
عنوان الجريدة: بغداد ـ الوزيرية / رقم االيداع في دار الكتب والوثائق ببغداد 777 لسنة 2004 / رقم االعتماد في نقابة الصحفيين العراقيين 301 / طبعت بمطابع دار الصباح الجديد للصحافة والنشر

Thu. 17 Jan. 2019 issue (4097)اخلميس 17 كانون الثاني 2019 العدد

ASSABAH ALJADEED

16 صفحة

صاحب االمتياز رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

يومية سياسية مستقلة
السنة الرابعة عشرة

assabahaljaded@yahoo.com
www.newsabah.com

alsabahaljaded@gmail.com

ملحق "       " 

بغداد - وعد الشمري:
كشــف النائب عن حتالف البناء 
عباس يابر، امس األربعاء، عن وجود 
نيابي الســتبدال االسماء  حراك 
املطروحة لشغل احلقائب الوزارية 
الشــاغرة، فيمــا أكــدت قائمة 
ســائرون، امس ايضا، أن تقسيط 
مترير الوزارات على دفعات ســمح 
نقضــت  جديــدة  اراء  بدخــول 
االتفاقــات بــن حتالفــي البناء 
واالصالح، الفتــة إلى انها تفّضل 
اســناد احلقائب االمنية بالوكالة 
تنتمي  لشخصيات  منحها  على 

إلى احزاب سياسية.
وفيمــا بينت أن رئيــس مجلس 
الوزراء عادل عبد املهدي سيتولى 
تقدمي مرشح جديد لوزارة التربية 
بدالً عن شــيماء احليالي بعد أن 
ثبت ارتباط افراد عائلتها بتنظيم 
داعــش اإلرهابــي، رجــح النائب 
البديلة  يابر طرح االسماء  عباس 
قبل  آخر جلســة  في  للتصويت 

انتهاء الفصل التشريعي.
وقال يابــر في تصريــح اطلعت 
عليه الصباح اجلديد ان " األسماء 
لن متــرر مالم  املطروحــة حاليا 
بشــخصيات  اســتبدالها  يتم 
الــوزراء"،  رئيس  قبــل  أخرى من 
مؤكدا " وجود حــراك بن القوى 
األسماء  الســتبدال  السياسية 
بأخرى وعرضها للتصويت عليها 

في آخر جلسة قبل ذهاب البرملان 
في عطلة تشريعية”.

مشيرا إلى أن "البرملان سيمضي 
القوانن  من  عدد  اكبر  بتشــريع 
مبا فيها مشــروع قانــون املوازنة 

االحتادية لعام ٢٠١٩".
وفــي الســياق، قــال النائب عن 
القائمــة رياض املســعودي، في 
حديث إلــى "الصباح اجلديد"، إن 
"موضــوع اســتكمال الكابينة 
لدى  اولويــة  الوزاريــة يشــكل 

الشارع العراقي
وأضاف املسعودي، أن "قسماً من 
القوى السياســية تبــّن أنها ال 
متلك الرؤيــة الكاملة في اختيار 

املرشحن للوزارات".
 وأشــار، إلــى أن "اتفاقاً حصل 
مع تشــكيل احلكومة واســناد 
إلــى عادل عبــد املهدي  املهمة 
بضرورة ابعاد احملزبن عن املناصب 

الوزارية".
ويرى املســعودي، أن " تقســيط 
الوزارات على عدة جوالت ســمح 
لدخول اراء جديــدة تتعلق بالية 
اجناز ملف الكابينة الوزارية وخرق 
املبرم بن كتلتي االصالح  االتفاق 

والبناء".
ويواصــل، أن "املرحلــة الثانيــة 
والثالثــة مــن التصويــت على 
خالفات  ظهرت  املتبقية  الوزارات 
حقيقيــة وتصــدع بــن الكتل 

السياســية ادى إلى حصول حتد 
كبير امام اجناز امللف".

القوى  "رؤيــة الغلب  وحتدث، عن 

تأخير حسم  يتم  بأن  السياسية 
الوزارات املتبقية السيما حقيبتي 
الداخلية والدفاع ملا بعد العطلة 

التشريعية".
"انضاج  إلــى  املســعودي،  ودعا 
اتفاق تشــكيل احلكومــة؛ ألننا 

امام حتديــات قد تكون اكبر خالل 
املرحلة املقبلة".

تتمة ص3

البناء: حراك نيابي الستبدال مرشحي الوزارات الشاغرة 
بغداد - الصباح الجديد:والتصويت على البدالء قبل العطلة التشريعية

املالية  اللجنــة  عضو  كشــف 
النائب احمد مظهر عن  النيابية 
ادراج مكافــأة نهاية خدمة تبلغ 
10 مالين دينار ملنتســبي اجليش 
الســابق باملوازنة ، مبينا ان هذه 
لـ"انصاف" شريحة  تأتي  اخلطوة 

واسعة من الشعب العراقي.
وقــال مظهر فــي بيــان تلقت 
منه،  نســخة  اجلديد"  "الصباح 
أن "املوازنــة العامة لعام 2019 مت 
تضمن فقرة فيهــا بالزام هيئة 
مكافأة  صــرف  العامة  التقاعد 
نهايــة خدمة ملنتســبي اجليش 

الســابق علــى ان ال تزيد عن 10 
مالين دينــار" ، مضيفا انه "في 
احملدد  املبلــغ  املنحة  جتــاوز  حال 
 2019 لسنة  تخصيصات  ووجود 
فســيتم صــرف ما تبقــى من 
املئوية  النسب  حســب  املكافاة 

من املبلغ الكلي املتبقي". 
وتابع مظهر، ان "التوجه نحو هذه 
اخلطــوة ياتي النصاف شــريحة 
وان  العراقي  الشعب  واسعة من 
العامة ســتكون  التقاعد  هيئة 
ملزمة بصرف هذه املســتحقات 
املوازنة  علــى  املصادقــة  بعــد 

العامة".

بغداد - الصباح الجديد:
البناء  حتالــف  في  اتهم عضــو 
امــس االربعاء، احملافظــن الذين 
فــازوا بعضوية مجلــس النواب، 
ولم يتركــوا مناصبهم، بالبحث 
عن املنافع املالية، وعدها ســببا 
احملافظ،  مبنصــب  لتمســكهم 
مشــيرا الى ضبابية في البرملان 
لعدم اتخاذه القرارت بشأن الذين 

لم يؤدوا اليمن الدستوري.
وقــال عضــو التحالــف النائب 
حســن اليســاري فــي تصريح 

اطلعت عليــه الصباح اجلديد ان 
ترك  وعدم  باملنصب  "التمســك 
والتوجه  ملناصبهــم  احملافظــن 
نحــو البرملــان، يوضــح حقيقة 
بحث هؤالء االشخاص عن املنافع 

املادية".
واضــاف ان " لدى البرملان ضبابية 
تلــزم  قــرارات  اتخــاذه  بعــدم 
الى  بعضويته  الفائزين  احملافظن 
ايضــاح موقفهــم النهائي من 
او  كمحافظن  مبنصبهم  البقاء 

االلتحاق كنواب" .

بغداد - الصباح الجديد:
ملنظمة  العامــة  املديــرة  عدت 
اليونســكو أودري أزوالي أن إعادة 
إعمــار مدينة املوصل  ســتكون 
"صعبة" خصوصا بسبب انتشار 

األلغام.
وقالت خالل زيــارة قامت بها الى 
مدريد "إنه مشــروع طموح جدا 
"نعلم  مضيفة  صعــب"،  لكنه 
وقتا طويال  ذلك سيســتغرق  أن 
جدا" ، وتابعت بالقول أن مشروع 
إعادة اإلعمار " ما يزال في بداياته 
"احلاجة  الى  مشيرة  العمالنية"، 
املســيرة  الطائرات  الســتخدام 
وجود  بســبب  األضرار  لتقييــم 

األلغام".
اليونســكو  منظمــة  وكانــت 
أطلقت فــي ايلول املاضي مبادرة 
جلمع األموال من أجل إعادة إعمار 

املوصل.
وقالــت في هــذا الصــدد "لقد 
جمعنــا أكثــر بقليل مــن 100 
مليــون دوالر لهذه املبادرة، واملبلغ 
كبير على مستوى اليونيسكو"، 
معربــة عــن "االرتيــاح لهــذه 

النتيجة".
املئة مليون دوالر  ومن أصل مبلغ 
هنــاك هبة من نحــو 50 مليون 
العربية  اإلمــارات  دولة  من  دوالر 

املتحدة.

10 ماليين دينار مكافأة نهاية 
خدمة لمنتسبي الجيش

 السابق بالموازنة

اليساري: منافع مالية وراء تمسك 
المحافظين بمناصبهم رغم فوزهم 

بعضوية البرلمان

اليونسكو: اعمار الموصل صعب 
ويحتاج وقتا لكثرة االلغام 

مجلس النواب العراقي

a

بغداد - الصباح الجديد:
والطاقة  النفط  جلنة  كشــفت 
النيابيــة، األربعاء، عن هدر مالي 
بقيمة 17 مليون دوالر في العقد 
أبرمتــه شــركة ناقالت  الــذي 
لوزارة  التابعة  العراقيــة  النفط 
العربية  النفط، مــع الشــركة 

لنقل البترول.
وقال عضو اللجنة، النائب جمال 
بيان  في  احملمــداوي،  الزهرة  عبد 
تلقــت الصباح اجلديد نســخة 
منــه،  إن "عقد الشــراكة الذي 
أبرمته شــركة ناقــالت النفط 
النفط  لوزارة  التابعــة  العراقية 
العربيــة لنقل  مــع الشــركة 
البترول، تضمن هدرا باملال يتجاوز 
) ١٧( مليون دوالر لثالثة اشــهر 
فقط هي ) نيســان ، أيار وحزيران 
٢٠١٨( في عملية غير مســؤولة 

وتثير الدهشة واالستغراب".
وتابــع احملمــداوي: "إذ تســتورد 
الغاز  زيــت  العراقية  احلكومــة 
مببلغ ٦٦٠ دوالراً لكل طن وتبيعه 

العربيــة مببلغ  الشــركة  لهذه 
)٣٤٠( دوالراً لكل طن وبخســارة 
تتحملها املوازنــة العامة للبلد 
لصالــح الشــركة املذكــورة"، 
اخلسارة  لتلك  "ويضاف  مضيفاً: 
بيع النفط األســود الــذي ميثل 
مخرجات عمــل املصافي احمللية 
بســعر )١٢٠( دوالر لكل طن في 
حن يبلغ الســعر العاملي للطن 
 )٤٤٠( األسود  النفط  من  الواحد 
دوالراً بفارق تخسره الوزارة بسبب 
قيــام شــركة توزيــع املنتجات 
النفطيــة بتجهيــز الشــركة 
) ٦٣ الف طن(  العربية بكميــة 
نفــط اســود و ) ١١ الــف طن ( 
زيت الغاز خالل االشــهر الثالثة 
املذكــورة بعنوان وقــود إلى ) ٧ ( 
ناقالت مؤجرة من قبل الشــركة 

العربية".
ولفــت، إلــى أن "أرباح شــركة 
ناقــالت النفــط العراقيــة من 
املذكورة  لألشهر  التأجير  عملية 
ال يتجــاوز ٥ مليــون دوالر فقط، 

ومجمــل خســارة وزارة النفط 
الناجمة عن تلك املعامالت بلغت 
بحدود ٢٣ مليون دوالر"، مشــيراً 
إلى أنــه "من املالحظــات على 
نفس العقد انه ألغى حق اجلانب 
مشــاركة  عقود  بابرام  العراقي 
ملدة ٢٠ سنة بخصوص تصريف 
وتصدير  اخلــام  النفــط  وبيــع 
النفطيــة ومنح هذا  املنتوجات 
احلق بشــكل احتكاري للشركة 
العربيــة ممــا يعنــي ان حصول 
اي خلــل او تلكؤ فــي عمل تلك 
الشركة قد يهدد مصدر التمويل 
الرئيســي للموازنة و االقتصادي 
للعراق  يســمح  ال  ألنه  العراقي 
بايجاد بديل له او خيار اخر يفك 

األزمات في هذا اجملال".
الرقابية  الدوائر  ودعا احملمــداوي، 
إلى "كشــف اجلهات املســببة 
لهذا الهــدر املالي الكبير وتقدمي 
املتورطــن للقضــاء و فســخ 
العقد مبا يضمن مصالح العراق 

االقتصادية"

تقريـر

الطاقة النيابية تكشف هدر 17 مليون دوالر بعقد نفطي

بغداد ـ الصباح الجديد:
كشفت اللجنة املالية النيابية، 
أمــس االربعــاء، عــن التــزام 
 25 بتسديد  العراقية  احلكومة 
تريليون دينار من املوازنة كديون 
وقروض  النفطية  للشــركات 
الديون،  مــن  وغيرها  الفالحن 
مشــيرا الى ان اجمالي املوازنة 

هو 133 تريليون دينار.
فيصل  اللجنــة  عضــو  وقال 

العيساوي في تصريح صحافي، 
ان 'موازنــة 2019 فيهــا عجز 
وخارجي  داخلي  واقتراض  كبير 

وليست هادفة في بنودها'.
90 % من  واضــاف ان 'نســبة 
باملئــة  و10  مكــرر  املوازنــة 
االضافــات اجلديدة وغير واضح 

هل هي استثمارية ام خدمية'.
'موازنة  ان  العيســاوي  وتابــع 
2019 بلغــت 133 تريليون دينار 

منها 15 تريليــون ديون، اضافة 
شــركات  مســتحقات  الــى 
لتبلغ  النفطيــة  التراخيــص 
 25 من  اكثر  املدفوعات منهــا 

تريلون'.
وتابع ان 'نســبة التضخم في 
العراق 2 باملئة وهناك تخوف من 
زيادته بسبب فترة احلصار قبل 
2003 وهو مــا يتم التريث فيه 
كون موازنة 2019 فيها رؤية قد 

تودي الى تضخم'، مشددا على 
'احلاجــة الى فلســفة جديدة 

للموازنة'.
واضــاف ان 'اكثر مــن 60 باملئة 
رواتــب ونفقــات ومــا تبقــى 
املواطن  تســتهدف  استثمارية 
الفقيــر والعاطلــن والرعايــة 
باالضافة الى انشــاء مشــاريع 
خدمية واكمال مشاريع متوقفة 

فيها نسب اجناز عالية'.

واوضح العيســاوي ان 'اكثر من 
العراق من  باملئة من امــوال   90
العملــة الصعبــة تخــرج الى 
اخلارج بســبب االســتيراد لكل 

شيء'.
دوالر  مليــار   68' ان  وكشــف 
مبيعات فــي البنك املركزي ملزاد 
الــدوالر خــرج منهــا 64 مليار 
كبضائــع  وعــادت  لالســتيراد 

اغرقت السوق'.

25 تريليون دينار ديون للشركات النفطية 
وقروض الفالحين من أموال الموازنة

بغداد – الصباح اجلديد
العمليــات  قيــادة  أعلنــت 
املشــتركة، األربعاء، عن دفعها 
بتعزيــزات عســكرية إضافية 
السوري  احلدودي  الشريط  نحو 
العناصر  تســلل  ملنع  العراقي 
اإلرهابية الى العراق، نافية وجود 
أية نيــة لدخول تلك القطعات 

في سوريا حملاربة “داعش”.
العمليات  باسم  املتحدث  وقال 

العميد يحيى رسول في تصريح 
امس،  اجلديد  الصبــاح  تابعته 
املشــتركة  العمليات  “قيــادة 
دفعت بتعزيــزات إضافية على 
الشــريط احلــدودي العراقــي 
ملنع تســلل العناصر اإلرهابية 
عمليات  انطــالق  مع  بالتزامن 
قوات سوريا  بن  داخل ســوريا 

الدميقراطية )قسد( وداعش”.
وأضاف رســول، انــه “ال صحة 

لإلنباء التــي حتدثت عن وصول 
قــوات عراقيــة للدخــول في 
العمق الســوري بــل هو تعزيز 
االمــن وإنهــاء اي خطــر على 

احلدود املشتركة”.
وتابــع رســول ان “احلديث عن 
وصول 30 ألف جندي من اجليش 
مبالغ فيــه الن العديد املذكور 
يكفي لشن حرب كاملة وليس 

لتامن احلدود”.

التعزيزات العسكرية على الحدود لمنع 
تسلل اإلرهاب وليس لدخول العمق السوري

اكثر من 3 آالف إيزيدي ما زالوا بعداد 
3المفقودين البيشمركة تنفي انشاء قاعدة أميركية 

2في اقليم كردستان وتفند وصول وحدات اليه

سائرون يفّضل اسناد الحقائب األمنية بالوكالة على منحها لمتحزبين

بغداد - الصباح الجديد:
حملاربــة  العراقــي  املركــز  حــذر 
الشــائعات، املواطنن من إشــاعة 
خطيرة يجــرى ترويجها في مواقع 

التواصل االجتماعي في العراق.
وقــال املركز فــي تقريره عــن أبرز 

واخطر الشائعات التي يتم الترويج 
لها في مواقع التواصل االجتماعي 
والشارع انه "مت رصد إشاعة تتحدث 
عن وجود تعيينات في االستخبارات 
واالمــن الوطنــي واخملابــرات ويتم 
يتم  وهميــة  روابــط  اســتخدام 

مــن خاللها طلب مستمســكات 
للمواطنــن الغــراض غامضــة" 
مشدداً على عدم التعامل مع هذه 

املواقع والتواصل معها".
الى "وجود مجاميع منظمة  وأشار 
على  لالحتيال  تقني  بشكل  تعمل 

اخلريجــن والعاطلن عــن العمل" 
مؤكدا أن "اجلهات املعنية نفت وجود 
هكذا اعالنات من اجلهات الرسمية 
وأن وجــدت فيتم اطالقها من خالل 
الصفحات املوثوقة بالعالمة الزرقاء 

احلكومية  للمؤسســات  واالمييالت 
 iq.gov.iq بـ  ينتهي  والذي  الرسمية 
اي مختصــر العراق وليس ru والذي 

مختصره روسيا".
ونــوه املركز املواطنــن على ضرورة 
املواقع مــن خالل  تكذيــب هــذه 

التعليقــات او تقــدمي البالغات في 
االخرى"  والوســائل  الفيســبوك 
داعيــا احلكومة واالجهــزة االمنية 
الــى "تتبــع اصحاب هــذه املواقع 
وتقدميهم للقضاء الحتيالهم على 

املواطنن".

المركز العراقي لمحاربة الشائعات ينفي التعيينات في االجهزة األمنية واالستخبارية
مجاميع منظمة تحتال على الخريجين والعاطلين

أحد احلقول النفطية

السليمانية-عباس كاريزي:
وزارة  عــام  امــن  نفــى 
البيشــمركة فــي حكومة 
الفريق  كردســتان  اقليــم 
جبــار يــاور، انشــاء وبنــاء 
اقليم  في  اميركيــة  قاعدة 
كردســتان، تعــد األكبر في 

الشرق األوسط.
وكانت وسائل اعالم أوردت ان 
الواليــات املتحدة االميركية 
تعمــل علــى انشــاء اكبر 
قاعــدة عســكرية لها في 
الشــرق االوســط باقليــم 
االشراف  بهدف  كردســتان، 
ومراقبة تطورات االوضاع في 
ســوريا والعــراق، وذلك بعد 
قرار الرئيس االميركي دونالد 
ترامب سحب قوات بالده من 

سوريا. 
وفيما أشاد ياور بالتطور الذي 
تشهده العالقة بن حكومة 

واحلكومة  اقليم كردســتان 
االحتاديــة ،     اكــد وجــود 
تأهيل  واعادة  اصالح  برنامج 
قوات البيشــمركة بالتعاون 
اميركان  مــع مسشــتارين 
وبريطانيــن واملــان العــادة 

تنظيم وتأهيل هذه القوات.
وزارة  عــام  امــن  وقــال 
البيشــمركة فــي حكومة 
اقليم كردستان الفريق جبار 
للصباح  فــي تصريــح  ياور 
اليوجــد حلد  انــه  اجلديــد، 
االن اي شــيئ باجتاه انشــاء 
وبنــاء قاعــدة اميركية في 
اقليم كردســتان، واردف "ان 
ما يقــال هو مجــرد حديث 
تناقله وســائل االعالم، نافيا 
اميركية  قوات  اية  انسحاب 
مــن ســوريا الــى اقليــم 

كردستان".
تفصيالت أوسع ص2

وزارة البيشمركة تنفي انشاء 
قاعدة أميركية في إقليم كردستان 

وتفند وصول وحدات اليه

»بيروت ثديًا للضوء« .. جمعُ  نثار الذاكرة الفضي

أسرى يعودون ليجدوا مجتمعًا تحول إلى هباء

شوقي برنوصي: دخلت عالم الرواية من باب الترجمة

قراءة ليست متأخرة للسياب..



شؤون عراقية

الصبــاح   - الســليمانية 
الجديد - عباس كاريزي:

 
نفى امني عام وزارة البيشمركة 
فــي حكومة اقليم كردســتان 
الفريــق جبار ياور، انشــاء وبناء 
قاعــدة اميركيــة فــي اقليم 
كردستان، تعد األكبر في الشرق 

األوسط.
وكانت وســائل اعــام أوردت ان 
االميركية  املتحــدة  الواليــات 
تعمل على انشــاء اكبر قاعدة 
الشــرق  في  لهــا  عســكرية 
االوســط باقليــم كردســتان، 
بهدف االشراف ومراقبة تطورات 
االوضاع في سوريا والعراق، وذلك 
بعد قرار الرئيس االميركي دونالد 
ترامب ســحب قــوات باده من 

سوريا. 
الذي  بالتطور  ياور  وفيما أشــاد 
تشــهده العاقة بــني حكومة 
اقليــم كردســتان واحلكومــة 
االحتادية ،     اكــد وجود برنامج 
تأهيــل قوات  واعــادة  اصــاح 
مــع  بالتعــاون  البيشــمركة 
مسشتارين اميركان وبريطانيني 
واملان العادة تنظيم وتأهيل هذه 

القوات.
وقال امني عام وزارة البيشمركة 
فــي حكومة اقليم كردســتان 
الفريــق جبار ياور فــي تصريح 
اليوجد  انــه  اجلديد،  للصبــاح 
باجتاه انشاء  حلد االن اي شــيئ 
اقليم  في  اميركية  قاعدة  وبناء 
كردســتان، واردف »ان مــا يقال 
هو مجرد حديث تناقله وســائل 
االعام، نافيا انسحاب اية قوات 
اميركية من ســوريا الى اقليم 

كردستان«.
وزارة  عــام  امــني  واضــاف 
البيشــمركة، انه لم تصل حلد 
االن اية قوات اميركية من سوريا 
او اية منطقــة اخرى من العراق 
وزارة  وان  اقليم كردســتان،  الى 
اي  تتســلم  لم  البيشــمركة 
تاكيد ال مــن القوات االميركية 
اميركية  بتحرك قوات  العراق  او 

جتاه اراضي االقليم.
وزارة  بــني  التنســيق  وحــول 
االميركية  والقوات  البيشمركة 

العادة تنظيم قوات البيشمركة 
واعادة  اصاح  برنامج  وجود  اكد 
البيشــمركة  قــوات  تأهيــل 
بالتعاون مع مسشتارين اميركان 
تنظيم  العادة  واملان  وبريطانيني 
البيشمركة، الفتا  وتأهيل قوات 
البرنامج مســتمر وفقا  ان  الى 
املوضوعة  الزمنيــة  للتوقيتات 
له، التي اكد انها على املستوى 

القريب واخرى طويلة االجل.
وحول انشــاء قوات مشــتركة 
من البيشــمركة وقوات اجليش 
االمني  امللــف  الدارة  العراقــي 
في كركوك، اشــار ياور الى انه 
حلــد االن اليوجــد اي اتفاق بني 
وحكومة  االحتاديــة  احلكومــة 
باشــراف  كردســتان  اقليــم 
اميركي، اال انه كشف عن وجود 
تفاهم وتعاون وتنسيق مشترك 
بــني وزارة الدفاع العراقية ووزارة 
والتنسيق  للتعاون  البيشمركة 
االرهابية  العمليــات  من  للحد 

خلايا داعش  في املناطق املتنازع 
عليهــا وخصوصا فــي مناطق 
ديالى واطراف محافظة كركوك، 
الذي استغل الفراغ الذي خلفه 
البيشمركة من  قوات  انسحاب 
بعمليات  للقيــام  املناطق  تلك 

ارهابية ضد املدنيني. 
واكد ياور وجود تنســيق وتعاون 
جيد بني وزارة البيشمركة ووزارة 
الدفــاع االحتادية فــي حكومة 
الدكتــور عــادل عبــد املهدي، 
مؤكــدا ان الوزارة تنظر ان يكون 
اجتماع مشــتركة بني  هنــاك 
اجلانبني لاتفاق على الية للعمل 
املشتركة والتنسيق الدارة امللف 
االمنــي فــي املناطــق املتنازع 

عليها.      
ياور بالتطور الذي شهده  واشاد 
في العاقة بني حكومتة اقليم 
كردســتان واحلكومــة االحتادية 
املهدي  عبد  الســيد  برئاســة 
اجلانبني  بــني  الوفــود  وتبــادل 

العالقة  امللفات  اغلب  ملناقشة 
منها ملف النفط والبيشمركة 
وادارة املناطــق املتنــازع عليها 

واملوازنة واملنافذ احلدودية.
معربا عــن امله في ان تاخذ تلك 
املزيد  االطــار  فــي هذا  احلوارات 
من التنســيق والتفاهم لضمان 
قــوات  ومســتحقات  حقــوق 
البيشمركة في املوازنة االحتادية، 
واضاف ان الوزارة ومنذ عام 2006 
تطالــب بتخصيــص ميزانيــة 
البيشــمركة  لقوات  مناســبة 
بوصفهــا جــزءا مــن منظومة 
الدفاع العراقية التي تنفذ مهام 
في حماية جزء من اراضي االقليم 
التــي تعد جــزءا اساســيا من 
اراضي الدولــة العراقية، لذا عبر 
ياور عن امله في ضمان حقوقهم 
وتثبيت ميزانية مناســبة لقوات 
البيشمركة من املوازنة السيادية 
كما قوات اجليش العراقي وقوات 

احلشد الشعبي.  

وكانــت صحيفــة الواشــنطن 
بوســت االميركية قد ذكرت في 
تقرير لهــا ان اقليم كردســتان 
استقرارا  االكثر  املناطق  من  يعد 
في العــراق واملنطقــة، وهو من 
القوات  القامة  امنا  املناطق  اكثر 
االميركية، التــي تراقب االوضاع 

في املنطقة والشرق االوسط.
بــدوره قــال املتحــدث باســم 
نوري  الدميقراطية  ســوريا  قوات 
محمود، ان هناك نية لدى القوات 
االميركيــة املرابضة في املناطق 
الكردية بســوريا لانحساب الى 

شمالي العراق. 
واكــد محمــود ان بقــاء ومتركز 
تنوي  التــي  االميركية  القــوات 
االنسحاب من سوريا في شمالي 
العراق امر مهــم للحفاظ على 
االمن واالســتقرار فــي املنطقة 
ان  بنحــو عــام، متوقعا  والكرد 
تتمركــز القــوات االميركية في 
حال انسحابها من شمال سوريا 

في اقليم كردستان، وهو ما اكده 
املتحدث باســم قيادة العمليات 
يحيي  اللواء  العراقية  املشتركة 
انباء  الذي قال لوكالــة  رســول 
الفرات نيوز، ان القوات االميركية 
من ســوريا  تنســحب  قد  التي 
الحقا ســيتم نقلها الى قاعدة 
بالقــرب مــن مدينــة اربيل في 
اقليــم كردســتان، لكي تتمكن 
من مراقبــة االوضاع عن قرب في 

سوريا وال شان لها بالعراق.
اكثــر من هــذا افــادت التقارير 
التــي نقلتها وســائل االعام ان 
العسكرية  القاعدة  مهام  احدى 
ستكون اعادة تأهيل وتدريب قوات 
البيشمركة في اقليم كردستان 
وانشــاء جيش موحد للكرد في 
ســوريا عبر دمج بعض الفصائل 
الكردية املسلحة فيما لو اتفقت 
مع قــوات ســوريا الدميقراطية، 
وزارة  امــني عام  الذي فنده  األمر 

البيشمركة

البيشمركة تنفي انشاء قاعدة أميركية 
في اقليم كردستان وتفند وصول وحدات اليه

اوردت تقارير انها ستكون األكبر في الشرق االوسط

قوات البيشمركة

الواليات المتحدة 
االميركية تعمل على 
انشاء اكبر قاعدة 
عسكرية لها في 
الشرق االوسط باقليم 
كردستان، بهدف 
االشراف ومراقبة 
تطورات االوضاع في 
سوريا والعراق، وذلك 
بعد قرار الرئيس 
االميركي دونالد ترامب 
سحب قوات بالده من 
سوريا
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مع انبثاق التغيير فــي العراق مت تضمني 
الدستور العراقي مجموعة من القوانني 
التــي اعادت االعتبار لشــرائح مختلفة 
من الشعب العراقي ممن حلق بهم الضرر 

املادي واملعنوي<
     كما شرع العديد من التشريعات من 
قبل مجلــس الوزراء النصــاف الضحايا 
واعادة االعتبار للمظلومني واملهمشــني 
الذين عانوا طوال عقود من الزمن بسبب 
حرمانهــم مــن حقوقهــم وتعرضهم 

للتعسف واالضطهاد.
القوانــني  هــذه  كل  كانــت  واذا      
والتشريعات تتســق مع مباديء العدالة 
االنتقالية وتطلعات النظام السياســي 
اجلديد فــي العراق نحو ارســاء العدالة 
واصاح االضرار التي تســبب بها النظام 
السابق فان االخطاء واملساوئ التي جاءت 
بها بعــض هذه القوانني اســهمت من 
جديد في والدة احليف والظلم بشــرائح 
اخرى وحرمتها مــن حقوقها من دون ان 
تلتفت السلطات التنفيذية والتشريعية 
والقضائية لهذا احليف والغنب فاملبالغة 
والتهويــل في تقدير االضــرار وفي رصد 
مبالــغ التعويضــات للضحايا اســهم  
احيانــا وبدوافع سياســية او حزبية في 
خلق فجــوة كبيرة بني فئات الشــعب 

العراقي.
     واســهم ايضا في اســتنزاف ميزانية 
الدولة العراقيــة وارهاقها مببالغ اضافية 
وقد غاب امليزان العــادل في هذه املعادلة 
وتغاضت احزاب وقوى عن هذا االختال من 

اجل حتقيق بعض املكتسبات االنتخابية.
      ومايشــهده العــراق اليوم من بطالة 
وشــحة في االمــوال ميكن ربطــه بهذه 
اليوم مايني  املعادلة الظاملــة،  فلدينــا 
اخلريجــني في العــراق اليجــدون الفرص 
احلكومية  الوظائف  في  للتعيني  الكافية 
العراقيــة ممثلة بوزارتي  الدولة  وتتحجج 
املاليــة والتخطيط بعدم وجــود االموال 
الكافية التي ميكنهــا تغطية التعيينات 
اجلديدة من دون ان يســأل احد ملاذا التتوفر 
مثل هذه االمــوال ؟؟ وايــن تذهب املوارد 

الهائلة من تصدير النفط ؟؟
     لقد افردت بعــض القوانني مجموعة 
السياســية  للطبقة  االمتيــازات  مــن 
والتشريعية من دون وجه حق كما اجتهد 
عدد من اعضاء مجلــس النواب في دعم 
تبديد  فــي  اســهمت  قوانني  مشــاريع 
الثــروات العراقية ومن يطلــع على لغة 
االرقام ســيجد ان مليارات الدوالرات يتم 
حتويلها ســنويا الى خارج العراق من اجل 
تســديد الرواتب الشهرية ملن مت وصفهم 
باملعارضني العراقيني للنظام السابق هم 
وعائاتهــم من دون ان يعــاد النظر بهذه 
القوانني وقد باتت احلاجة ماســة لتعديل 
الكثير من هذه القوانــني مبا يؤمن ذهاب 
املســتحقات الهلهــا وبنزاهــة وعدالة 
دون احلــاق الضرر بالثــروات الوطنية كما 
الوقــت لتعويض اجيــال اخرى من  حان 
الشــعب العراقي باتت هي اليوم ضحية 
السياسات واالجراءات اخلاطئة واالرجتالية 
اخلريجني  بضياع حقــوق  تســببت  التي 
العاطلني عن العمــل او احملرومني ممن لم 
ينالوا اي امتيــاز او حق ال في ظل النظام 

لسابق وال في ظل النظام احلالي .   

إعادة نظر ..!!

د. علي شمخي 
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تقـرير

بغداد - الصباح الجديد:

تعــد هيئــة البحــث والتطويــر 
الصناعــي اجلهــة املســؤولة في 
وزارة الصناعــة واملعادن التي تعنى 
بالبحث العلمي والتطوير الصناعي 
العلميــة  التخصصــات  بشــتى 
الكيمياوية  الصناعيــة  واجملــاالت 
والهندســية  والبتروكيمياويــة 
والدوائية  الغذائيــة  والصناعــات 
والنســيجية واالنشائية والطاقات 
البديلــة واملتجددة والبيئة والعلوم 
الصرفــة وغيرها من خــال املراكز 

البحثية التابعة لها .
بــدأت الهيئة ومراكزهــا البحثية 
تستعيد عافيتها تدريجيا منذ عام 
2006 بعــد ان تعرضــت الى اضرار 
كبيرة خال احداث عام 2003 وتدمير 
التحتية جلميــع مراكزها  البنيــة 
البحثية عــدا مركز بحوث الطاقة 
والبيئــة بتأهيل االبنيــة املتضررة 
اخرى جديــدة مبواصفات  وانشــاء 
عالية جــدا ومطابقــة ملواصفات 
 )GMP( التصنيــع الدوائــي اجليــد
اخلاصة باالبحاث واالمور الصيدالنية 
كما  حديثة  ومختبــرات  والدوائية 

متكنــت من احلصول على شــهادة 
الدولية  املواصفــة  مــع  املطابقة 
)ايــزو 9001:2008( مــن منظمــة 
انترتــك الدوليــة وقامــت باعداد 
استراتيجية البحث والتطوير لوزارة 
 2030 عام  لغاية  واملعادن  الصناعة 
الصناعية  لاســتراتيجية  وفقــا 
وانها تســعى النشاء مراكز بحثية 
الصناعية  التخصصــات  لتغطية 
املوجودة حاليا ضمن نشاطها  غير 
الهندســية  البحوث  مركز  ومنها 
واملواد وبحوث مــواد وتقنيات البناء 
الصناعات  تقانة  وبحوث  واحلراريات 
الغذائية واالحيائية وبحوث الروبوت 
تعتزم  انها  كما  الصناعية  والبيئة 
انشــاء مباني جديدة واســتحداث 
مشــاريع مســتقبا ضمن اخلطة 
بدءا من  االســتثمارية اخلمســية 
العــام 2013 بتخصيص قدره )64( 
مليار دينــار .تتمثل مهــام الهيأة 
في اعــداد وتنفيذ اخلطط البحثية 
ودراســة  لها  التابعــة  للمراكــز 
البحثية لشــركات  وتقومي اخلطط 
واالشراف  تنفيذها  ومتابعة  الوزارة 
واملتابعة على تطوير اقسام البحث 
والتطوير في جميع تشكيات وزارة 
الصناعة واملعادن اضافة الى تقييم 

واالجنازات  املنجــزة  البحوث  وتقومي 
العلمية والتشجيع على تطبيقها 
مجلــدات  واصــدار  وتســويقها 
اخلاصات املوسعة للبحوث املنجزة 
من قبل شــركات الــوزارة ومجلة 
علميــة محكمة لنشــر البحوث 
املنجزة التــي لها عاقة بالصناعة 
املؤمترات  الوطنية فضا عــن عقد 
والندوات والورش العلمية واالسهام 
فــي حــل املشــاكل الصناعيــة 
الوزارة  شــركات  منها  تعاني  التي 
الــى جانب التنســيق بــني الوزارة 
واجلامعــات واملؤسســات العلمية 
والعامليــة  والعربيــة  الوطنيــة 
احلاضنات  تشــكيل  في  واالسهام 
تســاعد  التــي  التكنولوجيــة 
املبدعني النشاء مؤسسات صغيرة 
العام  املدير  اوضح  .وقد  ومتوسطة 
املهندس مظهــر صادق  الدكتــور 
سبع في تصريح للمكتب االعامي 
بأن الهيــأة دأبت على التعشــيق 
مــع اجلامعات العراقيــة من خال 
تنفيذ زيارات عديــدة اليها وتوقيع 
عقــود وآليات تعــاون معها تتمثل 
باالســتفادة من اساتذتها واخلبرات 
املتوفرة فيها كونهــا عنصر داعم 
بالبحوث  املشــاركة  في  لاقتصاد 

واعــداد بحــوث مشــتركة تخدم 
بغــداد  كجامعــات  الصناعــة 
واجلامعة  واملســتنصرية  والنهرين 
التكنولوجيــة وجامعات ميســان 
في  سوران  وجامعة  والكوفة  وبابل 
اقليم كردســتان الى جانب زيارات 
عديدة جملالــس احملافظات في بغداد 
زيارة  وكذلــك  والنجف  وميســان 
العتبة العباسية الشريفة ، مؤكدا 
بــأن ابواب الهيــأة مفتوحة جلميع 
)املاجستير  العليا  الدراسات  طلبة 
مختبراتها  الستخدام  والدكتوراه( 
والتجارب  التحاليــل  اجــراء  فــي 
والدراســات مجانا او بأسعار رمزية 
، الفتا الى توجــه الهيأة باالنفتاح 
على اجلامعات واملؤسسات العاملية 
لدعم النشــاط البحثــي في وزارة 
فيما  وللدخول  واملعــادن  الصناعة 
يسمى بحافات العلم  اذ ان الهيأة 
بصــدد توقيــع اتفاقيــة للتعاون 
مــع اجلامعات املاليزيــة واخرى مع 
اجلامعــات االيرانية الى جانب عقد 
اتفاقات تعاون مــع اليونان لتطوير 
تبادل  بهدف  العلمي  البحث  ودعم 
الزيــارات واجراء بحوث مشــتركة 
للقيادات  البشــرية  القدرات  وبناء 
العلميــة وتطويرها مبايؤهل الهيأة 

ان تكــون من املؤسســات املعترف 
بها دوليــا وبالشــكل الذي يصب 
في مصلحة الهيــأة والوزارة .وتابع 
بالقــول ان للهيــأة آليــات تعاون 
مــع وزارات النفــط والزراعــة من 
للتعاون  بروتوكــول  توقيــع  خال 
تكامل  لغرض  والتطبيقي  العلمي 
االنشــطة البحثية واالنتاجية بني 
وزارة الصناعــة والــوزارات االخرى، 
مفصحــا عن انتــاج منتجات غير 
منطيــة متمثلــة بأدويــة بيطرية 
لعاج احليوانات وجتهيز وزارة الزراعة 
بالعديد من هــذه االدوية فضا عن 
وجود حاجة الى ادوية اخرى جديدة 
وعــدد تشــخيصية ملعرفة املرض 
ونوع الدواء سيتم انتاجها وجتهيزها 
عــن طريق احــد املراكــز البحثية 
التخصصيــة التابعــة للهيــأة ، 
موضحــا ذلــك بالقــول ان الهيأة 
متتلــك منظومات رياديــة مكملة 
للمنظومــة اخملتبرية فهــي عبارة 
النتائج  يحــول  مصغر  معمل  عن 
اخملتبريــة الــى معطيــات مفيدة 
النشاء املصانع واملعامل اضافة الى 
امكانيته النتاج املنتجات املطلوبة ، 
مؤكدا على اهمية هذه املنظومات 
في كونها مرحلة مهمة جدا اليجاد 

جزء  مبايســد  واالنتاج  املعطيــات 
من حاجة الســوق .كما اكد سبع 
بأن الهيأة تواصل نشــاطها اخلاص 
والندوات  املؤمتــرات  وعقد  بتنظيم 
والورش التخصصيــة ودعوة كافة 
واجلهــات  والــوزارات  الشــركات 
املســتفيدة واملعنية وذوي العاقة 
واالختصاصيــني ، معلنا عن النية 
املتجددة  الطاقات  ندوة حول  لعقد 
مع وزارة النفط واخرى فيما يخص 
معاجلة املياه ، فيمــا بني ان الهيأة 
اخذت على عاتقهــا تطوير البنية 
التحتية القســام البحث والتطوير 
في جميع الشركات العامة التابعة 
لوزارة الصناعة واملعادن وتخصيص 
املبالغ من احلســاب املركزي لشراء 
االجهزة واملعدات وانشــاء اخملتبرات 
واملناســب  املطلــوب  باملســتوى 
العداد واجراء البحــوث كما يجري 
التنسيق بشــكل مستمر مع تلك 
البحثية  االقســام لتقدمي خطتها 
السنوية الى الهيأة لغرض عرضها 
والنظر  اللجنة االستشــارية  على 
ومائمتها  اهميتهــا  مــدى  فــي 
موقف  ورفع  الشــركة  الختصاص 
بها الــى الوزارة والقيــام باملتابعة 
وتقييم النتائج الى جانب املشاركة 

مع تلك االقسام في اعداد البحوث 
للتنسيق  اليها  املســاعدة  وتقدمي 
مع اجلامعــات وفق آلية التعاون مع 
 ، الهيــأة وتوفير الدعــم املطلوب 
معربا عن اســفه ملعاناة الهيأة من 
الشهادات  واصحاب  العقول  هجرة 
الى اجلامعات بسبب ضعف  العليا 
االمتيــازات املقدمة اليهم من قبل 
الهيئــة اضافــة الى معــوق عدم 
امكانيــة الباحث على ادخال بحثه 
الهيئة ممولة  ان  التطبيق كون  حيز 
مركزيا وان نظــام التمويل املركزي 
اليســمح بذلك مبوجب التعليمات 
مشكلة  عن  فضا  هذا  والضوابط 
عدم معاملة املهندســني العاملني 
فــي اقســام البحــث والتطويــر 
كأقرانهم من املهندسني في اقسام 
االنتــاج اذ مينحــون مخصصــات 
هندســية بنســبة %35 فيما يتم 
منح اقرانهم في االقســام االخرى 
الوزارة  موافقة  وعدم   50% نســبة 
باقرانهم  اســوة  اخملصصات  لزيادة 
على الرغم من اخملاطبات واملفاحتات 
الكثيــرة من قبــل الهيئــة بهذا 
اخلصوص مــا ادى الى عزوف الكثير 
مــن العمل فــي اقســام البحث 

والتطوير بسبب ذلك .

تسعى النشاء مراكز بحثية لتغطية التخصصات الصناعية

التطوير الصناعي تواصل تعاونها مع الجامعات العراقية وفتح ابوابها امام الطلبة  

بغداد - الصباح الجديد:
اعلن وزير النقل املهندس عبد اهلل 
لعيبي موافقة مجلس الوزراء على 
للماحة  العامة  الشــركة  تعاقد 
اجلوية مع خبــراء منظمات دولية 

لتطوير النقل اجلوي.
وقــال لعيبــي ان مجلــس الوزراء 
الشركة  تعاقد  وافق على مشروع 
العامة للماحــة اجلوية مع خبراء 
اإليكا  للطيران  الدوليــة  املنظمة 
ICAO واحتاد الناقلني اجلويني الدولي 
النقل  IATA  لتطويــر واقع  االياتا 
الطيران  اجلوي ومطابقة ســلطة 

املدنــي للمعايير الدولية على وفق 
.USOAP برنامج الـ

وأوضــح ان مجلــس الــوزراء قرر 
تخصيص مبالغ مــن ايرادات عبور 
األجواء لغــرض التعاقد مع االحتاد 
الدولي الستقدام ثمانية خبراء في 

تخصصات النقل اجلوي.
علــى صعيــد متصل اعلــن وزير 
النقل موافقة مجلس الوزراء ايضا 
على مشروع قانون انضمام العراق 
لاتفاقية الدولية البحرية للبحث 

.sar  واالنقاذ في البحار
وقال لعيبي ان مجلس الوزراء وافق 

على مشروع قانون انضمام العراق 
البحرية  الدوليــة  االتفاقية  الــى 
 )sar(  للبحث واالنقاذ فــي البحار
لعام 1979 والتي دخلت حيز النفاذ 
االتفاقيــة  وان   ،  22/6/1985 فــي 
التدابيــر  حتســني  الــى  تهــدف 
الوطنية  والترتيبــات  واالجــراءات 
واالنقاذ  البحث  بعمليات  املتعلقة 
ووقوع احلــوادث البحريــة ، ووضع 
اخلطــط الكفيلــة للتصدي ملثل 
هذه احلاالت من خال البحث على 
االشــخاص املنكوبني وانتشالهم 

ونقلهم الى مكان امن.

بغداد - الصباح الجديد:
تــرأس وزير التخطيــط الدكتور 
اجتماع  الدليمــي  صبــاح  نوري 
الســتراتيجية  الفنية  اللجنــة 
 ،٢٠٣٠ اخلــاص  القطاع  تطويــر 
والتــي مت خالها بحث تشــكيل 
القطاع  وادارة  تطويــر  مجلــس 
اخلاص في العــراق، للوصول إلى 
حتقيق شراكة فاعلة مع القطاع 

العام.
االجتماع  خــال  الوزيــر  وقــال 
الذي حضره الســادة وكيل وزارة 
التخطيــط، وعــدد مــن ممثلي 

واملديرين  واخلبراء  اخلاص،  القطاع 
العامــني فــي وزارات التخطيط 
والصناعة والتجــارة، أن القطاع 
اخلــاص بحاجــة إلعــادة النظر 
بالقوانــني واالنظمة والتعليمات 
التي  العقبات  لتذليــل  النافذة، 
تعترض حتقيق شــراكة متنامية 

مع القطاع احلكومي.
وأوضح الوزيــر أن مجلس تطوير 
ســيتولى  اخلاص،  القطاع  وادارة 
تنمية  علــى  اإلشــراف  مهــام 
القطــاع اخلــاص، وحتقيق تنمية 
تســهم  لاقتصاد،  مســتدامة 

مكافحة  في  مباشــر  بشــكل 
البطالــة ، الفتــا النظــر الى أن 
ذات  احلكومية  اجلهــات  جميــع 
هذا  في  ممثلة  العاقة ســتكون 

اجمللس.
إلى ذلك أشــار الوزير إلى أهمية 
وجود مزايا وضمانات في القطاع 
القطاع  مبوظفي  أســوة  اخلاص، 
احلكومــي، مؤكداً علــى ضرورة 
توفير حماية أكبر للمنتج احمللي، 
وتوفير الظروف املناســبة لعمل 
في  اإلنتاجية  القطاعات  شــتى 

العراق.

النقل تستقدم خبراء
 لتطوير النقل الجوي

وزير التخطيط يرأس اجتماع اللجنة الفنية 
الستراتيجية تطوير القطاع الخاص ٢٠٣٠



3 شؤون عراقية

الملف األمني

بغداد – حترير مختطفة 
ذكر مصدر امني في الشرطة العراقية 
باعتقــال ثالثــة اشــخاص اختطفوا 
منزلها شــرقي  اقتحام  بعــد  طفلة 

بغداد.
وقــال املصــدر إن "جندة بغــداد القت 
قاموا  اشــخاص  ثالثة  علــى  القبض 
باقتحــام احد املنازل ضمــن املعلمني 
التابع ملنطقة بغــداد اجلديدة وخطف 
طفله تولد 2004 وسرقة سيارتهم من 

داخل املنزل نوع تاهو".
وأضاف املصدر الذي طلب عدم الكشف 
عن اسمه، أنه "مت حترير الطفلة وضبط 

السيارة ضمن نفس املنطقة".

ديالى – ممارسات امنية  
اعلن مصدر امني في مديرية شــرطة 
محافظــة ديالــى امــس االربعاء عن 

القاء القبض على عــدد من املتهمني 
واملطلوبــني علــى وفق مــواد وقضايا 
ارهابية خالل ممارســات امنية لتنفيذ 

االوامر القضائية في احملافظة.
وأفــادت مديرية الشــرطة ان مفارزها 
القت القبض على خمســة متهمني 
علــى وفق املــادة 4 ارهــاب وعلى وفق 
معلومــات اســتخبارية، كمــا القت  
مفــارز االجتــار بالبشــر القبض على 
مطلوب على وفق املــادة 17 من قانون 

العقوبات. 

كركوك – ضربة جوية 
كشــف الناطق باســم مركز اإلعالم 
امس  رســول  يحيى  العميد  األمنــي 
إرهابيني كانوا  االربعاء عن مقتل ثالثة 
يستقلون دراجة نارية، بضربة جوية في 

محافظة كركوك.
وقــال العميد رســول ان "صقور اجلو 

معلومات  خــالل  ومــن  الشــجعان، 
مفــارز  مــن  دقيقــة  اســتخبارية 
في  االحتادية  الشــرطة  اســتخبارات 
محافظة كركوك، متكنوا من قتل ثالثة 
إرهابيني كانوا يســتقلون دراجة نارية 

في قرية احملكور في احملافظة. 

بابل – ضبط رمانات يدوية 
كشف مصدر امني في مديرية شرطة 
بابــل امس االربعاء عــن متكن قوة من 
فوج طوارئ شــرطة احملافظة السادس 
باالشــتراك مع مفــارز اســتخبارات 
الرافديــن واألمــن الوطني مــن القاء 
القبــض على متهم باجلرم املشــهود 
، اذ عثــر بحوزته علــى رمانتني يدوية 
مع صواعق عدد 2 ، اثــر عملية امنية 
نفذت ضمن قاطع ناحية جبلة شمالي 

احملافظة .
العمليــة جرت  ان  املصــدر  وأضــاف 

اســتخبارية  على ضــوء معلومــات 
دقيقــة، الفتة الــى ان القــوة حترزت 
على املضبوطــات وفق محضر اصولي 
ونقلت املتهم الى مركز امني مختص 

للتحقيق معه.

صالح الدين – عملية امنية 
أحبطت قوات احلشــد الشعبي امس 
االربعــاء محاولــة لعصابــات داعش 
االرهابيــة، الســتهداف زوار مرقــدي 
اإلمامني العســكريني والسيد محمد 
)ع( خالل عمليــة أمنية في قضاء بلد 

مبحافظة صالح الدين.
وذكر بيان العالم احلشــد إنــه "وبعد 
ورود معلومــات اســتخباراتية بوجود 
داعــش حتتوي على  لعناصر  مضافات 
أسلحه ومواد متفجرة في احد قواطع 
املسؤولية في منطقة الرفياعات غرب 
قضاء بلد، قامت قوة من لواء 43 الفوج 

الثاني باحلشــد الشعبي عثرت خالله 
على مخبأ لألســلحة ومواد متفجرة 

وانواع الصواريخ والعبوات".

االنبار – عملية دهم 
افاد مصدر امني في شرطة محافظة 
األنبار امس االربعاء، بأن قوات ســوات 
اعتقلــت عنصرين مــن "داعش" في 

الرمادي.
وقال املصدر إن "قوة من ســوات األنبار 
متكنت فجر يوم امس من اعتقال اثنني 
اإلرهابي  داعــش  من عناصــر تنظيم 
في مدينة الرمــادي مطلوبني للقضاء 
علــى وفق املــادة 4 ارهــاب"، مضيفا 
أن "االعتقــال مت على وفــق معلومات 
اســتخباراتية وحتــركات مــن قبــل 
التحالــف الدولي بعــد مداهمة احد 

املنازل في الرمادي".

الديوانية – اعتقال مطلوبني 
اكد مصدر امني في شرطة محافظة 
الديوانية امس االربعاء ان مفارز امنية 
ألقت القبض على ٣ متهمني مطلوبني 
البعض منها  قانونية مختلفــة  مبواد 

جنائية تتعلق بالنصب واالحتيال.
الى ذلك متكنت دوريات مركز النهضة 
واملهناوية وســومر والسنية من إلقاء 
القبــض علــى ٤ مطلوبــني بقضايا 
مختلفة من ضمنهــا جنائية حيث مت 
وعلى الفور التحقيق معهم في التهم 
املســندة اليهم ، فثيمــا ألقت مفارز 
مركزي الشــامية والشنافية القبض 
على شــخصني االول متهــم بالقتل 
مطلوب للقضاء على وفق أحكام املادة 
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نينوى – عملية نوعية 
اعلنــت مصــدر امنــي فــي مديرية 

االستخبارات العسكرية امس االربعاء، 
عــن اعتقــال "احمد ســتاليت" في 

املوصل.
وأشــراف  "بتوجيه  انه  املصــدر  وقال 
مباشــر من قبل مدير االســتخبارات 
الركن سعد مزهر  اللواء  العســكرية 
العــالق، ألقــت مفــارز املديريــة في 
قيادة عمليات نينــوى وبعملية نوعية 
االستخبارية  املعلومة  إلى  اســتندت 
الدقيقة القبض على واحدا من اخطر 

اإلرهابيني وامللقب باحمد ستاليت".
واضاف املصدر ان "املعتقل كان يعمل 
كعنصر امنــي للدواعش في منطقة 
السادة بعويزة أيسر املوصل "، مشيرا 
الــى انه "قــام بالتبليغ علــى جميع 
األمنية  األجهــزة  وضباط  منتســبي 
في املنطقــة وعلى اثر ذلــك مت إعدام 
عدداً منهم من قبــل عصابات داعش 

اإلرهابية".

تحرير طفلة واعتقال خاطفيها بحي المعلمين شرقي بغداد * مقتل 3 إرهابيين بضربة جوية شمالي مدينة كركوك 
أحباط محاولة ارهابية الستهداف الزوار في قضاء بلد * قوات سوات تعتقل عنصرين من "داعش" في الرمادي

نينوى ـ خدر خالت:
رسمية  احصائية  احدث  كشفت 
عن وجود اكثر مــن 3 آالف ايزيدي 
مــا زالوا فــي عــداد املفقودين او 
االرهابي  داعــش  تنظيم  بقبضة 
1421 من النساء، فيما  بضمنهم 
مت انقاذ 3342 من النســاء والرجال 
داعش  تنظيــم  واالطفــال.وكان 
االرهابي قد اجتاح قضاء ســنجار 
)124 كلم غرب املوصل( الذي يعد 
اكبر معقــل لاليزيديني في العراق 
في الثالث من آب /اغسطس 2014 
عن  فضال  وحشية  مجازر  وارتكب 
خطف وســبي املدنيني مع اعدام 
الشباب  من  وخاصة  منهم  املئات 
والرجــال فضال عن اعدام نســاء 

متقدمات بالسن.
وفي تصريح خاص جلريدة "الصباح 
اجلديد" كشف خيري بوزاني، مدير 
عام الشــؤون االيزيديــة في وزارة 
االوقاف بحكومة اقليم كردستان 
العــراق عــن احــدث احصائيــة 
الداعشية  الغزوة  تداعيات  تخص 

لاليزيديني.
وقــال بوازاني "علــى وفق احدث 
احصائيــة قمنا بتحديثها، بتاريخ 
2019/1/16 فان عدد  اليوم االربعاء 
اخملتطفني االيزيديني منذ شهر آب 
عام 2014 على يد عصابات داعش 
شــخصا،   6417 يبلغ  االرهابيــة 
النســاء  3548 مــن  بضمنهــم 
واالطفال االناث، و 2869 من الرجال 

واالطفال الذكور".
واضــاف "امــا عــدد الناجني من 
قبضــة داعــش وفــي عمليــات 
متفرقة على مدار نحو 4 ســنوات 
فبلغ 3342 شــخصا،  بواقع 1161 
ناجية من النساء، و 337 ناجيا من 
االناث  االطفال  عدد  بينما  الرجال، 
الناجيات 966 ناجيــة، بينما عدد 
الناجني مــن االطفال الذكور يبلغ 

878 طفال ناجيا".
وحول الباقني بيــد تنظيم داعش 
او ممــن يتــم اعتبارهم فــي عداد 
املفقودين، كشــف بوزاني على ان 
الباقني  االيزيديني  اخملتطفني  "عدد 
حلد االن دون معرفة مصائرهم فهو  
3075 شخصا، بضمنهم 1421 من 

االناث،  واألطفال  البالغات  النساء 
الرجال  1654 مــن  فيما هنالــك 

والشباب واالطفال الذكور".
وكان بوزاني قد كشــف في وقت 
ســابق لـــ "الصبــاح اجلديد" ان 
على  اقــدم  االرهابي  “التنظيــم 
اجراء تغيير قســري لديانة 1800 
طفل وشــاب ايزيدي الــى الديانة 
االســالمية، ولم يكتِف بذلك، بل 
انه زجهم في معسكرات التدريب 
التابعة له ســواء فــي العراق او 
ســوريا، واآلن يتلقون دروســاً في 
العمليــات االرهابيــة والتدريبات 
القتالية، ليكونــوا قنابل موقوتة 
فــي أي مكان مــن العالم، لذلك 
نطالب اجملتمــع الدولي كافة، الى 

االطالع مبهامهم في مســاعدتنا 
لفك اسر هؤالء الضحايا من اسر 

داعش املتطرف”.
انقاذ االســرى، قال  وحول كيفية 
بوزاني، انهــا عملية معقدة وتتم 
عبر وســطاء عديدين، وهي حتتاج 
الى امــوال طائلة، وهنا اقول بكل 
صراحة اننا في مكتب اعادة وانقاذ 
االيزيديني،  واخملطوفــني  اخملطوفات 
نعلن للرأي العــام احمللي والعاملي 
أجمــع ، بأننا – والى االن – لم نتلَق 
أي دعم مــادي او معنــوي من أي 
جهة، سوى مكتب رئيس حكومة 
نيجيرفان  السيد  أقليم كردستان 
البارزاني والتعــاون الالمحدود من 
املؤسســات االمنية الكردستانية 

والــذي تكلــل باطالق ســراح ما 
ذكرناه آنفا”.

لالسف  “لكن  بالقول  واســتدرك 
املواقع  بعــض  وتناقلت  تداولــت 
الرسمية ومواقع  الرسمية وشبه 
التواصل االجتماعي عن اشخاص 
ومنظمات تقوم بحمالت جتمع من 
خاللها امــواالً طائلة وتدعي فيما 
انقاذ  بانهم يقومون مبهمة  تدعي 
االيزيديني  واخملطوفــني  اخملطوفات 
من اسر ارهابيي داعش، في الوقت 
الــذي نؤكــد ان هــذا بعيد كل 
البعد عن احلقيقــة، وما يقومون 
به ال يتعدى كونها وســيلة جلمع 
حساب  على  ألنفســهم  االموال 
ضحايــا االيزيدية، و نحذرهم ومن 

على شــاكلتهم ممن تسول لهم 
العمل  بهــذا  القيام  انفســهم 
الشــنيع بأن ما يقدمون عليه هو 
باطل ومشــني، وعليهــم الكف 
انسانيتهم،  الى  والعودة  ذلك  عن 
وعــدم املتاجــرة مبعاناة االســرى 

االيزيديني”.
ولفــت بوزانــي الــى “الغالبيــة 
العظمى ممن يتم انقاذهم يعانون 
بهم  وهم  نفســية،  من صدمات 
حاجة ماســة الى اعادة تأهليهم 
نفسياتهم  اصاب  مما  ومعاجلتهم 
من اذى معنوي كبير، بسبب مقتل 
ذويهم امــام ناظريهم او املعاملة 
وندعو  داعش،  عناصر  من  السيئة 
املنظمــات الدوليــة اخملتصة الى 

املطلوب  املعنــوي  الدعم  تقــدمي 
لكل مــن يحتــاج ذلــك، بهدف 
مســاعدتهم نفســياً على جتاوز 
هذه املرحلــة العصيبة التي مروا 

بها”.
االيزيدي  “اجملتمــع  بالقول  ومضى 
مجتمع متســامح، ونحن جميعاً 
نستقبل الفتيات والنساء بترحاب 
كبيــر، الن مــا حصل لهــن كان 
غصباً عنهــن وفوق ارادتهن، بل ان 
عدة حاالت زواج متــت بني ناجيات 
ايزيديــات من قبضــة داعش وبني 
شــباب ايزيديــني، في حتــٍد كبير 
للتنظيم وايصال رسالة له وللرأي 
العام مفادها ان االيزيديني مجتمع 

متحضر ومتسامح”.

خيري بوزاني: على 
وفق احدث احصائية 
قمنا بتحديثها، 
بتاريخ اليوم االربعاء 
2019/1/16 فان 
عدد المختطفين 
االيزيديين منذ شهر 
آب عام 2014 على 
يد عصابات داعش 
االرهابية يبلغ 6417 
شخصا، بضمنهم 
3548 من النساء 
واالطفال االناث، و 
2869 من الرجال 
واالطفال الذكور

اكثر من 3 آالف إيزيدي ما زالوا بعداد المفقودين
بضمنهم 1421 من النساء

البناء: حراك نيابي الستبدال 
مرشحي الوزارات الشاغرة 
والتصويت على البدالء قبل 

العطلة التشريعية
وأفاد النائب عن ســائرون، بأن 
"مجلــس النــواب يقف على 
اعتــاب التصويت على املوازنة 
حلســم  االنتقال  ثــم  ومــن 
املناصب الوسطية والعليا في 
مؤسســات الدولة وهو ملف 
مهم ال ميكن املضــي به قبل 

اجناز الكابينة الوزارية".
وذهب املسعودي، إلى ان "ابقاء 
بالوكالة  تدار  االمنية  الوزارات 
افضل من اختيار شــخصيات 
سياســية  احزاب  إلى  تنتمي 
الدارتها، ومــن ثم نحن نبحث 

اليوم عن اقل االضرار".
وأوضح املســعودي، أن "ستني 
اعتراض رســمي  لديهم  نائباً 
على اليات التصويت للمرحلة 
الثالثة من تشــكيل احلكومة 

التــي مت مــن خاللهــا رفض 
مرشــح وزارة الدفــاع فيصل 
إلى شيماء  الثقة  اجلربا ومنح 

احليالي".
بها  تقدمــت  "ادلــة  أن  وأورد 
بوجود  تفيد  متعــددة  جهات 
ارتبــاط بــني تنظيــم داعش 
وهذا  احليالي،  وعائلة  االرهابي 
قــد ال يوفر للوزيرة املرشــحة 
للمارســة  املناســبة  البيئة 

عملها".

وأكمــل املســعودي بالقول أن 
تفيد  لدينا  املتوفرة  "املعلومات 
بان عبد املهدي قد صرف النظر 
عــن احليالي وهناك مرشــحني 
مقعدها  لشغل  تقدموا  اخرين 
الوزاري سيتم اختيار االكفأ من 
داخل  عليه  للتصويــت  بينهم 

مجلس النواب".
من جانبه، ذكر النائب االخر عن 
القائمــة رامي الســكيني في 
حديث إلى "الصباح اجلديد"، أن 

واالعمار  "جميع قوى االصــالح 
مســتمرة في دعم عبد املهدي 

لتنفيذ برنامجه احلكومي".
وتابع السكيني، أن "هذا الدعم 
مت  ما  بتنفيــذ  ايضاً  مشــروط 
االتفــاق عليه وفــي مقدمتها 
السيما  الوزارات  اسناد  موضوع 
شــخصيات  إلى  منها  االمنية 
مســتقلة عســكرية تتمتــع 

بالكفاءة والنزاهة".
نقض  "اســتمرار  مــن  ويحذر، 

االتفاقــات والســعي لفــرض 
االرادات مــن أجل مترير اســماء 
ال تتمتــع باملواصفات املطلوبة 

للحقائب املتبقية".
يشــار إلــى أن حتالفــي البناء 
واالصــالح كانــا قــد وضعــا 
الســناد  شــروط  مجموعــة 
الوزارات في حكومة عبد املهدي 
والذين  املتحزبني  ابعــاد  اهمها 
تنفيذية  مناصب  لديهم  كانت 

سابقاً.

تتمات ص1

توفير منح دراسية 
للطلبة اليمنيين في 

الجامعات العراقية

الصحة تصادر "ادوية 
االرصفة" وتعتقل بائعيها

العمل تطلق دفعة جديدة 
من راتب المعين المتفرغ 

في 9 محافظات

بغداد ـ الصباح الجديد:
بحث وزير التعليــم العالي والبحث العلمي 
الدكتــور قصــي الســهيل، مع الســفير 
اليمني في العراق  خضر احمد علي  تفعيل 
االتفاقيــات العلمية  اخلاصــة بتوفير منح 
دراســية للطلبــة اليمنيني فــي اجلامعات 

العراقية.
وقــال الوزير خالل اللقــاء إن الوزارة تخطط 
لتطويــر التعــاون العلمــي والثقافــي مع 
اجلامعــات العربية عبر توفير منح دراســية  
للطلبة العــرب ومنهم الطلبــة اليمنيون 
في شــتى االختصاصات وإعــادة اجلامعات 
العراقية إلى خارطة املؤسســات التعليمية 

في املنطقة والعالم.
وأضــاف الوزير ان وزارة التعليــم تتطلع الى 
اعــادة تفعيــل اتفاقيات التعــاون العلمي  
مع  اجلانب  اليمني وتســهيل قبول الطلبة 
باجلامعــات العراقية واقامة املؤمترات والورش 
العلميــة وتبادل اخلبرات وتشــجيع  اجلوانب 

البحثية بني جامعات البلدين.
من جانبه أبدى الســفير اليمني, اســتعداد 
واألكادميي  العلمــي  التعاون  لتطويــر  بالده 
والثقافي مع املؤسسات التعليمية العراقية 
عبر املشــاركة فــي املؤمتــرات وورش العمل 

والندوات التي تنظم في اجلامعات العراقية.

بغداد ـ الصباح الجديد:
صــادر فريق مشــترك مــن قســم تفتيش 
املؤسسات الصحية اخلاصة في دائرة تفتيش 
وزارة الصحة وجهاز االمن الوطني وبالتنسيق 
مع القوة املاســكة لالرض كميات من االدوية 
والتي تباع على ارصفة الطرق واالســواق من 
قبل عدد مــن املواطنني فــي مدينة الصدر ) 
ســوق مريدي( ببغداد , كمــا مت القاء القبض 
على باعة هذه االدوية على وفق اوامر قضائية .

هذا وتســتمر دائرة التفتيــش مبتابعة حركة 
االدوية واملســتلزمات الطبيــة وطرق بيعها 
وشــرائها في الســوق الدوائي وتقوم برصد 
التدخل الســريع  التي حتتــم عليها  احلاالت 
والناجع بالتنســيق مع جميــع اجلهات ذات 

العالقة.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أطلقت هيئة رعاية ذوي االعاقة واالحتياجات 
اخلاصة في وزارة العمل والشؤون االجتماعية 
دفعة جديدة من راتب املعني املتفرغ للمدنيني 

والعسكريني في تسع محافظات.
قال النائب االداري لرئيس الهيئة علي جعفر 
احللو في بيان تلقت "الصباح اجلديد" نسخة 
منه ان احملافظات املشــمولة بالتوزيع هي " ) 
صالح الدين، وكركوك، وديالى، وبابل، وكربالء 
املقدســة، والنجف االشــرف، وميسان، وذي 
قــار، واملثنى ( بعد شــمولهم بالقانون رقم 
38 لســنة 2013 واكمالهم جميع االجراءات 

املطلوبة للشمول".
وبــني ان "الهيئــة باشــرت بتوزيــع دفعة 
جديدة مــن راتب املعني املتفرغ لـــلمدنيني 
واملعاينة  الفحص  اجراء  بعد  والعســكريني 
من قبــل اللجان الطبيــة املعتمدة من قبل 
الهيئة وشــمولهم براتب املعني املتفرغ وفق 

القانون".
وأوضــح احللــو، ان "آلية توزيــع الرواتب بني 
املســتفيدين املشمولني براتب املعني املتفرغ 
هي نفس االلية السابقة في محافظة بغداد 
إذ تكون املراجعة بحضور املعني فقط من دون 
املعاق مســتصحبني معهم  احلاجة حلضور 
هويــة االحــوال املدنية االصليــة واملصورة 
للطرفني }املعني واملعــاق{ وصورة عن التقرير 
الطبي وحســب االسماء املنشورة في املوقع 
االلكترونــي والصفحــات الرســمية لوزارة 
هيئة  وموقع  االجتماعية  والشــؤون  العمل 

رعاية ذوي االعاقة واالحتياجات اخلاصة".

اكثر من 3 آالف ايزيدي مفقودين
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بغداد - الصباح الجديد:
بحث وزير التخطيط الدكتور نوري 
الوزارة  الدليمي، في ديــوان  صباح 
مــع  مديــر برنامــج االمم املتحدة 
للمستوطنات البشرية في العراق 
والوفد  اوتســوكي،  يوكو  السيدة 
املرافق لها جهود معاجلة الســكن 

العشوائي في العراق.
كما بحث الوزير مع الوفد األممي رؤية 
الوزارة ملعاجلة الســكن العشوائي 
في عمــوم العراق، وذلــك لنحو ٣ 
ثالثــة ماليــني مواطن يســكنون 
هذه التجمعات، الفتــا النظر إلى 
لهذه  املســتدامة  املعاجلة  أهمية 
الكرمي  العيش  يضمن  مبا  الظاهرة، 

لساكنيها.
الدليمي  نــوري  الدكتور  وأوضــح 
أن الــوزارة بــدأت بتهيئــة جميع 
بتنفيذ  للشــروع  االســتعدادات 
واالجتماعي  االقتصــادي  املســح 
وبالتعاون  العراق،  للعشوائيات في 
مع اجلهــات احلكوميــة والدولية، 
ليضاف هذا اجلهــد إلى ما قدمته 
الوزارة من مشــاريع جمللس النواب، 
والتــي تضمنت آليــات للمعاجلة 
والتأهيل، ومقترح أنشــاء صندوق 
برامــج  لتمويــل  العشــوائيات 

املعاجلة.
هذا وثمن الوزير خالل اللقاء اجلهود 
التي قدمتها برامــج األمم املتحدة 

في دعــم عمليات إعــادة األعمار 
الوقت  واالســتقرار، داعياً في ذات 
الى االســهام في عمليات تطوير 
مراكز املدن القدمية في محافظتي 
البصــرة ونينوى، واالســتفادة من 
التي  االســتراتيجية  الدراســات 
اعدتهــا الوزارة فــي مجال حتقيق 
التنمية املكانيــة والريفية، ودعم 
برنامــج تطوير القــدرات ملالكات 

الوزارة.
بدورها اســتعرضت مديرة برنامج 
UN-Habitat في العراق، الفعاليات 
تنفيذها  البرنامــج  يتولــى  التي 
احلكومية  اجلهــات  بالتعــاون مع 

العراقية واملنظمات الدولية.

بغداد - الصباح الجديد:
كشــفت دائــرة التحقيقــات في 
تنفيذ مالكات  عــن  النزاهة  هيئة 
مديريَّاتهــا ومكاتبهــا عــدداً من 
عمليَّات الضبط التي أســفرت عن 
إعادة ملكيَّة عقارات في محافظات 
البصرة وبابل وكربــالء إلى الدولة، 
ُمبيِّنًة أن تلــك العمليَّات تأتي في 
إطار اهتمــام الهيئة مبتابعة ملفِّ 
العقارات العائدة للدولة في بغداد 
ته من أولويَّاتها،  واحملافظات الذي عدَّ
ة جردها  وتأليفها جلنة تتولَّى مهمَّ
والتحقيق فــي التجاوزات احلاصلة 

عليها.
دت دائرة التحقيقات في النزاهة  وأكَّ

"الصباح  تلقــت  للهأة  بيــان  في 
اجلديد" نســخة منه، أن "مالكات 
نت في  مديريَّة حتقيــق البصرة متكَّ
إعادة  مــن  منفصلتني  عمليَّتــني 
ملكيَّة عقارين للبلدية متَّ االستيالء 
عليهمــا بالتواطــؤ مع عــددٍ من 
في بلديــة البصرة وجلنة رفع  ُموظَّ
التجاوزات في احملافظة، ُموضحًة أنَّ 
العقارين الواقعني في مركز املدينة 
متَّ استغاللهما؛ إلنشاء محال جتاريٍة 

ومحطٍة لغسل السيارات".
حتقيق  "مكتــب  أنَّ  إلى  وأشــارت 
ن من كشــف عمليَّات  متكَّ كربالء 
التالعــب والتزوير احلاصلة في أحد 
العقارات البالغة مســاحته قرابة 

}7{ دومنــاٍت، العائد إلى وزارة املاليَّة، 
 ، الوطنيِّ ص جلهاز اخملابــرات  واخمُلصَّ
مبينة أنَّ فريق عمل مكتب حتقيق 
حترِّياٍت  بإجــراء  قام  الــذي  كربالء، 
التزوير  ن من كشف  وحتقيقاٍت متكَّ
في معاملة العقــار الذي متَّ تغيير 
ملكيَّـته إلى أشخاٍص آخرين خالفاً 

للقانون".
الذي يقع في  أنَّ "العقار  وأوضحت 
رُ قيمته  مركز مدينة كربــالء، وتُقدَّ
3 مليــارات و150 مليون  بأكثر من 
دينارٍ متَّ تســليمه إلى دائرة عقارات 
ـة جهاز اخمُلابرات في  الدولة ومديريَـّ
تســليٍم  محضر  مبوجب  احملافظة 

." أصوليٍّ

العراق يبحث مع وفد اممي معالجة السكن 
العشوائي لثالثة ماليين مواطن 

إعادة ملكية عقارات للدولة
 في ثالث محافظات بقيمة خيالية
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االعمار تواصل تنفيذ 
عدد من المشاريع 
لصالح وزارة النفط

العراق يبحث مع 
استراليا تطوير قطاع 

االتصاالت

بغداد _ الصباح الجديد:
والبلديات  واالســكان  االعمــار  وزارة  تواصــل 
واالشــغال العامة اعمالها في تنفيذ عددً من 
املشــاريع وحتقق نســب اجناز متقدمة لصالح 
وزارة النفط شركة مصافي الشمال في قضاء 
بيجي عن طريق شركة الفاو الهندسية العامة 

احدى تشكيالت الوزارة.
وذكر املركز االعالمي للوزارة ان املشاريع شملت 
اعادة  تـــأهيل مصفى صــالح الدين )2،1( في 
وحدة حتســن البنزين ووحدة الهدرجة بكلفة 
بلغت اكثر من )1،5( مليــار دينار ، فيما تضمن 
العمل في مشــروع اعادة تأهيل اسطح ابنية 
مصفى الصمود قلع املاســتك القدمي وتبديله 
مباستك جديد ثم فرش مادة االيزوكام وبكمية 
(3000( م2 جلميــع االبنية حيــث بلغت كلفة 
املشــروع )500( مليون دينار ،اما مشــروع بناية 
اجنازها   بلغت نسبة  واملشــتريات فقد  العقود 
احلالية )%90( وتتكون البنايــة من طابق واحد 
وغرفــا مختلفــة ومجاميع  وتضــم مكاتب 
الى كراج ومســقفات وحدائق  صحية اضافة 
وارصفه خارجية وبلغت كلفة املشــروع بحدود 
(700( مليون دينار ونسبة االجناز احلاليه اكثر من 

 .(30%)

بغداد _ الصباح الجديد:
أكد وزير االتصاالت الدكتور نعيم ثجيل الربيعي 
على سبل تطوير العالقات بن العراق واستراليا 
فــي  قطاع االتصــاالت وتكنولوجيا املعلومات 
واهميــة  مشــاركة الشــركات االســترالية  
لالســتثمار في اجناز املشــاريع املقبلــة لوزارة 
االتصاالت والتــي حتتاج الى شــركات رصينة 

لتقدمي خدمات افضل .
واوضح الوزير انه بحث مع الســفير االسترالي 
في بغــداد جوان لنــدس اقامة ورشــة عمل 
مشــتركة بن البلدين  الفتا الى ان ان ســبب 
رداءة خدمــة االنترنت فــي العــراق يعود الى 
تلكؤ الشــركات املتعاقدة مع وزارة االتصاالت 
في تنفيذ املشــاريع وانتهــاء العمراالفتراضي 
لالجهزة واملعــدات ونعمل على مراجعة جميع  
العقود مع الشــركات النها ليست باملستوى 
املطلوب وعازمون على انهاء الشراكة مع بعض 

منها  بسبب رداءة خدمة االنترنت.
واضاف وزيــر االتصاالت لدينا مشــاريع عديدة 
بحاجــة الى االســتثمار ومن بينها مشــروع  
بالعراق واحلســاب  الصناعي اخلــاص  القمــر 
املصرفي  )الدفع االلكتروني (و مشــاريع اعادة 
تأهيل الكيبل الضوئي وبناء الوحدات السكنية 
ملوظفــي الــوزارة وخدمات البريــد والصيرفة 
وانشــاء مركز ثقافي فــي كل محافظة ومقر 
البنى  الى مشــاريع  لنادي االتصــاالت اضافة 
التحتية وغيرها وســنعلن التفاصيل الكاملة 
للوزارة  املوقع االلكترونــي  لكل مشــروع عبر 
ولدينا انفتاح للتعامل مع الشــركات العاملية 

ومنها الشركات االسترالية   . 
من جانبها قالت السفير لوندس نحن مهتمون 
باقامــة افضــل العالقات مع العراق وســأبلغ 
حكومــة بلدي مبشــاريعكم  ، وهناك مجاالت 
واســعة للتعاون بيننا سيما وان حكومتنا هي 
جزء اســاس في محاربة االرهــاب االلكتروني 
وهناك فرص كثيرة للعمل فيما بيننا لالستفادة 
الطرفن  املتبادلة بن  واملعلومــات  من اخلبرات 
. وفي ختام اللقاء اعربت الســفير االســترالي 
والتقدير حلســن االستقبال وكرم  الشكر  عن 
التوفيــق والنجاح  الضيافة واالمنيــات بدوام 

للحكومة العراقية اجلديدة . 

بغداد _ الصباح الجديد:

تواصل شركة الزوراء العامة إحدى 
شــركات وزارة الصناعــة واملعادن 
لصالح  وعقودها  اعمالهــا  تنفيذ 

وزارات الدولة.
وقال مدير عام الشــركة املهندس 
جاســب عبدالزهــرة ياســن في 
تصريحــات صحفية أن الشــركة 
ومن خــالل مالك قســم اللوحات 
الكهربائية تواصــل اعمالها الجناز 
عقــد تصنيــع وجتهيــز محطات 
صندوقية بعدد )10( وبقدرة )1000) 
كي في أي لصالح الشركة العامة 
مؤكدا   ، اجلنــوب  لتوزيع كهربــاء 
احلرص علــى اكمــال العقد على 
املطلوبة  والدقــة  املواصفات  وفق 

وباملوعد احملدد ضمن العقد .
واضاف املدير العام ان موقع املنصور 
التابــع للشــركة يواصــل جتهيز 
مستشــفيات وزارة الصحة ومنها 
مستشــفى االمامــن الكاظمن 
البيطار  ابن  ومستشــفى  الطبي 

السائل  الطبي  االوكســجن  بغاز 
واســطوانات  النتروجن  وســائل 
املطلوبة  بالكميــات  الطبي  الغاز 
وبنقاوة عالية وعلى وفق املواصفات 
املركزي  الفنية املعتمدة من اجلهاز 
للتقييــس والســيطرة النوعيــة 
، الفتــا الــى أن الشــركة جهزت 
ايضا الشــركة العامــة للمعدات 
الهندســية الثقيلة التابعة لوزارة 
النفط بكمية )8000( لتر من سائل 
االوكســجن ، مؤكدا االســتعداد 
بالكميــات  االخيــرة  لتجهيــز 

املطلوبة.
من جانب اخر لفت املدير العام الى 
الشركة  في  اجلودة  قســم  سعي 
مــن اجل احلصــول على شــهادة 
 (ISO 2001 : 2015( العاملية  اجلودة 
بالتعــاون مــع الشــركة العامة 
للفحــص والتأهيــل الهندســي 
كونها اجلهة اخملتصة مبنح الشهادة 
، مشــيرا الــى جهــود الشــركة 
حلماية عدد مــن منتجاتها احمللية 
االســطواني  بنوعيها  كالفالتــر 
واخملروطي وغــاز الهيدروجن والواح 

الطاقة الشمســية وسائل غاز 
االوكسجن. 

علــى صعيــد متصــل اعلنت 
للصناعات  العامــة  الشــركة 
لــوزارة  التابعــة  التعدينيــة 
عــن  واملعــادن  الصناعــة 
واخلاص  العام  جتهيزالقطاعــن 
مبنتجاتهــا النمطيــة املتنوعة 
خالل شهر كانون االول من العام 

املاضي .
وقــال مدير عام الشــركة علي 
حسن علوان ان الشركة جهزت 
اجلهات املستفيدة في القطاعن 
العام واخلــاص كميات مختلفة 
مــن منتجاتهــا منهــا البرامي  
كوت وهو منتج اســفلتي بعدة 
انواع اعتمادا على نسبة املذيب 
العضــوي ويســتعمل الغراض 
وقير  الطرق  تبليــط  عند  الرش 
االكســاء املطور منتج قـــيري 
مضــاف اليــه مــواد محصنة 
مواصفاته  تعمل على حتســن 
الفنية للحصول على اســفلت 
عالى اجلودة ويســتعمل كمادة 

اولية في انتاج االسفلت االسمنتي 
مــادة تبليــط الشــوارع والــذي 
يستعمل الكســاء الطرق العامة 
وكاربونــات الكالســيوم والصوف 
الصخري الســائب ويستعمل في 
مجــاالت العزل احلــراري والصوتي 
واالستعماالت الصناعية والزراعية 
املتنوعــة ، فضال عن جتهيز كميات 
من مادة الكات باك وقير التسطيح 
واملســتحلب القيري، مشــيرا الى 
ان الشــركة  جهزت ايضــاً خالل 
الشــهر ذاته  اطنان  من امللح اخلام 
والــذي ينتــج في مملحــة البصرة 
الكالســيومي  البنتونايت  واطيان 
ويســتعمل في حفــر االبار وقصر 
البوليمري  واللباد  النفطية  الزيوت 
واحملالـــيل امللـــحية ، فضـال عن 
الكيميـــائية  مضافــات  انتــاج 
التـبريد  ابراج  تغذية  مبياه  اخلاصـة 
واملـراجـــل البخـاريـــة وانـــتاج 
النـــتروجن املـــسال N2 ، مـبيناً  
االجـمالية  املـبيعـــات  قـيمة  ان 
بلـغت اكـثـر مـن    )500 ( مـليـون 

ديـنار .

تقرير

»الزوراء » تجهز  وزارة الكهرباء بالمحطات الصندوقية

جانب من احدى مصانع الشركة

بغداد _ الصباح الجديد:

اعلنــت وزارة التجــارة ان الفرق 
الرقابية والنوعية لعملية اإلنتاج 
والتوزيع تابعت من خالل جوالتها 
املطاحــن  علــى  التفتيشــية 
العاملــة ووكالء الطحن ، والتي 
أســفرت عن رصد وتأشــير )٢٩) 
مخالفــة نوعيــة وغيــر نوعية 
للمطاحن فــي بغداد ، فضال عن 
 (١١( و  للــوكالء  مخالفــة   )٤٥)
احيلت  للناقلــن حيث  مخالفة 
واللجان  االقســام  إلى  جميعها 
اخملتصة لتطبيق الشروط اجلزائية 
بحق اخملالفــن . واوضحت الوزارة 
فــي بيان لها حصلــت »الصباح 
اجلديــد« علــى نســخة منه ان 
احلبوب  لتصنيع  العامة  الشركة 
بوجبة  الــوكالء  واصلــت جتهيز 
اخملصص  الطحــن  مــن  جديدة 
للبطاقــة التموينيــة في بغداد 

وعموم احملافظات .
وقال مدير عام الشركة املهندس 
خطــة  أن  العامــري  جاســم 
الشركة التســويقية في اإلنتاج 
جتهيز  آليــة  اعتمدت  والتوزيــع 
موحــدة لعموم البالد ، مشــددا 
على أن توحيد فتــرة التوزيع هي 
لتقليــل التفــاوت الزمني الذي 
كان يحدث خــالل الفترة املاضية 
، وأن الشــركة جهــزت العائالت 
احلمايــة  بشــبكة  املشــمولة 
االجتماعية بأربع حصص إضافية 
خالل العام املاضي . وفي ســياق 
متصــل جهزت الشــركة قضاء 
الدين  صالح  مبحافظة  الشرقاط 
مت  )6600( كيس طحن  بكميــة 
انتاجهــا مبطاحن الشــركة في 
مطاحن الدورة والتاجي والرصافة 
واملقداد وديالى احلكومية حيث مت 
نقل الكمية املنتجة الى القضاء 
بواسطة اسطول شاحنات قسم 
النقل والورشة ، واشراف ادارة فرع 

الشــركة في صــالح الدين على 
الفني  ، وأن املالك  التوزيع  عملية 
احلكومية  الســماوة  ملطحنــة 
التسلم  حن  العطل  اصالح  اجنز 

واعادتها للعمل بوقت قياسي .
 وفي صعيــد متابعة احلكومات 
احملليــة لعمــل املطاحــن فــي 
االول  النائــب  تفقد  احملافظــات 
حملافظة صالح الدين اســماعيل 
خضير الهلــوب مطحنة العربي 
فــي قضــاء العلم والتــي تأتي 
في اطار التعاون والتنســيق بن 
احلكومــة احمللية في صالح الدين 
ودوائــر وزارة التجــارة ، وتعكس 
االهتمــام الذي توليــه احملافظة 

لعمل الشــركة في انتاج وتوفير 
صالح  ملواطنــي  الطحن  مــادة 
الدين وما ميكن ان حتققه املطاحن 
احلديثة بعد دخولها مرحلة االنتاج 
ملادة  الذاتي  االكتفاء  من  الفعلي 
الطحن .مــن جهة اخرى اعلنت 
وزارة التجارة عن مباشرة الشركة 
جتهيز  احلبــوب  لتجارة  العامــة 
واحلكومية  االهليــة  املطاحــن 
كافة باحلصص املقررة االولى من 
عام 2019 خللطات احلنطة فضال 
عن جتهيــز وكالء املواد التموينية 
الشــركة  مديرعام  وقــال  بالرز. 
نعيــم املكصوصي ان الشــركة 
وضمن خططها تســعى جاهدة 

الى تأمــن احتياجاتها من مادتي 
احلنطة والرز من خالل التعاقدات 
الستيرادها من مناشئها االصلية 
والرصينــة فضال عن تأمينها من 
املنتــج احمللي حيــث تقدر حاجة 
العــراق الســنوية مــن احلنطة 
مالين  ثالثــة  مالين  بخمســة 
تؤمن من املســتورد والباقي يتم 
تأمينــه مــن خالل املســوق من 
املزارعــن والفالحــن . واضــاف 
املديــر العام ان مواقع الشــركة 
العطل  ايام  العمل خالل  واصلت 
الرســمية لتامن جتهيز املطاحن 
الواردين  بالرزواحلنطــة   والوكالء 
للبالد عبر مينــاء ام قصر ، الفتا 

العطيفية  ســايلو  مباشرة  الى 
بتجهيز عدد مــن مناطق الكرخ 
املثنى  وحي  الصاحلية  االسكان   (
والشــهداء  واملعري  والرحمانية 
( بكمية 300 طن مــن مادة الرز 
فضال عن جاهزية مواقع الشركة 
ومخازن  املناطــق  بقية  لتجهيز 
كســرة وعطــش والــوكالء في 
بغداد الرصافة.  كما اعلنت وزارة 
التجارة عن  مباشــرة الشــركة 
العامــة لتصنيع احلبوب بعملية  
التجريبــي  التشــغيل  اجــراء 
ملطحنة ضامن الغزال في ذي قار 
، وان جلنة فنية ورقابية مشتركة  
اشــرفت  على عملية التشغيل 

وذلــك  للمطحنــة  التجريبــي 
بعد االنتهاء مــن اعمال النصب 
وتركيب معداتها. واشارت الوزارة 
الــى ان مكائن ومعدات املطحنة 
تركية املنشــأ  من شركة ايبكار 
والتي تبلــغ طاقتها التصميمية 
(200( طــن يوميــا ، الفتــا الى 
من  مناذج  بســحب  اللجنة  قيام 
حبــوب الكســر االول والطحن 
لفحصهــا مختبريا في قســم 
العام  باملقر  النوعية  الســيطرة 
لغرض منحها املوافقة الرسمية 
الفعلي  االنتاج  بعملية  للشروع 
جنبا الى جنب مع بقية املطاحن 

العاملة باحملافظة. 

تصنيع الحبوب تواصل تجهيز الوكالء بمادة الطحين

الفرق الرقابية لوزارة التجارة ترصد 85 مخالفة 
نوعية للوكالء والناقلين

 واصلت الشركة 
العامة لتصنيع 

الحبوب تجهيز 
الوكالء بوجبة 

جديدة من الطحين 
المخصص 

للبطاقة التموينية 
في بغداد وعموم 

المحافظات

من جوالت التفيش في احدى املطاحن

في خطوة لتعزيز تطبيق الهدف الخامس من اهداف التنمية المستدامة

زودت الصحة والنفط بالغازات الطبية والصناعية

زين العراق تقيم مؤتمرًا خاصا لتمكين المرأة لموظفاتها من جميع محافظات العراق
بغداد _ الصباح الجديد:

أعلنت زين العراق، إحدى شركات 
مجموعة زين الرائدة في خدمات 
في  املتنّقلة  والبيانات  االتصاالت 
وشمال  األوسط  الشرق  منطقة 
إفريقيــا، عن اقامــة مؤمتر خاص 
بتمكن املــرأة من موظفاتها في 
والذي شــهد مشــاركة  بغداد، 
واسعة من جميع مقرات الشركة 
في انحاء العراق، وهو احلدث الذي 
تهدف منــه تعزيز خطواتها نحو 
بيئة  فــي  اجلنســن  بن  التنوع 
املوجهة  اجلهــود  ودعم  األعمال، 
األهداف  وفــق  املــرأة  لتمكــن 

العاملية للتنمية املستدامة.
حيث اكد الســيد علــي الزاهد 
الرئيــس التنفيذي لزيــن العراق 

ان: » وفقا آلخر االحصائيات التي 
العراقية  التخطيط  وزارة  اجرتها 
ان نســبة االناث فــي العراق هي 
%49,5، وفي سياق نهج الشركة 
لتطبيــق الهــدف اخلامــس من 
في  املســتدامة  التنمية  اهداف 
متكن املرأة و املساواة بن اجلنسن 
بادرنا بإقامة عدد من الفعاليات و 
و  التدريبية  الدورات  و  النشاطات 
التطويرية والتي تندرج ضمن هذا 

السياق«.
كما واضاف الزاهــد بان: » متثيل 
املرأة فــي زين العــراق يصل الى 
ما يقــارب %29 من عدد املوظفن 
و يتوزعــن بن املناصــب االدارية 
و التنفيذيــة و القياديــة ضمن 
هيكلية الشــركة، ونحن بصدد 

ان يتم زيادة متثيل املرأة عن طريق 
التي  العمل  وورش  الدورات  اقامة 
من شانها زيادة امكانات سيدات 

زين العراق«.
يذكر ان زين العراق قد ســبق لها 
و ان اقامــت عدد من الــدورات و 
الى  اضافة  لسيداتها  ورش عمل 
اقامة عدد من البازارات و املعارض، 
اضافــة الى اقامــة دورة تدريبية 
لعدد من  االوائل  اجلدد  للخريجن 
متثيل  وكان  العراقيــة  اجلامعات 
العنصر النســوي فيها %60 من 
العراق  زين  وفرت  املشاركن، كما 
تتمكن  لكــي  لألطفال  روضــة 
موظفاتها من تســجيل ابنائهن 
وبأســعار رمزيــة اثناء ســاعات 

العمل الرسمية. 

بغداد _ الصباح الجديد:
ازالت امانة بغداد )8553( جتاوزا خالل 
شــهر كانون االول املاضي بجانبي 

الكرخ والرصافة من العاصمة 
وذكرت مديرية العالقات واالعالم ان 

مديرية احلراسات واالمن بالتنسيق 
وبالتعاون  بغداد  عمليات  قيادة  مع 
مــع الدوائر البلديــة ازالت )4991) 
باالكشاك ومسقفات  متثلت  جتاوزا 
جتاوزات  و)2406(  التجاريــة  احملــال 

على االرصفــة و)85( لوحة اعالنية 
و)346( موقعا لبيع  غير مرخصــة 
االغنــام .واضافت ان املديرية قامت 
بإزالة )261( دارا سكنية في مراحل 
البناء االولي بنيت جتاوزا على اراضي 

الدولة مــن دون املوافقات والرخص 
االصولية لبنائها ، مبينة ان املديرية 
قامــت بحمــالت اخــرى تضمنت 
ازالة )54( من االســيجة املتجاوزة 
الســيارات  لغســل  موقعا  و)54( 

و)137( مرآبا ومشتال ومعرضا لبيع 
الســيارات و)67( حاجزا كونكريتيا 
املواد  لبيــع  موقعــا   )67( وازالــة 
االنشائية و)85( جتاوزا على اخلطوط 

الناقلة .

يذكر أن أمانة بغداد تنفذ وبشكـل 
يومية  شــبه  حمــالت  مســتمر 
إلزالــــة التجاوزات وعلـــى وفـق 
خطة أعـــدت إلزالة مااليقل عـن 
ضـمن  إسبوعياً  تـجـــاوزات   )10)

قـاطع كل دائـرة بلـديـة من أجـل 
الـعاصـمة  شـــوارع  إظــهـــار 
وتـسـهـيل  الإلئـــق  باملظـهـــر 
إنسـيابـــية حـركـــة الـســـير 

والـمـرور فـيـها. 

امانة بغداد تزيل )8553( تجاوزا في العاصمة
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الصباح الجديد ـ وكاالت:
أعلنت القــوات البحرية في كل من الواليات املتحدة 
وبريطانيا امس األربعاء أن البلدين أجريا أول تدريبات 
مشــتركة بينهما في بحر الصــن اجلنوبي منذ أن 
أقامــت الصن قواعد على جزر هناك فيما تســعى 
واشــنطن لدعم حلفائها ملواصلــة الضغط على 

بكن.
وقالت البحرية األميركية في بيان صحفي إن املدمرة 
مكامبل املــزودة بصواريخ موجهــة ومقرها اليابان 
للبحرية  التابعة  ارجيــل(  )إتــش.إم.إس  والفرقاطة 
امللكية، وتقوم حاليا بجولة في آسيا، أجريتا تدريبات 
على االتصاالت وتدريبات أخرى من يوم اجلمعة إلى يوم 

األربعاء ”للتعامل مع األولويات األمنية املشتركة“.
وقال متحدث باسم البحرية األميركية »ليس هناك 
سابقة في التاريخ القريب لعمليات مشتركة خاصة 

في بحر الصن اجلنوبي«.
وأضاف أن تلك املنطقة لم تشهد مثل تلك التدريبات 

املشتركة منذ عام 2010 على األقل.
تأتــي التدريبــات بعــد أن أبحرت ســفينة حربية 
بريطانية أخرى في أغســطس آب قرب سلسلة جزر 
باراسيل التي تطالب الصن بالسيادة عليها في بحر 

الصن اجلنوبي.
وكانت تلك املرة األولى التــي تتحدى فيها بريطانيا 
بشكل مباشر الســيطرة املتنامية للصن في املمر 
املائــي وبعد أن قالت الواليات املتحدة إنها تود أن ترى 
مزيدا من املشاركة الدولية في األمر. واتهمت بكن 

لندن بأنها تشارك في »استفزازات«.
ومرت املدمرة مكامبل هذا الشهر على مسافة تقل 
12 ميال بحريا من سلســلة اجلــزر ذاتها في عملية 
للتأكيــد على حريــة املالحة قالت عنهــا البحرية 
األمريكيــة إنها تهدف إلى »حتدي املطالبات البحرية 

املبالغ فيها«.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
يســتعد الفلســطينيون للتقدم بطلب للحصول 
على العضوية الكاملة في األمم املتحدة، بالرغم من 
أن هذه اخلطوة ستقابل برفض من الواليات املتحدة، 
وفق ما أعلن وزير اخلارجية الفلســطيني امس االول 

الثالثاء.
ويحظى الفلســطينيون بصفة عضــو مراقب في 
الهيئة األممية، وفي حــال حصولهم على العضوية 
الكاملة من شــأن ذلــك أن مينحهــم اعترافا دوليا 

بدولتهم.
وأي دولة تتقدم بطلــب لالنضمام الى األمم املتحدة 
يجب ان حتصل على موافقة مجلس األمن أوال، حيث 
متلك الواليات املتحدة حق النقض، قبل أن يتم تبني 

القرار في اجلمعية العامة.
وقــال وزير اخلارجية الفلســطيني ريــاض املالكي 
للصحافين »نعلم اننا ســنواجه فيتو من الواليات 
املتحدة، لكــن هذا لــن مينعنا من تقــدمي طلبنا« 

للحصول على العضوية الكاملة.
وأشــار املالكي الى أن الفلســطينين ســيبدأون 
بحملة حلشد التأييد في مجلس األمن، مع التوجه 

لتقدمي طلب العضوية في غضون »أسابيع«.
وتقّدم الفلسطينيون بطلب لعضوية األمم املتحدة 
عام 2011، لكنه لم يصل الى مجلس األمن من أجل 

طرحه للتصويت.
وقال الرئيس الفلســطيني محمود عباس في األمم 
املتحــدة الثالثاء إن إســرائيل تعرقــل التنمية في 
الشرق األوســط باحتاللها األراضي الفلسطينية، 
داً الدعوة إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة. مجدِّ

تدريبات أمريكية 
بريطانية مشتركة

في بحر الصين الجنوبي

الفلسطينيون يعتزمون 
طلب العضوية الكاملة 

في األمم المتحدة

متابعة ـ الصباح الجديد:

قال رئيس هيئة شــؤون األسرى 
في صنعــاء عبدالقادر املرتضى، 
في تصريح خاص إن الوفد احلوثي 
وصل إلى عمــان، فيما لم يصل 
الوفــد احلكومي بعد، مرجحا أن 

تبدأ املفاوضات اليوم اخلميس.
أنها  األردنيــة  احلكومة  أكــدت 
إمكانياتهــا حلل  بــكل  تقــف 
األزمة اليمنية والتوصل إلى حل 
سياســي دبلوماسي بن جميع 
األطراف يفضــي ألى التخفيف 
من حدة الصراع املسلح، و فتح 
ممرات إنســانية ملاليــن اليمنن 
الذيــن يعانون من أوضاع صحية 

صعبة.
اجتماعــا  األردن  ويســتضيف 
ملمثلــن عن احلكومــة اليمنية 
وممثلن عن جماعة »أنصار اهلل« 

)احلوثين(، برعاية أممية.
وأعلن رئيــس »اللجنة الوطنية 
عبدالقادر  األســرى«،  لشــؤون 
املرتضــى، أن فريقا مــن اللجنة 
يترأســه شــخصيا ســيعقد 
عن  ممثلن  مع  مباشــرة  لقاءات 
احلكومــة اليمنيــة برعاية األمم 
املتحــدة، وذلــك فــي محاولة 
والعوائق  اإلشــكاالت  حللحلــة 
التي حتــول دون تنفيذ بنود اتفاق 

تبادل األسرى واملعتقلن.
وفي ديســمبر املاضي، جرت في 
ضواحــي العاصمة الســويدية 
ســتوكهولم، مباحثــات مينية 
النزاع على  اتفق خاللها طرفــا 
وقــف إطــالق النار فــي مدينة 
احلديــدة الســاحلية التي تدور 
بن  حولهــا معــارك شرســة 

اجلانبن منذ 6 أشهر
غير  املراقبن  إرســال  وســيتم 
املســلحن إلى مدينــة احلديدة 
املتمردون  عليها  يســيطر  التي 
ومينائهــا إضافــة إلــى ميناء 

الصليــف وراس عيســى لفترة 
أولية هي ستة أشهر.

ويدعو مشروع القرار األمن العام 
لألمم املتحــدة انطونيو غوتيريش 
إلى نشــر بعثــة لدعــم اتفاق 
احلديــدة »على وجه الســرعة« 
بقيادة اجلنرال الهولندي املتقاعد 

باتريك كميرت.
يحدث هذا في وقــت جّدد قادة 
اجلماعــة احلوثيــة ندمهم على 
قبولهم »اتفاق السويد« الشهر 

املاضي. 
وفي أحدث تصريــح لقيادي في 
اجلماعــة احلوثيــة، اعتبــر وزير 
اجلماعــة احلوثية فــي حكومة 
بها حسن  املعترف  االنقالب غير 
اتفاق  زيد موافقة جماعته على 

جلهة  استراتيجياً  خطأ  السويد 
أن جماعته خســرت الكثير من 
التــي كانت  اإلنســانية  األوراق 
تزايد بها في أروقة اجملتمع الدولي 
األنظار  وأصبحت  املتحدة،  واألمم 
مســلطة فقــط علــى تعنت 
اجلماعة ورفضها تنفيذ االتفاق. 

وبحسب مصادر حكومية، ال يزال 
ممثلو اجلماعــة احلوثية في جلنة 
تنســيق إعادة االنتشار يرفضون 
مع  مشتركة  اجتماعات  حضور 
ممثلي احلكومة الشــرعية، وذلك 
اجلماعة  اســتمرار  مع  بالتزامن 
في التصعيــد امليداني وانتهاك 
وقــف إطــالق النــار باملزيد من 
املســلحن  الهجمات وحشــد 
والقذائف  الصواريــخ  وإطــالق 

في مختلــف مناطق محافظة 
احلديدة.

وفي أحــدث تعليق لألمم املتحدة، 
على ما يدور في احلديدة، أعلنت 
الدولية على لســان  املنظمــة 
العام  األمــن  باســم  املتحدث 
ســتيفان دوجاريك خــالل مؤمتر 
الثالثاء،  صحافــي، أمــس االول 
أن اجلنــرال الهولنــدي باتريــك 
كوميــرت، رئيس جلنة تنســيق 
إعادة االنتشار في احلديدة اضطر 
األســبوع املاضي للقيام برحالت 
اللجنة  مكوكيــة بن أعضــاء 
املشــكلة من طرفي الصراع في 
اليمن بســبب عدم القدرة على 

عقد اجتماعات مشتركة. 
وقال دوجاريــك إن رئيس اللجنة 

الطرفن  مــن  كل  مــع  اجتمع 
مرتن خــالل األســبوع املاضي، 
ســعياً إليجاد طريقــة مقبولة 
لكل منهما بشــأن إعادة نشــر 
الثالثة،  املوانــئ  مــن  القــوات 
واملناطق احلساســة من احلديدة 
واملرتبطة باملنشــآت اإلنسانية، 
وذلــك تنفيذاً ملا هــو منصوص 
عليه في املرحلة األولى من اتفاق 

استوكهولم.
ورداً علــى أســئلة الصحافين 
بشــأن إخفاق اجلنــرال كوميرت 
مشــتركة  اجتماعات  عقد  في 
ألعضاء اللجنة، اكتفى املتحدث 
يتمكن  عندمــا  بقولــه:  األممي 
اجلنرال كومــارت من عقد هكذا 
بعقدها،  ســيقوم  فإنه  لقاءات 

مشيراً إلى أن الضابط الهولندي 
املتقاعد يواصل تشجيع األطراف 
علــى اســتئناف االجتماعــات 
املشــتركة من أجل وضع خطة 

إعادة انتشار متفق عليها.
اجلنرال  أن  دوجاريــك  وكشــف 
الهولندي يقــوم حالياً في إطار 
اللجنــة التي يترأســها بإجراء 
كيفية  بخصــوص  مناقشــات 
اإلنسانية،  العمليات  تســهيل 
اجلماعة  كانــت  أن  بعــد  وذلك 
احلوثية رفضت مقترحاً ســابقاً 
وافق عليه ممثلو اجلانب احلكومي 
ويتضمن فتــح الطريق اجلنوبية 
غذائية  قافلة  وتسيير  الشرقية 
مــن ذات الطريق باجتــاه صنعاء 

انطالقاً من ميناء احلديدة.

فيما ابدى األردن وقوفه مع الحل السياسي

»الحوثيون« نادمون على قبول اتفاق
استوكهولم ويواصلون االنتهاكات

في أحدث تصريح 
لقيادي في الجماعة 
الحوثية، اعتبر وزير 

الجماعة الحوثية في 
حكومة االنقالب غير 

المعترف بها حسن 
زيد موافقة جماعته 

على اتفاق السويد 
خطأ استراتيجيًا

 الوفد احلوثي في عمان

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
إقامة  اقتراح  أكراد سوريا  رفض 
ســيطرة  حتت  آمنة«  »منطقة 
تركيــة في شــمال البالد على 
احلدود بــن البلدين، وفق ما أكد 
قيادي بارز في اإلدارة الذاتية امس 

األربعاء لوكالة فرانس برس.
وقــال ألــدار خليل، الــذي يُعد 
أحــد أبرز القياديــن األكراد في 
اإلدارة  مهندســي  وأحد  سوريا 
لفرانس  تصريحات  في  الذاتية، 
فاصل  رســم خط  »ميكن  برس 

بن تركيا وشــمال ســوريا عبر 
اســتقدام قــوات تابعــة لألمم 
والســالم  األمن  حلفظ  املتحدة 
أو الضغــط علــى تركيا لعدم 

مهاجمة مناطقنا«.
األخرى  اخليــارات  »أما  وأضــاف 
فال ميكــن القبول بها ألنها متس 
سيادة ســوريا وســيادة إدارتنا 
الذاتيــة«، معتبــراً أن »تركيــا 
وليســت  مســتقلة  ليســت 
أنها طرف  يعنــي  وهذا  حيادية 

ضمن هذا الصراع«.

وتأتي مواقــف خليل بعد دعوة 
ترامب  دونالد  األميركي  الرئيس 
إلــى إقامــة »منطقــة آمنة« 
عرضها 30 كلم في سوريا على 

طول احلدود التركية.
رجب  التركي  الرئيــس  وأعلــن 
طيب إردوغان امس االول الثالثاء 
إثر محادثــة هاتفية مع ترامب، 
أن قواتــه ســتتولى إقامة هذه 
التركية  احلــدود  بــن  املنطقة 
الشعب  حماية  وحدات  ومواقع 
الكردية، التي تدعمها واشنطن.

ورأى خليل أن »ترامب يريد حتقيق 
هذه املناطق اآلمنة عبر التعاون 
التركــي، لكــن أي دور لتركيــا 
ســيغير املعادلــة ولــن تكون 
العكس  آمنة، بل على  املنطقة 
تركيا هي طرف والطرف ال ميكن 

أن يكون ضمان لآلمان«.
وهــددت تركيــا مــراراً خــالل 
األشــهر املاضية بشــن هجوم 
شمال  في  األكراد  املقاتلن  ضد 
سوريا. وفاقم اعالن ترامب قراره 
املفاجئ الشهر املاضي بسحب 

األكراد  من سوريا خشية  قواته 
من أن ميهــد ذلك لهجوم تركي 

واسع.
وتؤكد واشــنطن ضرورة حماية 
وحدات حماية الشعب الكردية، 
ملشــاركتها الفعالــة في قتال 
تنظيم الدولة االســالمية، في 
مجموعة  أنقــرة  تعتبرها  حن 
وثيقة  صلــة  على  »إرهابيــة« 
بحزب العمال الكردستاني الذي 
يقود متــرداً ضدها على أراضيها 

منذ أكثر من ثالثن عاماً.

وال تنظر تركيا بعن الرضى الى 
حكــم اإلدارة الذاتية الذي أعلن 
األكــراد إقامته خالل ســنوات 
النزاع املستمر منذ العام 2011، 
حكماً  إقامتهم  من  وتخشــى 

ذاتياً قرب حدودها.
وتصاعد نفوذ األكراد في سوريا 
النــزاع، ومتكنوا من  اندالع  بعد 
تأسيس قوات عسكرية وأمنية، 
إنشــاء مؤسســات  عن  فضالً 
عامة ومدارس يتم فيها تدريس 

اللغة الكردية.

متابعة ـ الصباح الجديد:
تواجه تيريزا ماي رئيسة وزراء بريطانية، 
ازمة سياسية جديدة، ولدت امس بعد 
ازمة هزميتها امــس األول في مجلس 
العموم البريطاني الذي رفض خطتها 
للخروج من االحتاد األوربي، بعد ان صوت 
ضد اتفاقها مع االحتاد األوربي 432 من 
أعضــاء اجمللــس إزاء 202 من األصوات 

املؤيدة.
باتــت تواجهها  التي  األزمة اجلديــدة 
ماي، منــذ االمس تتمثل مبذكرة حلجب 
عنها، األمر الذي قد يؤدي الى ســقوط 

حكومتها.
وكان مجلس العموم البريطاني اجتمع 
ليل امس األول للتصويت على اتفاقها 

مع االحتاد األوربي، مع تقديرات مسبقة 
بان التصويت لن يكون في صالح ماين 
وهذا ما حدث بالفعــل، اذ لم يحصل 
االتفاق الــذي توصلت اليــه الزعيمة 
احملافظة اال على تأييد 202 من األصوات 
، فيما رفضــه 432، في أفــدح هزمية 
تلحــق برئيس حكومــة بريطاني منذ 

العشرينيات.
وهذا التصويت التاريخي أغرق بريطانيا 
في اجملهول بخصوص مستقبلها قبل 
شهرين ونصف الشهر على بريكست 

املرتقب في 29 آذار.
فور إعــالن نتائــج التصويت مســاء 
الثالثاء قــدم زعيم املعارضة العمالية 
جيرميــي كوربن مذكــرة حلجب الثقة 

عن احلكومــة واصفــا النتيجة بانها 
»كارثية«.

لكــن مبادرته ال حتظــى بفرص كبرى 
للنجــاح، الن حــزب احملافظــن الذي 
تنتمي اليه ماي وحليفه احلزب الصغير 
احملافــظ في ايرلندا الشــمالية، احلزب 
الوحدوي الدميوقراطي، ال يرغبان في ان 
يحل محلهم حــزب العمال في قيادة 

البالد.
واعتبارا من امــس االول الثالثاء، أعلن 
يعارضون  نــواب  وعدة  الوحدوي  احلزب 
مــاي فــي حــزب احملافظــن، انهــم 

سيدعمون رئيسة احلكومة.
وكتبت صحيفــة »ذي تلغراف« »إذالل 
فعنونت  »الغارديان«  أما صحيفة  تام« 

»هزمية تاريخية«. وفي الواليات املتحدة 
اعتبرت »واشنطن بوست« ان بريطانيا 

»تتجه نحو كارثة«.
ورأى كاتــب االفتتاحيــة في صحيفة 
»تاميز« ماثيو باريــس أنه آن االوان لكي 
يتولــى البرملانيــون املعارضــون ملف 
بريكست. وكتب »ليس هناك أي قيادة، 
ال داخل احلكومة وال في املعارضة قادرة 
على مســاعدتنا على اخلروج من هذا 

املستنقع«.
وفي حال اعتمادها، فستشكل حكومة 
جديــدة على أن تنال ثقــة البرملان في 
غضون 14 يوما. وفي حال فشلها فانه 
انتخابات تشريعية  الى  سيتم الدعوة 

جديدة.

وفي حــال متكنت ماي مــن البقاء في 
منصبها، فسيكون أمامها حتى االثنن 
املقبل لكــي تعرض »خطــة بديلة«. 
وهناك عدة خيارات متاحة أمامها مثل 
التعهد بالعودة للتفاوض في بروكسل 

او طلب تأجيل موعد بريكست.
ورفض نص بريكســت يفســح اجملال 
أيضا أمام احتمــال حصول خروج من 
االحتــاد االوروبــي بدون اتفــاق وهو ما 

تتخوف منه االوساط االقتصادية.
ومــاي املعروفة بصالبتهــا ومثابرتها 
واملقتنعــة بانها ســتنجو من مذكرة 
انها ســتجري  الثقــة، أعلنت  حجب 
محادثات مــع نواب مــن كل االحزاب 
»بذهنية بناءة« ملعرفة الطريق الواجب 

اتباعه.
أن نركز على  للنــواب »يجــب  وقالت 
االفكار التي ســتكون قابلة للتفاوض 
فعليــا وحتظــى بدعــم كاف من هذا 
»باســتطالع فرصها  واعــدة  اجمللس« 

حينذاك مع االحتاد االوروبي«.
لكــن املهمة تبــدو صعبــة، فالنواب 
البريطانيــون بدوا حتى االن غير قادرين 
علــى االتفاق على شــروط اخلروج من 
املستقبلية  وعالقتهم  االوروبي  االحتاد 
مع التكتل وظهر انقسام بن الراغبن 
في اخلــروج بشــكل قاطــع ومؤيدي 

احلفاظ على عالقات وثيقة مع أوروبا.
ودعــا النائــب احملافظ اوليفــر ليتوين 
رئيســة احلكومة البريطانية الى إبداء 

»املزيد من املرونة«.
وقــال لهيئة االذاعــة البريطانية »بي 
بي ســي« إنه »ال ميكــن التوصل الى 
توافق إال عبر التباحــث مع عدد كبير 
 400 أن  من االشــخاص، من احملتمــل 
نائب هم موافقون على رفض سيناريو 
خروج بدون اتفاق او اجراء استفتاء ثان 

ويريدون التوصل الى حل«.
واعتبر بوريس جونســون وزير اخلارجية 
الســابق وأكثر املؤيدين لبريكست، ان 
نتيجــة التصويت تعطــي تيريزا ماي 
»تفويضا قويــا« للعودة والتفاوض مع 

االحتاد االوروبي.
لكن مــن غيــر املؤكد أن بروكســل 

ستكون جاهزة لهذا السيناريو.

أكراد سوريا يرفضون »منطقة آمنة« تحت سيطرة تركيا

غداة هزيمتها في العموم البريطاني بشأن بريسكت

»المحافظة« ماي تواجه سحب الثقة وفرص نجاح »العمالي« كوربن ليست كبيرة
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»بيروت ثديًا للضوء« ..
جمعُ  نثار الذاكرة الفضي

أسرى يعودون ليجدوا
مجتمعًا تحول إلى هباء

قراءة ليست متأخرة
للسياب..

الشخصية المحورية
في الرواية العربية

العودة الى التاريخ ليســت بريئة دائما، الســيما مايتعلق بتاريخ 
الشعر، فهذا اجملال الغائر وامللتبس جدا، يقود العودة الى مقاربات، 
أو حفريات قد تضــع الباحث أو الناقد أمام فخــاخ ذلك التاريخ، 
بوصفه التدوينــي أو االيديولوجي، أو حتى بوصفه النقدي.. وحني 

يكون هذا احلديث املُستعاد على عالقة بحداثة هذا الشعر..

كنــت منحازاً الى الفــن القصصي الذي يكتبه القــاص والروائي 
العراقي املبدع مهدي عيســى الصقر، منذ بداياتــه التي قرأتها، 
مجموعتــه )غضب املدينة( الصادرة طبعتهــا االولى واالخيرة عن 
مجلة )الثقافــة اجلديدة( عام 1960 مــروراً مبجموعته القصصية 

الرائعة)حيرة سيدة عجوز( الصادرة بطبعة شخصية عام 1986...

محمد عبد الغني889 10شكيب كاظمعلي حسن الفواز

يحاول هذا الكتــاب ملؤلفه الدكتور خالد محمــد عبدالغني الذي 
يقع في250  صفحة من القطع املتوسط، ومن خالل ثمانية فصول 
تقدمي قراءة تطبيقية للنص الروائــي تهدف إلى إضاءة النص وإبراز 
اجلوانب التي تتعلق بعلم النفس والتحليل النفسي ، واإلضطرابات 

النفسية ، حيث التعريف أوالً باملصطلحات واملفاهيم النفسية...

للمكان في التجربة االبداعية الكبيرة فعل روحي / ثقافي ، يبدأ ، 
ينمو ، يكبر ، ويترسب في الذاكرة ال شعورياً . يتناوب في الظهور 
بتردد غير منتظــم في الكتابة  طيلة حياة املبــدع ،وبعد تراكم 
طويل ،وفي حلظة قدح مســتطيرة يستجمع كل تردداته ويظهر 

ممسرحاً ، نافضاً غبار الزمن القدمي كي يبدأ الزمن اجلديد..

ريسان الخزعلي
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ASSABAH ALJADEED

ملحق يصدر عن مؤسسة 

"الصباح الجديد"

رئيس التحرير وصاحب االمتياز

اسمـاعيـل زايـر
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حذام يوسف طاهر
 

قبل سنوات كنت أجريت حوارا مع الدكتور 
عبد األمير احلمداني، حول نشاطه كعالم 
باآلثار، وحرصه الواضح من خالل نشــاطه، 
علــى مواكبــة االحداث التــي تقترب من 
مجــال االثار وما يتعلق بهــا، فكان مهذبا 
جدا ومتعاونا جدا في تقدمي كل ما طلبته 
من معلومات، حتى انه زودني مبلف اشتغل 
عليــه طويال يتضمــن كل نشــاطه مع 
جمعيــة اآلثاريني، وبعد تســلمه منصب 

رئيس احتاد ادباء ذي قار كان كعادته متعاونا 
ولطيفا مع اجلميــع، مؤمنا بأن العمل في 
الســاحة الثقافية ال ميكن أن يكون فرديا، 
والبد من فريق متكامل يعمل معه من اجل 
إجناح الفعاليــات الثقافية والدعوة لدعم 

االدباء واملثقفني.
الدكتــور احلمداني  اليــوم وبعد تســلم 
حلقيبة وزارة الثقافة العراقية، كلنا أمل بأن 
يســتثمر صالحياته كوزير، ويؤكد على دور 
االديــب واملثقف في أن يكون جزءا من احلل، 
وهذا ما أكــده على الواقع من خالل دعوته 
لعقد مؤمتــر املثقفني الثاني، اســتكماال 

للمؤمتر األول الذي عقد عام 2005، والتأكيد 
على أهمية حتديث التوصيات التي خرج بها 
املؤمتر األول والعمل على تفعيلها، وفي لقاء 
له مع وزير الثقافة األســبق األستاذ مفيد 
اخلطط  د.احلمداني  اســتعرض  اجلزائــري، 
تفعيل  للــوزارة من خــالل  املســتقبلية 
التواصــل بني الوزارة واالحتــادات والنقابات 
كما بني تركيز الوزارة على بناء الشخصية 
العراقيــة وتقدميهــا بالصــورة التي تليق 
بها واالبتعاد عن اجلوانب الســلبية، وتبني 
االعمال الفنية الرصينة التي تعزز الهوية 
الوطنية العراقية وتنبذ الكراهية والعنف، 

مشــيرا الى ضــرورة ان تنطلــق الثقافة 
العراقية من حدودها البســيطة الى عالم 

اوسع.
ومن خالل متابعتي للمشهد الثقافي، وفي 
أكثر مــن فرصة أكد وزير الثقافة ان الوزارة 
او  داعمة للجميع ســواء كانت منظمات 
احتادات او نقابات، وتسعى الى تعزيز العالقة 
معها وجعلها مســاهمة ومشــاركة في 
للمشــهد  املســتقبلية  اخلطط  اعــداد 
الى نيته تشكيل مجلس  الثقافي مشيرا 
استشاري ثقافي من االسماء الفاعلة في 

الساحة الثقافية العراقية.

اليــوم نحن مطالبــون بدعم الــوزارة من 
اجل الوقــوف على املعوقات التي تؤثر على 
مرونــة العمل فــي الــوزارة، والدعوة الى 
تعزيز دور الوزارة من خــالل املطالبة بزيادة 
التخصيصــات املاليــة لها فــي امليزانية 

العامة للدولة.
أخيرا هــي دعــوة للدكتــور احلمداني ان 
يســتثمر جهود وطاقــات املثقفني الذين 
اثبتوا عبر مســيرتهم اخالصهم بالعمل، 
وتنظيف الوزارة من الطارئني الذين يكلفون 
ميزانيــة الوزارة من دون تقــدمي أي عمل او 

خدمة للمشهد الثقافي.

وزارة الثقافة والمهمة التي تنتظرها

من رموز الثقافة العراقية.. شارع املتنبي

شوقي برنوصي: دخلت
عالم الرواية من باب الترجمة
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هذا المعطى 
هو ما يجعل 

الحديث عن 
السياب، وكأنه 

حديث عن تاريخ 
خوفنا، وتطرفنا، 

وكل ما يخصّ 
قلقنا الوجودي 

والشعري، 
فضال عن ما 

يخصّ األسئلة 
التي تالمس 
جوهر لعبتنا 

الشعرية، وسرائر 
مغامراتها، 

إذ مازال كثير 
من الشعراء- 

منذ الستينيات 
والى يومنا 

هذا-  يبحثون 
عن تفسير 

للمغامرة، 
وللسؤال 

الوجودي، 
وللوجوه التي 
تلبس االقنعة، 

أو تواجه 
االشياء- السلطة، 

المقدّس، 
االيديولوجيا- 

بنوع من التعرّي 
االنطولوجي

 المؤثرات 
األسطورية 

ومعالم النرجسية 
وتجلياتها في 

شخصية رادوبيس 
والفرعون الشاب – 
في رواية رادوبيس 

لنجيب محفوظ 
- وكيف انتهى 
بهما المطاف 

إلى تحقيق أبعاد 
األسطورة وهي 

» الحب والعزلة 
والموت » رادوبيس 
اتجهت لالنتحار عن 
طريق تناول السم 
، والفرعون الشاب 

ثار عليه الشعب 
وقتله، وبهذه 

الثورة على الملك 
الشاب تحققت 

الرؤية القائلة بأن 
األوليجارشيه نمط 
من الحكم تستعر 

فيه رغبة الحاكمين 
في االستحواذ 
على االمتالك 

واالستمتاع 
الشخصي بالحياة

الملف8

علي حسن الفواز
 

بريئة  ليســت  التاريخ  الــى  العودة 
بتاريخ  مايتعلــق  الســيما  دائمــا، 
الشــعر، فهذا اجملال الغائر وامللتبس 
جدا، يقــود العودة الــى مقاربات، أو 
حفريات قد تضــع الباحث أو الناقد 
أمام فخــاخ ذلك التاريــخ، بوصفه 
التدوينــي أو االيديولوجــي، أو حتى 
بوصفــه النقدي.. وحــن يكون هذا 
احلديث املُستعاد على عالقة بحداثة 
هذا الشــعر، فإن األمــر يكون أكثر 
غموضا وشــغفا، ليس في ســياق 
السجال، بل في التعّرف على طبيعة 
احلموالت الفكرية والرمزية والبالغية 
وامليثولوجيــة التي جــاءت مع هذا 
الشــعر، أو أنها اقترنت بسعة األفق 

الذي صنعته القصيدة...
ومع ذكرى الســياب الــذي حتّول الى 
أيقونة يتحول احلديث عن هذا التاريخ 
أو  الى مجــال مفتــوح للمواجهة، 
لتبرئة السياب عبر التاريخ، أو الدانته، 
أو للبحث عن اســماء شعراء غامروا 
أو حلمــوا مــع الســياب، أو تورطوا 
بالسياسة وصراعاتها وضيق أفقها، 
أكثر  بالتاريخ  االمرين له عالقة  وكال 

من عالقته بالشعر، وباملغامرة.
 هذا املُعطى هو مــا يجعل احلديث 
الســياب، وكأنــه حديث عن  عــن 
تاريــخ خوفنــا، وتطرفنــا، وكل ما 
يخــّص قلقنا الوجودي والشــعري، 
فضــال عن ما يخّص األســئلة التي 
تالمــس جوهــر لعبتنا الشــعرية، 
وسرائر مغامراتها، إذ مازال كثير من 
الشعراء- منذ الستينيات والى يومنا 
هذا-  يبحثون عن تفسير للمغامرة، 
وللســؤال الوجــودي، وللوجوه التي 
تلبــس االقنعة، أو تواجه االشــياء- 
االيديولوجيا-  املقــّدس،  الســلطة، 
االنطولوجي،  التعــّري  مــن  بنــوع 
احلداثة  بالتماهي مع مشروع  توهما 
الشــعرية، ومع أســئلتها الفارقة.. 
مثلمــا هي محاولــة ملواجهة رعب 
التاريخ، حيث تتبــدى  لديهم كثير 
الواضحة عن  الهواجــس غيــر  من 
مايخّص تلك احلداثــة وجّدتها، وعن 
مــا يخــّص التوصيف غيــر البريء 
جلموح الشعراء الذين أطلقوا شرارة 
مغامرة األولى بدءا من جبرا إبراهيم 
احلاج  وأنسي  والبياتي  وأدونيس  جبرا 

وشــوقي أبي شــقرا ويوسف اخلال 
ومحمود البريكان وبلند احليدري..

قصيدة الســياب قد تكون جزءا من 
اللعبــة، لكنها فرادتهــا تكمن في 
نزقها، اقصد نزق الشــاعر املسكون 
تتسم  قصيدة  فهي  االختالف،  بروح 
بالبــراءة واجلــرأة في آن معــا، وهذا 
التاريخ،   ملواجهــة  عرضة  ماجعلها 
جعلت  مثلمــا  الضدية،  وللقــراءة 
من الســياب ذاته أمنوذجا للشــاعر 
الذي سقط بســهولة أمام التاريخ، 
وبســذاجة تورطــه بااليديولوجيــا 
أن  أراد  بأيقوناتها، وكأنــه  والعبــث 
ميــارس حقــا شــخصيا، بالتمــرد، 

واالختالف واخلروج عن النسق.
لم تشفع القصيدة اجلديدة للسياب 
تورطــه، ومترده البرومثيوســي على 
تائها، معلوال، يبحث  إذ ظل  التاريخ، 
عن ســؤاله الوجودي عبر القصيدة، 
الوجــود بوصفــه وعيــا أو قلقا، أو 
متردا، أو رغبــة حميمة- غير واضحة 
املالمــح- للتجديد، فهــو الذي قال: 
مالفائــدة إذا لــم نكتــب اجلديد..

حتــى بــدا األمــر وكأن هاجس هذا 
اجلديد ســيكون باعثا على املزيد من 
القلــق، واملزيد من املفارقــة، واملزيد 
من مواجهة مايعيشــه من قلق إزاء 
رهابــه الداخلي من الفقــد  واملوت 
التي كانت حتاصر  والدوغما  والتكرار 

الواقع واأليديولوجيا..
ثمة من يقول: لم يعد من بدر شاكر 
السياب ســوى قميصه، وسوى تلك 
اجلذوة األولى التــي دفعته ألن يكون 
واأليقونة،  والبطل  الشاعر األضحية 
مثلما هو السؤال عن ضرورة السياب 
املعاصــرة، حلظة)الهرب  في حلظتنا 
الشعري( فماالذي تبقى من السياب 
نســتعيده  وهل ســنظل  لنقرأه؟  
بوصفه جرحا جنســيا في اجلســد 
ســنجعل  وهل  العربي؟  الشــعري 
قميص السياب الشــعري قريبا من 
القميــص اليوســفي الباعث على 
الرؤية، أو قريبــا من معطف غوغول 
الســردي الــذي تخرج من ســرائره 

األسماء واملواجد واحلكايات؟
الى  تُفضي  املريبــة  األســئلة  هذه 

مقاربــة وقائع مريبــة، والى رؤى من 
الصعــب تأويلهــا، أو وضعهــا في 
القراءة،  امُلّفز على فعــل  الســياق 
مثلمــا ســتكون مدعــاة ملواجهة 
إشــكاالت ثقافية معقــدة، وأفكار 
تتعالق فيها أزمات الواقع، مع مؤثرات 
الصدمة املعرفية االنســانية، والتي 
ميّثل الســياب بعضا من إرهاصاتها 
الشــعرية، ومن حتوالتهــا الثقافية 
ولعــل  والرســالية.  والسياســية 
عالقته ب)الشاعر( جبرا إبراهيم جبرا 
بشكل  وبأدونيس  وبجماعة)شــعر( 
خــاص تضــع الكثير مــن عالمات 
االستفهام حول التشكالت املعرفية 
مايتعلق  السياب، الســيما  لتجربة 
باألســاطير واملثيولوجيــا، وهــو ما 
بات واضحا من خالل قراءة الســياب 
لكتاب)الغصن الذهبي( الذي ترجمه 
بعوالم هذا  وإنسحاره  ابراهيم  جبرا 
الكتاب، فضال عن ماكشفته رسائل 
الســياب الشــخصية الى أدونيس، 
وحوارهما حول وظائفية االســطورة 
مبوضوعة  واهتمامــه  الشــعر،  في 

اخللق واالنبعاث، وثنائية احلياة واملوت، 
وهو ما إنعكس علــى عنايته بقراءة 
ل)ت.  الكبيــرة  الشــعرية  التجربة 
س. أليــوت( واســتغراقه في عوامله 

الكئيبة وأساطير املوت.

السياب وسؤاله الشخصي..
موهبة الســياب متردت على قرويته، 
وقلقه الشــخصي دفعه للمغامرة، 
وللبحث عن إشــباعات حســية لم 
يجْد ســوى اللغة فضاء لتصريفها، 
مثلما وجد في بيروت املدينة الفائقة 
واملدني  الثقافي  االغتــراب  من  نوعا 
واحلســي، والذي أربكه كثيــرا، وأثار 
وشــحوب  خجله  وبرغم  شــجنه، 
أنه حمل ســؤاله الفاجع  عوامله إالّ 
باجتــاه ترميــم كل شــيء يحوطه، 
بدءا من اللغــة التي بدت أكثر تلّونا، 
وإنتهاء بجســده  وأكثــر غنائيــة، 
إذ  والعلل،  بالتشــوهات  املســكون 
بات هذا اجلسد يحضر بشفراته في 
الكثير من قصائده، بوصفه اجلســد 
للعزلة،  املغلول  واجلســد  الضحية، 

واجلسد العاطل،  واجلسد الذي يعوي، 
اجلسد الذي يستعيد متوز وروح اخللق 
لإليهام باملعنى الفائق للوجود واللذة 

والبقاء..

ماتبقى سوى القراءة 
قراءة الســياب بعد أكثر من نصف 
قــرن الميكن أن تكــون بعيون وقحة، 
أو بأســئلة تبدو أكثــر عدوانية في 
نواياها، بل جند أنفســنا أمام حلظة 
وعــي قرائي يفتــرض جاهزية أدواته 
التحول  فكرة  جلوهر  عميقة  ملعاينة 
الشــعري، فإذا كّنــا الجند غضاضة 
في احلديث عــن عالقة قصيدة النثر 
العربية بترجمة كتاب ســوزان برنار 
املوســوم) قصيدة النثر مــن بودلير 
الــى أيامنــا(، واحلديث عــن عالقة 
جتربة مجلة شــعر بعوامل الترجمة 
الفرانكفونية،  النزعة  وتأثير  والبيئة 
فأننا سنكون أكثر حتفظا عن عوامل 
محددة ارتبطت بها جتربة الســياب، 
إذ ســنجد أنفســنا أمام مجموعة 
والثقافية  السياسية  املعطيات  من 
التي  تلك  و)الوطنية(  واأليديولوجية 
حتولــت الى عملية عصــف وجودي 
الشــيء  الســياب  حياة  من  أخذت 
الكثير، مثلما هي جتربته السياسية 
واحلزبيــة بنحــو خاص التــي جّرته 
الى أقصى درجــات القلق والصخب 
والتمرد واإلسفاف أحيانا، خاصة في 

كتابه املثير للجدل)كنت شيوعيا(
عوالم الســياب املُربكــة، وطفولته 
الشــائهة، وأحزانــه الشــخصية، 
وجــدت مــع موهبته الشــخصية 
غامرة،  وحساســية  غرائبيا،  تداخال 
شــعرية  تدفقات  عنها  تكشــفت 
كبيرة لم تُقرأ لألسف بأدوات ثقافية 
ناضجة تناسب أســئلتها، إذ كثيرا 
مايكرر النقاد توصيفاتهم النمطية 
في قراءاتهم جتربته بوصفها استباقا 
للتحديث وللتجريب الشعري اجلديد، 
أو بوصفها نوعا من التنازع مع جتارب 
شعرية عربية أخرى بعيدا عن مقاربة 

حموالتها الفنية العميقة..
لكنها  ماتبقــى،  القــراءة هو  فعل 
القراءة)العاقلة(  املايــدة،  القــراءة 
بأوهام نقديــة، وال  التــي التخــرج 
ب)قرارات( تضع السياب في التقليد، 
بقدر ماتســتحضره كأمنوذج يتوهم 
الشغف البرومثيوسي في سرقة نار 

اآلباء العالقن بالتاريخ..

قراءة ليست متأخرة للسياب..

محمد عبد الغني
 

يحاول هذا الكتــاب ملؤلفه الدكتور 
خالــد محمــد عبدالغنــي الــذي 
يقع فــي250  صفحة مــن القطع 
املتوســط، ومن خالل ثمانية فصول 
الروائي  للنص  تطبيقية  قراءة  تقدمي 
تهدف إلى إضاءة النص وإبراز اجلوانب 
التي تتعلــق بعلم النفس والتحليل 
النفسية  واإلضطرابات   ، النفســي 
باملصطلحات  أوالً  التعريــف  ، حيث 
واملفاهيم النفســية التي ســتدور 
لكل  التفصيلية  القــراءة  حولهــا 
عمــل روائــي ، وبعــد ذلــك عرض 
خالل  من  للنص  التحليلي  التطبيق 
الشخصية املورية  – بطل الرواية -، 
اســتناداً إلى تلك املصطلحات حتى 
ال تكون القراءة مجرد شرح وتفسير 
وعــرض خلصائــص النــص الروائي 
والعبارات  املفــردات  مبجموعة مــن 
البالغية املغرقة في الغرابة.  ويتناول 
الكتــاب فــي فصولــه املوضوعات 

التالية : 
أوال: املؤثــرات األســطورية ومعالم 
النرجســية وجتلياتها في شخصية 
رادوبيس والفرعون الشاب – في رواية 
رادوبيس لنجيــب محفوظ - وكيف 
انتهى بهما املطاف إلى حتقيق أبعاد 
األسطورة وهي » احلب والعزلة واملوت 
» رادوبيس اجتهت لالنتحار عن طريق 
تناول الســم ، والفرعون الشاب ثار 
عليه الشــعب وقتله، وبهذه الثورة 
على امللك الشــاب حتققــت الرؤية 
األوليجارشــيه منط من  بأن  القائلة 
احلكم تستعر فيه رغبة احلاكمن في 
االستحواذ على االمتالك واالستمتاع 
الشخصي باحلياة ، وهذا النمط من 
شانه أن يقســم اجملتمع إلى حاكم 
نصيبه  من  وشــعب  للثراء  محتكر 
الفقر واحلاجة ، وعادة ما ينتهي حال 
إلى  والفقير  الغني  بن  االستقطاب 
تفجر الصراع الغاضب الذي متيل فيه 
الكثرة املعوزة إلــى اإلطاحة بالقلة 
املترفة، وهذا ما حدث متاماً مع امللك 

الشاب.  
ثانيا: »أَدِيب« في رواية طه حســن 
، وتتضح  باسمه  أيضاَ  التي سميت 
في شخصيته مالمح البناء النفسي 

ألعراض اضطــراب جنون االضطهاد 
وكيف  بالبارانويا،  املعروف  والعظمة 
انتهــى به احلال فــي إيداعه بإحدى 
املصحات العقلية فــي باريس، ومن 
ثم العودة لقريتــه في صعيد مصر 
، وممــا ميز  أديب النظارية التي تعرف 
بأنهــا نزعة غريزية جزئية تقوم على 
تشبيق األحاسيس البصرية، وعندما 
تكون مســرفة الشــدة فهي تقاوم 
االنتظــام حتــت زعامة اإلنســالية، 
والنظاريــة هــى الوجــه املوجــب 
لالســتعراضية، وقد يحــدث تعالى 
الفن بأشــكاله  بالنظارية فى اجتاه 
املتعــددة أو البحث العلمى، وقد جند 
الغرائز اجلزئية فى احلياة النفســية 
الالشعورية لدى العصابين ، وآنذاك 
فإن كل انحراف ايجابى ســيصاحبه 
نظيــره الســلبي فمن يكــون فى 
لالســتعراض يكون  الشعوره محباً 
فى الوقت نفســه نظاريــاً وإن كان 
مظهر واحد فحسب هو الذى يقوم 
بالدور الغالب فــى الصورة املرضية. 
وقد كانت النظاريــة لدى أديب منذ 

تعرف على طه حسن.  
ثالثا : الشــيخ عصفور في يوميات 
نائــب في األرياف لـــتوفيق احلكيم، 
واجملــذوب هو الذي ينطــق باحلكمة 
أوالهذيــان وأبــو صفــارة الذي ميثل 
ضحايا احلروب في مجموعة حوريات 
ومعرفة  عطيــة  إلبراهيم  الضــوء 
باجملذوب  اخلاصة  اللغة  كيف ظهرت 
وهي لغة مليئة بالرموز التي تكشف 
احلقائق وتنيــر الطريق للباحثن عن 
احلقيقــة وها هي كلمات الشــيخ 
عصفور املليئة بااليجاز الذي يسمح 
التأويالت عندما يقول »:فتش  بكثرة 
عن النسوان تعرف ســبب األحزان« 
هــل ميكن أن نذهب إلى أن الشــيخ 
عصفور قد عرف القول الفرنســي-  
فتش عن املرأة – دائما - في املشكالت 
، ويقيناً  أن الشيخ عصفور لم يطلع 
على الثقافة الفرنســية وال العربية 
وإلهــام ولغة غير لغة  ولكن بوعي 
العامة يستبصر عصفور بحكمة ال 
نقول فرنسية ولكن حكمة إنسانية  
والوقائع  تدعونا للنظر في األحداث  
وعن دور املرأة فيهــا ، ولعل عصفور 
قد اســتدمج في الالشعور احلكمة 
القائلــة وراء كل عظيم امراة ، ووراء 
كل فاشــل عدة نساء ،،، وهنا نتأكد 

أن عصفور تصدر احلكمة عنه ال عن 
وعي بها ولكن عن لغة خاصة تتعلق 
باجلنون الذي يصبغ العقل والتفكير 
بلغة لها قانونها اخلاص ذلك القانون 

اإللهامي البعيد عن املنطق متاماً.
رابعا: الدكتور شــوقي ذلك الشاب 
اإلخواني الذي توحد باملعتدي، فأصبح 

عدوانيــا وانتهازيــا ، وكيف ذاب في 
اجلماعة وضاعت هويته الشخصية، 
العســكري  ذلك  الزنفلي  وعبــاس 
األســود )اجلالد( الذي أصيب باجلنون 
حتى وصل ملرحلة أن يأكل حلم ذراعه 
بعد مرحلة اإلدمان وترك اخلدمة في 
الشرطة، وذلك في قصة العسكري 

األسود لـيوسف إدريس وفي تفسير 
ومتزيق اجلســد تصبح  العدوان  ذلك 
نظريــة الكان عــن االصــل اخليالى 
ذلك  تفســير  على  قادرة  للعدوانية 
العدوان املوجه نحو الذات لدى عباس 
الزنفلي حيث تساعد – النظرية- فى 
شــرح الصفة الواضحة والغامضة 
للتجربة البشــرية املتعلقة  بفكرة 

البعد اجلسدى والتمزيق.
خامسا :  فاطمة تعلبة األم املصرية 
احلاكمــة لألســرة واملتمرســة في 
العالج النفسي كونها حتمل خبرات 
وتاريخ املرأة الريفية األصيلة ، وكيف 
قامــت بدور شــهرزاد فــي عالجها 
النفسي لشهريار حن كانت تعالج 
زوجات أبنائها فــي رواية الوتد خليري 
شــلبي ، كما يعرض الكتاب جوانب 
األمومة ممثلة فــي ديناميات العائلة 
وشــخصية  والناجحة  املترابطــة، 
احلاجــة فاطمة تعلبــه التي مثلت 
الريف  فــي  املصرية  الوتد لألســرة 
املصــري قدمياً وحديثــاً يتبن أن هذا 
العمل كان من املمكن أن يكون رواية 
أجيال، بحيث تكون شــخصية كل 
للتصاعد  محوراً  وأبنائه  وزوجته  ابن 
الدرامي فيما قبل وبعد وفاة فاطمة 
تعلبة لنرى هل اســتطاعت العائلة 
املترابطة االســتمرار بعد وفاة الوتد 
الذي كان يربطهــم في مكان واحد 

وبهدف واحد أم ال ؟.  
سادسا : أحمد الرجل الذي أصابته 
أزمــة منتصــف العمر وهــو على 
مشارف الســتن عاما فأخذ يعاني 
من أعراضها ، ودنيا تلك الزوجة التي 
خانت زوجها فــكان جزاؤها اإلنتحار 
في عتبــات البهجــة إلبراهيم عبد 
اجمليد ، وانتحــار دنيا كان فعال نفذته 
هي لرغبة أرادها أحمد في الشعوره 
) فاحلقيقة النفسية أن الذي متنى أو 
أوحى لشــخص ما بفعل ما إمنا في 
حقيقة األمر مشــارك لــه بل يعد 
النفسية(  الوجهة  األول من  الفاعل 
ولهذا جند أن انتحارهــا كان بعد أن 
اســتفحل مرضه بالقلــب وأصبح 
من الصعــب أن يجمع بن العقاقير 
املنشــطة والعقاقير اخلاصة بعالج 
القلب، ومن هنــا فقد أدرك صعوبة 
استمراره في معاشرة دنيا املعاشرة 
التي كانــت جتعلهــا حريصة على 
مصاحبته، وبــدأ يتأخر عن مواعيده 

معها، وبــدأت دنيا تصاب بنوبات من 
اإلكتئاب نتيجــة بعده عنها ، فأخذ 
أحمــد يفكر فــي مشــاهدة أفالم 
تشجع على اإلنتحار لفتيات يعشن 
انحرافات جنســية مثلهــا ومن ثم 

تهيأت نفسياً لالنتحار.  
بلغ  الــذي  املوظف  خليل  ســابعا: 
ســن املعــاش ويعاني مــن أعراض 
التي  زوجته  وإحســان  الشيخوخة، 
توفيت وتركتــه وحيداً في »حجرتان 
وصالــة« إلبراهيــم أصــالن، وبهذا 
يكــون إبراهيــم أصالن قــد عرض 
في هدوء وبلغة ســهلة وبســيطة 
والعامية  الفصحــى  بــن  جمعت 
حلياة املسنن من الطبقة املتوسطة 
ولكيفيــة  اليوميــة  ولهمومهــم 
تغلبهم على حــاالت فقدان األحبة 
واألهل وملشــكالت اجملتمــع املصري 
فــي الوقــت الراهن مــع حتذيره من 
شيخوخة الطبقة املتوسطة وموت 
بعض أفرادها وخطورة ذلك على بناء 
التأمل  اجملتمع. كما ميكن بقليل من 
الوصول إلى أن األســتاذ خليل يعبر 
عن األستاذ إبراهيم أصالن وأن الرواية 
بها جــزء من الســيرة الذاتية حلياة 

أصالن بعد بلوغه سن املعاش. 
ثامنا : خديجة األم املتســلطة ومترد 
ابنتهــا سوســن عليها فــي رواية 
 ، خديجة وسوســن لرضوى عاشور 
وهي رواية عبرت بعمق عن ذلك اجلدل 
بن الســلطة والتمرد في شــكلها 
األولي املتمثل فــي عالقة أم بأبنتها 
ثم ما نلبث أن نكتشــف بالتحليل 
ليشــمل  ميتد  جــدل  أنه  الدقيــق 
السلطة في أوسع معانيها ، والتمرد 
في أوســع نطاقاته أيضاً ، فخديجة 
كانت طفلة محبطة ومقهورة ومن 
التوحد باألم واألب  إلى  ثم ســتلجأ 
في تسلطهما لكي متر مرحلة النمو 
في الطفولة بسالم، ولكنها ال تدري 
بأنها ستكون على الصورة املستبدة 
للوالدين فــي املســتقبل، وهذا ما 
كانت تســميه »آنا فرويد« بالتوحد 
قيم  اســتدماج  وهــو   ، باملعتــدي 
داخل  املعتدي في  وصفات خصائص 
الــذات والتصرف مثلــه فيما بعد، 
كما تبن من الدراسات النفسية أن 
بذاته  الوعي  املراهق على  ما يساعد 
هو التوُحد الســوي مع شخص ذي 

أهمية في حياته.
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 أحمد الرجل الذي أصابته أزمة منتصف العمر وهو على 
مشارف الستين عاما فأخذ يعاني من أعراضها ، ودنيا 

تلك الزوجة التي خانت زوجها فكان جزاؤها اإلنتحار في 
عتبات البهجة إلبراهيم عبد المجيد ، وانتحار دنيا كان 

فعال نفذته هي لرغبة أرادها أحمد في الشعوره
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كنت منحازاً الــى الفن القصصي 
الذي يكتبه القاص والروائي العراقي 
املبدع مهدي عيســى الصقر، منذ 
مجموعته  قرأتهــا،  التــي  بداياته 
طبعتها  الصــادرة  املدينة(  )غضب 
)الثقافة  عن مجلة  واالخيرة  االولى 
اجلديدة( عام 1960 مروراً مبجموعته 
الرائعة)حيرة ســيدة  القصصيــة 
عجوز( الصادرة بطبعة شــخصية 
عام 1986، فضــاً على مجموعته 
)أجراس( التي اصدرتها دار الشــؤون 
الثقافيــة العامة ببغداد عام 1991 
والتــي احتوت علــى منتقيات من 
قصصه التي كتبها خال املدة من 
عام 1950 وحتى عام 1988، مستلًة 
من مجموعاتــه )مجرمون طيبون( 
فضاً على اجملموعتني آنفتي الذكر، 
وهو مــا فعلــه القــاص والروائي 
العراقــي املغتــرب عبــد الرحمن 
مجيد الربيعــي، إذ اصدر مختارات 
ومنتقيات من ما نشره من قصص 
قصيــرة في كتــاب حمــل عنوان 
اهداني  مختارة(  املاء.قصص  )ســر 
في  وهو  الربيعي مشكوراً  صديقي 
مغتربه التونسي ذاك، نسخة منه، 
عام  اصدرتها  التي  الثانية  بطبعته 
1993 دار املعارف للطباعة والنشــر 

مبدينة سوسة التونسية.
وأراه  الصقر،  لقصص  كنت منحازاً 
االول من قاصي  الصــف  في  قاصاً 
العراق ومبدعيه، ال بل قمة في عالم 
ُرَ ملا  القص، فأنا ارى ان االنسان ُمَيسَّ
ُخلِق له! ملــا خلقه اهلل عليه، ولقد 
خلق الصقــر قاصاً مجيداً، وما هذا 

بالشيء الهني وال اليسير.
الكثير مــن كاتبي القصة ال  لكن 
يكتفون بهذا الذي يســر لهم، بل 
يذهبون الــى التجريب، جتربة كتابة 
الرواية، وجرب مهدي عيسى الصقر 
كتابتهــا، وطلع علينــا عام 1990 
والزجني(  )الشــاهدة  االولى  بروايته 
ها  تزيد عن قصــة َمطَّ وكانــت ال 
طلع  رواية،ثم  ليصيرهــا  الصقــر 
علينا بروايته الثانية )اشــواق طائر 
الليل( الصــادرة طبعتها االولى عن 
دار الشؤون الثقافية العامة ببغداد 
1995، والتي استوحى احداثها  عام 
من السيرة الذاتية للشاعر العراقي 
والتي ال  السياب،  الكبير بدر شاكر 
تتناقض مع رأيي مبثيلتها )الشاهدة 

والزجني(.

أمل بالعودة 
إذ أقرأ روايته )إمرأة الغائب( الصادرة 
طبعتهــا االولــى عــن دار املــدى 
والتي   2004 والنشــرعام  للطباعة 
اســتوحت اجواء احلــرب العراقية-

االيرانية، وبقاء زوجــة الغائب متني 
النفس بعودة الــزوج، لكنها لفرط 
اعتزازها بالزوج اجلندي الغائب، الذي 
انتزعته احلــرب من اجواء االســرة 
يومي،  وكابوس  خراب  الى  لتحيلها 
هــذه الزوجــة الوفيــة، التي تظل 
حتيا علــى هاجس عودتــه، ترفض 
أية إشــارة الى فقــده، أو موته، بل 
حتيا على هاجس كونه أســيراً، وأنه 
سيعود ريثما تنتهي احلرب، وإذ تبدأ 
قوافل االسرى بالتوافد على الوطن 
لنا  1990، يصور  واالهل، خريف عام 
الصقر أفجــع تصوير لهفة الزوجة 
الوفية وانتظارهــا الطويل حلافات 
مكتظــة باالســرى العائدين، لكن 
الزوج الغائــب الذي ذهب ولن يعود، 
والــذي اكلته احلــرب الضروس، لن 

يكحل عيني زوجته مبرآه مرة ثانية، 
ُفِقْد، لكن الزوجة الوفية  ذلك النه، 
الشــريفة، التــي تكبــت رغباتها 
كالراهبات  متيتهــا  بل  ال  ونوازعها، 
املتبتات املنقطعــات لعالم الروح، 
تظــل زوجته حتيا علــى امل عودته 
يوما، وتظل تذهب الى مكان وصول 
العائدين من االسر دون جدوى، ورويداً 
رويداً يخبو االمل ويذوي حتت مطارق 
احلقيقة املفجعة، ان الزوج حتول الى 
ذكرى، وصورة، وما عاد جسداً يحيا، 
ولعل افجع ما ختم مهدي عيسى 
الغائب(  )إمــرأة  روايته هذه  الصقر 
الزوجة  للقاء  الثاثــة  باالحتماالت 
بزوجهــا الغائب، وكلهــا تدل على 
القص، وكلها  فــي  باهرة  امكانات 
باهرة في استدرار فجائعنا مبأساوية 
نتائــج احلروب وآثارهــا املدمرة على 

احلياة واجملتمعات.
هــذه الروايــة رفعت مــن بارومتر 
قناعتي باالمكانات الروائية للصقر، 

فضاً على ابداعه في القص.
لكن ما عزز هــذه القناعة واكدها، 
هــذا العمــل الروائــي الباهر)بيت 
على نهر دجلة( الذي طلع علينا به 
مهدي عيسى الصقر، والذي نشرته 
دار املدى-كذلــك- بطبعتــه االولى 
عام 2006، والذي يســتلهم كذلك 
اجواء احلرب، من خال االسير العائد، 
لكن العائد جسداً محطماً من غير 
الطويل  االســر  افقده  عقل، فلقد 
كانوا  التــي  املدمــرة،  والقســاوة 
يعاملون بها في اجلانب االخر، افقده 

عقله، وتركه هناك وراءه ظهرياً.

حياة ما بعد االسر
هذا االسير سعيد محمد املطلوب، 
يعــود من االســر الطويــل، ليجد 
الدنيا قد تغيرت، أخوه الذي يكبره، 
افترسته احلرب ايضا، وبقيت غرفته 
موصدة، منذ ان ذهب ولم يعد، يعود 
التي  فاتن،  الشــابة،  الزوجة  ليجد 
كانت رابطــة اجلأش محافظة على 
عفتها وذكرى الزوج، الذي شــوهد 
في االرض احلــرام، لكنها مبرور االيام 
واغراءات الضابط املسؤول عن مركز 
وتسليمها  الشهداء،  جثث  استام 
والذي يضع مسدسه على  لذويها، 
االنيق  املُســاعد  هذا  دائمــا،  ردفه 
الشــابة  يغري  الوســيم،  الطويل 
اجلميلة امللهوفة على معرفة مصير 
الــزوج الغائب، التي بدأ جســدها 
احملمــوم املكتنــز بالتشــهي يلح 
عليها، تقع فريسة هذا الرجل الذي 
لــم يحترم وضعــه، وإذ تكون اخت 
االسير، ســاهرة منهمكة بالتعرف 
على اجلثث مجهولة الهوية، واضعة 
االبيض  الطبي  القناع  على وجهها 
العنابر  من  املنبعثة  الروائح  بسبب 
اجلنود،  بجثث  احململة  والشــاحنات 
كان ذلك االنسان يرتكب الفاحشة 
يتزوجها  والتي  اجلميلة،  الزوجة  مع 
فيما بعد، ممــا يؤكد خلوه من اخللق 

الرصني والشرف.
ومما يؤكد ذلــك تلك املعابثة النزقة 
معهــا وهو يقود ســيارته بأقصى 
سرعة على الطريق السريع، ووضع 
يده علــى موضع التقــاء فخذيها 
املكتنزين، من  البيضاوين  البضاوين 
غير ان يعبــأ بالصغيرين الذين كانا 

يراقبان ما يفعله.

فانتازيا االحالم
رواية )بيــت على نهر دجلة( للقاص 
مهدي  الكبير  العراقــي  والروائــي 
نفســية  رواية  الصقــر،  عيســى 
كابوسية تستقريء بدقة وشفافية 

دمرته  الذي  العراقــي،  اجملتمع  واقع 
احلروب نفســيا واحالــت العراقيني 
فســعيد  نفســيني  مرضى  الــى 
االســير العائد الذي ســلبه االسر 
عقله وحطم نفســيته ما كان هو 
املريض النفســي الوحيد، بل كانت 
اخته ساهرة مريضة هي االخرى واذ 
االمراض  طبيب  الى  بسعيد  تذهب 
النفســية حملاولة عاجه، تفجعها 
نظــرة الطبيب اليهــا ومعاملتها 
بوصفها مريضة نفســيا، وبحاجة 
الى عاج، شــأنها شأن اخيها الذي 
غادره عقلــه، االمر الــذي يدفعها 
مرات عدة لاحتجاج على هذا الرأي، 
قال لها الطبيب النفساني محمود 
السن  )انت لست كبيرة في  سالم 
فلماذا جتعلني من نفسك اما لرجل 
لــم تلديه؟( يــده القصيرة تتحرك 
اليه  امام وجهها متسائلة.. نظرت 
في اســتنكار. )دكتور انا لم اجئك 
تعاجلني فلماذا؟ ثم ماذا تعرف عني؟ 
ضرب سيجارته على حافة املنفضة 
ليسقط عنها رمادا ال وجود له، ثم 
رفع رأسه اليها، انا اعرف ما ارى وما 
اسمع واعرف ما حتاولني اخفاءه عن 

اآلخرين(ص38.
وألن احلكاية التي تســردها ساهرة 
على مسامع الطبيب محمود سالم 
تكاد تقترب من اخلرافة والفانتازيا او 
احــام الكوابيس عن حياتها وحياة 

شقيقها االســير، الذي جاءوا بدال 
عنــه جثة ما مجهولــة الهوية، او 
وضع فيه اي شــيء النهم منعوها 
من فتح التابوت بغية التعرف على 
النائم فيــه، بحجة العطف عليها 
وعــدم حتميلها مــا ال يحتمل، هذا 
الضابط املســاعد الــذي دبر االمر 
بليل بهيم كي يوقــع بفاتن زوجة 
االمر  امام  ويضعها  اجلميلة  سعيد 
الواقع فها هــو زوجها جثة خامدة 
كي يتزوجها، بعد ان نال منها وطره 
في غرفته الرســمية واثناء الواجب 
ايغاال في اجلرمية واخلســة والنذالة 
يقول لها الطبيب: )كنت تقولني ان 
االقــدار او املصادفات الغريبة كانت 
تعد لك شــيئا اخر، قالت له: كنت 
اقف بني املنتظرين فأقبلت القافلة 
احململة بالوجوه التي شاخت هناك، 
وفجأة حملت وجهه وراء احدى النوافذ 
املشــرعة لم اصدق هذا ابني سعد 
الــذي دفنته بيدي، بــدا ذاويا ولكن 
املامح كيف انسى املامح كان هو 
نعم اعرف مثل هــذه احلاالت فبني 
مرضــاي بعض مــن امثالك ولكن 
دكتــور ملاذا تصر علــى ان تعاملني 
كأنني انا املريضة؟ قال لها من اجل 
ان افهم حالة اخيك بشكل افضل 
فهو ربيبك، قال لها انه يفترض انها 
لم تر اجلثة لم يسمحوا لي برؤيتها 
بتابــوت مغلــق وقالوا ال  جاؤنــي 

تفتحيه لكي ال تتأملي اكثر(. ص48
ويظل الطبيب امللتاث والذي اصبح 
كاهله ينــوء حتت وطأة املشــاكل 
التي يبوح بها النــاس اليه، معاناة 
يوميــة قاتلة حولــت حياتهم الى 
جحيم ال يطــاق يظل هذا الطبيب 
ينظــر الى ســاهرة كونها مريضة 
هي االخرى وأنها بحاجة الى مداواة 
وعاج فضــا على اخيها االســير 
انفاسا  الطبيب  )اخذ  امللتاث عقا: 
من ســيجارته، ونفخ في الهواء ثم 
نظر اليها واقتــرح عليها ان تتمدد 
على الديوان وتكمل حكايتها قالت 
له انها ليســت مريضــة، قال انه 
يعرف، وان اخاها هو املريض، نهضت 
عن الكرســي ومتددت على الديوان، 
احســت باحلــرج وبنعومــة اجللد 

وبرودته حتت راحتيها(. ص84
واذا كان الطبيــب يرى في ســاهرة 
شــقيقة االســير العائد ســعيد 
الرأي  فانها حتمل  نفســيا  مريضة 
ذاتــه ازاء هذا الطبيــب الذي تعده 
مريضــا نفســيا هو اآلخــر تقول 
لزوجها: هذا الطبيب الذي ارسلتنا 
اليه رجل مخبــول! هو بحاجة الى 
من يعاجلــه )....( مخبول كيف؟ )...( 
الوقــت يتظاهر  تصــور كان طول 
يوقد سيجارته..(  ان  بدون  بالتدخني 

ص33
امام  اجلــس  اخــرى وجدتني  )مرة 
ذلك الطبيب املعتوه الذي اســتراح 
في كرســيه الدوار مرتديــا بدلته 
الكحلية نفسها وربطة عنق زرقاء، 
تنتصب  القصيــرة  اصابعــه  وبني 

سيجارته التي ال تنتهي..( ص63
)ســلوك الطبيــب بدا غريبــا رأته 
بايجاز ما  لــه  تروي  يبتســم وهي 
جرى في ذلك اليوم املشؤوم نهضت 
باخلــروج فأخرج  منزعجــة وهمت 
ســيجارته الباردة مــن فمه ونظر 
قالت  ملاذا نهضت؟  اليها مندهشا، 
لــه: اراك تهزأ بي كأنك ال تصدق ما 
اقول فأنا اتكلم عن محنة عشناها 
وانت تبتســم! قال لها: ان ال تبني 
احكامــا على ما يلــوح على وجوه 
النــاس فانا لم ابتســم اجلســي 

واكملي حكايتك..( ص76
)رأت الطبيب يبتسم مرة اخرى حني 
امعنت النظر الى وجهه ادركت انه 
لم يكن يبتســم امنا كانت تنتابه، 
وهو يســتمع الــى حكايتها، حالة 
من التشنج العصبي جتعل شفتيه 
تتقلصان بشكل يجعله يبدو كأنه 
يبتسم ساخرا من كامها...( ص78

زواج مع وقف التنفيذ!
ويصــح حــدس ســاهرة اذ ان هذا 
الطبيــب النفســي مرهف احلس، 
والذي يقض مضجعــه رؤية هؤالء 
حكاياتهــم  وســماع  املرضــى، 
املأساوية املدوخة التي يحرص على 
تســجيلها صوتيا كي يســتطيع 
اعطاء العاج الناجع يصل فيها الى 
املرحلة التي ما عاد مبكنته التعايش 
مع هذه االجواء الكابوسية القامتة 
التــي خلفتهــا حــروب ال تنتهي 
اكلت االخضر واليابس كأنها اجلراد 
النجــدي فيذهب الــى عيادته في 
فورة غضب ويــأس وقنوط ليحطم 
كل محتوياتها، اثنــاء زيارة املريض 
النفســي االخر احملامــي القادم من 
اجلنوب والــذي فقد اســرته كلها 
اثناء القصــف املدفعي الذي كانت 
تعرض له مدينــة البصرة ايام تلك 
تعرفت  والــذي  الضــروس  احلــرب 
عليه ســاهرة مصادفة فــي ليلة 
التي كانــت متضيها  الليالــي  من 

منتظــرة قــدوم احلافــات احململة 
باالســرى العائدين والذي سيصبح 
زوجا لها على شرط موجع وال يقبل 
به عاقل مالك لزمام نفســه، ان ال 
ميس جســدها حتى شــفاء اخيها 
املمسوس سعيد!! سعيد هذا الذي 
يظل يكرهه النه يرى فيه شــخصا 
طارئا على حياة االســرة وخشــية 
على اختــه التي يعدها اما له النها 
ربته واعتنت به بعــد رحيل امهما 
املبكر، يظــل يتلصص عليهما ليا 
يسترق السمع الى كل همس وكل 
نأمة حتى اذا ايقن انهما اخلدا الى 
النوم، دون ان ميس هذا الرجل الغريب 
احملامي ماجد، جســد امــه اذ ذاك 
يذهب الى فراشه لينام بعد حديث 
طويل مع اشــباح الليــل وذكريات 
ايام االســر الطويل والوقوف طويا 
في النســق لقضاء احلاجة وهو ما 
دفعه الــى اقل ما ميكن من الطعام 
والشــراب كي ال يحتــاج الى ذلك 
الوقوف الطويل املذل واملهني لقضاء 

احلاجة الطبيعية.
زوجها ماجد يعاني كوابيس مدمرة 
جتعله يتصبب عرقــا حتى في ذروة 
الشــتاء مرة عانت كابوسا مزعجا 
واذ عــادت الــى صحوها لشــد ما 
افزعهــا منظر زوجهــا ماجد الذي 
فتحت  )حــني  عرقا  يتصبــب  كان 
عيني رأيت ان الذي كان يختض هو 
جســد زوجي )....( اسنانه تصطك 
وعيناه تنظران الى وجهي باستغاثة 
اثار قلقها مشهد عينيه املفزوعتني 
ووجهــه الشــاحب )...( قالــت له 
انت  بــك!؟  ماذا  ماجــد  مضطربة 
)...( هرعت  متتم غطينــي  تختض! 
الى اخلزانــة واخرجت دثارا غطت به 
جســده ثم جاءت مبنشفة صغيرة 
وراحــت جتفــف العرق عــن وجهه 
ورقبته ســألته مباذا حتس؟ ما الذي؟ 
)...( فرد بخجل كأنه يعتذر ال شكرا 
لقــد انتهت، ســألته حائرة ما هي 
هذه التي انتهت؟ نظر اليها مرتبكا 
ثم قــال: الرجفة انتهــت... هل اراد 
ان يقول شــيئا آخر؟، اتــراه يعاني 
مرضا يخفيه عني لكي ال يشغلني 

بهمومه؟؟...( ص61
هذا الزوج املريض نفســيا واحملطم 
روحيا بســبب فقده السرته كلها 
يذهــب ملراجعــة طبيــب النفس 
الذي يجده هو اآلخــر في حالة من 
حاالته العصابية اليائســة شاكيا 
من ان الناس يأتون اليه من كل فج 
عميق ملقــني بثقل عذابتهم على 
صدري يظنوني املســيح عيسى بن 
مرمي استطيع حل كل مشكاتهم 
وهكــذا تدمــرت روحــي... املرضى 
جعلو نهاري شــقاء متصا وليلي 
كوابيــس مرعبة، انــا تعبت وقلبي 
وفي  اســقمتني  حكاياهم  خلص، 
النهاية ضيعتني هو يحسد زوجته 
الطبيبــة فهي بعــد ان تنتهي من 
باملاء  يديها  تغسل  مرضاها  فحص 
والصابون ثم تعود الى بيتها ناسية 
كل شــيء، اما هو فبماذا يغســل 
روحــه؟ قل لي بأي صابون يغســل 

روحه؟!!
النفســي  الطبيب  اشــعل  وكما 
املــأزوم النار في محتويــات عيادته 
ليضع حدا لعذاباته وهو يســتمع 
طويــا الــى عذابات مرضــاه، فأن 
ســعيدا املريض املــأزوم يضع حدا 
لعذاباتــه حني يشــعل النــار في 
غرفته بعــد ان تأكد متلصصا من 
اقتراب اخته جسديا من زوجها كان 
فراشــه خاليا وباب الدار مشــرعا، 

واضواء احلرائق تنير سماء املدينة...

أسرى يعودون ليجدوا مجتمعًا تحول إلى هباء
مهدي عيسى الصقر يستوحي أجواء الحروب المفترسة في )بيت على نهر دجلة(
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)سلوك الطبيب بدا غريبا رأته يبتسم وهي تروي 
له بايجاز ما جرى في ذلك اليوم المشؤوم نهضت 

منزعجة وهمت بالخروج فأخرج سيجارته الباردة 
من فمه ونظر اليها مندهشا، لماذا نهضت؟ 

قالت له: اراك تهزأ بي كأنك ال تصدق ما اقول فأنا 
اتكلم عن محنة عشناها وانت تبتسم!

غالف الرواية

جانب من اسرى عراقيني في احلرب مع ايران



الملف 10

تونس - ليلى عبد اهلل:
 

عديدة  مبواضيع  الكتابــة  ارتبطت 
أو مــن بعيد  تالمس مــن قريــب 
اإلنســان بكل جتاذباته السياسية 
و االجتماعية و النفســية, و كثيرا 
تيمات  الكتاب علــى  ما اشــتغل 
عوالم  فــي  فغاصــوا  حساســة 
الضوء  و ســلطوا  اخلفية  اإلنسان 
من  انطالقا  كثيــرة.  تابوهات  على 
احملــذور كتــب الشــاعر و الكاتب 
التونســي شــوقي برنوصي روايته 
أين  األولى »مأزق تشايكوفسكي«  
اختــار أن يتحدث عن املــأزق الذي 
يعيشــه بطله و الصراع النفسي 
و االجتماعي الذي يحاصره من كل 

اجلوانب. 

* عرفنا شــوقي برنوصي شــاعرا 
املرآة  بعنــوان »كســرت  جملموعة 
بأجنحتــي« ســنة 2013، أما اآلن 
جنــدك تصدر أول عمــل روائي لك. 
هل اختيارك خــوض غمار الرواية 
نوع مــن التغييــر أم أن الشــعر 
التي  القضايــا  يتحمل  يعــد  لم 

يطرحها اجملتمع؟
-دخلــُت عالــم الروايــة من خالل 
ترجمــة بعــض األعمــال األدبّية، 
والفراشــة  الغوص  بذلــة  خاّصة 
دومينيك  جون  الفرنســي  للكاتب 
بوبــي التي نشــرت ســنة 2017، 
بعــد صدور مجموعتي الشــعرّية 
األولى. اكتشفت أّن الشعر لم يعد 
قــادرا على تلّمس رهانــات اجملتمع 
أّن  أحسســت  أّني  كما  احلقيقّية، 
شــعري لم يعد له مــكان ضمن 
الذين  املزّيفــن  الشــعراء  هجمة 

استســهلوا هــذا اجلنــس األدبّي 
وصاروا يكتبون كيفما اتفق. الرواية 
الفنون،  أدب قادر على احتواء عديد 
حّتى الشعر نفســه، وكّلنا نحتاج 
لصناعــة احلكايات مثــل حاجتنا 
للماء والطعام والهواء والنوم على 
حّد قول بول أوســتر. باإلضافة إلى 
ذلــك، فإّن تكوينــي العلمّي له دور 
في حتّولي من الشــعر إلى الرواية. 
يتّبع  ومترابط  متكامل  بناء  الرواية 
قوانن مضبوطــة حلبكها ومعايير 
دقيقة لقياس تأثيرها وتأثرها، لهذا 
الروائّية مع  الكتابة  السبب تتالئم 
وأحاول  الهندسّية  للنظم  عشقي 
تتوافق حركاتها مع  رواية  أن أكتب 

األجزاء والقطع التي حتوي. 
 

موضوعا  حساسة  تيمة  *اخترت 
لعملــك الروائي ، أن تزج نفســك 
في ما يعد مــن التابوهات مع أول 
خطوة لك في مجال كتابة الرواية 

اليست هذه مجازفة ؟
أعتقد  اجلنسية؟  املثلية  -تقصدين 
أن الرواية أتت لكسر احملرمات وتعرية 
قيم  وتقــدمي  مجتمع  أي  حقائــق 
جديــدة. تكمن اجملازفــة في كتابة 
روايــة واضحة املعالــم. من جهة 
أخرى، قد متّ تنــاول كّل املوضوعات 
في األدب ونحن نعيــد فقط إنتاج 
ما كتبه كّتاب قبلنا. يكمن الرهان 
الوحيد فــي محاولة تناول املوضوع 
بشــكل مغاير.  حاولت في كتابة 
روايتي مأزق تشايكوفسكي معاودة 
التفكيــر فــي كنه الشــخصية 
الصاحلــة، وكيف أن رجــال مثقفا 
صاحلا ومتفتحــا يحاكمه مجتمع 
متيل  اجلنســية  رغبته  ألّن  كامــل 
لبني جنســه. إّنها محاولة لنبش 

مأزق الهويــة وقبول االختالف الذي 
ما نزال نتخبــط فيهما في تونس، 
عبــر رواية مثقفة وعاملية جتمع بن 
املتعة واملعرفة وجمع شــخصيات 
بيوتر  مثل  أســطرها  بن  مرجعية 
جيــد  وأندريــه  تشايكوفســكي 

ويوكيو ميشيما.

* ســبق أن شــاركت فــي أحــد 
مختبرات السرد برأيك هل تسهم 
ورشــات الكتابة في إحداث حتول 
نوعــي عنــد الكاتــب و تصقــل 

موهبتــه أم أن هناك عوامل أخرى 
تساعد على ذلك؟

-أشارك بالفعل في صالونات أدبّية 
ومختبــرات للكتابــة منذ ســنة 
2011 إلــى اآلن، انطالقا من صالون 
نــاس الديكامــرون ومختبــر بيت 
عليهما  أشــرف  وكالهما  اخليــال 
التونســي كمال  الروائــي والناقد 
وفّنانن  وقّراء  كّتابا  وضّما  الرياحي، 
الفضاءات  تلك  متنح  تشــكيلّين. 
الفرصة لعــرض النصوص ونقدها 
وتقدمي إضافات أو حتســينات عليها 

في جــّو حميمّي يخلق أبعادا أخرى 
لنّصك قبــل أن يخرج للعلن.  حتيل 
النقاشــات التي تدار وســط تلك 
وتّيارات  معــارف  إلــى  الصالونات 
فنّيــة أخــرى وتطّلع منهــا على 
العالم، تسهم  كّتاب متمّيزين في 
كّل تلك املعــارف في صقل موهبة 
رائدة  الكتابة عبر هضــم نصوص 
واستلهام أفكار وأطروحات جديدة. 
جاءت مأزق تشايكوفســكي نتاجا 
لكّل هذا، وهو ما مّكنها من احلصول 
على املرتبة الثانية جلائزة مؤّسسة 

للرواية سنة  االســكندرّية  حورس 
وأعدت  نشــرها  عن  وَعَدلُْت   2015
كتابتها إلى أن وصلت إلى نسختها 

النهائّية ونشرتها سنة 2018. 

* ثقافــة الطباعــة والنشــر في 
دور النشــر العربيــة تختلف عن 
األوروبيــة،  فللمحرر  صاحبتهــا 
في دور النشــر األجنبية احلق في 
تعديل النــص و تصحيحه قصد 
حمايتــه مــن الهفــوات و الزالت 
اللغويــة. إلى أي مــدى غياب دور 
احملرر فــي ثقافة النشــر العربية 
يترك ثغرة ســواء فــي اإلصدارات 

األدبية أو غير األدبية؟
-تذّكرنــي مالحظتك هــذه بفيلم 
البريطانــي  »عبقــري« للمخــرج 
يروي قّصة  والذي  مايكل غراندايج، 
تفاعــل ماكســويل بركينس احملّرر 
األدبــي مع الروائــي الكبير توماس 
وولــف وكيــف حتّمل شــطحات 
الكاتب ومزاجه املتغّير واإلســهاب 
فــي كتاباته مبزاجه الهــادئ وذلك 
ألجل تقدمي عمل أدبــيّ ناجح وراق. 
ال يســتطيع الكاتــب التخّلي عن 
كلماته بكّل ســهولة، لكّنه برغم 
ذلك يحتــاج عينا أخــرى عقالنّية 
تخبــره أّن جزًء مــن كلماته يجب 
حذفاه والتخّلي عنها مثل فأر مّيت 
بال شــفقة أو رحمة. بسبب غياب 
ر األدبي هنالك فــرق كبير بن  احملــرّ
الروايات العربّيــة والغربّية. جند في 
الشحوم  من  كثيرا  العربّية  الرواية 
التعبيرّيــة،  الّلغوّيــة  واألخطــاء 
وبعضها كبيــرة احلجم وثقيلة وال 
تصلح إالّ أن تكون ســالحا أبيض! 
يعود ذلك لســببن: التســّرع في 
جوائز  ببعــض  للحــاق  الكتابــة 

املســابقات األدبّية؛ عــدم جدّية أو 
التي  العربّية  النشــر  دور  حرفّيــة 
تطلــب أغلبهــا ماال مــن الكتاب 
وأعتبرهــا شــخصّيا دور طباعة ال 
غير. تؤّشــر مكانة الرواية العربّية 
في فضــاء األدب العاملــي املعاصر 
على قيمتها مقارنــة بأدب أميركا 
الاّلتينّية أو اإليراني وشــرق آســيا 

وحّتى إفريقيا. 

* نشــهد زخمــا من اإلصــدارات 
األدبيــة خصوصــا الروايــة التي 
ســبقت كل األجنــاس األخــرى 
هــل تعتقد بأن هــذا األمر ظاهرة 
صحية تدفع بالرواية العربية نحو 

أفق جديد؟
- ظهــور هــذا الكّم مــن اإلنتاج 
الروائّي في العالــم العربي ظاهرة 
حركة  الزدهار  ذلــك  يرجع  صحّية. 
عربّية   ودعم مؤّسســات  الترجمة 
لها مثل مشــروع »كلمة« لهيئة 
للســياحة  اإلماراتية  أبــو ظبــي 
والثقافــة واجمللس الوطني للثقافة 
نشر  ودور  بالكويت  واآلداب  والفنون 
عربّيــة أخرى. مّكنــت هذه احلركة 
الرائدة  الروائّية  التجارب  من إيصال 
إلى القارئ العربي وتطوير تذّوق هذا 
النوع من األدب، ما اسهم في خلق 
جيل جديد مــن الكّتاب اقتربوا من 
العاملّية مثل ســعود السنعوسي، 
ربيع جابر  محّمد حســن علــوان، 
وآخريــن.  عّمقت الروايــة العربّية 
الداخلي-الداخلي  للتثاقف  حاجتنا 
كما يقول كمــال الرياحي ومّكنت 
من التعريف بقضايا قطرّية محلّية 
كانــت مجهولة ســابقا، وأظّن أّن 
الروايــة اآلن تتزّعم حركــة تغيير 

حقيقّية في العالم العربي. 

علوان السلمان
 

  ....يشبه الشــاعر واملسرحي)هنريك 
الشعر)بجلسة  كتابة  عملية  ابسن( 
يقضيها الشــاعر فــي تعذيب ذاته(..

ابداعي لتجربة شعرية  من اجل خلق 
مستويات  عن  تفصح  ناضجة..واعية 
تتآلف  ســياقات  في  متعددة  تأويلية 
فيهــا مســاحات التوتــر والتنافــر 
والتجــاذب علــى نحو فني مســتفز 

لذاكرة املستهلك)املتلقي(..
اجملموعــة  وباســتحضار    
التي  الي طفولتي(  الشــعرية)اعيدوا 
نسجت عواملها النصية انامل مبدعها 
ئاوات حســن امن الذي يعد واحدا من 
الشعراء الكرد الذين انشغلوا بحداثة 
النص الشعري..فارتقى به الى املكانة 
التي جتعله يضاهي ما انتجه الشعراء 
الكورد املعاصرين..وقد اســهم االحتاد 
في  العراقين  والكتــاب  لالدباء  العام 
نشــرها وانتشــارها/2018.. كونهــا 
نصوصا تتشــكل على وفق تصميم 
ينم عن اشتغال عميق يعتمد التقاط 
ترقى من  رؤيويــة  اجلزئيــات وصياغة 
احملســوس الــى الذهني فــي مجمل 

حتركاتها الدرامية ودالالتها اللفظية..
فــي عوالم موحية  بقصدية تخوض 
عبر مشــهدية حركية تعتمد ثنائية 
االســترجاع والتذكر من اجل تشكيل 
بنية نصية بعناصر متضافرة يشكل 

بؤرتها ضمير املتكلم )انا(..
اليوم تعدى

عمري اخلمسن عاما
واصبحت عتاال

لدى االيام
احمل على ظهري

حقيبة حتاكي ذكريات االمس
فأصبحت كفنار

هوى على وجه البحر
اغدو واروح

بال استراحة.. بال استقرار
آه ياخصوم عمري

اعيدوا الي طفولتي
فلقد ضجرت من الكبر /ص9 ـ ص10

   فالشــاعر يحاول االمساك بالنسق 
احلكائــي والتوتر الدرامــي مع حرص 
وهو  الفنية  والصــورة  االيقــاع  على 
االرتقاء فــي جملته  ميارس طقــوس 
الشــعرية عبر لغة حافلــة بااليحاء 
اللفظي فينســج نصا يــزاوج ما بن 
واقع انساني مكتظ باالغتراب والتأزم 

النفســي ابتداء من العنوان االيقونة 
الدالة بفونيماتها الثالثة التي تشــير 
الى حمولة نفســية تعبــر عن صراع 

الذات والزمن..
عندما اراك..

ينتابني اخلوف
من التعري

النك اكثر من نفسي
تعرفينني..

ايتها
احلقيقة..  /ص54

  فالشــاعر يبوح بوحا اقرب الى حوار 
الذات ويســتنطق املكان بصفته داال 
اشاريا متشعب االحداث والذي شكل 
بؤرة جتتمع فيهــا خيوط النص ومتنح 
نســيجه متاســكا ووحدة موضوعية 
املتوالدة  املواقــف  ســرد  خــالل  من 
التي تكشــف عن بعد نفســي لذات 
املأزومة..باســتثمار  املنتج)الشــاعر( 
التداعي والتفاصيــل اليومية الضاءة 
بلغة محكية  املعتمة  العوالم  بعض 
عبر خطاب الذات ومناخاتها للتعويض 
عن الغربــة وايجاد حالة مــن التوازن 

والعالم املوضوعي..
عفرين..

بكاء على بوابة القرن

احلادي والعشرين
عفرين..

ذوبان الشمس
في كأس من الغدر

عفرين..
طفولة مذبوحة
أمام باب اخلالفة

عفرين..
صالة املوتى

على احلاضرين
دماء شهداء   ص11 ـ ص12

  فالنص يعبر عن هم انساني مبخيلة 
متدفقــة حتــول الفكرة الــى صورة 
بتشــكالت مقطعية متتاز بالتكثيف 
وااليجــاز واالختــزال واالنزياح حققت 
اكتناز النص الشعري وسياقه الدرامي 
املستند على تصادم املتضادات الثنائية 
مــع خوض في اعماق الــذات اجلمعي 
االخر لتفجير اللفظ وتشكيل الصور 
الشعرية التي هي وسية الشاعر الجناز 
وتخييلية..كونها  نفســية  وظائــف 
واجملاز  التشــبيه  تقــوم على  فعالية 
واالســتعارة..والتي تكشف عن عمق 
تعبيري صانع جلمالية النص املنساقة 
مع بعض وجــوه الطبيعة..اضافة الى 
ان املنتج)الشاعر(يوظف تقانة التكرار 

الدائري كالزمة للتنبيه والتي شكلت 
حركة ايقاعية مضافة وداللة موحية 
ترتقي بالنص فنيا..مع كشــفها عن 

بعد نفسي لذات املنتج القلقة..
تفرش الغرفة

مسودات قصائد
وبدايات لكتابة سيرتي
ورسائل من اصدقاء لي

اخذتهم املنافي
على اجلدار

علقت صورا..
لكوران

والسياب
واحمد شاملو

وصورة لي
 فالنــص يخلــق واقعــا مشــحونا 
بتوظيف  فاعلــة  حركية  بديناميــة 
اجنزتها)تكوينات  تواصليــة  كينونات 
حد  محكيةاومكتوبة(على  لســانية 
تعبير جان ماري سيشــايفر. بحوارية 
ذاتية)منولوجيــة( متكئة على ضمير 
املتكلم)انــا( الباحثــة فــي املــكان 
لتحقيــق كينونتهــا بتحويل احملكي 
توظيف  موضوعاتي..مع  الــى  الذاتي 
املكان بشــقيه: اجلغرافــي )مفتوح/

املتجــاوز  والداللــي  مغلق/عتبــة..( 

لواقعيتــه بتحوله الى جســد لغوي 
يعتمد التأويل..

  من كل هذا نستطيع القول ان فعل 
كتابة النص في جتربة املنتج)الشاعر( 

ئاوات حسن أقرب ما تكون الى العمل 
الذي يوجب حتطيم جمجمته بحكم 
عواصــف التفكير احلاد ابــان عملية 

الكتابة.. كما يقال..   

ريسان الخزعلي
 

للمــكان فــي التجربــة االبداعية 
الكبيرة فعــل روحي / ثقافي ، يبدأ ، 
ينمو ، يكبر ، ويترســب في الذاكرة 
ال شعورياً . يتناوب في الظهور بتردد 
غير منتظم في الكتابة  طيلة حياة 
املبدع ،وبعد تراكم طويل ،وفي حلظة 
قــدح مســتطيرة يســتجمع كل 
تردداته ويظهر ممسرحاً ، نافضاً غبار 
الزمن القدمي كي يبدأ الزمن اجلديد  ، 
زمن الكشف الفني االبداعي االخير 
محمالً باجلماليات ، جماليات املكان 
الباشالرية -  في اشارة الى ) باشالر (
وكشوفاته اجلمالية في وعن املكان .

و/ أدونيس / الشاعر املفكر يستعيد 
املكان االثير له في كتاب من احلجم 
الكبير ) 888 ( صفحة ،يســتعيد / 
بيروت / رضاعــة ً ومرضعة ً ) بيروت 
ثديــاً للضــوء ( .يجمــع فيــه كل 
كتاباتــه عنها ،شــعراًونثراً من كل 
اعماله ومن خارجها ،منذ ستينيات 
القرن العشــرين الى نهايات العقد 

الثاني من القرن احلادي والعشــرين ، 
معلالً اختياره لبيروت ، كون عالقته 
معها عالقــة تكوينّية كيانّية على 
حد قولــه ، أقام فيهــا طويالً بعد 
االضطــراري من ســوريا  خروجــه 
مبكراً ، تكامــل فيها وتأصل كثيراً 
، واجترح نشــاطه االبداعي الفاعل 
في الشــعرية العربية ، كما اجترح 
متوجاته الفكرية وحتوالته الشاغلة . 
وهكذا كانت بيروت ) الثدي ( ودمشق 

الطيف العابر .
في هذا الكتاب / الوفاء ، كانت بيروت 
املستقرالروحي االبداعي ، يكاشفها 
بوضوحه بعد ان وضحت له ،وببراعة 
العــارف جمع نثــار ذاكرته الفّضي 
كي يُصّيروجوده وبيروت ثدياً للضوء 
: قصائــد من اجل بيروت ، نحو ضوء 
بيروت ، امكنة تســتضيء ببيروت ، 
بيروت ،سياسة  افق  شخصيات في 
بيروت ، حوارات بيروت ، استشرافات 

لعبث املكان البيروتي .
ادونيــس في نهايــة مفتتح  يقول 
الكتــاب : كانت بيروت أول واد ٍ أهيم 
ُ به بصفتي شاعراً بعد خروجي من 

موطنــي األول ، نعم لقد همُت في 
أوديــة كثيرة وما زلت هائمــاً تائهاً 
الى االن ؛ لكــنَّ بيروت كانت ُهيامي 
الدائم . لقــد صارت عالقتي ببيروت 
كيانّيــة ً ، اذ اســتحالت في داخلي 
لســت  فأنا   ، جســدانيتي  لتصير 
ُ اال من جســد بيروت ، انها اجلسم 
احلاوي لنفســي املنكســرة ، لذلك 
ال يعدو امتدادهــا املكاني ان يكون 
ســوى امتــدادٍ لفيزيــو لوجيتي أو 
عضويتي نفســها ، إنها حلمي احلّي 
وفقاً لتعبير موريــس ميرلو- بونتي 
. هــا انذا بن وجود بيــروت وعدمها 
صيرورة تتجه الى غايتها لتكتمل ، 
ما اجمل االكتمال . انه رسول الفناء 
أو باألحرى قد يتجلى الفناء نفســه 
أّني بن الرســول  في االكتمال غيرَ 
واملرسل ضحّية أو أُضحية .آثرت في 
م للقاريء رؤيتي  هذا الكتــاب ان أقدِّ
لبيروت شــعراً ونثــراً ، على امتداد 
لتســتبن   ، كّلها  الثقافية  جتربتي 
بيــروت بعد تأّملي فيهــا ألكثر من 
نصف قرن عاملاً ذا فضاءاٍت نهائية ، 

تخلقها اللغة في صورها املتنوعة.

وفي الشعر ، شعر ادونيس عن بيروت 
، تكــون بيــروت  ذاكــرة البحروآخر 

الصور:

لو انَّ البحرَ يشيخ ُ
الختارَ بيروَت ذاكرة ً لُه .   

بيــروت : آخــر الصور ، ســامروها ، 
اطيلوا السمر

انها جُتلس املوتى في حضنها وتقّلب 
أيامها ورقاً شائخاً ،-
احفظوا آخر َ الصور

من تضاريسها ،-
انها تتقلب فــي رملها في محيٍط 

من الشرف
وعلى جسمها بقٌع من أنن البشر .

في ) بيروت ثدياً للضوء ( يستحضر 
ادونيــس الزمــان واملــكان كثنائية 
املــكان وحــدة  ، وكأن  متالصقــة 
الزمان ، والزمان وحــدة املكان  ، انه 
ال يقف علــى طللية كتلــك التي 
الشاعر  ووعي  الشــعراجلاهلي  في 
اجلاهلــي ، امنــا يطالعنــا بطللية 
احلضور املســتمر، احلضور الشعري 
- النثــري ، كونها املدينة املُثلى التي 
تستقدم الشــعراء وتدخلهم اليها 

بعد ان تسكب العطر على رؤوسهم 
كنى االنطولوجية للشعر  ، انها السُّ
وللشعراء باملعنى األعمق كما يقول 
، ولذلــك ينظر اليهــا وكأنها ثدٌي 

للضوء  وليس الضوء ثديا لبيروت . 
انَّ تدافــع الصحو  والذاكــرة ، لم 
يفلــت منهما النثــار الفضي  ،ألن 
نــا على التفكير  املكان دائماً يحضُّ
كما يقول مونتانــي . وهكذا حضَّ 
ادونيــس، ليكتب بيــروت مكاناً في 

الزمان وزماناً في املكان  .
في هــذا الكتــاب ، تتحقق االجابة 
عن ســؤال ادونيس الدائــم : ايتها 
القصيــدة ، هل ســيبقى لي حظٌّ 

عندك ..؟.
- إْن تُك الروُح موجودة ً ،

- فأنــا أمِس ، فــي رأِس بيروت َ ،في 
الصاحلية ِ،

- اعطيتها شفتيَّ ،
- ومنُت على خصرِها .

- في )بيروت ثدياً للضوء (..، ماكانت 
بيروت مرضعًة للضوء فحسب ، امنا 
. لقد اصبح  مرضعة ألدونيس ايضاً 
املكان حليباً..، انُه النثار الفضي...               

النسق الحكائي والتوتر الدرامي في )اعيدوا الي طفولتي(

»بيروت ثديًا للضوء« .. جمعُ  نثار الذاكرة الفضي

شوقي برنوصي: دخلت عالم الرواية من باب الترجمة

برنوصي
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* وهــل كانــت للحكومــة أيــة 
اتصاالت مع البارتي للتفاوض؟

- على حد علمي كانت مفاوضات 
قد ســبقت  احلكومة  مع  البارتي 
1983 فاحلكومة  مفاوضاتنا عــام 
دخلت املفاوضات معهم ومعنا في 
آن واحد، ولهذا أخــروا مفاوضاتنا 
لفتــرة حتى يتأكــدوا من موقف 
أرادوا  بأنهــم  وأعتقــد  البارتــي، 
املصاحلة معهم أوال، ألن مطالبهم 
أقل وثمنها أرخص، وحني لم يصلوا 
الى نتيجــة معهم ولوا وجوههم 
"أن  احلكومة  ممثلو  شــطرنا.وقال 
عائلــة البارزاني خانونــا وتقدموا 
صفوف القوات اإليرانية فغدروا بنا، 
مفاوضات  بيننــا  كانت  أنه  برغم 
وتوصلنا معهم الى حلول كاملة، 
لكنهــم في آخر حلظــة تراجعوا 
وبدال مــن أن يلتزمــوا بوعودهم، 
اإليرانية  القــوات  وتقدموا  خانونا 
إلحتالل ناحية حاج عمران". وبينوا 
لنا بــأن اإلتفاق كان على وشــك 
التوقيع بــل أنهم أعطوهم بعض 

املال أيضا لكنهم غدروا بهم.

*وهــل طلبتــم إشــراك احلــزب 
الشيوعي في تلك املفاوضات؟

- نعــم طلبــت أنــا ذلــك أثناء 
إشــراكهم  بأن  وقلت  املفاوضات، 
ردوا "نعم هو كذلك،  أمر حســن 
حتــى الرئيس بنفســه لم ميانع و 
قال بأن احلزب الشيوعي يستطيع 
الســابق  الــى موقعه  يعــود  أن 
باجلبهة الوطنيــة فموقعه مازال 
محفوظا" وكان صدام حني يتطرق 
الى إســم عزيز محمــد يخاطبه 
بـ"الرفيق عزيز محمد“ وكان يجله 
ويحترمه عبلــى كل حال حققنا 
بعض اخلطوات املهمة في البداية، 
ثم رجعت الى رفاقي بالقيادة لكي 
احلكومة  مقترحات  معهم  أبحث 
وما توصلنا إليه ونناقش معا نقاط 

اخلالف واإلتفاق بيننا وبينهم.

املفاوضــات  فشــلت  وملــاذا   *
بتحقيق نتيجة مرجوة؟

- أيــد جميع الرفــاق النقاط التي 
توصلنــا اليهــا، ولكننا شــعرنا 
وأريد  بتراجع احلكومــة،  جميعــا 
أن أســجل هنا رأيي الشــخصي 
للتاريخ  األمــور  تلك  حول مجمل 
وأقــول بوضــوح، أنه لــو لم يكن 
احلــزب الشــيوعي العراقي بتلك 
احلالــة القلقة من املشــاركة في 
البارتي من  ولو إستمر  املفاوضات، 
نستطيع  كنا  بالتفاوض،  طرفهم 
كأطــراف ثالثة مؤثــرة أن نحقق 
نتائــج جيدة مــع احلكومة تكون 
أفضل ممــا حققناه في بيــان آذار، 
والفشل  النجاح  إحتماالت  ولندع 
في تلــك اجلولة جانبــا، فقد كان 
ذلــك متعلقا بطبيعــة احلكومة 
وبأســلوب تفكير صدام حســني 

حينذاك.

* هــذا يعني بــإن إنتعــاش آمال 
وإنتصاره  احلــرب  أثنــاء  العــراق 
مبعركــة شــرق البصرة شــكال 
دافعا لتراجــع النظام عن وعوده 

حلل املسألة الكردية؟
- في شــباط عام 1984 إســتعاد 
العــراق بعــض قوته بعــد هزمية 
إيران في تلك املعارك، وجاء الروس 
املواجهة  خــط  الى  واألمريــكان 
وإنتهت بذلك  العــراق،  ملســاندة 
الســقوط،  من  النظام  مخــاوف 
العراق حصل حينذاك  بأن  وأعتقد 
علــى ضمان دولــي مــن أميركا 
واحليلولة  بدعمــه  والســوفييت 
دون إحتالل العراق مــن قبل إيران. 
هذا أحد األســباب، ومع ذلك أردنا 
أن منضــي معهم ولكــن تدريجيا 
اإلتفاق،  اليريدون  بأنهم  أحسسنا 
وأردنــا أن نحمل املســؤولية على 
عاتقهم وليــس علينا.وال أخفيك 
بأننا فــي تلك الفترة إســتطعنا 
أن جنــدد صلتنــا ببعــض القادة 

آخريــن  ونكســب  العســكريني 
الــى  جانبنا من الضبــاط الكبار 
مواصلة  علــى  شــجعونا  الذين 
التفاوض حتى نعرف الى أين تتجه 
املقادير؟أمــا الضبــاط املعارضون 
للنظام فقد حذرونا مســبقا بأن 
ولذلك  لن تعطينا شيئا  احلكومة 
من األفضل أن التســتمروا معها 
ذلك شكلنا جلنة  باملفاوضات.ومع 
فــؤاد معصوم  الدكتور  برئاســة 
وعضوية فريدون واملالزم عمر وعمر 
الى بغداد مرة أخرى  عزيز ليذهبوا 
لبحث اإلتفاق وإلتقوا هناك بعلي 

حسن اجمليد وغيره من الوزراء.

* وهل كانت هنــاك بنود أو نقاط 
لم تبحثوها مع الوفد احلكومي؟

- وقعنــا فعــال بعــض اإلتفاقات 
املبدئية، وبقيت هناك نقطتان لم 
نتفــق حولها فأجلناهما الى وقت 
آخر، وهــي مســألة اجلحوش ثم 
تعيني حدود مناطق احلكم الذاتي.

احلدود ملسنا منهم  وحول مسألة 
وافقوا  البداية  تراجعا كبيرا، ففي 
على إحلاق )شيخان وعقرة( بحدودة 
بعض  وإحلــاق  دهوك،  محافظــة 
القــرى األخرى في أربيــل بناحية 
)آلتــون كوبري(، مبعنــى أنه حتى 
تلحقان  وخانقني  كفري  منطقتي 
مبنطقــة احلكم الذاتــي، لكنهم 
تراجعوا عــن جميع هذه املعاجلات 
فيما بعد، وحني وصلت النقاشات 
الى حتديد هوية كفــري قال عزت 
الوضع  عــن  ســألنا  الدوري"لقد 
الدميوغرافي للمدينة فتبني بأن 97 
باملائة منهم كرد، ولذلك رضينا أن 

تلحق مبنطقة احلكم الذاتي".
 ولم تبق غيــر كركوك. وكنا على 
إســتعداد أن جند لها حال مقبوال 
لقد حققنــا نتائج جيــدة، منها 
مناطقهم  الــى  العــرب  عــودة 
الــى  الكــرد  وعــودة  الســابقة 
يعود  وأن  األصليــة،  مناطقهــم 
العمــال والفالحني الــى كركوك 
وأن تتشــكل إدارة مشتركة هناك 
وتعود املدينة إليها إسمها القدمي.

وذات يــوم جاء علي حســن اجمليد 
وقــال متبجحا "الرئيس يســلم 
عليكم وأكد بأنه سيســعى بكل 
وطلب  األمور"  لتســهيل  جهوده 

منا نتقدم مبقترحاتنا.

وصول وفد احلكومة الى 
كردستان

* وهــل ســارت املفاوضات فقط 
ببغداد؟

- ال..قلنا بأننا جئنا مرارا الى بغداد 
وحان الوقت لكــي تأتوا إلينا هذه 
يأتي  أن  عليهــم  وإقترحنا  املــرة، 
اجللسات  ونســتأنف  الدوري  عزت 
عندنا، وإستحسن الدوري الفكرة. 
وفي بداية شــهر أيلول 1984 جاء 
هــو ووفد معــه الى )ســورداش( 
وإستقبلناهم بحرارة وحفاوة وكان 
الدوري ســعيدا بذلــك، وجمعت 
لــه جميع أعضــاء القيــادة في 
غرفة واســعة مبقر بلدية الناحية 
كنــا أصلحناهــا، وأضفت إليهم 
بعــض الرفاق مــن مكتب اإلعالم 
وكان يرافقــه علي حســن اجمليد 
وعبدالفتاح ياســني وحتدث الدوري 
بشكل إيجابي عني وعن دوري في 
احملادثات ثم قال هناك مشــكلتان 
ال أريــد أن أوجع بهما رؤوســكم 
فلست سياســيا جيدا، املشكلة 
األولى هي مشــكلة اجلحوش وأنا 
أحلها  أن  ومستعد  عنها  مسؤول 

ولكن لدينا شرطني:
األول: أن تعدوننا بــأن اليقتل أحد 
منهــم واليتعرضــوا ألي أذى هم 
لكم  "نتعهد  فأجبته  وعائالتهم. 
ال  بأن  الشــرف  وعد  ونعطيكــم 
أذى وكل من يقتلهم  بأي  منسهم 
فقالوا  للمحاكمــة،  ســنحيله 

حسنا نحن موافقون.
والشــرط الثانــي: هــو أن تتولوا 
أنتم مســؤولية حماية كردستان، 
وتســتطيعون أن تزيــدوا أعــداد 
بيشــمركتكم الى حد مائة ألف 
قلنا "حســنا هذا جيد جدا" وفي 
احلقيقة كنت أعتبر هذا مكســبا 
أكبر من احلكم الذاتي، فوجود مائة 
ألف من املقاتلني اليبيشمركة في 
اجلبال هو أفضل بكثير من اجمللس 

التنفيذي بكامل أعضائهم.
النقطة الثانية التي أثارها الدوري 
هي مســألة تعني حدود املنطقة 
املشمولة باإلتفاق لكنه قال "هذه 
مشكلة ليســت من مسؤوليتي، 
فإذا أردمت أن حتلوها عليكم بالرئيس 

صدام".
وافــق جميــع الرفــاق وإتفقنا أن 
يذهب وفدنــا مرة أخرى الى بغداد، 

وبعــد تنــاول الغداء رجعــوا الى 
بغداد بطائرة مروحية بعد أن جاءوا 
بالسيارة ولم أرافقهم ذلك اليوم، 
لكن فــي الغد أرســلوا لي طائرة 
مروحية أخــرى فذهبت الى بغداد 
التالي  اليوم  اإلجتماع فــي  وبدأنا 
وفــي اليــوم الثالث مــن وصولي 
أخذني عزت الدوري وعلي حســن 
اجمليد للقاء صدام الذي إستقبلني 
بالغة  وحفــاوة  بحــرارة  كالعادة 
ملتفتا  وقــال  مرتني  قبلني  حيث 
الى الدوري "صديقك هذا عزت لم 
يكن يرغب بزيارتك ولكنني أرغمته 
على ذلــك". قال الدوري "نعم هذا 
صحيح ولكــن أكمل كالمك وقل 
له مــا قلته لك بعد عودتي" فقال 
صدام "ال لن أقول أنا بل قله أنت"، 
فقال "واهلل يــا رئيس في كل مرة 
تتأكــد لي بعد نظــرك وحتليالتك 
أناس  هؤالء  احلقيقة  في  الصائبة، 

وطنيون كما وصفتهم".

صدام واالتفاق مع الكرد

فمــاذا  كذلــك  األمــر  مــادام   *
كان موقــف صــدام حتديــدا من 

مطالبكم؟
- لقد حتــدث عزت الــدوري بكالم 
طيــب عني لــدى صــدام ثم قال 
حول  وإتفقنــا  تباحثنــا  "نحــن 
بني  أصبح  والقــرار  األمور  مجمل 
يديك اآلن فمــاذا تقول"؟ نظر إلي 
صــدام فقلت له "قبــل أن جتيب 
لدي ســؤال.هل تتذكر الوعد الذي 
بأول  لــي حني تشــرفت  قطعته 
لقاء بك في اجمللس الوطني"؟ قال 
"نعم أتذكر"، قلــت "وهل تتذكر 
بأنــك أحطتنــا بلطفــك وقدرت 
بأنك ستعطينا  لي  وقلت  موقفنا 
ما يرفع رأسنا بني كرد تركيا وإيران 
وسوريا، والسؤال هو، هل أنت عند 
وعدك"؟ قال "نعم أنا عند وعدي"، 
قلت "حســنا، هلم وإرفع رأســنا 
بني هؤالء وأحلق لنا شيخان وعقرة 
مبحافظة دهوك"! قال "حسنا لك 
ماتريد؟" قلت "وكذلك إحلاق آلتون 
أعرف  وقرة هنجير"، وكنت  كوبري 
بأنه لن يقبل بوضع كركوك ضمن 
حدود املنطقــة، ولكني طلبت أن 
يبدأ احلدود من تلــول خلف بغداد 
طوزخورماتو،  خلــف  املناطق  الى 
وتبقــى خانقــني واملناطق األخرى 

علــى وضعهــا احلالــي  الى حني 
"تتدلل  فرد صــدام  احلرب،  تنتهي 

كاكة جالل صار".
وبعــد اجملامالت والــكالم الطيب 
تشجع علي حســن اجمليد ليقول 
"ســيدي أنا لدي إقتراح لو وافقت 
عليه، وهو أن كاكة جالل تعب كثيرا 
إلجنــاز هذا األمر وتلقى الشــتائم 
بســبب موقفه، وأقتــرح أن يذكر 
إســمه وجهوده الطيبــة بالبيان 
الذي ســيصدر الحقــا وأفضل أن 
يكتب البيان هو بنفســه". فقلت 
"ال لن أكتب البيــان، فكيف يليق 
أن أمدح نفســي ببيان أكتبه أنا"، 
وســألته "هل تعتقد بأنه كان لي 

دور في كل ذلك". 
قال "نعم كان لك دور ومميز أيضا" 
قلــت "إذن هل أســتحق مكافأة 
مقابــل هــذا الدور"؟ قــال "نعم 
تستحقها“ قلت "إذن أعفوني من 
أي منصب أو مسؤولية تفكرون أن 

تكلفوني بها".
 فقــد أظهروا لنا خــالل احملادثات 
بأنني فعــال أطمع مبنصب، ولكننا 
فــي القيــادة قررنا أن ال نشــارك 
ال أنا وال نوشــيروان بــأي منصب 
حكومــي، قلــت "دعونــي أبقى 
في كردســتان فــإذا إحتجتم إلي 
أن  تريــدون  وإذا  حاضرا،  ســأكون 
أبقى قربكم خصصــوا لي غرفة 
برئاسة اجلمهورية أستطيع أن آتي 
إليها باالســبوع مرة وتكون مقرا 
لي" قال صدام "أنــا موافق وعلى 
العني والرأس"، قلــت "إذن فلنبدأ 
باإلستعداد وتعبئة اجلماهير لدعم 
اإلتفاق" قال "وهل أنتم مستعدون 
لتعلنــوا اإلتفاق يــوم اخلميس"؟ 
قلت "نعم" وكنــا بالفعل أجرينا 
الدكتور  وأرسلنا  لذلك  إستعدادنا 
بامرني  أربيل، و سربست  الى  فؤاد 
الــى دهــوك و آزاد هورامــي الى 
كركــوك، و فريــدون عبدالقــادر 
الى الســليمانية و كلفناهم بأن 
وأعضـــاء  الوزراء  أسماء  يحضروا 

املـجلـس الـوطني.
فقد أجل البعـــثيون إنتخـــابات 
أو  لشــهرين  الوطنــي  اجمللــس 
ثـالثـــة بسببنا، وهـذه حقيـقـة 
أجلوا  فقــد  للتاريخ  أكـــشفها 
اإلنتخابــات حتــى يتســنى لن،ا 

املشاركة فيها.

وزارة خصصــت لإلحتــاد  كــم   *
الوطنــي، ومن كانوا املرشــحني 

لها؟
خمس  خصصــوا  البداية  فــي   -
وزارات لنــا ولكنهم خفضوها الى 
من  عــددا  ورشــحنا  ثالثة فقط، 
الرفاق منهــم فريدون عبدالقادر و 
الدكتور فؤاد معصوم واملالزم عمر 
عبداهلل، ولكن ال أحــد من هؤالء 

قبل تولي وزارة. 

* وهل حددوا الــوزارات اخملصصة 
لكم؟

-ال لــم يحــددوا وفوضونــي كي 
حينذاك  بخاطــري  وجــال  أختار، 
بعض األسماء مثل شازاد صائب و 
مصطفى اجلاف و املهندس محمد 

جزا.

* وهل رشــحتم أســماء محددة 
لعضوية اجمللس الوطني؟

- لقــد رشــحنا مجموعــة من 
الشــخصيات الوطنية من جميع 
مناطق كردســتان ولم نشترط أن 
يكون منتميا لإلحتــاد الوطني، بل 
ركزنــا على شــخصيات معروفة 
من الكتاب والفنانــني والقضاة و 
الوجهــاء املعروفــني على صعيد 
مفاوضاتنا  وأثناء  اخملتلفة،  املناطق 
في بغداد إلتقيــت بعدد من هذه 
الشخصيات الوطنية املعروفة مثل 
األستاذ فؤاد عارف وإحسان شيرزاد 
علي  وحلمي  ومســعود محمــد 
شــريف، وجميعهم من أصدقائي 
ألي  إســتعدادهم  وأبدوا  القدماء 
مهمة نكلفها بهم، ولكن األستاذ 
مســعود محمد قال "أعفوني من 
فراشا  لو عينتموني  ولكن  الوزارة، 
سأقبل خلاطر هذا احلكم الذاتي". 
أما األستاذ إحســان شيرزاد فقال 
للوزارة  أيضا لســت محتاجا  "أنا 
وسأقبل أن أكون فراشا وليس وزيرا 
مادام األمر يتعلق بالشعب وشرف 
الكــرد، فانت تعــرف بأني إعتزلت 
الوزارات منذ زمن"، وأقولها للتاريخ 
بأن األســتاذ فؤاد عــارف كان هو 
الوحيد الذي قال "دعوني أعرف أوال 
هل أن الرئيس سيوافق أم ال؟ كما 
أنني أود أن يكون إبني فرهاد عضوا 

باجمللس التشريعي".

يوم إعالن اإلتفاقية

* متى تقرر إذاعة البيان؟
- أنهينا احملادثات يــوم الثالثاء من 
األســبوع، وقلت قد النلحق إعالن 
ولكننا  اخلميــس  يــوم  اإلتفاقية 
ســنجهز بالتأكيــد إلذاعتها يوم 
الســبت. فقــال صدام "حســنا 
فليكن السبت" ثم هاتف لطيف 
نصيف جاســم وزير الثقافة وقال 
له "كاكة جالل جالس هنا عندي، 
فجهز جميع اإلذاعات والتلفزيونات 
يوم الســبت ســنعلن عــن عيد 
وطني" وأبلغ ســكرتيره أيضا بأن 
يلغــي جميع مواعيده املســبقة 

ليكون متفرغا للحدث.
ثم صافحني و قبلنــي مرة أخرى 
وقال "حضر نفســك، فالسياسي 
يجــب أن يكون مســتعدا لتولي 
لقد  املســؤوليات"، قلت "حسنا، 
إتفقنــا وقلنا ما لدينــا، والكردي 
إذا قــال ال، يعنــي ال، وإذا قال نعم 
يعنــي قابل". وكانت املــرة األولى 
التي يودعني فيها صدام الى الباب 
وقبلني مــرة أخرى وقبــل أن أبلغ 
رفاقي باألمر أبلغ صدام على الفور 
سعدي مهدي صالح رئيس اجمللس 
الوطنــي باخلبر وهو بدوره أرســل 
بطلب عمر عزيز وأبلغه بأنه حصل 
اإلتفاق وإنتهى كل شيء فحضروا 
أنفســكم. إتصلت بالالســلكي 
بأن  وأبغتهم  ورفاقه  بنوشــيروان 
يحضــروا بعض الشــعارات ليوم 
السبت، وفرحوا بذلك كثيرا وقرروا 
أرجاء  جميع  اإلحتفــاالت  تعم  أن 
كردســتان. وفي يوم اجلمعة دعينا 
الى وليمة والحظت خاللها أن علي 
حسن اجمليد يحاول أن يقلد صدام 
ويظهر نفســه كمرآة عاكسة له 
وشــعرت بهذا اإلحســاس مبكرا 
من خــالل إتصاالتــه اليومية بي، 
فإذا كانت أجــواء احملادثات إيجابية 
كان يخاطبنــي بـ)األســتاذ(، وإذا 
كانت عادية يخاطبني بـ )الرفيق(، 
ومن خاللــه مجامالته أعرف ما إذا 
كان اليــوم عاديا أو مبشــرا. وفي 
يوم اخلميس دعانــي أنا وهيرو الى 
بيته، ثم أخذنا ألســتديو تصوير، 
وكان هناك أستديو خاص لتصوير 
فقلت  بالدولــة،  كباراملســؤولني 
له "نحن لســنا من هــؤالء القوم 
واحلكومة  بالســلطة  املسؤولني 
فال تأخذنا الــى هناك"! قال "هذه 
الصور ليســت للعرض بــل نريد 
بألبوم  لدينا  محفوظــة  تبقى  أن 
البالد"  في  املهمة  الشــخصيات 
وإشتروا لي بدلتني من املالبس.وكان 
رفاقي قد خولوني بإعداد أســماء 
الذيــن ســيتولون املســؤوليات، 
القائمة  بإعداد  إنشــغلت  ولذلك 
في ذهني، ومر يوم اجلمعة بســالم 

و سارت األمور على مايرام.

* وكيف مت التحضير ليوم اإلعالن؟
- في صباح الســبت هاتفت عزت 
الــدوري وصبحت عليه وســألته 
"إن كانــت لديــه حاجــة قبل أن 
منضــي إليهم لتوقيــع اإلتفاق"؟ 
فقــال "تفضل نحــن بإنتظارك" 
جميع  وإرتــدى  الســيارات  ركبنا 
الرفاق بدالتهــم اجلديدة، وإرتديت 
قاطــا كرديا وهيأت نفســي لهذا 
احلدث املهــم، وحــني وصلنا كان 
عزت الــدوري بإنتظارنا عند الباب 
فقبلنــي، ثم صافــح رفاقي وهم 
والدكتور  هورامي  وآزاد  عمر  املالزم 
فؤاد معصوم و فريدون عبدالقادر و 
سربست بامرني. الحظت السعادة 
والســرور مبحياهــم جميعا،وقال 
عزت الدوري وهو في قمة سعادته 
بوصولكم،  الرفاق  "سأذهب ألخبر 
وهذا مكتبي إستريحوا حتى أعود 
إليكــم وأطلبوا ما تشــاؤون من 
املشروبات" فدققت اجلرس وطلبت 
كوبا من الشاي واملاء، وبعد نصف 
ســاعة عاد الــدوري وجلس خلف 
منضدته، والحظــت عليه وجوما 

فعرفت بأن شئيا قد حدث!

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 50
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فؤاد معصوم فؤاد عارف

أيد جميع الرفاق النقاط التي توصلنا اليها، ولكننا شعرنا جميعا بتراجع الحكومة، وأريد أن أسجل هنا رأيي 
الشخصي حول مجمل تلك األمور للتاريخ وأقول بوضوح، أنه لو لم يكن الحزب الشيوعي العراقي بتلك الحالة 

القلقة من المشاركة في المفاوضات، ولو إستمر البارتي من طرفهم بالتفاوض، كنا نستطيع كأطراف ثالثة 
مؤثرة أن نحقق نتائج جيدة مع الحكومة تكون أفضل مما حققناه في بيان آذار، ولندع إحتماالت النجاح والفشل 

في تلك الجولة جانبا، فقد كان ذلك متعلقا بطبيعة الحكومة وبأسلوب تفكير صدام حسين حينذاك
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بغداد ـ الصباح الجديد:

احلكومية  الفعاليــات  تتواصل 
الشــؤون  فــي  الرســمية 
الدبلوماسية واالقتصادية، على 

املستويني العربي والدولي.
وبعد ان شــهد هذا األســبوع 
كبيرة  دبلوماســية  فعاليــات 
متثلــت بزيارات العاهــل األردني 
ووزيــري اخلارجيــة الفرنســية 
واإليرانية، واجراء بعض االتفاقات 
معهم، يشارك العراق بوفد رفيع 
املســتوى في فعاليــات القمة 
تعقد  التي  االقتصادية  العربية 
بيروت  اللبنانية  العاصمــة  في 
يوم االحــد املقبــل، فيما جتري 
الستضافة  حاليا  االستعدادات 
العاصمة بغداد املعرض التجاري 
الـ ) 16 ( للدول االعضاء مبنظمة 
من  للفترة  اإلســامي  التعاون 

3-13 نيسان املقبل
وتســتعد بيــروت الســتقبال 
خال  ســتنعقد  التي  القمــة 
 20 18 وحتى  الفترة املمتدة من 
اجلاري منه، بحضور 850 إعاميا 

لبنانيا وعربيا وأجنبيا .
الــوزراء عادل عبد  رئيس  وأعلن 
املهــدي امــس االول أن العراق 
سيشــارك في القمة« مشدداً 
على »اهتمــام العراق بالتعامل 
مع الــدول القريبــة والبعيدة« 
، مضيفــا بقولــه فــي املرمتر 
الصحفــي االســبوعي »هناك 
بالعراق وتغيير  اهتمام متزايــد 
في منــاخ التعامل مــن الدول 

القريبة والبعيدة«.
الرســمي  املتحــدث  وكان 
االقتصادية،  العربيــة  للقمــة 
رفيق شــاال، أعلــن أمس انه مت 
االنتهــاء مــن كل التحضيرات 
العملية واللوجســتية الازمة 
القمة  انعقاد  يتطلبهــا  والتي 

االقتصادية  التنمويــة  العربية 
واالجتماعيــة واملقــرر لهــا ان 
تنعقد فــي العاصمة اللبنانية 
بيــروت يومــي 19 و20 اجلــاري 
عوامل  من  »االزدهار  عنوان  حتت 

السام«.
وبني عضو اللجنة العليا للقمة 
االقتصادية  التنمويــة  العربية 
شــقير  انطوان  واالجتماعيــة 
ان برنامــج القمــة يبــدأ نهار 
اليوم اخلميــس وينتهي بانعقاد 
القمــة نهــار االحد  اجتمــاع 
املقبل« الفتا إلى انه »ســيصدر 
يتخذها  التــي  القــرارات  عنه 
القادة العرب واعان بيروت الذي 

ســيوجز مجريــات القمة كما 
ميشال  اللبناني  الرئيس  يدرس 
عون فكرة اطاق مبادرة تنموية 
لتعزيز  العربية  الــدول  لصالح 

االزدهار في العالم العربي«.
وهــذه هي القمــة االقتصادية 
العربية الرابعة، وتأتي بعد غياب 
دام 6 سنوات نتيجة األزمات في 
الدول العربية من املتوقع أن يتم 
في  التنمية  في  خالها  البحث 

العالم العربي.
ومن جانــب آخر، اعلنــت وزارة 
العاصمة  اســتضافة  التجارة 
بغداد املعرض التجاري الـ ) 16 ( 
للدول االعضاء مبنظمة التعاون 

الوزارة  تنظمه  والذي  االسامي 
للفترة من 3-13 نيســان املقبل 
بالتعــاون مع املنظمــة واملركز 
االسامي لتنمية التجارة وعلى 

ارض معرض بغداد الدولي .
وقال مديرعام الشركة املهندس 
هاشــم محمد حامت أن املعرض 
مبنتجات  التعريــف  إلى  يهدف 
الــدول  وخدمــات  وصناعــات 
التعاون  منظمــة  في  األعضاء 
مســتوى  ورفــع  اإلســامي، 
التبــادل التجــاري وتعزيز فرص 
االستثمارات بني الدول األعضاء، 
وتعميق أواصر التعاون في شتى 
الدول  بني  االقتصاديــة  اجملاالت 

األعضــاء، إلى جانــب التعريف 
بفــرص االســتثمار والتجــارة 
واالقتصاد فــي الدولة املنظمة 
للمعرض، وفتح أســواق جديدة 
الــدول  وصناعــات  ملنتجــات 

املشاركة.
واضاف املدير العــام ان املعرض 
األعمــال  ألصحــاب  يتيــح 
عديــدة  فرصــا  واملؤسســات 
للتعاون على مســتوى القطاع 
اخلاص في شــتى اجملاالت ، مثل 
ملنتجاتهم  أسواق جديدة  إيجاد 
مشروعات  وإنشاء  وخدماتهم، 
مشتركة، وتوفير أساليب متويل 
للتجــارة البينية، والتعرف على 

في  للتعــاون  املتاحة  الُفــرص 
وتوسعة  صناعية  مشــروعات 
آفاق التبــادل التجاري بني الدول 

اإلسامية.
واوضح املدير العــام أن املعرض 
التجــاري اإلســامي يقام كل 
عامني في إحدى الدول اإلسامية 
معظم  مشــاركة  ويشــهد   ،
بأجنحــة  االســامية  الــدول 
مســتقلة دولياً ، ومــن املؤمل 
حضور عــدد كبير مــن الوزراء 
والســفراء في الدول االسامية 
إضافــة الــى نخبة مــن رجال 
األعمال والتجار والصناعيني من 

الدول االسامية.

صوب تعزيز العمل االقتصادي المشترك

العراق يشارك في القمة العربية االقتصادية
ويحتضن المعرض التجاري الـ16 لدول التعاون االسالمي 

بعد ان شهد هذا 
األسبوع فعاليات 
دبلوماسية كبيرة تمثلت 
بزيارات العاهل األردني 
ووزيري الخارجية 
الفرنسية واإليرانية، 
واجراء بعض االتفاقات 
معهم، يشارك العراق 
بوفد رفيع المستوى 
في فعاليات القمة 
العربية االقتصادية التي 
تعقد في العاصمة 
اللبنانية بيروت يوم 
االحد المقبل

القمة العربية االقتصادية »ارشيف«

بغداد ـ الصباح الجديد: 
بلغــت قيمة مبيعات العملــة األجنبية بالبنك 
املركــزي العراقي، امس األربعــاء، 259.03 مليون 
دوالر، في مقابل مبيعــات بـ 210.66 مليون دوالر 
في مزاد الثاثاء، بزيادة قيمتها 48.37 مليون دوالر.
وأوضح البنــك املركزي العراقي فــي بيان له، إن 
سعر الصرف بلغ 1190 ديناراً لكل دوالر، في املزاد 
املنعقد مبشــاركة 31 مصرفاً، إضافة إلى شركة 

حتويل مالي واحدة فقط.
وقال املركــزي، إن املبيعات املنفذة هي نتائج مزاد 
يوم غد )اليوم( اخلميس، موضحاً أن إجمالي البيع 

الكلي بلغ 278.28 مليون دوالر.
وبلغ حجم املبالغ املبيعة لتعزيز أرصدة املصارف 
فــي اخلــارج 258.03 مليون دوالر، فــي حني ُقدر 

إجمالي النقد املبيع مبليون دوالر.
ويكون بيع املبالغ احملولة حلســابات املصارف في 
اخلارج بسعر 1190 ديناراً لكل دوالر، كما أن البيع 

النقدي سيكون بالسعر نفسه.

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلن اجلهاز املركزي لاحصاء التابع الى وزارة 
التخطيــط، امس االربعــاء، ان انتاج التمور 
لعام 2018 بلغ 646 الف طن، مبينا ان صنف 
الزهدي كان االكثر انتاجا من باقي االصناف.

وقــال اجلهاز في احصائيــة، ان »االحصائية 
لــم تشــمل اقليــم كردســتان واملوصل 
وكركــوك لعدم وجود نخيل فيها اساســا، 
كما ان االحصاء لم يشمل محافظة االنبار 

لصعوبة الوضع االمني فيها«.
واضاف ان »انتاج التمور في العراق بلغ 646.2 
الف طن لعــام 2018 مرتفعا عن عام 2017 
الذي بلغ االنتاج فيها 618.8 الف طن بزيادة 

بلغت %4.4 للمحافظات املشمولة«.
واشار التقرير الى ان »مجموع انتاج الزهدي 
في العراق بلــغ 351.6 الف طن بزيادة بلغت 
نسبتها %3.9 عن انتاج العام املاضي والذي 
قــدر 338.3 الــف طن وبنســبة %54.4 من 

مجموع انتاج التمور«.
وبني التقرير ان »متوســط انتاجية النخلة 
املنتجــة بلــغ 66.7 كغــم للمحافظــات 
املشــمولة وان اعلــى متوســط االنتاجية 
النخلة حتققت في محافظة واســط إذ قدر 
81.6 كغم واقل متوســط انتاجية للنخلة 
هــو في محافظــة البصرة إذ قــدر بـ 47.1 

كغم« .

سنغافورة ـ رويترز:
ارتفعت أسعار النفط أمس األربعاء بعدما قفزت 
بنحو ثاثة باملئة في اجللسة السابقة في الوقت 
الذي بددت فيه توقعات بــأن تخفيضات اإلنتاج 
التي تقودها أوبك قد حتسن العوامل األساسية 

للسوق أثر تباطؤ االقتصاد العاملي.
وبلغت العقود اآلجلة خلام القياس العاملي مزيج 
برنت 60.83 دوالر للبرميل مرتفعة 19 ســنتا أو 

0.3 باملئة مقارنة مع اإلغاق السابق.
وصعــدت العقــود اآلجلة خلام غرب تكســاس 
الوسيط األميركي عشرة ســنتات أو 0.2 باملئة 
مقارنة مع ســعر التسوية السابقة عند 52.21 

دوالر للبرميل.
وقال جوناثان بارات مدير االستثمار لدى بروبيس 
ســيكيوريتيز في سيدني: ”يبدو أن سوق النفط 
تتطلــع إلــى تخفيضــات الســعودية القوية 

لإلمدادات والتحفيز الصيني النشط“.
لكن مؤشرات على تنامي التباطؤ االقتصادي في 
أماكن أخرى من العالم منع أســعار النفط من 

االرتفاع أمس.
وتتلقــى أســواق النفط دعما مــن تخفيضات 
اإلنتــاج التي بدأت في أواخر العام املاضي بقيادة 
)أوبك( وروسيا  للبترول  البلدان املصدرة  منظمة 

وهي منتج كبير غير عضو في املنظمة.

259 مليون دوالر 
مبيعات المركزي

646 ألف طن انتاج 
التمور في 2018  

برميل برنت يقترب
من 61 دوالرًا 

الصباح الجديد ـ وكاالت:

في  البريطانية  األســهم  تخلفت 
األداء عن السوق األوروبية قليا أمس 
لرئيس  املدوية  الهزمية  األربعاء بعد 
في  ماي  تيريزا  البريطانيــة  الوزراء 
تصويت علــى اتفاقها للخروج من 
االحتاد البريطاني، لكن في مواجهة 
ركز  السياسية  الضبابية  استمرار 
املســتثمرون على نتائــج األعمال 

وأنباء االندماج واالستحواذ.
وجرى وضــع الهزميــة بالفعل في 
احلسبان، لكن حجمها جاء مفاجئا.
ومســتثمرون  محللــون  وفســر 
النتيجة على أنها إيجابية للسوق، 
لتجعل مــن املرجح أن يكون خروج 
أكثر  األوروبي  االحتــاد  من  بريطانيا 
ســهولة وفــي وقت الحــق، لكن 
الضبابيــة قبيــل تصويــت على 
سحب الثقة من حكومة ماي جرى 
مساء أمس األربعاء أبقت التداوالت 

هادئة.
تاميز  فايننشال  املؤشــر  وانخفض 

باملئــة فيما   0.3 البريطانــي   100
ارتفع املؤشــر ســتوكس ألسهم 

منطقة اليورو 0.2 باملئة.
وقدمت أســهم البنوك أكبر دعم 
للمؤشــرات األوروبية فــي الوقت 
الذي يراهن فيه املستثمرون على أن 
خروج بريطانيا مــن االحتاد األوروبي 
مــن دون اتفــاق، وهو مــا ينطوي 
على اضطرابــات، أقل احتماال بعد 

التصويت البرملاني.
5.2 باملئة،  وهوت أسهم بيرســون 
لتتصدر قائمة األســهم الهابطة 
علــى املؤشــر ســتوكس، بعد أن 
التعليمية  املواد  قالت شركة نشر 
البريطانيــة إنهــا تتوقــع ارتفاع 
التكاليــف االســتثنائية إلعــادة 
الهيكلــة إلــى نحــو 330 مليون 
جنيه استرليني، بزيادة عن خطتها 
األصليــة البالغــة قيمتهــا 300 

مليون جنيه استرليني.
وانخفضت أســهم ريكيت بنكيزر 
2.3 باملئــة بعد أن قالت الشــركة 
املصنعة حلليــب األطفال إنفاميل 
إن رئيسها التنفيذي راكيش كابور 

ســيتقاعد بحلــول نهايــة العام 
اجلاري.

وارتفعت أســهم نورســك هيدور 
 4.7 األلومنيوم  النرويجية لصناعة 
باملئة بعــد أن قالــت إن والية بارا 
الواقعة في شــمال البرازيل رفعت 
حظرا على اإلنتاج مبصفاة الونورت 

لأللومينا التابعة لها.
بدعم  األربعاء  أمس  الذهب  وارتفع 
من الضبابية التــي تكتنف خروج 
بريطانيا مــن االحتاد األوروبي بعدما 
رفض املشرعون اتفاق رئيس الوزراء 
لانفصال  مــاي  تيريزا  البريطانية 
تزايدت  فــي حــني  االحتــاد،  عــن 
الفائدة  الدعوات لوقف رفع أسعار 

األميركية.
فـــي  الذهـــب  سعـــر  وكـــان 
املعامـــات الفورية مرتفعـــا 0.3 
باملئـة إلـى 1292.61 دوالر لألوقيـة 

)األونصـة(.
وارتفع الذهب في العقود األميركية 
اآلجلة 0.3 باملئة إلى 1292.40 دوالر 

لألوقية.
وقال بنجامني لو احمللل لدى فيليب 

فيوتشــرز إن تزايــد فــرص خروج 
بريطانيا من االحتاد األوروبي من دون 
اتفاق يعزز جاذبيــة املعدن األصفر 
باعتباره ماذا آمنا، حتى مع صعود 
في  األميركية  األســهم  أســواق 

األسابيع األخيرة.
ورأى عدد من صناع السياسات في 
)البنك  االحتادي  االحتياطي  مجلس 
املركــزي األميركــي( يــوم الثاثاء 
أنه ينبغــي للبنــك أن يوقف رفع 
الفائدة حتى يتضح مدى  أســعار 
تأثــر االقتصاد األميركــي مبخاطر 
كبرى مثل تباطؤ النمو في الصني 
أزمة  مثــل  حــدة  أقل  ومخاطــر 

امليزانية في واشنطن.
ومن بني املعادن النفيســة األخرى، 
املعامات  فــي  الباديــوم  ارتفــع 
الفوريــة 0.5 باملئة إلى 1324 دوالرا 
لألوقيــة. وبلــغ املعدن مســتوى 
قياسيا مرتفعا عند 1342.43 دوالر 

األسبوع املاضي.
وزاد الباتــني 0.3 باملئة إلى 795.50 
اســتقرت  بينمــا  لألوقيــة،  دوالر 

الفضة عند 15.57 دوالر لألوقية.

تقـرير

الذهب واألسهم والبنوك األوروبية ترتفع بعد رفض اتفاق االنفصال البريطاني
المستثمرون يركزون على النتائج التجارية

الصباح الجديد ـ وكاالت:
جنحت روســيا بزيــادة صادراتها 
مــن املــواد الغذائيــة والزراعية 
خــال عام 2018 بنســبة 20% ، 
لتصل قيمتها إلى 25 مليار دوالر، 
قياسيا  مستوى  بذلك  مسجلة 

جديدا.
للصادرات  الروســي  املركز  وذكر 
أن قيمة صــادرات الباد من غير 
مــواد اخلــام بلغت خــال العام 
املاضي 148 مليار دوالر، وهو أعلى 

مستوى تسجله منذ 2012.
وأوضح املركز أن القمح شــكل 
ثلــث صــادرات املــواد الغذائية 
مصر  أن  إلى  مشــيرا  والزراعية، 
املواد  مشــتري  الئحة  تصــدرت 
الروســية  والزراعية  الغذائيــة 
)1.78 مليــار دوالر(، تليهــا تركيا 
 1.77( فالصــني  بفارق بســيط، 
مليــار دوالر(، ومــن ثــم كوريــا 

اجلنوبية )1.46 مليار دوالر(.
وبلغ حجم الدعــم الذي قدمته 

جملمــع  الروســية  احلكومــة 
الصناعــات الزراعيــة في 2018 
نحــو 238 مليــار روبــل إلعطاء 
زخم لهذا القطــاع احليوي، ومن 
اخملطط تخصيص 300 مليار روبل 

للقطاع في 2019.
علــى صعيد آخــر، قــال رئيس 
دميتــري  الروســية  احلكومــة 
روســيا عن  ابتعاد  إن  مدفيديف 
جتارتها  فــي  الدوالر  اســتخدام 
وعمات  الروبل  لصالح  اخلارجية 
أخرى يرجع للسياســة العدائية 

التي تتبعها واشنطن.
وجــاء تصريــح رئيــس الــوزراء 
الروســي على هامش مشاركته 
في منتدى »غايــدار« االقتصادي 
املنعقــد حاليــا في موســكو، 
مشيرا إلى أن باده قلصت بنحو 
ملحوظ استثماراتها في سندات 

اخلزانة األميركية.
وكمثال على اســتغناء روســيا 
عــن العملــة األميركيــة، قال 

مدفيديــف إن إصدار الســندات 
الدولية األخير جرى باليورو، وذلك 
نتيجة لسياسة الواليات املتحدة 

العدائية.
وعن هيمنة الدوالر على الســوق 
مدفيديف  عدها  العاملية،  املالية 
غير مقبولة، الفتا بأن سياســة 
الواليات املتحدة تقوض الثقة في 

عملتها الوطنية.
وأضــاف أن اإلجراءات االقتصادية 
األميركية تسهم فقط في زيادة 
التوترات في االقتصاد العاملي، في 
إشارة إلى حرب الرسوم اجلمركية 
التي أشــعلتها اإلدارة األميركية 
العالم،  الكثيــر مــن دول  مــع 

وخاصة الصني واالحتاد األوروبي.
وانطلق في موسكو اليوم منتدى 
»غايدار« االقتصادي، حتت شــعار 
»روسيا والعالم.. أهداف التنمية 
الوطنيــة واالجتاهــات العاملية« 
اخلميس  يســتمر حتــى  .والذي 

وسط مشاركة فعالة«.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
املصرية،  التجارية  الغرفة  أعلنت 
أن القنصلية الســورية في مصر 
التبادل  لتعزيــز حجم  خاطبتها 
وزيادة  البلديــن  بــني  التجــاري 
الصــادرات الســورية لألســواق 

اخلارجية.
وأوضــح مســؤول بالغرفــة أن 
مبصــر  الســورية  القنصليــة 
الغرفة  إدارة  خاطبــت مجلــس 
بصعيد  املنيا  مبحافظة  التجارية 
مصــر، إذ تلقــى اجمللــس قائمة 
الســورية  للمنتجات  محدثــة 
املعدة للتصدير من حيث النوعية 
للتصديــر  املتاحــة  والكميــة 

وفترتها.
وتســتعد مصر لتنظيم املعرض 
الفترة  الـــ52 في  بدورته  الدولي 
من 20 إلــى 29 آذار املقبل مبركز 
القاهرة الدولي للمؤمترات، لتعزيز 
القدرة التنافسية وتوسيع نطاق 
للتجــارة  االقتصاديــة  احلركــة 

الداخلية.
وقــال وائل قطب أمــني صندوق 
الغرفــة، إن املعــرض يتيح فرص 
إبــرام التعاقــدات والصفقــات 

التجارية وزيادة فرص االستثمار.
فــي الســياق، تخطط شــركة 
دمياس للصناعــات الدوائية، وهي 
للصناعات  أكبر شركة ســورية 
الصيدالنية مبشــاركة حكومية، 
لتصدير األدوية إلى روسيا وبعض 

الدول العربية بحلول 2020.
وقــال مدير عام املؤسســة زهير 
فضلــون: »نحــن املــورد الرئيس 
واملستشــفيات  للجيش  لألدوية 
العامــة. واالجتــاه الثالــث الذي 
تصدير  هــو  لتطويره،  نخطــط 
احليويــة  واملضــادات  األدويــة 
واملسكنات اعتبارا من عام 2020. 
واألردن  والعــراق  روســيا  ونعتبر 
وموريتانيــا  والســودان  ولبنــان 
الواعدة  املناطــق  أكثــر  واليمن 

للتصدير«.

الدوائية،  للصناعات  دمياس  وتعد 
من أقدم شركات األدوية في سوريا 
إذ تأسســت عام 1967 مبشاركة 
الدولة وحتظى بحق تفضيلي في 
توفيــر األدوية للجيش الســوري 

واملستشفيات العامة السورية.
الشــركة  معامــل  وتخضــع 
وفي  لعمليــات جتديد وحتديــث، 
هذه  ســتتواصل  املقبل  العــام 
العملية وســيجري خالها فتح 
3 معامــل جديــدة مما ســيزيد 
ويضاعف  مرات   10 اإلنتاج  حجم 

تشكيلة األدوية املنتجة.
وقبــل انــدالع األزمة الســورية، 
الصيدالنية  الصناعــات  كانــت 
تغطــي %93 من حاجة الســوق 
 54 إلى  منتجاتها  وتصدر  احمللية، 

دولة عربية وأجنبية.
لكن احلــرب تســببت بتدمير أو 
إنتاج  معامــل  معظم  تخريــب 
األدوية وخاصة في ريف دمشــق 

وحلب وحمص.

قفزة في الصادرات الروسية
غير النفطية في 2018

سوريا تزود مصر بقائمة
منتجاتها المعدة للتصدير
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فضفضة نسوة 

كرار ابن نعيمه 
قليالً ما جنــد في مواقع التواصل االجتماعي 
شــيئاً مفرحاً يجذبنا ويشــعرنا بالزهو، اذ 
اخذت بعض الصفحات في موقع »فيس بوك 
» حتمل أســماء لبعض الشباب لكن باسم 
» االم » عرفانــاً لها باجلميل اخذني الفضول 
الى الدخول لبعض هذه الصفحات وجدتها 
تفوح برائحة القرنفل واملسك ال مهات اخذن 

دور االب واالم في الوقت نفسه.
كرار ابــن نعيمة أحد الشــباب الذي أطلق 
اســم امه وهذا ال يعني انه أنكر اسم االب 
على العكــس، اال انه لم يلتــِق بوالده الذي 
توفي وترك » نعيمه« حتمل مســؤولية ستة 
أطفال من دون معيل كمــا أخبرني كرار بأن 
اهل والده تخلوا عن امــِه متاماً ولم يقدموا 
لها أي مســاعدة، في الوقــت ذاته كان اهل 
والدتِه يطالبونهم بأيجار نهاية كل شــهر 

مقابل ان يسكنوا معهم.
ويكمل كرار لقد ذاقت نعيمة االمرين الى ان 
كبرنا واستطعنا االعتماد على أنفسنا، وقد 
استأجرنا بيتاً خاصاً بنا، وعن إطالق اسم امه 
في صفحته اخلاصــة قال انا افخر بأن يطلق 
عليــه ابن نعيمه بل اشــعر بالعــز والفخر 
لكون هذه املرأة هي أمي وال اشعر باحلرج من 
كشف اسمها على العكس اسمها يزيدني 
ســعادة بحجم املرارة التي ذاقتها امي حلني 

أصبحنا رجاالً تعتمد علينا.
وكرار لم يكن اول شــاب يحمل اسم امه بل 
هناك الكثير من حــاول رد العرفان للقارورة 
التي انهكتهــا االزمات املتتالية على بلد لم 
تنــل األغلبية من أبنائه، ســوى مرارة اليتم 

والفقر.
فهناك علــي ابن حليمة وايضــاً عباس ابن 
ســنية ومحمد ابن فطــم و، و ، غيرها من 
األسماء التي جتعلنا نشعر بـ »العافية » كون 
هــذا اجليل فيه من يقــدر ويقدس تضحيات 
االم التي حتملت وعانت االمرين في ســبيل 
ان حتافظ على اطفالها من الضياع في دروب 

العوز واجلهل .
اللواتي يستحقن  هناك الكثير من األمهات 
االنحناء وتقبيل االقدام لهن، وذكر اسمها ما 

هو اال اناقة وجماال لالسم الذي سبقه.
ان كلمات الشــكر كلها ال تســد رمق يوم 
واحد تقضيه ام وهي في حيرة من آمرها ماذا 
ستطعم أبناءها غداً؟ وال متسح دمعة واحدة 
لها ســقطت على خدها ليلــة العيد وهي 
وحيــدة حزينة ألن جيوبها فارغة من فرحة » 
العيديات » ألطفالهــا الذين حرموا من االب 
وجميع األشياء اجلميلة التي ينعم بها بقية 

األطفال.
 بــل عليهم ان يكونوا ســعداء فخورين بأم 

حملت على اكتافها هموم التربية واجملتمع.
النســاء في بالدي هن اعواد الصندل واحلناء، 
هن عطر الكار دينيا الذي يفوح صيفاً، وعطر 

النرجس الذي يفوح شتاًء. 

»بنات التاء« تدريسيات ُيطلقن قناة
 تعلمية مجانية عبر »التلغرام«

متابعة الصباح الجديد: 

أطلقت مجموعة من املعلمات 
تطبيق  قناة عبــر  العراقيــات 
التلغرام باسم »ضوء النجاح ».
 وتذكر رفل عبد اهلل املمثلة عن 
عبر  إلتقني  الالتي  التدريسيات 
التواصل االجتماعي من  مواقع 
مختلفة،  عراقيــة  محافظات 
اسم  أنفســهن  على  وأطلقن 
»بنات التاء« :  أن » فكرة القناة 
جاءت مــن تواصــل مجموعة 
مــن املعلمات مــن محافظات 
مختلفة عبر فيــس بوك، وقد 
وجدنــا في كل واحــدة الرغبة 
مبســاعدة الطلبــة وخاصــة 
االطفال منهم لالرتقاء مبستوى 
تعليمهم، وايصال املناهج لهم 
بطريقة سهلة وُمبسطة، ومن 
دون أن يُكلف األمــر ذويهم أي 

خسائر مادية.« 
وأضافت » هــذا الهدف دفعنا 
للتواصل مــع بعضنا البعض، 
بـ  أسميناها  مجموعة  وإطالق 
»بنات التاء« إحتراماً لعمل املرأة 
ولرغبتها لتغيير كل شيء نحو 
االفضل، وقررنا أن نُنشــئ قناة 

ونعمل  التلغــرام،  تطبيق  عبر 
او تقدمي  على تصوير فديــوات، 
صــور تعليميــة نقــوم نحن 
لتعليم  واجنازهــا  بتصميمها 
غالبيتنا  إن  وبرغــم  الطلبــة، 
تنحــدر من عائــالت محافظة 
خاصــة إن الغالبيــة ينتمــني 
حملافظــات جنوبية مــا مينعنا 
أحيانــاً من حرية ممارســة هذا 
العمــل إال ان اهدافنا هي التي 

قادتنا نحو ذلك.«
وتذكــر عبد اهلل« إننــا لم نلتِق 
حتى هذا اليوم، فلقاءاتنا ما تزال 
االجتماعي،  التواصل  مواقع  عبر 
وعبــر القنــاة التــي أطلقناها 

وغاياتنا هي بث العلم ال غير.«
سارة املعالوي إحدى التدريسيات 
في فريــق بنات التــاء تذكر »إن 
عبر  االطفــال  تدريــس  فكــرة 
التلغــرام جــاءت نتيجــة رغبة 
باســتعمال  اليــوم  االطفــال 
االيباد،  واجهزة  النقالة  الهواتف 
لهــذا حاولنــا اســتغالل هذه 
صحيح  بنحو  وتوجيهها  الرغبة 
بأن نُطلق قناة معرفية وتعليمية 
لكن بأسلوب ترفيهي، استعملنا 
الفيديوهــات والصور التي نقوم 
نحــن بتصميمهــا وننزلها عبر 

القناة«.
وأكــدت: » إن أهالــي االطفــال 

تعاونوا معنــا بنحو كبير، فنحن 
سهلنا عليهم الكثير من املهام 

ومن دون أن يُكلفهم هذا شــيئاً، 
على  احلصــول  ليســت  رغبتنا 

مردود مــادي بقدر مــا هي غاية 
ُملحــة لتغيير الواقــع املعرفي 
طاقاتــه  وتصويــب  للطفــل، 
بنحو صحيــح، فبدل أن يتعامل 
بنحو  التكنولوجيا  مــع  الطفل 
خاطئ سنعمل نحن على جعل 
تعامله مــع هذه االجهزة بفائدة 
واســتغالله في تطويــر قدراته 
واجباته  واداء  واملعرفية  العلمية 

املدرسية.«
وتذكر املعــالوي« إن قناتنا اليوم 
متابع   600 مــن  أكثــر  تتضمن 
بالرغم إن انطالقهــا لم يتجاوز 
االســبوعني، ونحن مســتمرين 
بتقدمي خدماتنا، خاصة إننا نُقدم 
املناهج،  لكل  تدريســية  فقرات 
والدراسية  العمرية  الفئات  وكل 
مــن االبتدائية وحتــى االعدادية 
كما نقوم بتقدمي محاضرات لكل 
املواد، ونستقبل كل االسئلة من 
قبل الطلبة وذويهم ونعمل على 
حّلها ومســاعدتهم في فهمها 
يلجأ  أن  »بدل  وحلها.« مشــيرًة 
ذوي  وخاصة من  اليــوم  الطالب 
الدخل احملدود إلى وسائل التدريس 
اخلصوصي التي اصبحت باهظة 
طرقاً  لهــم  وفرنا  نحــن  الثمن 

تدريسية مجانية وسهلة.«
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متابعة الصباح الجديد : 
أعلن املرصد العراقي لضحايا االجتار 
بالبشــر، امس األربعــاء، عن توثيق 
تعرضت  واغتصــاب«،  »بيع  عملية 
لها شــابة ايزيديــة وقعت ضحية 
جرمية االجتار بالبشر في بغداد، بعد 

استدراجها من إقليم كردستان.
وقــال املرصد فــي تقريــر تلقت » 
الصبــاح اجلديد » نســخة منه، إن 
»قصة الشابة االيزيدية بدأت بعدما 
نزحــت إلــى محافظة دهــوك في 
إقليم كردستان بعدما سقط قضاء 
سنجار بيد تنظيم “داعش” وعملت 
حال وصولها لــدى إحدى املنظمات 
اإلغاثية ملساعدة النساء االيزيديات 

في اجلبل.
ونقل التقرير عن الشــابة االيزيدية 
 2015 قولها، إنها “شاركت في عام 
نظمت  التــي  التظاهرات  بإحــدى 
فــي محافظــة أربيــل للمطالبة 
ســراح  إطــاق  علــى  بالعمــل 
داعش،  لدى  اخملتطفــات  االيزيديات 
إال أن السلطات األمنية في اإلقليم 
اعتقال املشــاركني في  إلى  عمدت 
التظاهــرة والتــي كانــت )ف .ا .ق( 
واحدة منهم”، مبينة أنه “بعد فترة 
وجيــزة من االعتقــال والتعذيب، مت 

إطاق سراحنا”.
وأضافت، أنه “بعد االفراج عني، جلأت 
إلى منظمــة إنســانية تعمل في 

أربيل ومتتلك فرعــاً في بغداد تدعى 
)….(”، الفتــة إلى أن »املنظمة قامت 
بإرســالها إلى العاصمة في مطلع 
عــام 2017 برفقــة ســائق ايزيدي 
“ص.ح.س” من أجل إجراء مقابلة مع 
ســفارة أجنبية للحصول على جلوء 
“لكنني شــعرت في  الدول،  إلحدى 
أثناء الرحلة أن الســائق ميتلك نوايا 

مريبة جتاهي«.
إلى  وصولــي  »بعــد  أنه  وتابعــت 
بغــداد , قام الســائق مبرافقتي إلى 
شقة ســكنية داخل عمارة وسط 
العاصمة، ادعــى أنها فرع املنظمة 
بوجود  املذكــورة، لكنني فوجئــت 
شــخص ايزيدي آخر داخــل املبنى 

يدعى )ح.ب.ك(، قام بتسليم السائق 
)ص.ح.س( مبلغا ماليا كبيراً ».

وبني التقرير أنه “في شــهر تشرين 
الثانــي 2017، قدمت قوة أمنية إلى 
املبنــى بنــاء على اتصــال من أحد 
بعدما ســمع صراخها  الســكان، 
وطلبها النجدة والتي بدورها قامت 
واعتقال  افادتهــا  واخذ  بتحريرهــا 
اجلناة الذين عملــوا على تزوير عقد 
ادعوا من خاله أن الضحية متزوجة 
من )ح.ب.ك(”، مشــيراً إلــى أنه “مت 
إطاق سراحهم مقابل مبالغ مالية 
كبيــرة، ليفروا بعــد ذلك إلى جهة 
معلقة  القضية  جعل  مما  مجهولة 

حتى اآلن«.

توثيق عملية »بيع واغتصاب« شابة ايزيدية في بغداد

متابعة الصباح الجديد: 
 مــن الطبيعي أن تفقد بشــرتنا 
متانتها مع مرور األيام مما يجعلها 
أقــل ليونة وأكثــر عرضة لظهور 

التجاعيد.
ولتأخير هذه املظاهر التي تســرع 
ينصح  البشــرة  شــيخوخة  في 
املستحضرات  إلى  باللجوء  اخلبراء 

واحلقن الغنية بالكوالجني.
من   90% بنســبة  البشرة  تتكون 
الكوالجني، فهذا البروتني املتواجد 
بنحــو طبيعي في اجللد يســمح 
واحلفــاظ  بالتجــدد  لألنســجة 
علــى الليونة، ولكــن إنتاجه يبدأ 
باالنخفاض منذ ســن الـــ25 مما 
يجعل البشرة تفقد شبابها بنحو 

تدريجي.

التعويض عن النقص في 
الكوالجني

فــي  النقــص  عــن  التعويــض 
الكوالجني ممكــن أن يتم من خالل 
طريقتني: استعمال مستحضرات 
أو  بالكوالجــني  غنّيــة  عنايــة 

االستعانة باحلقن في هذا اجملال.

• كرميات الكوالجني:
العناية  مســتحضرات  تشــّكل 
فّعاالً  حــالً  بالكوالجني  الغنيــة 
يعيد للبشــرة نضارتهــا، كونها 
تسهم في ترطيبها وتنعيمها مما 
يســاعد على إخفــاء أول مظاهر 
عليها،  تظهر  التي  الشــيخوخة 
لتعبئة  الكرميــات  هــذه  وتأتــي 
مفعولها  خــالل  من  التجاعيــد 

املمّلس للبشرة.
هذه  فعاليــة  مــن  لالســتفادة 
الكرميات، ينصح اخلبراء بتطبيقها 
يومياً على البشــرة مــع التركيز 
على املناطق األكثر عرضة لظهور 

التجاعيــد مثل محيــط العينني 
والشفاه، على أن يتّم تطبيق هذه 
الكرميات صباحاً ومساًء خاصة أن 
الليل وهي  تتجدد خالل  البشــرة 
حتتاج لفوائــد الكوالجني في هذا 

اجملال.

عناصر غذائية معززة إلنتاج 
الكوالجني:

يتواجد الكوالجني بشكل طبيعي 
والعظام،  والعضالت،  البشرة،  في 
يتمتع  وهــو  والشــعر،  واألظافر، 
مبفعــول حاٍم ومجّدد مما يســمح 
بجعل جميع هذه األنســجة أكثر 
ليونة ومتانة، ولذلك من الضروري 
النقص  تعويض  علــى  نحرص  أن 
في إنتاج الكوالجــني الذي يظهر 
مع مرور األيام ويتسبب في جفاف 

األنسجة وفقدانها لليونتها.
إن التعويــض عــن النقــص في 
إعادة  علــى  يســاعد  الكوالجني 
والكتل  األنســجة  إلــى  احليوية 
حدة  من  يخفــف  كما  العضلية 
األلــم الذي قد يصيــب املفاصل، 
على  التعويــض  هــذا  ويعتمــد 
نظام  وعلى  التجميليــة  العناية 
إنتاج  ينشــط  متــوازن  غذائــي 

الكوالجني في اجلسم.
إنتاج  علــى  األنســجة  ولتحفيز 
الكوالجــني، يُنصح  املزيــد مــن 
بتبني نظام غذائي متوازن يعتمد 
واملعادن  الفيتامينــات  إدراج  على 
واحلوامــض الدهنية األساســية 
من خالل اســتهالك: املكّســرات 
)اجلوز، واللــوز( والبقوليات )الفول، 
والفاصوليا، واحلمــص، والبازيالء(، 
أما الفيتامــني »C« فيتم احلصول 
احلمضيات  اســتهالك  عبر  عليه 
والفيتامــني »E« عبر تنــاول زيت 
الزيتون، واألفوكادو، وسمك التونة.

كيف تعوضين نقص الكوالجين 
المسؤول عن شباب بشرتك؟

بغداد ـ فالح الناصر:
 وسن الشــمري، تعمل في راديو 
العراقية، تقدم برنامجها املباشر 
الرابعة عصر كل  الســاعة  في 
بنات(،  )شــعر  بعنــوان  خميس 
اجلميلة،  الفنــون  كلية  خريجة 
بشبكة  التحقت  الرسم،  قسم 
تفوقها في  بعد  العراقي  اإلعالم 
احــدى الــدورات التدريبية التي 
العراقي،  اإلعالم  شبكة  تقيمها 
حصلــت علــى ترتيــب متميز، 
فكتبت تقريــراً تلفزيونياً بعنوان 
أول  قدمت  املــرأة(،  ضد  )العنف 
ثم  العالــي(،  )الباب  برامجهــا 
الذي قدمها  )فضاءات ثقافيــة( 
إلى  انتقالها  إلى االضواء، قبــل 

اإلذاعة.
 وســن حتدثــت عن مســيرتها 
العمل في  قالــت:  أذ  اإلعالمية، 
الفضائيــات وضعنــي امام حتٍد 
فقد  اجلــدارة،  إلثبات  متواصــل 
تنقلت وقدمت عــدة برامج عن 
طريق اإلذاعــة، )طلبات األغاني( 
و)بعــد الرابعــة(، وحاليــاً أقدم 
إذاعة  في  بنات(،  )شــعر  برنامج 

راديو العراقية، واإلذاعة وضعتني 
مباشرة مع اجلمهور، حيث قدمت 
البرنامــج مباشــرة، وال توجــد 
حلقات تسجيل فيه، ما ضاعف 
جميع  مع  التواصــل  في  عملي 
املباشــر  فالعمل  اجملتمع،  فئات 

يبعد اإلعالمي عن التصنع.
وتابعت: لم احقق طموحي حتى 
اآلن، فمــا زلت في بداية الطريق، 

برغــم مضي 10 ســنوات على 
انضمامــي إلى اســرة تلفزيون 
نفســي  اعد  لكني  العراقيــة، 
مبتدئة فــي امليدان، ومن النقاط 
التــي عززت تواصلــي، فقد نلت 
تشجيعاً من أسرتي، وزادت الثقة 
بوجود املنافســة بني اإلعالميات 
اللواتي ميلكن االصرار على تأكيد 

احلضور االفضل.

واوضحــت: ان من اهــم النقاط 
التي تســهم في جناح اإلعالمية 
الغرور  عن  واالبتعاد  الثقافة  هي 
وااللقاء السليم، وان تعمل ألجل 
حيادية  بــكل  العامة  املصلحة 
كســب  جانب  إلى  وموضوعية، 
اخلبرات والعمل على تطوير اإلداء 
باحلقل  التخصصات  في شــتى 

اإلعالمي.

البرامج المباشرة تبعد اإلعالميين عن »التصنع«
وسن الشمري لـ »الصباح الجديد«:

وسن الشمري

متابعة الصباح الجديد: 
الكثير من النساء يشــعرن بالبرد الشديد 
ارتدائهن مالبس ثقيلة، وخاصة  بالرغم من 
في منطقتي الذراعیــن والرجلین، في حین 
أن الرجال لیسوا كذلك، فهل لذلك أسباب 

علمية؟
توصلــت دراســة هولندية إلى أن النســاء 

يشــعرن بالبرد أكثــر من الرجال بســبب 
لديهن عن  العضــالت  انخفــاض مقــدار 
الرجال، فالعضــالت لها دور مهم في حتفيز 
عملية “االستقالب”، وهي التغيرات احلیوية 
املواد الغذائية بواســطة  في اجلســم مع 

اإلنزميات للحصول على الطاقة.
نقــص  منهــا  أخــرى،  أســباب  وهنــاك 

ال  اذ  الهرمونــات،  بفعــل  الفیتامینــات، 
املرأة تخزين كمیات كبیرة  يستطيع جسد 
من الفیتامینات، خاصة فیتامین E، كما أن 
جلد املرأة رقیق، ويتفاعل مع البرودة بسرعة 
كبیرة، وإذا مشى رجل وامرأة معاً؛ فإن درجة 
حرارة جلد املرأة تكــون أقل من جلد الرجل 

بثالث درجات مئوية في األقل.

متابعة الصباح الجديد : 
كشــفت دراسة نشــرتها اجمللة الطبية 
البريطانية، أن النســاء الالتي يعملن في 
نوبات ليلية متقطعة وال يتبعن أســلوب 
يواجهــن مخاطر صحية  حياة صحــي، 
عالية من ضمنها اإلصابة مبرض السكري 

من النوع الثاني.
وعلــى ذمة أحــد املواقع االســبانية فإن 
نظام العمل الليلي يشكل منط حياة غير 
صحي، وال يســهم في اتباع نظام غذائي 
سليم وال يساعد على ممارسة التمرينات 

الرياضية.
وأوضحــت الدراســة التــي أجريت على 
بيانات صحية لقرابة 144 ألف ممرضة، أن 
أولئك النساء كان لديهن مخاطر اإلصابة 
مبرض الســكري من النوع الثاني وأمراض 

القلب واألوعية الدموية.
الدراســة أن عوامــل أخرى مثل  وأكدت 
التدخني وزيادة الوزن وانخفاض مســتوى 
النشــاط البدني، كان لها تأثير بأكثر من 
ضعفني لإلصابة مبرض السكري من النوع 

الثاني.

وقالت الدراسة: إن أكثر من 11 ألف ممرضة 
ممن شــملتهن الدراســة، مت تشــخيص 
إصابتهن بالســكري بعد خمس سنوات 

في العمل على مناوبات ليلية متعاقبة.
فإن  الدراســة  على  القائمني  وبحســب 
العمل في املناوبــات الليلية بصورة دورية 
شــكل خطــر اإلصابة مبرض الســكري 
بنســبة %17، كمــا أثر منط احليــاة غير 
الصحي بنســبة %72، والـ %11 املتبقية 
كانــت متعلقــة باالنفعاالت فــي أثناء 

العمل.

لماذا تشعر النساء بالبرد أكثر من الرجال؟

متابعة الصباح الجديد:
كشفت دراســة حديثة، بأن أعراض 
باســتعمال  املرتبطــة  االكتئــاب 
وســائل التواصل االجتماعي تظهر 
على املراهقات أكثــر مما تظهر لدى 
املراهقــني، مبقــدار املثلــني، مبينة 
بأن ذلك مرده بشــكل أساسي إلى 
املضايقات على اإلنترنت واضطرابات 
السلبي عن  االنطباع  وكذلك  النوم 

شكل اجلسد وتراجع تقدير الذات.
الدراســة حللت  إن  باحثون،  وقال 
بيانات نحو 11 ألًفا من الشــباب 
في بريطانيا، ووجــدت أن الفتيات 
في ســن الرابعة عشرة كن أكثر 
التواصــل  لوســائل  اســتعماالً 
االجتماعــي، اذ يســتعملها نحو 
%40 منهن ألكثر من ثالث ساعات 
يومًيــا مقارنة مــع 20 باملئة من 

املراهقني.
 12% أن  أيًضا،  الدراســة  وأظهرت 
ممن يستعملون وســائل التواصل 

ممــن  و38%  بقلــة  االجتماعــي 
من  )أكثر  بكثافة  يســتعملونها 
خمــس ســاعات يومًيــا( ظهرت 
اإلصابة  على  تدل  عليهم عالمات 

باكتئاب أكثر حدة.
وعن األسباب التي تربط استعمال 
االجتماعــي  التواصــل  وســائل 
باالكتئاب، أشــار الباحثون أن 40% 
من الفتيــات و%25 مــن الفتيان 
تعرضوا للمضايقات أو التنمر على 

اإلنترنت.
وظهرت أعراض اضطراب النوم بني 
%40 مــن الفتيات مقابل %28 من 
الفتيان، حيــث يرتبط القلق وقلة 

النوم باإلصابة باالكتئاب.
الفتيات  أن  إلــى  الباحثون  توصل 
يتأثرن بدرجة أكبــر عندما يتعلق 
األمر باســتعمال وسائل التواصل 
والقلق من شــكل اجلسد وتقدير 
الذات، لكن تأثر الفتيان بهذا األمر 

كان أقل.

وسائل التواصل االجتماعي 
تعرض المراهقات لالكتئاب

العامالت لياًل أكثر عرضة لإلصابة بـ  السكري
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بغداد ـ الصباح الجديد:

خرج منتخبنــا الوطني متعالداً 
امام نظيره اإليراني سلبيا في اخر 
الرابعة ضمن  مباريات اجملموعــة 
دور اجملموعات لنهائيات امم آســيا 
احداثها  اجلارية   17 الـ  بنسختها 
في دولة اإلمارات العربية املتحدة، 
وبهــذا يكــون إيــران متصــدرا 

للترتيب، فيما الوصافة ملنتخبنا.
منتخبنا  ســيلتقي  وقــت  وفي 
الوطني فــي مباراة دور الـ 16 يوم 
الثاني  كانون   22 املقبــل  الثالثاء 
اجلاري في الساعة 7 في استاذ آل 
نهيان بنادي الوحدة، منتخب قطر 
او الســعودية، فأن املتصدر إيران 
الثانية  اجملموعات  ثالث  سيالعب 
او اخلامســة او السادسة في دور 

الـ 16 يوم االحد املقبل.
ولم تشــهد مبــاراة امس تقدمي 
تليق  الوطني مبــاراة  منتخبنــا 
بامكاناتــه، بــل كان الضغــط 
اإليراني واضحا في الشوط االول، 
وفيما حترك العبينا بصورة افضل 
في الشــوط الثاني وكانت اخطر 
احملاوالت على مرمى إيران رأســية 
البديل عالء عبــاس في الدقيقة 
77 التي حولها حارس املرمى علي 

رضا بيرانفاند إلى ركنية.
من جانبه، اكد مدرب نادي احلدود 
بكــرة القدم، عــادل نعمــة، ان 
منتخبنا الوطنــي ميلك مؤهالت 
فنية واضحة، سيما في اخلطوط 
أمس  تعادله  برغــم  الهجومية، 
اإليراني،  املنتخــب  امام  ســلبيا 
حيــث هنالك جيــل جديد ميكن 
ان يحمــل لــواء كرتنــا والدفاع 
عن سمعتها شــكل متميز في 
املقبلــة، حيث هنالك  البطوالت 
انتقاالً ســريعا بالكــرة وتهديداً 
مــا  واذا  للمنافســن،  واضحــاً 
تواصل اللعــب باندفاع في اخلط 
الهجومي والتنظيم اكثر ملنطقة 
الوسط، مع تأمن اجلانب الدفاعي 
الذي عانى من ثغرات، فان الوطني 
ســيكون له شــأن في النسخة 

احلالية من نهائيات أمم آسيا.
وقــال: نأمل ان تشــهد املباريات 
املقبلة ملنتخبنا الوطني استقراراً 
السلوفيني،  املدرب  تشكيلة  في 
ستريشــكو كاتانيتش لتحقيق 
مؤهلــن  والعبونــا  األفضــل، 
متلك  شبابية  فالعناصر  للنجاح، 
لتحقيق  والتحــدي  االصرار  روح 

إجناز آسيوي باذن اهلل.
واضــاف: الحظنا تقدما في اإلداء 
االولى لم نشهد  فاملباراة  الفني، 
فــي بدايتهــا اللعــب بطريقة 
تتناســب مع توظيــف طاقاتنا 
االخضر،  املستطيل  فوق  املتألقة 

لكن التحسن طرأ بفضل تبديالت 
الالعبن، فكان الفوز على فيتنام 
وان صعباً، لكنه حتقق بعد مباراة 
مثيــرة اكدت عــودة فريقنا بعد 
الثانية  املباراة  وأتت  التأخر مرتن، 
لتثبيت أهلية العبينا في التفوق، 
جمعنا 6 نقاط مــن أول مباراتن 
 ،16 الـ  القــارة  وضعتنا في كبار 
في حن كانــت مباراة امس قوية 
جدا، واملنتخب اإليراني سعى إلى 
كانت  صفوفنا  لكن  التســجيل 

ثابتة.
وتابــع: املباريــات التي ســتقام 
ضمن دور الـــ 16، تتطلب تركيزا 

بكامل  سيلعبون  فاجلميع  عالياً، 
ثقلهم والهدف واحد ومشــترك 
هو حتقيق الفوز لقطف تذاكر دور 
املنافســة  الثمانية وتعزيز فرص 
ان  وارى  اللقــب اآلســيوي،  على 
فريقنــا ال يهتم ملن ســيواجهه 
في هذا الــدور، فاملهمة الوطنية 
تشــهد حرصا كبيرا من الالعبن 
واندفعاً لتحقيــق اإلجناز برغم ان 
البعثة بكاملها تقع حتت ضغط 
كبير، سواء جماهيري، او إعالمي، 
فبرغم االهتمام الكبير الذي تناله 
النهائيات  في  االســود  مشاركة 
االســيوية، لكن مــا نالحظه ان 

اجلميــع يقوم بالتحليــل الفني 
تصل  بصورة  وينتقــد  للمباريات 
إلى حد اجلرح ال يقوم العمل فنياً، 
وهذا شــيء يضاعــف الضغط 

الذي تلقاه البعثة في اإلمارات.
في حن، قال الدولي السابق، ياسر 
عبد اللطيف: فريقنا ميضي بنحو 
ايجابــي، برغــم ان الوطني قدم 
االداء الفنــي املتباين في مباراتيه 
فيتنام واليمن، وكذلك أمس أمام 
إيران، لكنه احتاج إلى اســتقرار 
اكثر، ففي املبــاراة االولى ظهرت 
بوضــوح اخلطة التــي انتهجها 
الســلوفيني،  احملتــرف  املــدرب 

تتالءم  ال  التــي كانت  كاتانيتش، 
لالعبينا،  الفنيــة  االداء  مع طرق 
فتغيرت تدريجيــا بعد ادراكه مع 
رفاقه في املالك التدريبي املساعد 
ان هذا ال ميكن ان يحقق املطلوب، 
فجاء الفــوز عســيرا، لكن فيه 
أول 3 نقاط، اســهمت في ارتفاع 
اجلانب املعنــوي لالعبينا فدخلوا 
الثاني وهــم بحال افضل  اللقاء 
من منافســهم الفريــق اليمني 
املتواضع بإدائه، ليأتي الفوز املريح 
على اليمــن وبه ضمنــا التأهل 
الالحــق، وكانت مباراة  الدور  إلى 
للجانب  تفوقاً  فيها  مثيرة،  أمس 
اإليرانــي بالشــوط األول، لكــن 
العبينا أستعادوا زمام املبادرة في 

الشوط الثاني.
واشــار إلى ان دور الـ 16، سيكون 
فيه اجلميع على أهبة االستعداد، 
واملــالك التدريبي اطلع بشــكل 
جيد جــدا على قــدرات العبيه، 
املشاركة  بالتأكيد على  سيعمل 
بتشــكيلة  املقبلة  املبــاراة  في 
ميكن ان حتقق الفوز وتعبر الى دور 
النجاح  مســيرة  لتعزز  الثمانية 
النهائيات  الوطني فــي  ملنتخبنا 

االسيوية احلالية.
واضــاف: ال بد ان نغادر مســألة 
على  الشــباب  العبينا  حصــول 
عقود احترافية، الن هذا يفقدهم 
في  كباراً  ليســوا  النهم  التركيز 
التعامــل مــع اجلانــب اإلعالمي 
الــذي يتطلــب ان يكــون هادئا 
مشــجعا  وكذلك  طروحاته،  في 
للمنتخب، وفي حال النقد فأنه ال 
يجب ان يصل إلى حد التجريح، بل 
للتقومي الفني وحث الالعبن على 
تقدمي األفضل في املباريات املقبلة.
عبــد اللطيــف، قــال ان الفريق 
املتميــز الــذي شــد اعجابه هو 
املنتخب القطــري الذي تفوق في 
كبير،  بشــكل  االولى  املباريــات 
التي  الكبيــرة  النتيجة  ســيما 
حققهــا علــى حســاب نظيره 
بفوز  وانتهت  الشــمالي  الكوري 
العنابي بنــص دزينة من األهداف 

من دون رد للشمشون.

بعد تعادله السلبي أمس أمام إيران ضمن نهائيات آسيا

الوطنـي يالقـي قطـر أو السعوديـة 
فـي دور الـ 16.. الثالثـاء المقبـل 
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زئير األسود
التأهل إلى دور الـ 16 في بطولة كأس أمم آســيا، ياتي 
مستحقاً لفريقنا الوطني بقيادة مدربه السلوفيني 
احملترف، ستريشكو كاتانيتش، برغم ان املباريات التي 
شــهدتها رحلــة اجملموعات متابنية فــي االداء ليس 
فقط لألســود، بل تكاد هي الصفة التي الزمت اغلب 
املنتخبات املشــاركة وعددها 24 للمــرة االولى ومتثل 

صفوة منتخبات كرة القدم في القارة اآلسيوية.
بالشــك، فأن رحلة أســود الرافدين، لن تكون يسيرة 
في الــدور املقبل، لكن علينا ان ندرك ان حجم االعداد 
والتعبئة والتحشيد، بلغ درجة متقدمة جداً من اعلى 
املستويات التي جتلت صورتها عبر االتصاالت الهاتفية 
التي يجريهــا دولة رئيس الــوزراء الدكتور عادل عبد 
املهدي بإدارة الوفد، مع احلضور امليداني لوزير الشباب 
والرياضة الدكتــور احمد العبيــدي، ورئيس اللجنة 
االوملبية رعد حمودي، والعشــرات من املدربن واخلبراء 
الفنين، إلــى جانب اجلماهير التــي تزحف بثقة إلى 
املدرجات، ووسائل اإلعالم بشتى صنوفها التي واكبت 

احلدث من أرض امليدان لتنقله أوالً باول.
وعــودة إلى الوراء، فنجد أن اإلجنــاز 2007، في جاكارتا 
ما زال راســخاً، فيما كانت املشــاركة الالحقة 2011 
التي اقيمــت في اليابان، لم يحقق فيها األســود ما 
يتوقع، فخرجوا من دور ربع باخلســارة امام أســتراليا 
في التمديــد الثاني بهدف بأمضــاء اخملضرم املعتزل 
كيويل، في حن كانت النسخة التي تلتها عام 2015 
وضيفتها اســتراليا التي ظفــرت باللقب، ايضا غير 
ملبية للطموحات، بعد اخلســارة امام اإلمارات بثالثة 
أهداف مقابل هدفن ألسودنا في مباراة حتديد املركزين 

الثالث والرابع.
تكبــر الطموحات، واألســود ســيلعبون دور الـ 16، 
االمنيات ان نسمع زئيراً، فهم ميلكون الثقة واألهلية 
ونترقب منهم الكثير.. أسود الرافدين .. أبطال العراق.

بغداد ـ الصباح الجديد:
جترى عصر اليــوم اخلميس في ملعب فرانســوا حريري 
مباراة وديــة جتمع فريقي نادي احلســن باملضيف فريق 
أربيل وهي ضمن املعســكر التدريبــي املتواصل لفريق 

احلسن استعداداً ألستئناف مباريات الدوري املمتاز.
واملعســكر التدريبي بدأ يوم اجلمعــة ويختتم يوم غٍد 
وشــهد اجراء تدريبات صباحية ومسائية لتعزيز اجلانب 
البدني لالعبي الفريق، وميلك فريق احلســن بانتهاء 12 
مباراة لعبها ضمن املرحلة االولــى لدوري الكرة املمتاز، 
وله مباراة مؤجلة امام فريق نفط اجلنوب منذ الدور االول، 
ميلك 11 نقطة وهو باملركز اخلامس عشر.. في حن، يقف 

أربيل باملركز التاسع وله 16 نقطة من 13 مباراة.

نادي الحسين بضيافة 
أربيل وديا

جانب من مباراة أمس بني منتخبنا الوطني ونظيره اإليراني

أبو ظبي ـ وكاالت

تربع منتخب كوريا اجلنوبية، على صدارة 
اجملموعة الثالثة بدور اجملموعات لبطولة 
كأس األمم اآلسيوية لكرة القدم، املقامة 
حاليا في اإلمارات، عقب فوزه املستحق 
2 ـ 0 على نظيــره الصيني، أمس، في 
اجلولــة الثالثة )األخيــرة( للمجموعة، 
والتي شهدت أيضا فوز قيرغيزستان 3 

ـ 1 على منتخب الفلبن.
ورفــع املنتخب الكــوري اجلنوبي، الذي 
حقــق انتصــاره الثالث علــى التوالي 
فــي اجملموعة، رصيده إلــى 9 نقاط في 
الصــدارة، بفــارق 3 نقاط أمــام أقرب 
مالحقيــه املنتخــب الصينــي، علما 
بأنهما ضمنــا تأهلهما لدور الســتة 

عشر بالبطولة منذ اجلولة املاضية.
في املقابل، حصد منتخب قيرغيزستان 
أول 3 نقاط في اجملموعة، ليحتل املركز 
الثالث، وبقي تأهله لألدوار اإلقصائية في 
أفضل  بتواجده ضمن  البطولة مرهونا 
الثالث  املركز  4 منتخبات حاصلة على 
6 مبرحلة اجملموعات  في اجملموعات الـــ 
في املسابقة، فيما ظل منتخب الفلبن 
قابعا في مؤخــرة الترتيب بــال نقاط، 

ليودع املسابقة مبكرا.
وعلى ســتاد آل نهيان بنــادي الوحدة، 
افتتح هواجن أوي جو، التسجيل ملنتخب 
كوريــا اجلنوبية فــي الدقيقة 14 من 

ركلة جزاء، فيمــا تكفل منجاي كيم 
بتســجيل الهدف الثاني في الدقيقة 

.51
ويلتقي املنتخب الكــوري اجلنوبي في 
دور الســتة عشــر مع أحد املنتخبات 
صاحبــة املركــز الثالث يــوم الثالثاء 
املقبل، في حن يلتقي منتخب الصن، 

مع نظيره التايالندي يوم األحد املقبل.
إلــى ذلك، لم يكــن املنتخب العماني 
يتوقع بشكل كبير أن خطأين فادحن 
قد يصبحا الســبب في هــذا الوضع 
املتأزم الذي مير به الفريق في مشاركته 
2019، املقامة  ببطولــة كأس آســيا 

حاليا باإلمارات.
وقبــل بداية البطولــة، كانت معظم 
التكهنــات تشــير إلــى أن املنتخب 
العماني ســيدخل في منافسة قوية 
مــع منتخب أوزبكســتان على املركز 
الثاني في اجملموعة السادســة بالدور 
األول للبطولــة، باعتبــار أن بطاقــة 
التأهــل األولــى مــن هــذه اجملموعة 
ســتكون محجوزة للمنتخب الياباني 

الفائز باللقب 4 مرات سابقة.
ولكن تأتي الرياح مبا ال تشتهي السفن، 
حيث أصبح املنتخب العماني )األحمر( 
البطولة  املبكر مــن  باخلــروج  مهددا 
لسببن رئيسين، أولهما كان األخطاء 
التحكيميــة الواضحــة فــي مباراة 
اجلولة  الياباني في  أمام نظيره  الفريق 
الثانيــة من مباريــات اجملموعة، والتي 

قدم فيها املنتخــب العماني أداء راقيا 
لم ينقصه سوى هز الشباك.

وخالل هــذه املباراة، احتســب احلكم 
ضربة جزاء غير صحيحة على اإلطالق 
هدف  الياباني  املنتخب  منها  ســجل 

املبــاراة الوحيد كمــا تغاضى احلكم 
عن احتســاب ضربة جــزاء صحيحة 
متاما للمنتخب العماني كانت كفيلة 
بخــروج الفريق بنقطــة التعادل على 

األقل.

وضعت  التــي  الثانية  املشــكلة  أما 
املأزق،  املنتخــب العمانــي في هــذا 
فتتمثل في عدم القدرة على استغالل 
ســيطرته على مجريــات اللعب في 
فترات عديــدة من املباريــات وترجمة 

الفرص التي تســنح له إلــى أهداف، 
وتكرر هذا في مباراتيه أمام أوزبكستان 
و1-0،   2-1 واللتن خســرهما  واليابان 

على الترتيب.
وتشــير إحصائيــات شــركة »أوبتا« 
الشهيرة في هذا اجملال، إلى أن املنتخب 
العماني سدد 24 كرة على املرمى خالل 
الســابقتن، وســجل هدفا  مباراتيه 
واحدا في البطولة حتى اآلن بنســبة 
2ر%4، وهي نســبة  جناح تقتصر على 
هزيلة للغاية يحتاج الفريق إلى رفعها 
اليوم اخلميس،  خالل مباراته األخيــرة 

أمام تركمنستان في اجلولة الثالثة.
ويتطلع املنتخب العماني إلى الفرصة 
األخيرة من خالل مباراة اليوم، علما بأن 
الفــوز وحده لن يكــون كافيا للفريق، 
حيث يحتاج إلــى أن تكون النتائج في 

مجموعات أخرى لصاحله.
ويلتقي املنتخبان العماني والتركماني 
اليوم، على ستاد محمد بن زايد، بنادي 
اجلزيــرة في أبــو ظبي، فيمــا يلتقي 
منتخبا اليابان وأوزبكستان في املباراة 
األخرى باجملموعة والتي تقام في نفس 
التوقيت على ســتاد خليفــة بن زايد 

بنادي العن.
والتاريــخ  اخلبــرة  عوامــل  وتصــب 
املنتخب  في صالح  كلها  واإلمكانيات 
العمانــي خــالل مباراة اليــوم، ولكن 
الفريق وعــى الدرس جيدا من املباراتن 
أدرك أن  السابقتن له باجملموعة حيث 

االستحواذ على الكرة والسيطرة على 
مجريــات اللعب ال يكفيــان لتحقيق 

الهدف املنشود.
ويحتاج الفريق إلــى التغلب على أبرز 
سلبية أظهرها أداء الفريق في اجلولتن 
املاضيتــن، وهــي عدم القــدرة على 
اســتغالل الفرص التي تتــاح له.ورمبا 
لهذا  بقــوة  ســانحة  الفرصة  تكون 
في مباراة اليوم ال ســيما وأن شــباك 
املنتخــب التركماني اهتــزت 7 مرات 
في املباراتن املاضيتن ليكون من أكثر 
الفريق اهتزازا للشــباك في البطولة 
احلالية.. ويحتل املنتخب العماني حاليا 
املركز الثالث في اجملموعة بال رصيد من 
النقاط، ويتفــوق بفارق األهداف فقط 

على تركمنستان.
وفي املباراة األخــرى باجملموعة، يتطلع 
املنتخب اليابانــي، الذي حقق انتصارا 
 ،)2-3( تركمنستان  األنفس على  بشق 
)1-0(، على  آخر مبساعدة احلكام  وفوزا 
عمان، إلى استعادة بعض بريقه عندما 
يلتقــي املنتخب األوزبكــي اليوم، في 

مباراة حاسمة على صدارة اجملموعة.
ويقتســم الفريقان الصــدارة برصيد 
6 نقــاط لكليهما، ويتفــوق املنتخب 
األوزبكي بفارق األهــداف ما يعني أنه 
يســتطيع احلفاظ علــى الصدارة من 
خالل التعادل فيما سيكون الفوز أمرا 
ضروريا للمنتخب الياباني، إذا أراد انتزاع 

الصدارة.

اليوم.. عمان تواجه تركمانستان.. واليابان امام أوزبكستان

كوريا الجنوبية تهزم الصين وتتصدر مجموعتها بالعالمة الكاملة

تقرير

فرحة العبي املنتخب الكوري أمس بالهدف الثاني في شباك الصني

4:30 عصرًا

  7:00 مساًء
4:30 عصرًا

  7:00 مساًء

مفكرة اليوم

اليابان ـ أوزبكستان

السعودية  ـ قطر
عمان   ـ تركمانستان

لبنان   ـ كوريا ش

نهائيات أمم آسيا

الناصرية ـ كاظم العبيدي:
اختتمت في محافظة ذي قار بطولة 
العــراق بألعاب القــوى برعاية مدير 
عام شــركة  نفط ذي قــار علي وارد 
املركزي  االحتاد  مــع  وبالتعاون  حمود 
للعبة والتي شارك بها 500 عداء من 

مختلف احملافظات .
وقــال وارد : ان الشــركة داعمة لكل 
التي  الرياضية  والفعاليات  االنشطة 
العامة  املصلحة  في خدمــة  تصب 
االلعــاب اخملتلفــة لألندية  وتطــور 
واالحتادات والفرق الشــعبية والفئات 
العمريــة ،وان دعمنــا أللعاب القوى 
كونها رياضة شــعبية يشــارك بها 
وان  واملرأة  والرجــل  والصغير  الكبير 
حضور مئــات العدائين من مختلف 
احملافظات دليل على ان الرياضة جتمع 
اجلميع وتنهي كل الفوارق بن اجملتمع 

الى ان البطولة كانت عرساً  .مشيراً 
رياضياً كبيراً شاركت به اغلب اندية 
العــراق . واضاف : ان لدى الشــركة 
وحــدة رياضية تهتم وتشــارك بكل 
الرياضات الرســمية والشعبية واننا 
داعمون لهذه الوحــدة التي حققت 

فــي وقــت ســابق بطولــة العراق 
بالصاالت للشركات في بغداد .

من جهته اكــد مدير االعــالم كرمي 
اننا اشرفنا بشكل مباشر   : اجلنديل 
ورعاية كبيــرة لهــذه البطولة بناًء 
على توجيهات املدير العام الذي يؤكد 

دائما على دعم كل شــرائح اجملتمع 
ومنهم الرياضين .

واشــار الى ان البطولة انطلقت من 
مركز الناصرية باجتاه زقورة اور االثارية 
مرقــد النبي ابراهيــم ع حيث قطع 
املتسابقون مسافة 10 كم ومن ثم مت 
تكرمي الفائزين في هذا املكان املقدس 
الذي يزوره الناس من كل بقاع العالم.
فيمــا اشــار محمد خالــد لطيف 
مســؤول الوحــدة الرياضيــة فــي 
الشــركة الى ان هذه البطولة تقام 
الول مرة عام 2019 بالتعاون مع االحتاد 
املركزي وقــد وفرت الشــركة كافة 

مستلزمات جناحها .
وقد حضر البطولــة الدكتور طالب 
فيصل رئيس االحتاد الذي شكر بدوره 
مدير عام شركة نفط ذي قار لدعمه 

الكبير لهذه البطولة.

برعايٍة مدير عام شركة نفط ذي قار 
بغداد ـ الصباح الجديد:اختتام بطولة العراق بألعاب القوى

في  الدولي  كربــالء  ملعــب  يضيف 
الســاعة الثانية والنصــف من بعد 
ظهر غد اجلمعــة اللقاء الودي الثاني 
القدم  االوملبي لكــرة  بن منتخبنــا 
اطار حتضيرات  السوري في  وشقيقه 
املنتخبن لتصفيات اســيا في شهر 
اذار املقبل ، ويقود املباراة طاقم حتكيم 
دولي مؤلف من  محمد سلمان حكم 

وســط وجهاد عطية مساعد حكم 
اول واكــرم علي مســاعد حكم ثان  
وواثــق محمد حكما رابعا . وســبق 
ملنتخبنا الذي اوقعته قرعة تصفيات 
اســيا في مجموعة تضم الى جانبه 
وايران  وتركمانستان  اليمن  منتخبات 
ســبق له  الفوز 2-0 في املباراة االولى 
التي جرت اول امس الثالثاء سجلهما 

محمد علي عبود واحمد حسن.

بغداد ـ الصباح الجديد:
املقبل  االثنــن  تنطلق عصــر يوم 
مباريات جولــة الذهاب لربع نهائي 
القدم،  بكــرة  العراق  كأس  بطولة 
املســابقات  ذلك، عضو جلنة  اعلن 
فــي االحتــاد املركزي لكــرة القدم، 
صادق عبد احلســن، وقال: ستقام 
4 مباريات موزعة بن مالعب بغداد 

ومحافظــة ميســان، ففي ملعب 
فريقي  مبــاراة  تقام  بغــداد  أمانة 
أمانة بغداد والزوراء، ويلتقي النفط 
واجلوية في ملعــب األول، اما مباراة 
الكهربــاء واحلــدود فســتقام في 
الطلبة  الكهرباء، ويحــل  ملعــب 
ضيفا على فريق نفط ميســان في 

ملعب امليمونة.

األولمبي يالقي سوريا غدا

األثنين.. ربع نهائي الكأس



توصل  "افترضنــا"  لــو  مــاذا 
علمــاء بنــي آدم إلىاكتشــاِف 
وتصنىِع أجهزٍة متطورة تتمكن 
خبايا  وكشــف  منتشــخىص 
"النفس" البشرية، هذهاألجهزة 
أو  تشــبه إلى حٍد ما "السونار 
العىادات  في  املتوفرة  "املفراس" 
واملستشفىاتواخملتبرات  الطبىة 

الصحىة!!!
كىف ســىكون حالنــا في ظل 
وجــود مثل هــذه األجهزةوهي 
مبتنــاول اجلمىــع، مثلهــا مثل 
أجهزة املوبايألو اآليباد أو الالبتوب، 
استخدامهابىسر  ميكن  بحىث 
وسهولة من دون تعقىدات تذكر 
فبمجردتوجىــه هــذه األجهزة 
نحو الشخص املعني أواملقصود 
امــراة، فإنها تقوم  أو  رجالً كان 
بإجــراء مســٍح فورٍي شــامل 
ومن ثم تــزودك بتقرير يتضمن 
الشــخص  عن  حتلىالًمفصــاًل 

املستهدف بال إضافٍة أورتوش!!
بفضــل هــذه األجهــزة 

بالتأكىد  سنكتشــف 
النفس  أنــواع  شــتى 
نفٍس  مــن  البشــرية 
لوامــة و نفٍس طىبة و 

نفٍس  و  مطمئنــة  نفٍس 
أمارٍة بالسوء و نفٍسمريضة 
الكثىر  ، وغىرها  أو معقدة 
عن  التىتعبر  الصفات  من 

شخصىة األفراد أواجملتمعات 
األنســان،  بىئــة  ضمــن 
و  اكتشــاف  بفضل  وذلــك 

ايجــاد العالقــة بني"النفس" 
والتوصىفــات األخــرى ســواء 
االيجابىةمنها أو السلبىة، والتي 
تعبر من خاللها عنســلوكىات 

وصفات بني البشر!
غىرها؟  دون  أذن  "النفــس"  ملاذا 
وهي التي قىــل عنها"إذا طابت 

النفوس غنت"! 
اللغة  أهــل  بحســب  النفس 
َجمعُه"أنفس"  أسٌم،  واملعرفة: 
:"الرَّيُح  بانها  البعض  ويفسرها 
ذي  احلّي  أَنــف  من  تدخلوتخرج 
وهنا  س"  التََّنفُّ وفِمه حاَل  الرَّئة 
أنفاَســه"  قىل " أحصى علىه 
أو "إلــى آخرنفــس" أو "التقط 
أنفاَســه " أو "حَبس أنفاَسه" 

أو"فاضت أنفاُسه "!
وقد ذهب بعض العلماء من أنها 
تعني"الروح" وفىهذا املقام  قىل 
"جــاد بنفســه.. اي بروحه  أما 
أمكلثــوم فقالت "حديث الروح 
لالرواح تسري" كذلكوردت الروح 
على لســان املطربــة واملمثلة 
"يســرى" عندما أنشدت تقول  

"روحي فىك ..عايشه بىك "!
وعوداً على ذي بدء حول تساؤلنا 
.. في ظل وجودوشىوع استخدام 

span cl<مثل هذه األجهزة في

عاصم جهاد

النفس اللوامة!

رئيس التحرير 
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البصرة - سعدي السند:
    احتفــت منظمة البصرة للثقافة 
وبحضور  الثقافة،  قصر  مع  بالتعاون 
جمىل مــن املبدعــني واملثقفني في 
املدينــة بعمىد صّناع العــود الفنان 

الشهىر ثابت البصري.
    ادار االحتفــاء الكاتــب والفنــان 
املسرحي علي الزبىدي، بدأها بكلمات 
شكر وتقدير لرئىس منظمة البصرة 
للثقافة صادق العلي وزمالئه أعضاء 
املنظمة، ولقصر الثقافة على األعداد 

جللسة االحتفاء. 
   واكد الزبىــدي: أن منظمة البصرة 
للثقافــة فاعلة وتســابق الزمن من 
االبداع  وخدمــة  الثقافة  زهــو  أجل 
فــي مدينــة، أرتبط تاريخهــا ومنذ 
تأسىسها عام 14 هجرية وحتى اآلن، 
والثقافىة  املعرفىة  املنجــزات  بألوان 
والعلمىة على يد مبدعىها في شتى 

اجملاالت.
    وحتــدث الكاتب والفنان احســان 
وفىق السامرائي بكلمته عن احملتفى 
به الفنان ثابت البصري: عندما نحاول 
التحدث عن مبــدع معاصر كبىر له 
تأريخه املشرف، فان احلكايات واقعىة 
جدا، ولىست تبهرجا بالكالم واملديح 
أبــدا، فتاريــخ املبدع ثابــت البصري 
اليحتــاج ابــدا الى مديــح، وامنا الى 
اســتذكار لروعة فنه. وهو من أشهر 
صنــاع العود ألكثر مــن نصف قرن، 
ويشرفني بأنني أحد أصدقائه اذ انني 
أعشقه وأعشــق ابداعه في صناعة 

العود.
    وتابــع: كما هو معــروف، ان العود 
ميثل تاريخا جمىــال من روائع حضارة 
وادي الرافدين، واحد االبداعات الكبىرة 
التي نشــط بهــا األجــداد، اذ تقول 
مصادر التاريخ بأن صناعة العود تعود 
الى 3350 قبل املىالد وكان بشــكله 
البدائي، وتطورت صناعة العود بنحو 
كبىر جــدا، وكان املبدع ثابت البصري 
العود، ويعمل  أحد مطّوري صناعــة 
بهــدوء وصمت في عامله هــذا، وقد 
عمل هنا في البصرة، ثم ســافر الى 
الكويت ونّسق أروع البرامج الدراسىة 

في فــن العود، ووضع أسســا رائعة 
أعتمــد علىها الدارســون هناك، ثم 
عاد الى البصرة وكان بانتظاره عشاق 
هذه اآللة، فقدم لهم العون في أتقان 

تعلمها والعزف علىها .
    والقــى الفنان خلــف اجلوهر نائب 
البصرة  الفنانني فــي  نقابــة  رئىس 
كلمــة بالنىابة عن نقىــب الفنانني 
األدارية  الهىئة  وأعضاء  فتحي شداد 
والعامــة للنقابة قال فىها: باســم 
نقابة فنانــي البصرة نعبر عن فرحنا 
وســعادتنا بهــذا االحتفــاء اجلمىل 
بفناننــا صانــع العود املبــدع ثابت 
البصري. وشخصىا، واكبته وعايشت 

االبداع واالبتكار الــذي قام به، اذ كنا 
نفتقر لصّناع العود بعد أن كان لدينا 
أبو  املرحوم منصور  الســتىنىات  في 

عادل رحمه اهلل.
    وأضاف: شكل ثابت البصري نقلة 
بعد  وتطويره  العــود  رائعة بصناعة 
الشخصىة  فاضل،  محمد  أســطة 
الىه  العود، وأضاف  املعروفة بصناعة 
مىزات لم يسبقه الىها أحد، ومازالت 
هذه الروائع مسجلة باسمه، وهناك 
ثابت  الفنان  بها  حالة خاصة أتصف 
وهــي ان كّل عود يصنعه اليشــبه 

العود اآلخر.
    وعلــى هامــش االحتفالىــة قّدم 

الفنانــون آزاد الباشــا، وأيــاد طارق 
شعبان، وجعفر عبد الزهرة معزوفات 
موسىقىة جمىلة. وأعقبهم الدكتور 
ثامر اخلىــاط وبرفقة عدد من  اجلراح 
معزوفات موسىقىة  بتقدمي  العازفني 

عذبة بالعود من التراث العربي.
   وفــي ختام الفعالىــات قّدم رئىس 
منظمة البصرة للثقافة صادق العلي 
قالدة االبداع للفنان ثابت البصري مع 
شــهادة تقديرية، مؤكدا ان االحتفاء 
به يعنــي االحتفاء برمــز جمىل من 
رموز الفن األصىــل من خالل التاريخ 
املضيء الذي حفلت به شــخصىته 
اذ أعطى للعود براعة من طراز خاص.

الصباح الجديد - وكاالت:
    يقضــي غلــي املــاء علــى الكائنات 
الدقىقــة فىــه، ما يزيد مــن صالحىته 
للشرب، واالستعمال البشري، ولكنه من 
جانب آخر يسبب تغىرات في تركىبه، ما 
يجعله غىر صالح حتى لتحضىر الشاي.

    ويؤكــد األكادميي، يوري رحمانني، مدير 

معهــد "سىســني" للبىئة البشــرية 
ونظافة الوســط احملىــط، أن غلىان املاء 
يفقــده مــواد طىــارة كثىرة مبــا فىها 
األوكســجني. لهذا الســبب، ال يُنصح 

بغلىه ثانىة لتحضىر الشاي.
    مــن جانبه، يؤكد العالــم األمىركي، 
بريند ديفي، من جامعة فرجىنىا التقنىة، 

أن غلــي املاء ضروري، ألنــه يقضي على 
املرضىة. لكن غلىه  الدقىقــة  الكائنات 
ثانىة لىس مضرا، في حال كان نقىا جدا. 
الن غلي املاء ثانىــة يغىر بنىته، فنتىجة 
لعملىة التبخر السريعة بسبب الغلىان، 
يرتفــع تركىز األمــالح واملــواد املعدنىة 
وغىرهــا فىه، وهذا بطبىعــة احلال ضار 

بالصحة".
    واكد هــذا علماء جامعــة "هارفرد" 
بعــد حتلىل نتائــج 27 دراســة علمىة، 
اذ اســتنتجوا أن غلــي املــاء ثانىة يزيد 
من تركىــز الفلوريد والزرنىــخ والنترات. 
عالوة علــى ذلك، فإن مىاه الصنبور الذي 

يستعمله الناس حتتوي على الكلور. 

تحذير من غلي الشاي مرتين

النجــم  يعىــش حالًىــا 
كابور  شــاهد  الهنــدي 
أجمــل فتــرات حىاته، اذ 
أصبــح أبًــا ورزق بطفلني 
رائعني "بوجودهما يكتمل 
بالنســبة  احلىاة  معنــى 
مقابالته  آخــر  وفي  لي"، 
خالل  تطّرق  التلفزيونىــة 
أمور  عن  للحديــث  احلوار 
فــي املاضــي، واضطر أن 
يجب على ســؤال محرج 
السابقة،  بعالقاته  يتعلق 
كانت  األولى  عالقته  أن  اذ 
مع املمثلة اجلمىلة كارينا 
كابور، والثانىة مع املمثلة 
شــوبرا،  بريانكا  العاملىة 
هذه  العالقــات  وكانــت 

محط أنظار اجلمىع.
وعندما ســأله املذيع من 
هي املــرأة املوجــودة في 
أن  في  وترغــب  بولىــوود 
تنســاها متاًمــا؟ فجاءت 
إجابته. ال أود أن أحذف أي 
من ذكرياتي مع أي منهن، 
من  الكثىر  تعلمت  ألنني 

تلك العالقات.

أعرب الفنان أشرف عبد 
ســعادته  عن  الباقــي 
بعودة الروح إلى املسرح 

مرة أخرى.
جــًدا  ســعىد  وقــال 
التي  االنتعــاش  بحالة 
حدثــت للمســرح في 
اآلونــة األخىرة واهتمام 
الفنانني  العديــد مــن 
بتقدمي عروض مسرحىة 
واســتقطاب عدد كبىر 
من اجلماهىر للمســرح 

مرة أخرى ".
حزين  كنــت   " وتابــع 
املســرح  حلال  للغايــة 
وهذا هو الذي حمسني 
مســرح  لتجديــد 
املتواجد في  الريحانــي 
الذي  الدين،  شارع عماد 
كان يضم عــددًا كبىرًا 
من املسارح وحتولت عبر 

أو  مقاهي  إلــى  الزمن 
أماكن مهجورة ".

أشــرف  الفنان  وهنــأ 
عبــد الباقــي صديقه 
الفنــان محمد هنىدي 
مســرحىته  بافتتــاح 
ايام في  "ثالثة  اجلديدة  
ألف  وقال"  الســاحل" 
ملىون مبروك لصديقي 
العزيــز هنىدي الفتتاح 
والتــي  مســرحىته 
أتوقع أن حتقـــق جناحـاً 

كبىـراً".

إيناس  الفنانة  كّشــفت 
مكــي، عــن ســعادتها 
بنجاح دورها في مسلسل 
"ســرايا حمديــن"، الذي 

قامت ببطولته مؤخرًا.
بردود  ســعادتها  وأّكدت 
الفعل عن هــذا العمل، 
شــخصىة  وقالــت: 
الســلحدار)،  )جلبهــار 
بالنســبة  كانــت حتدي 
لــي، ألنهــا شــخصىة 
طريقة  لها  للغاية  قوية 
والتعامل  التحــدث  في 
وكانت  متاًمــا،  مختلفة 

صعبــة بالفعل، ولكني 
أقدمها  أن  اســتطعت 
بنجاح، ووجدت كثىر من 
ردود الفعــل اإليجابىــة 
واإلشــادات منــذ عرض 

العمل وحتى اآلن.

شاهد كابور

ايناس مكي

أشرف عبد الباقي

أخبــارهــــــــــم منظمة البصرة للثقافة تحتفي
 بعميد صّناع العود ثابت البصري

قالدة االبداع لثابت البصري

حسين الصدر 

أوصاف الشعراء 
في كتب األدب كلمات كثىرة في أوصاف الشعراء ، قالها علماء 

اللغة واألدب وقالها الشعراء أنفسهم ...
وهذه نتفة منها :

--1
يقول صفي الدين احللي 

ً ِبرا نحُن الذين أتى الكتاُب ُمخَّ
                         بعفاِف أنفسنا وفسِق األلسِن

وهذا ما أَلّم به القائل :
ال تخْل وَيْك وَمْن يسمْع يََخْل

                           عفُة النفِس وِفسُق األلسِن 
--2

وقال دعبل اخلزاعي :
" انه لم يكذب أحٌد االّ اجتواه الناس ، االّ الشاعر فاّنه كلما زاد 

كذبه زاد املدح له، ثم ال يقنع له بذلك حتى يُقال له :
أحسنَت واهلل ، فال يُشــهد له شهادة زور االّ ومعها ميني باهلل 

تعالى .
--3

ونقل عن اخللىل بن احمد الفراهىدي انه قال :
إّن الشــعراء أمراُء الكالم ، يتصرفون فىه أنى شاؤوا، وجاز لهم 

فىه ما ال يجوز لغىرهم، من إطالق املعنى وتقىىِدِه ،
وتسهىل اللفظ وتَْعقىِدِه ،

--4
واملنقول عن حسان بن ثابت قولُه :

" ما يجودُ شعُر من يتقي الكذب، واالسالم يحجزني عنه ، 
أقول :

لىس صحىحاً ان يطالب الشــاعر مبا يُطالب به " الفقىه" حني 
يُفتي بأحكام شرع اهلل ..

ان لكل مقاٍم مقاال .
وحني يتجرد الشعر من اخلىال واملبالغة واالثارة وتركىب الصور 
تركىبا يطابق ذوق الشــاعر - وان لــم تكن مطابقة للواقع - ال 

يعود شعراً بل يُلحق باملواعظ الدينىة والنصائح االخالقىة ...
وعلــى فرض القبول به اذا كان )كالمــاً موزونا مقفى) فانه لن 
يكون االّ بارداً مملوال ال يُثىر شهىَة أحٍد لالستماع الىه،فضالً عن 

حفظه واالستشهاد به ...
وصدق من قال :

اذا الشعُر لَْم يهُززَْك عنَد َسماِعِه
                           فلىس خلىقاً أْن يُقال له ِشْعُر 

ان هنــاك ركاماً من القصائــد التي ال تُقابل مــن اجلمهور االّ 
باالنشغال عنها إشعارا ألصحابها باالخفاق ..!!

--5
ونقل عن ابي بكر اخلوارزمي في هذا املضمار قولُه :

" ما ظُنك بقوٍم االقتصــاد محموٌد االّ منهم ، والكذب مذموٌم 
إالّ فىهم ، اذا ّذموا ثلبوا ،

واذا مدحوا سلبوا ،
واذا رضوا رفعوا الوضىع ، 

واذا غضبوا وضعوا الرفىع ،
واذا افتروا على أنفسهم لم يلزمهم حّد ،

ولم متتد الىهم يد ،
وشهادتهم مقبولة وإْن لم ينطق بها سجل ،

ولم يشهد علىها عدل ،
سرقتهم مغفورة ...

واْن باعوا املغشوش لم يُرّد علىهم،
وإْن صادروا الصديق لم يتوحش منهم 

ما ظنك بقوٍم اسمهم ناطق بالفضل ،
واسم صناعتهم ُمشَتٌق من العقل ،

هم امراء الكالم يقصرون طويله، ويقصرون مديده ، ويخففون 
ثقىلة {

وقرأ الفرزدق عند سلىمان بن عبد امللك شعرا جاء فىه : 
وبَِتْ بجانبيَّ ُمَصّرعاٍت

                      ورحُت أَّفكُّ أُغالَق اخلِتاِم
فقال له سلىمان :

هذا اقرار بالزنا ووجب علىك احلّد
فقال الفرزدق :

القرآن يدفع عني احلد
أما سمعته يقول :

" يقولون ما ال يفعلون "
الشعراء / 226

--6
انهم يخشاهم الناس النهم ســرعان ما يلجأون الى الهجاء 

الذي قد يتداوله الناس وتتناقله األجىال .
قال لي أحدهم مّرة مهددا :

حذارِ فقد أهجوك ..!!
وكانت كلماته باعثة على أْن قلُت فىه :

ال تََخْل ويَك أّن قولك أهجوك 
                        ُمثىٌر لوحشتي واكتئابي

لىس يُردي الهجاء إالّ ذويه 
                           لن يّهز الرجاَل نبُح الكالِب

Husseinalsadr2011@yahoo.com

الصباح الجديد - وكاالت:
    شاركت الفنانة نىللي كرمي، صور 
مع جمهورها لذكرياتها مع البالىه 
رقصها  اللقطــات خالل  من  بعدد 
للبالىه في مسابقة دولىة مبوسكو.

    والقــت الصــور التي نشــرتها 
"نىللي"، عبر حســابها الشخصي 
عبر موقع تبادل الصور والفىديوهات 
العاملي "إنســتجرام"، إعجاب عدد 
ومتابعىها  جمهورهــا  مــن  كبىر 

االجتماعي،  التواصــل  مواقع  على 
وسألتها إحدى املعجبات عن أماكن 
لتدريــب البالىه من خــالل تعلىق 
كتبت فىه ان ابنتهــا معجبة بها 
وتريد ان تسىر على الطريق نفسه 
بتعلم البالىه، وطرحت عدة أسئلة 
عن العمر املناسب للبدء بالتدريب.

    من ناحىة أخرى تســتعد نىللي 
"الفىل  فىلم  فــي  دورها  لتحضىر 
األزرق 2" والذي تشارك فىه مع كرمي 

عبــد العزيز، وقــررت نىللي خوض 
التجربة بعد النجــاح الكبىر الذي 
حققه اجلزء األول فــي أثناء عرضه 

بدور السىنما.
    جديــر بالذكــر أن الفنانة نىللي 
الرمضاني  املوســم  شــاركت في 
اختفاء مع كل  املاضي مبسلســل 
من محمد ممدوح، وهشــام سلىم، 
واملؤلف أميــن مدحت، واخملرج أحمد 

مدحت.

نيللي تنشر صورًا لمشاركتها 
بالباليه في موسكو

الصباح الجديد - وكاالت:
    شهدت السلطات في شمال والية أريزونا 
األمىركىة فوضى عارمة، بعد أن انفصلت 
مقطورة شــاحنة وتدحرجت على جانبها 
على رصىف زلــق، ما أدى إلى إراقة نهر من 
املتجهة  املمرات  السائلة في  الشوكوالتة 

غربا عبر )طريق 40 السريع).
    وأفــادت صحىفــة "أريزونــا ديلي صن" 
بأن احلطــام على بعد نحو 18 كم شــرق 
التنظىف  أطقم  فالغســتاف، تطّلب من 
أن تصب معظم الشــوكوالتة الســائلة 
)151.412 لتــرا) وســط الطريق الســريع 

لتفريغ الناقلــة املتضررة كي يتمكنوا من 
سحبها.     كانت الشوكوالتة سائلة ألنها 
كانت مخزنــة في الناقلة عند درجة حرارة 
49 درجة مئوية. وقال املتحدث باسم وزارة 
الدولة للسالمة العامة، بارت جرافز، إنه لم 

حتدث إصابات.

نهر من الشوكوالتة على طريق عام

بغداد - خاص: 
املســؤولىة  مــن  انطالقــا     
العاملة  االجتماعىة للشــركات 
باملوارد  واالهتمــام  العــراق،  في 
البشــرية احتفلت شركة تويوتا 
فائز"  العراقىة "مىار  بالرســامة 
التي فازت بجائزة ســىارة االحالم 

العاملىة. 
   وقــال رئىــس العملىــات في 
الشركة جونســوكي ياماتويا ان 
اجلائزة تأتــي لتعزيز التنافس بني 
االفضل  السىارة  لرسم  االطفال 

واختىار الشركة. 
   وبني اكىو تويودا رئىس شــركة 
تويوتا موتورز ان رســم مىار فائز 
يحمل الكثىر من الرغبة مبساعدة 
عائلتها ووالدهــا للحصول على 

حىاة أفضل. الرســمة اوحت الي 
رغبــة تويوتا بخلــق عالم حىث 
ميكــن للجمىع التحــرك بحرية 

تنقل  تويوتا كوسىلة  باستعمال 
ولهذا اخترت هذه الرسمة لتفوز 

بجائزة الرئىس اكىو تويودا. 

    يذكر ان شــركة تويوتا موتورز 
من  باملســابقة  الفائزين  اختارت 
ضمن 650 ألف مشــاركة من 76 
بلد ومنطقة مختلفة، ومت دعوتها 
اجلوائز  توزيع  للىابان حلضور حفل 

في نهاية 2018. 
    واشــار الى ان تعزيز املنافسة 
يقود الى تطوير املوارد البشــرية 
داخل العراق الذي يعرف بوفرتها، 
االمــر الــذي دفع الشــركة الى 
ان تكــون أقرب مــن اجملتمع عبر 
وتنمىتها  اخلبــرات  مع  التواصل 
تكون  وبذلــك  الطريقة،  بهــذه 
مســاهما فاعال في بناء اقتصاد 
العــراق بالتفاعل مع فريق تويوتا 
بجائزة  الفائزة  بالطفلــة  حتتفل 

رسم لسىارة االحالم. 

طفلة عراقية تفوز بجائزة )تويوتا ( سيارة االحالم العالمية
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