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بغداد - الصباح الجديد:
أكد عضــو جلنة النزاهة النيابية 
االربعاء،  العكيلــي، امس  صباح 
%90 من ملفات الفساد تعود  ان 
الدولة، مشيرا  لرؤوس كبيرة في 
إلــى أن تلــك امللفات ســتفتح 
جميعهــا ســواء مبوافقة رئيس 
او  املهــدي  الــوزراء عــادل عبد 

عدمها.
تصريح  فــي  العكيلــي  وقــال 
تابعته الصباح اجلديد ان "مايثير 
التســاؤل هــو ان آالف امللفــات 
تفتح  لــم  بالفســاد  اخلاصــة 
ســابقاً، وما يعاب على املوضوع 
هو ان أكثــر املوجود من الدعاوى 
متستر عليها من قبل األحزاب".

واضاف ان "جلنة النزاهة النيابية 
ستفتح امللفات اخلاصة بالفساد 
رئيســها،  انتخاب  بعــد  خاصة 
اذ كان املتوقــع مــن عبد املهدي 
أكثر مما يصرح به اليوم، باعتباره 

شخصية قوية".
واشــار العكيلي وهــو نائب عن 
حتالف سائرون، أن "حتالف سائرون 
وفي حال لم يكــن رئيس الوزراء 
باملســتوى املطلــوب ولم يفتح 
ملفات الفســاد، فــأن التحالف 
ســيفتح تلك امللفــات ويحقق 
بها، سواء مبوافقة عبد املهدي او 

عدمها".

%90 مــن ملفات  ان "  واوضــح 
الفســاد في النزاهــة تعود الى 
رؤوس كبيرة، فــي حني ان الـ 10 
% تعــود الــى رؤوس صغيرة يتم 
كشفها والتحقيق بها، وبالتالي 
فأن ســائرون عازم على فتح تلك 
امللفــات واحالة املفســدين الى 

القضاء".
وكان رئيــس مجلس الوزراء عادل 
عبــد املهدي قال فــي آخر مؤمتر 
صحفي له يوم الثالثاء املاضي ان 
هنالك 13 الف ملف فســاد لدى 
يسعى  وأنه  التحقيقية،  اجلهات 
بشــكل جــاد التخاذ إجــراءات 
مبكافحة الفساد، وعدم السماح 

للمفسدين بالتخفي من جديد.
مرتبة  يحتــل  العراق  أن  ورغــم 
عليا بني أكثر دول العالم فساداً، 
األموال  تبييــض  نواحــي  مــن 
بالبناء  املتعلقــة  والصفقــات 
وتســليح  واالختالس  واإلعمــار 
اجليش والكهرباء، بحسب مؤشر 
منظمــة الشــفافية الدوليــة 
على مدى الســنوات املاضية، إال 
الذين توالوا علــى قيادته لم  أن 
يتمكنوا من فتح أي ملف يخص 
أو محاسبة  كبيرة  شــخصيات 

متورط واحد منهم.
يشار إلى أن رئيس هيئة النزاهة 
الســابق، حسن الياســري، كان 

مع  إجراء حتقيقات  كشــف عن 
48 وزيراً خــالل ثالثة أعوام بتهم 
تتعلق بقضايا الفساد، الفتاً إلى 
أن احملالــني منهم إلــى القضاء 

لم يحصل لهم أي شــيء لعدم 
اقتناع القضاء بأدلة اإلدانة.

وشــكا الياســري الذي استقال 
احلالي، مــن وجود  العــام  بداية 

صعوبــات للحصول علــى أدلة 
بإدانة  العراقــي  القضــاء  تقنع 
ضعف  إلى  مشــيراً  املتهمــني، 
بجرائم  اخلاصة  القانونية  البنية 

تشــديد  إلى  داعيــاً  الفســاد، 
اإلعدام  وإصدار أحكام  العقوبات 
على من متتد يده على املال العام.
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بغداد -  الصباح الجديد:
 أكد رئيس حتالف االصالح واالعمار 
الســيد عمــار احلكيــم أهمية 
وإســتعادة  العراقية  املصلحــة 
الثقــة مبجلس النــواب، في وقت 
تتجــه اللجنة املالية النيابية الى 

تخفيض رواتب املوظفني.
ونقل بيان ملكتب الســيد احلكيم 
نســخة  اجلديد  الصبــاح  تلقت 
منه امــس، تأكيد الســيد عمار 
الشــيخ  لقائه  احلكيــم خــالل 
صبــاح الســاعدي رئيــس كتلة 
حتالف اإلصــالح واالعمار النيابية 
علــى " أهمية تشــريع القوانني 
املهمة والعمل على متابعتها من 
املصلحَة  يخــدم  مبا  الكتلة  قبل 

العراقية". 
واضــاف البيــان " تنــاول اللقاء 
أهميــة العمــل على اســتعادة 
الثقــة مبجلس النــواب العراقي، 
والتعاون بني السلطتني التنفيذية 
والتشريعية، والتأكيد على أهمية 
اســتكمال الكابينــة احلكومية 
نزيهــني  أكفــاء  وزراء  وتكليــف 

أصحاب قدرة عالية على اإلدارة".
وأكد السيد عمار احلكيم بحسب 
البيان " أهمية التواصل مع باقي 
الكتل السياســية واحلفاظ على 
مع  العراقي  الوطنــي  املشــروع 
التشــديد على املضــي ُقدماً في 
واالعمار  االصالح  حتالف  مأسسة 
واستكمال كافة املتطلبات لذلك، 
فيما باركنا للشــيخ الســاعدي 
انتخابــه رئيســاً لكتلة اإلصالح 

واإلعمار النيابية".
وعلى صعيد معاكس، كشــفت 

امس  النيابيــة،  املالية  اللجنــة 
االربعاء عن توجه نيابي لتخفيض 
رواتــب املوظفــني التــي تتجاوز 
املليون واملليونــي دينار، الفتة الى 
انهــا تنتظر قرار مجلــس الوزراء 
بشأن املوازنة وسعر برميل النفط 

الذي ستحتسب عليه.
وقــال عضــو اللجنــة فيصــل 
تابعته  العيســاوي في تصريــح 
الصباح اجلديــد " رواتب الدرجات 
اخلاصة واملوظفني اصحاب الرواتب 
املرتفعــة مت تخفيض رواتبهم في 
اكثر من مــرة، واليوم هناك توجه 
من  االعلى  الرواتــب  لتخفيــض 
مليون ومليوني دينار، بنســبة 5% 

و 10%”.
واضاف العيساوي، أن " التخفيض 
يصــب فــي مصلحــة امليزانية 
املوازنــة  وابــواب  االســتثمارية 
االخــرى، الن املوازنة تذهب اغلبها 

الى الرواتب..
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بغداد - الصباح الجديد:
النقل، عبد اهلل لعيبي  وزير  أعلن 
اخلط  إعــادة  األربعاء،  امــس  يوم 
البحري العراقي لألبحار في املوانئ 
األوروبية بعد إنقطاع دام ألكثر من 

ثالثة عقود.
وقــال لعيبــي فــي بيــان تلقت 
"الصبــاح اجلديد" نســخة منه، 
ان " اخلــط البحــري العراقي عاد 
لإلبحار في املوانــئ األوروبية بعد 

إجتيــاز الباخرة احلدبــاء تفتيش 
البواخر  الفرنســي حلماية  النادي 
املتوسط بنجاح  البحر  في حوض 

وتقدير ممتاز".
ومــن جانبــه قــدم املفتش عن 
لطاقم  الفرنســي شكره  النادي 
بأدوارهم  االلتــزام  الباخــرة على 
السالمة  معدات  جتهيزهم  وعلى 
وتوفيرهــم كافــة مســتلزمات 

معدات الباخرة والطاقم.

الحكيم يؤكد ضرورة استعادة 
الثقة بالبرلمان ونواب يعتزمون 

تخفيض رواتب الموظفين

الخط البحري العراقي يعود
 الى الموانئ االوروبية 

بعد إنقطاع ألكثر من ثالثة عقود

مجلس النواب "ارشيف"

احلكيم

بغداد - وعد الشمري:
أمس  احلكمــة،  تيــار  كشــف 
االربعاء، عن قــرب انطالق جولة 
مباحثات مباشــرة بــني الكتل 
الوزارات  ازمة  السياسية حلسم 
أن ذلك بهدف  الشــاغرة، مبيناً 
العودة إلى املبادئ التي تشكلت 

مشدداً  احلالية،  احلكومة  عليها 
على أن عدم التمســك مبرشح 
معني وتقدمي اكثر من شــخص 
اختيار  وترك  الوزاريــة  للحقيبة 
االفضل من بينهم لرئيس الوزراء 
عادل عبد املهدي، يعّدان من ابرز 

تلك املبادئ.

السياســي  املكتب  وقال عضو 
للتيــار، عبــد اهلل الزيــدي، إن 
"العــراق يعاني من ازمة خانقة؛ 
الــوزارات  على  اخلالف  بســبب 
الشــاغرة، وقد بدأت تؤثر سلبياً 

في الشارع".
الزيدي، فــي حديث إلى  وأضاف 

"الصباح اجلديد"، أن "السيناريو 
عــدم  يعكــس  االن  احلاصــل 
مصداقية الكتل السياسية في 
العراقيني،  إلــى  قطعتها  وعود 
باختيــار حكومــة خدمات من 
امامنا  واصبحــت  ازمــات،  دون 
ضرورة تــدارك االمر، وذلك ليس 

بالصعب".
وأشــار، إلى أن "حتالفــي البناء 
حقيقة  إلــى  وصال  واالصــالح 
حوارات  اجــراء  وهــي  واضحة، 
املبــادئ  للرجــوع  مباشــرة 
التي تشكلت عليها  االساسية 

احلكومة".

وكشــف الزيدي، بأن "مجموعة 
بهــا  تقدمــت  مقترحــات 
شــخصيات سياســية رفيعة 
املســتوى من أجل اطالق جولة 
مباحثــات للخروج مــن االزمة، 

والذهاب باجتاه التفاهم".
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تشمل االحزاب الكردية

حوارات مباشرة بين اإلصالح والبناء للعودة إلى مبادئ تشكيل الحكومة تبدأ قريبا

a

بغداد - الصباح الجديد
أبــدى رئيس الوزراء الســابق 
حيدر العبــادي امس االربعاء، 
اســتغرابه من الغاء مجلس 
الوزراء احلالي لقرارات اصدرتها 
حكومتــه، مؤكــدا أن تلــك 
بـ"خدمات  تتعلــق  القرارات 
ومصالــح املواطنــني"، فيما 
حــذر من فوضى فــي العمل 

احلكومي. 
بيان صدر  فــي  العبادي  وقال 
الوزراء  مجلــس  قرار  بشــأن 
احلكومــة  قــرارات  بالغــاء 
الســابقة، تلقــت " الصباح 
"نبدي  منه  نســخة  اجلديد" 
اســتغرابنا الكبير من القرار 
الذي اتخذه مجلس الوزراء في 
جلســة يوم امس الثالثاء 11 
كانــون االول 2018 واملتضمن 

بقــرارات  العمــل  ايقــاف 
الوزراء  وتوجيهــات مجلــس 

للفترة  الوزراء  مجلس  ورئيس 
االول من متــوز املاضي ولغاية 

الـ24 من تشرين االول املاضي، 
والذي يعد اجراء ال يتناســب 

املؤسسات  دولة  مفاهيم  مع 
التــي يجب ان يســير عليها 

البلد".
ان  العبادي "اننا نؤكد  واضاف 
ما قام به مجلس الوزراء يعتبر 
ســابقة خطيرة سيؤســس 
حلالة ارباك تتمثل بايقاف عمل 
اتخاذها  وعدم  كليا  احلكومة 
اي قرار بعــد اجراء االنتخابات 
وميكن ان ميتد الــى الغاء كل 
الســابقة  احلكومة  قــرارات 
ان  معتبرا  الالحقة"،  قبل  من 
ملصالح  تعطيــال  ميثل  "ذلك 
احلكومة  وستعاني  املواطنني 
احلاليــة التــي اتخــذت هذا 
القرار منه النه سيمثل طعنا 
لقراراتهــا احلاليــة خصوصا 
وانها حكومة منقوصة العدد 
وزرائها  بعــض  في  ومطعون 

كما وان آلية اختيارها شابها 
مخالفات دستورية".

وتابــع العبــادي ان "جزء من 
القــرارات التــي مت ايقافهــا 
ومنها  املواطنني  تخدم  كانت 
التخصيصات  اطــالق  ايقاف 
جلميــع احملافظــات العراقية 
ومنهــا حملافظــة البصرة من 
اعمال  لتنفيــذ  البتــرودوالر 
اخلدمات وصرف حصة البصرة 
احلدودية  املنافــذ  ايرادات  من 
والتخصيصــات واالجــراءات 
التــي مت اتخاذهــا بخصوص 
مطالــب اهالــي محافظات 
البصــرة وذي قــار وميســان 
والنجف وكربالء وبابل واملثنى 
والديوانيــة وواســط وبغداد 

ونينوى واالنبار".
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تقريـر
مبديا استغرابه الكبير من الغاء حكومة منقوصة العدد قراراته

العبادي: ما قام به مجلس الوزراء سابقة خطيرة
ضد  دولة المؤسسات ومصالح المواطنين

بغداد ـ الصباح الجديد:
قال مدير شــركة نفط ميسان، إن 
العراق رفع اإلنتاج في حقل احللفاية 
النفطي الواقع بجنوب البالد مبقدار 
100 ألــف برميــل يومــي ليصل 

إجماليه 370 ألف برميل يوميا.
واحللفاية الذي تديره بتروتشاينا هو 

أكبر حقل في ميسان.
األربعاء،  امس  تقريرا  رويترز  ونشرت 
أوردت فيــه ان عدنان نوشــي مدير 

الشركة التي تشــرف على حقول 
النفط في احملافظة، أعلن لها على 
هامش مناســبة فــي احللفاية، ان 
اثر  اإلنتاج حتققت  الزيادة في  "هذه 
ملعاجلة  جديدة  منشأة  من  االنتهاء 

النفط.
زيــادة اإلنتاج من  إن  وقال نوشــي 
حقل احللفاية دفعت إجمالي إنتاج 
الشركة لالرتفاع إلى نحو 510 آالف 

برميل يوميا.

وأضاف نوشــي أن املنشأة اجلديدة، 
بالقــدرة على معاجلة  تتمتع  التي 
200 ألف برميــل يوميا من النفط 
اإلنتاج  اخلام، ستســهم في تعزيز 
أكثر من احللفايــة ليبلغ 470 ألف 
برميل يوميــا في الربــع األول من 

.2019
وتشمل عملية التوسع في احللفاية 
تدشني مشروع غاز ملعاجلة نحو 300 
مليــون قدم مكعبة قياســية من 

للنفط  املصاحب  الطبيعــي  الغاز 
اخلام املستخرج من احلقل.

وقال نوشــي إن وزارة النفط تدرس 
عروضــا قدمها عدد من شــركات 
غاز  ملشــروع  األجنبيــة  الطاقــة 
احللفاية مبا في ذلك شــركة الصني 
للهندســة البترولية والبناء )سي.

تتصــدر  التــي  بي.إي.سي.ســي( 
املتنافسني على الصفقة.

تفصيالت ص12

بغداد - الصباح الجديد:
بغداد  محافظة  مجلــس  أنتخب 
امــس األربعاء، عضــو اجمللس عن 
كتلة األحــرار، فاضل الشــويلي، 
محافظــاً جديداً لبغــداد، وفيما 
اعتبــر مراقبون ان كتلــة االحرار 
انتزعــت هذا املنصــب من ائتالف 
دولة القانون، طعن األخير بنتيجة 

جلســة  ان  بدعــوى  االنتخــاب 
االنتخاب ليس قانونية.

عبــاس  اجللســة  رئــس  وكان 
احلمداني، قال فــي مؤمتر صحفي 
عقده خالل فترة االســتراحة بعد 
"اجمللس  ان  اجلديد،  احملافظ  انتخاب 
انعقــد اليوم النتخــاب محافظ 
احملافظ  فوز  بعــد  ونائب محافظ، 

السابق عطوان العطواني وجاسم 
البخاتي بعضوية مجلس النواب".
وأضــاف: "ونظرا الكتمــال كافة 
مجلس  شرع  القانونية  االجراءات 
النصاب  اكتمــال  احملافظــة بعد 
باالنتخــاب وحظــي عضو اجمللس 
أغلبية  بتصويت  الشويلي  فاضل 
أعضاء اجمللــس وإنتخابه محافظاً 

جديداً لبغداد".
وفي رد ســريع على النتيجة صرح 
عضو مجلس محافظة بغداد عن 
ائتالف دولة القانون صادق الزاملي، 
ان اجللســة التــي عقدها اعضاء 
اجمللس من حتالف االصالح النتخاب 

محافظ لبغداد “غير قانونية”.
تتمة ص3

مجلس المحافظة اعلن قبل يوم ان ال تأجيل لموعد االنتخابدشنت مشروع غاز لمعالجة نحو 300 مليون قدم مكعبة قياسية

 الشويلي محافظًا لبغداد و"دولة القانون"نفط ميسان ترفع إنتاج حقل الحلفاية إلى 370 ألف برميل يوميًا
يحتج ويتذرع بعدم قانونية الجلسة  

العبادي

48 وزيرا احيلوا الى القضاء سابقا وافلتوا من العدالة

ملحق "       " 

بغداد - الصباح الجديد:
أكــد األمــني العــام جمللس 
الــوزراء، مهدي العالق رئيس 
السكانية  السياسات  جلنة 
ان "البيانــات واإلحصــاءات 
التعــداد  يجمعهــا  التــي 
الســكاني ستســاعد في 
اتخــاذ قرارات مســتقبلّية 
زيــادة  وســتؤمن  مهمــة، 
التخطيط لتحقيق التنمية 
االقتصادّيــة واالجتماعّيــة 
وغيرهــا مــن التنميات في 

العراق.
وتشــير تقديرات الى ان عدد 
سكان العراق مبا فيها اقليم 
أكثر  حالياً  يبلغ  كردســتان 

من 38 مليون نسمة.
وقــال العــالق فــي كلمته 
خــالل إفتتاحــه للورشــة 

التخطيط  بشأن  التشاورية 
 2020 للتعــداد الســكاني 
العاصمة  في  أقيمت  والتي 
بغداد، ان "العراق ســيجري 
تعداداً سكانياً شامالً يضم 
ويراعي في  إقليم كردستان، 
التي  املتغيرات  ذاتــه  الوقت 
انهيار  من  البالد  شــهدتها 
أسعار النفط واحتالل داعش 

االرهابي لعدد من املناطق".
وأضاف "كما انه ســيعتمد 
حديثــة  وتقنيــات  أطــر 
اإلحصــاءات  تُســتخدم 
الســكانية من أجل التوزيع 
األفضل لألمــوال احلكومّية 
الفتاً  والصحــة،"  والتعليم 
الى ان "العراق لم يجر تعداداً 

حقيقاً منذ العام 1987".
تتمة ص3

الحكومة تؤكد عزمها 
إجراء تعداد سكاني يشمل 
إقليم كردستان في 2020

معارض الِكتاب وتنافس الُكّتاب
السرد الشعري )على مشارف القصطور(

معرض لألمثال العراقية الشعبية في بيت فلوجة الثقافي

عبد السادة البصري على ضفاف سماوات القصيدة



شؤون عراقية

بغداد - الصباح الجديد:

وقــع العــراق وقطــر محضــر 
اجتماعات اللجنة املشتركة بني 
البلدين والــذي تتضمن 14 بندا 
في اجملاالت اخملتلفــة، فيما اتفق 
اجلانبــان على عقــد اجتماعات 
اللجنة املقبلة في بغداد في عام 

.2020
جاء ذلك خالل اجتماعات اللجنة 
العراقية — القطرية املشــتركة 
الدوحة يوم  التي انطلقت فــي 
الوزارات  املاضي مبشاركة  االثنني 
كال  في  واملؤسســات  والهيئات 
البلدين، في إطار اتفاق مشترك 
لتطويــر العالقات وتفعيلها في 

كافة اجملاالت.
وتــرأس اجلانــب العراقــي وزير 
التجارة الدكتور محمد هاشــم 
اجلانب  تــرأس  فيمــا  العانــي، 
والصناعة  التجارة  وزير  القطري 

الشيخ علي ابن احمد الكواري.
وتضمــن محضــر االجتماعات 
مختلفة  مجــاالت  في  بندا   14
متثل َعّصــب التعــاون التجاري 
بني البلديــن ، فقد اتفق اجلانبان 
فــي مجــال التعــاون التجاري 
تفعيــل  علــى  والصناعــي 
واســتكمال االجراءات املتعلقة 
بالتوقيــع على اتفاقــات منها 
البدء في التفاوض حول اتفاقية 
االستثمارات  وحماية  تشــجيع 
املتبادلة بــني حكومتي البلدين 
خالل الربــع االول من عام 2019، 
الطلب  الى مناقشــة  اضافــة 
العراقي بانشــاء مجلس اعمال 
لتحقيق  مشترك  قطري  عراقي 
التعاون في اجملــاالت االقتصادية 

والتجارية واالستثمارية. 
وناقش اجلانبان مستوى العالقات 
التجارية والصناعية، حيث اعرب 
للزيادة  ارتياحهمــا  عن  اجلانبان 
التي طرأت علــى حجم التبادل 
املاضي  العــام  خــالل  التجاري 
واتفقا على بذل املزيد من اجلهد 
وزيادة املبادالت التجارية والتعاون 
في مجال الصناعة بني البلدين.

كما اتفق اجلانبــان على اهمية 
انضمــام العــراق الــى مذكرة 
التفاهم بشــان تسهيل حركة 
العابر  املــرور  وحركــة  النقــل 
للتعــاون االقتصــادي والتجاري 
واملوقعة بني كل من قطر وتركيا 

وايــران وبهدف تســهيل النقل 
وحل  التجارية  الســلع  وعبــور 
املعوقات التي تعترض العمليات 
التجارية عبــر االراضي العراقية 

الى دولة قطر. 
املها  الدوحة عبرت هم  وكانت 
في أن يكون العراق ضمن أطراف 
مرور  سيســهل  الذي  االتفــاق 
الســلع والنقل عبر تلك الدول. 
كما اتفــق اجلانبــان ايضا على 
التعاون فــي الصناعات الدوائية 
وتبــادل  والتعبئــة  والغذائيــة 
اخلبرات واملعلومــات في اجملاالت 

الصناعية والتجارية.
أبدى  االســتثماري،  اجلانب  وفي 
بتطوير  اهتمامهمــا  اجلانبــان 
التعاون االستثماري بني البلدين، 
حيث رحبــت قطر بالتعرف على 
في  املتاحة  االستثمارية  الفرص 
القطاعات اخملتلفة على ان يقوم 
اجلانــب العراقــي بتزويد اجلانب 
االســتثمارية  بالفرص  القطري 
ليتسنى  بها  اخلاصة  والدراسات 
مــن  وتقييمهــا  دراســتها 
ان  على  القطريني  املســتثمرين 

يتم التواصــل وتبادل املقترحات 
بــني اجلانبــني عبــر القنــوات 

الدبلوماسية.
تطوير  علــى  اجلانبــان  واتفــق 
البلدين  والتعــاون بني  العالقات 
االســتثمارية  بالفرص  وتعريف 
في العراق، وفــي مجال اللحوم 
القطري  اجلانب  وطلب  واملواشي 
تزويده  العراقــي  اجلانــب  مــن 
بالقوانني والفرص االســتثمارية 

في هذا اجملال. 
واتفق اجلانبــان ايضا على حتديد 
البلدين  فــي  التواصل  قنــوات 
حلــل اي نــزاع او مشــاكل قد 
تنشئ عن املســتثمرين في كال 
العالقات  دائرة  البلدين ومت حتديد 
وزارة  في  اخلارجيــة  االقتصادية 
في  تواصل  كنقطــة  التجــارة 
اجلانــب العراقي، كمــا مت حتديد 
ادارة التعــاون الدولــي في وزارة 
كنقطة  والتجــارة  الصناعــة 

تواصل في دولة قطر.
تفاهم  مذكــرة  اجلانبان  ووقــع 
اخلــاص بالتعــاون الثنائــي بني 
بوزارة  اخلارجية  اخلدمــة  معهد 

اخلارجيــة العراقيــة واملعهــد 
اخلارجية  بــوزارة  الدبلوماســي 
القطرية ، كما اتفقا على ارجاء 
توقيع مذكرات التفاهم )مذكرة 
تفاهم لتاســيس اطار للتشاور 
حــول  السياســي  والتعــاون 
القضايا ذات القضايا املشــترك 
ومذكرة تفاهم الستثناء حاملي 
اجلوازات الدبلوماســية واخلدمة 
اخلاصة مــن اجــراءات احلصول 
على سمات الدخول( لتكون في 
اقرب فرصة بعــد حتديد اخملولني 
بالتوقيــع ودرجاتهم خالل اقرب 

زيارة لكال اجلانبني.
واتفــق اجلانبان ايضــا على بذل 
مخرجات  تفعيــل  نحــو  اجلهد 
اعمــال اللجنــة مــن مذكرات 
القطاعــات  جلميــع  التفاهــم 
وتســريع اجراءاتهــا مــن خالل 
البلدين  لــكال  اخلارجية  وزارتــي 
الشــقيقني. اجلانبان اتفقا أيضا 
واالتصاالت،  املواصالت  مجال  في 
املشترك  التنسيق  استمرار  على 
فــي مجاالت قطاع  البلدين  بني 
النقل البــري والبحري واجلوي من 

الفنية في  الزيــارات  تبادل  خالل 
 ، املقبل  العــام  االول من  الربــع 
واتفق اجلانبان علــى حث الناقل 
الوطني )اخلطوط اجلوية العراقية 
واخلطوط اجلويــة القطرية( على 
في  واخلبــرات  املعلومات  تبــادل 

مجال قطاع النقل اجلوي. 
وفــي مجــال االتصــاالت اتفق 
العــراق وقطــر على فتــح افاق 
تعاون مشــترك بــني البلدين مبا 
يخص قطاع االتصاالت وامكانية 
تطويره من خالل تبــادل اخلبرات 
االلكترونيتني  والتجارة  واحلوكمة 
وانظمة تراســل البيانات ومجال 
االمــن الســيبراني ، وفي مجال 
اجلانبان  اتفــق  والبيئة  الزراعــة 
على تعزيز التعاون املشــترك في 
االحيائي  والتنوع  البيئة  مجاالت 
ومكافحــة التصحر واســتثمار 
اجملال  فــي  والتعاون  الصحــارى 
التكنلوجيا  النباتي واســتخدام 
احلديثــة في الزراعــة الصديقة 
للبيئــة وتبادل اخلبــرات في هذا 

اجملال. 
كما اتفق اجلانبــان على التعاون 

فــي مجــال الثــروة احليوانيــة 
بهذا  اخلبرات  وتبــادل  والبيطرية 
الشــان وايضا التعاون في مجال 
الثــروة الســمكية واســتكثار 
باستخدام  والروبيان  االســماك 
وتدريــب  التكنوجيــا  احــدث 
فرص  وتشــريع  عليها  العاملني 
وتســهيل  الزراعي  االســتثمار 

البيئة املناسبة لها. 
امــا في مجــال التعليــم، فقد 
االســراع  على  اجلانبــان  اتفــق 
فــي اســتكمال املباحثات حول 
مشــروع البرنامــج التنفيــذي 
الثقافي  التعاون  التفاقية  الثاني 
البلدين الذي قدمه  والعلمي بني 
اجلانب  ووعــد  القطــري  اجلانب 
عليه  واالجابة  بدراسته  العراقي 
عبر القنوات الدبلوماسية متهيدا 

للتوقيع عليه في اقرب وقت.
وفي مجال الصحة، اتفق اجلانبان 
االجراءات  استكمال  ضرورة  على 
بتوقيع مشــروع مذكرة  اخلاصة 
التفاهــم للتعــاون فــي مجال 
البلدين، كمــا اتفق اجلانبان على 

تبادل اخلبراء .

العراق وقطر يوّقعان محضر اجتماع تضّمن 14
 بندا للتعاون الثنائي في جميع المجاالت

من بينها تفعيل إجراءات اتفاقية تشجيع وحماية االستثمارات المتبادلة 

جانب من التوقيع

جاء ذلك خالل 
اجتماعات اللجنة 
العراقية - القطرية 
المشتركة التي 
انطلقت في الدوحة 
يوم االثنين الماضي 
بمشاركة الوزارات 
والهيئات والمؤسسات 
في كال البلدين، في 
إطار اتفاق مشترك 
لتطوير العالقات 
وتفعيلها في المجاالت 
كافة
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جملة مفيدة

احلديث عــن نظرية املؤامرة باإلشــارة الى اننا 
دخلنا منذ حــني في مرحلة يتآمر فيها اجلميع 

على اجلميع, 
اما نظرية املؤامرة، فهــي منتبذة دائما، ألنها 
تصنــع »عدوا« فــي أحيان قليلــة »ليس من 
صداقته بــّد« كما يقول املتنبــي، وفي اغلب 
األحيان ترسل ذلك العدو املفترض الى املقصلة 

احلقيقية او الظنّية. 
هذه النظرية، في االقل بالنســبة لي، ال يعني 
االعتقاد بعدم وجود مؤامــرات وراء الكثير من 
الصراعات، او ال وجود لسياسيني وفئات وقيادات 
وزعامــات دول يتآمرون علينــا، وعلى بعضهم 
البعض، فاملؤامرة وسيلة قدمية لكسر شوكة 
اخلصوم منــذ تكــون اجملتمعــات، وفي عمق 
املوروثات واألخيلة والروايات التاريخية والدينية، 
اشــارات وفيرة الى »املؤامرة«: قابيل تآمر لقتل 
اخيــه هابيــل. يوليــوس قيصر »مســرحية 
شكســبير صــرخ وهــو يحتضر: حتــى انت 

يابروتس، شكوى تُردد من تآمر االقربني.
كما تطــورت ادوات تنفيذ املؤامــرة من حجر 
قابيل الى خنجر بروتس، عبر احلربة والســيف 
والسهم واصابع اليدين والنار واحلبال والسكني، 
ومن التآمر بالســم الى احدث تقنيات القتل 

واالغتيال واحالل الضغائن واحتالل الدول.
املؤامرة في االصطالح املدرســي هي »مكيدة« 
وهى من اصــل الفعــل »أَمرَ« وتأتــى مبعنى 
التشاور و«االمارة«. وأمرَ عمُر فالنا مبعني كّلفه 
بشيء، والقول القاموسي »انهم تآمروا« يعني 
انهم تشــاوروا حول أحدهــم، اي اتفقوا على 
ايذائه، وفعــل االيذاء يعطي للتشــاور صفة 
بايحاءات مَطْمئنة للضحية  التآمر، مسبوقة 
)شخصا أو جماعة( تؤدي به الى الغفلة، وكلما 
كان الضحية قليل التحسب واحلذر واليقظة 

كان اسهل للوقوع في شباك املؤامرة.
نظرية املؤامــرة، بعد ذلك، اصطالح حديث في 
علوم السياســة، وقد دخل في االســتخدام 
منــذ العقد الثالــث من القــرن املاضي على 
هامش االنشقاق في النظام الدولي بتاسيس 
االحتاد الســوفيني، وانتشــار اعمال االغتيال 
السياسي وتراجع الفكر املوضوعي والتحليلي 
املســتقل، وقد اصبح هذا املصطلح منهجا 
لتفســير االحداث مــع صعود احلــرب الباردة، 
باالهتمام فصاغه  اوكفورد«  »قاموس  وشمله 
بالكثير من احلــذر بوصفه »محاولة لشــرح 
السبب النهائى حلدث او سلسلة من االحداث 
السياســية واالجتماعيــة او التاريخية على 
انها اســرار« وغالبا ما يحال احلدث الى عصبة 

متأمرة.
الى ذلك، قدمت نظريــة املؤامرة )كل حدث وراؤه 
مؤامرة( خدمــات جليلة للذين اختلطت عليهم 
االمور وصُعــب عليهم البحــث الصبور الواعي 
واملوضوعــي في خلفيات االحداث، أو الذين ولعوا 
فــي توليف الروايــات وجمع النتــف العابرة من 
احلقائق لتقدميها كحقائق خافية، كما ساعدت 
والنكسات  والفشل  االخفاقات  عن  املســؤولني 
على رفع اللــوم عن النفس وإبــراء الذمة عنها 
وإلقاء اخلطايــا على »متآمرين« وفــي النتيجة 
حتولت نظرية املؤامرة من رؤيا سياسية لتفسير 
االحداث الــى مخدر ومثبط للعقول، أو الى عقار 
للتعايش مع العجر، باعتبار ان املؤامرة اكبر مّنا.. 

ونحن صغار، ال حول لنا وال قوة.
********

» إْصبر على كيد احلسودِ فإن صبرَك قاتله«.
عبداهلل بن املعتز-خليفة عباسي

حين يتآمر الجميع.. 
على الجميع

تقـرير

بغداد - الصباح الجديد:

أعلنت االمانة العامة جمللس الوزراءا 
امس الثالثاء االستراتيجية الوطنية 
ملناهضــة العنــف ضد املــرأة في 

العراق.
وذكر بيــان لالمانــة العامة تلقت 
منه،  نســخة  اجلديد«  الصبــاح   «
أنــه »احلكومــة العراقيــة اعلنت 
ملناهضة  الوطنية  االســتراتيجية 
العنــف ضد املــرأة ضمــن حملة 
األمم املتحدة ســتة عشــر يوماً من 
األنشــطة ملناهضة العنف القائم 
على النوع االجتماعي التي أطلقت 
في العراق حتت شــعار }مجتمع بال 

عنف .. وطن مستقر{«. 
واكــد ممثل رئيــس الــوزراء مهدي 
العــالق األمني العام جمللــس الوزراء 
اثنــاء حفل االعالن  في كلمته في 
الذي أقيم في قصر الضيافة ببغداد 
بحضور سيدة العراق األولى سورباغ 
صالح وعــدد من أعضــاء مجلس 
املبعوث اخلاص لألمني  ونائب  النواب 

العام لألمم املتحــدة وممثلي صندوق 
والبعثات  للســكان  املتحــدة  األمم 
منظمات  من  وعدد  الدبلوماســية 
والدولية في  احملليــة  املدني  اجملتمع 
العراق، ان »االســتراتيجية الوطنية 
املذكــورة تضمنــت الكثيــر مــن 
راعت  التي  والتشــريعات  القرارات 
جميــع الظروف التــي عانت منها 
املرأة العراقية، سيما في ظل الفترة 
املاضيــة واالنتهــاكات التي حلقت 
بالنساء جراء املمارسات الالإنسانية 

التي ارتكبها داعش بحقها«. 
القــرارات  العــام  األمــني  وبــني 
واإلجراءات التــي اتخذتها احلكومة 
واالستراتيجيات وااللتزامات الدولية 
التي تعهــد العراق بتنفيذها لدعم 
وحمايــة املرأة أبرزها قــرار مجلس 
االمن }1325{ وسيداو واستراتيجية 
ومناهضة  الفقــر  من  التخفيــف 
العنــف ضد املــرأة والعنف القائم 
على النــوع االجتماعي وغيرها من 

االلتزامات«.
وأشــار العالق الى »أهمية التعامل 
الكوارث  ملعاجلــة  جديــدة  برؤيــة 

داعش  التــي خلفتهــا عصابــات 
االرهابيــة وجرائمــه املوجهة نحو 
للكرامة  وامتهان  واألطفال  النساء 
اإلنسانية وأساليب مريعة لم متارس 

في العالم مسبقاً«.
الســيدة  ثمنــت  جهتهــا  مــن 
األولى ســورباغ اجلهود املشــتركة 
والتنفيذية  التشريعية  للسلطتني 
والشــركاء من صندوق األمم املتحدة 
للسكان وســفارتي دولتي السويد 
والنرويج في إدارة احدى اهم الوثائق 
الوطنية التي ترتكز على مشــاريع 
املــرأة في  مهمة ســتدعم متكني 
العــراق واخلــروج من االزمــة التي 
خلفتهــا مرحلة داعــش، مطالبة 
الدولي  واجملتمــع  املهنية  اجلهــات 
مصير  ملعرفة  جهودهــم  بتكثيف 
اخملتطفات والــذي يزيد عددهن عن 

}3000{ مخطوفة«.
وفي الســياق اكدت اليس والبولي 
العام  اخلــاص لألمني  املبعوث  نائب 
لــألمم املتحدة تواصــل وكاالت األمم 
املتحــدة وصناديقهــا وبرامجهــا 
لدعم العراقية في الوفاء بالتزامها 

القانونــي واألخالقي، بشــأن تعزيز 
وحماية حقوق املــرأة في طليعتها 
ملناهضة  الوطنية  االســتراتيجية 
العنــف املوجه نحو املرأة، التي متثل 
أداة هامــة لتأكيد االلتــزام الدولي 
للعراق في مجال النوع االجتماعي، 
املستدامة  التنمية  اهداف  فيها  مبا 

في مختلف القطاعات.
وكانــت دائرة احلمايــة االجتماعية 
للمــرأة في وزارة العمل والشــؤون 
االجتماعية ممثلــة مبدير عام الدائرة 
الدكتورة عطور حســني املوســوي 
شــاركت في ورشــة عمل خاصة 
نظمتها دائرة متكــني املرأة التابعة 
الوزراء عن  العامة جمللس  لالمانـــة 
الوطنـيـة  االستراتيجية  مراجعـة 
ملناهضة العنف ضد املرأة كون املدير 
العام عضواً في اللجنة املشــكلة 
إلعداد االســتراتيجية حسب األمر 

الديواني رقـم )89( لسنة 2018. 
وتضمنت الورشــة عرض مســودة 
وبعــد  للنقــاش  االســتراتيجية 
االتفاق  مت  املســتفيضة  املناقشات 
على وضع املالحظات النهائية لكل 

اجلهــات احلاضرة في الورشــة من 
مدني  ومؤسســات مجتمع  وزارات 
وخبراء لغرض عرضها بعد التعديل 
ومت  إلقرارها  الــوزراء  على مجلــس 
االتفاق االولي على تعاون  املنظمات 
بواقع  الدائرة  تدريب مــالكات  على 
%50 من كل قسم في كل دورة حلني 
اكمال عدد جميع املالكات وتــدريب 
بـاحثــــي  جلميــــع  متقــــدم 
وباحثــات هيئة احلماية االجتماعية 

عن دراســـة احلـــالـة. 
من جهة اخرى شــاركت املوســوي 
في ورشــة العمل املقامة في قاعة 
مجلس النواب إلقرار الســتراتيجية 
الوطنيــة ملناهضة العنــف القائم 
على النوع االجتماعي برعاية صندوق 
االمم املتحــدة للســكان وبالتعــاون 
مــع دائرة متــــكني املــرأة العراقية 
الوزراء  العامة جمللس  لالمانة  التابعة 
بحضــور رئيــس مجلس النــــواب 
محمد احللبوســي وعدد من سفراء 
الدول. وقدمت مدير عام دائرة حماية 
املــرأة مداخلة عن املالذ اآلمن وجهود 
صنــدوق االمم املتحدة للســكان في 

فتح املــالذ االول في بغداد مشــيرة 
الى العنف الذي تتعرض له النســاء 
فاقدات املعيل ، ومت االتفاق مع جميع 
ضرورة  علــى  املشــاركة  االطــراف 
االسراع بإقرار قانون مكافحة العنف 
االســري ليتفعــل هذا املــالذ ويتم 
افتتاح مــالذات اخرى في محافظات 

عراقية اخرى للحاجة املاسة لذلك. 
دائرة  اســتقبلت مدير عــام  كمــا 
جمعية  ممثلة  االجتماعيــة  احلماية 
نساء بغداد ميســون جنم.  وتضمن 
عدد  تدريب  امكانية  مناقشة  اللقاء 
مــن مالكات الــوزارة ومــن ضمنها 
مــالكات دائرة احلمايــة االجتماعية 
للمرأة على تعزيــز القدرة على منح 
للنساء  واخلدمات  واملشاركة  احلماية 

املعنفات. 
الــى ذلــك اقامــت دائــرة احلماية 
االجتماعية للمــرأة في وزارة العمل 
فعالية مبناســبة حملة الـ)16( يوما 

ملناهضة العنف ضد املرأة. 
واكد وكيل الوزارة اهمية اقرار قانون 
العنــف ضد النســاء، مشــيرا الى 
ضرورة وضع خطط ودراسات لتقليل 

العنــف ضد املرأة وهــذا يحتاج الى 
داعيا  واملعنوي،  املالــي  الدعم  تقدمي 
الى زيادة نســبة مشــاركة النساء 
في صنع القرار فــي الدولة مبختلف 

االختصاصات. 
مــن جانبها اشــارت املوســوي في 
كلمتهــا خالل الفعاليــة الى انواع 
العنف الــذي تتعرض لــه املرأة في 
اجملتمع  والظروف الصعبة التي مرت 
بها في ظــل غياب املعيــل وتعرض 
املطلقــات واالرامــل لشــتى انواع 
االبتــزاز، داعية الــى تكثيف حمالت 
التوعيــة اليقاف العنــف ضد املرأة 
من اجل نشر وتعزيز ثقافة الالعنف، 
مبينــة اهمية دعم املــرأة من خالل 
اقامة املشــاريع وتكثيــف التدريب 

اليجاد فرص عمل مدرة للدخل. 
الفعاليات منها  العديد من  واقيمت 
عــرض فيلم يتحدث عن نشــاطات 
الوزارة في دعم ومتكــني املرأة . يذكر 
القرار األممي  العراق احد منفــذي  ان 
)1325( )املرأة، واالمن والســالم( الذي 
يدعو الى حماية املرأة خالل النزاعات 

والكوارث .

العراق يعلن االستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة
تضمنت قرارات وتشريعات راعت الظروف التي عانت منها المرأة
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بغداد - الصباح الجديد:
كشفت شركة ابن ماجد العامة 
احــدى شــركات وزارة الصناعة 
البصرة  محافظة  فــي  واملعادن 
عن قيامها بتصنيع زوارق الدورية 
القوة  قيادة  لصالح  الســريعة 

البحرية في وزارة الدفاع.
للوزارة  الرسمي  الناطق  وافصح 
عبدالواحــد علــوان الشــمري 
عن قيام الشــركة وضمن عقد 
املشــاركة مع شــركة الظاعن 
زورقا   )15( بتصنيــع  البحرينية 

الدوريــة  العمــال  تســتعمل 
في  واالنقاذ  والبحث  الســريعة 
واالقليمية  الســاحلية  امليــاه 
للمراســي  احلمايــة  وتأمــني 
الداخليــة واملوانــئ اضافة الى 
قابليتــه للعمــل مــع القطع 
اخلليج  فــي  الكبيرة  البحريــة 
الزوارق  العربي ، مشــيرا الى ان 
املصنعــة متتــاز بكونهــا زوارق 
مصممة  ســريعة  اعتراضيــة 
على  الفايبــر كالس  مــادة  من 
وفــق املواصفات العاملية وتعمل 

بكفــاءة عاليــة فــي الظروف 
وتتمتــع  اخملتلفــة  البحريــة 
باســتقرارية عالية ، مضيفا بأن 
الزوارق متتاز كذلــك في كون ان 
بدن الــزورق مضمون ملــدة )10( 
 )2000( باشتغال سنوي  سنوات 
كابينة  علــى  ويحتوي  ســاعة 
مدرعة ضد الرصاص وبطاقم )4( 

اشخاص.
واشــار الشــمري الى ان الزوارق 
مبولد  ومجهزة  بالكامل  مكيفة 
كيلوواطا   )11( قــدرة  كهربــاء 

وعربــة نقل تتناســب مع طول 
يرتبــط  الــزورق ومحــرك  ووزن 
بفاصل مــع منظومة دفع نفاث 
مع مربع رفع الزورق مع سالسل 
الرفع وملحقاتها عدد )5( مبعدل 
مربع رفع لكل )4( زورق فضال عن 
جتهيــزه باجهزة اتصــال ومكبر 
صوت خارجــي ، الفتا في الوقت 
السيطرة  باالمكان  انه  الى  ذاته 
علــى كافة االجهــزة واحملركات 
من  واملناورة  املالحيــة  واالجهزة 
البرج الشتوي والصيفي للزورق.

» ابن ماجد« تصنع زوارق الدورية السريعة لوزارة الدفاع
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تمديد ساعات فتح 
المنطقة الخضراء حتى 

الواحدة صباحا

افتتاح البوابة الذكية 
للمرأب الشمالي في 

محافظة كركوك

النزاهة النيابية: 90 % من ملفات 
الفساد لرؤوس كبيرة وسنفتحها 

جميعاً وافق عبد املهدي ام ال
ووصف الرئيس الســابق لهيئة النزاهة 
طريــق مكافحة الفســاد فــي العراق 
باملثلــث الذي تقــع على قمتــه اإلرادة 
األميــن  الضلــع  وعلــى  السياســية، 
التشريعات القانونية، وعلى الضلع اآلخر 
التنفيــذ على أرض الواقع، مشــيراً إلى 

وجود عراقيل أمام اكتمال هذا املثلث.
وحّمل الياســري الذي قدم اســتقالته 
أكثر من مرة منذ توليه املنصب، مجلس 
النواب العراقي مســؤولية عدم تشريع 
قوانني جديدة، عازياً ذلك إلى عجز الهرم 
التشريعي الذي ال يسعه إصدار مثل تلك 
القوانني، كاشفاً عن إهمال برملان الدورة 
السابقة لعشــرين تعديل قانون يخص 
العقوبات،  وقانــون  النزاهة،  هيئة  عمل 
وأصول احملاكمات اجلزائية، قانون األحزاب، 

والكسب غير املشروع.

حوارات مباشرة بني اإلصالح والبناء 
للعودة إلى مبادئ تشكيل احلكومة 

تبدأ قريبا
ولفت، إلى ان "هذه احلوارات بحسب ما مت 
تداوله في االروقة السياسية، لن تشمل 
فقط حتالــف البناء، بل كذلــك القوى 
الكردســتانية التي هي االخــرى لديها 

مطالب بخصوص ما تبقى من وزارات".
أما بخصوص التمســك بفالح الفياض 

مرشــحاً لوزارة الداخليــة، رد الزيدي أن 
"املبادئ التي تشــكلت عليها احلكومة 
تقضي بعدم ترشــيح مــن لديه جتربة 
ســابقة في مواقع قيادية للدولة، كما 
أن االتفاق حينها قضى بأن الكتلة تقدم 
لرئيس  اخليار  ويترك  مرشــحني  خمسة 
مجلس الــوزراء في اختيــار االصلح، وال 

يكون هناك مرشح واحد فقط".
وزاد، عضو املكتب السياســي للحكمة، 
أن "ذلــك خالف مــع يحصل مــع وزارة 
الدفاع حيث لدى رئيــس مجلس الوزراء 
ثالثني مرشحاً للمنصب وبامكانه تقدمي 
من يراه مناســباً، وقد وقع االختيار على 

فيصل اجلربا".
وبني، الزيــدي، أن "من بني املبــادئ التي 
يجب الرجوع اليها التي نصت على عدم 
أو محاولة  االصرار على شــخص معني 
الطرف االخر، كون عملية  كســر الرادة 
تشــكيل احلكومة حصلت من اجتماع 

ارادتي االصالح والبناء".
وشــدد على أن "قوى االصــالح واالعمار 
عندما اجتمعت االسبوع اجلاري اجتمعت 
على ضرورة اعادة احلوارات املباشــرة مع 
حتالف البنــاء وهو ما ســيحصل قريباً 
من أجــل توحيد الرأي اضافــة لالحزاب 

الكردية".
وخلص الزيــدي بالقول، إن "عدم االلتزام 
رأسها  وعلى  احلكومة  تشــكيل  مببادئ 
موضوع عدم التمســك مبرشح أو تقدمي 
مــن هو مجرب ســوف تتصــدع جميع 

حالة  امام  وسنكون  السابقة  االتفاقات 
تخلخل في الوضع السياسي".

من جانبه، افاد القيادي في احلكمة صباح 
العرباوي، بــأن "الضرورة اصبحت ملحة 
من أجل تنفيذ االتفاقات التي تشــكلت 

عليها احلكومة احلالية".
واضــاف العربــاوي، فــي تصريــح إلى 
"الصباح اجلديد"، أن "الدخول في حوارات 
مباشــرة امر ضروري ومهم من أجل رأب 

الصدع واالنتهاء من اخلالفات".
ونوه، إلى ان "قوى حتالف االصالح واالعمار 
وتتمسك  الدميقراطية  الوســائل  متارس 
باالتفاقــات فــي رفضها ملرشــح وزارة 

الداخلية".
وأورد العربــاوي، إن "العــراق خــرج من 
احملاصصة في شــخص الوزير لكن هذا 
املنهــج باق في الوزارة بســبب متســك 
كتــل بحقائب تعتقدها اســتحقاقها 
االنتخابي فــي حني أن كتال اخرى تنازلت 

عن ذلك".
وبني، أن "موضوع وزارة الداخلية خرج من 
النهج الدميقراطي وحتول إلى كسر ارادات 
وصــراع بني قوى في البناء مع كتل اخرى 

في االصالح".
يشــار إلى أن اخلالفات ما  زالت مستمرة 
حول مرشحي الوزارات الشاغرة السيما 
مع متســك قــوى حتالف البنــاء بفالح 

الفياض لوزارة الداخلية.

احلكيم يؤكد ضرورة استعادة الثقة 

بالبرملان ونواب يعتزمون تخفيض 
رواتب املوظفني

، وبالتالــي فأن االســتقطاع ســيحرك 
عجلة البناء واالستثمار ويقدم له مزيداً 

من الدعم".
واوضح ان " مقترحا مت تقدميه الى مجلس 
الــوزراء لتخفيض ســعر برميل النفط 
في املوازنة، حيــث تنتظر اللجنة املالية 
النيابية ما سيقوله مجلس الوزراء بشأن 

سعر النفط في املوازنة ".

الشويلي محافظاً لبغداد و"دولة 
القانون" يحتج ويتذرع بعدم قانونية 

اجللسة
, مشــيرا الى ان االئتالف ســيتوجه الى 
باجــراءات  للطعن  االحتاديــة  احملكمــة 

انتخاب احملافظ اجلديد.
وقال الزاملي في تصريح تابعته الصباح 
اجلديد بعد ظهــور نتيجة االنتخابات، ان 
"اعضاء مجلس محافظة بغداد املمثلني 
عن دولة القانــون قدموا طلبا الى رئيس 
اجمللس رياض العضاض بتأجيل جلســة 
انتخــاب محافظ بغداد ومتــت املوافقة 
عليه لذلك فــان اعضاء دولــة القانون 
لم يحضروا اجللســة اليوم"، مبينا ان " 
جلســة اليوم غير قانونية لعدة اسباب 
اولها ان احملافظ الســابق عن ائتالف دولة 
القانون عطوان العطواني، لم يؤد اليمني 
النواب ليصبح  الدســتوري في مجلس 
نائبا، لذلك فهو مازال مبنصبه كمحافظ 

لبغداد ".
يســتعد  القانون  دولــة  ائتــالف  وكان 
النتخــاب محافــظ لبغداد مــن داخل 
االئتــالف قبــل ان حتصل كتلــة االحرار 
عليه، ذلك ان الزاملي قال في وقت سابق 
ان "ائتالف دولة القانون والذي ميتلك نحو 
21 عضًوا في اجمللس مــن أصل 57 يبرم 
حتالفــات وتفاهمات مــع الكتل األخرى 

لتنصيب محافظ جديد من االئتالف".
ويذكــر فــي هــذا الصــدد ان مجلس 
محافظــة بغــداد كان اعلــن في امس 
األول الثالثاء اســتكمال كافة االجراءات 
ونائبه  احملافظ  انتخاب  جلسلة  القانونية 
الفنــي األربعاء، مؤكدا عــدم وجود اية 

طلبات لتأجيل اجللسة.
وقال رئيس جلنة االعالم والثقافة باجمللس 
رعد جبار اخلميســي في تصريح تناقلته 
وســائل االعــالم واملواقــع اإلخبارية، إن 
مجلس محافظة بغداد استكمل جميع 
جللسة  واالدارية  القانونية  اســتعدادته 
انتخــاب محافظ بغــداد والنائب الفني 

التي سيتم عقدها يوم غد األربعاء ".
واضاف اخلميســي، أن " اجمللس لم يتلق 
اية طلبات بتأجيل اجللســة"، مؤكدا أن 
"جميع الكتل السياســية داخل اجمللس 

راغبة في اجراء انتخاب احملافظ ونائبه".
يشــار أيضا الــى ان مجلــس احملافظة 
محمد  اجمللس  عضــو  باألغلبية  انتخب 

الربيعي نائباً فنياً للمحافظ.

العبادي: ما قام به مجلس الوزراء 
سابقة خطيرة ضد  دولة املؤسسات 

ومصالح املواطنني
الفتا الى ان "هذه القرارات تتضمن صرف 
دفعــة طوارىء لشــهرين الــى العوائل 
املتعففة في البصرة وانشــاء محطات 
لتحليــة املياه في البصــرة وتخصيص 
قطعة ارض سكنية للشباب الرياضيني 
احلاصلني على اوسمة ذهبية او فضية او 
برونزية وايقاف تخصيص ارض مبســاحة 
واسعة لدار لاليتام في محافظة النجف 
االشــرف وتعليمات التعيني على املالك 
وتخصيــص اراض للمعلمني وغيرها من 

القرارات اخلدمية".
ابعاد االمور  وشدد العبادي على "اهمية 
السياســية عــن مصالــح املواطنني"، 
محــذرا مــن "ان مثــل هكذا قــرارات 
غيــر مدروســة ويغلب عليهــا الطابع 
السياسي وملصالح ضيقة ستؤدي حلالة 

فوضى في العمل احلكومي".
ودعا العبادي احلكومــة الى "ان ال تنجر 
ملثــل هكذا قرارات تنعكس ســلبا على 
االمور العامة واخلدمات في البلد لصالح 

املواطنني"، مدينا هذا القرار.
وطالب العبــادي بـ"التراجع عن القرار"، 
محمال "رئيــس ومجلس الــوزراء نتائج 
ذلك ســيما وأن كل الشــرائح العراقية 
ســيكون لها موقف قد ينعكس سلبا 
على مســار عمل احلكومة خاصة وأنها 

بأول خطواتها".

يذكر ان مجلس الــوزراء اصدر اول امس 
الثالثــاء قــرارا بايقاف العمــل بقرارات 
وتوجيهات مجلس الوزراء ورئيس مجلس 
الوزراء السابقني للمدة من االول من متوز 
املاضــي ولغاية الـ24 من تشــرين االول 
املاضي، فيما وجه الــوزراء تقدمي تقييم 
للقرارات التي صدرت من مجلس الوزراء 
او رئيس الــوزراء او الوزير كل بحســب 
اختصاصه خالل سبعة أيام الى اللجنة 
املشــّكلة وعلى اللجنة البّت بالقرارات 

خالل فترة قصيرة محددة.

احلكومة تؤكد عزمها إجراء تعداد 
سكاني يشمل إقليم كردستان في 

2020
مــن جهته أكــد وزير تخطيــط إقليم 
الذي حضر  الســندي  كردســتان، علي 
الورشــة "وجود توافق سياســي واضح 
بني احلكومتني االحتادية واالقليم لتنفيذ 
التعداد الذي ستســهم مؤشــراته في 
بيانات  توفيــر  اإلمنائية  األهــداف  تقدير 
وتقييم  أجــل حتليــل  وإحصــاءات من 

التغييرات التي حتدث في البلد".
وناقشت الورشة مبشاركة مدير صندوق 
الدوائر  ومــدراء  للســكان  املتحدة  األمم 
االحتادية  التخطيط  وزارتــي  في  املعنية 
واالقليم، فضالً عن عدد من ممثلي الدول 
الســكاني  التعداد  تنفيذ  آلية  املانحة، 
وأبــرز التحديات التي تواجــه العمليات 

اإلحصائية.

تتمات ص1

نينوى ـ خدر خالت:
متكنــت إحدى منظمــات اجملتمع 
املدني من تنفيذ مشــروع استمر 
ملدة عام كامل استهدف االيزيديني 
الناجــني من غــزوة تنظيم داعش 
يعيشــون  الذين  وأولئك  اإلرهابي 
كنازحني فــي مخيمات مبحافظة 
دهوك، إذ أن احلصيلة الكلية بلغت 

2344 مستفيدا من هذا املشروع.
ويقول الناشــط اإلعالمي االيزيدي 
عيد ختاري مسؤول منظمة  كاوة 
جفني لتنمية اجملتمــع في حديث 
الى "الصبــاح اجلديد" إن "الكارثة 
التي أصابت اجملتمــع االيزيدي بعد 
اجتيــاح تنظيم داعــش اإلرهابي 
لقضاء ســنجار خاصــة، تتطلب 
عمال شاقا واستراتيجيا يستهدف 
جوانب عدة من ضحايا تلك الغزوة، 
الن الدعــم االغاثــي واالنســاني 
الفوري ينتهي عند تأمني ســالمة 
الهاربــني مــن ايــة اخطــار، ثم 
املســاعدة  عمليات  بعدهــا  تبدأ 
احلقيقية، وينبغي ان تستمر اعمال 
الدعم الى سنوات من اجل جتاوز ما 
اصاب هؤالء االبريــاء من مختلف 
الشرائح االجتماعية، حيث هنالك 
الدعم ضمن  لتقدمي  حاجة ماسة 
مفاصل قد ال تخطــر اال على بال 
من يعيش تلك احملنة ويتعايش مع 

ضحايا واقربائهم".
واضاف "مــن هــذا املنطلق، كان 
ملنظمتنا منظمــة جفني لتنمية 
اســتمر  كامل  مشــروع  اجملتمع، 
ملدة عام كامــل، وبدعم ال محدود 
املعروفة  االيزيدية  الشخصية  من 
مشروعنا  وانطلق  كورية،  بشــير 
في الثاني عشــر من متوز من العام 
الفائــت 2017 وانتهى قبل بضعة 
اســابيع، حتت عنــوان )معا لدعم 
الناجيات االيزيديات( حيث استفاد 
من مشــروعنا 2344 ناجيا ونازحا 
البربرية  داعش  هجمة  ضحايا  من 

على سنجار".
وبحســب ختاري فقد "مت تقسيم 
املرحلة  اربعة مراحل،  إلى  املشروع 

الناجيات  دعــم  األولــى تضمنت 
االيزيديات مببالغ مادية، اما املرحلة 
الثانية فكانت الجل دعم االطفال 
األيتام مببالــغ مادية، بينما املرحلة 
الثالثــة خصصت لدعم احملتاجني، 
و  املتعففة  والعائــالت  املعوزيــن 
النازحني مببالــغ مادية، اما املرحلة 
األخيرة فكانت غلق املشروع ودعم 
عدد من الناجيات االيزيديات وتكرمي 
اإلنسانية  الشــخصيات  من  عدد 
بــدرع املنظمة فــي احتفال اقيم 

مبحافظة دهوك".
ومضــى بالقــول "بعــد مضــي 
عــام على اطالق مشــروعنا الذي 
اســتهدف كمــا قلنــا الناجيات 
واحملتاجني،  الفقــراء  االيزيديــات، 
عــدد  فــان  األيتــام،  األطفــال 

املســتفيدين بشــكل مباشر من 
ايزيدية  ناجية   240 كان  املشــروع 
من أعمــار 9 اعوام إلــى 45 عاما، 
و  146 طفال مــن األيتام االيزيديني 
من كال اجلنسني، و 84 من الفقراء 
والنازحني، و 9 من املرضى املصابني 
بإمراض مزمنة من كال اجلنســني، 
اضافــة الى انــه كان هنالك 479 
شــخصا مــن املســتفيدين من 
و  األيتــام  واألطفــال  الناجيــات 
مباشر  بشكل  النازحني  و  الفقراء 

من املشروع".
ونوه ختاري الى ان "عن املستفيدين 
من املشــروع بشــكل غير مباشر 
1200 شخص مستفيد  فقد كان 
من عائــالت الناجيات االيزيديات، و 
200 شخص مستفيد من عائالت 

األطفال األيتام من كال اجلنسني، و 
420 شخصا مستفيدا من عائالت 
الفقــراء و النازحــني، اضافة الى 
45 شخصا مســتفيد من عائالت 
من كال  املزمنة  باألمراض  املصابني 
اجلنسني و 1865 شخصا مستفيدا 

من أربع مراحل املشروع".
الفتــا الــى ان "دعــم النازحــني 
فــي اخمليمــات يتطلــب التعايش 
معهــم واالســتماع لقصصهم 
ومعاناتهــم، من اجل تشــخيص 
كيفية ميكن مســاعدتهم بطرق 
جديدة ســواء كانــت تقليدية او 
غيــر تقليديــة، ومثلمــا هنالك 
النفســي  للتأهيل  عديدة  برامج 
للنازحــني واملتضرريــن وضحايــا 
هجمة داعش، فــان هنالك برامج 

لكن  تقليدية،  واغاثية  مادية  دعم 
بعض النازحني لهم احتياجات قد 
ال تدخل ببرامج املنظمات، الن لكل 
يتميز  قد  التي  احتياجاته  مجتمع 

بها عن اجملتمعات االخرى".
ويــرى ختــاري انه "ميكــن تطبيق 
في  اســتراتيجية  مشاريع  هكذا 
عموم العراق وفي اية منطقة بها 
والهاربني من  للنازحــني  مخيمات 
بطش داعش ومــن احلروب او حتى 
ان  يبدو  الطبيعيــة، ألنه  الكوارث 
اقامــة النازحني فــي مخيماتهم 
ستستمر لفترات طويلة ستتجاوز 
ايــة توقعــات رســمها افضــل 

املتفائلني".
اجــل دعم  وتابــع "مثــال ومــن 
احملتاجــني ماديا، ينبغــي التواصل 

وتسليم  مباشــر  بشكل  معهم 
املبالغ املاليــة بأيديهم بعيدا عن 
الكاميــرات، وليس عبر وســطاء 
قــد ال يوصلون املبلــغ كامال، الن 
مــن يحدد قيم تلــك املبالغ وضع 
افتتاح مشروع بسيط  امام عيناه 
وصغير الستحداث او ايجاد مصدر 
رزق جديــد لألســرة النازحة، و اي 
نقــص باملبلغ قد ال يــؤدي الغرض 
منه وبالتالي يذهب ســدى، لهذا 
املســتهدفني  مع  التواصــل  فان 
يخلق أجواء مــن الثقة بني النازح 
نحصل  وبالتالي  املانحــة  واجلهة 
امس  فــي  نحن  معلومــات  على 
احلاجة لها مــن اجل تقدمي افضل 
من  للنازحني  االنســانية  اخلدمات 

ضحايا النزاعات".

الكارثة التي أصابت 
المجتمع االيزيدي بعد 
اجتياح تنظيم داعش 
اإلرهابي لقضاء سنجار 
خاصة، تتطلب عمال شاقا 
واستراتيجيا يستهدف 
جوانب عدة من ضحايا تلك 
الغزوة، الن الدعم االغاثي 
واالنساني الفوري ينتهي 
عند تأمين سالمة الهاربين 
من اية اخطار، ثم تبدأ 
بعدها عمليات المساعدة 
الحقيقية، وينبغي ان تستمر 
اعمال الدعم الى سنوات من 
اجل تجاوز ما اصاب هؤالء 
االبرياء من مختلف الشرائح 
االجتماعية

أكثر من 2300 أفادوا من مشروع لدعم الناجين 
االيزيديين من غزوة داعش

ضمن برنامج إنساني استمر لعام كامل

الملف األمني

بغداد– جهد استخباري 
الداخلية  وزارة  باســم  الناطق  ذكر 
امــس االربعاء ان قــوة أمنية القت 
ينتمــي  ارهابــي  علــى  القبــض 
داعش في عملية بجانب  لعصابات 

الكرخ في العاصمة بغداد.
اللواء ســعد معن،  الناطــق  وقال 
الشــرطة  اســتخبارات  "مفارز  ان 
االحتاديــة العاملــة ضمــن وكالة 
االحتادية  والتحقيقات  اإلستخبارات 
فــي وزارة الداخليــة ألقت القبض 
مــع عصابات  يعمل  متهــم  على 
داعش االرهابي منتمي إلى مايسمى 
والية نينــوى" ، مضيفا ان العملية 
متت بجانب الكرخ في بغداد بجهد 
استخباري متثل في مالحقة املتهم 
فــي اكثر من مــكان حتــى القي 
القبــض عليه واتخــذت االجراءات 

القانونية بحقه".

ديالى – هجوم مسلح 
اعلنت مديرية شرطة قضاء خانقني 
االربعاء  امس  ديالــى  في محافظة 
مقتل شــرطي واصابة 3 اخرين اثر 
هجوم ملسلحي داعش على القضاء 

.
وقــال مدير شــرطة خانقــني، ديار 
شوكت ان "مسلحي داعش هاجموا 
الليلــة املاضية قوة من الشــرطة 
في خانقني"،  مبارك  بقرية  االحتادية 
موضحــا، ان "الهجوم اســفر عن 
الشــرطة  من  عنصر  استشــهاد 
االحتاديــة واصابــة 3 اخرين بجروح 

متباينة".
واضاف مديــر الشــرطة ان "عبوة 
ناســفة انفجرت بســيارة شرطة 
الهجوم،  الى مكان  الوصول  حاولت 
مما ادى االنفجار الى اضرار مادية دون 

وقوع اصابات بشرية". 

كركوك – عملية دهم وتفتيش 
اعلنت قيادة قوات الشرطة االحتادية 
امس االربعاء ضبــط اربع مضافات 
ومتفجــرات  لالســلحة  وكــدس 
لتنظيم داعش االرهابي في كركوك.

وذكرت القيادة ان "قطعات الشرطة 
االحتادية ضمــن عمليات محافظة 
كركوك نفذت عمليات دهم وتفتيش 
في مناطق وقــرى ) قولي بيك، البو 
عبداهلل،  كاكا  ادريــس،  جراغ،  جنم، 
الزوية، نادر اوى، معيزيلة، نويشــني، 
شاووك، اسماعيل، قوشفاية (" ، وان 
"العمليات اسفرت عن العثور على 
4 عبوات ناســفة محلية الصنع و4 
مضافات وكدس مقذوفات مختلفة 
داعش  لتنظيم  تابعة  وجثث  العيار 

االرهابي في منطقة قوشقاية".

بابل – اعتقال مطلوبني 

افاد مصدر امني في مديرية شرطة 
بابــل امس االربعــاء بإلقاء القبض 
على عدد مــن املطلوبــني بقضايا 
متنوعــة اثــر عمليــات أمنية في 
قضائــي احملاويل واملســيب وناحية 

االسكندرية شمالي احملافظة.
عملياتهــا  إن  املصــدر  وأكــد 
األمنيــة اعتمدت علــى معلومات 
استخباراتية باالستناد الى مذكرات 
قبــض صادرة من احملاكــم اخملتصة، 
مشــيرة الى إحالة جميع املتهمني 
متهيدا  العالقــة  ذات  اجلهــات  الى 

لعرضهم على القضاء.

صالح الدين – عملية امنية
أعلن مصدر امني في مديرية شرطة 
صالح الدين امس االربعاء عن متكن 
واملؤثرات  اخملــدرات  مفــارز قســم 
العقلية التابع لها من إلقاء القبض 
بعملية امنيــة على احد املطلوبني 

للقضاء على وفق املادة 27 من قانون 
مكافحــة اخملدرات رقم ٥٠ لســنة 

٢٠١٧ في قضاء بلد.
وأشار املصدر الى قيام املفارز بإحالة 
املتهم الــى اجلهات اخملتصة، لغرض 
اســتكمال اإلجــراءات القانونيــة 

بحقه. 

االنبار – ضربات جوية 
كشــف مصــدر امني فــي قيادة 
العمليات املشتركة امس االربعاء أن 
طائرات F16 العراقية نفذت ضربات 

جوية داخل االراضي السورية.
 F16 وقــال املصــدر إنــه طائــرات
العراقية نفذت على وفق معلومات 
دقيقة مــن مديرية االســتخبارات 
ومكافحــة اإلرهاب - خلية الصقور 
االســتخباراتية ضربــات جوية في 
االراضي  داخــل  سوســة  منطقة 
الســورية" ، مضيفا ان أن "طائراتنا 

دكــت هدفني األول عبــارة عن وكر 
يتواجــد بداخلــه ٣٠ عنصــراً من 
كانوا  اإلرهابيــة  داعــش  عصابات 
يعتزمــون عقــد اجتماعــا مهما 
الهدف  امــا  اإلجرامية،  للقيــادات 
الثانــي كان عبارة عــن وكر يتواجد 
يســمى  ممــا  إرهابيــاً   ١٤ فيهــا 

باالنغماسيني".

النجف – عملية امنية 
متكن قســم شــؤون الســيطرات 
والطــرق اخلارجيــة التابــع ملديرية 
امس  النجــف  محافظة  شــرطة 
االربعــاء من إلقاء القبض على عدد 
من املتهمــني واملطلوبــني بجرائم 

مختلفة.
وبني املصدر أن عملية القبض على 
املتهمني متت خالل تدقيق أسمائهم 
في مداخل احملافظة ومتابعة األوامر 
القضائيــة الصــادرة بحقهم عن 

اجلهات القضائية.

نينوى – اعتقال ارهابي 
اعلن مصدر في مديرية االستخبارات 
االربعــاء، عن  امــس  العســكرية 
عناصر  كان ضمن  ارهابيــا  اعتقال 

تنظيم "داعش" االرهابي .
وقــال املصــدر ان "مفــارز مديرية 
فــي  العســكرية  االســتخبارات 
الفوج االول لواء املشــاة 43 الفرقة 
20 وبعمليــة نوعيــة متكنــت من 
اعتقال أحــد اإلرهابيني في منطقة 
حمام العليل باملوصــل"، مبينا انه 
"املســؤول عن خلية ارهابية تعمل 
في اخلفاء" ، مضيفا ان "هذه اخللية 
العناصر  ثناياها عددا من  تضم في 
القتل  بعمليات  تقــوم  كانت  التي 
والذبح قبل التحرير"، مشــيرا الى 
باعمال  للقيام  االن  انها "تخطــط 

ارهابية تزعزع امن احملافظة".

اعتقال إرهابي في عملية بجانب الكرخ غربي بغداد * ضبط 4 مضافات وكدس لألسلحة ومتفجرات لداعش بكركوك 
طائرات عراقية نفذت ضربات داخل األراضي السورية * اعتقال أحد عناصر "داعش" في الموصل  

بغداد ـ الصباح الجديد:
أمر رئيــس الــوزراء القائد العــام للقوات 
املسلحة، عادل عبد املهدي، بتمديد ساعات 
فتح املنطقة اخلضراء الى الســاعة 1 بعد 

منتصف الليل.
وكانت الســلطات األمنية افتتحت االثنني 
املاضي املنطقة الشــديدة التحصني وملدة 
خمس ســاعات تبدأ من الساعة اخلامسة 
مساًء الى الســاعة 10 ليال لفترة جتريبية 

متتد ألسبوعني.
وأكد عبد املهــدي، أمس األربعــاء ان قرار 
افتتــاح املنطقة اخلضــراء "ال رجعة عنه 
برغــم وجود محاوالت مــن البعض إلعاقة 

ذلك".
ورحب مواطنون بافتتاح املنطقة ملا تسهم 
في التقليل مــن أزمة الزحــام املروري في 

بغداد.

بغداد ـ الصباح الجديد:
افتتحــت الشــركة العامــة إلدارة النقل 
اخلاص أمس األربعاء البوابة الذكية للمرأب 
الشــمالي في محافظة كركوك الذي يعّد 
املشروع الثاني لها بعد إنشاء البوابة األولى 

في املرأب الرئيس للمحافظة.
وقال مدير الشركة عبد العظيم الساعدي 
البوابات  إنشاء  ان الشركة تسعى الكمال 
الذكية فــي جميع مرآئب العــراق ، مبيناً 
ان البوابات حققــت جناحات كبيرة في أداء 
أعمال اجلبايــة اإللكترونية من حيث الدقة 
والســرعة والســهولة وأثمرت عــن زيادة 
ملحوظة فــي اإليرادات مــع تقليل أعباء 

اجلباية واحلفاظ على املال العام .
اإللكترونية  البوابات  :ان  الســاعدي  وتابع   
من وسائل احلوكمة اإللكترونية التي دعت 
إليهــا احلكومــة العراقية وباشــرت ادارة 
النقل اخلاص بإتخاذ كل اإلجراءات من أجل 
التحول الى احلوكمة اإللكترونية عن طريق 
إتباع أفضل الوسائل العلمية احلديثة وأبرز 

التقنيات في الساحة التكنلوجية .

ايزيديون ناجون من داعش
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البيئة تنذر بغلق 
عيادات األشعة 

المخالفة في البصرة  

 king ( باصات حديثة
long ( تعمل مجانا 

داخل مطار بغداد

بغداد _ الصباح الجديد:
أنذرت وزارة الصحة والبيئة )١١( عيادة اشعة 
أهلية في محافظة البصرة  خملالفتها القوانني 

والضوابط البيئية.
وقالت مدير مركز الوقاية من االشعاع بشرى 
علي احمد ان الفرق الفنية التابعة ملديرية بيئة 
البصرة وجهت إنذارات لعدد من املؤسســات 
للقوانني  األهلية بسبب مخالفتها  الصحية 
والبيئة، ومنها  وزارة الصحــة  التي وضعتها 
عدم امتالكهم  اجازة متلك واســتعمال جهاز 
االشعة بعد نفاده املدة القانونية، ومت إنذارهم 
وبعــد انتهاء املــدة القانونية احملــددة لالنذار 
ســيتم غلق املؤسســات الصحية بحسب 
قانون حماية وحتســني البيئة رقم 27 لسنة 

.»2009
وبينت ان »اإلجراءات القانونية املشــددة بحق 
للضوابط  اخملالفــة  الصحيــة  املؤسســات 
البيئيــة تهدف مــن خاللهــا وزارة الصحة 
والبيئة إلى جعل البيئة في العراق مبستويات 

البيئة في الدول املتقدمة«.

بغداد _ الصباح الجديد:
املسافرين  لنقل  العامة  الشــركة  اعلنت 
والوفــود امــس االربعــاء عــن تخصيص 
عــدد من باصات  نــوع King long  احلديثة 
لنقل املســافرين في مطار بغــداد الدولي 
مجاناواكــد مدير عام الشــركة املهندس 
كرمي كاظم حســني : اســتنادا لتوجيهات 
معالي وزيــر النقل املهنــدس عبد لعيبي 
باهض  مت التنســيق مع شــركة اخلطوط 
اجلويــة العراقية  بتخصيــص  باصات نوع 
King long  احلديثــة  للعمــل علــى نقل 
املسافرين داخل  مطار بغداد الدولي مجانا 

حلاملي تذاكر اخلطوط العراقية .
مت  التــي  الباصــات  ان   : واشــار ســياته 
املواصفات  بالعديد من  تتمتع  تخصيصها 
)نظــام التدفئة والتبريد وشاشــات عرض 
وكامــرات مراقبة( التي تالئــم العمل في 
مطار بغداد الدولي  فضال عن انها  سهلة 
االستعمال  لذوي االحتياجات اخلاصة وكبار 

السن .
يذكر ان الشــركة العامة لنقل املسافرين 
والوفود احدى تشكيالت وزارة النقل تسعى 
الى تقدمي افضل خدمــات النقل للمواطن 
الكرمي وعكس الصورة احلقيقية ملؤسسات 

الدولة اخلدمية 

بغداد _ الصباح الجديد:

أقامــت هيئة رعايــة ذوي االعاقة 
واالحتياجــات اخلاصــة فــي وزارة 
العمل والشؤون االجتماعية ورشة 
عمل لبحــث موضوع تعديل قانون 
رعايــة ذوي االعاقــة واالحتياجات 
اخلاصة مبا يتالءم مع هذه الشريحة 
ويضمن متتــع املعوقني بحقوقهم 

وتعزيز انتمائهم  الى اجملتمع. 
وقالت رئيس الهيئة الدكتورة عبير 
مهدي اجللبي خالل ترؤســها جلنة 
تعديل القانون ضمن ورشة العمل 
التــي عقــدت في اربيــل بحضور 
نواب وممثلني عــن مفوضية حقوق 
االنســان ومنظمات اجملتمع املدني 
املعنيــة بحقــوق ذوي االعاقة، ان 
الهيئة تعمل علــى تنفيذ توجيه 
وزير العمل والشــؤون االجتماعية 
الدكتور باســم عبد الزمان بإجراء 
قانون  املناســب علــى  التعديــل 
رعاية ذوي االعاقة رقم )38( لســنة 
اتفاقية حقوق  ليتواءم مــع   2013

االشــخاص ذوي االعاقة املنصوص 
عليهــا فــي ميثــاق االمم املتحدة 
مبــا فيها مــن حقــوق اقتصادية 

واجتماعية وثقافية. 
وأوضحت اجللبي ان تعديل القانون 
سيكون بدعم مباشر من منظمة 
اجلميع  متناول  في  العدالة  برنامج 
وبالتعــاون والتنســيق املشــترك 
مــع مجلــس الدولــة واملفوضية 
املســتقلة حلقوق االنسان وأعضاء 
مجلس االدارة وممثلني عن منظمات 
اجملتمــع املدنــي، الفتة الــى انه مت 
املطلوب  بالتعديالت  مسودة  إعداد 
إجراؤهــا وعرضها امام الوزير وجلنة 
اخلبراء املعنية بدراســة التعديالت 
املقترحة علــى القوانني ملراجعتها 

بشكل نهائي.
االعاقة  ذوي  رعايــة  ان هيئة  يذكر 
تعقــد  اخلاصــة  واالحتياجــات 
اجلهات  مــع  مكثفة  اجتماعــات 
االشخاص  أوضاع  ملناقشة  املعنية 
ذوي االعاقة وايجاد السبل الكفيلة 
الصحــي  بواقعهــم  باالرتقــاء 
واالجتماعي واالقتصادي وتطبيقها 
على أرض الواقع، فضال عن العمل 

على حتقيق التمكني االيجابي لهذه 
الشريحة وإدماجهم في اجملتمع.

على صعيد متصل اكد وزير العمل 
ان الــوزارة حريصــة علــى تنفيذ 
املشــروع الطارئ لدعم االستقرار 

في املناطق احملررة .
واشــار الوزير الى اهميــة وضرورة 
تنفيذ  وشــروط  اولويــات  اعــادة 
البرنامــج الذي ياتــي ضمن قرض 
وصول  يحقــق  مبا  الدولي  البنــك 
االموال للمستحقني واملستفيدين 
اجتماعه  خــالل  احلقيقيني،ولفت 
مع اعضــاء فريق الوزارة املشــرف 
على تنفيذ املشــروع الى ان الغاية 
من اعادة النظــر في مجمل آليات 
التنفيذ هي ايجــاد حماية للفريق 
واالموال وابعاد شــبهة اي فســاد 
وكذلك وجوب العمل على ان تكون 
االليات املوضوعــة عراقية وبعيدة 

عن اية امالءات. 
وبعد مناقشة وطرح اآلراء مت االتفاق 
على طــرح آليات جديــدة لتنفيذ 
مع  املرتقب  اللقاء  خالل  املشــروع 
وفــد البنك الدولي وحســب رؤية 

الوزارة وماتراه مناسبا للتطبيق. 

تقرير

العمل تبحث تعديل قانون رعاية ذوي اإلعاقة واالحتياجات الخاصة
أكد أهمية تنفيذ المشروع الطارئ بآليات تحقق أهدافه الحقيقية

 
بغداد _ الصباح الجديد:

ملعدات  العامة  الشركة  اعلنت 
احــدى  والقــدرة  االتصــاالت 
واملعادن  الصناعة  وزارة  شركات 
عن جتهيــز عدد مــن املصارف 
مراقبة  مبنظومــة  احلكوميــة 

فديوية ذات جودة ودقة عالية.
وافصح الناطق الرسمي للوزارة 
الشــمري  علوان  عبدالواحــد 
الهندســية  املالكات  قيام  عن 
والفنيــة في مصنــع الكندي 
بتجهيز ونصب  التابع للشركة 
وتشــغيل منظومــات مراقبة 
فديوية في مبنى االدارة العامة 
فرع  ومبنــى  الرشــيد  ملصرف 
للمصرف  التابع  اجلزيرة  مصرف 

املذكور في محافظة نينوى .
الى  الرســمي  الناطق  واشــار 
انه قــد متت املباشــرة باعمال 
للمنظومة  والتشغيل  النصب 
بعد توقيع العقــد بني اجلانبني 
واجنازهــا بالكامل خــالل فترة 
املواصفات  وباعتماد  قياســية 
متطلبات  ومبايلبي  القياســية 
واحتياجات اجلهة املســتفيدة ، 
مؤكدا ان االعمال املنجزة كانت 
العقد  وشــروط  لفقرات  وفقا 
وبجودة عالية ودقة في التنفيذ.
في سياق اخر اضاف الشمري بأن 
مالكات مصنــع الكندي التابع 
للشركة سبق ان قامت بتجهيز 
ونصــب وتشــغيل منظومات 
حتســني معامل القدرة لصالح 
التابعة  احلفرالعراقية  شــركة 
محافظة  فــي  النفط  لــوزارة 
البصــرة لتقليل الضائعات في 
الشــبكة الكهربائية الوطنية 
وترشيد االستهالك في احملافظة 
وسد النقص الكبير في الطاقة 
الكهربائية املطلوبة ، مبينا بان 
باشرت  املذكور  املصنع  مالكات 
والتشــغيل  النصب  بأعمــال 
بعد توقيع العقد مباشــرة وقد 
حققت هذه املنظومات ترشيدا 
الطاقة  بأســتهالك  واضحــا 
الكهربائيــة ووصلت إلى حالة 

للمواصفات  مطابقــة  مثالية 
القياسية العاملية. 

اقامت  متصــل  صعيــد  على 
الشــركة العامــة للفحــص 
والتأهيــل الهندســي إحــدى 
الصناعــة  وزارة  تشــكيالت 
واملعــادن دورة التوثيــق لنظام 
إدارة اجلودة لعدد من منتســبي 
شــركات القطــاع العــام من 

الوزارة والوزارات األخرى .
وقــال الشــمري إن الشــركة 
تواصل برامجهــا التدريبية في 
تنظيم الدورات حيث أقامت دورة 
التوثيق لنظام إدارة اجلودة لنشر 
ثقافة اجلودة وتوعية القطاعات 
املواصفات  بأهميــة  اخملتلفــة 
 Iso 10013:2001 الدوليــة 
هــذا  ومــن   , 9001:2015 iso
املنطــق مت إقامــة دورة التوثيق 

منتسبي  لعدد من  إدارة  لنظام 
الطاقة  لنقل  العامــة  املديرية 
األوســط  الفرات   / الكهربائية 
وشــركة األنابيــب النفطيــة 
كذلك شركة ابن ماجد العامة 
للصناعات الهندســية إضافة 
االستكشــافات  شــركة  إلى 
القطاع  وشــركات  النفطيــة 
العــام من الــوزارة والــوزارات 
أيــام على  ثالثة  وملــدة  األخرى 
قاعة التدريــب الكبرى في مقر 
الشــركة وان هذه الــدورة هي 
نفذته  الذي  البرنامــج  مقررات 
الشركة في كل سنة ملساعدة 
للحصول  للتأهيل  الشــركات 
مبوجب  املطابقة  شهادات  على 
املواصفــة القياســية الدولية  
iso   9001:2015 واملواصفات ذات 
العالقة ، إضافة إلى إن الشركة 

لديها فريق استشــاري حاصل 
علــى شــهادات مدققي جودة 
دوليني معتمديــن من املنظمة 
الدوليــة لتســجيل مدققــي 
بريطانيــا  فــي   )irca( اجلــودة 
التأهيل  لتنفيذ جميع عمليات 
األخرى  والشــركات  للشركات 
املتدربني  شــهادات  إلى  إضافة 
املعتمدين التي تؤهلهم إلقامة 

الدورات التدريبية . 
الى ذلك تواصل الشركة العامة 
للصناعات الهيدروليكية إحدى 
واملعادن  الصناعة  وزارة  شركات 
شهادة  على  للحصول  سعيها 
اجلودة.وذكر مدير عام الشــركة 
ظاهر  ناصــر  حيــدر  املهندس 
ان الشــركة وقعــت عقدا مع 
شــركة فكســل العاملية ملنح 
جلميع  الدولية  اجلودة  شــهادة 

مشــيرا   ، لها  التابعة  املصانع 
الى ان الشــركة باشرت باجراء 
في  الداخلي  التدقيــق  عملية 
جميع املعامل واالقسام التابعة 
لهــا منذ مطلع العــام احلالي 
واجنــزت بحــدود )50( عمليــة 
تدقيق وتستعد الجراء عمليات 
التدقيق اخلارجي للحصول على 
الشهادة ، الفتا في ذات السياق 
الى قيام الشركة بتنظيم دورة 
ادارة اجلودة  تعريفية حول نظام 
جرى خاللها تقدمي شرح مفصل 
عن فوائــد هذا النظام والنتائج 
االيجابية للحصول على شهادة 
اجلودة وعمليــة تطبيق النظام 
حيث تخلل الدورة طرح العديد 
من االســئلة واالستفســارات 
املتعلقــة بهــذا املوضوع كما 
وشــهدت تفاعــال بنــاء بــني 

املشاركني واحملاضر. 
مــن جهة اخــرى اكــد ظاهر 
الشــركة حققــت كافــة  ان 
املركــزي  اجلهــاز  متطلبــات 
للتقييس والســيطرة النوعية 
ملنحهــا املصادقة وتســميتها 
كجهة مركزية معتمدة ملعايرة 
القياس  )قدمــات  القياس  عدد 
الداخليــة  املايكرومتــرات   ،
للمواصفة  وفقــا  واخلارجيــة( 
 ISO( العاملية للتتبــع والقياس
بأنــه  موضحــا   ،  )9001:2015
مــالك متخصص  تأهيل  مت  قد 
الفاحصــني مخولني من  مــن 
للتقييس  املركــزي  اجلهاز  قبل 
والســيطرة النوعية فضال عن 
معايرة  لنظام  الشركة  امتالك 
متكامل مصــادق ومعتمد من 

االخيرة. 

دورة توثيق لنظام إدارة الجودة لمنتسبي شركات القطاع العام

تجهيز المصارف الحكومية بمنظومة مراقبة
 فديوية بجودة ودقة عاليتين

قامت المالكات 
الهندسية والفنية 

في مصنع الكندي 
بتجهيز ونصب 

وتشغيل منظومات 
مراقبة فديوية في 
مبنى اإلدارة العامة 

لمصرف الرشيد 
ومبنى فرع مصرف 

الجزيرة في نينوى

مصرف الرشيد »ارشيف«

بغداد _ الصباح الجديد:
الطبــي  التعليــم  وحــدة  أقامــت 
املســتمر في مستشــفى احملمودية 
إنعاش  العام محاضرة علميــة حول 
الطفل حـــديث الوالدة بحضور مدير 
املستشفى الدكتور إسماعيل حسن 
الطائي ومســؤول التعليــم الطبي 
املستمر الدكتور علي عباس واملالكات 
الطبيــة والتمريـــضية العاملة في 

ردهة اخلدج املعقم .
والـقى احملـاضرة دبلوم امراض االطفال 
الدكتور فضل جاســم معرفا كيفية 
إنعاش الطفل حديث الوالدة من خالل 
إالم خالل  إمــراض  عن  االستفســار 
احلمل مثل الضغط و السكر و غيرها 
من اإلمراض و تهيئة ســبل اإلنعاش 
وأدواتــه مثل األوكســجني واحلاضنة 
وجهاز سحب السوائل للفم وكيفية 

العنايــة بالطفــل وتقيــم حالتــه 
الصحيــة من خــالل مراقبــة قياس 
النبض والتنفس واحلركات اجلســدية 
التخلص من  والتأكيد على كيفيــة 
العـادات اخلـاطئة في إنعاش الطفل .
بأحدث  الـتعريف  احملـاضرة  وتضمنت 
األجهــزة املســتخدمة فــي إنعاش 
الطفل والطــرق الصحيحة واحلديثة 
واحلــاالت التي تتطلب إجــراء إنعاش 
للـطـــفل و تدريــب احلضــور نظرياً 
وعـملـــياً على جهاز إنعاش الـــرئة 
(C.P.A.P( من خالل تنظيف مـجـــرى 
التنـفـس مـن أّيـة سوائل و سحبها 
بطــرٍق علميــة و أجــراء التنفــس 
االصطناعي و من ثم تنشــيط الدورة 
الدموية للطفل وأخيراً القيام باعطاء 
االدويـة و العـالجات الى احلاالت التي 
تستوجـــب إعطاء األدوية املناســبة 

لها .
و اكد  جاســم إّن الهدف من احملاضرة 
هو تعزيز املعلومــات الطبية احلديثة 
للمــالكات الطبيــة و التمريضية و 
الصحيحة  الـــطرق  على  تدريبـهم 
إنـــعاش  فــي مجال  احمُلّدثــة عاملياً 

الـطفل حديث الوالدة،
و هـذه احملاضرات هي جزء من برنامج 
مستمر تنـــفذه إدارة املـــستشفى 
لتـــطوير العـــاملني فــي مختلف 
خـدمات  تقدمي  بهدف  الـتخصـصات 
مضـيفا  للـمرضـى  متـميزة  طـبية 
إّن هـــذه احملاضرة من شأنـها تقـليل 
نـسبـة وفـــيات األطـفال من خالل 
زيـادة مـعـلومات املالكات التمريضية 
و بـاالخـص املالكـــات الـعاملة فـي 
للحفـاظ عـلى  الوالدة مـن  صــاالت 

حياة الـطفل املولود حديث . 

محاضرة علمية عن إنعاش الطفل 
حديث الوالدة في مستشفى المحمودية

العراق يشارك في أعمال المؤتمر العربي الخامس لإلسكان في المنامة
بغداد _ الصباح الجديد:

الوزارة  شــارك العراق ممثال بوكيــل 
املهنــدس إســتبرق الشــوك فــي 
فعاليات املؤمتر العربي اخلامس املقام 

حالياً في املنامة.
وبــني الوكيل بأن املؤمتــر يهدف إلى 
تســليط الضوء علــى دور القطاع 
العام في توفير الســكن اإلجتماعي 
إلى  إضافة  املســتقبلية  وتوجهاته 
اخلاص  للقطاع  املســتقبلية  االدوار 
اإلجتماعي  الســكن  توفيــر  فــي 
باسهام  املتعلقة  الرؤى  ومناقشــة 
املؤسســات والهيئات احلكومية في 
القطاع اخلاص فــي توفير  إشــراك 
عطفاً  اإلجتماعي،  السكن  مشاريع 
على التباحث حـول اآلليات املطلوبة 
لتحقيق التوازن بني ما متتلكه الدول 
من إمكانيات وموارد والتحديات التي 
تواجهها لتوفير السكن اإلجتماعي 

في إطار اخلطة احلضرية اجلديدة.

احملاوراملقترحة  بــأن  الوكيـــل  وبني 
تنــدرج حتت هــدف خلق  للمؤمتــر 
يحقق متطلبات  إسكان مســتدام 
وتوفير اخلدمات اإلســكانية  اجملتمع 
للمواطنــني مــن ذوي الدخل احملدود 
وســرعة ممكنــة  بأفضــل جــودة 
حيــث تضمن احملــور األول )مراجعة 
السياســات اإلســكانية، والبرامج 
احلضرية  للتنمية  الداعمة  واخلطط 
رسم  وإعادة  وتطويرها  املســتدامة 
دور القطاع العام في مجال السكن 
اإلجتماعي من احملرك الرئيســي إلى 
منظــم وشــريك للقطــاع اخلاص 
ومبــادرات  وكذلــك تطويــر حلول 
مبتكرة تســهم في حتقيق السكن 

املستدام(.
ولفــت الوكيل الى ان احملــور الثاني 
فقــد تضمــن )تعزيــز دور القطاع 
اخلاص في توفير مشــاريع الســكن 
اإلجتماعــي، دور القطاع اخلاص في 

تبني  اإلسكانية،  السياسات  تطوير 
إســتراتيجيات وطنيــة والســعي 
مــن خاللها إلى تقدمي التســهيالت 
أمام القطاع اخلاص لتوفير الســكن 
االساســية  املبــادئ  اإلجتماعــي، 
املطلوبة لرفع مســتوى الشــراكة 
ما بــني القطاعني العام واخلاص، أبرز 
التحديات واحللول لتفعيل الشراكة 

ما بني القطاعني العام واخلاص( .
واشــار الوكيل ان احملور الثالث شمل 
على  املواطــن  )تســهيل حصــول 
التمويل املناســب إلمتالك السكن، 
اإلبتكار وقصــص النجاح في توفير 
التمويــل وقروض الســكن، التوازي 
في تنفيذ املشــاريع اإلسكانية مع 
تقدمي التمويل املناســب للمواطنني 
اإلجتماعي،  السكن  على  للحصول 
اهميــة التوعيــة اجملتمعية باحللول 
اإلســكانية( فيما شمل احملور الرابع 
) جتارب عملية بــني القطاعني العام 

املبتكــرة،  الشــراكات   / واخلــاص 
الدول املشــاركة جتاربها  استعراض 
تفعيل  فــي  الناجحــة  العمليــة 
اخلــاص  القطــاع  الشــراكة مــع 
واملستفيدين وخطواتها املتخذة وما 

ترتب عليها من نتائج(.
يذكر ان املؤمترات العربية لإلســكان 
مشــكالت  بحلول  تعنــى  والتــي 
في  احلضرية  والتنميــة  اإلســكان 
املنطقة العربية تعقد كل ســنتني 
ويشارك فيها عدد كبير من الباحثني 
اإلســكان  شــؤون  في  واخملتصــني 
في الــدول العربية ومنهــا العراق، 
حيث شــارك في هذا املؤمتر بسبعة 
بحــوث قدمها عدد من منتســبي 
الــوزارة واألســاتذة واالكادمييني من 
جامعة بغداد واخملتصني في التمويل 
العقــاري، علماً انه ســبق أن نظم 
العراق املؤمتر العربي الثاني لإلسكان 

في عام 2012.

ذوي االحتياجات اخلاصة »أرشيف«
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الصباح الجديد ـ وكاالت: 
يتعــرض طرفا احلرب في اليمن إلى ضغوط لالتفاق 
على إجراءات صعبة لبنــاء الثقة مبا في ذلك وضع 
ميناء اســتراتيجي يطل على البحر األحمر وذلك 
في مشــاورات جرت امس األربعاء قبيل انتهاء أول 
محادثات ســالم مينيــة تقودهــا األمم املتحدة منذ 

عامني.
ومــن املقرر أن يحضــر األمني العام لــأمم املتحدة 
أنطونيو جوتيريش احملادثات اخلتامية في الســويد 
اليوم اخلميــس دعما جلهود مبعوثه للســالم في 
اليمن وللقاء وفدي جماعــة احلوثي املتحالفة مع 
إيران وحكومــة الرئيس اليمني عبــد ربه منصور 

هادي املدعومة من السعودية.
وقالت مصادر إن سفراء الدول دائمة العضوية في 
مجلس األمن الدولي، وهي الصني وفرنسا وروسيا 
وبريطانيــا والواليات املتحــدة، انضموا حملادثات مع 

زعماء الوفدين امس االول الثالثاء.
وترغب دول غربية، بينهــا دول متد التحالف بقيادة 
السعودية باملعلومات، في نهاية للحرب املستمرة 
منذ قرابة أربع سنوات وأودت بحياة عشرات اآلالف 

ودفعت باملاليني إلى شفا اجملاعة.
وقــال الرئيــس األميركــي دونالد ترامــب لرويترز 
امــس االول الثالثاء إنه قد يلتزم بتشــريع يبحثه 
مجلس الشيوخ إلنهاء الدعم األمريكي للتحالف 
بقيادة الســعودية بعد حالــة الغضب التي أثارها 
قتل الصحفي الســعودي جمال خاشــقجي في 
القنصلية السعودية باســطنبول يوم الثاني من 

أكتوبر تشرين األول.
وقــال ترامــب »أكره مــا يحدث فــي اليمن. لكن 
األمر يتطلب جهدا من الطرفــني. أريد أن أرى إيران 

تنسحب من اليمن أيضا.. وأعتقد أنها ستفعل«.
وكثيرا ما ينظــر إلى الصراع اليمني على أنه حرب 
بالوكالة في الشــرق األوسط بني السعودية وإيران 

التي رحبت بجهود السالم.
وتدخــل التحالف بقيــادة الســعودية في احلرب 
األهلية إلعــادة حكومة هــادي بعــد أن أخرجها 
احلوثيون من العاصمة صنعاء عام 2014. ويسيطر 
احلوثيون على معظم املراكز السكانية في البالد مبا 

في ذلك مدينة احلديدة املطلة على البحر األحمر.

الضغوط تزيد على 
طرفي الحرب في اليمن 
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متابعةـ ـ الصباح الجديد:

5.6 مليون   ))يوجــد حالياً حوالــي 
الجئ سوري مسجلني في املنطقة، 
فضال عن نحو مليــون طفل مولود 

حديثاً خالل فترة النزوح((
املتحدة عن إعداد خطة  األمم  أعلنت 
لدعــم  دوالر  بليــون   5.5 قيمتهــا 
الالجئني الســوريني والدول اخلمسة 
املستضيفة لهم، وهي األردن وتركيا 
ولبنان ومصر والعراق، خالل العامني 

املقبلني.
وأكدت املنظمة األمميــة في بيان أن 
»وكاالت األمم املتحدة وشركاؤها من 
املنظمــات غير احلكوميــة أطلقت 
امس االول الثالثاء خطة االستجابة 
اإلقليميــة لالجئني وتعزيــز القدرة 
على مواجهــة األزمات 2020-2019، 
وهي خطة قيمتها 5.5 بليون، لدعم 
اجلهــود الوطنية في تركيــا ولبنان 
واألردن ومصر والعــراق في التعامل 
مع التأثير املستمر لأزمة السورية«.

وأضاف أن »التعامل مع هذه األعداد 
الهائلة من الالجئني ال يزال يشــكل 
حتدياً، إذ يوجد حالياً حوالي 5.6 مليون 
الجئ سوري مسجلني في املنطقة، 
إضافة إلــى نحو مليون طفل مولود 

حديثاً خالل فترة النزوح«.
ونقــل البيان عن مدير إدارة الشــرق 
األوســط وشــمال أفريقيا املنسق 
اإلقليمي لالجئني لســورية والعراق 
أمني عوض، قولــه إن »غالبية هؤالء 

مليون  البالــغ عددهــم  األطفــال 
طفل ولــدوا في وضع يشــيع فيه 
الفقر والبطالة ويشهد حاالت زواج 
مبكر وعمالــة أطفال وال يكون فيه 

التعليم مؤمناً لهم دائما«. 
وأضــاف: »من الضروري أن يســتمر 
اجملتمع الدولي فــي االعتراف مبحنة 
الالجئــني الســوريني وتوفير الدعم 
األساسي للمجتمعات املستضيفة 
االســتجابة  خطة  في  والشــركاء 
اإلقليميــة لالجئني وتعزيــز القدرة 
على مواجهة األزمات ملســاعدتهم 
في حتمل هذا العبء الهائل إلى حني 

العودة الطوعية بأمان وكرامة«.
إلــى أن »الشــركاء  البيان  وأشــار 
اإلقليمية  االســتجابة  خطــة  في 
لالجئني وتعزيز القدرة على مواجهة 
مســاعدة  إلى  يســعون  األزمــات 
حوالي 3.9 مليون شــخص من أفراد 
اجملتمعــات املســتضيفة بشــكل 
مباشــر، خصوصاً مــن خالل فرص 
االقتصادية  والفرص  العيش  كسب 
واخلدمــات األساســية ودعم عمل 

املؤسسات والبلديات احمللية«.
وقــال األمــني العام املســاعد لأمم 
املتحدة املدير اإلقليمي ملكتب الدول 
العربية لبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي 
مراد وهبة إن »اجملتمعات املستضيفة 
لالجئــني الســوريني فــي املنطقة 
أظهرت سخاًء كبيراً على الرغم من 
الضغوط الكبيــرة التي تواجهها«.  
وأضاف: »كمجتمــع دولي، يجب أن 
نقوم بــكل ما في وســعنا إلظهار 

التضامــن مع هؤالء املســتضيفني 
الضعفــاء الذين يقدمــون الكثير، 
لتدبر  أنهم يكافحــون  رغــم  على 

أمورهم«.
 وتابع: »يجب أن تضمن اســتجابتنا 
البلــدان  حصــول  اجلماعيــة 
املســتضيفة على الدعــم ملتابعة 
التطوير من أجل مقاومة األزمة مع 

التركيز أيضاً على املستقبل«.

وبحســب البيان، »مت توفير 12 بليون 
دوالر من خالل الشــركاء اإلنسانيني 
والبالغ عددهم  للخطــة  واإلمنائيني 
 2015 العــام  منــذ  شــريكاً   270
التحديات  معاجلة  في  للمســاعدة 
التي يواجههــا الالجئون واجملتمعات 
املســتضيفة مــن الفئات األشــد 

ضعفاً، وذلك دعماً للجهود احمللية«.
إلى ذلك، أعلنت املفوضية السامية 

لأمم  التابعــة  الالجئــني  لشــؤون 
املتحدة أمس أن مــا يصل إلى 250 
ألف الجئ ســوري قد يعــودون إلى 

وطنهم عام 2019.
وقال مدير إدارة الشــرق األوســط 
وشمال أفريقيا في املفوضية أمني 
عــوض إن نحــو 5.6 مليون الجئ 
ســوري ما زالوا فــي تركيا ولبنان 
وأضاف  والعــراق.  ومصــر  واألردن 

أن بينهــم مليــون طفل ســوري 
ُولدوا فــي اخلارج ووافقت احلكومة 
بشهادات  االعتراف  على  السورية 

ميالدهم.
وتظهــر أرقــام املفوضيــة عودة 
نحــو 37 ألف الجئ إلى ســورية 
خــالل العام احلالــي، في حني أكد 
إلى  أنهم توجهوا أساســاً  عوض 

محافظات درعا ودمشق وحمص.
وقال عــوض في إفــادة صحافية: 
احلــرب،  انتهــت  عمومــاً،  »اآلن، 
وهنــاك بضعة جيــوب للقتال مبا 
إدلب، كما تعلمون هناك  في ذلك 
وقف إطالق نــار مت التفاوض عليه 

ومنطقة خفض تصعيد«. 
وأضــاف: »مع حتســن الوضع في 
سورية، يعود بعض هؤالء الالجئني 
وطنهم، ونتوقع عودة ما يصل إلى 
250 ألف ســوري عام 2019، وهذا 
الرقم قابــل للزيــادة أو النقصان 
وفقاً للوتيرة التي نعمل بها ونزيل 

العقبات التي تعرقل عودتهم«.
وقــال عــوض إن أبــرز العقبــات 
هــي وثائق الالجئــني وممتلكاتهم 
ومنازلهــم، مضيفــاً أن »هنــاك 
بالتجنيــد وأخرى  قضايــا تتعلق 
انشــقوا عن  بالعفو عمن  ترتبط 
اجليــش، وهذه العوامــل التي قد 

تبقي الناس في األساس بعيداً«.
وقال عوض إن من العقبات األخرى 
األلغام والذخائــر التي لم تنفجر 
وســتتطلب عملية كبرى إلزالتها 
وتنظيف املناطق الزراعية واملدنية.

هي األردن وتركيا ولبنان ومصر والعراق

خطة أممية بـ 5.5 بليون دوالر لدعم
 الدول المضيفة لالجئين السوريين

الجئون من سوريا »أرشيف«



عبد السادة البصري على
ضفاف سماوات القصيدة

معرض لألمثال العراقية الشعبية
في بيت فلوجة الثقافي

السرد الشعري
)على مشارف القصطور(

ترجمات
»ساعة المطبخ«

الشعر...فلسفة الوجود من خالل منطلق الرؤيا فيما وراء جدار االشياء 
بتجربته التي تقتصر غايتها على االيحاء الذي يوسع من حدقة الرؤية 

مخيلتها الى عالم يستنطق ما وراء الوجود.  
والشاعر فيصل هادي الدنيناوي في مجموعته الشعرية )على مشارف 

القصطور(، فيها يعتمد على الوصف النازع منزعا وجدانيا داخليا..

ساعة املطبخ في قصة فولفغانغ بورشرت - التي حتمل العنوان نفسه 
- ترمز إلی فــردوس مفقود؛ تروي قصة رجل یشــعر بفرحة غامرة ألنه 
استطاع أن ینقذ ســاعة مطبخ عائلته من دمار احلرب العاملیة الثانیة. 
ظاهرها ســلیم، لکنها معطلة من الدخل. مع ذلك توقظ لدی البطل 

ذکریات من الدفء واألمان. بورشرت یسعی...

الصباح الجديد889 9ترجمة ماجد اعبّيسعلوان السلمان  

 حتــت عنوان )األمثال العراقية مظلتنا الوطنية( أقام البيت الثقافي 
في الفلوجة احد تشكيالت دائرة العالقات الثقافية العامة في وزارة 
الثقافة والســياحة واآلثار يوم اخلميس ٦/١٢/٢٠١٨ معرضآ لألمثال 
العراقية الشــعبية للفنان التشكيلي عمر الكاظم، وضم املعرض 

الذي افتتحه مدير البيت الثقافي في الفلوجة لوحات فنية..

) يفيق اإلله » آبسو »
على الشواطىء يحنو برفق

بركاته » تطبطب » على أكتاف النهر
لتفيض محبة وأمنيات

الربات يقمن قداسا للطفل

فهد الصكر
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ASSABAH ALJADEED

ملحق يصدر عن مؤسسة 

"الصباح الجديد"

رئيس التحرير وصاحب االمتياز

اسمـاعيـل زايـر

)Thu. 13 Dec. 2018 issue )4074اخلميس 13 كانون األول 2018 العدد

حذام يوسف طاهر
 

على مدار الســنة هناك معارض للكتاب 
في العالم وفي العراق، متوزعة على املدن 
وفق رؤية دور النشــر واملشرفني على تلك 
املعارض، ومدى االقبــال عند جمهور هذه 
املدينة او تلك، فالتفكيــر بإقامة معرض 
للكتــاب ليــس باألمر الهني، بــل يحتاج 
الى طلــب أوال، ومهارة في جتــارة الكتب 

على أســس صحيحــة، وفي بغــداد أول 
معــرض للكتاب كان بخطــوة مهمة من 
قبل مديرية االثار العامة عندما أسســت 
ملعــرض اخملطوطات العربيــة في متحف 
االثار اإلسالمية بخان مرجان، وكان في عام 
1938، حســب ما ذكر الباحث رفعت عبد 

الرزاق محمد )أمد اهلل في عمره(.
على مدار ســنوات انتظــم معرض بغداد 
الدولي للكتاب فــي تزويد القارئ العراقي 
مبجموعة مــن العناوين الثقافية مبختلف 

االهتمامات، وكان هنــاك اقبال كبير على 
املعرض قبــل ان تدخل الكتب االلكترونية 
حيز االهتمــام، ورغــم قلــة االقبال في 
السنوات العشــرة املاضية، اال ان املعرض 
يواصــل فعالياته املتنوعــة، ليس بعرض 
مختلف  بإقامــة  بــل  فحســب  الكتب 
الفعاليات الثقافيــة، من توقيع كتب في 
دور النشر املشــاركة، الى جلسات نقدية 
وثقافيــة تهتم بحديث الشــارع العراقي 
الثقافي والسياسي، ويعد تظاهرة ثقافية 

في بغداد تشــارك بها دور النشر العراقية 
املشــاركة  وان كانت  واألجنبية،  والعربية 

محدودة.
ومن املعارض العاملية للكتاب يعد معرض 
فرانكفــورت الدولي للكتــاب أهم وأكبر 
تظاهــرة دوليــة ثقافية تعنــى بالكتاب 
واألدب، إذ يبلغ عمره أكثر من خمسة قرون، 
اذ بــدأ أول معرض عام 1439، أهم ســوق 
جتاري للكتب ووسائل االعالم، واألول عامليا 
في عدد دور النشر املشــاركة والثاني في 

عدد الزوار بعد تورينو االيطالي.
 ،2018 اليــوم ونحــن على عتبــة عــام 
الكتاب للدخول  2019، يتهيأ  لنســتقبل 
في منافسات قوية عبر دور النشر املشرفة 
على الطبع، للمشاركة في معرض بغداد 
الدولي املقبــل، مبختلــف العناوين، لكن 
أبرز املشــاركات ســتكون للروايات سيما 
والفائزة  املشــاركة في مهرجانات عاملية 
بجوائــز دولية، لتكون الســاحة مفتوحة 
الكتاب  وبينهمــا  وللكتاب  النشــر  لدور 

الذي يطمح ان يكون بيد قارئ يقدر قيمته 
ويتفاعل مع جوهره، ليكون رســالة لكل 
العالم ان بغداد مازالت قوية ومازالت تقرأ 
وتكتب وتطبع، من هنا البد من دعوة وزارة 
بشأن  املعنية  املؤسسات  وجميع  الثقافة 
الكتاب أن تكون على قدر املســؤولية في 
اســتقبال دور النشــر العربية واألجنبية، 
إضافــة الــى احتفائها بضيــوف العراق 
وبغــداد، لتعود بغداد قبلــة لألدب واالدباء 

كما عرفناها.

معارض الِكتاب وتنافس الُكّتاب

اصدارات 
10



الشاعر يعبر عن 
احوال يعانيها 

الوجود االنساني 
مرتبطة 

بذاته، لذا كان 
هو الذات 

والموضوع 
فقدم نصا تميز 

بعمق الرؤيا 
التي تخفف من 
وطأة الوصفية 

السردية، اذ 
انه منغمر في 

عالم النفس مع 
امتداد خيوطه 

في حركة 
الزمن بنمو 
يقترن بنمو 

الشاعر وتطور 
احواله النفسية 

والفكرية، 
فتوظيف 
الطبيعة 

واالشياء تكشف 
عن امكانية 

شاعر وفق في 
جعل صورتها 

تتلون بالوان 
مختلفة تبعا 

لمتغيرات الحدث 
ومواكبتها 

لتطوره فتغدو 
في حركاتها 

واصواتها 
وكأنها تحاكي 
الروح معبرة عن 

مشاعر ذاتية .. 

التفت إلى 
اآلخرين، لكن 
عيونهم ما 

كانت لتكترث؛ 
ال ينظر إليه 
أحد. لم يجد 

نظراتهم. 
أومأ برأسه 

للساعة: كنت 
حينها جائعًا 

بالطبع، أليس 
كذلك؟ وكنت 

دائمًا أدخل 
إلى المطبخ 

مباشرة. كانت 
تشير إلى الثانية 

والنصف دائمًا 
تقريبًا. وثم، 

ثم كانت تأتي 
أمي. كان 

باستطاعتي 
أن أفتح الباب 

بهدوء، لكنها 
كانت تسمع 

حسيسي دائمًا.

الملف 8

علوان السلمان  

الشعر...فلســفة الوجــود من خالل 
منطلق الرؤيا فيما وراء جدار االشــياء 
بتجربتــه التي تقتصــر غايتها على 
االيحاء الذي يوســع من حدقة الرؤية 
مخيلتها الى عالم يســتنطق ما وراء 

الوجود.  
    والشاعر فيصل هادي الدنيناوي في 
مشارف  )على  الشــعرية  مجموعته 
القصطور(، فيها يعتمد على الوصف 
النازع منزعا وجدانيا داخليا من خالل 
ســرده الشــعري املتباين، اضافة الى 
اعتمــاده الصورة البالغية التي اخذت 
منزعهــا النفســي بتداولها االحوال 
االيحائي  للتجسيد  الوجدانية كمادة 

..
        أطلقيني من أساري..أطلقيني

        فالى م الهجر يغتال ســـنيني
        أنا ما عدت اليك غـــير ذكرى

        ثم أقسمت بأن ال تذكــــريني
        أنا ماض..من ضحاياك ولكن

       رمبا أحيا..اذا ما تبعــــــثيني
       فألجلي سكتت كل طيـــور الر

       وض حزنا وعزاء لشــجوني
       أنا والــحب خلــــقنا في كيان

      لست أحيا ال وال يحــــيا بدوني    /
ص3

     فوجــدان الشــاعر وغنائيته امداه 
بانفعــال متأن، اذ التــوازن بني الفكر 
والعاطفة، فكانت طاقته الشــعرية 
مرتبة بهندســة ايقاعية يجرنا جرس 
اللفظــة املوســيقي فيهــا صــوب 

املوضوعــي، فتنقل متلقيها  واقعها 
من محدوديــة املعنى الى المحدودية 
الداللة، باســتخدامه ضمير املتكلم 
)أنا( بأسلوب الضمير اجلمعي املكثف 
الــذي ميثل حالــة االغتــراب الذاتي، 
اضافة الى ذلك فان الشــاعر يشتغل 
على البنيــة املكانية التي اتخذ منها 
منفتحا،  دالليا  فضاء  املنتج)الشاعر( 
فضال عن هيمنة الســرد الشــعري 
فــي املعمار الفنــي باعتمــاد بداية 
نهاية  تعقبها  التأزم،  نصية، فلحظة 
مفتوحة مع محاولة الستنهاض كل 
ما في الصورة الشــعرية االليفة من 
طاقات إليصال صوتها الى ابعد نقطة 

خارج الذات.
في منتصف الطريق املؤدية

الى محطة البنفسج
أتذكر أني كنت أردد اغنية ياس خضر

)يا ليلة من ليل البنفسج(
وأتذكر أنــي كنت أحمــل بعضا من 

مؤهالت
مغنــي دور اخلالفــة العباســية في 

عصرها الذهبي
صوتا حسنا، أداء رائعا، أدبا ظريفا

لم أكــن أعرف بــأن الشــمال تغير 
اجتاهها

فتصير جنوبا واجلنوب ايضا
هي حرباء

وفجأة خرجت من سجن أوهامي
وأنا)بدوني(بامتياز

كمالكم قد سقط أرضا
بعد ان سدد له احلكم ال اخلصم ضربة 

قاضية
أنا اآلن ال اتذكر غير قول عنترة:

ينادونني عند السلم يا بن زبيبة  
                    وعند اشــتداد الطعن يا 

إبن االطايب /ص62 ـ ص63
  فالشــاعر يعبر عن احــوال يعانيها 
الوجود االنســاني مرتبطة بذاته، لذا 
واملوضــوع فقدم نصا  الذات  كان هو 
متيز بعمق الرؤيا التي تخفف من وطأة 
الوصفية الســردية، اذ انه منغمر في 
عالم النفس مــع امتداد خيوطه في 
حركة الزمن بنمو يقترن بنمو الشاعر 
وتطــور احواله النفســية والفكرية، 
تكشف  واالشياء  الطبيعة  فتوظيف 
عن امكانية شــاعر وفــق في جعل 
تبعا  بالــوان مختلفة  تتلون  صورتها 
لتطوره  ومواكبتها  احلــدث  ملتغيرات 
فتغدو في حركاتها واصواتها وكأنها 
الــروح معبرة عن مشــاعر  حتاكــي 
التراث  .. فضــال عن توظيفــه  ذاتية 
الشــعبي عبر احلكاية الشــعبية او 
االغنيــة او تضمني الشــعر للتعبير 
عن دالالت فنيــة يطمح الى حتقيقها 
كرمــز او اغنــاء جتربــة او ملنح النص 
ابعادا نفســية وجمالية مستفزة مع 
محاولة ايجاد معادل موضوعي خلدمة 

احلاضر واختراق الواقع االجتماعي.
  أسرج معانيك واعُل صـــهوة الكلم
يا صاحب السيف والقرطاس والقلم

ما زال منشـــــدهم يبــــكي على 
طلل

أقوى واقفـــر من حــب بـــذي سلم
والنت مثل الشـــمس ان بــــــزغت

ســــــرا  ضـــــوؤها  يبــق  لــم 
ملــكـــتتم

شلت يدا فاتك ما كان اغـــــــــدرها

ما انت في فعله يوما مبـــــــــــتهم   
/ص25

  فالنص ميتاز باتساع فضائه الشعري 
تنوع تقنيات  الذي شمل االمكنة مع 
الســرد الشــعري من وصــف وحوار 
داخلي )حوار الــذات( الذي )ال يقتصر 
علــى عكس احلالة النفســية للذات 
الشــاعرة بل يتجاوزهــا الى ابعد من 
ذلك ..( .. اضافة الــى تعدد زوايا الرؤيا 
النهايات، فضال عن  وانفتاح  السردية 
ان الشاعر يصوغ مضامينه الشعرية 
ببنائية فنية صادقة تتمثل في املهارة 
املبدعة النتقاء املفردة وتركيب اجلملة 
وتوليد الصورة حتى ان بعض قصائده 
تبدو فن لغوي منظــم وتراكمات من 
هندســة كالمية تخفي وراءها طاقة 
شــعرية كامنــة، فهــو ال ينظر الى 
واقعه نظرة ذاتية حادة بل ينظره من 
رؤية كلية شمولية وهو يحقق  خالل 
وحدته العضوية، اذ االفكار تنتمي الى 
موضوعها وترتبط فيما بينها نتيجة 
تطور التجربة الشــعرية في النفس 
عبر الزمن الذي يحتضن االزمنة ومنوها، 
فكان )املتنبــي( الوعاء الذي افرغ فيه 
الشــاعر معاناته وجسد جتربته على 
حتقيق انسانية االنســان، كونه فعل 
الكلي،  االنسان  الى  بالنســبة  وجود 
مجموعته  عبر  الشــاعر  فالدنيناوي 
هذه يستفيد من تقنيات السرد التي 
متنــح النص امكانيــة التواصل معه 
بانتظار تطورات احلدث الشعري، كون 
)الشــاعر احلقيقي هو الذي يصل الى 
واجلوهر  الشــعرية  اجلوهر في جتربته 

ينتمي الى احلياة(.

فولفغانغ بورشرت
ترجمة ماجد اعبّيس

  
تقدیم

ســاعة املطبخ فــي قصــة فولفغانغ 
بورشــرت - التي حتمل العنوان نفســه 
- ترمــز إلی فردوس مفقــود؛ تروي قصة 
رجل یشــعر بفرحة غامرة ألنه استطاع 
أن ینقذ ســاعة مطبخ عائلته من دمار 
الثانیة. ظاهرها ســلیم،  العاملیة  احلرب 
لکنهــا معطلة مــن الدخــل. مع ذلك 
توقظ لــدی البطل ذکریــات من الدفء 
واألمان. بورشــرت یســعی باستخدامه 
لغة غیر مزخرفة وتکــراره - هذا کل ما 
تبقی، الفردوس، في الثانیة والنصف - أن 
یعرب عن إحلاحه في النص. بنیة القصة 
تنقســم من الناحیة الزمنیة إلی ثالثة 
أزمنــة، احلاضر ثم اســتعادة املاضي، ثم 
احلاضر مجدداً. »ســاعة املطبخ« نُشرت 
ألول مرة في السابع والعشرین من شهر 
أغســطس/ آب عــام 1947 فــي جریدة 

هامبورغ احمللیة.
فولفغانغ بورشرت كاتب أملاني، عاش 26 
عاًما فقط. يُعتبر من أهم وأشهر كتاب 
أدب ما بعد احلــرب، برغم قلــة أعماله 
األدبية وحیاته القصیرة التي قضاها في 
احلرب. الكثير من الناس في أملانيا ما بعد 
»في  مبسرحيتِه  أنفسهم  یُعرِّفون  احلرب 
 Draußen ( :اخلارج أمام البــاب« باألملانية
ويعتبرونهــا جــزًءا مــن   )vor der Tür
هويتهم. أعماله التي أجنزها في فترة ما 
بعد احلرب تعتبر أشــهر ما کتب في ما 
يسمى بأدب األنقاض أو األطالل. واختیرت  
قصصه القصیــرة کـ«اخلبز«، »في هذه 
الثالثــاء«، »بلی اجلرذان تنــام في اللیل« 
و«الِهــّرة كانــت متجمدة فــي الثلوج« 

لتدرس في مناهج التعليم.
إهداء إلی عائلة احلطاب

حملوه وهو قــادم نحوهم مــن بعید، کان 
الفتاً للنظر. کانت له سحنة تشي بأنه 
عجوز طاعن بالسن، لکن خطواته کانت 
تظهره شاباً عشرینیاً. جلس علی املقعد 
بوجهه العجوز بالقرب منهم. وأَرَاهم ما 

یحمله بیده.
قال: »هذه کانت ساعة مطبخنا«. ونظر 
إلى كل منهم وهم یجلسون علی مقعد 

حتت أشعة الشمس.
»نعم، وجدتها. هذا کل ما تبقی«.

وضــع أمامه ســاعة املطبــخ البیضاء 
بصفحتها املدورة وملس بأصابعه أرقامها 

الزرقاء.
»ال قیمة لها بعــد اآلن، )قالها معتذراً(، 
أنــا أعرف ذلــك أیضاً. ولیســت جمیلة 
باملســتوی املطلوب. إنهــا کالصحن ال 
أکثر، صحن مطلــي بطالء أبیض. ولکن 
أعتقــد أن أرقامها الزرقــاء تبدو ظریفة. 
طبعاً عقاربها من صفیح. واآلن ال تعمل 
بعد. ال. إنها معطلة من الداخل. ولکنها 
ما زالت تبدو کما كانت دائماً، شــامخة. 

ولو أنها اآلن لم تعد تعمل«.
 مسح برؤوس أنامله علی أطراف صحن 
الســاعة بحذر وقال بهدوء: »هذا کل ما 

تبقی«.
لم یالحظه الذین کانوا یجلســون علی 
املقعد حتت أشــعة الشمس. کان ینظر 
أحدهم إلى حذائه  واملرأة کانت تنظر في 
عربة طفلها. ثم قال أحدهم: »خســرمت 

کل ما لدیکم؟«.
قال مســروراً: »نعم، نعــم، تخیلوا، کل 
ما لدینا! هذه، هــذا کل ما تبقی«. ورفع 
الســاعة نحو األعلی أکثــر، کما لو أن 

اآلخرین لم یروها بعد.
قالت املرأُة: »ولكنها لم تعد تعمل«.

»ال، ال، ال تعمل. إنها معطلة. هذا أعرفه 
بالطبع! ولکنها مــا زالت کما هي دائماً 
وأَرَاهم ساعته  وزرقاء«،  بیضاء  بالضبط. 
مرة أخــری. أکمل باضطــراب: واألجمل، 
یأتیکم  املثیــر  لم أخبرکم بــه إطالقاً؛ 
اآلن: تخیلوا، إنها متوقفة علی الســاعة 
الثانیة والنصــف، علی الثانیة والنصف 

بالتحدید. تخیلوا هذا؟
قال الرجــل: »إذن ُقصــف بیتکم حتماً 
حینما کانت الســاعة تشیر إلی الثانیة 
الســفلی  قلب شــفته  ثم  والنصف«. 
کثیراً،  الکالم  هذا  اســتیاًء: »ســمعت 
حینما تســقط القنابل، تتوقف عقارب 

الساعة. یحدث ذلك من وَْقع احلرب«.

إلی ســاعته:  ـث ونظر  بتریُـّ هزَّ رأســه 
»ال ســیدي، ال. أنــت مخطــئ. ال عالقة 
لهــا بالقنابل. ملاذا تتحــدث عن القنابل 
باســتمرار! ال. فــي الســاعة الثانیــة 
والنصف کان شــیئاً آخــر متاماً. ولكنك 
جتهله بکل بساطة. احلکایة الساخرة في 
واقع األمر هي أن الســاعة متوقفة علی 
الثانیة والنصف متاماً. ولیس علی الرابعة 
والربع أو علی السابعة. دائماً کنت أعود 
إلی املنزل في الثانیة والنصف، أقصد، في 
اللیل. تقریبــاً دائماً في الثانية والنصف. 

نعم، هذه هي احلکایة الساخرة«.
التفت إلــى اآلخرین، لکــن عیونهم ما 
کانت لتکترث؛ ال ینظر إليه أحد. لم یجد 
نظراتهم. أومأ برأســه للســاعة: کنت 
ألیــس کذلك؟  بالطبع،  جائعــاً  حینها 
وکنت دائماً أدخل إلى املطبخ مباشــرة. 
کانت تشــیر إلى الثانیة والنصف دائماً 
تقریباً. وثــم، ثم کانت تأتــي أمي. کان 
باستطاعتي أن أفتح الباب بهدوء، لکنها 
دائماً. وحینما  کانت تسمع حسیســي 
کنت أبحث في ظلمة املطبخ عن شيء 
آلکله، کان یشتعل الضوء فجأة. وأجدها 
هناك واقفة أمامي بســترتها الصوفية 
القدمین  األحمر. حافیة. حافیة  وشالها 
دائمــاً. وکان مطبخنــا ُمبّلطــاً. کانت 
الضوء  تَُفتِّر بصرها وتغّضن عينيها، ألن 
األبیض کان ال یطاق بالنسبة إليها. وأنها 
اســتیقظت لتوها من النوم کذلك. کان 

لیالً بالطبع.
وحينهــا كانت تقــول: »جئــت متأخراً 
کعادتك!«، ولم تقل شیئاً أکثر من هذا. 
هذا فحســب. »جئت متأخراً کعادتك!«، 
ثم تســّخن لي العشاء وتعاینني وأكلي. 
کانــت حینها متســح رجالً بأخــری، ألن 
البــالط کان بارداً. ما کانــت تلبس حذاء 
منزلياً فــي اللیل البتــة. وکانت جتلس 
بالقرب مني حتی أشــبع. وحینما أْطِفُئ 

الضوء في غرفتي، کنت أســمع صوتها 
وهي جتمع الصحــون. کانت تفعل ذلك 
فــي کل لیلــة. ومعظــم األحیــان في 
الســاعة الثانیــة والنصــف. کان ذلك 
واضحاً متاماً، إنهــا حتّضر لي الطعام في 
الثانیة والنصف لیــالً. كان واضحاً متاماً 
بالنســبة لــي. نعم كانــت تفعل ذلك 
دائماً. وما کانت تنطق بشــيء أکثر من: 
»هل تأخرت كعادتك!«، ولکن کانت تقول 
هذا في کل مرة. كانت تقولها باستمرار. 
وظننت أنها ســوف ال تتوقف من قولها 
أبداً. كان واضحاً متاماً بالنسبة لي. نعم، 

هذه كانت عادتها الدائمة.
لُهنیهــة کان قد هیمــن الصمت علی 
املقعد متاماً. ثم قــال بهدوء: وماذا اآلن!؟ 
ونظر إلى  اآلخريــن، ولكن لم ينظر إلیه 
أحــد. حينها نظــر إلی وجه الســاعة 
اآلن،  املدور، وقــال بهدوء:  األبیض واألزرق 
اآلن أعــرف متاماً بأنها كانــت الفردوس، 

الفردوس احلقيقي.
على املقعد، کان قد هیمن الصمت متاماً. 
ثم املرأُة ســألت »وماذا عــن عائلتك!؟«، 
ابتســم بوجههــا بارتبــاك وقــال: آه، 
تقصدين أبََوّي؟ راحا کذلك، خســرنا كل 
شيء. کل شيء. ذهب کل شيء. تخيلي، 

كل شيء.
ابتســم بارتباك بوجه کل منهم؛ واحدا 
تلــو اآلخر. ولكنهــم لم ينظــروا إلیه. 
حینها رفع الساعة إلی األعلی مرة أخری 
وابتســم: »هذه فقط، هذا کل ما تبقی. 
الســاعة  علی  متوقفة  أنهــا  واألجمل 
الثانیــة والنصف بالتحدید. علی الثانیة 

والنصف بالتحدید«.
ولم یقل أي شــيء بعد. ولکن کانت له 
سحنة تشــي بأنه عجوز طاعن بالسن. 
والرجــل، الــذي کان یجلــس بالقــرب 
منــه، کان ینظر إلی حذائــه. کان یفکر 

باستمرار؛ بکلمة الفردوس.

السرد الشعري )على مشارف القصطور(

ساعة المطبخ

اخلميس 13 كانون األول 2018 العدد

نهى عبد الكريم
 

 أســراٌب من الغيم تهاجر إلى سماء 
تشــرين األّول؛ إّنــه شــهر مكتظ 
مبحاوالت األلفة وعالمتها املطر. لعّل 
أكثــر ما يصرفني عــن تتّبع مصائر 
في  الغيوم  تشــّكالت  الّشجر  أوراق 
البــراح الّشــاحب. أتعّثر مــرارا إثر 
انتباهــي املفرط لكن، "فــي العثرة 
حجر يرشــدنا ". أستدعيها ألواصل 
الّطريق دون إصابات تُذكر فاستدعاء 
الّشعر أشبه بوضع ضماد على جرح.

بدأ سائق احلافلة الّنزق زعيقه املعتاد: 
هناك راكب ملّا يدفع األجرة!

أنصــرف عنه إلى الّنافــذة املوصدة 
بإحكام؛ يبــدو أّن الــكّل ُموَكٌل بك 
في هذه البــالد! يحتاج الوصول إلى 
العاصمــة احملفوفة باملــكاره نصَف 
االحتباس على  أوقات  ســاعة خارج 
الّضيق،  ذاك  أّمــا خــالل  تنوعهــا. 

املســافة  ولكّن  الوقت.  فيتضاعف 
تتضاءل في ظّل الّتشــاغل. هذا ما 
يجعل الّســماء أداة ســديدة لتوّلي 
ذلك على أّن حقولها الّداللّية مصدر 
شــغب هنا؛ لذلك ال يجدر بالّتطلع 
نحوها أن يكون مّطــوالً أو محموماً 

باألسئلة.
أتوّجه بصميمــي نحوها. إّنها تأخذ 
خيالي  من  أضحك  متباينة؛  أشكاالً 
الّســاذج إذ أشــّكلها فــي هيئات 
مضحكة! كنت مستغرقة في هذا 
العبث الّلذيــذ حني ترامت غيوم من 
طبيعة مختلفة لكّنها بلون رمادّي، 
ووجوه عّدة. كانت في أسراب، وتغّص 
بشــيء ما كذلك. لقد تسّربت من 
انفجار علــى مقربــة. وتكاثرت في 
األعلى؛ إّنهــا تصعد بخّفة ال حُتَْتَمُل 
تتغلغل  راحت  اقترفت.  رغم ثقل ما 
وسط حشود الغيم حّتى بدت جزءاً 

حميماً منها.
كنــت أرقب بدهشــة كيــف التأم 

نسيج الّســماء. حاولت تتبع مسار 
الّدخان؛ لئال أفقد حدوده. لم  يتسّن 
لي ذلك وما اكترثت الغيوم بالّتباين 
الّشــاذ. متاهتا أمام ناظــرّي في دوار 

واحد:
القصائد في مأل يســمح  يتجاذبان 

بكسور الوزن
اإليقــاع يعلــو حدوهما الّســافرة: 

يرقصان
يشتبك املعنى

فتنوء املسافات ... تلك اّلتي جتعلهما 
)أنا(، و)أنت(

أزعجها؟ لقد  الّرعدّية مــن  الغيمة 
بدأت تفرغ أكياســها الّسوداء املآلى 
باحلــزن فوق رؤوســنا؛ أنــا واحلافلة، 
وســائقها الّلئيم اّلذي ما زال يزعق 
مبــزاج عكر: هنــاك راكب ملّــا يدفع 

األجرة!
أتســاءل بينما أرقب الهطول: كيف 
املُتشّكلة جّراء  البحيرات  ســتكون 
هذا املطر؟ حاملا نصل احملّطة الّتالية 

ســأبحث عن بركة ماء؛ لعّلي أعثر 
على شيء يدّل عّما حدث بني الغيم 
والّدخان. هــل تضيع الّتفاصيل حني 
الّشمس علت سقف  ولكّن  تنتهي! 
العاصمة أكمله؛ فبدا لي أّن احلكاية 

ستتبخر.
صراخ طفولّي ينقر الّنافذة بفرح حلو. 
التفّت إليه بانتباه حاضر واحلافلة ال 
تزال جتري. كان هناك أطفال يقفزون، 

ويتراشــقون الّضحــك فــي بقعة 
ابتعدوا عّني  ارتكبها املطــر.  كبيرة 
دون أن يوقفــوا احلافلة ليســألوني: 
من أّي غيمة كانــت؟ وأتعبني أيضاً 
أّنني كبــرت فلم يدعوني إلى الّلعب 

رفقتهم.
عاد زعيق سائق احلافلة قريباً وكثيفاً: 

ثّمة راكب ملّا يدفع األجرة!
ارتبكت إذ وجدته يسّد الّنافذة بيديه 

اليابســتني كالّشــوك. نهضت من 
مكانــي برائحة دخــان واخزة تفوح 
مّني؛ ألخرج من جيوبي قطعة نقدّية 
مبّللة تسّدد تكلفة الّذهاب واإلياب!

هبطــت مــن احلافلــة، إذ وصلــت 
محّطتــي بينما أســراب من الغيم 
تهاجــر من ســماء تشــرين األّول؛ 
إّنه شــهر مكتّظ مبحــاوالت األلفة 

وعالمته الّصحو.

دراسة

ترجمات

قصة

اشتباه طفيف!

لوحة للفنان أحمد السوداني
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شكيب كاظم
 

فجر اخلميس الثالث عشر من شهر متوز 
٢٠٠٦، فقدت جامعة بغداد والدراسات 
النحوية واللغوية فيها، علماً من أعالم 
الدرس النحوي في العراق، هو األستاذ 
الدكتــور عبد األمير محمد أمني الورد، 
ابن العراق ومدينة الكاظمية التي نهل 
أجواءها  العلم في مدارســها، وعاش 

املفعمة بالدرس والثقافة والنحو.
لقد أهتم األســتاذ عبد األمير محمد 
أمني الورد في درسه النحوي، باألخفش 
األوسط، ســعيد بن مسعدة، فخصه 
بدراســة شاملة شــافية وافية، درس 
فيهــا كل شــاردة وواردة فــي حيــاة 
األخفش وأســاتذته وتالمذته، ودرسه 
النحــو والعــروض، وأوضــح أراءه في 
القراءات القرآنية واقفا عند مصنفاته 
وكتبه، وقد توج جهــده هذا صابا إياه 
برسالته لنيل املاجســتير، التي تولى 
اإلشــراف عليهــا النحــوي الصرفي 
إبراهيم-  كمــال  األســتاذ  العراقــي 
تولت  وقد  اهلل-)١٩١٠-١٩٧٣(،  رحمــه 
للمطبوعــات  االعلمــي  مؤسســة 
ببغداد  التربيــة  دار  ببيروت ومكتبــة 
طبع هــذه الرســالة العلمية بكتاب 
عنوانه )منهج األخفش األوســط في 
الدراسة النحوية( صدر بطبعته األولى 
عــام ١٣٩٥-١٩٧٥وقد احتزت نســخة 
من هذا الكتــاب، وكنت أرجع إليه بني 
أونة وأخــرى، للتأكد مــن معلومة أو 

الستطالع رأي في النحو.

خالف حول تلمذة اخلليل بن أحمد 

الفراهيدي
من يقرأ هذا الســفر النفيس، يلمس 
دقة الباحث عبد األمير الورد وشــغفه 
بالبحــث، ال يــكاد يغــادر صغيرة وال 
كبيــرة إال أحصاها، تلمــس ذلك لدى 
بحثــه الطويل واملضني عن أســاتذة 
األخفش، وتلمذتــه للخليل بن أحمد 
الفراهيــدي، الــذي كان موضع خالف 
ونفي وإثبات، ســواء لدى املتقدمني أم 
املعاصريــن، فقد نفت هــذه التلمذة، 
تلمذة األخفش للخليل من املعاصرين 
خديجة  الدكتــورة  اجلليلة  الباحثــة 
)توفيت في  الــرزاق( احلديثــي  )عبــد 
شــهر مايس/مايو ٢٠١٨(،التي أطلعت 
على عديــد مباحثها فــي النحو عن 
األندلسي  النحوي  وأبي حيان  سيبويه 
أطروحتها للدكتــوراه، فضالً عن نفي 
بعض املتقدمــني لهذه التلمذة، فهذا 
أبو الطيب عبد الواحد اللغوي )ت/٣٥١( 
النحويني(  )مراتــب  كتــاب  صاحــب 
قال:)كان األخفش أســن من سيبويه، 
لكنه لم يأخذ عــن اخلليل( يؤيده في 
ذلك أبو ســعيد الســيرافي )ت/٣٦٨( 
وشــايعهما رأيهما أبو علي الفارسي 
)ت/٣٧٧( لكــن نفي عدد من املتقدمني 
واملعاصريــن، لــم يفــت فــي عضد 
الباحث الــورد، أو يقعــده عن البحث 
املظان  والتنقيب فــي بطون  والتنقير 
احلقيقة ضالة  إلى  وصوالً  واملصنفات، 
املؤمن الباحث، ليثبــت قوالً لألخفش 
نفسه، نص فيه على تلمذته للخليل 
قال:)حضــرت مجلس اخلليــل فجاءه 
سيبويه فســأله عن مسألة وفسرها 
لــه اخلليل فلم أفهم مــا قاال فقمت 
وجلست له في الطريق، فقلت: جعلني 

اهلل فداك ســألت اخلليل عن مسألة 
رد عليــك ففهمنيه،  فلم أفهم مــا 
فاخبرني بها فلم تقع لي وال فهمتها، 
فقلت له: ال تتوهم إني أســألك اعناتا 

فإني لم افهمها ولم تقع لي(.
ثم يبحث عن آراء من يؤيد هذه التلمذة 
لينقل لنا ما قاله أبــو العباس أحمد 
بن يحيى ثعلــب )ت/٢٩١( في مصنفه 
إذ ينعــت األخفش  )مجالــس ثعلب( 
ويبسط  اخلليل وســيبويه(  بـ)صاحب 
لنا رأي أبي علــي القالي )ت/٣٥٦( نقال 
واثبت  للســيوطي،  )املزهر(  كتاب  عن 
التلمذة من احملدثني املعاصرين األستاذ 
كمال إبراهيم، والنحوي اجلليل األستاذ 
)ت/١٩٩٣(  اخملزومــي  مهــدي  الدكتور 

-رحمهما اهلل-.

اللجوء الى الرأي املعتدل او الوسط
إذن كيف نحل هــذا اللبس في النفي 
اخلليل  التلمذة علــى  واإلثبات، نفــي 
إذا  وإثباتهــا؟ والســيما  الفراهيــدي 
وضعنا في حســباننا أن عروض اخلليل 
وبحوره اخلمسة عشر، إمنا وصلت إلينا 
اســتدرك  الذي  األخفش،  عن طريــق 
عليه بحره السادس عشر والذي سمي 
)املتدارك( فتوصل األســتاذ عبد األمير 
الورد إلى رأي وســط يــدل على املعية 
الرجل وعلميتــه ومن غير التنكب عن 
جادة احلق والعلم، ان األخفش إمنا كان 
يحضــر حلقات اخلليل الدراســية في 
علم العروض، ولم يحضرها في العلوم 
األخرى، فهو لكثرة أساتذته وشيوخه 
كان يجد ضالته عندهم ال عند اخلليل 
فــي مباحث النحو واللغــة، لوجدانه 

اياهما عند غيره.

لقد اشــتهر من االخافشة ثالثة هم: 
األخفــش األكبر عبــد احلميد بن عبد 
اجمليد )ت/١٥٧( واألوســط أبو احلســن 
سعيد بن مســعدة البلخي اجملاشعي 
)ت/٢١٥( باختــالف عام وفاته، واألصغر 
أبو احلسن علي بن سليمان بن الفضل 
املتوفــى ببغــداد عــام ٣١٥، واخلفش 
لغة: ضعــف في األبصــار يظهر في 
النور الشــديد كما جــاء في )املعجم 
اللغة  الذي أصدره مجمع  الوســيط( 
وخفــش: ضعف،  بالقاهرة،  العربيــة 
وجبلة،  بصــره ضعيفا خلقــة  وكان 
ضاقت عينــاه، كان يبصر فــي الليل 
دون النهار فهو خفــش واخفش، كما 
اليسوعي في  ذكر األب لويس معلوف 

معجمه )املنجد(.
القاموس احمليــط للفيروز   ( جاء فــي 
أبادي( في مادة )خ ف ش(:صغر في العني 
وضعف في البصر خلقة أو فســاد في 
اجلفون بال وجع، أو ابصار في الليل دون 
النهار، وفي يــوم غيم دون صحو، لكن 
الباحث الرصني عبد األمير محمد أمني 
الورد، وهو يدرس االخفش األوسط، لم 
يكتف بتقدمي ترجمة لالخافشة الثالثة 
املشــهورين، بل واصــل البحث فذكر 
ذكرتهم  مجتمعني  اخفش  عشر  أحد 
البغدادي  األخفــش  وهــم:  الكتــب 
 ( النحوي ) ت/٢١٥( واألخفش االلهاني 
توفي قبل عام ٢٥٠( واألخفش النحوي 
واألخفش  ت/٢٩١(   ( الدمشقي  القارئ 
األندلسي، كان حيا عام ٣٠٩، واالخفش 
املوصلــي النحوي كان حيــا عام ٣٧٠ 
اإلدريسي،  الشريف  النحوي  واألخفش 
كان حيا عام ٤٥٢ واألخفش الشــقري 
البلنسي، توفي بعد عام ٤٦٠،واالخفش 

أربعة  الفاطمي، فضال عن  الشــريف 
اخافش جــاءوا متفرقني هم: األخفش 
الكوفي، واألخفــش األنصاري املدجلي، 
واألخفش الصنعاني اليمني، واألخفش 
البغدادي، ليرتفع العدد إلى خمســة 
عشــر اخفش، وزاد الســادس عشــر 
الدكتور حســني علي محفوظ ) توفي 
ســنة ٢٠٠٩(،حــني زوده مبــا ترجم له 
العالمــة ) اغــا بــزرك الطهراني( في 
كتابــه )نقباء البشــر(، وهو الشــيخ 
عبــاس األخفــش ) ت/١٣٢٩(،وانا أعد 
الدكتور الورد؛ األخفش الســابع عشر، 
ولعله آخــر االخافش  الهتمامه بعلم 
األوسط  األخفش  والسيما  االخافشة 

سعيد بن مسعدة.

مغادرة سيبويه أرض العراق
شــغف الــورد بــه وازال الكثيــر من 
الغوامــض واملبهمــات فــي حياتــه 
ومصنفاته، فجلــى لنا حقيقة كتابه 
) معاني القرآن(،وقــد صنفت في هذا 
البــاب وبالعنــوان نفســه مصنفات 
عديــدة، منها كتــاب ) معاني القرآن( 
ألبي زكرياء يحيى بن زياد الفراء، صاحب 
مقولة ) أموت وفي نفســي شيىء من 
للكســاءي،  القرآن(  معانــي  حتى(و) 
فدرس الكتاب وحققه، وكان موضوعا 
أبو  وكان  الدكتــوراه،  فــي  الطروحته 
احلســن علي بــن حمزة الكســائي ) 
ت/١٨٩( رأس املدرســة الكوفيــة في 
النحو، هو الذي أشــار عليــه أو إليه 
في تأليــف كتاب في معانــي القرآن، 
وبني  بينه  املدويــة  املناظــرة  بعدتلك 
افحمــه فيها في  والذي  الكســائي، 
مسائل عديدة، حتى هم بعض تالميذه 

بضربه فمنعهم من ذلك،اذ أن األخفش 
وقد التقى سيبويه بعد منكسره ذاك 
، بعــد املناظرة املؤامــرة وغير النزيهة 
بينه وبني الكســائي، وهــي ما عرفت 
في الدراســات النحوية ب) املســألة 
الزنبورية(١وكانت تلك املناظرة ســببا 
في ترك سيبويه أرض العراق، نحو بالده 
األحواز، منكســراً منهزمــا مهموما 
املناظرة  فــي  فشــله  جراء  مغموماً، 
الزنبورية، فاراد األخفش الثأر لسيبويه 
من الكســائي، فقعد مجلســه ذاك، 
وسأله مسائل افحمه فيها جميعها، 
ورجاه  وأدبه  بعلمه  الكسائي  فاعجب 
أن يكــون مؤدبــا ألوالده، وان يؤلف في 
معاني القرآن كتاباً، وهو الكتاب الذي 
عثر األستاذ الورد على نسخة منه في 
إحدى مكتبات مدينة مشهد، فدرسه 
وحققه ليكــون موضوع حصوله على 

شهادة الدكتوراه.
األمير  الدكتــور عبد  لقد ضرب اجلوع 
الورد، ســنوات التســعني مــن القرن 
العشــرين القاسية، ســنوات احلصار 
الظالم الذي حطــم منظومة اجملتمع 
العراقي وأحاله إلى ركام وهباء منثور، 
فغادر العراق نحو ليبيا بحثا عن لقمة 
خبز كرمية، ومنها نحو جامعة صنعاء، 
ليعود بعد ذلك إلى العراق وليموت في 

ثراه.

الزنبوريــة:  املســألة  حاشــية١)١( 
مســألة نحوية مفادها أيهما أصح 
قوله: وجدت لدغة العقرب اشــد من 
لســعة الزنبور فإذا هو هي ، اوفاذاهو 
إياها؟!فخذل سيبويه وخسر املناظرة 

فاغتم وهاجر ومات على األثر

عبد األمير الورد آخر االخافش، شغف باألخفش 
األوسط وحقق كتاب )معاني القرآن(

عبد السادة البصري على ضفاف سماوات القصيدة
قراء في زرقته بياض الشعر

فهد الصكر
 

) يفيق اإلله » آبسو »
على الشواطىء يحنو برفق

بركاته » تطبطب » على أكتاف النهر
لتفيض محبة وأمنيات

الربات يقمن قداسا للطفل
بأدعية العشق يهدهدن املهد

وعلى صفحات املوج، ينثرن ورود اللقيا(
هكــذا يفيق البصــري ذات حلم على 
يلم  القصيــدة،  ســماوات  ضفــاف 
كائناتــه املتناثرة على مدينته » احللم 
» وهي تغفــو على أبجديته التي غازل 
فيهــا أول حروفه عشــقا، لترتبط به 
كحبل سري يرافق محطاته، وضفافه 
البيضاء، نقــاء ومناء، قصائد دونها في 
دفتره املوســوم » أصفى من البياض » 
والذي ولد في مملكة السويد ذات مارس 

من العام 2018.
ويسجل في دفتره:

» لغرفه الطينية همس
لن يرافقك العمر
ورائحة متأل رئتيك

ما شممت أعبق منها
لشبابيكه العصافير حتج

تعزف
ترقص » 

هو مينح الطني صوت وحده يردد لغته 

في مسماته املشبعة برائحته، كتراب 
سومري، يعج ببراءته السمراء، تهمس 
تراتيله علــى وتر األغنيات التي يحلم، 
يحاول ثمال بلــوغ العصافير وهي حتج 
ليــال الى غصــن بعيد، على شــجرة 
الضفــاف بكل صفــاء، لئــال توقظ 
شبابيكه الغافية على وسادة أحالمه 
املسكونة بالوجع واملسافات الطويلة.

ليعود الى مقايضة البحر » الشــط » 
بأنغام القوارب وهي تستفز فيه صحو 

الضفاف والطني ورمبا املطر ثانية:
» ترى ..

مباذا كانوا يفكرون ؟!
أولئك الذين قايضوا البحر أحالمهم 

وصنعوا للريح صوجلان
تاجهم األماني »

وحني يكتب » البصري عبد الســادة » 
بل هو ميوســق مفرداته مع » مويجات 
» الشــط، لتوصل اليه رغــوة احلنني 
لنــوارس عاشــقة للحن قــادم، من 
الضفة االخرى، هناك تســكن غريبته 
املوشــحة باألنتظار والرغبة، حبيسة 
هواجــس لــم تتفجــر معانيها ولم 
تهــدأ، أذ غادرتها حيوات » الذين كانوا 
يفكــرون »، غادرتها ليظل » البصري » 
وحده يعد ما تبقــى على أصابعه من 

صحبة وايام.
» لتعانق الطرقات، تشرئب اخلطى

الواجهات  فوق  األشــعة،  بانكسارات 

الزجاجية 
تستحم »

ثانية يطرق ذات األبجدية – الطفولة – 
كتعويذة علقتها أم تخاف على أبنها 
من أوراق الضياع ان تسقط من تقاومي 
العمــر » وأهزوجة الطفولة، تطوحها 

األراجيح – حرائق هو العمر ».
إذن هــو وشــم املهد شــكله طقس 
أوجاع  أمتصت منه  عكسه كقصائد 
ظلت تداعب شــغاف قلبه، وســطور 
ذاكرته في أول الركض على شواطيء 
احللم » البياض » املــداف بالبراءة حد 

الفطــرة األولى، أزعم أنــه أجادها في 
)هــال انتهيت ملائــدة، واقتنيت الفرح، 

لنبتكر .. حلما آخر، وهو يبوح هادئا 
» دومنا موعد

ترتقي سلم األقاويل، متهما باخلراب
ومرتق بعض حروف ثملت !!

مرتكبا خطيئة الصمت .. جالسا تعد 
العثرات »

وهنا أقول هل قرأ الشاعر عبد السادة 
البصري » ســكنات محطات قادمات، 
رمبــا نعم، حني نصدق تأويل الشــاعر، 
وبحثــه عن حقيقــة دون أخطاء، دون 
عثــرات، قــد تعترضه علــى مالعب 
ضفافه التي ال يقــوى على مغادرتها، 
ليعيد الكتابة عن الفوانيس وهي بوح 
حكاياته على عتبات الشــتاء، مانحا 
الفصــول طعــم القصيــدة – احللم 

وأشياء اخر.
» في تلك الليلة،
واملطر يقبل بابا 

رتاجه القلب، واملفتاح هدوء تام !!
شمعتك عند الشباك

وطيفك يسامر املساء »
هنا يســتحضر دفء » الســياب » لم 
يؤجل شاعر بصري قصائده دون ان جتيء 
ببويبه، أو شــباك حبيبته، ليخاطب – 
املطر – وقد صار الزمة محطات سياب 
البصرة وخليجها الساكن في مفردات 
الشاعر عبد السادة وهو يهديها الى » 

روحا شاعرية لن تغيب ».
ليئن وجعه 

» ابنة اجللبي باعت شناشيلها 
واشترت شمعدانا

لتقيم على روحك قداسا »
لتتوالى تداعيــات قصيدته » ببكائها 
.. تبعــث الدفء » وهي تقرأ الســياب 
قصائــد يبثهــا بني أســطره، ودفتره 
الشــعري بكل حنني وأنتماء وخصب 

يلوح بالوفاء.
اجلميل  مولــوده  تخلــو قصائــد  وال 
)أصفى من البياض( من األشارات التي 
تؤكد عمــق جتربة الشــاعر البصري، 
لتوصل لنا معاني روح التشابه لذائذه 
مفرداته  وقوة  دقائق  بكل  الشــعرية، 
وهي تــدرك روحه املتناثرة على ضفاف 
شــط العرب، كقاريء ملدينتــه، وفيا 
خملاضها وقد طال أنتظاره منذ والدة أول 

قصيدة له.
ليختم وشم قصائد بـ:

) وعلى صفحــات املوج ، ينثــرن ورود 
اللقيا

العذراوات 
يأتني من كل فج

محمالت بامان خضر
خصيــالت  ميشــطن  وبأحالمهــن 

الشاطىء
دفء  عذب  سر 

هو املاء !!! (
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دراسة

قراءة

متابعات

 حتت عنوان )األمثال العراقية مظلتنا 
الوطنيــة( أقام البيــت الثقافي في 
الفلوجــة احــد تشــكيالت دائــرة 
العالقات الثقافيــة العامة في وزارة 
الثقافة والسياحة واآلثار يوم اخلميس 
العراقية  ٦/١٢/٢٠١٨ معرضآ لألمثال 
عمر  التشكيلي  للفنان  الشــعبية 
الكاظم، وضم املعرض الذي افتتحه 
مديــر البيت الثقافي فــي الفلوجة 
لوحــات فنيــة فيها امثــاالً عراقية 
بغدادية مع صورة حتاكي املثل ولوحات 
فنية رسمت بالفحم واألقالم الزيتية 

وأقالم الرصاص.
ونــال املعرض الذي حضــره عدد من 
ضباط قيــادة عمليات االنبار العميد 
حيدر سهيل حسني والعقيد سعدي 
محمود محمــد، ونخبة من املثقفني 

واألكادمييني وتدريسيي معهد الفنون 
والتجمعات  املنظمات  ومن  اجلميلة، 

الثقافية في املدينة اهتمام أعالمي و 
ترحيبآ كبيرآ من املثقفني واحلاضرين.

بنــاء على توجيهات مديــر عام دائرة 
العالقــات الثقافيــة العامــة، فالح 
حســن شــاكر، بضرورة التعاون بني 
البيوت الثقافية مع منظمات اجملتمع 
الثقافي  البيــت  أقام  املدني كافــة، 
الفيلي، ورشــة للرسم احلر لألطفال 
األيتام في حدائق القشلة حتت شعار 
)أطفال العراق املبدعني( وبالتعاون مع 
منظمة )اشراقة أمل( حلقوق اإلنسان 
يــوم اجلمعــة 2018/12/7، حيث قام 
اللوحات  األطفال برســم عدد مــن 
الفنيــة والرياضيــة بعــد تزويدهم 
بجميع لوازم الرســم من قرطاسيه 
وأقالم ولوحات جداريــه، معبرين عن 
ســعادتهم بهذه الورشة التي زرعت 
االبتســامة علــى وجوههــم، وفي 
ختام الورشــة مت توزيــع هدايا عينية 

األيتام املشــاركني في  على األطفال 
الورشة.

من جانبها شــكرت منظمة اشراقة 

أمل حلقوق اإلنســان البيــت الفيلي 
على جهودهم املبذولة في إقامة هذه 

الورشة التنموية.

معرض لألمثال العراقية الشعبية
في بيت فلوجة الثقافي

الثقافي الفيلي ينظم ورشة للرسم الحر
لألطفال األيتام في حدائق القشلة



فهد الصكر

صرخ أحد أباطرة الصني في اسطورة دونتها 
كتب التاريخ، حني طلب من رسام بالطه أن 
يزيل صورة الشالل الذي رسمه على جدران 

قصره، ألن صوت املاء مينعه من النوم! .
هذه القصــة تعبر تعبيــرا صادقا عن قوة 
أنشــائها  في  الكامن  والفعــل  الصــورة 
التصويري، فهي أي الصــورة، تخلق حولها 
احلياة، ويقينا يتــم أدراكها بجميع احلواس، 
ورمبا تعني قوة الفنان في إيصال فكرة احلدث 
واجلدوى منها للمتلقي زيادة سعة ثقافاته، 
وأحداث هواجس وتشغيل الذات فيما بعد.

 هــي حيوات تتجــدد مــع رؤى املتلقي في 
زمن عراقي أصيــب بالعطب من جراء كثرة 
الصور التي تعرض علينا، وحشــود الكتل 
الكونكريتية وهي تقف حائال أمام فسحة 
اجلمال إن وجدت، حيــث أصبح الفن مجرد 
تساؤال  وليس  لونية  لتشــكيالت  تصنيف 
فكريــا ومتعة النظــر أو جتســيدا بصريا 

لقصص اللون.
 يقول جان جاك روسو » قلة الرؤية تدفع الى 
املزيد من التخيــل » وماذا مينحني في واقع 
الفوضــى التي تالحق تفاصيــل » الفنان » 
وهو يدون لي أمناطا فكرية تعج بها ذاكرتها، 
وفيها يصبح التأثير أقل فيما تريده املدونة؟ 

.
هي صورة أخرى متاثل صوت الشالل الذي أراد 
أبعاده أحد أباطرة الصــني عن قصره، ليرد 
عليه ريجيس دوبريه » عندما يرى كل شيء 

ال يعود ألي شيء قيمة ».
يد)بيكاســو(  على  )اجلورنيكا(  كانــت  لذا 
صورة ألبشع عنف مارسه األنسان الطاغي 
باأللم واألحتجاج  في مفهوم احلياة، تنطق 
ضد أرهاب االنسان الذي ال يرى أي شيء دون 
صورته، ليقول بيكاسو لوزير فرانكو » انت 

من رسم هذه اللوحة »!
 تــدون أكثر مــن مقتربات الصــورة لترى 
بشاعة األضطهاد باألسود واألبيض يتجلى 
في مثاليــات الوحدة والقســوة مع ذات ال 
تخلو من األنبهار في فعل ما يوجد للكبرياء 
الطاغي، في عرف اجلالدين. ... حتلم بالسالم، 
في مشهد بصري جسده فائق حسن على 
ساحة ارتفعت بكبرياء في ساحة الطيران. 
أفكر االن، يا لفرحي، كيف نساها طاغيتنا 
طــوال أكثر من ثالثة عقــود؟ أكان ال يدرك 

معنى الفعل الكامن في تفاصيلها؟
 أية أوجاع حتملت، وحتملنا، والســالم غائب 
منذ أن انتصبت اجلدارية والى متاثل الصورة 
االن، لتصبح الفكرة، قــوة مادية يفهمها 
عامل املسطر، وهو يلوذ بأوجاعه أمام مرآة » 
املقاول » اجلشع في تصوير البطل مسطرا 
الطابوق نحو الطابــق الثاني وهو ال ميتلك 
غذاء الغــد االتي، ليعيش عامل املســطر، 
بفهمه البســيط، أمام صورة فائق حسن 
منتظرا بصبــر كبير من يشــير له بعمل 
مؤجل وهو حلــم يومه. ماذا لــو جتد هذه 
الصــور متاثال في مخيلة الشــعراء واألدباء 
لتلك االنكسارات واخلسارات اليومية، لتجد 

لها متاثال لدى السياسي؟.

تماثل الصورة

الملف 10
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شعر

إبراهيم الركاوي

حتت جنح الليل

قلبك أغصان
 تزهر حتت جنح الليل   

ثمة ما يرى وما اليرى
مثال الوجوه التي تختفي في املرايا

ساحات الصمت في الليل
وكواكب تتدحرج من قمة اجلبل

مثل ندف ثلج األحالم
وهي تبرد في اخلوابي

تطفو  مرايا  تتبخرعلــى  والوجوه 
فوق البحيرة

وزجاج الضباب الذي ينكسر
فوق رؤوسنا

ودم الليل الذي يسيل
والقرون امليتة

على مشارف الكهف
 ثمة نواعير الزمن معطلة
ودقات عقارب قلوب نساء  

وهي حتيي عظام الليل
واملطر الذي يهطل بغزارة

ويغسل الهواء  
ويخلصه من جثت الطيور النافقة
والليل الذي يسيل من خرم الكون

ويلمع مثل حرير دموعك
و األلم هناك ..

يطفــئ شموســا تشــتعل في 
الغابة 

حتت جنح األلم

طبيعة ميتة

شراشف الضباب
تغطي اجلبل امليت
على قارعة األبدية

 املياه في بحيرة العزلة
 تتوجس من األعماق

والوجه الكظيم كالنيلوفر
يطفو على مرايا الزرقة

األشجار
تصطف تباعا

في آنتظار الليل ..
ثمة أثار أصوات
 وصرخات رضع

تكسر جوز الصمت
ثم تختفي ..

ثمة أشباح تهدد الليل
ثم تختفي ..

ثمة بحار وليل يتبخر
وحقيقة بيضاء

تفقس بيوض احلكمة ..
ثمة في األفق طبيعة ميتة

وورود قانية احلمرة
يسيل منها دم

على طاولة الليل
في مزهرية 

لقاء

قلبك أغصان تزهر 
كلما آلتقينا

في منحدرات القصيدة
و مهاوي الروح 

وجدنا األفق جثة هامدة
والليل عزلة األبدية 

استسلمنا للشمس
وهي تذوب فوق قمم اجلبال

وتصيب الفجر
 بأوجاع جديدة

هناك على حافة الهاوية
نواعير األلم تسقي الزمن
كلما بعدت املسافة بيننا

أحالم وردية

حاول أن يلون الليل
باألبيض

حاول أن يلون النهار
باألسود 

حاول أن يلون القصيدة
باألبيض واألسود

وفي كل مرة
تظهر اللوحة بلون الدماء

وفي كل مرة
يحلم بنهار أكثر صفاء

ونشرة أخبار
خالية من صور جثث النجوم

وسماء مبقورة...

كنــا ثالثة على األرجــح )الأقصد  
هم ولكن أنا وهو و الصياد ...(

كنا ثالثة
أنا وهو والصياد 

نحث السير برفقة الليل
وحزمــة غيــوم غلــى ظهورنــا 

املقوسة،
كنا ثالثة على األرجح

نتمطق بالعتمة
ويسيل من عيوننا حليب

عرفنا أنه الضوء
الضوء الذي زاغ عن الهاوية

وشرع يسحب خسائره 
ويحصي جثث األحالم

قبل أن يدخل مرة أخرى
خدر عنيزة

محونا كل آثار البياض
في القصيدة ..

وجلسنا نشعل حطب األيام
حتت سماء عارية

تتطاير ذرات رماد القرون
وتسافر الريح املتقرحة

بني اللحظة واللحظة، نقيم
جذور الصمت تتغور في التراب

بينما حترث عيوننا الهواء
ونحن نتملى األبدية ..

*شاعر من املغرب

رعد زامل
والدة

لم يتداركني
الغيم باملطر

غداة نطفة على وجِه الرمال
كنُت أستغيث

لقد أشاحت بخضرتها
األشجارُ عن وجهي

فلسُت على وفاٍق
مع أحد ...

روحي بذرُة الشك
والعالُم حقل اليقني

ملوثا بغبار اخللق
انحدرت إلى الكون

وفي طريقي
من نطفٍة إلى مضغة

تعثرت بالكثير من اجلثث
بنَي فيافي الغربة

وقفار العدم
أصبحُت علقة

ثم نطفة بال قرار مكني
وبعد تالل الوحشة

أمسيُت عظما
يتسكُع في السدمي
فما أن أوشك َ اهلل

أن يكسو ذلك العظَم حلماً
حتى نهشته أنياُب احلروب

هكذا في ساعة نحٍس
من نيسان ...

هزيالً دون الناس أتيت
جرفتني ريح الوالدة

نحو اجلنوب
وليس مهماً

لو ألقاني هبوبها في الشمال
فأنا في احلالتني

كنت سأولد
أولد صارخا حتما

أولد وفي عيني
حمامٌة مذبوحة .

وسام محمد
قصيدتان

أيامي الشعثاء 
متد لي لسانها 

من شرفة الغروب
تخبئ في جيبها لذة 

خالصي ..
انظر اليها من شق حلم 

ال من ثقب احلقيقة ..
عّل اثمي يكون ظناً 

ً وذاك الغد يعود باكرا
ألكفر بالسجود على منحري

وأعزف بالسوط 
واراقص اجلالد 

على أيقاع أغنية منسية ..
***

شعوب الناي 
ناي يعزفني 

انامل ثقيلة كخطيئة
وانا منتشية مبولد حلني

يعزفني
قبل ان يرحل الليل 

ويتركني بال ماوى 
بال خامتة 

تهرب من الثقوب املصطفة
على سطح األعوام 

يعزفني 
وأسرق جنمة

من عني الليل 
واستلقي وسط حقول 

ارتدت ثوبها األخضر مسرعة 
كي نتاخر على الوقت املناسب

في  الساعة االخيرة 
من عيد امليالد 

حتى نرى يسوعا
ينزل علينا فطيرة محالة 

من الرب 
فيخلق طيرا يحط 

عند األطفال والفقراء واجملانني 
ويعود األعمى بَِصيرا

يرى األحالم 
وان لم يكن بوسعه 

ان ينام 
فيستيقظ فجر

 التحف بأجنحة املالئكة 
وطبق توجيهات السماء 

فيعزف ناي 
قبل ان تصحو اخلحروب والثورات 

وتكتب األخبار السيئة 
في صحف سقط منها الغد 

ومتلئ كؤوس الدمع 
بضجيج طفلة فقدت 

لعبتها حتت اقدام العفريت
ويحكم القضاة بعدلهم

ال عدل اهلل 
قبل ان تغرق سفن

 لم تبحر نحو وطن 
وتعلق اسماء الذاهبني 

الذين  سيصلبون 
على أعمدة الرمل 
وتطحن اشالؤهم 

بني أَْسَنان اللصوص 
واللصوص لديهم املفاتيح

واالبواب .. وألواح اخلشب
واليزال الناي يعزف

فليخرس جميع املطاردون
والضائعون 
واملنتظرون

حتى ينز منهم حلن بؤسهم
وترفع عن اجسادهم 

تلك اللعنة
ويعود لها 

صلصالها املسروق ..

كابوس 

في مدينة ال اعرفها
 أسير متأرجحا 

بال سترة جناة 
سقطت مني 

على حافة الدائرة 
جلد ارتدته األعوام 

فغدوت بال عمر 
بوصلة سقطت منها 

اجلهات

في هذه املدينة 
أسمعهم يلقون قصائد 

لزجة 
مبتسمة

القصائد في مدينتي 
منهكة 

يتدلى وجهها كمنهزم 

هذه املدينة تشبهني 
تفتقد رائحة الصبر 

تفتقد طعم احلكايات 
في موسم احلصاد 

ارصفتها جائعة 
بال ماوى بال طريق

في مدينتي 
 معطف والدي معلق 
على هامات مرفوعة 

مير القمر فوقها 
ممتطيا حصانه 

في هذه املدينة 
ال اعرف سوى ظلي

ذاك املتعلق 
بقدمي 

يسير على اجلدران املتصدعة 
ورأس تطن به ذبابة ملتحيه

واجلدران بال حجر 
واحلجر رمته طيرا أبابيل 

فوق أجساد االشباح العارية 

ابحث عن محفظتي 
الساخرة مني 

أخبئ بها نصفي العاجز 
عن الكالم 

نصفي الذي سحقته املسافات 
فال اجد سوى عملة ورقية

بوجه واحد
قد اشتري بها راحتي 

املنزوعة الدسم 

في هذه املدينة 
ال ارى صوتي 

أسراب ضباب راحلة 
حملته الى الغروب 

والريح تشدني من يدي
الى قاع الفوضى 

في هذه املدينة 
الفجر اليعانق املأذنة

وال شاعر يقضم لسانه
ان ذكر امرأة 

وال جحيم سمعته سيئة

ارى مقهى يتثائب
 في وجه البحر 

رائحة التبغ تلتصق 
بعرق الزجاج 

في هذه البالد 
ال اإلذاعة 

ال تلفزيون 
الصحف 

الحائط يسترق السمع 
ال اخبار كاذبة 

النساء في هذه املدينة 
كلهن من فصل الشتاء 

تطفئ حرائقي كلما اندلعت
تقودني الى بيتها

فوق فوهة البركان 
فأعود منها بال حواس 

ونشوة مؤجلة 

في مدينتي
 تلفحني نيران امرأة 
كلها دوائر مكتملة 
جزر بني نهر عظيم 

تشعل فّي شهوة الذاكرة
تبلل فّي احلنني .. 

في مدينتي 
ثالث طرقات على راسي 

وباب الصباح صدأ
صرير ايقض سبات االلم

النتهي وبني عشب صدري 
زرعت وثيقة سفر

وبطاقة رحل عنها
 طائرها األخضر

اكتب رسالة...

تحت جنح الليل

خمس قصائد زيتية على قماش أبيض

اعترافات على حافة البرزخ 
... قصص قصيرة لعلي خضر 

الساعدي
 صدرت حديثــا مجموعة قصصية 
جديدة للقاص علي خضر الساعدي، 
بأربعة وســبعني صفحة من القطع 
املتوســط، ضمت بني جانبيها أربعة 

عشر قصة قصيرة.
القصص كانت تــدور في فلك املرأة 
الى  إضافة  والعاشــقة،  املقهــورة 
قصة قصيــرة حملت عنوان )معذرة 
يا أبي(، قــدم مجموعته القصصية 
بإهداء الى والده رحمــه اهلل :" الى 
الذي علمني كيــف أكتب .. فكتبت 

."...

ظل استثنائي .. اصدار جديد 
لللقاص والروائي عبد احلليم 

مهودر
 صــدر عــن دار شــهريار للطباعة 
والتوزيع، مجموعة قصصية جديدة 

للكاتب عبد احلليم مهودر، بخمسة 
عشــر قصة قصيــرة، حملت عدة 
عناوين وموضوعات متفرقة فلسفية 
منها )شاهد قبر، ظل حكاية، الدائرة 
االنطفاء،  أبــواب،  واملفتاح، عشــرة 
االستنســاخ،  الواح  العقــرب،  رقم 

والبرزخ..(.
كتب الناشــر على ظهــر الغالف:" 
يعنــى  كتــاب،  شــهريار حكايــة 
القاص والروائي عبــد احلليم مهودر 
)ظل  القصصيــة  مجموعتــه  في 
استثنائي(،بالزمن صانعا منه البطل 
الرئيس فــي قصصه، غيــر انه في 
الوقت ينفســه يقدم االنسان بصور 
احلياة  تتناسب مع  عشوائية،وعبثية 
التي عاشــها ابطال هذه القصص، 
حقيقيــةن!  ثمةابطــال  كان  إن 
فهنــا ال نلمس بناًء واضــح املعالم 
للشــخصيات، بل كانت شخصيات 
القصــص مبعثــرة، مــن الصعب 
الوقوف على شــكلها وبنيتها، وهو 

ما يأرالاده مهودر مــن تناوله حليوات 
شخوصه، بعد التهشم الذي عاشته 

في تسعينيات القرن املاضي".

كتابان جديدان للناقد عبد الغفار 
العطوي

 عــن دار امل اجلديدة، صــدر كتابان 
نقديان للكاتب عبد الغفار العطوي، 
تتنــاول املــرأة في الشــعر ككاتبة 
)إرساء  األول حمل عنوان  وكملهمة، 
تطبيقية(  قراءات   / النسوية  مالمح 
تناول فيه تطبيقــات لنصوص عدد 
من الشــاعرات، لكنه يبــدأ الكتاب 
بدراسة حول املرأة في فضاء الشعر 
الفضاءات االجتماعية في شــعرية 
النواب/ صورة املرأة في شــعر مظفر 

النواب صور الغيرية.
الدراســات  من  عدد  تضمن  الكتاب 
النقديــة التــي ركز فيهــا الكاتب 
على عدد من الشــاعرات العراقيات 
مستشهدا بنصوص من مجاميعهن 

الشــعرية، حتت ثالث عناويــن، املرأة 
فضاء الشــعر، املرأة فضاء الســرد، 

املرأة فضاء البحث.
)املــرأة صورة  الثانــي  الكتــاب  اما 
مختلفــة / إعادة انتاج اإلشــكالية 
االنثويــة(، فضــم خمســة فصول 
عكس صورة املــرأة كما يراها الرجل 
حتت عناوين : املرأة خارطة انثى، املرأة 
مرآة الرجل، املرأة بستان اجملتمع، املرأة 
ضعــف الدين، وأخيــرا وفي الفصل 

اخلامس املرأة مبفردها.

مجلة األديب العراقي بعدد خاص 
عن مؤمتر األدباء العرب

العام لألدباء   عن منشــورات االحتاد 
والكتاب فــي العراق .. صــدر العدد 
التاســع عشــر من مجلــة )األديب 
العراقي(، وهو العدد اخلاص بتغطية 
فعاليات اجتماع األدباء العرب، واملؤمتر 
الفكري املرافق له )ثقافة التنوع في 
ومهرجان  العنــف(،  ثقافة  مواجهة 

اجلواهري / الدورة الثانية عشرة، دورة 
الشاعر الكبير )مظفر النواب(.

فألــف ألف مبــارك لألدبــاء األعزاء 
والوسط الثقافي األصيل.

أغني حني أراك مبتهجة .. هذا ما 
يقوله رياض الغريب

 ضمــن سلســلة منشــورات احتاد 
االدبــاء في العراق، صدرت للشــاعر 
رياض الغريب، مجموعته الشــعرية 
اجلديدة )أغني حــني أراك مبتهجة(، 
بسبعة وعشرن قصيدة، تنوعت في 

مضامينها.
غالف اجملموعة عمــل عليه الدكتور 
فرات العتابــي، بلوحة للفنان عقيل 
نصوص  اجملموعة  تضمنــت  خريف، 
أقرب  فكانت  وقصيرة جــدا  قصيرة 
الــى الومضات، يقــول في قصيدته 

التي اتخذ عنوانها للمجموعة: 
انفث نعاسي قرب حاجبيك

ليال  مــن  تعلمتها  نعاســي  انفث 

كثيرة بيننا
أجرب األثر قبضة من سحرك

وقليال من نظراتك
وارميها قبالة سواحلك الشاسعة

أنت ظلي ومنتهى الطريق
سحرك ال يبطل

لهذا انا سعيد بجنوني
                 

كتاب جديد بعنوان "رجال حول 
الوطن"، للكاتب الصحفي 

محسن عبد العزيز
صــدر حديثا عــن مؤسســة بتانة 
الثقافية، كتاب جديد بعنوان "رجال 
حول الوطــن"، للكاتــب الصحفى 

محسن عبد العزيز. 
والكتاب يتناول ســير ومواقف عدد 
من الرجال الذين أســهموا- كل فى 
مجالــه- فى نهضة مصــر، ومنهم 
على ســبيل املثــال الزعيــم اخلالد 
الكبير  الشــاعر  عبدالناصر،  جمال 
الراحل صالح جاهني، الكاتب الكبير 

الراحــل محمــد حســنني هيكل، 
الشاعر  اجلمسى،  عبدالغنى  املشير 
الكبيــر الراحــل كامل الشــناوى، 
الشــاعر الكبير الراحل أمل دنقل، د. 
لويس عــوض، الكاتب الكبير الراحل 
يحى حقى، الرئيــس الراحل محمد 
جنيب، الشــاعر الكبيــر الراحل نزار 
قبانى، وغيرهم مــن القادة والكتاب 

واملفكرين والفنانني. 
العزيز، كاتب صحفي  ومحسن عبد 
بجريدة األهرام، بدأ حياته الصحفية 
مبجلة الشــباب عــام 1996، انتقل 
مجموعتني  أصــدر  باألهرام  للعمل 
قصصيتني، األولى "ولد عفريت تؤرقه 
إنها  تقــول  والثانية "مروة  البــالد" 
حتبنى" ثم أصدر كتاب "االســتبداد 
من اخلالفة للرئاســة"، الذى صدرت 
منه 3 طبعات وتصدر طبعته الرابعة 
قريًبا، وكتاب "حوارات مع رجال عبد 
الناصــر والســادات" وأخيــرًا رواية 

"شيطان صغير عابر.".

اصدارات 
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إستئناف القتال مع احلكومة

* في عام 1965 ساءت عالقة البارزاني 
باحلكومــة، فمــا كان موقفكم من 
ذلــك، وهــل حاولتــم التصالح مع 

البارزاني حينذاك؟
- تدهــورت عاقــة احلكومــة واملــا 
مصطفى في ربيع ذلــك العام وأعلن 
عن إستئناف القتال، أرسلنا فورا وفدا 
الى املا مصطفى وأبلغناه بإستعدادنا 
لإلنضواء حتــت رايته من أجل مواصلة 
النضال. فــرد علينا "حســنا فليأتوا 
نفعل؟،  مــاذا  بهم"..ففكرنا  مرحبــا 
وضعنا شــرطني للمصاحلة، فقال لنا 
"عــودوا وإنتظروا ســتة أشــهر فإما 
وســنحدد  أخرى  مــرة  احلــزب  نوحد 
مســؤولياتكم، أو بإســتطاعتكم أن 

تنفردوا بحزبكم".
اإلخوان  بــه جميــع  إلتحق  وهكــذا 
وأرســلوا اخلبر إلي وكنــت حينها في 
بريطانيا، وهكذا لم يبق أحد في إيران 
فعاد اجلميع الى العراق وإلتحقوا باملا 

مصطفى.

* ومــاذا فعلتــم لكــي تتكيفوا مع 
الوضــع اجلديــد، وهــل حاولتــم أن 

تتصاحلوا مع البارزاني فعال؟
- دعنــي أوال أحدثــك عــن املصاحلة، 
فقبل إستئناف القتال كانت احلكومة 
تريد مــن املا مصطفى اإلستســام 
الكامــل وهو رفض فكان ذلك ســببا 
إلستنئناف القتال، وحني إندلع القتال 
أن  وقالوا  بالبارزانــي  األخــوان  إلتحق 
إنتفت ونحن على  أسباب الشقاق قد 
إســتعداد لإلنضمــام اليــك وخوض 
النضــال جنبك.ذهب وفــد في 6 متوز 
1965 الــى املا مصطفــى وتألف من 
علي عسكري وعمر دبابة وحلمي علي 
شــريف وآخرين، وإتفقوا على النقاط 

التالية:
أوال: العائــدون يجب أن يضمن أمنهم 
وســامتهم، وأن ال يتعرضوا للقتل أو 
السجن أو أي شكل من أشكال القهر.

ثانيا: ندمي الوضع احلالي لثاثة أشــهر، 
ثــم نســعى لتوحيد احلــزب أو نبقى 
كتنظيم مســتقل على غــرار احلزب 
الشــيوعي، ويضمن لنا املا مصطفى 
حرية العمل وفق ما نريد. وكان املا مع 
الرأي األول وهــو توحيد احلزب ومعاجلة 

اخلافات.
البيشــمركة  أفراد  توزيع  يتــم  ثالثا: 
قيادة  وحتــت  املناطق  علــى  العائدون 
قيادية  مسؤوليات  وتسليمهم  رفاقنا 
أن  علينا  وباملقابل  لكفاءاتهــم،  وفقا 
نســلم إليهم اإلذاعة التــي بحوزتنا 

لكي تكون إذاعة للثورة.
نحن مــن جانبنا إلتزمنــا بتعهداتنا، 
وســلمنا اإلذاعة إليهم كما ســلمنا 
األســلحة الفائضة عــن حاجتنا ومت 
توزيــع رفاقنــا على املناطــق اخملتلفة 
ونفذوا األوامر الصادرة إليهم بشــكل 
كامل وبكل جدية. وخاصة في املعارك 
التي دارت بعد ذلك وأبدوا فيها شجاعة 
فائقــة ألن معنوياتهــم كانت عالية 
جدا، وقــد تأخرت أنا قليــا ولم أحلق 
للمشــاركة في تلك املعــارك ولكني 
كنت على تواصل مســتمر مع رفاقي.

وحني كنت في لندن لم أحتدث بســوء 
عن املا مصطفى وقلــت بأن ماحدث 
هو مجرد خافات بســيطة حتدث بني 
قابلة للعاج وسنسعى  عائلتني وهي 
حللها بأســرع وقت ممكــن، وقلت بأن 
احلكومة العراقية هي التي تتحرش بنا 
وتقاتلنا. وحني أستؤنف القتال إنتهزت 
والى  الناس هناك  الى  الفرصة ألحتدث 
احلزبني العمال واحملافظني ومســؤولي 
اخلارجيــة البريطانية حــول القضية 
الكردية ونأيت بنفسي عن كل ما ميس 
عن  بإيجابية  وحتدثــت  املا مصطفى 

عاقتنا معه.

املصاحلة املؤقتة بني البارزاني و 
املكتب السياسي

* بعد رجوعكم الى كردســتان كيف 
كان تعامل املال مصطفى معكم؟

- عندما عدت من إيران ذهبت مع بعض 
الــى املا مصطفــى، لم أكن  الرفاق 
مكروها جــدا بنظره بعد، فقال "إبقوا 
شهرين أو ثاثة ثم سنجلس لنتفاوض 
معا"..ووفر لنا املا مكانا ملبيتنا بالقرب 

من مقره فــي منطقة بالكايتي. وبعد 
إنتهاء املهلة ذهبنا اليه وقلنا له "لقد 
مضت املــدة التي وعدتنا بها وها نحن 
جالسون با شغل والعمل، وإتفقنا أن 
نوحد احلزب أو نبحث عن حل آخر فماذا 
تقول االن"؟، قال "حســنا، إذهبوا أنتم 
الــى  )دولة رقة( وأقيمــوا لكم هناك 
مقرا، وســآتيكم بعد أيــام لنتباحث 
معا حلل املشــاكل". ذهبنا الى هناك 
وبعد فترة جاء املا مصطفى وأمضينا 
معه بعض الوقت نتفاوض معا، وشيئا 
فشيئا تبني لنا بأنه ال فائدة ترجى من 
بقائنــا معه، وخاصة أنــه تلك الفترة 
جاء حميــد عثمان الــذي كان يعمل 
لصالح احلكومة ويقبــض راتبا منها، 
فأنيطت به مسؤولية محددة وهي أن 
يحــول دون جناح تقاربنــا وتصاحلنا مع 
باملا  إلتقى  أن  املا مصطفى.وســبق 
مصطفــى وحتدث معــه طويا. وكان 
حميــد هذا رجا ماكرا، رغم أنه يظهر 
احلقيقة  في  ولكنه  بائســا،  نفســه 
كان ثعلبــا في جلد خروف ومتآمرا من 
طراز عجيــب، وأفهم البارزاني بأنه في 
حال تصالح معنا فإننا سوف نسيطر 
الناس جميعا  وأن  وننحيه،  على احلزب 
ســينضمون إلينــا، كما أبلغــه بأنه 
بسبب ضعف وهوان احلزب الشيوعي، 
فإننا سنكون القوة املركزية األولى في 
الساحة وسيكون لنا نفوذ كبير وسط 

اجلماهير.

* وما كان موقف البارزاني مما ســمع، 
وهل إســتمع الى مثل هذه النداءات، 
وما كان قراركم النهائي في التفاوض 

معه؟
- لقــد تراجع املــا مصطفى من كل 
التعهــدات التــي قدمها لنــا، فقلنا 
له "أنــت وعدتنا بأن تفــرج عن علي 
وعدد  توفيــق  حاج  ومحمــود  حمدي 
آخر من كوادرنا ولكنــك لم تفعل"؟، 
أجاب "أنا ســأذهب الى ماوت ثم عند 
رجوعي سألتقيكم ونحاول أن نتفاهم 
وسأطلق سراح املذكورين"، ولكنه حني 
مر من هناك شدد عليهم أكثر، وعلمنا 
ذلك مــن مصادر زرعناهــا عنده على 
والبيشــمركة  التنظيمات  مســتوى 

وحتــى املكتب التنفيــذي كنا نتلقى 
منه األخبــار أول بأول. فكان مصطفى 
قرداغي صديقــا مقربا لي ويعلم بكل 
شيء هناك، ولذلك كان ميدني باألخبار 
ويحيطنــي علما مبا يجــري عندهم، 
ومضت فترة أشــهر لم أســمع منه 
شــيئا خاصة فيما يتعلق بوعود املا 
مصطفى، وكنا قد قررنا مسبقا أن املا 
إذا تراجع عن تكليــف رفاقنا بالقيادة 
أشهر،  في ظرف ســتة  مبســؤوليات 
عندها ســنكون في حل من إلتزاماتنا 
معه وعلــى رفاقنا أن يهربوا من هناك 
ويتجهــوا الــى املدن إلعــادة تنظيم 
صفوفهم والبدء بالنضال السري كي 

اليبقوا حتت رحمة املا مصطفى.
الفتــرة التي قضيناها بــدون أي عمل 
كنــا نعتبرهــا إقامة جبريــة فرضت 
علينا، وبعد ســتة أو ســبعة أشهر 
تلقينا خبرا مفجعــا وهو إخراج علي 
حمدي من ســجن مــاوت وقتله، وفي 
البــدء لم نصدق أنه قتــل، ولكن بعد 
إبراهيم  علــي  بأن  تأكدنــا  التحقيق 
درويش مدير السجن قد أخرجه بذكاء 
ثــم قتله.طلبوا من علــي إبراهيم أن 
يخرجه ثــم يقتله، لكنــه كان فطنا 
فقال إذا لم تأتوني برسالة خطية من 
املا مصطفى لن أفعل شــئيا كهذا، 
وإستحسن البارزاني موقفه هذا وطن 
أنه دليل على إخاص شــديد من علي 
إبراهيم، ولذلك كتب الرســالة بخط 
يــده قال فيهــا "يجب تســليم علي 

حمدي للقتل، فهو خائن". 
وكان قتل علي حمدي إشارة مرعبة لنا، 
ألننا تصاحلنا معــه، وكان علي حمدي 
أكثرنــا إتزانا من بني أعضــاء اللجنة 
املركزيــة، وكان بحــق رجــا مناضا 
وأحــد الكوادر األساســية في احلركة 
التحررية، وهــو رجل نزيه طاهر الكف 
يشبه الدراويش املتصوفني في عشقه 
للنضــال من أجل شــعبه، وكان أحد 
مؤسسي البارتي وحزب رزكاري وله دور 
كبير في إعان الثورة مبنطقة بهدينان، 

ولذلك كان قتله كارثة حقيقية.

* وهــل مقتــل كادر حزبــي يكفــي 
إلندالع القتال بينكــم مرة أخرى، أم 

كانت هناك أسباب و دوافع أخرى؟
- فعا لــم يكن مقتله هو الســبب 
األســاس.فبعد فتــرة قصيــرة حلت 
كارثة أخرى، حني نقل الينا نوشــيروان 
فؤاد مستي وهو أحد عناصرنا املزروعة 
املا مصطفى برســالة مكتوبة  عند 
بخط يــد البارزاني عممت على جميع 
امــراء الهيزات يقول فيهــا: "كل من 
ينتمــي الــى جماعة ابراهيــم احمد 
وجال طالباني اقتلوهم البتة "مبعنى 
ان كل من يثبــت انتماؤه لنا يقتل دون 
تردد.وأحدثت هذه الرســالة دويا كبيرا 
وسط قوات البيشمركة، ألنه كانت لنا 
مئات العناصر من البيشمركة بينهم 
وكنا نخــاف ان يقتلوهم جميعا وهذه 

ستكون كارثة كبرى.

إعالن احلرب على 
املكتب السياسي

* الســؤال الكبير هو، كيف جتاســر 
البارزانــي بطلب قتلكــم جميعا و 

بهذا الشكل العلني؟
- الرســالة مازالت موجودة ومت نشرها 
في وقتــه مبجلة رزكاري وجريدة خبات، 
كنا نفكر بالرحيل فأرســل مصطفى 
قرداغــي خبرا يقول فيــه "أبلغوا مام 
جال كي يحذر مــن حتركاته"، فأخذنا 
إحتياطاتنا. وذات يــوم كنا أنا وحلمي 
علي شــريف لم نكــن متزوجني بعد، 
ولكــن النوريني )نوري شــاويس ونوري 
أحمــد طه( والعليــني  )علي عبداهلل 
فطلبوا  متزوجــون  عســكري(  وعلي 
الرخصــة مــن املا مصطفــى لزيارة 
عوائلهــم. وســأروي لــك حادثة قد 
ال تصلــح للنشــر ولكني ســأرويها 
وشــهودها مازالوا أحيــاء، كانت تلك 
املــرة األولــى التي يتلقــى فيها نوري 
شــاويس شــتيمة مقذعة، فقد كنا 
أرســلنا عبدالرحمــن روتــة الى املا 
مصطفى لكي يســترخصه في إجازة 
املتزوجني، وكما قلت ســابقا  اإلخوان 
عبدالرحمن هذا يرتبط بصلة قرابة مع 
نوري شــاويس وهما أبناء أخوال، وحني 
رجع من عند املا كنا نتمشــى و وصل 
عســكري  علي  قرب  الى  عبدالرحمن 

الذي بادره بالســؤال "ماذا حصل هل 
وافق على طلبنــا"؟، فأجابه "ال واهلل 
لم يوافق"! فسأله علي "وماذا قال"؟، 
أجاب "لقد شتمكم ولكن أعفوني من 
نقلها"، وكانت لدى علي عسكري عادة 
غريبة وهي أنه يضحك في كل املواقف، 
كنا بعيدين عنهما، وملا جاء روتة إلينا 
توقعنا أن تكون لديه أخبار سارة، وكان 
بيده،  وسبحته  يتمشى  عبداهلل  علي 
و نوري شاويس متمددا حتت الشمس، 
وأذكر هــذا املنظر جيــدا، وكنت أنا و 
نوري أحمد طه و حلمي نتحادث فصاح 
علي عبداهلل من بعيد "ها روتة أســد 
أنــت أم ثعلــب"؟، فأجابــه "ثعلب"!، 
ســأله "ولم"؟، قال "لم يرخص لكم 
بل شــتمكم “ســأله علي ثانية "وما 
كانت شتيمته"؟، قال روتة "ال، أعذرني 
فهي شــتيمة قبيحة جدا الأستطيع 
ذكرها"، فقالــوا جميعا "باهلل عليك 
قل لنا ماكانت شــتيمته"، قال "يقول 
املا ال أســمح لهم باإلجازة"، سألته ، 
ولم ؟ "فبدأ بتوجيه شــتائم مقذعة 
) ... ("،. وقــال علــي عبــداهلل  "أوف..
كم هو شــخص لعان وقذر اللسان "، 
قالها هامســا خوفا من أن يســمعه 
أحد، وقال نوري شاويس كاما اليصلح 
للنشــر هنا. هذا املوقف وكذلك قتل 
علي حمدي و رسالته التهديدية بقتل 
البيشمركة كل ذلك عقدت املشاكل 
أكثر فأكثر، وحل الشــتاء وفي شــهر 
كانــون الثاني عــام 1966 فوجئنا ذات 
يوم بزيــارة عدد من البارزانيني يحملون 
البارزاني الى  معهم رسالة من إدريس 

حلمي علي شريف.

* ما كانت فحوى الرسالة؟
- يقول إدريس في رســالته "بناء على 
أمــر مــن البارزاني عليكمــا ) يقصد 
حلمــي وأنــا( أن تلتحقا بنــا وتنقا 
مقركم إلينا"، وكان قائد هذه اجملموعة 
هو أحــد البارزانيني الذين درســوا في 
روسيا، وكان بينهم عدد ممن لهم ميول 
نحو احلزب منهــم حمدأمني ميرخان، 
ســألته "وأنت ما رأيــك، هل تنصحنا 
بالذهاب إليــه "؟، فقال "هذا أمر يعود 
إليكــم، وإذا أردمت ســنعطيكم مهلة 

"حسنا".  قلنا  باألمر"،  لتفكروا  يومني 
وفي املساء أخذ هذا الشخص بيد علي 
عسكري ونحاه جانبا وقال له "أتقسم 
لــي إذا كشــفت لك ســرا أن ال تأتي 
بإســمي"، أجابه "نعم أقســم"، قال 
كلفنا  لقد  جيدا،  إســمعني  "حسنا 
بأخذ حلمي ومام جــال وأن نقتلهما 
في الطريق بحجة أنهما حاوال الهرب 
ونحن صحنا بهما لكنهما لم يتوقفا 
ولذلك قتلناهما معا". وأضاف "أرجوك 
إكتم ذلك فإذا ظهر بأنني قلت لك هذا 
ومصير  ماذا ســيكون مصيري  تعرف 

عائلتي، كلنا سنتعرض لإلبادة")5(.
لــم نكن جنتمع في مــكان واحد، كنا 
نســكن في واد بعيديــن بعضنا عن 
بعض، وكنــت أنا وحدي أســكن في 
منطقــة بعيــدة عنهــم مشــغوال 
بالكتابة، وإخترت ذلك املكان بالتحديد 
بالكتابة  وأنشغل  بعيدا عنهم  ألكون 
بعــد أن حصلت على بعــض الكتب 
كتابــي  بتأليــف  وبــدأت  والوثائــق 
الكردية"،  القومية  واحلركة  “كردستان 
النوريان  وذات ليلة طلبنــي لإلجتماع 

والعليان وعمر دبابة وحلمي.

* وأيــن كان األســتاذ إبراهيم أحمد 
واألعضاء اآلخرون، وهل قررمت الذهاب 

الى املال مصطفى؟
- كان األســتاذ إبراهيم فــي طهران، 
وسيد عزيز في إيران، والبقية مختفون، 
ســمع،  مبا  عســكري  علي  حدثنــي 
وتناقشنا فيما ميكن أن نفعله؟، وبعد 
نقــاش طويل قررنــا أن النذهب، وكان 
ذلك قرار اجلميع نحن الســبعة، وكنا 
قد قررنا مســبقا أنه إذا لم يســلمنا 
املا مصطفى أي عمل خال ســتة أو 
الى داخل  سبعة أشهرعندها سنعود 
املدن ومنارس عملنا هناك بصورة سرية.

وفي الصباح التالــي ذهبنا الى عباس 
مامند اغا وقلنا له "كـاك عبـاس لقد 
أرســلوا بطلبنا وينوون قتلنا". فتقدم 
بإقتراح ينص على أن يرسل هو ببرقية 
الى املا مصطفى يقول فيها انه بدال 
مــن حلمي ومام جال قـــررنا أن نأتي 
إليه جميعا ثم ننتظــر ماذا يكون رده 
عندها نعرف حقيقة نواياه". وقـررنا أن 

منضي نحو )ســيتەك( ونأخذ الشيخ 
لطيــف معنا في الطريق، ثم نســير 
عبر طريق  )خدران( لكــي نبلغ كاكة 
زياد اغا باملوقف حتــى اليقع هو أيضا 
فيما ال يحمد عقباه. وفي الصباح أبرق 
عباس اغا الى املا بتلك البرقية فجاء 
الرد "الحاجة ألن تأتوا جميعا، فليمتثل 
جال وحلمــي لألمر ويذهبا الى إدريس 

وأنا سأراهم فيما بعد".

إستئناف القتال مع احلكومة

* في عام 1965 ساءت عالقة البارزاني 
باحلكومــة، فمــا كان موقفكم من 
ذلــك، وهــل حاولتــم التصالح مع 

البارزاني حينذاك؟
- تدهــورت عاقــة احلكومــة واملــا 
مصطفى في ربيع ذلــك العام وأعلن 
عن إستئناف القتال، أرسلنا فورا وفدا 
الى املا مصطفى وأبلغناه بإستعدادنا 
لإلنضواء حتــت رايته من أجل مواصلة 
النضال. فــرد علينا "حســنا فليأتوا 
نفعل؟،  مــاذا  بهم"..ففكرنا  مرحبــا 
وضعنا شــرطني للمصاحلة، فقال لنا 
"عــودوا وإنتظروا ســتة أشــهر فإما 
وســنحدد  أخرى  مــرة  احلــزب  نوحد 
مســؤولياتكم، أو بإســتطاعتكم أن 

تنفردوا بحزبكم".
اإلخوان  بــه جميــع  إلتحق  وهكــذا 
وأرســلوا اخلبر إلي وكنــت حينها في 
بريطانيا، وهكذا لم يبق أحد في إيران 
فعاد اجلميع الى العراق وإلتحقوا باملا 

مصطفى.

* ومــاذا فعلتــم لكــي تتكيفوا مع 
الوضــع اجلديــد، وهــل حاولتــم أن 

تتصاحلوا مع البارزاني فعال؟
- دعنــي أوال أحدثــك عــن املصاحلة، 
فقبل إستئناف القتال كانت احلكومة 
تريد مــن املا مصطفى اإلستســام 
الكامــل وهو رفض فكان ذلك ســببا 
إلستنئناف القتال، وحني إندلع القتال 
أن  وقالوا  بالبارزانــي  األخــوان  إلتحق 
إنتفت ونحن على  أسباب الشقاق قد 
إســتعداد لإلنضمــام اليــك وخوض 
النضــال جنبك.ذهب وفــد في 6 متوز 
1965 الــى املا مصطفــى وتألف من 
علي عسكري وعمر دبابة وحلمي علي 
شــريف وآخرين، وإتفقوا على النقاط 

التالية:
أوال: العائــدون يجب أن يضمن أمنهم 
وســامتهم، وأن ال يتعرضوا للقتل أو 
السجن أو أي شكل من أشكال القهر.

ثانيا: ندمي الوضع احلالي لثاثة أشــهر، 
ثــم نســعى لتوحيد احلــزب أو نبقى 
كتنظيم مســتقل على غــرار احلزب 
الشــيوعي، ويضمن لنا املا مصطفى 
حرية العمل وفق ما نريد. وكان املا مع 
الرأي األول وهــو توحيد احلزب ومعاجلة 

اخلافات.
البيشــمركة  أفراد  توزيع  يتــم  ثالثا: 
قيادة  وحتــت  املناطق  علــى  العائدون 
قيادية  مسؤوليات  وتسليمهم  رفاقنا 
أن  علينا  وباملقابل  لكفاءاتهــم،  وفقا 
نســلم إليهم اإلذاعة التــي بحوزتنا 

لكي تكون إذاعة للثورة.
نحن مــن جانبنا إلتزمنــا بتعهداتنا، 
وســلمنا اإلذاعة إليهم كما ســلمنا 
األســلحة الفائضة عــن حاجتنا ومت 
توزيــع رفاقنــا على املناطــق اخملتلفة 
ونفذوا األوامر الصادرة إليهم بشــكل 
كامــل وبــكل جديــة. وخاصــة في 
املعــارك التــي دارت بعد ذلــك وأبدوا 
فيها شــجاعة فائقة ألن معنوياتهم 
كانت عاليــة جدا، وقد تأخرت أنا قليا 
ولم أحلق للمشــاركة في تلك املعارك 
ولكني كنت على تواصل مســتمر مع 
رفاقي.وحني كنــت في لندن لم أحتدث 
بســوء عن املا مصطفــى وقلت بأن 
ماحــدث هو مجرد خافات بســيطة 
حتدث بني عائلتني وهــي قابلة للعاج 
ممكن،  وقت  بأســرع  حللها  وسنسعى 
وقلت بــأن احلكومة العراقية هي التي 
أســتؤنف  وحني  وتقاتلنا.  بنا  تتحرش 
الى  الفرصـــة ألحتدث  إنتهزت  القتال 
الـــناس هـــناك والى احلزبني العمال 
اخلارجـــية  ومســؤولي  واحملافظــني 
البريطانـية حـــول القـضية الكردية 
ونـأيت بنـفسـي عن كـل ما ميس املـا 
مصطفى وحتـــدثت بإيـــجابية عـن 

عاقتنا مـعه.

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

والثمانينيات والتسعينيات وحتى يومنا هذا.
وعلــى عكــس ما ُعــِرف عــن مام جــالل من 
دبلوماســية ونزوع نحو التســويات التي عرف 
بها خــالل 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 لعالقته بصدام حســني 
وفرقــه اخملتلفــة للتفاوض مع االكــراد، بل أنه 

يتجاوز الى العالقة 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 خالل 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 جالل فــي معاجلتــه للتحديات 
واحللول التــي خرج بها لتجاوزهــا، ولكنها ال 
تخلو أيًضــا من اضاءة البعد الشــخصي ملام 
جالل مما يســاعد في نهاية املطــاف الباحثني 
السياســيني واملواطنني على حد سواء العرب 
واالكــراد علــى االطالع على أســرار لــم يجِر 

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

املشهد.

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

) لقاء العمر(
الحلقة 28
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 لقد تراجع المال مصطفى من كل التعهدات التي قدمها لنا، فقلنا له "أنت وعدتنا بأن تفرج عن 
علي حمدي ومحمود حاج توفيق وعدد آخر من كوادرنا ولكنك لم تفعل"؟، أجاب "أنا سأذهب الى 

ماوت ثم عند رجوعي سألتقيكم ونحاول أن نتفاهم وسأطلق سراح المذكورين"، ولكنه حين 
مر من هناك شدد عليهم أكثر، وعلمنا ذلك من مصادر زرعناها عنده على مستوى التنظيمات 

والبيشمركة وحتى المكتب التنفيذي كنا نتلقى منه األخبار أول بأول.
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الصباح الجديد ـ وكاالت:

جتــد الصــني طموحاتهــا لتصديــر 
تكنولوجيا االتصاالت في مأزق مع تزايد 
الغربيــة حيال مخاطر  الدول  مخاوف 
التحتية  البنــى  بكني على  ســيطرة 

احليوية ألمن هذه البلدان.
وتشتبه وســائل اإلعالم في بكني بأن 
توقيف مســؤولة كبيرة في مجموعة 
مجموعــات  أولــى  إحــدى  هــواوي، 
االتصــاالت فــي العالم، ليس ســوى 
آخر محاولــة تقوم بهــا إدارة الرئيس 
األميركي دونالد ترمب لتحجيم شركة 

تكنولوجية صينية كبرى.
املاليــة لهواوي  املديرة  توقيــف  وقبل 
مينــغ وانزو فــي 30 تشــرين الثاني، 
كانت هــواوي على القائمة الســوداء 
في العديد من الــدول الغربية املمتدة 
من الواليــات املتحدة إلــى نيوزيالندا، 
التي قررت إقصاء ثاني أكبر شركة في 
العالم للهواتف الذكية من شبكاتها 

بدرجات متفاوتة.
وحذر خبير التكنولوجيا في «مجموعة 
بأن  تريولو  بول  للدراســات  أوراســيا» 
«اخلطر بالغ: إن خسرت هواوي وصولها 

فقد  املربحة،  الغربيــة  األســواق  إلى 
النمو ومتويل  تخسر أيضا قدرتها على 

إنفاقها على األبحاث والتطوير».
والرهان الكبير هــو اجليل اخلامس من 
جي)   5) احملمولة  األجهــزة  تكنولوجيا 
املدعــو ألن يصبــح العمــود الفقري 
لعملية االنتقال إلى اقتصادات رقمية، 
انطالقا من املركبات الذاتية القيادة إلى 
الذكاء االصطناعي، وهي كلها مجاالت 
تطمح بكني ألن تصبح رائدة فيها من 
خالل خطتها «صنع في الصني 2025».

وتخشــى واشــنطن أن تتمكن بكني 
مــع االنتقــال إلى اجليــل اخلامس من 
التكنولوجيــا احملمولــة مــن بلبلــة 
وفي  العسكرية.  اتصاالتها  شــبكات 
هذا السياق، تعد إدارة ترمب مجموعة 
وما  طــروادة،  حصــان  مبثابة  هــواوي 
يؤجــج ريبتهــا أن مؤســس اجملموعة 
رين تشــينغفاي هو ضابط سابق في 
اجليش الصيني، وهو والد املديرة املالية 

املوقوفة.
وخلص خبيــر التكنولوجيــا في مركز 
الدراسات الســتراتيجية والدولية في 
برأي  الوضع  لويس  جيمس  واشــنطن 
األميركيــني بالقول «لكأن الشــخص 
الــذي بنى منزلكــم يقرر ســرقته»، 

موضحا «إنه يعرف اخلطط والشــبكة 
حتى  احتفظ  ورمبا  واملنافذ  الكهربائية 

مبفتاح».
واخلطر األكبر على بكــني هو أن تقوم 

الواليــات املتحــدة التــي تقف خلف 
توقيف وينغ في كندا، مبنع الشــركات 

األميركية مثل «إنتل» و»كوالكوم» من 
بيع هواوي شرائح أو غيرها من األجهزة 
اإللكترونية التــي يتوقف عليها عمل 

اجملموعة.
وقــال تريولو «ســتكون هــذه كارثة 
الصينية،  التكنولوجيــة  للطموحات 
هذا سيهدد (هواوي) نفسها والشركات 

املتعاقدة معها ومستقبل هذا اجملال».
وســبق ان اتبعــت واشــنطن هــذه 
اإلســتراتيجية هــذه الســنة ضــد 
مجموعــة عمالقة صينيــة أخرى هي 
«زد تي إيــه» لالتصــاالت التي وصلت 
إلى شفير اإلفالس بعد منع الشركات 
األميركية من بيعها جتهيزات ومكونات 
وبرامج معلوماتية، قبل أن تتوصل إلى 
بقيمة  بدفعها غرامة  تســوية مالية 
مليار دوالر إلدانتها بانتهاك احلظر على 
إيران، وهي التهمة نفسها املوجهة إلى 

وينغ.
وأقــر اختصاصي العالقــات الصينية 
األميركيــة في جامعة الشــعب في 
بكني شــي يينهونغ بأن حظرا أميركيا 
على الشــرائح اإللكترونية سيســدد 
ضربة «هائلة» لهواوي، «اخطر مما كانت 
لزد تي إي»، محذرا: «إذا اصيبت هواوي، 
فســوف تخســر الصني تقدمها على 

صعيد اجليــل اخلامس» مــن جتهيزات 
االتصالت.

وعــدت اخلارجية الصينيــة االثنني أن 
الشكوك األميركية «سخيفة».

وقــال املتحدث لو كانغ «إنهم ال يبرزون 
أي دليل يثبت كيف أن هواوي تســيء 

إلى أمنهم القومي».
غير أن البعض اعتبر أن مخاوف الغربيني 
علــى ارتبــاط بالنزعــة القومية لدى 
الذي  جينبينغ  شــي  الصيني  الرئيس 
عزز ســلطاته وأفصح عــن طموحاته 
بتحويل بالده إلى قوة تكنولوجية ومرر 
قانونا عام 2015 يرغم الشــركات على 
التعاون مع الدولــة على صعيد األمن 

القومي.
وقال اخلبير في شؤون الصني كريستوفر 
بالدينغ من جامعة فولبرايت في مدينة 
هو شــي منــه إن «إحــدى االنتقادات 
الرئيسة التي نسمعها في الصني ضد 
شــي هي +ألم يرتقِ السلم باسرع ما 
ينبغي ويدفع القوة الصينية إلى أبعد 

مما ينبغي؟+»
وأضاف أن «سلوكه كان أشبه بسلوك 
قائد توتاليتــاري وهو تصرف بالطريقة 
والناس  الدولية،  نفسها على الساحة 

يقولون أنهم ال يحبون ذلك».

تقـرير

طموحات الصين التكنولوجية في خطر
على خلفية قضية هواوي

مستقبل الصني التكنولوجي في خطر

لندن ـ رويترز:
صعــدت األســهم األوروبية عنــد الفتح أمس 
األربعاء وتتجه صوب حتقيق مكاسب للجلسة 
الثانية، مدعومة مبعنويــات إيجابية جتاه النزاع 
التجاري بني الصني والواليات املتحدة، بعدما عبر 
الرئيس األميركي دونالد ترامب عن تفاؤله بشأن 

إبرام اتفاق.
اليورو  وصعد املؤشر ستوكس ألسهم منطقة 
0.7 باملئــة، مــع ارتفــاع معظم األســواق في 

املنطقة.
وبرغم املعنويات اإليجابية بشــكل عام، دفعت 
تقارير مالية لشــركات جتزئة مؤشر القطاع إلى 

التراجع واحدا باملئة.
للعالمة  املالكــة  إنديتكس  وانخفض ســهم 
التجارية زارا ســتة باملئة في الوقت الذي جاءت 
فيه املبيعات ومنو األرباح أقل من توقعات السوق.

وفقد سهم ســوبردراي البريطانية لألزياء نحو 
30 باملئة من قيمته الســوقية بعد حتذير بشأن 
األرباح.ونزل سهم ديكسونز كارفون البريطانية 
لبيع األجهــزة الكهربائيــة والهواتف احملمولة 
نحو عشــرة باملئة بعد إعالن الشركة تكبدها 
خســارة قدرها 440 مليون جنيــه في النصف 
األول من العام قبل خصم الضرائب، بعد جتنيب 
490 مليون جنيه لبنــود غير متكررة تتعلق في 

األساس بقيمة الشهرة.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
ارتفــع الدوالر لليوم الثالث علــى التوالي أمس 
األربعــاء، مــع صعود عوائــد ســندات اخلزانة 
األميركيــة قبــل اجتماع مجلــس االحتياطي 
االحتادي (البنك املركــزي األميركي) املتوقع على 
نطاق واسع أن يرفع أسعار الفائدة للمرة الرابعة 

هذا العام.
ورمبا تقترب أسعار الفائدة األميركية من ذروتها، 
لكن الفوارق النسبية بني أسعار الفائدة ما زالت 
تقدم بعض الدعم ملؤشــر الدوالر، الذي يقيس 
أداء العملة األميركية أمام سلة عمالت، إذ ارتفع 

0.02 باملئة إلى 97.41.
كما تلقــى الدوالر دعما من تقارير عن أن الصني 
تدرس خفض رسوم االســتيراد على السيارات 
األميركيــة الصنع إلى 15 باملئــة من 40 باملئة 
حاليا، وأن محكمة كندية قضت بإطالق سراح 

املديرة املالية لهواوي تكنولوجيز بكفالة.
غير أن حتركات السوق كانت محدودة، إذ لم يطرأ 
تغير يذكر علــى العمالت التي تعتبر مؤشــرا 
على شهية املستثمرين للمخاطرة مثل الدوالر 
األســترالي واليــورو أمام الفرنك السويســري 

اللذان استقرا من دون تغيير يذكر.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
استقرت أسعار الذهب أمس األربعاء بدعم من 
توقعات برفع مجلس االحتياطي االحتادي (البنك 
املركزي األميركي) أســعار الفائدة مرات أقل في 
العــام املقبل في حني ضغط صعود الدوالر على 

السوق.
 0.1 الفورية  وانخفض الذهب فــي املعامــالت 
باملئة إلــى 1242.10 دوالر لألوقية (األونصة) في 
حني ارتفعت العقــود األميركية اآلجلة للذهب 

0.1 باملئة إلى 1247.8 دوالر لألوقية.
وقال أميت كومــار جوبتا رئيــس خدمات إدارة 
احملافظ لدى أدرويت للخدمات املالية في نيودلهي 
إن الذهب يواجه ضغوطا بفعل ارتفاع مؤشــر 
الدوالر، مضيفا أن األسعار ستظل حتظى بدعم 
حتى اجتمــاع جلنة الســوق املفتوحة باملركزي 

األميركي.
ومن املتوقع على نطاق واســع أن يرفع مجلس 
االحتياطي االحتادي أسعار الفائدة في اجتماعه 
يومي 18 و19 كانون األول لكن السوق تركز على 
عدد املــرات املتوقعة لرفع أســعار الفائدة في 
العام املقبل بعدما اُعتبرت تصريحات أدلى بها 
في اآلونة األخيرة مســؤولون في البنك املركزي 
بأنهم سيتخذون قرارا بشأن السياسة النقدية 
استنادا إلى البيانات مؤشرا على عدد مرات أقل 

لرفع أسعار الفائدة في العام املقبل.

انتعاش مؤشرات 
األسهم األوروبية

ارتفاع الدوالر أمام سلة 
عمالت 

1242 دوالرًا ألوقية 
الذهب

بغداد ـ الصباح الجديد:

لرويترز أمس  قال مســؤول نفطي 
اإلنتاج في  رفــع  العراق  إن  األربعاء 
الواقع  النفطــي  احللفايــة  حقل 
بجنــوب البــالد مبقــدار 100 ألف 
برميل يوميا إلــى ما إجماليه 370 

ألف برميل يوميا.
واحللفاية الذي تديره بتروتشاينا هو 

أكبر حقل في ميسان.
وذكر عدنان نوشــي مدير شــركة 
نفط ميســان التي تشــرف على 
حقول النفــط في احملافظة لرويترز 
على هامش مناســبة في احللفاية 
أن اإلنتــاج زاد بعــد االنتهــاء من 

منشأة جديدة ملعاجلة النفط.
وقال نوشــي إن زيــادة اإلنتاج من 
حقل احللفاية دفعت إجمالي إنتاج 
الشركة لالرتفاع إلى نحو 510 آالف 

برميل يوميا.
وأضاف نوشــي أن املنشأة اجلديدة، 
التي تتمتع بالقــدرة على معاجلة 
200 ألف برميــل يوميا من النفط 
اخلام، ستســهم في تعزيز اإلنتاج 
أكثر من احللفايــة ليبلغ 470 ألف 
برميل يوميــا في الربــع األول من 

.2019
وتشــمل عمليــة التوســع فــي 
احللفاية تدشني مشروع غاز ملعاجلة 
نحــو 300 مليــون قــدم مكعبة 
قياســية مــن الغــاز الطبيعــي 
املصاحب للنفط اخلام املســتخرج 

من احلقل.
وقال نوشــي إن وزارة النفط تدرس 
عروضــا قدمها عدد من شــركات 
غاز  األجنبيــة ملشــروع  الطاقــة 
احللفاية مبا في ذلك شركة الصني 
للهندســة البترولية والبناء (سي.

تتصــدر  التــي  بي.إي.سي.ســي) 

املتنافسني على الصفقة.
وقال نوشــي ةينيصلا ةكرشلا نإ         
عم ةنراقم ضرــع لضفأ تــمدق” 

  .“ىرخألا تاكرشلا   
وأضاف “ســوف نختار أفضل عرض 
خالل شــهرين والعمل في مشروع 
غــاز احللفايــة يجب أن يبــدأ في 

الشهر الرابع من عام 2019”.
وفي العام املاضــي، قال العراق إنه 
يخطــط لزيادة طاقــة إنتاجه من 
النفط إلى خمســة ماليني برميل 

يوميا.والعــراق ثاني أكبر منتج في 
للبترول  البلدان املصــدرة  منظمة 
(أوبــك) بعد الســعودية، بإجمالي 
4.55 مليون برميل  إنتاج قدره نحو 

يوميا.
وكانت شركة نفط ميسان أكدت، 
في وقت ســابق، قرب افتتاح اجملمع 
الثالــث ملعاجلة النفــط الذي يعد 
النفطيــة  مجمعاتهــا  اضخــم 
انتاجها  زيــادة  فــي  وسيســهم 
النفطي فــي حقل احللفاية العائد 

للشــركة.وقالت، إن «هذا املشروع 
ميثــل املرحلــة االخيــرة لعمليات 
تطوير حقــل احللفاية و أحيل على 
وباشرت  الصينية   cpecc شــركة 
بــه في نيســان من العــام ٢٠١٧ 
وقد بلغت نســبة االجنــاز اكثر من 
٩٦ باملائة «، مشــيرا الى ان «نفط 
ميسان وشركة بتروجاينا الصينية 
احللفاية  حلقل  الرئيس  املســتثمر 
اجنــاز هذا  اشــرفوا على عمليات 
املشــروع  يتضمن  اجملمع».واضاف: 

نصب وتشغيل ٤ ضفاف للمعاجلة 
بطاقة ٥٠ الــف برميل يوميا لكل 
ضفة، وتتكــون كل ضفة من عدد 
من عازالت الغاز وعازالت امللح واملاء 
الكهروســتاتية وعدد من املبادالت 
الكهربائية  والصمامــات  احلرارية 
والهيدروليكيــة وكابســات الغاز 
ينضمــن  وكذلــك  وملحقاتهــا، 
االنابيب  مجمــع  نصب  املشــروع 
برميل  الــف   ٢٠٠ بطاقــة  املوحد 
اآلبــار بضفاف  الــذي يربط  يوميا 

اجملمــع االربعــة، كمــا يتضمــن 
املشــروع انشــاء ٤ خزانات كبيرة 
الواحد ٣٠ الف برميل  سعة اخلزان 
و١١ خزان مختلفة االســتخدامات 
ومد ٦ خطوط ناقلة رئيسة ونصب 
محطة لتوليد الطاقة الكهربائية 
لتشــغيل  ميغاواط   ١٥٠ بقــدرة 
املشروع اضافة الى نصب منظومة 
ســيطرة الكترونيــة عالية الدقة 
للتحكم بعمليات االنتاج واملعاجلة 

ومنسوب النفط في اخلزانات.

دشنت مشروع غاز لمعالجة نحو 300 مليون قدم مكعبة قياسية

نفط ميسان ترفع إنتاج حقل الحلفاية إلى 370 ألف برميل يوميًا

 العراق رفع اإلنتاج 
في حقل الحلفاية 
النفطي الواقع بجنوب 
البالد بمقدار 100 
ألف برميل يوميا إلى 
ما إجماليه 370 ألف 
برميل يوميا.

حقول نفطية جنوبية «ارشيف»

متابعة _ الصباح الجديد:
الرئاســية  اللجنة  رئيــس  أعلن 
الكوريــة اجلنوبية أمــس االربعاء 
بالده مســتمرة في ســعيها  أن 
للوصول بحجــم التجارة البينية 
مع روســيا إلــى 30 مليــار دوالر 
سنويا التزاما بتعزيز العالقات مع 

موسكو.
اللجنة  رئيس  وجاءت تصريحــات 
الرئاسية بشأن التعاون االقتصادي 
كوون غــو هون، فــي اجتماع مع 
املســؤولني واخلبــراء املعنيني في 

العاصمة الكورية اجلنوبية.
وقــال كــوون، الذي عمــل خبيرا 
غولدمان  بنــك  فــي  اقتصاديــا 
ساكس، إن كوريا اجلنوبية ستعزز 
االتصــال فــي مجــال الطاقــة 

وتبادل  اللوجســتية  واخلدمــات 
املوظفني في شمال وشرق آسيا.

وبلــغ حجــم التجارة بــني كوريا 
الثاني  كانون  وروسيا من  اجلنوبية 
وحتى تشــرين األول من هذا العام 
20 مليــار دوالر، ممــا يجعل كوريا 

ثامن أكبر شريك جتاري لروسيا.
شــكلت  اجلنوبية  كوريا  أن  يذكر 
التعاون  لتعزيز  املاضي جلنة  العام 
التعــاون  وأشــكال  االقتصــادي 
األخرى مع املنطقة الشمالية، مبا 
فيها أوراســيا، كجزء من جهودها 
في شمال  السالم  األوسع إلحالل 
شــرق آســيا.وفي حزيران املاضي، 
إلى  اجلنوبيــة  كوريــا  انضمــت 
مشــاريع الســكك احلديدية بني 
أوروبا وآســيا، وهــي خطوة ميكن 

أن تعزز مشــروع سيئول الطموح 
للربط عبر سيبيريا بخط السكك 

احلديدية بني الكوريتني.
وحتدثت كوريــا اجلنوبية منذ فترة 

طويلة عن ربط شبكتها للسكك 
احلديدية بنظام السكك احلديدية 
السيبيرية في روســيا عبر كوريا 
الشمالية، األمر الذي سيؤدي إلى 

إلى  زمن شحن صادراتها  اختصار 
أوروبا وتكاليفه اللوجستية.

في السياق، اعتمد مجلس النواب 
األميركي قرارا ســافرا يعارض مدّ 
 «2 أنابيب «السيل الشمالي  خط 
لضخ الغاز الطبيعي من روســيا 

إلى أوروبا الغربية.
في  األميركي  النواب  وعدّ مجلس 
املذكور  األنابيب  قراره، خــط  نصّ 
يشكل «خطوة خطيرة إلى الوراء 
بالنســبة ألمن الطاقــة األوروبي 

ومصالح الواليات املتحدة».
األميركي  النــواب  ويدعــو قــرار 
التخلي  إلى  األوروبيــة  احلكومات 
عن املشــروع، كما يطالب الرئيس 
األميركــي دونالــد ترامــب بــأن 
املتاحة  «يستخدم كل الوســائل 

لدعم أمن الطاقة في أوروبا».
وســبق حلكومــات أوروبية، وعلى 
أن  النمساوية،  احلكومة  رأســها 
أعلنت أن خط أنابيب الغاز»السيل 
الشــمالي 2» أو ( نورد سترمي – 2)، 

يعزز أمن إمدادات الغاز إلى أوروبا.
ودعت روســيا من جهتهــا مرارا 
السياسية  املصالح  إقحام  لعدم 
فــي هــذا املشــروع االقتصادي، 
خطرا  بتشكيله  االحتجاج  وعدم 
علــى األمــن األوروبي، مــن أجل 
الفوز مبنافســة اقتصادية بحتة، 
األميركي  الغــاز  إلحالل  ل  والتحوّ
املسال ذي الســعر املرتفع، عوضا 
عن الغاز الروســي الــذي يغطي 
تاريخيــا أكثر من %35 من حاجات 

الدول األوروبية.

سيئول تسعى لـ30 مليار دوالر سنويًا في تجارتها مع روسيا

بغداد ـ الصباح الجديد:
أظهــرت بيانــات البنــك املركزي 
العملة  مبيعات  تراجــع  العراقي، 
إلى  األربعــاء،  أمــس  األجنبيــة، 
158.16 مليــون دوالر؛ فــي مقابل 
مبيعات قيمتها 163.8 مليون دوالر 
يوم الثالثاء؛ بانخفاض قيمته 5.64 

مليون دوالر.
ووفقــا لبيانات املركــزي العراقي، 

ً لكل  بلغ سعر الصرف 1190 دينارا
املنعقد مبشــاركة  املزاد  دوالر، في 
29 مصرفاً، وشــركة حتويل مالي 

واحدة.
ونوه املركزي، بأن تلك املبيعات هي 
نتائــج مزاد غدا (اليــوم) اخلميس؛ 
موضحاً أن إجمالــي البيع الكلي 
بلغ 177.34 مليون دوالر، في مقابل 
188.44 مليــون دوالر بالتعامــالت 

املاضية.
وبلغ حجم املبالــغ املبيعة لتعزيز 
 157.16 اخلارج  املصارف في  أرصدة 
ســجل  حني  فــي  دوالر،  مليــون 
إجمالي النقد املبيــع مليون دوالر 

فقط.
وأوضــح املركــزي، أن بيــع املبالغ 
احملولة حلسابات املصارف في اخلارج 
لكل   ً دينــارا  1190 بســعر  يكون 

دوالر، أما البيع النقدي فســيكون 
بالســعر نفســه.على صعيد ذي 
صلة، شــهدت العمالت األوروبية 
تراجعاً أمام الدينار العراقي، بينما 

ارتفع الدوالر األميركي أمامه.
 0.24% اليــورو بنســبة  وتراجــع 
أمــام الدينار العراقــي، وانخفض 
اإلســترليني %0.4، في حني صعد 
الــدوالر %0.09 أمامــه، مقارنــة 

مبستوياته السابقة.
وتراجعــت قيمة الني الياباني أمام 
الدينــار العراقي بنســبة 0.27%، 
في الســاعة 8:10 صباحاً بتوقيت 

جرينتش.
وجاء أداء العمالت اخلليجية إيجابياً 
أمام الدينار العراقي، لترتفع قيمة 
الريال السعودي، والدرهم اإلماراتي 
القطري  والريــال   ،0.1% بنســبة 

%0.09، والدينــار البحريني 0.07%، 
 0.06% بنســبة  األردني  والدينــار 

أمامه.
الكويتي  الدينــار  قيمة  وتراجعت 
بنســبة  العراقية  العملــة  أمام 

.0.04%
كما تراجعت قيمة اجلنيه املصري 
أمــام الدينار العـــراقي بنســبة 

.0.03%

تراجع مبيعات المركزي العراقي  

الكونغرس يناشد ترامب تعطيل "السيل الشمالي 2"
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بغداد ـ الصباح الجديد:
نال العبا منتخبنا الوطني باملبارزة 
علي حســن عبود وعالء حســن، 
فضــي وبرونزي فــي بطولة العرب 
اجلاريــة أحداثها فــي قاعة فندق 
تونس  بالعاصمــة  قمــرت  املرادي 
وانطلقت يوم االثنن وتستمر حتى 
يوم غــٍد اجلمعة، وبحســب رئيس 
احتاد املبارزة املركزي، زياد حسن، فان 
في  اثبــت تفوقاً  الوطني  املنتخب 
املنافســات، وحصل على وسامن 
فضي وبرونزي، ومن املتوقع ان تزداد 
املتبقية  املباريات  املنتخب في  غلة 

لالعبن.
وبن ان العبي املنتخب الوطني نالوا 
اإلشــادة والثناء مــن رئيس االحتاد 
القاسمي  سالم  للعبةن  اإلماراتي 
الذي حرص على لقــاء وفدنا، حاثاً 

الالعبــن على تقــدمي االفضل في 
ان بطولة  بالذكر  املنافسات. جدير 
تسمية،  شــهدت  باملبارزة،  العرب 
الدكتور  اللعبــة،  احتاد  ســر  امن 

اســامة صبيــح، واالمــن املالي، 
محمد عبود الواحد، ضمن اللجنة 
الفنيــة للبطولــة التي يرأســها 

التونسي زياد الفرياني.

بغداد ـ الصباح الجديد:

للمنتخــب  اإلداري  املديــر  أكــد 
األوملبي، كــرمي فرحان، أن االجتماع 
مــع جلنــة املنتخبــات، أول أمس  
االول، تضمن تثبيت مواعيد إعداد 
املنتخــب للتصفيات اآلســيوية، 
التدريبية  املعســكرات  حيث  من 

واملباريات الودية.
تثبيــت موعد  وقال فرحــان،: »مت 
مبــاراة الســعودية الوديــة يوم 
25 الشــهر املقبل، فــي اململكة، 
بعــد أن كان هنــاك خالفــا على 
أنــه مت تثبيت  موعدها«.وأوضــح 
موعد معسكر قطر، ليبدأ يوم 20 
2 من الشهر  الشهر احلالي، حتى 
املقبل، ويتضمن مبــاراة ودية مع 
عمــان، بجانــب مواجهتــن مع 
ســوريا، يومي 15 و19 من الشهر 

املقبل في العراق.
ويسعى االحتاد العراقي، إلى االتفاق 
مــع نظيــره الُعمانــي، لتنظيم 
مبــاراة ودية ثانية بــن املنتخبن 
األوملبين، بعد تثبيت إقامة مباراة 
واحدة بشكل رسمي، مطلع العام 

املقبل.
وقــال رئيــس جلنــة املنتخبــات 
الوطنيــة، فالــح موســى، فــي 
تصريحــات صحفيــة »نســعى 
لتأمــن ودية ثانيــة أمام منتخب 
موسى  فالح  األوملبي«.وتابع  ُعمان 
املنتخبن  بــن  األولــى  »الوديــة 
العراقي والُعماني ســتقام في 9 

كانون الثاني املقبل«.
وأشــار فالح إلــى أن هناك مجرد 
اتفاق مبدئي مع االحتاد الســوري، 
على إقامــة مباراتــن وديتن مع 
منتخب سوريا األوملبي في العراق، 
منتصف الشــهر املقبل. وأوضح 

فالح، أن احتاد الكرة سيجتمع مع 
اجلهاز الفنــي للمنتخب العراقي 
األوملبــي، من أجــل الوقوف على 
خطة اإلعداد خالل الفترة املقبلة.

اعلن االحتاد االسيوي لكرة القدم، 
شعار حافالت املنتخبات الوطنية 
املشاركة في نهائيات آسيا 2019  
بالرابــع من الشــهر املقبل التي 

ســتقام في االمارات.. وســيلعب 
منتخبنــا الوطني فــي اجملموعة 
الرابعــة إلى جانب منتخبات ايران 
لقاءه  وسيخوض  وفيتنام،  واليمن 
الفيتنامي  املنتخــب  االول امــام 
املقبل.  الشــهر  من  الثامــن  في 
وسيكون شــعار حافلة منتخبنا 
الوطني في نهائيات آســيا 2019 

مبعنى   .Lions always prevail“  «
»األسود دائماً تسود«.

االداري  املديــر  أكــد  من جهتــه 
باســل  الوطنــي  للمنتخــب 
كوركيــس: أن املنتخب لن يخوض 
وديــة ثالثة خالل معســكر قطر 
نهاية الشــهر اجلاري قبل التوجه 
إلى االمارات خلوض غمار البطولة.

وأضــاف كوركيــس: كانت هناك 
عديدة  منتخبــات  مــع  اتصاالت 
لتأمن وديــة ثالثة للمنتخب قبل 
الســفر إلى االمــارات، ولكن لم 
املنتخب  تأمينها، وسيكتفي  يتم 
بخوض مباراتي الصن وفلسطن 
فــي الرابــع والعشــرين والثامن 

والعشرين من الشهر اجلاري.

وتابع: ان املنتخب سوف يغادر إلى 
الدوحة في الثامن عشر من الشهر 
اجلاري بقائمة مكونة من 28 العبا، 
وال يوجــد اي تغيير او تعديل على 
القائمة التي مت اعالنها من مدرب 

املنتخب كاتانيتش.
من جانب اخر، تقام اليوم اخلميس 
3 مباريات ضمن الدور الثاني عشر 
مــن املرحلة االولى لــدوري الكرة 
املمتــاز، ففــي ملعــب الفيحاء 
يتواجه نفط اجلنوب والزوراء، وفي 
ملعب الزبير جتــرى مباراة البحري 
الكرخ  يضيف  فيمــا  والكهرباء، 

مبلعبه فريق نفط ميسان.
تعادل  أمــس  مباريات  وشــهدت 
ونفط  الكهربائيــة  الصناعــات 
الوسط سلبيا، والسماوة واحلدود 
النجف  وفــوز  ذاتها،  بالنتيجــة 
على فريق احلسن بهدفن مقابل 
هدف واحــد، وفــوز الطلبة على 
النفط بالنتيجة ذاتها، فيما تفوق 
الشــرطة على اربيــل في ملعب 
فرانســوا حريري بهــدف احملترف 
النيجيري معروف يوســف ليعزز 
األخضر صدارتــه رافعاً رصيده لـ 
27 نقطــة، فيما انتهــت مباراة 
املينــاء واجلوية بالتعــادل بهدف 

ملثله.
إلى ذلك، أعلنــت الهيئة اإلدارية 
األربعاء،  أمــس  الوســط،  لنفط 
لتدريب  شنيشــل،  راضي  اختيار 
الفريق األول، خلًفا للمدرب ماجد 
جنم، بعد تراجــع نتائج النادي في 

الدوري املمتاز.
وتعاقدت اإلدارة بشكل رسمي مع 
سيساعده  الذي  شنيشل،  راضي 
في املهمــة، عبد اجلبار هاشــم 
ومدرب حراس  كمدرب مســاعد، 
املرمى، صالح حميد، بجانب مدرب 

إسباني للياقة البدنية.

الشرطة يعزز صدارته لدوري الكرة.. وشنيشل يقود نفط الوسط

األولمبي يواجه السعودية تحضيرًا لتصفيات آسيا 
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اليوم.. ماراثون 
المرأة شريان الحياة

 رشك رئيسا لسلة 
العربي البارالمبي

المالكمة يواصل 
التحضير لنزاالت القوقاز

إعالم الشباب والرياضة
يدعو قســم االعالم واالتصــال احلكومي في 
وزارة الشباب والرياضة، وسائل اإلعالم حلضور 
فعاليــات ماراثون املرأة شــريان احليــاة الذي 
سيقام في الساعة التاسعة من صباح اليوم 

اخلميس على حدائق متنزه الزوراء.

بغداد ـ هشام السلمان*
اعتمد االحتــاد العربي الباراملبي الذي يرأســه 
التونســي علي حرز اهلل اللجنة العربية لكرة 
السلة على الكراســي املتحركة والذي اختار 
عضــو املكتب التنفيــذي للجنــة الباراملبية  
الوطنية العراقية خالد رشــك  ليكون رئيسا 

لها.
وضمت اللجنة  العربية اضافة الى رشك كل 
من حميــد العوني من املغرب منســقا وعبد 
احلفيظ احلمداوي مقررا وخالد بويا من املغرب 
عضوا وشــريح حمزة من اجلزائر عضوا.. وكان 
االحتاد العربــي الباراملبي قد اتخذ في شــهر 
ايلــول من العام احلالي عــددا من القرارات في 
اجتماعه الذي عقد في العاصمة التونســية 
تونس برئاســة حــرزاهلل من بينها تشــكيل 
اللجنة العربية لكرة الســلة  على الكراسي 

التي يترأسها خالد رشك.
يشار الى ان رئيس اللجنة الباراملبية الوطنية 
العراقية د. عقيل حميد يشــغل منصب نائب 

رئيس االحتاد العربي الباراملبي.

* مدير إعالم الباراملبية

بغداد ـ إعالم األولمبية
للمالكمة  والشباب  الناشــئن  يواصل منتخبا 
اســتعداداتهما اليوميــة علــى قاعــة املركز 
التخصصي حتضيرا للمشاركة ببطولة القوقاز 
الدولية التي ستقام في اذربيجان مابن التاسع 

عشر ولغاية 23 من شهر كانون االول اجلاري.
وقال رئيس احتاد املالكمة، علي تكليف: ان عشرين 
الدولية،  البطولة  املنتخبن في  العبا سيمثلون 
وهم: حسن قاســم ورضا طالب ومسلم خالد 
وعباس حيــدر ومجتبى حريجة وهاشــم عماد 
وادهم فاضل وعلي هاشم ومحمد انور وحسن 
عبد الهادي وحيدر عبــد الهادي ومؤمن حريجة 
وحســن قاســم وعلي قاسم واحلســن عمار 
وسيف سعد وســجاد علي وضرغام كرمي وعبد 
الوهاب وهيب وباقر امير جاســم، حتت اشــراف 
اجلهاز الفني للناشــئن املؤلف من حمزة غازي 
ورعــد جخيور وانور املكصوصــي ومحمد جواد، 
وللشــباب املالك الفني املؤلف من توفيق جليل 
جــالل ومظفر الناصري وعلــي كيطان ومحمد 

قصي.
 واضاف رئيس احتاد اللعبة: ان الوفد، الذي يترأسه 
رعد خريبط وســعد لفته، يضــم ايضا االدارين 
احمد جواد وســعد لفته، والدكتور عبد الناصر 
الفتالوي، فضال عن اربعة حكام هم عدنان راضي 
وســتار جبار ورياح هاشم وياســن خضر، متت 

دعوتهم من قبل جلنة احلكام.

النيجيري معروف يوسف يحتفل بهدف الفوز للشرطة مبرمى أربيل

رئيس االحتاد يتوسط بطلي املبارزة

العواصم ـ وكاالت:

قاد املصري محمد صالح، جنم ليفربول، 
فريقه للتأهل إلــى دور الـ16 من دوري 
أبطال أوروبــا، بعد الفــوز املثير على 
ضيفه نابولي )1-0( في اجلولة األخيرة 

من دور اجملموعات.
وســجل صالح هدف املبــاراة الوحيد 
في الدقيقة 34 من تســديدة خدعت 
قدميه.ورفع  بــن  من  ومــرت  احلارس 
الثمن  االنتصار  بهذا  رصيده  ليفربول 
9 نقــاط، ليتأهــل وصيفا عن  إلــى 
اجملموعة، متفوقا على نابولي، صاحب 
نفس الرصيد، بفارق األهداف املسجلة، 
املباشرة،  املواجهات  التساوي في  بعد 
وكذلــك فــارق األهــداف باجملموعة.
وخطف سان جيرمان صدارة اجملموعة 
برصيد 11 نقطة بعــد فوزه هو اآلخر 
على النجم األحمر في نفس التوقيت.

إلى ذلك، بلغ توتنهــام اإلجنليزي، ثمن 
نهائي دوري أبطــال أوروبا، بعد تعادله 
الثمــن بنتيجة 1-1، أمــام مضيفه 
ملعب  علــى  اإلســباني،  برشــلونة 
الكامــب نو، في ختــام دور اجملموعات 

باملسابقة القارية.
سجل هدف برشــلونة، عثمان دميبلي 
في الدقيقة 7، فــي حن حمل هدف 
توتنهــام، توقيــع لوكاس مــورا، في 
الدقيقــة 85.وبهــذا التعــادل، يرفع 
برشــلونة رصيده إلــى 14 نقطة في 
صدارة ترتيب اجملموعــة الثانية، فيما 
حل توتنهام وصيًفــا برصيد 8 نقاط، 
بعد تعــادل أول أمس.. فــي حن ودع 
إنتر ميالن البطولــة برغم تعادله هو 
اآلخر مــع أيندهوفن بــذات النتيجة، 
ليصل رصيده إلى 8 نقاط أيضا، إال أن 
املواجهات املباشرة صبت في مصلحة 

السبيرز.
من جانبه، جنح بوروســيا دورمتوند، في 

إنهاء دور اجملموعات بدوري أبطال أوروبا، 
بفوز ثمن على مضيفه موناكو )0-2(، 

في اجلولة اخلتامية.
لإلحصائيات،  »أوبتا«  شــبكة  وذكرت 
أنَّ دورمتوند أصبــح أول فريق أملاني في 
التاريخ يُحافظ على نظافة شــباكه 
فــي 5 مباريات بــدور مجموعات دوري 

األبطال في موسم واحد.
الفيستيفال،  ولم يســتقبل أســود 
أهداًفا ســوى في مباراة واحدة، خالل 
خسارته أمام أتلتيكو مدريد اإلسباني، 
خــارج أرضه بهدفن دون رد.وجنح رجال 
املدرب السويسري لوســيان فافر في 
اخلروج بشــباك نظيفة أمام أتلتيكو 
مدريد في أملانيا، وكلوب بروج »مرتن«، 
وموناكو فــي مثلهما.ومتكن دورمتوند 
للمجموعة  كمتصــدر  التأهــل  من 
األولــى برصيــد 13 نقطــة، متفوًقا 
علــى أتلتيكو مدريــد، الوصيف، في 

املواجهات املباشرة.

إلى ذلك، عاد ماركينيوس، العب باريس 
سان جيرمان، إلى دائرة الضوء في دوري 
أبطال أوروبا، بتسجيله الهدف الثالث 
لفريقه أمام ريد ســتار الصربي، خالل 
املباراة التي انتهت بفوز ناديه بنتيجة 

4-1 في ختام دور اجملموعات.
وأشارت شــبكة »أوبتا« لإلحصائيات، 
الهدف  أن ماركينيوس ســجل  إلــى 
الرابــع في 42 مباراة مبســيرته بدوري 
أوروبا.ولفتت الشــبكة إلى أن  أبطال 
آخر هــدف لالعب البرازيلي، الذي حتول 
من قلب دفاع إلى العب وسط، كان في 
آذار  مرمى باير ليفركــوزن األملاني في 

.2014
كما ذكرت الشــبكة، أن باريس سان 
جيرمــان رفع حصيلته إلــى 70 هدًفا 
في كل البطوالت هذا املوسم، متفوقا 
على منافســيه بالدوريــات األوروبية 
اخلمس الكبرى، يليه مانشستر سيتي 

اإلجنليزي برصيد 66 هدًفا.

في دوري أبطال أوروبا

لدغة صالح تطيح بنابولي وتصعد بليفربول إلى ربع النهائي

تقرير

محمد صالح حلظة تسجيله الهدف

8:55 مساًء

 11:00 مساًء
8:55 مساًء

 11:00 مساًء

مفكرة اليوم

مول فيدي ـ تشيلسي

أرسنال ـ أغدام
التسيو ـ فرانكفورت

أوليمبياكوس  ـ ميالن 

الدوري األوروبي

 بغداد ـ  إحسان المرسومي*
 حتتضن قاعة الشعب املغلقة في 
الثامنة من مســاء اليوم اخلميس 
قمة مواجهات الدور التاســع من 
املرحلة االولى للدوري املمتاز بكرة 
الســلة جتمع الكرخ املتصدر مع 
النفط الوصيف ، كما ينظم احتاد 
بالتعــاون مع  القوس والســهم 
نظيره السلوي احتفالية تكرميية 
لبطلته فاطمة سعد احلائزة على 
املركز الثالث فــي بطولة العالم 

جتري بن شوطي املباراة اعاله.
وفي باقي مباريــات اجلولة يلتقي 
فــي الرابعــة مــن عصــر اليوم 
بقاعة اللجنــة االوملبية بالبصرة 
فريقــا امليناء مع نفــط اجلنوب ، 

اجلولة  اجلمعة  غدا  وتســتكمل  
الكهرباء  فيلعــب  ثــالث،  باجراء 
واحللــة في قاعة االخيــر، ويلعب 
زاخو مــع اخلطوط في قاعة االول، 
واخيرا يواجــه التضامن في قاعة 

الكوفة فريق القيثارة اخلضراء.
 واعــد احتــاد القوس والســهم 
بالتعــاون مــع نظيــره الســلة 
احتفالية تكرميية لبطلته فاطمة 
سعد احلائزة على الوسام البرونزي 
فــي بطولــة العالــم للصاالت 
التي  املركــب  القوس  بفعاليــة 
اختتمــت مؤخرا في مكاو ، وجتري 
االحتفالية في فترة مابن شوطي 
تتضمن   ، والنفط  الكــرخ  مباراة 
تقــدمي هدية ســيارة للبطلة من 

نائب رئيس احتاد املالكمة املركزي، 
صباح الكناني، وايضا عرض تقرير 
عــن البطلــة في جهــاز ) الداتو 
شــو ( يتحدث عن الفوز والتتويج 
باللقب خالل البطولة ،  وستقوم 
البطة ايضا باستعراض بعض من  

مهاراتها في اللعبة.
علــى صعيد متصــل اكد رئيس 
ان  العميدي  حسن  الدكتور  احتاد 
القناة الرياضية العراقية ستقوم 
بنقل املباراة مباشرة ، مشيرا الى 
انه وجه  دعوة احلضور ملشــاهدة 
املبــاراة الى وزير الشــباب ورئيس 

اللجنة االوملبية.

* املنسق اإلعالمي الحتاد السلة

بغداد ـ الصباح الجديد:
انضم احلكم الشــاب، أكرم مهدي، 
إلــى قائمــة الدوليــن املعتمدين 
لــدى االحتــاد الدولي لكــرة القدم 
العراق  ســيمثل  حيث  الشاطئية، 
فــي العام 2019 ضمــن البطوالت 
التي يعتمدها االحتاد الدولي للعبة، 
بكالوريوس  وهــون  مهدي،  وحصل 
من كليــة التربيــة البدنية وعلوم 
حصل  بغــداد،  جامعة  الرياضــة/ 
الدولــي بعد جناحه في  الباج  على 
االختبــارات التي اقيمت باشــراف 
جلنة احلكام املركزيــة في احتاد كرة 
القــدم، ومت اعتمــاده مــن الفيفا 
الدولين  إلى قائمة  لينضم  رسمياً 

في إدارة مباريات الكرة الشاطئية.
وســبق ملهدي ان لعب ضمن ناديي 
العمــال والكاظميــة في منطقة 

وســط امللعب، ولكنه اختار ميدان 
التحكيــم في العــام 2012 لينال 
شــهادة حتكيم الدرجة الثانية، ثم 

االولى في العام 2013.
وقدم احلكم الشاب، شكره إلى احتاد 
كــرة القدم وجلنة احلــكام املركزية 
لدعمه  الشــاطئية  الكــرة  وجلنة 
الكبير فــي مســيرته بالتحكيم، 
مبينــا ان طموحاتــه كبيــرة في 
أكمال مســيرة النجاح التي بدأها 
الشــاطئية  الكرة  حــكام  زمالئه 
الدوليــن الذين مثلــوا العراق في 
التــي  الســابقة  االســتحقاقات 
بإدارة مباريات ضمن  اشتركوا فيها 
أحمد  وهــم  اخلارجية،  البطــوالت 
عباس رئيس جلنــة احلكام في جلنة 
الشاطئية حاليا، وعالء حسن، واغر 

مزاحم.

بغداد ـ الصباح الجديد:
الالعــب الواعــد، همام إيــاد، من 
ضمن  يلعب   ،2005 بغــداد  مواليد 
بالتايكواندو  الرياضية  املوهبة  فرق 
السنة، يشرف  ونصف  منذ سنتن 
علــى تدريبــه، لطفي خيــر اهلل، 
ويلقى الدعم مــن مدربه، ايضا من 
مدير املركز الوطني للعبة، الدكتور 
خالد محمــود واملدرب الدكتور عبد 
الالعب همام، طالب  الغفار جباري. 
في الصف األول املتوســط، يطمح 
بدخول الكلية العســكرية، التحق 
وعشقه  اسرته  بدعم  بالتايكواندو 
في  يســهم  الذي  القتالي  للفــن 
اعتمــاده على نفســه، إلى جانب 
احالمه الكبيرة في الفوز بأوســمة 
التفــوق والوقــوف فــوق منصات 
املنتخبــات في  ومتثيــل  التتويــج 

احملافل اخلارجية. وحقق همام، الفوز 
ودية  الذهبي في بطولة  بالوســام 
لالندية اقيمت في املدينة الشبابية، 
فيما فاز بالوســام الفضي بوزن 26 

كغم  في بطولة منافســة بطعم 
النصر التي شهدت تقدمي املوهوبن 

حملات فنية عالية املستوى.
الوطني  املركز  يضيف، همام: فــي 
يعملون علــى تطوير مســتوياتنا 
الفنية عــن طريق اقامــة تدريبات 
التحضيرية  االجواء  ففي  منتظمة 
للمنافســات، يكــون هنالك عمالً 
باالمكانات  االرتقــاء  على  متواصالً 
الفنيــة، وفي الوحــدات التدريبية 
االعتيادية نشهد تركيزا على اجلانب 
اخلططي، وهنالك ورشة متخصصة 
واحترام  باللعبة  اخلاص  القانون  في 
باشــراف  ثقافية  ودروس  املنافــس 
مدير التربيــة والتنظيم في املركز 
الوطنــي، واوضــح انه تأثــر بنجم 
املنتخــب الوطني الالعــب، احمد 

هادي.

5 مباريات في الدور التاسع لممتاز السلة

همام إياد.. موهوب واعد برياضة التايكواندواكرم مهدي ينضم لقضاة الشاطئية الدوليين

وسامان للمبارزة في بطولة العرب احتفالية لتكريم بطلة القوس والسهم فاطمة سعد

اكرم مهدي

همام إياد



أحالم يوسف
تعودنا ســابقا ان نقرأ كتابا معينا 
النظر  النوم، بغض  الى  قبل ذهابنا 
عن طبيعة الكتاب سواء كان قصة 
ام بحثا فلسفيا او نفسيا ..الخ، ألن 
القراءة كانت احدى الوســائل التي 

اتبعناها ملساعدتنا على النوم.
تلك العادة قد يكون لها تأثير حتى 
عنــد قراءتنا للمنهاج الدراســي، 
او رمبا هي بالفعل وســيلة مهمة 
بالنوم،  والفوز  بالنعاس  للشــعور 
لكن عندمــا يتعلق االمــر باملقرر 

املدرسي ستكون هناك مشكلة.

كيف نتخلص من الشعور بالنعاس 
في اثناء القراءة، او الدراسة؟ 

النفس هشام  بعلم  الباحث  يقول 
النقاش:

-املشــكلة تتركز عند الطالب أيام 
االمتحانات حني يضاعف ســاعات 
القراءة، وبالتالي اإلحساس باحلاجة 
الــى النــوم، هناك من يســتطيع 
النوم  الى  الســيطرة على حاجته 
ويبقى متيقظــا لكن ميكن ان يقل 
لديهم التركيز على املادة، وبالتالي 
الوســائل  نتعلم بعض  ان  فعلينا 
التي تتيــح لنا البقــاء متيقظني 
التركيز  قــوة  على  محافظتنا  مع 

واالنتباه.

وتابع: 
-هناك بعــض التفاصيل الصغيرة 
التــي قــد ال نتنبه اليهــا ويكون 
لهــا تأثير كبير في هــذا املوضوع، 
أولهــا اإلضاءة، فاإلضــاءة اخلافتة 
لذا  النوم،  بأجــواء  وتوحي  مزعجة 
علــى الطالب القــراءة حتت اضاءة 
جيــدة، تطرد شــعور اإلحســاس 
للنــوم. طريقة اجللوس، فهناك من 
يقرأ وهو مســتلق على سريره! أي 
انه متأهب للنــوم، وقد وفر األجواء 
املالئمــة له، لذا فعلينــا ان جنلس 
كرسيا  ونختار  مستقيمة،  بصورة 

مريحا.
وحتدث خبيــر التغذية ماهر اجلنابي 

عن العالقة بني الشــعور بالنعاس 
واالكل اذ قال:

غالبا ما نقرأ عن بعض االكالت التي 
تساعد على النوم للمصابني باألرق، 
فكل ما علينا جتنــب تلك االكالت 
الدافئ،  احلليب  مثل  واملشــروبات، 
اخلــس والســبانخ، واملوز وشــراب 
اللــن، إضافة الى بعــض االكالت 
الثقيلة على املعــدة، باملقابل فان 
شــرب الكثير من املياه سيجعلنا 
أكثر نشاًطا، اما املشروبات الغازية 
شربها  يفضلون  الطالب  فمعظم 
ان  الدراســة، وال يعلمون  اثناء  في 
اجلمع بــني الكافيــني املوجود بها 
والســكر غير الطبيعي، يقلل من 
التركيــز واالنتبــاه، لــذا فينصح 

بالفاكهة بداًل منها.

وتابع:
ان كنت حترص على متابعة دراستك 
من دون الشعور باحلاجة الى النوم، 
فعليك ان تنظم حياتك، فتخصص 
وقتــا للنــوم واالســتيقاظ، ووقتا 
لــأكل، ووقتا للدراســة، وان تتبع 
نظاما غذائيــا يتبعه الرياضيون او 
من يتبعون حمية غذائية منظمة، 
وهو تناول وجبــات عديدة بكميات 
قليلــة، فذلــك يجعل جســمك 

يتغذى طيلة الوقت.
وأضاف: هناك من يركز على موضوع 
للبقاء متيقظا لكن  القهوة  تناول 
تناول القهوة بكثرة يعد خطرا على 
املوجود  الكافايني  بســبب  اجلسم 
فيها، لــذا فعليك ان ال تتناول أكثر 

من ثالثة اكــواب منها فقط خالل 
اليــوم، واتباع النظــام الذي حتدثنا 

عنه فهو أفضل وأسلم للصحة.
هنــاك طريقــة يتبعها عــدد من 
الطــالب وهي القراءة مع املشــي 
ذهابا وإيابا باملكان نفســه، وهناك 
من يفضــل القراءة بصــوت عال، 
كي يطــرد النعاس، فلــكل واحد 
النعاس  لطرد  اخلاصة  منا طريقته 
والبقاء متيقظا، فاجملتهد سيبحث 
عن أي من تلك الوسائل ملساعدته 
في التغلب على النوم، واكمال املقرر 
الدراســي، اما الكســول فسيأتي 
مبئة حجة وحجة كــي يتهرب من 
واجبات جميلة  انهــا  واجباته، مع 
إذا مــا قارناها مبا ســيترتب عليه 

اهمالها من واجبات مستقبلية.

الصباح الجديد - وكاالت:
تبحث شــركة "فيس بــوك" عن 
مهندســني وباحثــني فــي مجال 
"سلســلة الكتــل" وبالتحديــد 
عالم في مجال البيانات، ومهندس 
مهندســي  جانب  إلــى  بيانــات، 
برمجيــات، لينضمــوا إلــى فريق 

سلسلة الكتل اخلاص بها.

وفي إعــالن التوظيف، كتبت فيس 
بــوك: "إن فريق سلســلة الكتل، 
شــركة ناشــئة داخل فيس بوك، 
حتمــل رؤية جلعل تقنية سلســلة 
الكتــل تعمــل على نطــاق فيس 

بوك".
وأضافت: "أنهــا مجموعة صغيرة 
وســريعة النمو ولكنهــا موهوبة 

من األشخاص الذين لديهم شغف 
بتغيير العالم".

فـــإن  إعالمية،  تقاريــر  وحســب 
اإلعـــالن هــذا يأتــي فيمــا يبدو 
كمســعى مـــن الشــركة إلــى 
مضاعفة جهودهـــا فــي التحول 
إلى "الالمركزية" جتـدر اإلشارة إلى 
أن سلسلة الكتـــل أو مـا يُـعرف 

أيضـًا بـ "بلـــوك تشيـن" وهــي 
قاعـــدة بيانـــات مـــوزعة متتـاز 
بقدرتهـا على إدارة قائمة متزايـدة 
وحتتـوي  املسماة،  السجالت  مـــن 
كل كتلـــة علـى الطابـع الزمنـي 
ورابط إلـــى الكتلـــة السابقـة. 
وتشــكل سلسلـــة الكتل عماد 

العمالت الرقميـة املشفـرة.

فرص عمل في فيس بوك لمختصين في "سلسلة الكتل"

محبوب الكلب )القلب ( اهلل يخلي ..
اليندل وال... يخليني أدلي ..

أكله الدرب هذا..يكلي ال..ذاك ..
 كلمات أغنيــة بغدادية قدمية ، بطعم 
ونكهة املاضي اجلميــل ، حتمل الكثير 
مــن املعانــي والــدالالت العاطفيــة 
والقيمية،  واالنســانية  واالجتماعيــة 
نتلمس بني ســطورها احلــب احلقيقي 
والعاطفــة الصادقة ، واحلرص على من 

نحب . 
والنَِّصيَحــُة عند أهــل اللغة والكالم 
: قــوٌل فيه دعوٌة إِلى صــالح ونَْهٌي عن 
فســاد . واجلمع : نَصائُح ..و تعني أيضا 
إخالص الرأي في الدعوة إلى اخلير وهي 
حتري فعــل اوقول فيه صــالح صاحبه 
تتضمن : اإلصــالح والصدق واإلخالص 
الدين  النصيحة هــي عماد  واحملبة الن 
وقوامه ، فجمع فيها الدين كله أشارة 

لعلو شأنها وعظيم منفعتها .
 تعرضــت اآلغانــي العراقيــة للكثير 
من املواضيع احلياتيــة والتي عبرت من 
خاللها عــن الواقع والبيئة االجتماعية 
التــي نعيشــها ونتعايــش معهــا ، 
فنجد فــي طيات كلماتهــا ومعانيها 
والوصــف  العتــاب  ومضامينهــا.. 
والتهديد  والتحذيروالتخديروالتوســل 
والوعيد أضافــة الى "النصيحة"..لكن 
يبدو أنــه ونظرا لطبيعتنــا وتركيبتنا 
"النصيحة"  نرفض  ..فأننا  االجتماعية 
واالســتفادة من مشورة رجاالت العقل 
واحلكمــة على خالف الكثيــر من االمم 
العريقة التي أتخذ حكامها وملوكها.. 
من أصحــاب احللم واملوعضــة واخلبرة 
ناصحني ومستشــارين لهم .. يدلوهم 
على طريق الصواب ، فالتجارب السابقة 
والظروف القاســية التي مرت بشعبنا 
على مــدى العقود املاضيــة خير دليل 
على هذا.. ويعزو خبراء الطب النفسي 
ذلــك.. بان الكثير من أفــراد مجتمعنا 
وخاصة  بسهولة  النصيحة  اليتقبلون 
شريحة الطبقة السياسية واملسؤولني 
وأصحاب املناصــب .. الن الكثيرمنهم  
االجتماع  علمــاء  وبحســب  مصابون 
بعقد واشكاليات عديدة بحيث يكابرون 
على أنفســهم بقبــول النصائح من 
اآلخرين أضافة الــى عنادهم ورفضهم 

لكل رأي سديد قد ينقذهم مما هم فيه  
، حيث يعتقــد الكثير من هؤالء بإنهم 
يفهمون في كل شــئ مبجــرد اجللوس 
على "الكرسي "، وهذا ماعبرعنه احد 
مطربينا الشــباب في كلمات أغنيته 
التي  يقول مطلعها )عنودي ..عنودي .. 

ياهو اللي  يفهمه ( !!
أن املســؤولية االخالقية واالنســانية 
واالجتماعيــة ، تتطلب منــا أن نكون 
مخلصني في تقــدمي النصح ملن نحب  
بغض النظر عــن طبيعة هذه العالقة 
وعلى وجه اخلصــوص ملن يحيطون بنا 
... كذلك  ســواء في البيت اوالعمــل 
من يتشــارك معنا فــي الهم واملصير 
واملستقبل ...وهذا ماأكدته طيبة الذكر 
املطربة الراحلة  زهور حســني في أحد 
روائعها التي تغنت بها وأنشدت تقول 
) تفرحون نفرحلكم ... حتزنون نحزنلكم 
...واللي ميسكم ميســنا .. روحي تتلوع 
( نفرح  .... احبكم أحبكــم  كبلكــم 
تربينا  حلزنهم...هكذا  ونحزن  لفرحهم 
..هكذا تعلمنا  نحن "الناصحون" ..أما 
"املنصحون" ..فذلك يتوقف على مدى 
قبولهم للنصيحة وتعاطيهم معها... 

والرجوع عن اخلطــأ... أوعن أتخاذه  
لقــرارات غيــر صائبــة..أو 

بانه  تقدير  على  االعتراف 
بات المييز بني مايضره وما 

ينفعه !
االحيان  مــن  الكثير  في 

الى  "الناصــح"  يتعــرض 
"املنصوح"..وفــق  مــن  األذى 
نظريــة "خيراً تعمل ..شــراً 
تلقــى " وقــد  يذهــب املرء 
يعد  وقد  نصيحتــه  ضحية 

بعض "املســؤولني والساسة" 
تقــدمي النصيحة  لهــم خطاً 

أحمــرأ الميكن جتــاوزه ، الن ذلك 
ميثل أهانة لعقولهم وتصرفاتهم 

وســلوكهم بحســب أعتقادهــم 
..وهذا ماحصــل للخروف الذي أصبح 
كبش فــداء جزاء نصيحتــه .. تقول 
احلكايــة " ان طبيبــا ً قــال للمزارع:  

إذا  لــم  يتعافى  "حصــــــــــانك"  
فــي غضون ثالثة  أيــام ،  فيجب قتله  
والتخلــص منه ؟  ســمع اخلروف كل 

شــيء ، فأســرع الى صديقه احلصان 
يخبره ويرجوه النهوض والعودة للعمل 
، لكــن احلصان لم يســتطيع الوقوف 
علــى قدميه .. النــه كان متعباً جداً ، 
وكرر اخلــروف محاولته في اليوم الثاني 
قائالً له : انهض بسرعة... لكن احلصان 
الثالث  اليوم  لم يســتطيع أيضاً،وفي 
قال اخلروف : للحصان انهض ياصديقي 
بسرعة و إال سيقتلونك ، عندها نهض 
احلصان على قدميه ، وعندما شــاهده 
املزارع على هــذا احلال ..طار من الفرح ، 
وصاح بأعلى صوتــه : يجب أن نحتفل 
بهــذه املناســبة ... ونذبح اخلــروف .. 
الذي أراد أن يعلمنــا كيف نتصرف مع 

احلصان!!
وفي موضــع آخر طلبت أمرأة  نصيحة 
جارها صاحب محل احللويات واملعجنات 
حول سلوك زوجها التي شكت منها.. 
فقال لها الفران بحســب أختصاصه : 
كالبسكوتة  واملراة  كالشــاي  "الرجل 
..فاحــذري أن تنغمســي في الشــاي 
فتختفني ويبقى الشاي وحده... عندها 
سيبحث الرجل عن بسكوتة أخرى !" .

• ضوء
مــن  هنــاك 
يصنــــعــــون 
 ، التاريــخ 
وهنــاك مــن 

تصنعهــم 
الصدفة !

محبوب القلب..!

عاصم جهاد

رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

صحيفة يومية سياسية مستقلة
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منه  الفنانــة  كشــفت 
فضالي، من خالل حسابها 
مواقع  بأحد  الشــخصي 
التواصــل االجتماعي عن 
تعرضهــا ألزمــة صحية 
جعلتهــا طريحة الفراش 

ملدة يومني.
وحتدثــت "فضالــي"، عن 
وعكتهــا الصحية قائلة 
انهــا تعرضت الــى ازمة 
لدرجة  صعبــة  صحيــة 
قريبا  املــوت  رأيــت  "إني 
أزمتي  لأسف  لكن  مني، 
صحية  ليست  احلقيقية 

امنا اجتماعيــة، اذ وجدت 
ان العالقــات والصداقات 
مجرد وهــم، ألني عملت 
ولم  غيري  اجل  من  كثيرا 
أجــد منهم واحــدا الى 

جانبي".

حلــت النجمــة الكبيرة 
جوليــا روبيرتس كضيفة 
راديــو  حلقــات  أحــد 
األميركــي   SiriusXM
أعمالها  عــن  للتحــدث 
املرتقبــة  الفنيــة 
اإلنســانية  ونشــاطاتها 
موســم  خالل  املتنوعــة 

الكريسماس.
 وقالــت جوليــا روبيرتس 
في  أســعدها  ما  أكثر  أن 
الذي  التصريح   ،2018 عام 
ميركل  ميجان  به  خرجت 
روبرتس  تعتبر جوليا  بأنها 
قدوتهــا وأنها حتصل على 
كثير من اإللهام من أعمال 

جوليا السينمائية.
كما كشــفت جوليا أنها 
خالل  وقتها  ســتخصص 
الكريســماس  أعياد  مدة 

املستشــفيات  لزيــارة 
لوس  مبدينــة  واملالجــئ 

أجنليس. 
يذكــر ان جوليــا روبرتس 
ســاهمت في العديد من 
التابعة  اخليرية  املنظمات 
لليونيسيف، وزارت العديد 
هايتي  مثــل  الــدول  من 
للنوايا  للترويــج  والهند، 
اشتهرت  كما  احلســنة. 
والناضجة  املؤثرة  بأدوارها 

حتى الكوميدية منها.

النجــم  يســتكمل 
تصوير  إمام  عادل  محمد 
فيلــم  فــي  مشــاهده 
"لــص بغداد" فــي عزبة 
ينّفذ عددا  إذ  املســلمي، 
األكشــن  مشــاهد  من 
واملطــاردات حيــث يقوم 
عدد مــن أفــراد عصابة 
الدرامي  الســياق  ضمن 
في  مبطاردتــه  للفيلــم 
ويحاول  املســلمي،  عزبة 
ويســتمر  منهم  الهرب 
التصوير ملــدة يومني في 
الديكور نفســه، وبعدها 
ينتقل إمــام لديكور آخر 
مشــاهد  الســتكمال 
شــوارع  في  املطــاردات 

القاهرة.

يذكــر أن فيلــم "لــص 
بغداد" من بطولة محمد 
إمام وفتحي عبد الوهاب 
الرحمن  ومحمــد عبــد 
وياســمني رئيس، وصالح 
رزق،  وأحمــد  عبــداهلل، 
تامر  تأليف  ومن  وآخرين، 
أحمد  وإخــراج  إبراهيم، 
وإنتاج  موســى،  خالــد 

شركة سينرجي فيلمز.

منة فضالي

محمد امام

جوليا روبرتس

أخبــارهــــــــــم عادات سيئة تجنبها لكي ال تنعس في أثناء القراءة

النعاس في أثناء القراءة

جمال جصاني

في كتابه )ما وراء االوهام( يقول ايريش فروم: )ان مجتمعات 
وطبقات آيلة الى االنهيار، لهي أشــد تشبثاً بتخيالتها 
واوهامها، ألنها لن جتني شــيئأ من وراء احلقيقة(. عبارة 
وكأنها كتبت لوصف حال العراق وســكانه من شــتى 
الرطانات والهلوســات واألزياء، وكيــف تتداول اموره بني 
قوافل وعصابات وجماعات، ال تتميز عن بعضها البعض 
اآلخر اال مبنسوب البطش والشــراهة وكراهة كل ما له 

صلة بالوعي واحلقيقة والعدل واجلمال.
 بالرغــم مــن مــرور عقد ونصــف علــى زوال النظام 
التوليتاري، والذي اجهز على القسم االعظم من قدرات 
العراقيني العقلية والوجدانية؛ اال انهم ما زالوا يهيمون 
في دروب الغيبوبة والتشــرذم والضياع، بفضل القوافل 
)اجلديدة-القدميــة( من قراصنة املنعطفــات التاريخية، 
والذيــن تلقفوا مقاليد امــور البلد، حيث لم يشــذوا 
عن اســالفهم في التمسك بثوابت الرســائل اخلالدة 
واملتمحورة في ضــخ املزيد من االوهــام واالكاذيب الى 

ترسانتها املترهلة اصالً. 
لســت بصدد رفد العتمة في املشــهد العراقي الراهن، 
باملزيد من السوداوية والتشاؤم واالحباط، لكنها الوقائع 
واملعطيات تتحدث عن مســتويات وحجم التشــبث بـ 
"تخيالتها وأوهامهــا" واصرارها على املضي قدماً صوب 

الهاوية.
 الوقائع والنتائج الفعلية هي من تؤكد ان آخر ما نحتاجه 
حالياً؛ هو املعلومة واحلقيقة، وما املصائر التراجيدية التي 
عصفت وما زالت تتربص بكل حماس، مبن رمتهم االقدار 
في دروب التقصي عن مثل تلك احملظورات التي تســتفز 
امن واســتقرار مستنقعاتنا الراكدة واملسورة بالغيبوبة 
املزمنة والهلوســات؛ اال دليل واضــح على ذلك النحس 
العضال الذي ما زال يرافقنا منذ أكثر من الف عام وعام.

ميكننا التعرف على ما تعيشــه املعلومة واملعرفة من 
اغتراب في مضاربنا؛ من االتفاق الرســمي والشعبي 
من كل ما ميت بصله لهما، وحيث الهيمنة الواســعة 
لضدهما النوعي )الهلوسات واالوهام( والتي نشاهدها 
حتيط بنــا وتطبع تفصيالت احليــاة اليومية للغالبية 
املطلقة من سكان هذا الوطن مبيسمها ومتطلباتها.

 لذلك لم تعد املعلومة غير مجدية وحســب، بل صارت 
مؤملة جملتمعات انحدرت الى قاع الهاوية.

 هذا الواقع البائس يفســر لنا سر جزء كبير من العجز 
والفشل والهزائم املتكررة، وسر ارمتاء قطاعات وشرائح 
واســعة منا في أحضــان أكثر املنظومــات العقائدية 
والفكريــة انحطاطاً وتخلفاً وهمجيــة، وعلل كل هذا 
االنحسار واجلفاف لقوافل العقل والفكر والنقد واخللق 
واالبتكار. ومن هنا ميكننا ايضاً التعرف على العلل التي 
تقف خلــف كل هذه االخفاقات التي عشــناها برفقة 
ارقى منظومة سياســية عرفتها االمم احلرة، اي النظام 
اجملربة وصناديقــه ومفوضيته،  ومدوناتــه  الدميقراطي 
والتي حتولت لدينا الى وســيلة العادة تدوير الشــرعية 
ملمثلي خيباتنا، ومبا يتفق وثوابت الركود املمتد من الفاو 

لزاخو.
 ان املوقف من "املعلومة" والتي تشــكل االســاس الذي 
نهض عليه عالــم اليوم، يحدد لنا نــوع مآالت ومصائر 
اجملتمعــات والدول، فمن وضعها حــق قدرها ارتفعت به 
الى ما يســتحقه من رقي وازدهار، ومن نبذها واحتقرها، 
ركلته الى ما يليق به من كهوف التشــرذم واالنحطاط. 
ومن االهمية مبكان االشــارة الى ان املوقف منها ال يتجزأ 
وال ينســجم مع االنتقائية والرغبات الفردية والفئوية، 
فاملعلومــة كل واحــد مــن املاضي الى احلاضــر متهيداً 

للمستقبل. 
وهذا ما ســطرته اجملتمعــات والدول التــي ارتقت الى 
السنام االعلى من التطور واالزدهار االقتصادي والعلمي 
والقيمــي، حيث ال وجــود بينها ملن وصــل الى ذلك عبر 

احلنني الى املاضي ورسائله اخلالدة...    

ومضــة

آخر ما نحتاجه.. المعلومة

الصباح الجديد - وكاالت:
الفنانــني  مــن  العديــد  تضامــن 
اللبناني  الفنــان  والسياســيني مع 
النتقادات  تعرضه  بعد  عالمة  راغب 
من أحد النواب بسبب أغنيته "طار 

البلد".
وطرح عالمة األغنية مؤخرا على 
صفحته فــي موقع "يوتيوب"، 
احتجاجات  األغنيــة  وحتمل 
علــى األوضــاع االقتصادية 
في  والسياســية  واألمنية 
"التيار  ممثــل  وأجاب  لبنان. 
الوطني احلر" حكمت ديب 
األغنية  عن  ســؤاله  عند 
قائال: "طار البلد… هذا الزم 
تصريح  وأثار  راسه".  يطير 
ديــب اســتياء العديــد من 
اللبنانيني  والسياسيني  الفنانني 
حيث غرد النائب فادي ســعد عبر حسابه 
اخلاص على موقع "تويتر" قائال: "كل التضامن 
مع الصديق راغــب عالمة، لبنــان من دون فن 

ومن دون حريات. ما بيعــود لبنان". وقال الفنان 
اللبنانــي عاصــي احلالني: "لن تنبعث شــرارة 
اإلصالح في هذا الظــالم احلالك، إال إذا تعلمت 
الشــعوب، وحافظت على حقوقهــا، ودافعت 
عنهــا بالثــورة القائمة على العلــم والعقل 
وتقبل اآلخر، وليس يا ســعادة النائب من خالل 
تقطيع الرؤوس، نحن بلــد دميقراطي ولنا احلق 
في التعبير والتغيير.. وما منوطي راسنا إال للي 

خلقنا.. كلنا راغب عالمة".
وأكد وزير اإلعالم اللبناني ملحم الرياشــي عبر 
حســابه على "تويتر" أن: "راغــب عالمة، ونزار 
فرنســيس، وجان ماري الرياشــي يغنون وجع 
الناس، و"طار البلد" خوفا على البلد ما يطير.. 
البلــد معكم، وجعنــا وجعكم، وبدنــا البلد 

يبقى".
وكتب اإلعالمي نيشان في "تويتر": "من نوائب 
الدهر أن يتفوه نائب مسؤول بكالم غير مسؤول 
يســيء إلى فنان ترفع الرؤوس مبســيرته، أكاد 
أجزم أن األستاذ حكمت ديب نادم على تعبيره. 
راغب عالمة لك وفير االحتــرام والتقدير، ونزار 

فرنسيس، وجان ماري رياشي".

فنانون يساندون راغب عالمة 
بعد "طار البلد"

الصباح الجديد - خاص: 
دعا املوســيقار العراقــي الفنان نصير 
شــمة الى اعادة هيكلــة وزارة الثقافة 
ســيادية،  وزارة  وجعلهــا  العراقيــة 

وتأهيلهــا، ماليــا واداريــا، 
للثقافة  رافعة  لتكون 

وقت  في  والفنــون 
احــوج ما يكون 

الى  العــراق 
هذه  مثــل 

اخلطوة. 
ل  وقــــــا
ن  لفنــــا ا

شــمة 

في حديث خاص مــع "جريدة الصباح" 
امــس "ان ميزانيــة وزارة الثقافة على 
من  جليش  رواتــب  تذهب  محدوديتهــا 
املوظفني، فيما ال تنال البرامج الثقافية 
الثقافة  ترويــج  ومشــاريع  والفنيــة، 
بالتراث  العالم  وتعريــف  العراقية 
العراقي الثقافي اي تخصيصات 
تذكر، وهذا ادى الى تراجع مكانة 
واالبداعي  الثقافــي  االنتــاج 
وسمعته في الساحة العربية 
والعامليــة، فيما تعاني الوفود 
الثقافية العراقية التي تكلف 
العربية  بالعواصم  باالتصــال 
التخصيصــات  شــحة  مــن 

وفقرها".  وعبر شــمة في ختام حديثة 
عن ثقته فــي كفاءة املثقفني العراقيني 
ومبدعي الفنون اخملتلفة واقترح تشكيل 
مجلــس الدولة للثقافــة لبناء اخلطط 
النهضويــة كمــا يحصل فــي الدول 
االخــرى، وقال "املطلوب هــو النظر الى 
وزارة الثقافــة كجهــة مهمــة ال تقل 

اهميتها عن رئاسة الوزراء".
وكانت صحيفــة صادرة فــي لندن قد 
نســبت الى الفنان نصير شــمة كالما 
يتضمــن دعــوة حلــل وزارة الثقافة في 
العــراق، لكنــه اكــد فــي حديثة مع 
املنسوب  التصريح  ان  اجلديد"  "الصباح 

اليه غير دقيق. 

مطلوب إعادة هيكلة وزارة الثقافة وجعلها سيادية
نصير شمة لـ"الصباح الجديد": 
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