفتوحة،
ألجل دقيقة أُبصر
في العقل ،زهورا ً صغيرة

تتراقص مثل كلمات
في فم األبكم.
6
في جنة ذاكرتها
تتعرى هي
غير عابئ ِة بالقدر الضروس
لبصيرتها
خائفة من ان ال تتمكن
من تسمية
اجملهول.
7
في السعير تقفز بقميصها
من جنم ِة الى جنمة
ظل الى آخر.
ومن ٍ
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
ت ُزهر هذه العظام
في الليل
وهذه الكلمات مثل االحجار
الثمينة
في حنجرة ح ّية 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.
من أعمال الراحل أحمد الربيعي

اعالن
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الحلقة 9

كتب

( لقاء العمر)

مذكرات الرئيس جالل طالباني
رحلة ستين عام ًا من التكية الى قصر السالم

تضع "الصباح اجلديد" بــني يدي القارئ الكرمي
ما ميكــن أن يوصف مبذكــرات للرئيس الراحل
جــال طالبانــي ،وتتميز املذكــرات وهي عبارة
بوح متصل لألســتاذ صاح رشــيد ،بأنها
عن ٍ
صــورة مفصلة بل تشــريح سياســي ملرحلة
حاسمة في تاريخ العراق تشمل السبعينيات
والثمانينيات والتسعينيات وحتى يومنا هذا.
ــرف عــن مام جــال من
وعلــى عكــس ما ُع ِ
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 ً
أيضــا من اضاءة البعد الشــخصي ملام
جال مما يســاعد في نهاية املطــاف الباحثني
السياســيني واملواطنني على حد سواء العرب
يجر
واالكــراد علــى االطاع على أســرار لــم ِ

التطرق اليها في املاضي.
وغني عــن القول أننا في "الصباح اجلديد" نع ّد
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.

إعداد :صالح رشيد
ترجمة :شيرزاد شيخاني

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 ،األولعام  1955في وارشــو ،وآخر في موســكو
عام  ،1957شــاع 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
الكردية واحلذاء الكــردي (كالش) وغيرها،
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
ذلــك ،فذهبنا الــى مقر إحتاد الشــباب
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
الدعوات للوفود املشاركة و تقدمي الهدايا
بإسم و فدنا.
* ومــاذا عن دوركم الشــخصي في ذلك
املهرجان؟
عندمــا وصلنا الى وارشــو وقــع حدثانالفتتان 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
عبدالرحمن الذي عرف فيما بعد بإســم
(ســامي عبدالرحمن) القيــادي املعروف
بالبارتــي الحقــا ،جاء وهــو يعتمر عقاال
عربيا ويقول بأن "مشاعره عربية خالصة
“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
مؤمترا لألحزاب الشــيوعية في العالم"!
فيما كان كرمي مروة نائب السكرتير العام
للحزب الشــيوعي اللبناني والذي يتولى
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

كذلك"؟ قالــوا "نعم ،ال نســتطيع أن
نأخذك معنا مادمت لم حتصل على اجلواز
أو الليزاباص" .فأخرجــت الليزاباص من
جيبي وقلت لهم "حسنا ،خذوا هذه هي
الليزاباص" ،فوجئوا جميعا وإســتغربوا
كيــف متكنــت مــن احلصــول عليها.
وهكذا صعدت معهم على منت الباخرة
املتوجهــة الى البحر األســود والدردنيل
ثم أوديســا ،وهناك إكتمل شمل جميع
الوفــود العربية القادمة من الســودان
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.
ناظم حكمت

سامي عبدالرحمن

سون يات سني

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

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.

* مــن غيــر هــؤالء مبــن إلتقيتــم مــن
الشخصيات العاملية في املهرجان؟
 من أهم اللقاءات في املهرجان كان لقاؤنابالشــاعر التركي الكبيــر ناظم حكمت
الذي رحب بنا بحرارة بالغة وقبلنا جميعا،
وكان ســعيدا جــدا ومتعاطفــا معنا،
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
الوفد الصيني وقال "بإســم  120مليونا
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.

السفر الى الصني
* هذا يعني بأن سفركم الى الصني جاء
نتيجة مشاركتكم في مهرجان وارشو؟
 نعــم هو كذلك ،فقــد مت توجيه الدعوةالى شــخصني فــي العراق ،األول بإســم
إحتاد الشباب الدميقراطي العراقي ،واآلخر
بإسم إحتاد شباب كردستان و ترشحت أنا
لتلبية الدعوة.سافرنا بالقطار من وارشو
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 السياسيةهناك.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 الىســوريا ،قبل أن أشارك الحقا في املهرجان
العاملي للشباب عام  1957في موسكو.
مهرجان شباب موسكو
* وكيف شــاركت في مهرجان موسكو
على الرغم من عدم توجيه الدعوة اليك؟
 ال ،ليس األمر كذلك ..فقد كان في العراقجلنــة 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 هذهاملشــاركات عمومــا .ففي ذلــك الزمن
كانــت هذه املشــاركات تعتبــر تعاطفا
مــع الشــيوعية وكان هذا كفــرا بنظر
احلكومة ،وكانت املشاركة باألساس جتري
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
التحقيقات األمنية معي.فطلبت منهم
أن أجري إتصاال هاتفيا فسمحوا لي بذلك،
فهاتفت منزل الســيدة روشــن بدرخان
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
هناك بطبيعة احلال أية وســيلة للسفر
الى دمشــق ،ال قطار وال ســيارات أجرة"،
فســألت احملقق "كيف ميكنني الســفر
الى الشــام"؟ قال "ليســت هناك سوى
سيارات احلمل الكبيرة التي تنقل احلبوب
أو األحمــال ،فإذهب وقف علــى الطريق
العام شاور على السواق عسى أن ينقلك
أحدهم إذا كان لديه مقعد أمامي شاغر،
وإال عليك أن تصعد الى ســطح السيارة
ومتشي حالك .وهكذا بعد ساعة أوإثنتني
جاءت سيارة وأشــرت لها فوقف السائق
وقال "ليس عندي مقعد شاغر في األمام،
فإذا تريــد إصعد الى الســطح" ،وهكذا
صعدت للســطح وإنطلقنا نحو دمشق،
وإســتغرقت الرحلة طوال ساعات الليل
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 أيعدة 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
صادفت عبدالقادر إســماعيل البستاني
وعبداجلبار وهبــي املعروف بأبي ســعيد
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
مساعدته بإطالق سراحي ،وأبلغته بأنني
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
لكم عريضة للحصول على الوثيقة ،وأنا
ســأخذه الى رئاسة اجلمهورية وسأجعله
الجئا سياسيا بشكل قانوني"!
* يعنــي بعــد معاناة طويلــة أصبحت
حائزا على وثيقة سفر؟
 نعم ،فالرائد رد علــى العقيد باملوافقةوعلى وجه الســرعة صوروني ثم أكملوا
إجراءات منح الليزاباص ووضعته بجيبي.
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
“وماهي ليزاباص"؟ فأخذوا يشــرحون لي
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
أمركــم وتتركونــي هنا وحيــدا أليس

*هــل مت قبــول عضويتكــم فــي إحتاد
الشبيبة العاملي؟
 ال لم يقبلونا ،بل كانت دعوتهم لنا فقطبصفة عضو مراقب ،في أول يوم وصولنا
الى موســكو بدأنا بنشــاطاتنا ،وكنت
أبحث عن أي شخص كردي يستطيع أن
يوصل صوتنا الى املال مصطفى ورفاقه،
وأفلحــت في العثــور مرة أخــرى على
محمدعلي هاشم النجفي الذي وعدني
بإيصال خبرنا الى املال مصطفى.
* وملاذا لم حتاولوا الوصول إليه عن طريق
الروس؟
 لقــد حاولنا..ذهبــت الــى الوفــدالســوفييتي 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
فيه جميــع الوفود ،فجاءنا شــخصان
يتحدثان باللهجــة الكرماجنية ،أحدهم
كان ســيد عزيز شــمزيني.وكان وفدنا
يتألــف مني ومن جبــار بيروزخان محام
من كركوك إستشــهد على يد البعثيني
فيما بعــد ،وعمر دزةيــي ،جنيب اخلفاف،
الشــيخ علي بامرني وعدد من الشباب
الشــيوعيني منهم دارا توفيق ،الدكتور
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
وتعرفنا بنفســك ككردي ســوفيتي"،
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
عزيز الذي طلب منا إخفاء شــخصيته
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".
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شريط

مبدأ الضيافة في مدينة الكرم يتنازل للفنادق
في وســط مدينــة الرمــادي،
مركز محافظــة األنبار الغربية
الصحراويــة ،تضــيء األلــوان
الواجهات األربع لفندق يعد هو
األول في تاريخ احملافظة.
فقبــل أســابيع قليلــة ،كانت
مهمة البحث عن فندق في غرب
العراق أمرا ً مستحيال ،لكن يبدو
أن عشائر محافظة األنبار التي
أصرت سابقا على منع أي عملية
لبناء ما تعــده أمــرا ً « ُمعيباً»،
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».
ويضيف هذا الشاب الذي يقدم
نفســه على أنه رجــل أعمال
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
ســيطرة عصابــات داعــش
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
إلى املنطقــة الصحراوية التي
حتــاول اســتعادة احليــاة بعد
ســنوات من الركود ،وخصوصا ً
من احملافظات العراقية األخرى.
من بني هؤالء «لــؤي رافع» الذي

قطع أكثر من مائة كيلومتر آتيا ً
من العاصمة بغــداد لتخليص
معامالت رسمية.
لكن عمل هذا العشــريني لم
ينتــه في يــوم واحــد ،واضطر
لقضاء ليلته فــي الفندق الذي
يتســع لثمانــن شــخصا ً 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

ملون

دراسة تحدد العمر الذي يجب
عنده التوقف عن التدخين
توصل مجموعــة من األطباء إلى العمر املناســب لإلقالع
عن التدخني ،إذ وجدوا أن الفترة مابني  40إلى  45ســنة هي
أفضل فترة لإلقالع.
وأظهرت الدراســة أنه بعــد مرور  5ســنوات 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 نحو 6ماليني 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 يوميا ً على مدار  20عاما ً
معرضون بنسبة  70%لإلصابة بالنوبات القلبية و السكتات
الدماغية.

هيكل خرســاني مهجور ،كان
محاولة من قبل شــركة تركية
لبنــاء فنــدق في األنبــار العام
 ،2013لكن األعمال توقفت مع
سيطرة داعش في العام ،2014
حتى أن املتطرفني لــم يدخلوا
الفنــدق علــى وفق ما يشــير
سكان.
ويؤكد السكان اليوم أن الفنادق
ضروريــة أيضــا في مســألة
التجارة ،إذ إن املستثمرين الذين
قد يأتون إلى احملافظة ،لن يبقوا
أليام عــدة في منزل شــخص
معني ،وأيضا ،فسيكون الفندق
مركــزا ً لعقد مؤمتــرات وندوات
واجتماعــات ،خصوصــا ً ،فيما
تنتظر احملافظــة نهضة ما بعد
دحر التنظيم اإلرهابي.
ولم ينته وجــود املتطرفني متاما ً
في احملافظة ،إذ ما يزال بعضهم
طليقا فــي املناطق احلدودية مع
سوريا.
ومعانــاة احملافظة على مدى 15
عامــاً ،ومحاولة إدخــال ظاهرة
جديــدة ،ال تلغــي بالنســبة
للشــيخ إبراهيم خليل احلامد
ضرورة احلفاظ على التقاليد.
ويقول شيخ عشــيرة البوعلي
األنباريــة بعباءتــه الســوداء
وكوفيتــه املتدلية على كتفيه
إن «هذه ليســت عــادات آبائنا
وأجدادنا ،الضيوف تأتي للعشائر،
هذا ما نعرفه ،وهذه الفنادق تؤثر
سلبا على سمعتنا».

متابعة الصباح الجديد :

الفنادق أمــرا ً مخجال ومناقضا ً
ملبدأ الضيافة.
وعندما يباشر أهالي األنبار ببناء
منازلهم ،تكون املساحة األكبر
مخصصــة للديوانيــة {قاعة
االســتقبال} ،حتى لو كان ذلك
على حساب باقي غرف املنزل.
وفي وسط مدينة الرمادي ،يوجد

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  203من أطفال املدارس ،الذين تــراوح أعمارهم بني 8
و 12عاماً ،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”.

الموصل تستمع للموسيقى في أول حفل بعد طرد عصابات « داعش «
متابعة الصباح الجديد :
أول شــيء فعله عازف العــود العراقي
فاضل البــدري بعد طرد عصابات داعش
من مدينته املوصــل ،كان الوصول الى
آالته املوسيقية.
وكان البــدري مطلوبــا ً مــن جانــب
العصابات اإلرهابية الذي كان ي ُ ّحرِم الفن
في أثناء فترة ســيطرته علــى املدينة،
التي استمرت ثالث ســنوات بني 2014
و ،2017وكان يعاقب ويقتل املوسيقيني
والشعراء.
واختبــأ البدري بعــد أن أخفــى آالته
املوســيقية.وبعد التنظيــم ،على يد
القوات العراقية وحتالف بقيادة الواليات

تقرير

كلمات متقاطعة

الحرب العالمية األولى نشرت
موسيقى الجاز في أوروبا

متابعة الصباح الجديد :
في العام  1917رافقت موســيقى غريبة
دخول الواليــات املتحدة احلــرب العاملية
األولى فقد حل اجلاز الذي كان ناشــئا في
تلك الفترة ويعرف بـ»راغتامي» على فرنسا
مع اجلوقات العســكرية األميركية التي
أحدثت تغييرا ً كبيرا ً على الساحة الفنية
األوروبية.
ومن املعترف به أن دخول هذه املوســيقى
تزامن مــع وصول الكتيبة  369لســاح
املشــاة إلى الســواحل الفرنسية وفي
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 قائال ً «واجلديد في ذلك أن العازفني
كانوا من السود الى جانب العنصرية كان
ذلك يشــكل أمرا ً خارجا ً عــن املألوف في
تلك الفترة».
وقد أحيت «هارلــم هيلفايترز» في نانت
في  12فبراير/شــباط  1918على مسرح
غراســان ،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  1913-1912على شــكل كتيبات
موســيقية مصدرها لندن ألن الناشرين
البريطانيــن كانت لديهــم اتفاقات مع
الفرنسيني .بني  1900و 1914بيعت أربعة
ماليني آلة بيانو في فرنسا».
هذا التيار اجلديد طبع املؤلفني املوسيقيني
مثل إريك ســاتي الذي أدخــل «راغتامي»
إلى باليه «باراد» فــي العام  1917وإيغور
سترافينســكي وموريس رافيل وداريوس
ميو.
ويوضح لــوران كونيي «أحبــوا في هذه
املوسيقى وتيرتها وحيويتها مع أنهم في
النهاية تخلوا عنها سريعا».
في املقابل انتقلت عدوى هذه املوسيقى
إلــى الفنانني االســتعراضيني من أمثال

جاز وحرب فرنسا
ويقــول ديــكال «الفــرق العســكرية
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 إيــا 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
 .1925وبدأت تصل فرنسا أولى أسطوانات
ديوك إيلنغتون.
ويقول لوران كونيي «النظرة إلى الســود
تغيرت .وكلمة جاز حتمل إلى احللم .وهي
مرتبطة بفكرة احلياة واحليوية والســرعة
ومرتبطة بحداثة تلــك احلقبة .فالعالم

دوائر خدمية

هواتف تهمك

أفقي

عامودي

 .1مضيق بحري قرب اليمن
 .2القدرة على الرؤية بالعقل ال العني
 oنصف مولع
 .3تكلم عن شــخص ما في غيابه
 oيغطي اخلروف  oاالحســاس وتوقع
اخلير أو الشر
 .4اشتياق لدرجة املرض (م)  oالتقط
(الطير) مبنقاره  oإلهي
 .5الف سنة  oحيوان لطيف مكار
 .6ذكر الطير  oبيت احليوان البري (م)
 .7املنزل اجملاور  oاستعراض الفن
 .8حول إلــى فتات  oغصبا  oكثيف
غير مرتب
 .9رجــل الديــن الــذي يقــدم قرارا
مبرجعية دينية في أمور احلياة
 .10الصفات واملالمح  oذبح

 .1دب صيني مهدد باالنقراض  oفي
أغاني ومواويل فلسطني وبالد الشام
 .2أمهات الكتب
 .3متشابهان  oالكلب يوصف وصفا
طيبا  oقوة الضرب (اجلبر)
 .4أوعية لزراعــة النبات  oواحد في
طــاول الزهــر  oيكتب بــكل لغات
العالم ولكنه ال يقرأ
 .5طراوة  oاقترب منها الليل (م)
 .6منطقــة املفصل بني الســاعد
والزند  oهزت بجناحيها بسرعة
 .7نصف جلنة  oمعسكرات اجليش
 .8من ملوك مصر  oعملة صعبة
 .9عنادل
 .10روائي وأديب ميني

حظك اليـوم

موريس شوفالييه الذي اكتشف الراغتامي
من خالل مقطوعــات العام  1914عندما
كان ضمن كتيبة مشــاة في بلفور .وهو
ألــف العام  1920عمال بعنــوان «لي جاز
باندز».
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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
السينما الناطقة وراحت االستوديوهات
تســتعني بعازفني فكان يســتمع إليهم
وهم يعملون».
فــي العــام  1933اســتوحى 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.
وبات موسيقى ترينيه «مطبوعة باحلرية
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.

المستشفيات واألماكن الطبية
النعمــان
الكاظمية
اليرموك

عبوة واحدة من مشروبات
الطاقة تضر الشرايين
ّ
حذرت 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
( 17 12-سنة) يســتهلكون مشروبات الطاقة ،وأن معظم
مســتهلكي هذه املشروبات ينتمون للفئة العمرية بني 18
و 34ســنة ،و مت إجراء جتربة شارك فيها أصحاء غير مدخنني
أعمارهــم بني  20و 44ســنةُ ،طلب منهم تناول مشــروب
للطاقــة ،واخلضوع لفحــص يقيس مدة تدفــق الدم في
الشرايني”.
واضافت الدراســة ،انه “عند إجراء الفحص بعد  90دقيقة
من تناول املشــروب تبني تأثر تدفق الدم ســلبا ً من مستوى
قياس  5.1إلى  ،2.8مبينة ان ” تناول عبوتني من مشــروبات
الطاقة في اليوم يضر صحة القلب”.

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
مزيجا ً من املوســيقى الكالســيكية
الغربيــة والعراقية ،علــى ضفاف نهر
دجلة.
وقاد احلفل الفنان كــرمي وصفي القائد
السابق لفرقة أوركســترا بغداد حيث
عزفت فرقة فارابي أوركسترا الزائرة إلى
جانب موسيقيني محليني.

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 جدا ً لكنها
حتمل شــجنا ً كبيرا ً يحكــي معاناتنا
وعذاباتنا التي قضيناها حتت ســيطرة

4222074
5222111
5429120

العلوية
الكرخ للوالدة
ابن البلدي
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الحمل

الثور

الجوزاء

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.

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.

السرطان

األسد

الميزان

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.

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.

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.

العذراء

العقرب

القوس

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.

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.

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.

الجدي

الدلو

الحوت

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

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.

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

7191218
2512288
8212061

لالبالغ عن الجريمة

07901737723
07901737727
07901737726

للمشاركة على صفحة منوعات الصباح الجديد
التواصل معنا عبر اإلميالت أدناه
assabahaljaded@yahoo.com
assabahaljaded@newsabah.com
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ﺍﻟﻴﻮﻡ ..ﻣﺒﺎﺭﺍﺗﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻮﻟﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻟﻤﻤﺘﺎﺯ ﺍﻟﻜﺮﺓ

ﺗﺮﺷﻴﺢ ﻣﺴﻌﻮﺩ ﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺑﺎﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻵﺳﻴﻮﻱ
ﺑﻐﺪﺍﺩ ـ ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ:
ﻗﺮر اﻻﲢــﺎد اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم،
ﺗﺮﺷــﻴﺢ رﺋﻴﺴــﻪ ،ﻋﺒــﺪ اﳋﺎﻟﻖ
ﻣﺴــﻌﻮد ،ﻟﻌﻀﻮﻳــﺔ اﳌﻜﺘــﺐ
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﻼﲢﺎد اﻻﺳﻴﻮي ،وذﻟﻚ
ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺠﺮي ﻓﻲ
اﻟﺴﺎدس ﻣﻦ ﻧﻴﺴﺎن اﳌﻘﺒﻞ.
وﻗﺎل اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ ،ﻋﻠﻲ ﺟﺒﺎر ﻓﻲ
ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت ﺻﺤﻔﻴــﺔ ،إن اﻻﲢﺎد
ﻗﺮر ،ﺑﺎﻻﺟﻤﺎع ،ﺗﺮﺷــﻴﺢ ﻣﺴﻌﻮد.
وﺑــﲔ أن اﻻﲢﺎد ﺳــﻴﻌﻤﻞ ﺑﻜﻞ
ﻗﻮﺗﻪ ﻣﻦ أﺟــﻞ ﺿﻤﺎن ﻓﻮز رﺋﻴﺲ
اﻻﲢﺎد ﺑﺎﳌﻨﺼﺐ اﻵﺳــﻴﻮي ،اﻟﺬي
ﻳﻌﺪ اﺳــﺘﺤﻘﺎﻗﺎ ﻣﻬﻤــﺎ ﻟﻠﻜﺮة
اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ ،ﺑﺎﻟﺸــﻜﻞ اﻟﺬي ﻳﻌﻮد
ﺑﺎﻟﻔﺎﺋﺪة ﻋﻠﻴﻬﺎ ،ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻮاﺟﺪ
اﻟﻌــﺮاق ﻓــﻲ ﻋﻀﻮﻳــﺔ اﳌﻜﺘﺐ
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﻼﲢﺎد اﻵﺳﻴﻮي.
وﺗﻘــﺎم اﻟﻴﻮم اﳋﻤﻴــﺲ ﻣﺒﺎراﺗﺎن
ﺿﻤﻦ اﳉﻮﻟﺔ ذاﺗﻬﺎ ،ﻓﻔﻲ ﻣﻠﻌﺐ
اﻟﺸــﻌﺐ اﻟﺪوﻟﻲ ﻳﻠﺘﻘﻲ اﻟﺰوراء
ﺑﻀﻴﻔﻪ ﻓﺮﻳﻖ اﻟﺒﺤﺮي ،اﻣﺎ ﻣﻠﻌﺐ
اﻟﻔﻴﺤﺎء ﻓــﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﺒﺼﺮة
ﻓﻴﻀﻴــﻒ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﻧﻔﻂ اﳉﻨﻮب
واﻟﻨﺠﻒ.
وﺗﻘﺎم ﻏــ ﹴﺪ اﳉﻤﻌــﺔ  5ﻣﺒﺎرﻳﺎت،
ﻓﻴﻠﻌﺐ اﳉﻮﻳﺔ وأرﺑﻴﻞ ﻓﻲ ﻣﻠﻌﺐ
اﻟﺸــﻌﺐ اﻟﺪوﻟــﻲ ،وﻳﻀﻴــﻒ
ﻣﻠﻌﺐ اﻟﺘﺎﺟﻲ ﻣﺒﺎراة اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت
اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴــﺔ وأﻣﺎﻧــﺔ ﺑﻐﺪاد ،ﻓﻲ
ﺣﲔ ﺗﻘﺎم ﻣﺒــﺎراة ﻓﺮﻳﻘﻲ اﳌﻴﻨﺎء
واﻟﻄﻠﺒــﺔ ﻓﻲ ﻣﻠﻌــﺐ اﻟﻔﻴﺤﺎء،
وﻳﻀﻴﻒ اﻟﻜﺮخ ﻓﻲ ﻣﻠﻌﺒﻪ ﻓﺮﻳﻖ

ﻋﺒﺪ اﳋﺎﻟﻖ ﻣﺴﻌﻮد
اﻟﻨﻔــﻂ ،اﻣــﺎ ﻣﺒــﺎراة اﻟﺪﻳﻮاﻧﻴﺔ
وﻓﺮﻳــﻖ اﳊﺴــﲔ ﻓﺴــﺘﻘﺎم ﻓﻲ
ﻣﻠﻌﺐ اﻻول.
وﻓﻲ ﻳﻮم اﻟﺴــﺒﺖ ﲡﺮى ﻣﺒﺎراﺗﺎن
ﻓﻲ اﺧﺘﺘﺎم اﳉﻮﻟﺔ ذاﺗﻬﺎ ،ﻓﻴﻠﻌﺐ
ﻧﻔﻂ اﻟﻮﺳــﻂ واﻟﺴــﻤﺎوة ﻓﻲ
ﻣﻠﻌﺐ ﻛﺮﺑــﻼء اﻟﺜﺎﻧــﻮي ﻟﻮﺟﻮد

ﺻﻴﺎﻧﺔ ﻓﻲ ﻣﻠﻌﺐ ﻛﺮﺑﻼء اﻟﺪوﻟﻲ،
وﻳﻀﻴﻒ ﻣﻠﻌﺐ ﻣﻴﺴــﺎن اﻟﺪوﻟﻲ
ﻣﺒــﺎراة ﻓﺮﻳﻘــﻲ ﻧﻔﻂ ﻣﻴﺴــﺎن
واﳊﺪود.
وﻳﻘﻒ ﻓﺮﻳــﻖ اﻟﻘــﻮة اﳉﻮﻳﺔ ﻓﻲ
ﺻﺪارة اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ وﻟﻪ  15ﻧﻘﻄﺔ ،ﺛﻢ
ﻧﻔﻂ ﻣﻴﺴــﺎن وﻟﻪ  13ﻧﻘﻄﺔ ،ﺛﻢ

ﻧﻔﻂ اﻟﻮﺳﻂ ﺑـ  12ﻧﻘﻄﺔ ،وﻓﻲ
ﺻﺪارة اﻟﻬﺪاﻓﲔ ،ﻳﻘﻒ  4ﻻﻋﺒﲔ
ﺑﺎﻟﺼﺪارة وﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﻢ  5أﻫﺪاف،
ﻫﻢ )ﻫﺪاف اﳌﻮﺳــﻢ اﻟﺴــﺎﺑﻖ،
وﺳﺎم ﺳﻌﺪون ﻣﻦ ﻧﻔﻂ ﻣﻴﺴﺎن،
وﻋﻼء ﻣﺤﻴﺴــﻦ ﻣــﻦ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء
وﻣﺤﻤــﻮد ﺧﻠﻴــﻞ ﻣــﻦ اﻟﻜﺮخ

وﻣﺤﻤﺪ داود ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻂ(.
وأﻋﻠﻨﺖ ﳉﻨــﺔ اﳌﺴــﺎﺑﻘﺎت ﻓﻲ
اﻻﲢــﺎد اﳌﺮﻛﺰي ،إﻳﻘــﺎف اﻟﺪوري
اﳌﻤﺘــﺎز ،ﺑﻌــﺪ اﻧﺘﻬــﺎء اﳉﻮﻟــﺔ
اﻟﺴــﺎﺑﻌﺔ وﳌــﺪة  12ﻳﻮﻣﺎ.وﻗﺎل
ﻋﻀﻮ ﳉﻨﺔ اﳌﺴﺎﺑﻘﺎت ،ﺻﺎدق ﻋﺒﺪ
اﳊﺴﲔ ،ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت ﺻﺤﻔﻴﺔ

إن اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻗﺮرت إﻳﻘــﺎف اﻟﺪوري
 12ﻳﻮﻣــﺎ اﻋﺘﺒــﺎرا ﻣﻦ اﻟﻌﺎﺷــﺮ
ﻣﻦ اﻟﺸــﻬﺮ اﳉﺎري وﺣﺘﻰ  23ﻣﻦ
ﻧﻔﺲ اﻟﺸــﻬﺮ ﻹﺗﺎﺣــﺔ اﻟﻔﺮﺻﺔ
ﻟﻠﻤﻨﺘﺨــﺐ اﻟﻮﻃﻨــﻲ ﻟﻠﻤﻐﺎدرة
إﻟﻰ اﻹﻣﺎرات ،ﻟﻠﺪﺧﻮل ﲟﻌﺴــﻜﺮ
ﺗﺪرﻳﺒﻲ ﻳﺴــﺒﻖ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﺑﻮﻟﻴﻔﻴﺎ
ﻳﻮم  20ﻣﻦ اﻟﺸﻬﺮ اﳊﺎﻟﻲ.
وﺑﲔ أن اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻗﺮرت إﻗﺎﻣﺔ ﺟﻮﻟﺔ
إﻳــﺎب دور اﻟـ  32ﻣﻦ ﺑﻄﻮﻟﺔ ﻛﺄس
اﻟﻌﺮاق أﺛﻨﺎء ﺗﻮﻗﻒ اﳌﺴﺎﺑﻘﺔ ،وﻣﻦ
اﳌﻨﺘﻈﺮ أن ﺗﻘــﺎم ﺟﻮﻟﺔ اﻟﺬﻫﺎب
اﻋﺘﺒﺎرا ﻣــﻦ  14ﺗﺸــﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ
اﳉﺎري.
ﻳﺸﺎر إﻟﻰ أن اﻟﻘﻮة اﳉﻮﻳﺔ ﻳﺘﺼﺪر
اﻟﺪوري اﳌﻤﺘﺎز ﺑﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎء اﳉﻮﻟﺔ
اﻟﺴﺎدﺳﺔ ﻣﻦ اﻟﺪوري وﺑﺮﺻﻴﺪ 15
ﻧﻘﻄﺔ ﻣﻦ  5ﻣﺒﺎرﻳﺎت ﻓﻘﻂ.
وﻗــﺎل ﻣﺼﺪر ﻣﻘﺮب ﻣﻦ اﳌﺪرب ﻓﻲ
ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت ﺻﺤﻔﻴﺔ ،إن ﻛﺎﺗﺎﻧﻴﺘﺶ
أﺑﺪى إﻋﺠﺎﺑــﻪ ﲟﻬﺎﺟــﻢ اﻟﻜﺮخ،
ﻣﺤﻤﻮد ﺧﻠﻴﻞ ،اﻟﺬي ﺳــﺠﻞ ﻫﺪف
ﻓﺮﻳﻘﻪ اﻟﻮﺣﻴﺪ ﻓﻲ ﺷــﺒﺎك اﻟﺰوراء،
وﻗﺪم ﻣﺴﺘﻮى ﳑﻴﺰ ﻓﻲ اﻟﻠﻘﺎء اﻟﺬي
ﺣﻀﺮه ﻣﺪرب اﳌﻨﺘﺨــﺐ اﻟﻌﺮاﻗﻲ
وﻣﺴﺎﻋﺪه أﺣﻤﺪ ﺧﻠﻒ.
وﺑﲔ أﻧﻪ ﻓﻲ ﻣﺒﺎراة اﻟﻨﻔﻂ واﳌﻴﻨﺎء،
واﻟﺘﻲ ﺣﻀﺮﻫــﺎ ﻛﺎﺗﺎﻧﻴﺘﺶ أﻳﻀﺎ،
وﻗــﻊ اﺧﺘﻴﺎره ﻋﻠــﻰ ﻻﻋﺐ اﻟﻨﻔﻂ
وﻟﻴــﺪ ﻛــﺮﱘ ..وأوﺿــﺢ أن اﳌﺪرب
اﻟﺴــﻠﻮﻓﻴﻨﻲ ،ﺳــﻴﻀﻢ اﻟﻼﻋﺒﲔ
ﻟﻠﻘﺎﺋﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﳌﻘﺒﻠﺔ ،ﺣﻴﺚ
ﻳﺴﺘﻌﺪ أﺳــﻮد اﻟﺮاﻓﺪﻳﻦ ﳌﻮاﺟﻬﺔ
ﺑﻮﻟﻴﻔﻴﺎ ودﻳﺎ ﻓﻲ  20ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ اﳉﺎري
ﺑﺎﻹﻣﺎرات.

ّ
ﺗﻜﺮﻡ ﻣﻮﺍﻫﺐ ﺃﻟﻌﺎﺏ ﺍﻟﻘﻮﻯ
ﺃﻧﺸﻄﺔ ﻣﻨﻮﻋﺔ ﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ ﻭﻣﻨﺘﺪﻳﺎﺕ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﺼﺪﺭ ﺷﺆﻭﻥ ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻢ
ﺑﻐﺪﺍﺩ ـ ﻛﺮﻳﻤﺔ ﺍﻟﺮﻛﺎﺑﻲ*
ان ﰎ ﻣﻼﺣﻈــﺔ ﺗﺎﺧﺮ اﻟﻌﻤﻞ وﻛﺬﻟﻚ اﳋﺎﺻﺔ
ﺑﺎﳌﻨﺎﻇﺮات.اﻟﻘﺮﻋﺔ ﺷــﻜﺮ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻟﻤﺘﻔﻮﻗﻴﻦ ﻓﻲ ﺑﻄﻮﻟﺔ ﺍﻟﺮﺍﺣﻞ ﺳﻌﺪ ﻧﺎﻣﻖ
ﺳــﻴﻘﻴﻢ ﻣﻨﺘﺪى ﺷــﺒﺎب اﳊﻜﻴﻢ راﺟﻴــﺎ اﻻﻫﺘﻤــﺎم ﺑﺎرﺿﻴــﻪ اﳌﻠﻌﺐ وﺑﻌــﺪ ﺧﺘــﺎم

اﻣﺴﻴﺔ ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ رﻳﺎﺿﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺮح
اﳌﻨﺘﺪى ﺑﺤﻀﻮر اﻟﺸــﺎﻋﺮ واﻻﻋﻼﻣﻲ
اﻟﻜﺒﻴﺮ )ﻋﻠﻲ ﺳﻠﻤﺎن ﻏﺎﻟﻲ( واﻟﻼﻋﺐ
واﻟﻨﺠﻢ اﻟﺪوﻟــﻲ )ﻛﺮﱘ ﺻﺪام( ﻋﺼﺮ
ﻳﻮم ﻏــ ﹴﺪ اﳉﻤﻌﺔ اﻟﺴــﺎﻋﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
ﻋﺼﺮا وﻫــﻲ دﻋﻮة ﻋﺎﻣــﺔ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ
ﻟﻠﺤﻀــﻮر واﳌﺸــﺎرﻛﺔ اﻟﻔﺎﻋﻠــﺔ
وﺳــﻴﻜﻮن ﻫﻨﺎﻟــﻚ اﻟﻌﺪﻳــﺪ ﻣــﻦ
اﳌﻠﺘﻘﻴﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻧﺼﻒ ﺷــﻬﺮﻳﺔ
ﺳﺘﻨﻈﻤﻬﺎ اﳌﺪﻳﺮﻳﺔ ﻣﻦ اﺟﻞ ﺑﺚ روح
اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﺑﲔ اﳌﺒﺪﻋﲔ واﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ
اﻟﺘﺠــﺎرب اﻻﺑﺪاﻋﻴــﺔ اﳉﺪﻳﺪة ﺣﻴﺚ
ﺗﻌﺘﺒﺮ اﳌﻠﺘﻘﻴﺎت ﺑﻮاﺑﺔ ﻟﻼﻧﻔﺘﺎح ﻋﻠﻰ
ﺛﻘﺎﻓﺎت ﺟﺪﻳﺪة ﻓﻲ اﳌﺸﻬﺪ اﻻﺑﺪاﻋﻲ.
ﻓﻴﻤﺎ ﰎ زﻳﺎرة ﻣﻠﻌــﺐ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﺼﺪر
 5000ﻣﺘﻔﺮج ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺪﻳﺮ ﺷــﺒﺎب
ورﻳﺎﺿﺔ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﺼﺪر اﻟﺴﻴﺪ ﺣﺴﺎم
اﳉﺰاﺋﺮي وﳑﺜﻞ ﻣﻔﺘﺶ اﻟﻌﺎم اﻟﺴﻴﺪ
ﻣﻬﺪي اﳌﻮﺳــﻮي ﺣﻴﺚ ﺛﻤﻦ اﳉﺰاﺋﺮي
ﺟﻬﻮد اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﻣﻴﻢ اﳌﻠﻌﺐ
ﻣﺘﻤﻨﻴــﺎ ﻣﻨﻬﻢ ﺳــﺮﻋﻪ اﻻﳒﺎز ﺑﻌﺪ

وﻛﺬﻟﻚ اﳌﺮاﻓﻖ اﻻﺧﺮى.
وﻗﺪ ﺟﺮت ﻗﺮﻋﺔ ﺑﻄﻮﻟﺔ ﻛﺄس اﳌﺪارس
اﻟﻌﻠﻤﻴــﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻈﻤﻬﺎ اﻟﺸــﻌﺒﺔ
اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﲟﺸــﺎرﻛﺔ  8ﻣــﺪارس ﻣﻦ
اﻋﺪادﻳﺎت ﻣﺪﻳﻨــﺔ اﻟﺼﺪر وﻗﺪ ﺣﻀﺮ
ﳑﺜﻠﻲ اﳌﺪارس ﺣﻴﺚ ﺳﻴﺸــﺎرك ﻓﻲ
اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ  4ﻣﺪارس ﻟﻠﺒﻨﺎت و 4ﻣﺪارس
ﻟﻠﺒﻨﲔ وﺣﺴــﺐ ﻧﻈﺎم اﻟﺘﺴــﻘﻴﻂ
اﻟﻔﺮدي ﻟﻠﻤﻨﺎﻇﺮات اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ.
ﺳــﻴﻜﻮن اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﻓﻲ ﻣﻘﺮ اﳌﺪﻳﺮﻳﺔ
وﲡــﺮى اول ﻣﻨﺎﻇــﺮة ﺑــﲔ اﻋﺪادﻳﺔ
اﻟﻔﻴﺤﺎء ﻟﻠﺒﻨﺎت وﻣــﺮﱘ اﻟﻌﺬراء ﻳﻮم
اﻻﺣﺪ اﳌﻮاﻓﻖ  11/18وﻳﻮم اﻻﺛﻨﲔ ﺑﲔ
اﻋﺪادﻳﺔ اﻟﻮارﺛﲔ ﻟﻠﺒﻨــﲔ واﻟﺮاﻓﺪﻳﻦ
وﻳــﻮم اﻟﺜﻼﺛﺎء ﺑــﲔ اﻟﻌﻘﻴﻠﺔ ﻟﻠﺒﻨﺎت
واﻟﺒﺘــﻮل وﻓﻲ ﻳﻮم اﻻرﺑﻌــﺎء اﳌﻮاﻓﻖ
 11/21ﺑــﲔ اﺑﻮ ذر ﻟﻠﺒﻨــﲔ واﳌﺒﺮﻗﻊ
وﺳــﻴﺘﻢ ﲢﺪﻳــﺪ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺸــﺒﻪ
اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ واﻟﻨﻬﺎﺋﻴــﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ وﻗﺪ
ﺣﻀﺮ اﺳــﺎﺗﺬة اﺷــﺮاف ﻣﻦ ﺗﺮﺑﻴﺔ
اﻟﺮﺻﺎﻓﺔ 3اﻟﺬﻳﻦ ﺳﻴﻌﺪون اﻻﺳﺌﻠﺔ

اﳌﺪﻳﺮﻳﺔ ﺣﺴﺎم اﳉﺰاﺋﺮي ﳑﺜﻠﻲ اﳌﺪارس
وﳉﻨﺔ اﻻﺷــﺮاف ﻋﻠــﻰ ﺣﻀﻮرﻫﻢ
ﻣﺜﻨﻴﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺎون اﳌﺸﺘﺮك اﻟﺪاﺋﻢ
ﻣﻊ ﻣﺪارس اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ اﳉﻮاﻧﺐ
اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ
ﻳﺨﺪم ﺷﺮﻳﺤﺔ اﻟﺸﺒﺎب ﻓﻲ اﳌﺪﻳﻨﺔ.
وﻗﺪ اﺣﺘﻀﻦ ﻣﻨﺘﺪى ﺷﺒﺎب ﺟﻤﻴﻠﺔ
ورﺷــﺔ ﻓﻲ )ﻛﻴﻔﻴــﺔ ﻛﺘﺎﺑﺔ اﳋﺒﺮ
اﻟﺼﺤﻔﻲ( اﻗﺎﻣﻬﺎ اﻟﺒﻴﺖ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ
ﺣﺎﺿــﺮت ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺴــﺆوﻟﺔ اﻟﺒﻴﺖ
اﻟﺴﺖ زﻳﻨﺐ ﻓﺨﺮي ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻊ ﻣﻦ
اﳌﺸﺎرﻛﲔ ﺷﻤﻠﺖ اﻟﻮرﺷﺔ ﻋﺮض
اﻟﻔﻘﺮات ﻋﻠﻰ ﺷﺮاﺋﺢ اﻟﺒﻮرﺑﻮﻳﻨﺖ
ﻣــﻊ ﻣﺴــﺎﻫﻤﺔ اﳌﺸــﺎرﻛﲔ ﻓﻲ
اﻟﺘﻤﺎرﻳــﻦ اﻟﻮرﻗﻴﺔ ﺑﺤﻀﻮر ﻣﺤﻤﺪ
ﻋﺒﺪاﻟﻨﺒــﻲ ﻣﺴــﺆول اﻹﻋﻼم ﻓﻲ
ﻣﻨﺘﺪى ﺷــﺒﺎب ﺟﻤﻴﻠﺔ وﻓﻲ اﳋﺘﺎم
ﰎ ﺗﻮزﻳﻊ ﺷــﻬﺎدات اﳌﺸﺎرﻛﻪ ﻋﻠﻰ
اﳊﻀﻮر.
* إﻋﻼم ﺷﺒﺎب اﻟﺼﺪر

ﺗﻮﻧﺲ ﻳﺴﺘﻌﺪ ﻟﻠﻘﺎﺀ ﻣﺼﺮ
ﺗﻮﻧﺲ ـ ﻭﻛﺎﻻﺕ:
ﻳﻨــﻮي ﻣﻨﺘﺨــﺐ ﺗﻮﻧــﺲ ،اﻟﺪﺧﻮل
ﻓﻲ ﻣﻌﺴــﻜﺮ ﲢﻀﻴﺮي ،اﺳﺘﻌﺪادﹰا
ﳌﻮاﺟﻬﺔ ﻧﻈﻴﺮه اﳌﺼــﺮي ،ﻓﻲ إﻃﺎر
اﳉﻮﻟﺔ اﳋﺎﻣﺴﺔ ﻣﻦ ﻋﻤﺮ اﻟﺘﺼﻔﻴﺎت
اﳌﺆﻫﻠــﺔ ﻷﱈ أﻓﺮﻳﻘﻴــﺎ اﻟﻜﺎﻣﻴــﺮون
.2019
وﻳﺤﻞ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺗﻮﻧــﺲ ،ﺿﻴ ﹰﻔﺎ ﻋﻠﻰ

ﻧﻈﻴﺮه اﳌﺼﺮي ،ﻓﻲ  16ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ
اﳉﺎري ،ﻋﻠــﻰ ﻣﻠﻌﺐ ﺑــﺮج اﻟﻌﺮب.
وﻣﻦ اﳌﻨﺘﻈﺮ أن ﺗﺴــﺎﻓﺮ ﺑﻌﺜﺔ ﻧﺴﻮر
ﻗﺮﻃﺎج إﻟﻰ اﻹﺳــﻜﻨﺪرﻳﺔ ،أﻣﺲ ،أي
ﻗﺒﻞ ﻳﻮﻣﲔ ﻣــﻦ ﻣﻮﻋﺪ اﻟﻠﻘﺎء.وﻳﻘﻮد
ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺗﻮﻧﺲ ،اﳌﺪرﺑﺎن ﻣﺮاد اﻟﻌﻘﺒﻲ
وﻣﺎﻫــﺮ اﻟﻜﻨﺰاري ،ﺑﻌــﺪ إﻗﺎﻟﺔ ﻓﻮزي
اﻟﺒﻨﺰرﺗﻲ ﻣﻦ ﺗﺪرﻳﺐ اﻟﻔﺮﻳﻖ.

ﺗﻘﺮﻳﺮ

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

ﺇﻋﻼﻡ ﺷﺆﻭﻥ ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻢ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎﺕ
اﺣﺘﻔــﺖ داﺋــﺮة ﺷــﺆون اﻷﻗﺎﻟﻴــﻢ
واﶈﺎﻓﻈﺎت ،ﺑﻮزارة اﻟﺸﺒﺎب واﻟﺮﻳﺎﺿﺔ،
ﳑﺜﻠﺔ ﺑﺎﳌﺮﻛﺰ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻷﻟﻌﺎب اﻟﻘﻮى
ﻓﻲ ﺑﻐــﺪاد ﲟﺠﻤﻮﻋــﺔ ﻣﺘﻤﻴﺰة ﻣﻦ
اﻟﻼﻋﺒﲔ اﳌﻮﻫﻮﺑــﲔ ﻫﻴﻤﻨﻮا ﻣﺆﺧﺮا ﹰ
ﻋﻠﻰ اﻟﻘــﺎب ﺑﻄﻮﻟ ﹴﺔ اﺳــﺘﺬﻛﺎرﻳ ﹴﺔ
ﻟﻠﺮاﺣﻞ ﺳﻌﺪ ﻧﺎﻣﻖ  ،اﻗﻴﻤﺖ ﺑﺈﺷﺮاف
اﻻﲢﺎد اﻟﻔﺮﻋﻲ ﻟﻠﻌﺒﺔ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ
ﻛﺮﻛﻮك ،ﺣﻴــﺚ ﲤﻜﻦ وﻓﺪ اﳌﺮﻛﺰ ﻣﻦ
ﺣﻴﺎزة اوﺳــﻤﺔ اﻟﺒﻄﻮﻟــﺔ ﻓﻲ ﻓﺌﺔ
اﻟﻨﺎﺷــﺌﲔ ﺑﺘﻔــﻮق اﻟﻼﻋﺒﲔ ﺿﺤﻰ

ﺣﺴﲔ وﺳﺎرة ﻓﺎﺿﻞ وﻧﺮﺟﺲ ﺣﺴﲔ
وﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴــﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﻧﺎﻟﻮا اﳌﺮﻛﺰ
اﻻول ﻓﻲ رﻛﻀﺔ  3أﻻف ﻣﺘﺮ ﺑﺈﺷﺮاف
اﳌﺪرب ﺣﺴــﲔ ﻋﺒﻮد ،واﳌﺪﻳﺮ اﻟﻔﻨﻲ،
ﻋﺼﺎم ﻛﺎﻇﻢ.
وﻗﺎل ﻣﺪﻳﺮ اﳌﺮﻛــﺰ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺮﻋﺎﻳﺔ
اﳌﻮﻫﺒﺔ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴــﺔ ﻷﻟﻌﺎب اﻟﻘﻮى
د .ﺻﺮﻳﺢ ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﱘ ان اﳌﺮﻛﺰ ﻗﺪم
ﺷﻬﺎدات ﺗﻘﺪﻳﺮﻳﺔ ﻟﻼﻋﺒﲔ ﺗﺜﻤﻴﻨﺎ ﹰ
ﳉﻬﻮدﻫــﻢ وﲤﻴﺰﻫــﻢ واﻟﻨﺘﺎﺋــﺞ
اﻟﺘــﻲ اﺣﺮزوﻫــﺎ ﻓــﻲ اﻟﺒﻄﻮﻟــﺔ
اﻟﻮدﻳــﺔ ،ﻣﺆﻛــﺪا ﹰ ان اﳌﻮﻫﻮﺑــﲔ

ﻳﻮاﺻﻠﻮن ﺗﻠﻘﻲ اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت ﺑﺈﺷﺮاف
اﻟﻜﻔﺎءات اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ ﻣﻦ ذوي اﳋﺒﺮة
واﻻﺧﺘﺼﺎص اﻻﻛﺎدﳝﻲ.
وﺑﲔ د.ﻋﺒﺪ اﻟﻜــﺮﱘ ان ﻧﺤﻮ  12ﻣﻦ
ﻻﻋﺒــﻲ ﻣﺮﻛــﺰه وﻗﺪ وﺻﻠــﻮا إﻟﻰ
ﲤﺜﻴﻞ اﳌﻨﺘﺨﺒﺎت وﺣﻘﻘــﻮا أﻟﻘﺎﺑﺎ ﹰ
ﺑــﺎرز ﹰة ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ ﺑﻄﻮﻻت اﻟﻌﺮب
وﻏﺮﺑــﻲ اﻟﻘــﺎرة وﺑﻄﻮﻟﺔ آﺳــﻴﺎ،
ﺑﻴﻨﻬﻢ اﳌﺘﺴــﺎﺑﻖ ﺟﺴﺎم ﻣﺤﻤﺪ
ﻓﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ  400ﻣﺘﺮ ﺣﻮاﺟﺰ وﻻﻋﺐ
اﻟﻘﻔﺰ اﻟﻌﺎﻟﻲ ﺣﺴﲔ ﻓﻼح وﻻﻋﺐ
رﻣﻲ اﳌﻄﺮﻗﺔ ﺣﺴﲔ ﺛﺎﻣﺮ.

ﻃﻮﺍﻗﻢ ﺣﻜﺎﻡ ﻋﺮﺍﻗﻴﺔ ﻟﻜﺄﺱ
ﺁﺳﻴﺎ ﻭﻣﻮﺍﺟﻬﺎﺕ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﺍﻟﻮﺩﻳﺔ
ﺑﻐﺪﺍﺩ ـ ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ:
أﻋﻠﻨﺖ ﳉﻨﺔ اﳊﻜﺎم ﻓﻲ اﻻﲢﺎد اﳌﺮﻛﺰي
ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم ،أﺳﻤﺎء اﳊﻜﺎم اﻟﻌﺮاﻗﻴﲔ
اﻟﺬﻳــﻦ ﻧﺎﻟــﻮا ﺛﻘﺔ اﻻﲢﺎد اﻵﺳــﻴﻮي
ﻟﻠﻤﺸــﺎرﻛﺔ ﻓــﻲ إدارة ﻣﻨﺎﻓﺴــﺎت
ﺑﻄﻮﻟﺔ ﻛﺄس آﺳــﻴﺎ ،ﻓﻲ ﻧﺴــﺨﺘﻬﺎ
اﳌﻘﺒﻠﺔ اﻟﺘــﻲ ﺗﻘﺎم ﻓﻲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة ﻣﻄﻠﻊ اﻟﻌﺎم اﳌﻘﺒﻞ.
وﻗﺎل ﻋﻀﻮ ﳉﻨﺔ اﳊﻜﺎم ،ﻟﺆي ﺻﺒﺤﻲ
ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت ﺻﺤﻔﻴــﺔ ،أن اﻻﲢﺎد
ﺗﻠﻘﻰ إﺷــﻌﺎرا ﻣﻦ اﻻﲢﺎد اﻵﺳــﻴﻮي
اﻟﻘــﺪم ﻣﻔــﺎده ﺗﺮﺷــﻴﺢ ﻛﻞ ﻣــﻦ
اﳊﻜﺎم اﻟﺪوﻟﻴﲔ ﻋﻠﻲ ﺻﺒﺎح ،وﻣﻬﻨﺪ

ﻗﺎﺳﻢ ،واﳊﻜﻢ اﳌﺴﺎﻋﺪ ﻣﺆﻳﺪ ﻋﻠﻲ،
ﻟﻠﻤﺸــﺎرﻛﺔ ﻓــﻲ إدارة ﻣﻨﺎﻓﺴــﺎت
ﺑﻄﻮﻟﺔ أﺳﻴﺎ اﳌﻘﺒﻠﺔ .وﺑﲔ إن ﻋﻤﻠﻴﺔ
ﺗﺮﺷﻴﺢ اﻷﺳﻤﺎء اﳌﺬﻛﻮرة ﺟﺎءت ﻓﻲ
ﺿﻮء ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻻﲢﺎد اﻟﻘﺎري ﻟﻠﻮاﺟﺒﺎت
اﳌﺴــﻨﺪة ﻟﻬﻢ ﻓﻲ اﻻﺳــﺘﺤﻘﺎﻗﺎت
اﳌﻘﺎﻣﺔ ﲢﺖ اﳌﻈﻠﺔ اﻷﺳﻴﻮﻳﺔ ،اﻷﻣﺮ
اﻟﺬي ﺟﻌﻞ ﻣﻦ ﺣﻜﺎﻣﻨﺎ ﻣﺮﺷــﺤﲔ
ﻓــﻮق اﻟﻌــﺎدة ﻟﻘﻴــﺎدة اﻟﺘﺼﻔﻴﺎت
اﻷﺳــﻴﻮﻳﺔ اﳌﺆﻫﻠــﺔ ﳌﻮﻧﺪﻳــﺎل ﻗﻄﺮ
.2022
وأﺷــﺎر إﻟﻰ إن اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺗﻠﻘﺖ إﺷﻌﺎرا
ﻣــﻦ اﳉﺎﻧﺐ اﻷردﻧــﻲ ،ﻟﺘﺄﻣﲔ ﻃﻮاﻗﻢ

ﲢﻜﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮاﺟﻬــﺎت اﳌﻘﺎﻣﺔ ﻓﻲ
اﻹﻃــﺎر اﻟــﻮدي اﻟﺘﻲ ﺳــﻴﺨﻮﺿﻬﺎ
اﻟﻨﺸﺎﻣﻰ ﲢﻀﻴﺮا ﻟﺒﻄﻮﻟﺔ أﱈ أﺳﻴﺎ،
ﺣﻴﺚ ﻗــﺮرت اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻓــﻲ اﻻﺟﺘﻤﺎع
اﻧﺎﻃﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﻗﻴــﺎدة ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻷردن
وﻗﻄﺮ ﻓــﻲ اﻟﺜﺎﻟﺚ واﻟﻌﺸــﺮﻳﻦ ﻣﻦ
ﺷﻬﺮ ﺗﺸــﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ اﳉﺎري ﺑﻄﺎﻗﻢ
ﻣﺆﻟﻒ ﻣﻦ زﻳﺪ ﺛﺎﻣــﺮ وﻣﻴﺜﻢ ﺧﻤﺎط
وأﻛﺮم ﻋﻠــﻲ ،ﻓﻴﻤﺎ ﺳــﻴﻘﻮد ﻃﺎﻗﻢ
ﻣﺆﻟﻒ ﻣــﻦ زﻳﺪ ﺛﺎﻣــﺮ وواﺛﻖ ﻣﺤﻤﺪ
وﺣﺴﲔ ﺗﺮﻛﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻻردن واﻟﻬﻨﺪ
ﻓﻲ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻋﺸــﺮ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ ﻛﺎﻧﻮن
اﻷول اﳌﻘﺒﻞ.

ﻛﺎﺗﺎﻧﻴﺘﺶ ﻳﺘﻔﻘﺪ
ﺗﺪﺭﻳﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﻮﻳﺔ

ﺑﻐﺪﺍﺩ ـ ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ:
زار اﻟﺴــﻠﻮﻓﻴﻨﻲ ﺳﺮﻳﺘﺸــﻜﻮ ﻛﺎﺗﺎﻧﻴﺘــﺶ ،ﻣﺪرب
اﳌﻨﺘﺨــﺐ اﻟﻌﺮاﻗﻲ ،اول أﻣﺲ ،ﺗﺪرﻳﺒــﺎت ﻓﺮﻳﻖ اﻟﻘﻮة
ﱠ
واﺳــﺘﻐﻞ اﳌــﺪرب اﻟﺴــﻠﻮﻓﻴﻨﻲ اﻟﻔﺮﺻﺔ،
اﳉﻮﻳﺔ..
ﻟﺘﻬﻨﺌﺔ اﻟﻔﺮﻳﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻮز ﺑﻜﺄس اﻻﲢﺎد اﻷﺳــﻴﻮي
ﻟﻠﻤﺮة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ ،ﻓﻲ إﳒﺎز ﺗﺎرﻳﺨﻲ.ﺟﺎءت
زﻳﺎرة ﻛﺎﺗﺎﻧﻴﺘﺶ ﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت اﻟﻘﻮة اﳉﻮﻳﺔ ،ﺿﻤﻦ زﻳﺎراﺗﻪ
اﻟﺪورﻳﺔ ﻟﺘﺪرﻳﺒــﺎت اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻷﻧﺪﻳﺔ اﶈﻠﻴﺔ ،ﺑﺮﻓﻘﺔ
ﻣﺴﺎﻋﺪه أﺣﻤﺪ ﺧﻠﻒ.
وﻳﻮاﺻﻞ ﻣــﺪرب اﳌﻨﺘﺨﺐ اﻟﻌﺮاﻗــﻲ ،ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻻﻋﺒﻲ
اﳌﻨﺘﺨــﺐ اﻟﺬﻳﻦ ﲤﺖ دﻋﻮﺗﻬﻢ إﻟــﻰ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﳌﻨﺘﺨﺐ
ﳌﺒــﺎراة ﺑﻮﻟﻴﻔﻴﺎ ،ﻣﻦ ﺧﻼل زﻳﺎرﺗــﻪ اﳌﺘﻜﺮرة ﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت
اﻷﻧﺪﻳﺔ ،واﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ ﻣﺪرﺑﻴﻬﺎ.
ﻳﺬﻛﺮ أن ﺑﺎﺳــﻢ ﻗﺎﺳﻢ ،ﻣﺪرب اﻟﻘﻮة اﳉﻮﻳﺔ ،ﻫﻮ آﺧﺮ
ﻣﺪرب ﻣﺤﻠﻲ ،ﻗــﺎد اﳌﻨﺘﺨﺐ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻊ اﳌﺪرب
اﻟﺴﻠﻮﻓﻴﻨﻲ.

ﺍﻟﺼﻠﻴﺦ ﻳﺒﺪﺃ ﺍﻹﻋﺪﺍﺩ
ﻟﻠﺪﻭﺭﻱ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻠﻲ

ﺑﻐﺪﺍﺩ ـ ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ:
ﺑــﺪأ ﻓﺮﻳــﻖ ﻧــﺎدي اﻟﺼﻠﻴﺦ ﺑﻜــﺮة اﻟﻘــﺪم ﲢﻀﻴﺮاﺗﻪ
ﻟﻠﻤﺸــﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﳌﺮﺣﻠــﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣــﻦ دوري اﻟﺘﺄﻫﻴﻞ
ﻟﻠﻤﻮﺳــﻢ اﳌﻘﺒﻞ ،ﺑﺈﺷﺮاف ﻣﻼﻛﻪ اﻟﺘﺪرﻳﺒﻲ اﳌﺆﻟﻒ ﻣﻦ
رﺷﻴﺪ ﺳﻠﻄﺎن ،ﻳﺴــﺎﻋﺪه ﲢﺴﲔ ﻣﻜﺔ ،وﻣﺪرب ﺣﺮاس
اﳌﺮﻣﻰ ،ﻣﻨﻌﻢ ﻓﻠﻴﺢ.
وﻗﺎل اﳌﺪرب ،رﺷﻴﺪ ﺳــﻠﻄﺎن :ان اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻧﺘﻈﻢ ﻣﻨﺬ 3
وﺣﺪات ﻓﻲ ﻣﻠﻌﺐ اﻟﻨﺎدي ،ﺑﺤﻀﻮر  14ﻻﻋﺒﺎ ﹰ وﺣﺎرﺳــﲔ
ﻟﻠﻤﺮﻣﻰ .ﻣﺆﻛﺪاﹰ :ان اﻟﻌﺪد ﺳــﻴﻜﺘﻤﻞ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻊ 8
ﻻﻋﺒﲔ ﺑﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎء اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﳌﻨﺎﻓﺴــﺎت اﻟﺘﺄﻫﻴﻞ،
ﻓﻲ ﺿﻮء اﺧﺘﻴﺎر اﳌــﻼك اﻟﺘﺪرﻳﺒﻲ ﻟﻼﻋﺒﻲ اﻷﻧﺪﻳﺔ اﻟﺬﻳﻦ
ﻟﻢ ﻳﺘﺄﻫﻠﻮا إﻟﻰ اﻟﺪور اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ اﳌﻨﺎﻓﺴﺎت اﻟﺘﺄﻫﻴﻠﻴﺔ.
وﺑــﲔ :ان ﻣﺮﺣﻠــﺔ اﻻﻋــﺪاد ﻟﻼﻋﺒﻲ ﻓﺮﻳﻘﻪ ﺗﺴــﺘﻤﺮ
ﹼ
أﺳــﺒﻮﻋﲔ ،ﺛﻢ ﺗﺒﺪأ ﻓﺘﺮة اﺟﺮاء اﳌﺒﺎرﻳﺎت اﻟﻮدﻳﺔ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ
اﻧﺴﺠﺎم اﻟﻼﻋﺒﲔ ورﻓﻊ درﺟﺔ ﺟﺎﻫﺰﻳﺘﻬﻢ ،ﺣﻴﺚ ﺳﺘﺒﺪأ
اﳌﺒﺎرﻳﺎت ﺑﺸــﻜﻞ ﺗﺪرﻳﺠﻲ ﻣﻦ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﻓﺮﻳﻖ ﺷــﺒﺎب
اﻟﻨﺎدي ،ﺛﻢ أﻧﺪﻳﺔ اﻟﺪرﺟﺔ اﻻوﻟﻰ.
وﺛﻤﻦ اﳌﺪرب رﺷﻴﺪ ﺳــﻠﻄﺎن ،اﳊﺎﺻﻞ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدة B
اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ اﻵﺳــﻴﻮﻳﺔ ،ﺟﻬﻮد رﺋﻴﺲ اﻟﻨﺎدي ﻋﻼء ﻛﺎﻃﻊ
ﳌﺘﺎﺑﻌﺘــﻪ اﳌﻴﺪاﻧﻴــﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت ،وﺣــﺚ اﻟﻼﻋﺒﲔ ﻋﻠﻰ
اﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﳌﻼك اﻟﺘﺪرﻳﺒﻲ ﺑﺎﻟﺘﻬﺌﻴﺔ اﻻﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ودﺧﻮل
ﻣﻨﺎﻓﺴــﺎت اﻟﺘﺄﻫﻴﻠﻲ اﳊﺎﺳــﻢ ﺑﺠﺎﻫﺰﻳﺔ ﺗﺎﻣﺔ ،ﺳﻌﻴﺎ ﹰ
ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺣﻠﻢ اﻋﺎدة اﻟﻔﺮﻳﻖ ﻟﺪوري اﻟﺪرﺟﺔ اﳌﻤﺘﺎزة.

»ﻣﺒﺎﺭﺯﺓ ﺍﻟﻜﺮﺍﺳﻲ« ﻓﻲ

ﺑﻄﻮﻟﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﺠﻮﺭﺟﻴﺎ
ﺑﻐﺪﺍﺩ ـ ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ:
وﺻﻠﺖ ﺑﻌﺜﺔ وﻓﺪ ﻣﻨﺘﺨﺐ اﳌﺒﺎرزة ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺮاﺳــﻲ إﻟﻰ
ﺟﻮرﺟﻴﺎ ﻟﻠﻤﺸــﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺑﻄﻮﻟــﺔ ﻛﺄس اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﺘﻲ
ﺳﺘﻘﺎم ﻓﻲ اﻻﺻﻤﺔ ﺗﺒﻠﺴــﻲ ﻟﻠﻤﺪة ﻣﻦ اﻟﺴﺎدس ﻣﻦ
اﻟﺸﻬﺮ اﳊﺎﻟﻲ ﻟﻐﺎﻳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺸﺮ ﻣﻨﻪ.
وﻗﺎل اﻣﲔ ﺳــﺮ اﲢﺎد اﳌﺒﺎرزة ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺮاﺳــﻲ ،ﺳــﻌﺪ
ﻣﺤﻤﺪ :وﺻﻠﺖ دﻋﻮة ﻣــﻦ اﻻﲢﺎد اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﻌﺒﺔ ﻟﻐﺮض
اﳌﺸــﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺑﻄﻮﻟــﺔ ﻛﺄس اﻟﻌﺎﻟــﻢ اﻟﺘﺄﻫﻴﻠﻴﺔ اﻟﻰ
ﺑﺎراﳌﺒﻴــﺎد ﻃﻮﻛﻴﻮ ﻟﻌــﺎم  ،2020وﻫﻲ ﻣــﻦ اﻟﺒﻄﻮﻻت
اﳌﻬﻤﺔ ﺿﻤﻦ ﻣﻨﻬﺎﺟﻨﺎ ﻟﻠﻤﻮﺳــﻢ اﳊﺎﻟﻲ ،وﻧﺘﻄﻠﻊ اﻟﻰ
ﺗﺄﻫﻞ اﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺒﺎرز اﻟﻰ ﺑﺎراﳌﺒﻴﺎد اﻟﻴﺎﺑﺎن.
واﺿﺎف ﻣﺤﻤــﺪ :ﺗﺄﻟﻒ اﻟﻮﻓﺪ ﻣﻦ ﻋﻀــﻮ اﲢﺎد اﻟﻠﻌﺒﺔ
وﻓﺎء ﺟﺬول رﺋﻴﺴﺎﹰ ،واﳌﺘﺤﺪث ﺣﻜﻤﺎ دوﻟﻴﺎ ،ورﺣﻴﻢ ﻓﺎﻟﺢ
ﻣﺪرﺑﺎﹰ ،وﻋﻠﻲ اﳉﻮراﻧﻲ ادارﻳﺎﹰ ،اﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ  4ﻣﺒﺎرزﻳﻦ ،ﻫﻢ:
ﻋﻤﺎر ﻫﺎدي وزﻳﻦ اﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ ﻏﻴﻼن وﻋﻠﻲ ﺳــﻌﺪي وﺣﻴﺪر
ﻋﻠــﻲ ،وﻧﺤﻦ ﺑﺪورﻧﺎ ﻛﺎﲢﺎد ﻟﻠﻌﺒﺔ ﻧﻀﻊ ﻛﻞ ﺛﻘﺘﻨﺎ ﺑﻬﺬه
اﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﺒﺎرزﻳﻦ اﳌﺒﺪﻋﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﺷــﻜﻠﻮا ﺣﻀﻮرا ﹰ
ﳑﻴﺰا ﹰ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻓﺴــﺎت دورة اﻻﺳــﻴﺎد اﻟﺘﻲ اﺧﺘﺘﻤﺖ ﻓﻲ
ﺟﺎﻛﺎرﺗﺎ ﻣﺆﺧــﺮا ﹰ وﺣﺼﺎدﻫﻢ ﻷوﺳــﻤﺔ اﻟﻔﻮز اﳌﺘﻨﻮﻋﺔ
اﻟﺘﻲ ﻣﺜﻠﺖ ﺳﻴﺎﺳــﺔ ﻋﻤــﻞ اﻻﲢﺎد ﻣﻦ اﺟــﻞ ﺗﻄﻮﻳﺮ
اﻟﻠﻌﺒﺔ وﺗﻮﺳﻴﻊ ﻗﺎﻋﺪﺗﻬﺎ ﻣﺤﻠﻴﺎﹰ.

ﻟﻮﻛﻮﻣﻮﺗﻴﻒ ﻣﻮﺳﻜﻮ ﻳﻜﺸﻒ ﻋﻴﻮﺏ ﻧﻈﺎﻡ ﺩﻭﺭﻱ ﺃﺑﻄﺎﻝ ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ

ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ ﻳﺘﻌﺎﺩﻝ ﻣﻊ ﻣﻀﻴﻔﻪ ﺇﻧﺘﺮ ﻣﻴﻼﻥ ﻭﻳﺤﺴﻢ ﺗﺄﻫﻠﻪ ﺇﻟﻰ ﺛﻤﻦ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ
ﺍﻟﻌﻮﺍﺻﻢ ـ ﻭﻛﺎﻻﺕ:
ﺑﺮﺷــﻠﻮﻧﺔ ﻓﺸــﻞ ﻓﻲ اﳊﻔــﺎظ ﻋﻠﻰ
ﺗﻘﺪﻣﻪ ﺧﺎرج ﻣﻠﻌﺒﻪ وﺧﺮج ﻣﺘﻌﺎدﻻ ﹰ ﻣﻊ
ﻣﻀﻴﻔﻪ إﻧﺘﺮ ﻣﻴــﻼن اﻹﻳﻄﺎﻟﻲ ﺑﻬﺪف
ﻟﻬﺪف ،إﻻ أﻧﻪ ﻓﻲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﺣﺴﻢ ﺗﺄﻫﻠﻪ
إﻟﻰ ﺛﻤﻦ ﻧﻬﺎﺋﻲ دوري أﺑﻄﺎل أوروﺑﺎ.
ﻋــﺎد ﺑﺮﺷــﻠﻮﻧﺔ اﻹﺳــﺒﺎﻧﻲ ﺑﻨﻘﻄﺔ
ﺗﻌــﺎدل ﻣﻦ أرض إﻧﺘﺮ ﻣﻴــﻼن اﻹﻳﻄﺎﻟﻲ
 1-1ﻣﻨﺤﺘــﻪ ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﺘﺄﻫــﻞ إﻟﻰ دور
اﻟـــ 16ﻣــﻦ دوري أﺑﻄــﺎل أوروﺑﺎ ﻟﻜﺮة
اﻟﻘﺪم ،ﻓــﻲ اﳌﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺘﻲ أﻗﻴﻤﺖ ﺑﲔ
اﻟﻔﺮﻳﻘــﲔ ،أول أﻣﺲ ،ﺿﻤــﻦ اﳉﻮﻟﺔ
اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﻣﺒﺎرﻳــﺎت اﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ﻓــﻲ دور اﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺎت ﻣﻦ اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ ..ورﻓﻊ
ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ ،اﻟﻔﺎﺋﺰ ﺑﺎﻟﻠﻘﺐ ﺧﻤﺲ ﻣﺮات،
رﺻﻴﺪه إﻟﻰ  10ﻧﻘﺎط ﻣﻦ أرﺑﻊ ﻣﺒﺎرﻳﺎت
ﻓــﻲ اﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ،ﺑﻔــﺎرق  3ﻧﻘﺎط
ﻋﻦ إﻧﺘﺮ ،ﻓﻴﻤــﺎ رﻓﻊ ﺗﻮﺗﻨﻬﺎم اﻹﻧﻜﻠﻴﺰي
رﺻﻴﺪه إﻟﻰ أرﺑﻊ ﻧﻘﺎط ﻓﻲ اﳌﺮﻛﺰ اﻟﺜﺎﻟﺚ
ﺑﻔﻮزه اﳌﺘﺄﺧﺮ ﻋﻠــﻰ ﺿﻴﻔﻪ آﻳﻨﺪﻫﻮﻓﻦ
اﻟﻬﻮﻟﻨﺪي .1-2
وﻏﺎب ﻋﻦ ﺗﺸــﻜﻴﻠﺔ ﺑﺮﺷــﻠﻮﻧﺔ ﳒﻤﻪ
اﻷرﺟﻨﺘﻴﻨــﻲ ﻟﻴﻮﻧﻴﻞ ﻣﻴﺴــﻲ ،أﻓﻀﻞ
ﻻﻋﺐ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺧﻤﺲ ﻣﺮات ،وﺟﻠﺲ
ﻋﻠﻰ اﳌﺪرﺟــﺎت ﻟﻌﺪم ﺗﻌﺎﻓﻴﻪ ﲤﺎﻣﺎ ﹰ ﻣﻦ
ﻛﺴﺮ ﻓﻲ ذراﻋﻪ ﺧﻼل ﻣﺒﺎراة ﻓﻲ اﻟﺪوري
اﶈﻠﻲ ﺿﺪ إﺷــﺒﻴﻠﻴﺔ ﻓﻲ  20ﺗﺸــﺮﻳﻦ
اﻷول اﳌﺎﺿﻲ.
واﺧﺘﺎر ﻓﺎﻟﻔﻴﺮدي اﻟــﺬي ﻓﺎز ﻓﺮﻳﻘﻪ ﻓﻲ

أرﺑﻊ ﻣﺒﺎرﻳﺎت ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﳌﺴــﺎﺑﻘﺎت
ﻓﻲ ﻏﻴﺎب ﻣﻴﺴــﻲ ﻗﺒــﻞ اﳊﻠﻮل ﻋﻠﻰ
إﻧﺘﺮ ،اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ اﻟﺸﺎب ﻋﺜﻤﺎن دﳝﺒﻴﻠﻲ
ﻟﻠﻌــﺐ ﺑﺠﺎﻧــﺐ اﻷوروﻏﻮﻳﺎﻧــﻲ ﻟﻮﻳﺲ
ﺳﻮارﻳﺰ واﻟﺒﺮازﻳﻠﻲ ﻛﻮﺗﻴﻨﻴﻮ ﻓﻲ ﻫﺠﻮم
ﺑﺮﺷــﻠﻮﻧﺔ ..ﻓﻲ اﳌﻘﺎﺑﻞ ،ﻋﺎد ﻣﻦ إﺻﺎﺑﺔ
ﻓﻲ ﻛﺎﺣﻠﻪ ﻻﻋﺐ اﻟﻮﺳــﻂ اﻟﺒﻠﺠﻴﻜﻲ
رادﻳــﺎ ﻧﺎﻳﻨﻐــﻮﻻن إﻟﻰ ﺗﺸــﻜﻴﻠﺔ إﻧﺘﺮ
اﳌﻨﺘﺸــﻲ ﻣﻦ ﻓﻮزه ﻓﻲ ﺳﺒﻊ ﻣﺒﺎرﻳﺎت
ﺗﻮاﻟﻴﺎ ﹰ ﻓﻲ اﻟﺪوري اﻹﻳﻄﺎﻟﻲ.
وﻓــﻲ اﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺔ ﻋﻴﻨﻬﺎ ،ﻗﻠــﺐ ﺗﻮﺗﻨﻬﺎم
اﻹﻧﻜﻠﻴــﺰي ﺗﺄﺧﺮه وﻓــﺎز ﻋﻠﻰ ﺿﻴﻔﻪ
اﻳﻨﺪﻫﻮﻓــﻦ اﻟﻬﻮﻟﻨــﺪي  1-2ﺑﻬﺪﻓﲔ
ﻣﺘﺄﺧﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﻫﺪاﻓﻪ اﻟﺪوﻟﻲ ﻫﺎري ﻛﺎﻳﻦ
) 78و ،(89وذﻟــﻚ ﺑﻌﺪ أن اﻓﺘﺘﺢ اﻟﻔﺮﻳﻖ
اﻟﻬﻮﻟﻨﺪي اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ إﺛﺮ ﺿﺮﺑﺔ رﻛﻨﻴﺔ
ﻣﻄﻠﻊ اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴــﺔ ﻟﻌﺒﻬﺎ ﻟﻮك
دي ﻳﻮﻧﻎ رأﺳــﻴﺔ ﻗﻮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺒﺎك ﻓﻲ
اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﳌﺒﺎراة.
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ ،أﻛﺪ ﻳﻮرﺟــﻦ ﻛﻠﻮب ﻣﺪرب
ﻟﻴﻔﺮﺑﻮل ﻋﺪم ذﻋﺮه ﺑﻌﺪ ﺧﺴﺎرة ﻓﺮﻳﻘﻪ
ﻟﻠﻤــﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓــﻲ دوري أﺑﻄﺎل أوروﺑﺎ
ﻫﺬا اﳌﻮﺳــﻢ أﻣﺲ اﻷول ﻟﻜﻨﻪ أﻗﺮ ﺑﺄن
اﳋﺴــﺎرة ﻗﺪ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺣﻈﻮظ اﻟﻨﺎدي
اﻹﳒﻠﻴﺰي ﻓﻲ اﻟﺘﺄﻫﻞ ﻟﻠﺪور اﻟﺜﺎﻧﻲ.وأﺣﺮز
ﻣﻴــﻼن ﺑﺎﻓﻜﻮف ﻫﺪﻓﲔ ﻓﻲ اﻟﺸــﻮط
اﻷول ﻟﻴﻔــﻮز رد ﺳــﺘﺎر ﺑﻠﺠﺮاد 2-ﺻﻔﺮ
ﻋﻠﻰ ﻟﻴﻔﺮﺑﻮل.
وﻳﺘﺴــﺎوى اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻻﳒﻠﻴــﺰي اﻵن ﻣﻊ
ﻧﺎﺑﻮﻟــﻲ ﻓﻲ ﺻﺪارة اﺠﻤﻟﻤﻮﻋــﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
ﺑﺮﺻﻴــﺪ  6ﻧﻘــﺎط ﻟــﻜﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺑﻌﺪ

ﻟﻘﻄﺔ ﻣﻦ ﻣﺒﺎراة ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ واﻧﺘﺮ ﻣﻴﻼن
أرﺑــﻊ ﻣﺒﺎرﻳــﺎت وﺗﺘﺒﻘﻰ ﻟــﻪ ﻣﺒﺎراﺗﺎن
ﺿﺪ اﻟﻔﺮﻳــﻖ اﻹﻳﻄﺎﻟﻲ وﺑﺎرﻳﺲ ﺳــﺎن
ﺟﻴﺮﻣــﺎن ..وﻗــﺎل ﻛﻠــﻮب »أﻋﺘﻘﺪ أﻧﻪ
ﻛﺎن ﻣﻦ اﳌﻨﻄﻘﻲ إﺟﺮاء ﻋﺪة ﺗﻐﻴﻴﺮات،
ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻨــﺎك ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻛﻨﺎ ﻧﺮﻏﺐ ﻓﻴﻬﺎ
وﺗﻐﻴﻴــﺮات ﻛﺎن ﻋﻠﻴﻨﺎ اﻟﻘﻴــﺎم ﺑﻬﺎ«.
وأﺿﺎف »ﻻ أﻗﻮل إن ﺧﺴــﺎرﺗﻨﺎ ﻣﺒﺎراﺗﲔ

أﻣــﺮ ﺧﻄﻴﺮ ﻟﻜــﻦ ﺑﺎﻟﻄﺒــﻊ ﻳﺠﺐ أن
ﻧﺘﺄﻛﺪ ﻣــﻦ ﻋﺪم ﺣﺪوث ذﻟﻚ ﻣﺮة أﺧﺮى
وإﻻ ﺳــﺘﻜﻮن اﻷﻣﻮر ﺻﻌﺒﺔ ،ﻷن اﳌﺒﺎراة
اﳌﻘﺒﻠﺔ ﺑﺎﻟﻔﻌــﻞ ﺧﺎرج ﻣﻠﻌﺒﻨﺎ ﻣﺠﺪدا
ﺛــﻢ أﻣﺎﻣﻨــﺎ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﺻﻌﺒــﺔ ﻋﻠﻰ
أرﺿﻨﺎ«.
وﻳﺤﻞ ﻟﻴﻔﺮﺑﻮل ﺿﻴﻔﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﺎرﻳﺲ ﺳﺎن

ﺟﻴﺮﻣﺎن ﺑﻄﻞ ﻓﺮﻧﺴــﺎ ﻳﻮم  28ﺗﺸﺮﻳﻦ
اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻗﺒﻞ أن ﻳﺴــﺘﻀﻴﻒ ﻧﺎﺑﻮﻟﻲ ﻓﻲ
 11ﻛﺎﻧــﻮن اﻷول.ﺣﻘﻖ ﻓﺮﻳﻖ ﺷــﺎﻟﻜﻪ
اﻷﳌﺎﻧــﻲ ﻓﻮزا ﻣﺴــﺘﺤﻘﺎ ﻋﻠﻰ ﺿﻴﻔﻪ
ﺟﺎﻟﻄﺔ ﺳــﺮاي اﻟﺘﺮﻛﻲ ،ﺑﻨﺘﻴﺠﺔ ،0-2
ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻌﺐ ﻓﻴﻠﺘﻨــﺲ أرﻳﻨﺎ ،ﺑﺎﳉﻮﻟﺔ 4
ﻣﻦ دور اﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺎت ﻟﺪوري أﺑﻄﺎل أوروﺑﺎ.

ووﻓﻘﺎ ﻟﺸــﺒﻜﺔ »أوﺑﺘﺎ« ﻟﻺﺣﺼﺎﺋﻴﺎت،
ﻓﺈن ﺷــﺎﻟﻜﻪ أﻧﻬــﻰ ﺑﺬﻟــﻚ ﻣﺒﺎراﺗﻪ
اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﺗﻮاﻟﻴﺎ ﺑﺴــﺠﻞ دﻓﺎﻋﻲ ﳑﻴﺰ ،إذ
ﻟﻢ ﻳﺴﺘﻘﺒﻞ ﺳﻮى ﻫﺪﻓﺎ واﺣﺪا ﻓﻲ أول
 4ﻣﺒﺎرﻳﺎت ﻣﻦ دوري أﺑﻄﺎل أوروﺑﺎ ،ﻟﻴﻀﻊ
اﺳﻤﻪ ﺑﺠﻮار ﻛﻞ ﻣﻦ ﺑﻮروﺳﻴﺎ دورﲤﻮﻧﺪ،
وﺑﺎﻳﺮن ﻣﻴﻮﻧﺦ اﻟﻠﺬان ﺣﻘﻘﺎ ﻧﻔﺲ اﻹﳒﺎز
ﻓﻲ ﻧﺴﺨﺔ .2015-2014
ﺷــﺎﻟﻜﻪ ﺑﻌﺪ ﻫﺬا اﻟﻔــﻮز ،اﻗﺘﺮب ﻣﻦ
اﻟﺘﺄﻫﻞ ﻟﻠﺪور اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣــﻦ دوري أﺑﻄﺎل
أوروﺑــﺎ ،ﺑﻌﺪﻣﺎ رﻓﻊ رﺻﻴــﺪه ﻟﻠﻨﻘﻄﺔ
رﻗﻢ  8ﻓــﻲ اﳌﺮﻛﺰ اﻟﺜﺎﻧــﻲ ﺑﺎﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺔ
اﻟﺮاﺑﻌﺔ ،ﺧﻠﻒ ﺑﻮرﺗﻮ اﻟﺒﺮﺗﻐﺎﻟﻲ ،ﺻﺎﺣﺐ
اﻟﺼﺪارة ﺑـ 10ﻧﻘﺎط.
وأﺻﺒــﺢ ﺟﺎﻟﻄﺔ ﺳــﺮاي ﻓــﻲ اﳌﺮﻛﺰ
اﻟﺜﺎﻟﺚ ،ﺑﺮﺻﻴــﺪ  4ﻧﻘﺎط ،ﻓﻲ ﺣﲔ ﻇﻞ
ﻟﻮﻛﻮﻣﻮﺗﻴﻒ ﻣﻮﺳــﻜﻮ اﻟﺮوﺳــﻲ ﻓﻲ
اﳌﺮﻛﺰ اﻷﺧﻴﺮ دون رﺻﻴﺪ ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺎط.
إﻟﻰ ذﻟﻚ ،اﻧﺘﻬﺖ ﻣﺒﺎرﻳﺎت اﻟﻴﻮم اﻷول ﻣﻦ
اﳉﻮﻟﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻟــﺪور اﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺎت ﺑﺪوري
أﺑﻄﺎل أوروﺑﺎ ،ﺑﺎﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ أول اﳌﺘﺄﻫﻠﲔ
ﻟﻠــﺪور اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﺒﻄﻮﻟــﺔ ،وﻫﻮ ﻧﺎدي
ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ ،وإزاﺣﺔ اﻟﺴﺘﺎر ﻋﻦ
أول اﳌﻐﺎدرﻳــﻦ وﻫﻤﺎ ﻓﺮﻳﻘﺎ ﻟﻮﻛﻮﻣﻮﺗﻴﻒ
ﻣﻮﺳﻜﻮ اﻟﺮوﺳﻲ ،وﻣﻮﻧﺎﻛﻮ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ.
اﳌﺜﻴــﺮ أن ﻟﻮﻛﻮﻣﻮﺗﻴــﻒ ﺷــﺎرك ﻓــﻲ
اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ ﺿﻤﻦ ﻓــﺮق اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻷول
ﺑﺼﻔﺘــﻪ ﺑﻄﻼ ﻟﻠﺪوري اﻟﺮوﺳــﻲ ،وﻓﻘﺎ
ﻟﻨﻈــﺎم دور اﺠﻤﻟﻤﻮﻋــﺎت اﳉﺪﻳــﺪ ،اﻟﺬي
ﻳﻘﻀﻲ ﺑﺘﻮاﺟﺪ ﺣﺎﻣــﻞ اﻟﻠﻘﺐ ،وﺑﻄﻞ
اﻟــﺪوري اﻷوروﺑــﻲ ﺑﺎﻹﹶﺿﺎﻓــﺔ ﻷﺑﻄﺎل

اﻟﺪورﻳــﺎت اﻟﺴــﺖ اﻟﻜﺒــﺮى »إﳒﻠﺘﺮا،
إﺳﺒﺎﻧﻴﺎ ،أﳌﺎﻧﻴﺎ ،ﻓﺮﻧﺴﺎ ،إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ ،روﺳﻴﺎ«،
ﺿﻤﻦ اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻷول.
ﻟﻮﻛﻮﻣﻮﺗﻴــﻒ ﻣﻮﺳــﻜﻮ ﺑﺨﺮوﺟﻪ ﻣﻦ
اﻟــﺪور اﻷول ﻟﻠﺒﻄﻮﻟﺔ ﺑﺎت أول ﻓﺮﻳﻖ ﻣﻦ
اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻷول ﻟﺪور اﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺎت ،ﻳﺨﺮج
ﻣﻦ اﻟــﺪور اﻷول ﻣﻨﺬ ﺑﻼﻛﺒﻴﺮن روﻓﺮز ﻓﻲ
ﻣﻮﺳــﻢ  ..1996/1995اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﺮوﺳﻲ
ﻳﺤﺘﻞ اﳌﺮﻛﺰ اﻷﺧﻴﺮ ﻓﻲ اﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ
دون رﺻﻴﺪ ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺎط ،وﻫﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ
ﻻ ﺗﻀﻢ ﻓﺮﻗﺎ ﻛﺒﻴﺮة ،وﻫﻲ ﺟﺎﻟﻄﻪ ﺳﺮاي
اﻟﺘﺮﻛﻲ ،ﺑﻮرﺗــﻮ اﻟﺒﺮﺗﻐﺎﻟﻲ ،وﺷــﺎﻟﻜﻪ
اﻷﳌﺎﻧﻲ ..أي أن اﻟﺘﺄﻫﻞ ﻣﻦ ﻫﺬه اﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺔ
ﻻ ﻳﺤﺘــﺎج إﻟــﻰ ﻋﻨﺎء ﻛﺒﻴﺮ ﺑﺎﻟﻨﺴــﺒﺔ
ﻟﻔﺮﻳﻖ ﻳﺸــﺎرك ﺿﻤﻦ اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻷول،
ﻟﻜــﻦ ﻧﻈﺎم اﻟﺒﻄﻮﻟــﺔ ﻛﺎن ﻇﺎﳌﺎ ﻟﻔﺮق
ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب أﺧﺮى.
ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ ﺗﻮاﺟﻪ ﻓﺮق ﻛﺒﻴﺮة ﺧﻄﺮ
اﳋﺮوج ﻣﻦ اﻟــﺪور اﻷول رﻏﻢ ﺣﺼﻮﻟﻬﺎ
ﻋﻠــﻰ ﻧﻘﺎط ،ﻣﺜــﻞ ﻟﻴﻔﺮﺑــﻮل ،ﻧﺎﺑﻮﻟﻲ،
وﺑﺎرﻳﺲ ﺳــﺎن ﺟﻴﺮﻣﺎن ﻣــﻦ اﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺔ
اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ،وﺗﻮﺗﻨﻬﺎم اﻹﳒﻠﻴﺰي ﻣﻦ اﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺔ
اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ.
ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ أﺳــﻤﺎء ،وﻣﺴــﺘﻮى اﻟﻔﺮق
اﳌﺮﺷــﺤﺔ ﻟﻠﺨﺮوج ﻣﻦ اﻟﺪور اﻷول ،ﲡﺪ
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 اﻷول.

ﻭﻣﻀــﺔ

ﺻﺤﻴﻔﺔ ﻳﻮﻣﻴﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ

ﺟﻤﺎﻝ ﺟﺼﺎﻧﻲ

ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ

ﺍﺳﻤــﺎﻋﻴــﻞ ﺯﺍﻳــﺮ
ALJADEED

ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻋﻠﻰ ﻛﻒ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ
ﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎك أدﻧﻰ ﺷﻚ ﻓﻲ اﻻﺧﺘﻼف اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻟﻨﻮع اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت
ﻋﻦ ﺳــﺎﺑﻘﺎﺗﻬﺎ ،واﻟﺘﻲ ﺑﺪأت اﻟﻮﻻﻳــﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ
ﺑﻔﺮﺿﻬﺎ ﻋﻠﻰ إﻳﺮان ،ﺑﻌﺪ أﺷــﻬﺮ ﻗﻠﻴﻠــﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺮار اﻟﺮﺋﻴﺲ
ﺗﺮاﻣﺐ اﻻﻧﺴــﺤﺎب ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎق اﻟﻨﻮوي اﻟﺬي اﻧﻀﻤﺖ اﻟﻴﻪ
أﻣﻴﺮﻛﺎ زﻣﻦ وﻻﻳﺔ اﻟﺮﺋﻴﺲ اوﺑﺎﻣﺎ .وﻗﺪ ﺷﺎﻫﺪﻧﺎ اﻵﺛﺎر اﻟﻮﺧﻴﻤﺔ
ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻟﻌﻤﻠﺔ اﻹﻳﺮاﻧﻴــﺔ )اﻟﺘﻮﻣﺎن أواﻟﺮﻳﺎل( ﺣﻴﺚ
ﺗﺪﻫﻮرت ﺑﺸﻜﻞ ﺳﺮﻳﻊ ﺧﻼل أﺳﺎﺑﻴﻊ ﻣﻌﺪودات ﻣﻦ اﻧﻄﻼق
اﳊﺰﻣﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺷــﻬﺮ آب ﻣــﻦ اﻟﻌﺎم اﳉﺎري ،وﺑﻌﺪ
دﺧﻮل اﳊﺰﻣﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﺣﻴﺰ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻳﻮم اﻻﺛﻨﲔ
 11/5ﺗﻜــﻮن اﻳﺮان أﻣﺎم أﻋﻨﻒ ﺣﺮب اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺗﺴــﺘﻬﺪف
اﻟﻘﻄﺎﻋــﺎت اﻷﺳﺎﺳــﻴﺔ ﻻﻗﺘﺼﺎدﻫﺎ )اﻟﻄﺎﻗــﺔ واﳌﺼﺎرف
واﻟﻨﻘــﻞ واﳌﻼﺣﺔ اﳉﻮﻳﺔ وﻏﻴﺮ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﳊﻴﻮﻳﺔ(.
ﻋﻘﻮﺑﺎت ﻻ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻋﻤﺎ ﻋﺮﻓﺘــﻪ إﻳﺮان ﻓﻲ ﻇﻞ ﺣﻜﻢ رﺟﺎل
اﻟﺪﻳﻦ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺴــﺒﻌﻴﻨﻴﺎت ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﳌﻨﺼﺮم وﺣﺴﺐ ،ﺑﻞ
ﻫﻲ ﺗﺄﺗــﻲ ﻓﻲ زﻣﻦ وﻣﻨﺎﺧﺎت واﺻﻄﻔﺎﻓﺎت وﻣﺰاج ﺷــﻌﺒﻲ
ﻳﺨﺘﻠﻒ ﲤﺎﻣﺎ ﹰ ﻋﻤﺎ ﻛﺎن ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﻷﻋﻮام اﻷوﻟﻰ ﻻﻧﺘﺼﺎر آﺧﺮ
ﺛﻮرة ﺷﻌﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ .وﻫﺬا ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻠﺘﻔﺖ اﻟﻴﻪ
اﳌﺴــﻜﻮﻧﻮن ﺑﻴﺎﻓﻄﺎﺗﻬﺎ وﺷــﻌﺎراﺗﻬﺎ اﳌﺒﻜﺮة ،واﳌﻤﺴﻜﻮن
ﺣﺎﻟﻴﺎ ﹰ ﺑﻠﺠﺎم اﻷﻣﻮر اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻼد ﻓﺎرس ،ﻻ ﺳــﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ
اﻟﺮﺣﻴﻞ اﳌﻔﺎﺟﺊ ﻷﻛﺜﺮ ﺣﺮاﺳﻬﺎ ﺑﺮاﻏﻤﺎﺗﻴﺔ وواﻗﻌﻴﺔ اﻟﺸﻴﺦ
ﻫﺎﺷــﻤﻲ رﻓﺴــﻨﺠﺎﻧﻲ ،واﻟﺬي ﺗﺮك رﺣﻴﻠﻪ ﻓﺮاﻏــﺎ ﹰ ﻛﺒﻴﺮا ﹰ
ﺳﻴﺸــﻌﺮ ﺑﻪ اﻹﻳﺮاﻧﻴﻮن ﺑﻘﻮة ﻫﺬه اﻷﻳﺎم .ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ
ﺗﻄﻮر اﻷﺣﺪاث وﻧﻮع ردود اﻟﻔﻌﻞ اﻟﺮﺳــﻤﻴﺔ ﻟﻠﻘﻮى اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ
ﻓﻲ ﻃﻬﺮان ،ﲡﺎه اﻟﺘﺼﻌﻴﺪ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ واﻧﻄﻼق اﳊﺰﻣﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ﻣــﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت؛ ﳝﻜﻦ اﻟﺘﻌﺮف وﻣﻦ ﺧﻼل ﺧﻄﺎﺑﺎت ﻣﺮﺷــﺪ
اﻟﺜــﻮرة واﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ آﻳﺔ اﷲ ﺧﺎﻣﻨﺌﻲ وﻗــﺎدة اﳊﺮس اﻟﺜﻮري
وﺧﻄﻴﺐ ﺟﻤﻌﺔ ﻃﻬــﺮان اﳌﺆﻗﺖ وﺑﻘﻴــﺔ ﺧﻄﺒﺎء اﳉﻤﻌﺔ
واﻟﻨﺸــﺎط اﻹﻋﻼﻣﻲ اﻟﺮﺳــﻤﻲ ﺑﺄﺷــﻜﺎﻟﻪ اﺨﻤﻟﺘﻠﻔﺔ؛ ﻋﻠﻰ
ﺗﻘﻠﺺ واﻧﺰواء ﻟﺪور اﳌﻌﺴﻜﺮ اﻹﺻﻼﺣﻲ اﻟﺮﺳﻤﻲ واﳌﺘﻤﺜﻞ
ﺑﺎﻟﺸــﻴﺦ روﺣﺎﻧﻲ وأﻋﻀــﺎء ﻛﺎﺑﻴﻨﺘﻪ اﳊﻜﻮﻣﻴــﺔ ،ﺑﻌﺪ أن
وﺟﺪوا أﻧﻔﺴﻬﻢ وﺳﻂ ﻣﻨﺎﺧﺎت وأوﻟﻮﻳﺎت ﻻ ﺗﻨﺴﺠﻢ ﲤﺎﻣﺎ ﹰ
وﻣﺎ وﻋﺪوا ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺮاﻣﺞ وﻣﺸــﺎرﻳﻊ ﺳﻴﺎﺳــﻴﺔ واﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
واﺟﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ .ﺑﻐــﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋــﻦ اﳌﻮﻗﻒ ﻣــﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت
ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ ﺧﻴﺎرا ﹰ ﻗﺎﺳــﻴﺎ ﹰ وﻣﺆﳌﺎ ﹰ ﻻ ﳝﻜــﻦ اﻟﻮﻗﻮف اﻟﻰ ﺟﺎﻧﺒﻪ
أﺑﺪا ﹰ ﻛﻤﺎ اﳊﺮب واﻟﻨﺰاﻋﺎت واﻟﻌﻨﻒ وﺑﻘﻴﺔ اﻟﻜﻮارث واﶈﻦ؛ إﻻ
أن اﻻﻧﺤﺪار اﻟﻴﻬﺎ ﻳﻌﻮد ﻷﺳﺒﺎب وﻣﺼﺎﻟﺢ وﻗﻮى ،ﻛﻤﺎ ﺣﺼﻞ
ﻣﻌﻨﺎ زﻣﻦ اﻟﺪﻛﺘﺎﺗﻮرﻳﺔ اﳌﻄﻠﻘﺔ ﻟﺬﻟﻚ اﻟﺬي اﻧﺘﺸﻞ ﻣﺬﻋﻮرا ﹰ
ﻣﻦ ﺟﺤﺮه اﻷﺧﻴﺮ ،ﺣﻴﺚ ﻗﺮارات اﳊﺮب واﻟﺴﻠﻢ وﺣﻴﺎة اﻟﺒﺸﺮ
وﻣﺼﻴﺮﻫﻢ رﻫﻦ إﺷــﺎرﺗﻪ وأﺣﻜﺎﻣﻪ اﻟﻘﺮﻗﻮﺷــﻴﺔ .ﻛﺬﻟﻚ
ﻋﻨﺪ اﳉﺎرة إﻳﺮان ﻣﻊ اﻻﺧﺘــﻼف ﻃﺒﻌﺎﹰ ،ﺣﻴﺚ اﻟﻘﺮار اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ
ﳌﺜﻞ ﻫــﺬه اﳋﻴﺎرات اﳌﺼﻴﺮﻳﺔ ﻣﺤﺼﻮر ﻟــﺪى ﻓﺌﺔ ﻣﺤﺪودة
ﺟﺪا ﹰ ﻣﻦ اﻷﺷــﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻮرﻣﺖ ﺳــﻠﻄﺘﻬﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻻ
ﻣﺤﺪود زﻣﻦ اﳊــﺮوب واﳊﺼﺎر واﻟﻨﺰاﻋﺎت اﳌﺴــﺘﻤﺮة داﺧﻞ
اﻳــﺮان وﺧﺎرﺟﻬﺎ .ﻟﻘــﺪ ﻓﺮط ﺣﻜﺎم ﻃﻬــﺮان ﺑﻔﺮص ﻋﺪﻳﺪة
ﻹﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﺑﺴﻴﺎﺳــﺔ ﺣﻜﻮﻣﺘﻬﻢ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﳋﺎرﺟﻴﺔ،
وآﺧﺮﻫﺎ ﻣﻊ دورﺗﲔ ﻣﻦ اﻟﺴﻴﺎﺳــﺔ اﳌﻌﺘﺪﻟﺔ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ اوﺑﺎﻣﺎ،
ﺣﻴﺚ ﻛﺎن ﲟﻘﺪورﻫﻢ ﲡﻨﻴﺐ وﻃﻨﻬﻢ وﺷــﻌﺒﻬﻢ ﻣﻦ ﻣﺜﻞ
ﻫﺬه اﳋﻴﺎرات واﳌﺼﺎﺋﺮ اﻟﻘﺎﺳــﻴﺔ )اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت واﳊﺼﺎر( ﻋﺒﺮ
اﻻﻧﺘﻘﺎل اﻟﺸﺠﺎع واﳌﺴــﺆول اﻟﻰ ﺳﻴﺎﺳﺎت ﻣﺘﺨﻔﻔﺔ ﻣﻦ
اﻟﺸــﻌﺎرات اﻵﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺔ وأوﻫﺎم اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﳋﺎﻟﺪة .ﺧﻴﺎرات
واﻗﻌﻴﺔ ﺗﻨﺴﺠﻢ وﺗﻄﻠﻌﺎت اﻟﺸــﻌﻮب اﻻﻳﺮاﻧﻴﺔ اﳌﺸﺮوﻋﺔ
ﻓﻲ اﻷﻣﻦ واﻻﺳــﺘﻘﺮار واﻻزدﻫﺎر ،وﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﻌﺮف ﺷﻴﺌﺎ ﹰ ﻋﻦ
ﺳــﻜﺎن ﺑﻼد ﻓﺎرس وﺣﻀﺎرﺗﻬﻢ اﻟﻌﺮﻳﻘﺔ وﻣﺎ ﳝﺘﻠﻜﻮﻧﻪ ﻣﻦ
ﻣﻮاﻫﺐ وﻗﺪرات وﺛﺮوات ﻣﺎدﻳﺔ وﺑﺸﺮﻳﺔ وﻗﻴﻤﻴﺔ ،ﻳﻌﺮف ﲤﺎﻣﺎ ﹰ
اﻧﻬﻢ ﻳﺴــﺘﺤﻘﻮن ﻣﺼﻴﺮا ﹰ وﻣﺴــﺘﻘﺒﻼﹰ ﻏﻴﺮ ﻣﺎ ﻳﻌﻴﺸﻮﻧﻪ
وﻳﻮاﺟﻬﻮﻧﻪ اﻟﻴﻮم ﻣﻦ ﻫﻤــﻮم وﲢﺪﻳﺎت وﻧﺰاﻋﺎت وﺣﺮوب ﻫﻢ
ﻓــﻲ ﻏﻨﻰ ﻋﻨﻬﺎ .ﻧﺄﻣــﻞ ان ﺗﻨﺘﺼﺮ اﳊﻜﻤــﺔ اﻻﻳﺮاﻧﻴﺔ وروح
اﳌﺴــﺆوﻟﻴﺔ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻛﻲ ﻧﺘﺠﻨــﺐ وإﻳﺎﻫﻢ ﻃــﻮرا آﺧﺮ ﻣﻦ
اﻟﻜﻮارث واﶈﻦ..
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ﺣﺮﻭﻑ ﻗﺎﺳﻢ ﺳﺒﺘﻲ ﺍﻟﻤﺨﺒﻮﺀﺓ

ﺻﺮﺧﺔ ﻣﻜﺒﻮﺗﺔ ﺑﻮﺟﻪ ﺍﻟﻜﺎﺭﺛﺔ
ﺍﻟﺘﻲ ﺣﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻲ
ﺳﻤﻴﺮ ﺧﻠﻴﻞ
ﺛﻼﺛــﻮن ﻟﻮﺣﺔ ﻫﻲ ﺣﺼﻴﻠــﺔ اﳌﻌﺮض
اﻟﺸﺨﺼﻲ ﻟﻠﻔﻨﺎن اﻟﺘﺸﻜﻴﻠﻲ ﻗﺎﺳﻢ
ﺳــﺒﺘﻲ ﺿﻤﺘﻬﺎ ﻗﺎﻋﺔ ﺣــﻮار ﺑﺒﻐﺪاد
وﺟﺎء اﳌﻌﺮض ﺑﻌﻨﻮان )ﺣﺮوف ﻣﺨﺒﻮءة(.
ﻣﻮﺿــﻮع اﳌﻌﺮض ﺟﺎء وﺛﻴﻘﺔ او ﺻﺮﺧﺔ
ﺿﺪ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺸــﻮه ارث اﻟﻌﺮاق ،وﺛﻘﺎﻓﺔ
اﻟﻌــﺮاق ،اﳌﻌــﺮض اﺳــﺘﻤﺪ ﻋﻨﻔﻮاﻧﻪ
ﻣﻦ ﺗﻮﻇﻴﻒ اﻟﻠــﻮن واﳊﺮف ﺿﺪ اﳋﺮاب
اﻟﺬي ﺣﻞ ﺑﻨﺎ واﻧﺘﺼــﺮ ﻟﻠﻮﻋﻲ ،وﻟﻸدب،
وﻟﻠﻜﺘﺎب اﻟﺬي اﺣﺮق ودﻳﺲ ﺑﺎﻷﻗﺪام.
اﺳــﺘﻌﻤﻞ ﺳــﺒﺘﻲ وﺑﺬﻛﺎء وﺣﺮﻓﻴﺔ
ﻋﺎﻟﻴﺔ اﻻﻟــﻮان اﻟﺪاﻛﻨــﺔ اﻟﺘﻲ ﻣﺜﻠﺖ
اﻟﺘﺮاب ،وﻃﺮزﻫﺎ ﺑﺄوراق واﺷــﺎرات ورﻣﻮز
ﻣﻮزﻋــﺔ ﺑﺈﺣــﻜﺎم ﻋﻠــﻰ ادﱘ اﻟﻠﻮﺣﺔ،
ﺣﺮوف ﻣﺴﺘﺘﺮة ،ﻟﻜﻨﻬﺎ ﲢﺎول اﻻﻧﻔﺠﺎر
ﻟﺘﻔﺼﺢ ﻋﻦ ﻣﻜﻨﻮﻧﺎﺗﻬﺎ اﺨﻤﻟﺒﻮءة .اﻟﻔﻨﺎن
ﻗﺎﺳــﻢ ﺳــﺒﺘﻲ ﻳﺘﺤﺪث ﻋﻦ ﻣﻌﺮﺿﻪ
ﻓﻴﻘﻮل :ﻋﺎم  2003ﻛﻨﺖ ﺷــﺎﻫﺪا ﻋﻠﻰ
ﺣﺮق اﳌﻜﺘﺒﺔ اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺄﻛﺎدﳝﻴﺔ اﻟﻔﻨﻮن
اﳉﻤﻴﻠﺔ ،ﻛﺎن ﻣﻨﻈﺮا ﻣﺄﺳﺎوﻳﺎ ،اﻟﻜﺘﺐ
اﶈﺮوﻗﺔ اﻟﺘﻲ دﻳﺴﺖ ﺑﺄﻗﺪام اﻟﻠﺼﻮص.
ﻗــﺮرت ان اﺳــﺘﻨﺒﻂ ﻣﻦ ﻫــﺬا اﳋﺮاب
اﻋﻤﺎﻻ ﲢﺎﻛﻲ ﻫﺬه اﳌﺄﺳﺎة ،وﻫﻜﺬا ﻛﺎن
اﻟﻜﺘﺎب وﻏﻼﻓﻪ ﻋﻨــﻮان اﳌﻌﺎرض اﻟﺘﻲ
اﻗﻤﺘﻬــﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﻌــﺎم  2003واﻋﺘﻤﺪت
ﻓﻴﻬﺎ اﻏﻠﻔﺔ ﻛﺘﺐ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻐﺪاد،
وﺑﺎرﻳﺲ ،وﻧﻴﻮﻳــﻮرك ،وﻃﻮﻛﻴﻮ ،وﻛﻴﻮﺗﻮ،
وﻫﻴﺮوﺷﻴﻤﺎ ،ﺛﻢ ﺑﻴﺮوت وﻋﻤﺎن ".
وﻳﻀﻴــﻒ :ﲡﺮﺑﺘــﻲ ﺗﻨﺘﻤــﻲ ﳌــﺎ ﺑﻌﺪ
اﳌﻌﺎﺻﺮة .ﲡﺮﺑﺔ ﻟﻴﺴــﺖ ﺳــﻬﻠﺔ ﻗﺪ
ﺗﺆدي ﲟﻦ ﻳﺴــﻠﻜﻬﺎ اﻟﻰ ﻃﺮق ﻣﻈﻠﻤﺔ
إذا ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﻠﻤﺎ ﺑﺨﺒﺮات ﻓﻨﻴﺔ .اﻻﻟﻮان
اﻟﺒﺎﻫﺘــﺔ ﻫﻲ أﻟﻮان اﻟﻜﺘــﺐ ،ﻣﻜﺒﻮﺗﺔ
وﻟﻴﺴــﺖ ﻓﺎﻗﻌــﺔ .ﻣﻌﺮﺿــﻲ ﺻﺮﺧﺔ
ﻣﻜﺒﻮﺗﺔ ﺟﺎءت ﻣﻦ ﺣﺠﻢ اﻟﻜﺎرﺛﺔ اﻟﺘﻲ
ﺣﻠــﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺘــﺎب اﻟﻌﺮاﻗﻲ ،وﻋﻠﻴﻪ
ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﺧﻄﺎب ﻓﻨﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﻳﺠﺴﺪ ﻛﻞ
ﻣﺎ ﳕﺮ ﺑﻪ.
وﻳﺘﺎﺑﻊ :ارﻳﺪ ان اﻗــﻮل ان اﻟﻔﻦ اﻟﻌﺮاﻗﻲ
ﺑﺨﻴــﺮ وان ﻣﺎ ﺟــﺮى ﺑﺎﻟﻌﺮاق ﺳــﺒﻖ
"ﺗﻔﺠﻴــﺮه" ﺑﺎﳌﺴــﺮح ،واﳌﻮﺳــﻴﻘﻰ،
وﺑﺎﻟﺘﺸــﻜﻴﻞ ،ﳌﺎذا ﻧﺒﻜﻲ ﻋﻠﻰ اﻻﻃﻼل
وﻧﻘﻮل ﻟﻶﺧﺮ ﺗﺒﺎ ﻟﻚ ﻷﻧﻚ ﻟﻢ ﺗﻘﺪر ﻋﻠﻰ
ذﻟﻚ .ﻟﻴــﺲ ﻫﻨﺎك ﻓﻦ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻻﺣﺘﻼل
وﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻻﺣﺘﻼل ،ﻳﺠﺐ ان ﻳﻜﻮن ﻫﻨﺎك

ﻟﻘﺎﺀ ﺳﻮﻳﺪﺍﻥ
ﹼ
أﻛــﺪت اﻟﻔﻨﺎﻧــﺔ ﻟﻘــﺎء
ﺳــﻮﻳﺪان اﻧﺸــﻐﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ
اﻟﻮﻗــﺖ اﳊﺎﻟــﻲ ﺑﺘﺼﻮﻳﺮ
ﻣﺸــﺎﻫﺪﻫﺎ ﻓــﻲ اﳉــﺰء
اﻟﺜﺎﻧــﻲ ﻣــﻦ ﻣﺴﻠﺴــﻞ
"اﻟﺒﻴﺖ اﻟﻜﺒﻴــﺮ" .وﻗﺎﻟﺖ
ﻻﺣﺪ اﻟــﻮﻛﺎﻻت اﻹﺧﺒﺎرﻳﺔ:
ﺷــﺨﺼﻴﺔ "ﻓﻮزﻳﺔ" اﻟﺘﻲ
أﻗﺪﻣﻬﺎ ﺳﺘﺸﻬﺪ اﻟﻌﺪﻳﺪ
ﹼ
ﻣﻦ اﻟﺘﻄﻮرات واﻟﺼﺮاﻋﺎت
ﻣﻊ ﺷﻘﻴﻘﻬﺎ "أﺣﻤﺪ ﺑﺪﻳﺮ"
ﻋﻠــﻰ اﳌﻴﺮاث وﺳــﺘﻜﻮن

ﻣﻔﺎﺟــﺄة ﺑــﻜﻞ اﳌﻘﺎﻳﻴﺲ
ﻟﻠﻤﺸــﺎﻫﺪﻳﻦ ﻓــﻲ اﳉﺰء
اﻟﺜﺎﻧــﻲ ﻣــﻦ ﻣﺴﻠﺴــﻞ
"اﻟﺒﻴﺖ اﻟﻜﺒﻴﺮ".

ﻃﺎﺭﻕ ﻟﻄﻔﻲ

اﻟﻔﻨﺎن اﻟﺘﺸﻜﻴﻠﻲ ﻗﺎﺳﻢ ﺳﺒﺘﻲ

ﻓﻦ ﻋﺮاﻗﻲ واﺣﺪ".
اﻟﻔﻨــﺎن اﻟﺘﺸــﻜﻴﻠﻲ اﻟﺮاﺋﺪ ﺳــﻌﺪ
اﻟﻄﺎﺋﻲ ﻗﺎل ﻋﻦ اﳌﻌﺮض :ﻗﺎﺳﻢ ﺳﺒﺘﻲ
ﻣــﻦ اﻟﻔﻨﺎﻧــﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﲤﻴــﺰوا ﺑﺄداﺋﻬﻢ
اﻟﻬﺎدئ ﻏﻴﺮ اﳌﺘﺴــﺮع .ﻫــﺬا اﳌﻌﺮض
اﻣﺘــﺪاد ﳌﻌﺎرﺿــﻪ اﻟﺴــﺎﺑﻘﺔ ،وﻟﻜﻦ
ﺑﺤﻴﻮﻳﺔ أﻛﺜــﺮ ،وﲟﻮﺿــﻮع ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ،
وﺑﺄﻓﻜﺎر ﺗﺴــﺘﻔﺰ اﳌﺸــﺎﻫﺪ ﻟﻠﺘﻤﻌﻦ
ﺑﺘﻠﻚ اﻻﻋﻤﺎل ،ﺧﺎﺻــﺔ اﻧﻪ اﺧﺬ اﻟﻠﻮن
اﻟﺘﺮاﺑﻲ ﻣﺘﺄﺛﺮا ﺑﺎﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺘﻲ ﻧﻌﻴﺸــﻬﺎ،
وﺗﻨﺎول اﻻﻓﻖ ﺑﺸــﻜﻞ ﺧﻄﻮط ﺗﻮﺣﻲ
ﺑﺎﻟﺼﺤﺮاء ﻏﻴﺮ اﶈﺪودة ،اﻟﺼﺤﺮاء ﺗﻌﻨﻲ
ان ﺗﻘﻮل ﺷــﻌﺮا ،وﻋﺪم وﺟﻮد ﻣﺎ ﻳﺼﺪ
اﻟﻨﻈﺮ ،وﻫﺬا ﻣﺎ ﻇﻬﺮ ﻓﻲ أﻛﺜﺮ اﻋﻤﺎﻟﻪ
اﳌﻌﺮوﺿﺔ .اﺑﺎرك ﻟﻠﻔﻨﺎن ﺳــﺒﺘﻲ ﻫﺬا
اﳌﻌﺮض ،ﻫﺬه اﳋﻄﻮة اﻟﻬﺎدﺋﺔ ﻷﻋﻤﺎﻟﻪ
اﳌﺘﻤﻴﺰة.
اﻟﻨﺎﻗﺪ اﻟﺘﺸــﻜﻴﻠﻲ ﻓﻬﺪ اﻟﺼﮕﺮ ﻛﺎن
ﻟﻪ رأي ﺑﺎﻟﺘﺸــﻜﻴﻠﻲ ﻗﺎﺳــﻢ ﺳﺒﺘﻲ
واﻟﻠﻮﺣﺎت اﳌﻌﺮوﺿﺔ :ﻗﺎﺳــﻢ ﺳــﺒﺘﻲ

اﺳــﺘﻐﻞ اﻟﺬاﻛﺮة اﺨﻤﻟﺮﺑﺔ ،اﻟﺬاﻛﺮة اﻟﺘﻲ
وﺟﺪﻫﺎ ﻋﻠﻰ أﻧﻘﺎض اﳊﺮب ،وراح ﻳﺒﺤﺚ
ﻋﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻬﻤﻞ وﻣﻬﻤﺶ واﳌﺴــﻜﻮت
ﻋﻨﻪ ،ﻟﺬا ﺣﺎول اﺧــﺮاج ﻫﺬه اﳌﻬﻤﻼت
ﻟﻴﻮﻇﻔﻬــﺎ ﻛﻠﻮﺣــﺔ ﺻﺎرﺧــﺔ ﺗﻌﺞ
ﺑﺎﻷﺳﺌﻠﺔ ،ﺻﺎرﺧﺔ ﺑﻮﺟﻪ ﻣﻦ اراد اﳋﺮاب
ﻟﻬﺬه اﻻﻣﻜﻨﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎن ﺳــﺒﺘﻲ ﻗﺮﻳﺒﺎ
ﻣﻨﻬﺎ ﻛﻤﺜﻘﻒ ،وﻗﺮﻳﺒــﺎ ﻣﻨﻬﺎ ﻛﻔﻨﺎن
ﺗﺸــﻜﻴﻠﻲ ،واﻳﻀﺎ ﻟﻜﻮﻧﻪ ﻳﺤﻤﻞ ﻫﻮﻳﺔ
اﻟﻌﺮاق ،ﻟﺬا ﺟﺎء ﻣﻌﺮﺿﻪ ﻫﺬا ﻣﻌﺒﺮا ﻋﻦ
ﻛﻞ ذﻟﻚ.
وﻗــﺎل اﻟﻔﻨــﺎن اﻟﻨﺤﺎت ﻳﺤﻴــﻰ ﻋﺒﺪ
اﻟﻘﻬﺎر :اﳊﺮف رﻓﻴﻖ اﻻﻧﺴــﺎن ﻣﻦ اﻳﺎم
اﻟﺴﻮﻣﺮﻳﲔ ،ﻟﻜﻦ اﻟﺬي ﺣﻞ ﺑﺎﻟﻌﺮاق ﻣﻦ
ﺗﺪﻣﻴﺮ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ وﺗﺪﻣﻴﺮ ﻟﻠﺤﺮف وﺗﺪﻣﻴﺮ
ﻟﻠﻔﻜﺮ اﻻﻧﺴــﺎﻧﻲ ﲡﻠﻰ اﻣــﺎم اﻟﻔﻨﺎن
ﻗﺎﺳﻢ ﺳــﺒﺘﻲ ،وﻫﻮ ﻳﺸــﺎﻫﺪ ﻣﻨﻈﺮ
اﻟﻜﺘﺐ اﳌﺆﻟﻢ ،وﺟﺪ ﻗﺎﺳــﻢ ﻣﻦ ﻫﺬه
اﳌﺄﺳــﺎة ﻣﺨﺮﺟﺎ ﺟﻤﺎﻟﻴﺎ ﺻﺎﻏﻪ ﻹﺛﺮاء
ذﻫــﻦ اﳌﺘﻠﻘﻲ ،واﻋﺎدة اﻟــﺮوح اﳉﻤﻴﻠﺔ

ﻟﻠﻜﺘﺎب ﻓــﻲ اﻟﻌﺮاق ،اﺿــﺎف ﻷﻏﻠﻔﺔ
اﻟﻜﺘــﺐ ﳌﺴــﺎت ﺗﺸــﻜﻴﻠﻴﺔ ،اﺿﺎف
ﻣﺴــﺎﺣﺎت اﺧﺮى ﻟﻸﻏﻠﻔﺔ ،واﺧﺮﺟﻬﺎ
ﺑﺼﻴﻐــﺔ ﲤﺘــﻊ اﻟﻨﺎﻇــﺮ او اﳌﺘﻠﻘــﻲ،
ﺟﻤﺎﻟﻴــﺔ واﺿﺤﺔ ﻓــﻲ اﻟﻠﻮﺣﺎت اﻟﺘﻲ
ﺿﻤﻬﺎ اﳌﻌﺮض اﻟﻴﻮم.
آﺧــﺮ اﳌﺘﺤﺪﺛــﲔ ﻛﺎن اﻟﺴــﻴﺪ ﻋﻠﻲ
اﻟﺪﻟﻴﻤﻲ ﻣﺪﻳﺮ اﳌﺘﺤﻒ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻔﻦ
اﳊﺪﻳﺚ ﻓﻲ وزارة اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﺴــﻴﺎﺣﺔ
اﻟﺬي ﻗــﺎل :ﻣﻌﺮض ﺟﻤﻴﻞ ﻳﻜﺸــﻒ
ﻣﻜﻨﻮﻧﺎت اﳊــﺮوف وﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ اﺨﻤﻟﺒﻮءة،
ﺣﺮوف ﺗﻨﺒــﺾ ﲟﻌﺎن ﻣﺘﻮﻫﺠﺔ ﺻﺎﻏﻬﺎ
ﺧﻴﺎل اﻟﻔﻨﺎن ﺳﺒﺘﻲ ،ﻛﻞ ﺣﺮف ﻟﻪ ﻟﻐﺔ
وﻣﻌﻨﻰ ﻳﻔﻬﻤﻪ اﻟﻔﻨﺎن ﻋﻠﻰ وﻓﻖ ﺧﻴﺎﻟﻪ
وذاﺋﻘﺘﻪ اﻟﻔﻨﻴﺔ ،اﻣﺎ اﳌﺘﻠﻘﻲ اﻻﻋﺘﻴﺎدي
ﻓﻬﻮ ﻳﻔﻬﻢ ﻫﺬه اﳌﻌﺎﻧﻲ وﻳﺘﺬوﻗﻬﺎ ﻋﻠﻰ
وﻓــﻖ اﻣﻜﺎﻧﺎﺗﻪ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴــﺔ واﻟﺬﻫﻨﻴﺔ،
اﺳﻠﻮب اﻟﻔﻨﺎن ﻗﺎﺳﻢ ﺳﺒﺘﻲ ،اﺳﻠﻮب
ﻣﺘﻔﺮد ﺳﺒﻖ ان اﻫﺘﻢ ﺑﻪ اﻟﻔﻨﺎن ﺷﺎﻛﺮ
ﺣﺴﻦ آل ﺳﻌﻴﺪ ".

ﻛﺸــﻒ اﻟﻔﻨــﺎن ﻃﺎرق
ﻟﻄﻔــﻲ ﻋﻦ ﺳــﻌﺎدﺗﻪ
ﺑﺎﻗﺘــﺮاب ﻋــﺮض ﻓﻴﻠﻢ
". "122
وﻗــﺎل ﺧــﻼل ﺗﺼﺮﻳﺢ
ﻟﻪ اﻟــﻰ أﺣــﺪ اﳌﻮاﻗﻊ
اﻹﺧﺒﺎرﻳــﺔ اﻟﻔﻨﻴــﺔ:
أراﻫﻦ ﻋﻠــﻰ ﳒﺎح ﻓﻴﻠﻢ
" "122ﻷﻧــﻪ ﻓﻴﻠﻢ ﻓﺮﻳﺪ
ﻣﻦ ﻧﻮﻋــﻪ وﻳﻨﺘﻤﻲ إﻟﻰ
ﻧﻮﻋﻴــﺔ أﻓــﻼم اﻟﺮﻋﺐ
واﻹﺛﺎرة واﻟﻐﻤﻮض.
وأﻛﺪ أﻧﻪ ﺷــﻌﺮ ﺑﺒﻌﺾ
اﻟﻀﻴﻖ ﻓﻲ اﻟﺒﺪاﻳﺔ ﻧﻈﺮﹰا
ﻟﺘﺄﺟﻴﻞ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺸﻴﺮﹰا:
أن ﻣﻮﻋــﺪ ﻋﺮﺿــﻪ ﻓﻲ
ﻣﻮﺳــﻢ رأس اﻟﺴــﻨﺔ
ﺳــﻴﻜﻮن أﻓﻀــﻞ ﺑﺈذن
اﷲ ﻷﻧﻪ ﺳﻴﻜﻮن ﺑﻌﻴ ﹰﺪا

ﻋﻦ ازدﺣﺎم اﻷﻋﻤﺎل ﻓﻲ
ﻣﻮﺳﻢ اﻷﻋﻴﺎد.
ﻳﺬﻛﺮ أن اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻄﻮﻟﺔ
ﻛﻞ ﻣﻦ ﻃــﺎرق ﻟﻄﻔﻲ،
وأﺣﻤــﺪ داود, ،ﻣﺤﻤــﺪ
ﳑﺪوح ،وأﻣﻴﻨــﺔ ﺧﻠﻴﻞ،
وأﺳــﻤﺎء أﺑــﻮ اﻟﻴﺰﻳﺪ،
وأﺳﻤﺎء ﺟﻼل ،واﺧﺮون،
وﻣــﻦ ﺗﺄﻟﻴــﻒ ﺻــﻼح
اﳉﻬﻴﻨﻲ وإﺧﺮاج ﻳﺎﺳــﺮ
اﻟﻴﺎﺳﺮي.

ﻣﻴﺮﻧﺎ ﻭﻟﻴﺪ
ﻛﺸــﻔﺖ اﻟﻔﻨﺎﻧﺔ ﻣﻴﺮﻧﺎ
وﻟﻴﺪ ﻋــﻦ ﻋﻮدﺗﻬــﺎ إﻟﻰ
اﻟﺪراﻣﺎ ﻣــﻦ ﺧﻼل ﻋﻤﻞ
ﺟﺪﻳــﺪ ،وﺑ ﹼﻴﻨﺖ أن اﻟﻌﻤﻞ
ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ وﻣﺎ زال
اﳌﻌﻨﻴﲔ ﻳﺴﻌﻮن ﻻﺧﺘﻴﺎر
ﺑﻘﻴﺔ ﻓﺮﻳﻖ اﻟﻌﻤﻞ.
وﻗﺎﻟــﺖ ﻣﻴﺮﻧﺎ وﻟﻴﺪ ،ﺧﻼل
ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺧــﺎص ﻟﻬﺎ إﻟﻰ
أﺣــﺪ اﳌﻮاﻗــﻊ اﻹﺧﺒﺎرﻳﺔ
اﻟﻔﻨﻴــﺔ :اﻟﻌﻤــﻞ ﻗﻤﺖ
ﺑﻜﺘﺎﺑﺘــﻪ اﻧﺎ ،وﺳــﺘﺠﺮي
ﺧﻼﻟﻪ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﻮاﻗﻒ
اﻟﺘــﻲ ﺣﺪﺛﺖ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻓﻲ
ﺣﻴﺎﺗﻲ ،وﺳــﻴﺘﻢ ﻋﺮﺿﻬﺎ

ﻓــﻲ إﻃــﺎر ﻛﻮﻣﻴــﺪي
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،وﺳﻴﺸﺎرﻛﻨﻲ
اﻟﻌﻤــﻞ ﺑﻨﺎﺗــﻲ اﻻﺛﻨﺘﲔ،
ﻓﻠﺪﻳﻬﻤﺎ اﳌﻮﻫﺒﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ،
واﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
ﻟﻜﻦ ﻣﺎ زاﻟﻨﺎ ﻧﺨﺘﺎر ﺑﻘﻴﺔ
ﻓﺮﻳﻖ اﻟﻌﻤﻞ".

ﻟﻼﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﻣﺨﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﻄﻌﺎﻡ
ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ  -ﻭﻛﺎﻻﺕ:
ﳝﻴــﻞ ﻛﺜﻴﺮون إﻟﻰ اﻟﺘﺨﻠــﺺ ﻣﻦ ﻣﺨﻠﻔﺎت
اﻟﻄﻌﺎم ﻣﻦ دون اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﻓﻲ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ
اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻨﻬﺎ ،ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ
ﻣــﻦ أن ﻛﺜﻴــﺮا ﻣــﻦ
ﻣﺨﻠﻔﺎت اﻷﻃﻌﻤﺔ
ذات ﻓﺎﺋﺪة ﻛﺒﻴﺮة ﻟﻨﺎ
وﻟﻠﺒﻴﺌﺔ اﶈﻴﻂ ﺑﻨﺎ.
ﻧﺴﺘﻌﺮض ﻫﻨﺎ ﺑﻌﺾ
اﻟﻄﺮق ﻓﻲ إﻋﺎدة ﺗﺪوﻳﺮ
ﻣﺎ ﻻ ﻧﺮﻳﺪ ﻣﻦ اﻷﻃﻌﻤﺔ
أو ﺑﻘﺎﻳﺎﻫﺎ ﺑــﺪل أن ﻧﻠﻘﻲ
ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺳﻠﺔ اﳌﻬﻤﻼت ،ﻋﻠﻰ
وﻓﻖ ﻣﺎ ذﻛﺮ ﻣﻮﻗﻊ "ﺳــﺘﺎﻧﺪرد
ﻣﻴﺪﻳﺎ" اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ.
ﻗﺸــﺮ اﻟﺒﻴﺾ ،ﻳﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﻧﺴــﺒﺔ
ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣــﻦ اﻟﻜﺎﻟﺴــﻴﻮم ،ﻟﺬﻟﻚ ﳝﻜﻦ
وﺿﻌﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺮﺑﺔ ﲢــﺖ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت ،ﳑﺎ ﻳﺆدي

إﻟﻰ زﻳــﺎدة ﳕﻮﻫﺎ ،أو ﻃﺤﻨﻬــﺎ وإﺿﺎﻓﺘﻬﺎ إﻟــﻰ اﻟﻌﺼﺎﺋﺮ
واﻟﺸﻜﻮﻻﺗﺔ.
ﻓﺘﺎت اﳋﺒﺰ ،ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺼــﺐ اﳋﺒﺮ اﻟﻘﺪﱘ أو اﻟﻔﺘﺎت ﻣﻨﻪ ﺑﺄي
ﺗﻌﻔــﻦ ،ﻓﺈن ﲢﻤﻴﺼﻪ ﺗﻌﺪ ﻃﺮﻳﻘــﺔ ذﻛﻴﺔ ﳊﻔﻈﻪ ﻷﻃﻮل
ﻣــﺪة ﳑﻜﻨﺔ ،ﺑــﻞ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻚ إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻔﺘــﺎت اﶈﻤﺺ إﻟﻰ
أﻃﺒﺎق ﻋﺪة ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ اﻟﺴﻠﻄﺔ.
ﻋﻈــﺎم اﻟﻠﺤﻢ ،إذ ﻛﻨــﺖ ﳑﻦ ﻳﺮﻣﻮن ﻋﻈــﺎم اﻟﻠﺤﻢ ﻗﺒﻞ
ﻃﺒﺨــﻪ ،ﻓﺄﻧــﺖ ﺗﻠﻘﻲ ﻗﻴﻤــﺔ ﻏﺬاﺋﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﻓﻲ ﺳــﻠﺔ
اﳌﻬﻤﻼت ،إذ ﳝﻜــﻦ ﺻﻨﻊ ﻣﺮق ﻣﻨﺰﻟﻲ ﻟﺬﻳﺬ ﺑﺎﺳــﺘﻌﻤﺎل
اﻟﻌﻈﻢ ،وﺗﺨﺰﻳﻨﻪ ﻓﻲ اﻟﻔﺮﻳﺰر إﻟﻰ ﺣﲔ اﳊﺎﺟﺔ.
ﻗﺸﺮ اﻟﻠﻴﻤﻮن ،اذ ﳝﻜﻨﻚ ﲡﻤﻴﺪﻫﺎ أو ﲡﻔﻴﻔﻬﺎ ﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ
ﻻﺣﻘﺎ ،ﻟﻜﻦ ﻛﻴﻒ؟ ﺟﻔﻒ ﻗﺸﻮر اﻟﺒﺮﺗﻘﺎل أو اﻟﻠﻴﻤﻮن ﳌﺪة
ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ أﺳﺒﻮع ،وﻣﻦ ﺛﻢ ﻓﺘﺘﻬﺎ واﺧﻠﻄﻬﺎ ﻣﻊ اﳌﺎء واﳋﻞ،
ﺛﻢ اﺳﺘﻌﻤﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻨﻈﻴﻒ اﳌﻨﺰل.
ﻗﺸــﺮ اﳌﻮز ،ﻫﻞ ﺗﻌﻠﻢ أﻧﻪ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻚ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻗﺸﻮر اﳌﻮز
ﻓﻲ ﺗﻠﻤﻴﻊ اﻷﺣﺬﻳﺔ اﳉﻠﺪﻳﺔ؟ ووﻓﻘﺎ ﻟﻸﺑﺤﺎث ،ﻓﺈن اﳌﻮز ﻏﻨﻲ
ﺑﺎﻟﺒﻮﺗﺎﺳﻴﻮم ،وﻫﻮ ﻋﻨﺼﺮ أﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ ﻣﻮاد ﺗﻠﻤﻴﻊ
اﻷﺣﺬﻳﺔ اﳌﻮﺟﻮدة ﻓﻲ اﻟﺴﻮق.

"ﺍﻟﻤﻮﻧﺎﻟﻴﺰﺍ" ﺍﻟﻨﻴﺠﻴﺮﻳﺔ ﺗﻌﻮﺩ ﻟﻤﻮﻃﻨﻬﺎ
ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ  -ﻭﻛﺎﻻﺕ:
ﺗ ﹸﻌــﺮض ﻟﻮﺣــﺔ اﳌﻮﻧﺎﻟﻴــﺰا
اﻟﻨﻴﺠﻴﺮﻳﺔ ،اﻟﺘﻲ
ﻇﻠــﺖ ﻣﻔﻘﻮدة
ﻷﻛﺜﺮ ﻣــﻦ ارﺑﻌﲔ
ﻋﺎﻣــﺎ ،وﻋﺜــﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ
داﺧﻞ ﺷﻘﺔ ﻓﻲ ﻟﻨﺪن
ﺑﺸﻬﺮ ﺷﺒﺎط ﻓﺒﺮاﻳﺮ
اﳌﺎﺿﻲ ،ﻓــﻲ ﻧﻴﺠﻴﺮﻳــﺎ ﻟﻠﻤﺮة
اﻷوﻟﻰ ﻣﻨﺬ اﺧﺘﻔﺎﺋﻬﺎ.
ورﺳــﻢ ﺑﻦ إﻧﻮﻧﻮو ،أﺷــﻬﺮ ﻓﻨﺎن
ﺣﺪﻳﺚ ﻓــﻲ ﻧﻴﺠﻴﺮﻳــﺎ اﻟﻠﻮﺣﺔ،
اﻟﺘﻲ ﲢﻤﻞ ﻋﻨﻮان "ﺗﻮﺗﻮ" ﻓﻲ ﻋﺎم
 ،1974و ﹸﻋﺮﺿﺖ ﻓﻲ ﻣﻌﺮض ﻓﻨﻲ

ﻓﻲ ﻻﻏﻮس ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﺘﺎﻟﻲ ،ﻟﻜﻨﻬﺎ
اﺧﺘﻔﺖ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ،ﺣﺘﻰ ﻇﻬﺮت ﻣﺮة
أﺧﺮى ﻓﻲ ﺷﻤﺎﻟﻲ ﻟﻨﺪن.
واﺗﺼــﻞ اﳌﺎﻟﻜــﻮن ،اﻟﺬﻳــﻦ ﻓﻀﻠﻮا
ﻋﺪم اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻫﻮﻳﺘﻬﻢ ،ﺑﺠﺎﻳﻠﺰ
ﺑﻴﺒﻴــﺎت ،ﺧﺒﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﻔــﻦ اﻷﻓﺮﻳﻘﻲ
اﳊﺪﻳــﺚ واﳌﻌﺎﺻــﺮ ﻓــﻲ دار ﺑﻮﻧﺎﻣﺰ
ﻟﻠﻤــﺰادات ﻓﻲ ﻟﻨــﺪن ﻟﻠﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ
ﻟﻮﺣﺘﻬﻢ ،وﲤﻜﻦ ﺑﻴﺒﻴﺎت ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺮف
ﻋﻠﻰ ﻟﻮﺣﺔ إﻧﻮﻧﻮو.
وﻗﺎل ﺑﻴﺒﻴــﺎت :اﻛﺘﺸــﻔﺖ اﻟﻠﻮﺣﺔ
ﺑﻨﻔﺴﻲ ﺧﻼل دﻋﻮة روﺗﻴﻨﻴﺔ ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ
ﻋﻤﻞ ﻟﻠﻔﻨﺎن ﺑﻦ إﻧﻮﻧﻮو .ﻟﻢ أﻛﻦ أﻋﻠﻢ
ﺑﺎﳌﻔﺎﺟــﺄة .ﻓﻌﻨﺪﻣــﺎ ذﻫﺒﺖ وﺟﺪت

ﻫﺬه اﻟﻠﻮﺣﺔ اﻟﺮاﺋﻌﺔ".
وأﺿﺎف ،أن ﻛﻴﻔﻴﺔ وﺻﻮﻟﻬﺎ إﻟﻰ ﻫﻨﺎك
ﻣﺎ ﺗﺰال ﻏﺎﻣﻀﺔ .وﻗﺎل ﻣﻨﻈﻤﻮن ،إن
اﻟﻠﻮﺣﺔ أﻋﻴﺮت ﳌﻌﺮض أرت إﻛﺲ ﻓﻲ
ﻻﻏــﻮس اﻟﺬي ﺳــﻴﻘﺎم ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ ﺑﻨﻚ
أﻛﺴﻴﺲ اﻟﺬي رﺗﺐ اﻹﻋﺎرة ،ﻟﻜﻨﻪ ﻻ
ﳝﻠﻚ اﻟﻠﻮﺣﺔ.
واﳌﻮﻧﺎﻟﻴﺰا اﻟﻨﻴﺠﻴﺮﻳﺔ ،رﺳﻢ ﻷدﻳﺘﻮﺗﻮ
أدﳝﻴﻠــﻮي ﺣﻔﻴﺪة ﺣﺎﻛــﻢ ﺗﻘﻠﻴﺪي
ﻣﻦ ﺟﻤﺎﻋﺔ اﻟﻴﻮروﺑــﺎ اﻟﻌﺮﻗﻴﺔ .وﻟﻬﺎ
أﻫﻤﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓــﻲ ﻧﻴﺠﻴﺮﻳﺎ ،إذ ﺗﻌﺪ
رﻣﺰا ﻟﻠﻤﺼﺎﳊﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴـــﺔ ﺑﻌـــﺪ
ﺣـــﺮب دارت رﺣﺎﻫـــﺎ ﺑﻴـــﻦ 1967
و.1970

ﺭﻳﻬﺎﻧﺎ ﺗﻨﺘﻘﺪ ﻣﺴﻴﺮﺓ ﻷﻧﺼﺎﺭ ﺗﺮﺍﻣﺐ
ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ  -ﻭﻛﺎﻻﺕ:
اﻧﺘﻘــﺪت اﳌﻐﻨﻴــﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ
رﻳﻬﺎﻧﺎ ﻣﺴﻴﺮات أﻧﺼﺎر اﻟﺮﺋﻴﺲ
اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﺐ ،ﻋﻠﻰ
ﺧﻠﻔﻴــﺔ اﻧﻐــﺎم أﻏﻨﻴﺔ ﻣﻦ
أﻏﺎﻧﻴﻬﺎ.
وﻗﺎﻟﺖ رﻳﻬﺎﻧﺎ ﻋﺒﺮ ﺣﺴﺎﺑﻬﺎ
ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻳﺘﺮ" :ﻻ أﻧﺎ وﻻ أﺣﺪ
ﻣﻦ ﺟﻤﻬــﻮري ..ﻟﻦ ﻧﻜﻮن
ﻓــﻲ ،وﻻ ﺑﺎﻟﻘــﺮب ،ﻣﻦ

اﳊﻤﻼت اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ اﻟﺘﺮاﺟﻴﺪﻳﺔ"
وﻟﻔﺖ اﻟﺼﺤﻔﻲ ﻓﻴﻠﻴــﺐ روﻛﺮ اﻧﺘﺒﺎه
رﻳﻬﺎﻧﺎ ﻻﺳــﺘﻌﻤﺎل أﻏﻨﻴﺘﻬــﺎ "Don't
 ،"Stop the Musicﻓﻲ ﺣﺪث ﺳﻴﺎﺳﻲ
ﻓﻲ وﻻﻳﺔ ﺗﻴﻨﻴﺴﻲ.
وﻛﺘــﺐ ﻓﻴﻠﻴﺐ ﻋﻠــﻰ ﺗﻮﻳﺘــﺮ" :ﻟﻘﺪ
ﻗﻴــﻞ ﻫﺬا ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻣﻠﻴــﻮن ﻣﺮة ،وﻫﺬه
ﻣﺮة أﺧﺮى ﺑﻌﺪ اﳌﻠﻴﻮن -إن ﻣﺴــﻴﺮات
)اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت( ﺗﺮاﻣﺐ ﻻ ﺗﺸﺒﻪ أي ﺷﻲء
ﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎﺳــﺔ ،وﺗﺼــﺪح اﻵن أﻏﻨﻴﺔ

رﻳﻬﺎﻧــﺎ " ،"Don't Stop the Musicﻓﻲ
ﺗﺸﺎﺗﺎﻧﻮﻏﺎ ،ﻓﻲ أﺛﻨﺎء إﻟﻘﺎء اﳌﺴﺎﻋﺪﻳﻦ
ﻟﻠﺤﺸــﻮد ﺑﻘﻤﺼــﺎن ﻣﺠﺎﻧﻴﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﺻــﻮرة ﺗﺮاﻣﺐ ،ﻣﺜﻞ اﻟﻠﻌــﺐ ﻓﻲ ﻛﺮة،
اﳉﻤﻴﻊ ﻳﺤﺐ ذﻟﻚ".
وﻳﺒــﺬل ﺗﺮاﻣــﺐ ﺟﻬــﻮده ﻓــﻲ ﻫﺬه
اﻻﻧﺘﺨﺎﺑــﺎت اﻟﻨﺼﻔﻴــﺔ ﻓــﻲ ﻋﻘــﺪ
ﻣﺴــﻴﺮات واﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻓﻲ ﻋﺪة وﻻﻳﺎت
أﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ،ﻟﺪﻋﻢ ﻣﺮﺷﺤﻲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﲔ
ﻓﻲ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻜﻮﻧﻐﺮس.

ﺃﻧﺖ..ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ!
ﻣﺎ اﻟﺬي ﺳﺘﻔﻌﻠﻪ ﻟﻮ اﺑﺘﺴﻢ ﺑﻮﺟﻬﻚ
اﳊــﻆ و"ﺑﻘﺪرة ﻗﺎدر" ﻛﻤــﺎ ﻳﻘﻮﻟﻮن..
ﺟﻠﺴﺖ ﻋﻠﻰ ﻛﺮﺳــﻲ إﺣﺪﻳﺎﻟﻮزارات
اﻟﺴــﻴﺎدﻳﺔ أو ﺣﺘﻰ اﳋﺪﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﻗﻞ
ﺗﻘﺪﻳﺮ..؟
ﻫﻞ ﺳﺘﺒﺪأ ﺑﺘﻐﻴﻴﺮ ﻃﻘﻢ اﻷﺛﺎث أوﻻﹰ..؟
أم ﺑﺘﻐﻴﻴــﺮ ﻓﺮﻳــﻖ إدارة ﻣﻜﺘــﺐ ﻣﻦ
ﺳﺒﻘﻚ..؟
ﻫﻞ ﺳــﺘﻘﻮم ﺑﺰﻳــﺎدة أﻓــﺮاد اﳊﻤﺎﻳﺔ
اﻟﺸــﺨﺼﻴﺔ واﻟﺴــﻴﺎرات اﳌﺪرﻋــﺔ
أم اﻻﻛﺘﻔــﺎء ﺑﺎﻟﻌﺸــﺮة اﻟﺘــﻲ ﻋﻠﻰ
اﻟﺸﺠﺮة..؟
ﻫــﻞ ﺳــﺘﻘﻮم ﺑﺘﻌﻴﲔ اﻷﻗــﺎرب ﻗﺒﻞ
اﻟﻌﻘــﺎرب وﲤﻨﺢ ﺣﺼﺔ اﻷﺳــﺪ ﻣﻦ
اﳌﺮاﻛــﺰ اﳌﻬﻤﺔ ﻓﻲ إدارة اﻟــﻮزارة اﻟﻰ
ﻣﺆﻳــﺪي اﻟﻜﺘﻠــﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳــﻴﺔ اﻟﺘﻲ
ﺗﻨﺘﻤﻲ اﻟﻴﻬﺎ واﻟــﻰ اﻷﺻﺪﻗﺎء واﳋﻼن
وﲢــﺮم اﻟﺬﻳــﻦ ﻳﻘﻔــﻮن ﻓــﻲ ﻃﺎﺑﻮر
ﻃﻠﺐ اﻟﻮﻇﺎﺋــﻒ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ..؟ أم أﻧﻚ
ﺳــﺘﻤﻨﺢ ﻣﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻦ ﻓﺘﺎت اﻟﺪرﺟﺎت
اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ ..ﻟﻬﻢ أﻳﻀﺎﹰ..؟
ﻫﻞ ﺳﺘﻔﻀﻞ اﻟﻨﻮم ﻓﻲ اﳌﻜﺘﺐ اﻟﻮزاري
أم اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺠــﻮﻻت ﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ ﻟﻼﻃﻼع
ﻋﻠﻰ ﻧﺸــﺎط ﻛﺘﻠﺘﻚ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ
اﻟﺬود ﻋﻦ ﺣﻴﺎض اﻟﻮﻃﻦ..؟
ﻫﻞ ﺳــﺘﻘﻮم ﺑﺘﺮﺷــﻴﺢ وإﻳﻔــﺎد ﻣﻦ
ﻳﺴــﺘﺤﻖ ﲤﺜﻴﻞ وزارﺗﻚ ﻓــﻲ اﻟﺪورات
واﻟــﻮرش أم ﺗﺘﺮك ﻫــﺬا اﻷﻣﺮ ﳌﻘﺎوﻟﻲ
اﻹﻳﻔﺎدات ﻓﻲ اﻟﺪواﺋﺮ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ..؟
ﻫﻞ ﺳــﺘﻘﻮم ﺑﺎﻹﻳﻌﺎز اﻟﻰ ﻓﺮﻳﻖ
إﻋﻼﻣﻲ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﲟﺮاﻓﻘﺘﻚ
ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ وﺗﻮﺛﻴﻖ ﲤﺜﻴﻠﻚ ﻟﻠﺒﻠﺪ
ﻓﻲ اﶈﺎﻓــﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﳌﻬﻤﺔ أم
ﺳــﺘﺘﺮك اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻬﺬه اﳌﻬﻤﺔ
ﻷﺣﺪ أﻓﺮاد ﺣﻤﺎﻳﺘــﻚ ﻟﺘﻮﺛﻴﻖ ذﻟﻚ
ﻋﺒﺮ اﳌﻮﺑﺎﻳﻞ اﻟﺸﺨﺼﻲ..؟
ﻫﻞ ﺳــﺘﻘﻮم ﺑﻨﺼــﺮة اﻷﺻﺪﻗﺎء
وإﻏﺎﺛﺔ اﳌﻠﻬﻮف ﻣﻦ أﻗﺎرﺑﻚ وأﺣﺒﺘﻚ..
ﻓﻘﻂ..؟ أم ﺳــﺘﺘﺮك اﻷﻗﺪار ﺗﺘﺤﻜﻢ
ﺑﺎﳌﺼﻴﺮ اﺠﻤﻟﻬﻮل ﻟﻠﻤﻮاﻃﻦ..؟
ﻫــﻞ ﺳــﺘﺘﺮك ﻃﺮﻳــﻖ اﳊــﻖ ﻟﻘﻠﺔ
ﺳــﺎﻟﻜﻴﻪ..؟ وﺗﺴﻠﻚ ﻃﺮﻳﻘﺎ ﹰ آﺧﺮ ﻳﺆدي
اﻟﻰ ﺣﺼﻮﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻣﺘﻴﺎزات أﻛﺜﺮ..؟
ﻫﻞ ﺳــﺘﻘﻮم ﺑﺘﻜﺮﱘ اﳌﻮﻇﻒ اﺨﻤﻟﻠﺺ
ﻟﻌﻤﻠﻪ وﻟﻮﻃﻨﻪ..؟ أم ﺳــﺘﺘﺮﻛﻪ ﻟﻌﺒﺔ
ﺑﲔ ﻳﺪي ﺣﻴﺘﺎن وﺟﺮذان داﺋﺮﺗﻪ..؟
ﻫﻞ ﺳــﺘﺘﺒﻨﻰ اﳌﻘﺘﺮﺣﺎت واﻟﺪراﺳﺎت

اﻟﺘﻲ ﲢﻘﻖ ﻃﻔﺮة ﻧﻮﻋﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ..؟
أم ﺳﺘﻨﺸﻐﻞ ﺑﺎﻟﻘﻴﻞ واﻟﻘﺎل وﻣﺎ ﻳﺜﺮﺛﺮ
ﺑﻪ اﳊﺒﺮﺑﺶ..؟
ﻫــﻞ ﺳــﺘﻬﺘﻢ ﺑﻄﻠﺒﺎت وﺷــﻜﺎوى
وﻣﻈﺎﻟﻢ اﳌﻮاﻃﻨﲔ واﳌﻮﻇﻔﲔ..؟
أم ﺗﻔﻀــﻞ ﻃﻠﺒــﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳــﻴﲔ
واﻷﺻﺪﻗــﺎء واﻷﻗﺮﺑﲔ ..وﻓــﻖ ﻧﻈﺮﻳﺔ
"اﻷﻗﺮﺑﻮن أوﻟﻰ ﺑﺎﻟﻮاﺳﻄﺔ" ..؟
ﻫــﻞ ﺳــﺘﻘﻮم ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ وﺗﺮﺳــﻴﺦ
ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻹﺗﻴﻜﻴﺖ واﻟﺒﺮﺗﻮﻛﻮل وأﺳﺲ
اﻟﺘﻌﺎﻣــﻞ اﳊﻀﺎري ﻓــﻲ وزارﺗﻚ..؟ أم
ﺳــﺘﺘﺮك اﻷوﺿﺎع ﻟﺜﻘﺎﻓــﺔ اﻟﻔﻮﺿﻰ
واﻻﻧﻔﻼت اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ واﻟﻠﻐﻮ اﻟﻔﺎرغ..؟
ﻫﻞ ﺳــﺘﹸﺒﻘﻲ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﺔ وﻫﻦ اﻟﻨﻈﺎم
اﻟﻌﺎم وﺿﻌﻔﻪ وﻋــﺪم ﻓﺎﻋﻠﻴﺘﻪ..؟ أم
ﺳﺘﺰﻳﺪ اﻟﻄﲔ ﺑ ﹼﻠﺔ..؟
وﻫــﻞ..؟ وﻫﻞ..؟ أﺳــﺌﻠﺔ ﻛﺜﻴﺮة ..ﻗﺒﻞ
اﻹﺟﺎﺑــﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎﻧﻘــﻮل :ﻻﺗﻔﺮح ﻛﺜﻴﺮا
..ﺑﺎﳊﺼــﻮل ﻋﻠــﻰ اﳌﻨﺼــﺐ ﺑﻬﺬه
اﻟﺒﺴــﺎﻃﺔ  ..وﺧﺼﻮﺻــﺎ إذا ﻛﻨــﺖ
ﻣﺴﺘﻘﻼﹰوﺗﻜﻨﻮﻗﺮاﻃﺎﹰ ..ﻟﻬﺬا ﻣﺎﻋﻠﻴﻚ
ﺳﻮى أﻧﺘﻈﺎر ﻣﻮﺳــﻢ "اﳌﺸﻤﺶ" ..
ﺣﺘﻰ ﻳﺘﻢ اﺳــﺘﻴﺰارك  ..وﺑﺤﻀﻮرﻛﻢ
ﻳﺘﻢ اﻟﻔﺮح واﻟﺴﺮور!
•ﺿﻮء
وزﻳــﺮ ﺑﺎﶈﺎﺻﺼــﺔ ..ﺧﻴﺮ ﻣــﻦ أﻟﻒ
"ﺗﻜﻨﻮﻗﺮاط" ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺠﺮة !

ﻋﺎﺻﻢ ﺟﻬﺎﺩ

