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رجح حسم الوزارتين االمنيتين في الفصل التشريعي المقبل

لتعمده االضرار بأكثر من  12مليون دوالر..

جنايات النزاهة تحكم على نعيم
عبعوب بالسجن سبع سنوات

االصالح :البناء يطلب من العامري استبدال
الفياض بمرشح آخر للداخلية

بغداد  -وعد الشمري:
كشف حتالف االصالح واالعمار،
أمس االربعاء ،عن طلب تقدم به
حتالف البناء إلــى زعيمه هادي
العامري من أجل سحب ترشيح
فالح الفياض مــن منصب وزارة
الداخليــة وتقــدمي بديــل عنه،
مبينــا ً ان احلديــث عن حســم
املناصب االمنية مــا زال مبكرا ً
وقد يتم تأجيل ذلك إلى الفصل
التشريعي القادم ،فيما ن ّوه إلى
ان القوى السنية لم تتفق لغاية
االن على شخصية يتم تقدميها
إلى وزارة الدفاع.
وقــال النائب عــن التحالف بدر
الزيادي ،إن "رئيس مجلس الوزراء
عادل عبد املهدي لم يكن دقيقا ً
في تقدمي أسماء املرشحني بعد
انتهاء اجلولة األولى التي مت فيها
التصويــت علــى  14وزارة ،ومن
ثم ظهرت لدينا مشــكالت مثل
ارتباط عائلة مرشــحة بتنظيم
داعش االرهابي".
وأضاف الزيادي ،فــي حديث إلى
"الصبــاح اجلديــد" ،إن "احلديث
عــن حســم الــوزارات االمنية
يبدو حاليا ً مبكرا ً بســبب كثرة
اخلالفات على املرشحني".
وأشــار ،إلى أن "الكتل السنية
داخل مجلس النــواب بأنها لم
تقــدم لغاية اآلن مرشــح يتم
التوافق عليه لوزارة الدفاع".

البناء طلبت مــن زعيمها هادي
العامري اســتبدال مرشــحها
فالح الفياض بشخص آخر نظرا ً
لكثرة االعتراضات عليه".
واســتطرد أن "اعتراضنــا على
الفياض ليس بوصفه الشخصي
كونــه من وجهــة نظرنا يتمتع
باملواصفــات الوطنية وجنح في
اداءه خــال املــدة املاضية ،لكن
هنــاك اتفاقــا ينبغــي االلتزام
به وهو عدم منح الــوزارات إلى
شــخصيات كانت قــد تبوءت
مناصب في الــدورات االنتخابية
السابقة".
ومضى الزيــادي ،إلى أن "موقفنا
واضح بعدم تســيس الــوزارات
األمنيــة وأن متنح لشــخصيات
تتمتع بالكفاءة والنزاهة ولديها
خبرات عسكرية".
مــن جانبــه ،ذكــر النائب عن
التحالــف علــي البديــري أن
"اخلالفــات مــا زالت مســتمرة
بشــأن الــوزارات املتبقيــة في
حكومة عبــد املهدي بني القوى
السياسية".
وأضــاف البديــري ،فــي حديث
إلى "الصبــاح اجلديد" ،ان "تلك
اخلالفات أثرت بنحــو كبير على
أداء احلكومة فــي أنها لم تقدم
لغايــة اآلن ما مطلوب منها إلى
املواطن العراقي".
تتمة ص3

جلسة سابقة جمللس النواب العراقي
ولفــت الزيادي إلــى أن "اخلالف
محتدم بني سنة كتلتي االصالح
والبناء حــول احقيتهما بتقدمي

مرشح وزارة الدفاع".
ونــوه إلــى أن "وزارة الدفاع يجد
أغلب قوى حتالف االصالح انهما

من حصتهــم بعــد أن االتفاق
على حصول البناء منصب وزارة
الداخلية".

وبخصوص وزارة الداخلية يعلق
الزيــادي ،أن "آخــر املعلومــات
الواردة إلينا تفيد بأن قوى حتالف

النزاهة تكشف ان التربية ابرمتها خارج القانون

بغداد  -الصباح الجديد:
كشف فريقٌ
اســتقصائي من دائرة
ٌّ
الوقاية في هيئة النزاهة ،عن مغاال ٍة
في احتساب الكلفة التخمين َّية لـ
كتاب
( )148عنوان
مدرسي من قبل
ٍّ
ٍ

اللجنة الوزاريَّة املُؤلَّفة لهذا الغرض
تُق َّدرُ بـ ( )14مليارا و 687مليونا و377
الفــا و 467دينارٍا مقارنــ ًة بالعروض
الســعريَّة املُق َّدمة من قبل القطاع
اخلاص.
ِّ

وأ َّكــد الفريق ،في
تقريــر أع َّده حول
ٍ
الزيارات التي قام بهــا إلى مديريَّات
تربيــة الكــرخ والرصافــة األولــى
والثانية وعددٍ من املــدارس العائدة
لها  ،للتحقق من املعلومات
اخلاصة
َّ

ممثل عن حكومة اإلقليم :إيران مستاءة
من اقامة قاعدة اميركية دائمة في كردستان

بآلية توزيع املناهج الدراســ َّية ،أ َّكد
إبرام عق ٍد عا ٍّم مع إحدى الشركـات
البريطان َّية عام  ،2014لتأليف الكتب
وطباعتها على مدى 6
سنوات ابتدا ًء
ٍ
من عام { 2014لغاية .}2020
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منهــاج اللغــة اإلجنليزيَّــة ،للعام
الدراســي احلالي
مببلغ مقدارُه ()27
ٍ
مليــارا و 756مليونا و 875الفا و490
دينارٍا..
تفصيالت أوسع ص2

حكومة نينوى تتهم بعض اعضاء "لجنة
تقصي الحقائق" بالخروج عن الهدف منها

وصرف عليها الكثير من األموال
أخذت بعدًا خطيرًا ُ

عبد المهدي :سوء االدارة وغياب الخطط الشاملة وراء أزمة الكهرباء
بغداد  -الصباح الجديد:
دعا رئيس مجلس الــوزراء ،عادل
عبداملهدي ،الى تعبئة شــاملة
للجهود واالمكانات إلجناح حملة
االعمار والتنمية استمرارا لوقفة
ماليني العراقيني فــي الدفاع عن
وطنهم وحترير مدنهم" ،مؤكدا ان
"احلرب ضد االرهاب مستمرة لكن
األهم اليوم هو تقدمي اخلدمات".
وقال رئيس مجلــس الوزراء خالل
افتتاحه صبــاح امــس االربعاء

محطــة شــمال غــرب بغــداد
التحويلية { ٤٠٠كي في}" :يجب
ان النبقى عند نظرية وضع حجر
االســاس وامنــا نفتتــح في كل
اسبوع وشهر مشــاريع خدمية
منتجة تخدم العراقيني".
ودعــا "لوقفة واحــدة كما هب
ماليني العراقيني استجابة لفتوى
اجلهــاد الكفائي ضــد االرهاب،
وحتشيد جميع القوى واالمكانات
وتعبئتها إلجناح حملــة االعمار

aتقريـر

والتنمية ،داعيــا لترك محاوالت
زرع االحبــاط والعراقيل واصالح
التشــريعات املعطلــة لتحقيق
الهــدف االساســي وهــو تقدمي
اخلدمات وتطويرها".
وأشــاد رئيــس الــوزراء "بجهود
احلكومة السابقة في هذا اجملال"
مؤكدا ً "نهج االستمرارية وتراكم
اخلبرات واكمال االجنازات".
وتابع عبد املهدي "لقد اخذت ازمة
الكهرباء بعدا ً خطيــرا ً وصرفت

عليها الكثير من اجلهود واالموال
والتضحيات العزيزة وكان ميكن ان
حتل هذه املشــكلة لوال التقصير
والعراقيل وســوء االدارة وعوامل
اراديــة وال اراديــة ،اضافة لغياب
اخلطط الشاملة واملتكاملة".
وحيا رئيس مجلس الوزراء "أرواح
الشهداء واجلرحى وتضحيات وزارة
الكهرباء ،كما شــكر املشرفني
على إنشــاء وافتتاح وتشــغيل
احملطة".
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بغداد  -الصباح الجديد:
ضبطت الســلطة اجلمركية في
مطار بغداد الدولي ،امس االربعاء،
اغلفة أدوية بشرية و أغلفة مواد
جتميل متنوعة حاول مســافرون
إدخالهــا بهدف اســتعمالها في
الغش التجاري.
وقالت الهيأة العامــة للجمارك
في بيــان تلقت الصبــاح اجلديد
نسخة منه ،ان " هذه األغلفة ذات
مناشيء عاملية وعربية وموسومة
بعالمات ألدوية تشير الى انتاجها
بــدول مختلفة " ،مبينــة انها "

تســتخدم لغش األدويــة وايهام
املواطنني على أنها من مناشــيء
رصينة ".
وأكــدت انهــا " قامــت بأتخــاذ
اإلجراءات القانونية الالزمة بحقها
وإحالة أوراقها الــى لقضاء وفقا ً
للقوانني النافذة ".
وحذرت الهيئــة العامة للجمارك
فــي بيانهــا كل مــن " يتبع هذا
الطريق خلــداع املواطنني وان هذه
املمارسات يقع ضحيتها أناس هم
األحوج للعون والعالج بينما متارس
ضدهم عمليات الغش ".

الشرطة العراقية تتسلح بدبابات
(تي ) -72ومدرعات (بي ام بي )1

الصباح الجديد  -وكاالت:
مت االنتهاء من إصالح ( تي-72أم)1
لتلبية احتياجات وزارة الداخلية
العراقية ،حيث سلمت رسميا
إلى كتيبة ميكانيكية خاصة.
وقــد مت اإلعــان ألول مــرة عن
خطط الشــرطة إلحيــاء "تي-
 "72وكذلك عــدد من املدرعات
القتاليــة "بــي أم بــي "-1في
الربيــع املاضــي  ،وظهرت صور
للمركبات املدرعة على شبكة
اإلنترنت وهي في ورشة اإلصالح
في نيسان املاضي .

وقالت صحيفة روسيســكايا
غازيتا الروســية الرسمية أنه
مت نقــل الدبابــات واملدرعــات
مــن القاعدة العســكرية في
معســكر التاجي الى الشرطة
العراقية .
ولم تكن عمليــة إعادة "ميراث
النظام الســابق" إلــى العمل
سهلة ،اذ واجهتها صعوبة في
العثــور على قطع الغيار ،وقد مت
ايقاف اإلصالحات في متوز ،ولكن
بعد ذلك بدأ العمل مرة أخرى.
تتمة ص3

اكاديمي يدين الهوسات العشائرية

في الحرم الجامعي ويعدها "سابقة معيبة"
بغداد  -الصباح الجديد:
انتقــد االكادميي العراقي قاســم
حسني صالح امس االربعاء ،اقامة
"هوسات عشائرية" خالل مناقشة
رسالة املاجســتير في حرم احدى
اجلمعــات العراقيــة ،عــادا اياها
"ســابقة معيبة ومخجلة" ،داعيا
وزير التعليم العالي التخاذ اجراءات

صارمة "تعيد للجامعات العراقية
هيبتها".
وكتب صالح في صفحته الرسمية
مبوقع "فيســبوك" ،رسالة وجهها
الى وزير التعليــم العالي والبحث
العلمي" ،جاء فيهــا إن "التعليم
العالي فــي العراق احتــل مرتبة
متقدمــة عامليا في ســبعينيات

القرن املاضــي" ،مشــيرا الى أنه
"في زمن احلصار اســهم بتأسيس
كليــات في دول عربيــة احداها ان
قام الراحل دكتور فاضل خليل وانا
بتأسيس كلية للفنون اجلميلة في
صنعاء عام ،1998فيما قام اساتذة
آخرون بتأســيس كليــات في دول
اخلليج العربي ".

وابــدى صالــح أســفه "لتراجع
التعليم العالي اكثر في زمن الوزير
االســبق علــي االديــب" ،مضيفا
"كنت التقيتــه في مكتبه بدعوة
منه واقترحت عليه تشكيل هيئة
رأي من حملة االستاذية ولم يأخذ
بالنصيحة.
تتمة ص3

إكمال المنصة اإللكترونية إلعادة

طبول الحرب بدأت قرعها من إسرائيل
وستنطلق من سوريا لتشمل الشرق األوسط

الرمز األكبر للحرب

أدوية بشرية تستعمل للغش التجاري

طالب وزير التعليم باجراءات صارمة

معهد السالم األميركي:

الصباح الجديد  -متابعة:
حــذر موقــع أمريكي مــن اندالع
حرب كبرى في الشــرق األوسط،
تنطلق من ســوريا ،مشيرا إلى أن
حروب الوكالة تسير نحو مواجهة
مباشرة ،رمبا جتر إليها عدة دول.
وكان اجليش اإلســرائيلي قصف،
فجر االثنــن املاضي ،أهدافا تابعة
لفيلــق القــدس اإليرانــي داخل
األراضي الســورية ،محذرا دمشق
من محاولة استهداف األراضي أو
القوات اإلسرائيلية".
وقال رئيــس الوزراء اإلســرائيلي
بنيامــن نتنياهــو ،إن الضربــات
اســتهدفت مواقــع عســكرية
أقامتها إيران في دمشق ،مضيفا
"سنضرب كل من يهدد مبحونا".

جمارك مطار بغداد تضبط شحنة اغلفة

بعد تأهيلها

مخالفات ومغاالة مليارية بعقود طبع وتوزيع كتب المناهج الدراسية
وأشــار التقرير إلى ارتكاب الشركة
املذكــورة
مخالفــات فــي العقد
ٍ
السنو ِّي الســادس الذي أُبرِ َم بتاريخ
التاســع من مايس املاضي لتأليف
وطبــع وجتهيز  24عنــوان
كتاب من
ٍ

بغداد  -الصباح الجديد:
أعلنــت دائــرة التحقيقات في
هيئــة النزاهــة أ َّن محكمــة
اجلنايات ُ
تصة بقضايا النزاهة
امل َّ
في بغداد ،أصدرت حكما ً غيابيا ً
سنوات ،بحقِّ
بالسجن مل ُ َّدة سبع
ٍ
ك ٍّل من أمني بغداد واملدير العا ِّم
لدائرة املُتنزَّهات في ( أمانة بغداد
) السابقني؛ لتس ُّب ِب ِهما بإحداث
ضررٍعمــد ٍّي بأكثر من  12مليون
أميركي بأمــوال ومصالح
ٍّ
دوالرٍ
اجلهة التي كانا يعمالن فيها.
وأشــارت الدائرة ،فــي معرض
حديثها عــن تفاصيل القض َّية،

إلــى أ َّن امل ُ
الهاربــن ،قاما
دانني
ِ
ِ
باالتفــاق واالشــتراك باإلضرار
بأمــوال ومصالح أمانــة بغداد
خــال التعاقــد على مشــروع
تطوير قناة اجليشُ ،مب ِّين ًة أن َّـــه
مت َّ التعاقد مع شــرك ٍة مصري َّ ٍة
وأخــرى محل َّي ٍة ،اســتنادا ً لقرار
اللجنــة الرئيســة للتعاقــد
فــي األمانة دون إعــداد الكلف
التخمين َّيـــة للمشــروع ،وأ َّن
مقدار الضرر احلاصــل بلغ ()12
مليونــا و 165الفــا و 350دوالرٍا
أميرك ّياٍ.
تتمة ص3

وقــال مصدر عســكري ســوري
"العــدوان
لـ"ســبوتنيك"،
اإلســرائيلي احلالي هــو األعنف
ووســائط دفاعاتنــا اجلوية أثبتت
جدارتها بالتصــدي لهذا العدوان،
مؤكدا أنه مت إســقاط  38صاروخا
إسرائيليا".
وذكر قائد القــوات اجلوية اإليرانية
عزيــز نصيــر زادة ،أن قــوات بالده
مســتعدة خلــوض املعركــة مع
إســرائيل وإزالتهــا مــن الوجود،
مضيفــا "نحن مســتعدون حلرب
ساحقة ضد إسرائيل".
ونشــر موقــع معهــد الســام
األمريكــي (يو إس آي بــي) ،تقريرا،
تابعته الصبــاح اجلديد ،حذر فيه
من أن إيران وإسرائيل تتجهان نحو

مواجهة كبرى في سوريا ،مشيرا
إلى أن إسرائيل لديها قلق دائم من
التواجد العســكري اإليراني على
حدودهــا الشــمالية ،خاصة في
سوريا.
ولفت املوقع إلى أنه رغم ان تاريخ
العالقات بني طهران ودمشق يرجع
إلى عام  ،1979إال أن تلك العالقات
أصبحــت أكثر عمقــا منذ اندالع
احلرب األهلية في سوريا ،عام ،2011
مشــيرا إلى أن إيران قدمت دعما
كبيرا لدمشــق خالل الســنوات
األخيرة عسكريا واقتصاديا.
ونوه إلى وجود احتماالت بأن تتحول
حروب الظل في ســوريا إلى حرب
إقليمية مفتوحة.
تتمة ص3

إعمار واستقرار المناطق المحررة

بغداد  -الصباح الجديد:
أعلن وزير التخطيط الدكتور
نــوري صبــاح الدليمــي ،
اكتمال منصــة اإلعمار التي
ســتتضمن بيانــات كاملة
وتفصيليــة عــن مشــاريع
اعــادة االعمــار ومــا يتعلق
بااللتزامات املالية الدولية من
املنح والقــروض ،الفتا ً إلى أن
عمل املنصة ســيبدأ مطلع
شهر شباط املقبل ،باللغتني
العربية واالجنليزية ،ومبشاركة
دولية.
جاء ذلك خالل اســتقبال وزير
التخطيط ،في ديــوان الوزارة
لســيدة مارتا رويــدس نائب
املمثــل اخلاص لألمــن العام
لألمم املتحدة ومنسق الشؤون
االنسانية للمنظمات الدولية
في العــراق ،والوفــد املرافق
لها ،وجــرى خالل اللقاء بحث
اجلهــود الدولية فــي ملفي
إعادة استقرار وأعمار املناطق

احملررة.
وأوضــح الدكتــور الدليمي
خالل اللقــاء ان تركيز اجلهود
ورفع مســتوى التعــاون مع
املنظمات الدولية من شــأنه
ان يساعد احلكومة العراقية
في تنفيذ برامج اعادة االعمار
واالستقرار في وقتها ،مشيرا ً
بذلك إلــى توجــه احلكومة
لتبسيط االجراءات املتعلقة
مبنــح تأشــيرات الدخــول
للشــركات العاملية الراغبة
بتنفيــذ مشــاريع البنــى
التحتيــة ،وفــي مقدمتهــا
مشــاريع التعليم والصحة
والسكن..داعيا ً اجملتمع الدولي
الــى دعم البرامــج واخلطط
التــي أعلنــت عنهــا وزارة
التخطيط ،وفــي مقدمتها
خطــة التنمية اخلمســية،
واســتراتيجية التخفيف من
الفقر..
تتمة ص3
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شؤون عراقية

دعا الى تجاوز العقوبات التي تفرضها اميركا..

ممثل عن حكومة اإلقليم :إيران مستاءة
من اقامة قاعدة اميركية دائمة في كردستان
ال يبدو ان الطبقة
السياسية في العراق
استوعبت جيدا الدروس
املاضي وما تسببت به تصرفات بعض األحزاب
والشــخصيات املنضويــة فيها تــدل على أن
مســتوى الوعي اليزال في انحدار خاصة فيما
يتعلق بفســح اجملال أمام الكفــاءات النزيهة
لتولــي املســؤولية وإدارة بعــض العناويــن
واملناصــب والســؤال املهــم الــذي يجب ان
نواجه بــه مثل هؤالء الذيــن مايزالون يؤمنون
باحملاصصة الطائفية هو االتكفي ســتة عشر
عاما كي نغادر هذا املســتنقع الذي لم يجلب
للعراق وشعبه سوى الويالت وعمق من أسس
الفشل والتراجع في جميع اجملاالت؟ ؟ ان إصرار
بعــض األحــزاب وممثليها داخل قبــة البرملان
على التمســك بنهج احملاصصــة يؤكد نفاق
الكثير من املســؤولني في الوسط السياسي
حينما يعلنون امام وســائل اإلعــام واحملافل
العامــة تأييدهم لدعوات اإلصــاح والتغيير
ورفضهــم ملنهج تقاســم املناصب واملصالح
لكنهم فــي غرف االجتماعات وفي جلســات
التفاوض يجددون اميانهم بهذا النهج ويلوحون
باالنســحاب والرفض ألية مبادرات تستهدف
تغيير الواقع السياســي في العراق واإلنصات
ألصوات املاليــن الداعية إلــى التغيير ووقف
مسلســل الفشــل واالخفاق املؤطر بالفساد
ومايشــهده العراق خالل هذه األيام من جدل
سياســي حول بعض املناصب اخلدمية ومنها
منصب أمني بغداد انعكس بشكل واضح على
الرأي العام العراقي حيث بانت بشــكل واضح
مرامي املنافع اخلاصة وااللتفاف على املصلحة
الوطنيــة ووصــل األمر إلى قبــة البرملان ومن
الغريب ان يتم تشــكيل كتلة سياسية داخل
مجلس النواب باسم كتلة بغداد هدفها منع
اي مرشــح ملنصب امني بغداد ينحدر من مدن
الفرات األوســط واجلنوب او الشمال من تولي
هذا املنصب واإلصرار على ان يكون هذا املنصب
من حصــة أهالي بغــداد وهي دعــوة معلنة
لتثبيت نهــج محاصصة أخرى هي احملاصصة
املناطقيــة ويبــدو أن قدر العــراق والعراقيني
ســيبقى محاطا بهذا اخلندق او الســور فما
ان نفلــت من قبضــة احملاصصــة الطائفية
بعناوينها الدينية والقوميــة واملذهبية حتى
نقع في مستنقع آخر اســمه املناطقية ولم
يلتفت دعاة هــذا التفصيل املقيت ألســماء
قادة ورموز وكفاءات أجنبيــة وعربية وعراقية
تولت او ماتــزال تتولى إدارة بعض املهام العليا
في العواصم األوروبيــة والعربية اعتمادا على
سجلهم املهني وســيرتهم العلمية ال على
اساس هويتهم او أنحدارهم اجلغرافي فعمدة
لندن باكســتاني وعمــدة مدينة ســاوبولو
البرازيلية لبناني وعضو اجمللس البلدي في فيينا
عمر الــراوي من العراق وغيرهم من األســماء
الكفؤة التي حازت الثقة والنجاح في االمم احلية
التي حتترم وتقدر مثل هؤالء الن مستوى الوعي
فيها يرتقي إلى منزلــة التحضر فيما ماتزال
امم أخرى تسود فيها عناوين التجهيل والظالم
وتقبع شــعوبها املظلومة في ميادين الفساد
مجبرة المختارة لهذا احلاضر املأساوي ومالم
تغادر األحزاب املنضوية في العملية السياسية
مثل هذا التفكيرفان واقع احلال ســيبقى يدور
في حلقات فارغة التنفع البالد وأهلها

تقـرير

الســليمانية  -الصبــاح
الجديد  -عباس كاريزي:
اعلــن ممثــل حكومــة اقليــم
كردســتان لــدى اجلمهوريــة
االسالمية االيرانية استياء طهران
مــن مســاعي االدارة االميركية
النشاء قاعدة عســكرية دائمة
لها في اقليم كردستان.
وقــال ناظــم دباغ فــي تصريح
صحفي تابعتــه الصباح اجلديد،
ان وزيــر اخلارجية االيرانية محمد
جــواد ظريــف الــذي زار اقليم
كردســتان مؤخرا ،وطمأنة الكرد
باســتمرار التعاون والدعم لهم
مــن قبــل ايــران والتأكيد على
دورهم ضمن عراق موحد في اطار
الدستور العراقي ،عبر كذلك عن
اســتيائه من االنباء التي حتدثت
عن مساعي لدى اإلدارة االميركية
النشــاء قاعــدة عســكرية في
اقليــم كردســتان لقواتها التي
ستنسحب الحقا من سوريا.
واضــاف الدبــاغ فــي حديــث
لصحيفة ا ژاس ( )AZHANSالتي
تصــدر في الســليمانية باللغة
الكردية ،ان الزيــارة االخيرة لوزير
اخلارجيــة االميركية الى االقليم
كان احــدى اهدافهــا هي تأكيد
التزام اقليم كردستان بالعقوبات
االقتصادية التي تفرضها الواليات
املتحــدة على ايــران ،مضيفا ان
جميع االحزاب السياســية في
اقليم كردســتان لديها عالقات
مع ايران بضمنها ســتة احزاب
لديها ممثليات في طهران.
واضــاف الدبــاغ معلقــا على
الزيــارة االخيرة لوزيــر اخلارجية
االيراني محمد جــواد ظريف انه
جدد التأكيد باســم اجلمهورية
االســامية وطمــأن الكرد على
رغبة ايــران في تنميــة وتطوير
عالقاتهــا مع حكومــة االقليم
فــي اطــار الدســتور والدولــة

وزير الخارجية
االيرانية محمد جواد
ظريف الذي زار اقليم
كردستان مؤخرا،
وطمأنة الكرد
باستمرار التعاون
والدعم لهم من
قبل ايران والتأكيد
على دورهم ضمن
عراق موحد في اطار
الدستور العراقي
برملان كردستان

العراقية ،بعد ان شــهدت توترا
وتشــنجا عقب اجراء االستفتاء
على اســتقالل االقليم في ايلول
سبتمبر املنصرم.
واكد دبــاغ ان توقيت زيــارة وزير
اخلارجيــة االميركية الذي اعقب
زيارة وزيــر اخلارجيــة االميركية
الى االقليم يأتــي في اطار احلرب
االقتصادية وحشد الدعم الالزم
من قبل كل طرف لضمان تنفيذ
سياساته في املنطقة.
واكــد بغــداد ضــرورة ان يلتزم
اقليم كردســتان بان يكون قراراه
جتاه ايران منســجما مع قرارات
احلكومة االحتادية في اطار الدولة
العراقية ،وان ال ينسى االقليم انه
ميتلك حدودا طويلــة وجغرافية

مشتركة مع ايران ،لذا فان مراعاة
االوضاع فــي املنطقة والعالقات
مــع ايران امر غايــة في االهمية
بالنسبة القليم كردستان.
واكد الدباغ ان ايران تدرك اهمية
اقليم كردســتان واالستفادة من
املنافذ احلدودية املشــتركة ،في
التقليل مــن حجــم تأثير تلك
العقوبات ،ما يجعــل االيرانيون
يضعون نصب اعينهم امكانية
ان تســاعدهم حكومة االقليم
في التقليــل من وطأة العقوبات
املفروضة على طهران.
واوضح الدبــاغ ،ان ايران تدرك ان
الزيــارة االخيرة لوزيــر اخلارجية
واخلزانــة االميركيني الى االقليم
ترتبــط فــي جانب منهــا مبدى

التزام االقليــم بالعقوبات التي
تفرضها الواليــات املتحدة على
ايران ،وتدارك الــى ان اجلمهورية
االســامية اخــذت دروســا من
سياســاتها وجتاربها الســابقة
وهــي تعرف كيــف تتملص من
العقوبات املفروضة عليها.
واشــار الدباغ الى اســتياء ايران
مــن انشــاء قاعدة عســكرية
دائمة للجنــود االميركيني الذين
ستسحبهم االدارة االميركية من
سوريا ،في اقليم كردستان ،وهو
ما قال ان ايران تعده اســتهدافا
المنها القومي.
وحــول العالقــات بــن اقليــم
كردســتان وايران بــن الدباغ ان
العالقــات االن جيــدة وعــادت

الــى ســابق عهدهــا اي الى ما
قبل التوتــر الذي خلفــه اجراء
االســتفتاء ،مشيرا الى ان حجم
التبــادل التجاري واالقتصادي بني
االقليم وايــران بلغ مؤخرا ثمانية
مليارات دوالر سنويا.
وكان امني عام وزارة البيشمركة
في حكومــة اقليم كردســتان
الفريــق جبار ياور قال في تصريح
للصبــاح اجلديــد ،انــه اليوجد
حلد االن اي شــيء باجتاه انشــاء
وبناء قاعــدة اميركية في اقليم
كردســتان ،واردف «ان مــا يقال
هو مجرد حديث تناقلته وســائل
االعالم ،نافيا انســحاب اية قوات
اميركيــة من ســوريا الى اقليم
كردستان».

واضاف امني وزارة البيشــمركة،
انــه لم تصل حلــد االن اية قوات
اميركية من سوريا او اية منطقة
اخرى مــن العــراق الــى اقليم
كردســتان ،وان وزارة البيشمركة
لم تتسلم اي تأكيد ال من القوات
االميركية او العراق بتحرك قوات
اميركية جتاه اراضي االقليم.
وكانــت صحيفــة الواشــنطن
بوســت االميركية قد ذكرت في
تقرير لهــا ان اقليم كردســتان
يعد من املناطق االكثر استقرارا
في العــراق واملنطقــة ،وهو من
اكثر املناطق امنا إلقامة القوات
االميركية ،التــي تراقب االوضاع
في املنطقة والشرق االوسط.

قيل انها بعض ممارسات السحر األسود

حيوانات نافقة ومقيدة وبأفواه مكممة على تعويذات وطالسم في بغداد

الصباح الجديد  -متابعة:
رصد فريق تطوعي إلنقاذ واغاثة
احليوانات فــي العاصمة بغداد
حاالت غريبــة متمثلة بتقييد
وتكميم افواه بعــض من تلك
احليوانــات بطــرق هندســية
ومقصودة وهي نافقة في املياه.
واوردت صفحــة علــى موقــع
التواصــل االجتماعــي «فيس
بوك» خاصة بالفريق التطوعي،
انها رصدت مؤخــرا حاالت من
هــذه اجلرائــم بحــق حيوانات
محــددة كالــكالب ،والقطط،
والدجاج.
وذكر الفريــق ان اعضاءه عندما
انتشلوا جثث احليوانات النافقة
وفتحوا قيودها عثروا في افواهها

التي كممــت علــى تعويذات
وطالسم يجري استعمالها في
السحر والشعوذة على ما يبدو.
وطالب الفريق بضرورة ان تقوم
اجلهات االمنية اخملتصة مبتابعة
هذه احلاالت الغريبة التي طرأت
على اجملتمع العراقي.
وعلــق متخصص مبا يســمى
علم الروحانيات رفض الكشف
عن اســمه ،ان «هــذا النوع من
الســحر يســمى باألسود وهو
اشــد واخبث انواع السحر منذ
القدم».
ويقول ايضــا ان «ازهاق النفس
مــن اهم طقــوس «الســحر
االسود» للتقرب الى الشياطني
من دون اهلل لكي تتم اعمالهم

على امت وجه».
وأشــار الروحانــي الــى ان «
خصائص تلك االعمال التفريق
بني الزوجني ،وارســال االمراض،
والهواتــف ،والتدميــر ،والقتل،
وهيجــان الــدم ،والضعف في
البــدن ،والتخيــات واالمراض
النفسية ،وجميع انوع االسقام،
واالمراض من بينها العقم لدى
النساء والرجال».
واكــد مثقفــون وأكادمييــون
رصدهم انتشار كتب الشعوذة
والسحر في شارع املتنبي وسط
بغداد ،وقرب االضرحة واملزارات،
وعلى الطرقات في مدن ومناطق
وسط وجنوب العراق.
ويقول عبــد االميــر «ابو امل»

احد بائعــي الكتــب القدامى
في بغداد حســبما أورد املوقع
االخباري شفق نيوز« ،لالسف ان
هذه الكتــب يوجد عليها اقبال
كبير من قبل الناس ،وبعضهم
يكاد يقتني كل ما يصدر ويطبع
بهذا اجملال».
ويضيــف ان «هــذه الكتب تدر
ارباحــا جيــدة للبائعــن على
العكــس مــن باقــي الكتب
العلمية والثقافية فان ارباحها
ضئيلة».
ويقول جبار ابــو علي وهو بائع
كتب في املتنبي للموقع نفسه:
«ما باليد من حيلــة ان لم نبع
هذه الكتب سيتأثر دخلنا املالي
خاصة مع ركــود في حركة بيع

الكتب اضافة الى اننا اصحاب
ايجارات والتزامات في الســوق
ومع اسرنا».
وعن كتب الشــعوذة والسحر
يقول ايضاً « :سابقا هذه الكتب
كانت مقتصرة علــى مؤلفات
( ذكر ثالثة أســماء ) اال انه االن
ظهر مؤلفون اخــرون وطبعت
كتب جديــدة اضافة الى احياء
اخرى قدمية لم تر النور.
وأصدرت وزارة الداخلية العراقية
في شــهر آذار من عــام 2017
قرارا يقضي بإغالق ما تســمى
مراكز «العالج بالقران ،والسحر
والطب الروحاني» ،املنتشرة في
مناطق وسط وجنوب العراق.
وعــزت قرارها الى «بــروز ظاهرة

انتشار مراكز الشعوذة وادعاءات
مراكز العالج الروحاني أو العالج
بالســحر وما شــابه من أمور ال
متت إلــى القانون أو الطب بصلة
بل تعــداه إلــى افتتــاح هؤالء
مواقع الكترونية وتوظيف مواقع
التواصل اإلجتماعــي لعمليات
اســتدراج املواطنــن مــن أجل
ايهامهم والنصب عليهم».
وعــزا متخصصــون بالشــأن
الثقافــي ،وأكادمييــون بعلــم
االجتماع انتشار ظاهرة العرافني
واملشــعوذين والســحرة داخل
اجملتمــع العراقــي الــى تراجع
مستوى الوعي ،وانتشار التخلف،
وتراجــع املســتوى املعيشــي
واالقتصادي للفرد.

الوزارية
مدرسي من قبل اللجنة
كتاب
التخمينية لـ ( )148عنوان
احتساب الكلفة
َّ
َّ
ٍّ
ٍ

النزاهة تكشف عقود طبع وتوزيع المناهج الدراسية شابتها مخالفات ومغاالة باألسعار
بغداد  -الصباح الجديد:
كشــف فريــقٌ
اســتقصائي من
ٌّ
دائرة الوقاية فــي هيئة النزاهة عن
وجود مغاال ٍة في احتســاب الكلفة
التخمين َّيــة لـــ ( )148عنوان
كتاب
ٍ
مدرســي من قبل اللجنــة الوزاريَّة
ٍّ
املُؤلَّفــة لهذا الغرض تُقــ َّدرُ بـ ()14
مليــارا و 687مليونا و 377الفا و467
دينــارٍا مقارن ًة بالعروض الســعريَّة
اخلاص.
املُق َّدمة من قبل القطاع
ِّ
َّ
وأكد الفريق ،في
تقريــر أع َّده حول
ٍ
الزيارات التي قــام بها إلى مديريَّات
تربيــة الكــرخ والرصافــة األولى
والثانية وعددٍ من املــدارس العائدة
لها  ،للتحقق من املعلومات
اخلاصة
َّ
بآلية توزيع املناهج الدراســ َّيةَّ ،
أكد
إبرام عق ٍد عا ٍّم مع إحدى الشركـات
البريطان َّيــة عــام  ،2014لتأليــف
الكتــب وطباعتهــا علــى مدى 6
سنوات ابتدا ًء من عام { 2014لغاية
ٍ
.}2020
وأشــار التقرير إلى ارتكاب الشركة
املذكــورة
مخالفــات فــي العقد
ٍ
السنو ِّي الســادس الذي أُبرِ َم بتاريخ
التاســع من مايس املاضي لتأليف
وطبــع وجتهيز  24عنــوان
كتاب من
ٍ
منهــاج اللغــة اإلجنليزيَّــة ،للعام

الدراســي احلالي
مببلغ مقدارُه ()27
ٍ
مليــارا و 756مليونا و 875الفا و490
دينارٍا ،ما يعــادل (  ) 23مليونا و482
نص
الفا و 974دوالرا ٍو  19ســنتا  ،إذ َّ
علــى قيام الشــركة بتأليف وطبع
وجتهيــز الكتب واصلــة ومطروحة
حتمل
إلى مديريَّة اخملازن املركزيَّة مع ُّ
النفقات
الشركة
والرسوم املترتبة
ٍ
ٍ
على ذلــك ،وأ َّن ُمــ َّدة التجهيز 120
يوما ً ابتدا ًء مــن تاريخ توقيع العقد،
وقــد مت َّت طباعة الكتــب ووضعها
في محافظة كركوك خالفا ً للعقد،
كمــا مت َّ التجهيــز بعد بــدء الدوام
الدراسي.
للعام
ِّ
وأوصى بضرورة الوقوف على األسباب
احلقيق َّيــة التــي أدَّت إلــى تغيير
املناهج الدراســ َّية
بشكل ُمستمرٍّ،
ٍ
هدر
كبير في املال
األمر الذي أدَّى إلى ٍ
ٍ
العا ِّم وإرباك سير العمل َّية التربويَّة
ِّ
عام
دراسي ،فضالً عن
ٍّ
في بداية كل ٍ
التربيــة بالتعاقد وفقا ً
قيــام وزارة
للقوانــن والتعليمــات النافذة مع
الشركات ُ
تصة بطباعة املناهج
امل َّ
الدراس َّية وتســلُّم الكتب قبل بدء
العام
الدراســي مب ُ َّد ٍة زمن َّي ٍة كافي ٍة،
ِّ
والعمــل على تأليف جلنــ ٍة مركزي َّ ٍة
عليا في الــوزارة ملتابعة آل َّية تنفيذ
بنود العقــود املُبرمة مع شــركات
الطباعة ،وتسجيل أيَّة مخالف ٍة تؤثر

في سير عمل َّية الطباعة والتجهيز
فــي العقــد املُبرم مع الشــركات،
وإحالتها للتحقيق إذا تطلَّب األمر.
ولفــت الفريق ،الــذي التقى معاون
املُفتِّش العا ِّم لــوزارة التربية ،لفت
إلى عدم اتباع األســاليب التعاقديَّة
املنصــوص عليهــا فــي تعليمات
تنفيــذ العقود احلكوم َّيــة رقم ()2

لســنة  ، 2014إذ مت َّ تكليف عددٍ من
الشــركات بطبع عناويــن الكتب
املدرس َّية التي تختارها ،على الرغم
من أ َّن املادَّة ( )41مــن قانون املوازنة
نصت
العا َّمة االحتاديَّـة لسنة َّ 2018
واخلاص
على (دعوة القطاعني العا ِّم
ِّ
داخــل العراق لتنفيــذ طبع الكتب
املدرســ َّية) أي أن َّهــا تض َّمنت مبدأ

املنافســة بــن القطاعــن ،وليس
الدعوة ،وإ َّن اعتماد ُمع َّدل األســعار
واخلــاص ي ُ َع ُّد
فــي القطاعني العا ِّم
ِّ
مخالف ًة لتعليمــات تنفيذ العقود
احلكوم َّية رقم ( )2لسنة  2014التي
أوجبت أن تكون الكلفة التخمين َّية
ُمبن َّيــ ًة على الدراســة الشــاملة
ألسعار الســوق الســائدة ،وليس

ُمع َّدل األسعار.
وجود
ورصد التقرير
كتاب من رئيس
ٍ
رابطــة أصحاب املطابــع العراق َّية
ُمعن َو ٍن إلــى املُفتِّش العــا ِّم لوزارة
ات كبير ٍة
التربية يتض َّمن وجود كم َّي ٍ
من الكتب املدرس َّية للعام
الدراسي
ِّ
( )2018-2017مطبوعة خارج العراق
في (گمرك الصفرة) في شــاحنتني
ُمح َّملتني بالكتب ،وكتاب صادر عن
وزارة املال َّية/الهيأة العا َّمة للگمارك
 /فــي  2017/8/25يتض َّمــن ضبط
الشاحنتني على الطريق الرابط بني
إقليم كردســتان ومحافظة بغداد،
ٌ
خالف لقــرار مجلس الوزراء
وهذا ُم
نص على
املُر َّقم ( 272في )2015الذي َّ
« إلزام الوزارات واجلهات غير املُرتبطة
ؤسسات احلكوم َّية األخرى،
بوزار ٍة وامل ُ َّ
بتنفيــذ مطبوعاتها فــي املطابع
احلكوم َّية ومطابــع القطاع
اخلاص
ِّ
يتم التعاقد
داخل العراق ،على أن ال َّ
من الباطن مع مطابع خارج العراق».
على صعيد متصل كشــف مصدر
برملاني ،عن احالة وزارة التربية عقد
طباعة مناهج اللغة االجنليزية الى
شركة لبنانية بفارق سعر اعلى عن
العطــاءات التي قدمتها شــركات
ومطابــع عراقية بـ  10مليارات دينار
ومن دون ضرائب.
وقال املصدر  ،ان «هنالك عقد لطباعة

مناهج اللغة االجنليزية مت احالته الى
شــركة دار غارنت للطباعة والنشر
التربــوي لتاليف وطبــع وجتهيز 25
كتاب ملنهــاج اللغة االجنليزية للعام
الدراسي  2019-2018مبدة جتهيز 120
يوما « ،مبينا ان «الشركات العراقية
واللبنانيــة تقدمت بعــروض حول
هــذه املناقصة حيــث كانت عروض
الشركات العراقية هي  28مليار دينار
امــا العروض اللبنانيــة كانت بـ 38
مليار دينار».
واضاف املصــدر ان «العقد مت منحه
للشركة بشــكل حصري واحتكاري
ومن دون مناقصة وبدعوة مباشــرة،
كما ان العقد معفــي من الضرائب
ايضا» ،الفتا الــى ان «هذا االجراء هو
ضرب للمطابــع العراقية ومخالفة
صريحــة لقانون املوازنــة الذي الزم
التربية بطاعة املناهج الدراسية لدى
املطابع احمللية».
وكان عضــو جلنة التربية رياض غالي
طالــب رئيس الوزراء الســابق حيدر
العبادي ورئيس هيئة النزاهة حسن
الياســري بـ»التدخل الفــوري» ملنع
وزير التربية محمــد اقبال الصيدلي
من توقيــع عقود لطباعــة الكتب
املدرسية خارج العراق ،مشيرا الى أن
الصيدلي «حتدى» قانون املوازنة الذي
من َع طباعة الكتب خارج البالد.

شؤون عراقية
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ادلوا بتصريحات سلبية عنها...

أمانة بغداد تدعو

حكومة نينوى تتهم بعض اعضاء "لجنة
تقصي الحقائق" بالخروج عن الهدف منها

الى تأهيل واجهات
شارع الرشيد

بغداد  -الصباح الجديد:
دعت امانة بغــداد اصحاب االبنية املطلة
على شــارع الرشــيد الى ضــرورة تأهيل
واجهاتهــا مــع احملافظة علــى طابعها
التراثي .
وذكرت مديرية العالقات واالعالم أن أمانة
بغداد دعت اصحــاب االبنية املطلة على
شارع الرشــيد الى ضرورة تأهيل واجهات
أبنيتهم بتصاميم جديــدة مع احملافظة
على الطابع التراثي للشارع .
واضافــت ان امانة بغداد وهيئــة التراث
طالبت ايضا ً اصحاب االبنية املغلفة مبادة
(االلكوبوند) بإزالتها واعادة تأهيل واجهات
االبنية على وفق الطراز التراثي للشارع .
وتابعــت ان دائــرة بلدية مركــز الرصافة
وبالتعــاون مع دائرة املشــاريع ســتقوم
بقشط واعادة اكساء األجزاء املتضررة من
الشارع .
يذكر ان امانة بغداد افتتحت مؤخرا ً عددا ً
من الشوارع العمودية على شارع الرشيد
كشــارع املؤل ونفق مرجان وإماطة اللثام
عن جامع مرجان

نينوى ـ خدر خالت:
عقــدت احلكومتــن التنفيذيــة
والتشــريعية مبحافظة نينوى مؤمترا
صحفيا في مبنى مجلس محافظة
نينوى للرد على تصريحات منســوبة
لعدد من اعضاء جلنة تقصي احلقائق
التــي تشــكلت بقرار نيابي ســابق
لتقصي االوضاع االمنية في احملافظة.
في بداية املؤمتر الذي حضره مراســل
"الصباح اجلديد" حتدث نوفل حمادي
الســلطان ،محافــظ نينــوى وقال
"بتطبيق واحترام القانون تزدهر االمم،
كان ســرورنا بإصدار القــرار النيابي
املرقم  130بتشــكيل جلنة (تقصي
احلقائق) من اعضــاء مجلس النواب
العراقي احملترمــن ،وبتوقيع فخامة
رئيس مجلس النواب ان تتشكل هذه
اللجنة التي وصلــت حملافظة نينوى
واســتقبلناهم في جميــع الدوائر
بضمنها احملافظة ومجلســها وكل
ما كان بحوزتنــا من معلومات ادلينا
بها".
واضــاف "لكن اقــول لــكل اهالي
محافظــة نينوى ولــكل العراقيني،
كانــت احلكومة (احمللية) الســابقة
قبــل  2014/6/10حصرا في منطقة
الدواســة (باملوصل) ومــا بعدها ال
توجد حكومة ومــا حصل من نتائج
هو لترويج دعايات ســقوط احملافظة
واالنهيــار الذي حصل بســبب هذه
الدعايات ادى لنتائج ال حتمد عقباها
وهي ســقوط احملافظة بيد عصابات
داعــش ،لكن مــا نالحظــه ان هذه
اللجنة مهمتها لم تنته وبدأ الكثير
من اعضائهــا يروجون المور ال صحة
لها وال وجود لها".
واعتبر الســلطان ان "هذه الدعايات
تســبب ارباكا باالعمار واالســتقرار
في نينوى وهنــاك الكثير من الناس
ممن ليســوا باعضــاء مبجلس النواب
وليس لهم عالقة بهذه اللجنة يتم
تبليغ رؤساء الدوائر عن طريق مواطن
اســمه وعد زيكو ،وعندمــا نذهب
لالســتضافة فاننا لســنا متهمني،
واالســتضافة ال تعنــي االتهام ،وما
يحصل من نتائج االســتضافة تنقل
مباشــرة الى احملافظ الســابق (اثيل
النجيفي) في الوقت الذي ســبق ان
صدر بحقــه اكثر من قــرار قضائي
واكثر مــن القاء قبض ،وعندما تصل
هــذه املعلومــات (اليــه) ايضا يعد
ترويجا لسقوط احملافظة".
الفتــا الــى ان "هنــاك قســما من
االعضاء مبجلس البرملــان في بعض
اجللســات يهددوني بغيابي ،يريد ان
يصير رئيس او عضــو في جلنة حتى
يريــد ايقاف احملافظ ،وهذه رســالتنا

هذه الدعايات تسبب
ارباكا باالعمار
واالستقرار في نينوى
وهناك الكثير من
الناس ممن ليسوا
باعضاء بمجلس
النواب وليس لهم
عالقة بهذه اللجنة يتم
تبليغ رؤساء الدوائر
عن طريق مواطن
اسمه وعد زيكو

انجاز  % 89من مشروع
اعادة اعمار جسر

الرضوانية في بغداد
اعضاء جلنة تقصي احلقائق
لهــم ،اذا هــم نزيهــن مثــل هذه
العضو البرملاني وامثاله فنحن لسنا
بلصوص ،هناك قانون ،وليس هنالك
صالحيــات مطلقــة ،هــذه اللجنة
ومع احترامنا واعتزازنا بهيئة رئاسة
البرملــان التي اصدرت االمر هو حصرا
باللجنة االمنية ،اما ما بعدها وبدون
جلنة فاننا نعلــم ان العضو البرملاني
دوره رقابي وتشــريعي ويفاحت اي دائرة
باالمكان االجابة وتزويده مبا مطلوب،
وبالوقت نفســه نحن في محافظة
نينوى لدينا امور كثيرة شائكة قسم
منها مــن صالحيتنا لكــن هنالك
قسما اخر ليس كذلك."،
واشار السلطان الى انه "كنا نتمنى
ان يكــون امللــف باللجنــة االمنية
والقرار  130هو ان يكون فقط موضوع
سنجار هذا امللف املهم الذي به دخول
عصابات من حــزب البككة وغيرها،
ومن املفروض ان يأخذ هذا امللف جزءا
من اعمال هذه اللجنة ،وليس ان اتي
انا كلجنة تقصي حقائق في اجلانب
االمني اقــوم بتحويلها في ســبيل

االيقاع واســتهداف واصــدار قرارات
وتســريب معلومات عبر الفضائيات
من قبل الكثير مــن اعضاء اللجنة،
وواقع احلــال املوجود هو مثلما حصل
في جلنة تقصي احلقائق عن سقوط
نينــوى هــذه اللجنة التــي عندما
اكملت عملها ما كانــت االجراءات
التي صارت عليها؟ هي مصيرها حتال
للقضــاء ،وليكــن بعلمكم جميعا
ان كل امللفــات التي عندنا معروضة
للقضاء ونحن نحترم القضاء ونحن
ملزمون بتنفيذ اي قــرار يصدر عنه
ومن دون نقاش".
وفــي معــرض رده عن املدعــو زيكو
وشــخصيته ووظيفتــه باحلكومة
العراقية ،قال "هو ليس بعضو برملان
بــل مواطن يبلــغ املوظفني باحلضور
(امام جلنة تقصي احلقائق) وهو يبلغ
بوقــت احلضور وهذا امــر ال يجوز" .و
حول نوعية االســتهداف الذي حتدث
عنه قال "قســما منهم ظهروا على
الفضائيات وقســم اخر ينشرون ما
يحدث ،لكــن تقصــي احلقائق هي

امور ســرية وال يفترض ان تتســرب
االمور التي حتصل الى محافظ صادر
بحقه امــر قضائي وعوض ان تعطوه
املعلومات اعتقلوه وسلموه للقضاء،
و ما يحصل سيكون له نتائج سلبية
علــى محافظة نينــوى والناس في
نينوى يسمعون ذلك من االعالم الذي
ميكنه ان يســقط دول ونحن نناشد
فخامة رئيس البرملــان ان القرار 130
يجب ان ال يتجــاوزون عليه (من قبل
اعضاء اللجنــة )،نحن فرحنا ان تأتي
هذه اللجنة كي تســاعدنا في كثير
من االمور وخاصــة في امللف االمني،
لكن في ملفات اخــرى كانت الغاية
هي التسقيط السياسي".
اما نــور الديــن قبالن ،نائــب رئيس
مجلــس محافظة نينوى قــال "ان
كل جلنة تشكل في الدولة العراقية
لها مهام محددة ،اليوم جلنة تقصي
احلقائق هي ليســت جلنــة حتقيقية
للعلم بل لتقصي احلقائق في اجلانب
االمنــي مبحافظة نينــوى ،اليوم نرى
ان هذه اللجنة خرجت عن مســارها

املكلفة به ،وبالتالي هذه االمور تؤثر
على عموم محافظة نينوى ،ولالسف
الشديد وبســبب التصريحات التي
تصدر من الســادة اعضاء اللجنة او
من اناس اخريــن مواطنني قد يكون
بحقهــم الكثير من االمور مبحافظة
نينــوى ،وهــذه التغريــدات مبواقع
التواصل االجتماعي والتصريحات في
االعالم تؤثر ســلبا على واقع املواطن
في نينوى ،ولالسف ايضا بدا هنالك
عملية نزوح عكسي من املوصل الى
محافظات عراقية اخرى وهذه احلالة
غير جيــدة ونحن ال نقبــل بها وكل
ذلك بســبب التصريحات السلبية
التي تصدر بحــق احلكومة احمللية او
القيادات االمنية في نينوى".
مشــير الــى ان "نينوى مســتقرة
امنيا بدرجــة عالية جــدا ،وخدميا
هنالــك عمل دؤوب مــن قبل جميع
دوائرنا اخلدميــة وهنالك مراقبة من
قبل مجلــس احملافظة ومتابعة على
التنفيذ املباشــر مــن قبل احلكومة
احملليــة  ،ونحن كحكومــة محلية

قائمــن مبهامنــا ،والــذي لديه اي
مستمســك مــن ناحية الفســاد
واالمــور االخــرى بــدال ان يطلقها
كتصريحــات امنية ويخلق حالة من
الفوضى لدى اهالي نينوى فليقدمه
للقضاء ،واالخير موجود وهناك ايضا
هيئــة النزاهة ،نحن ال نقبل ان تكون
هنــاك تصريحات نعدهــا تهديدات
تستخدم المور شخصية".
وعد قبالن "هــذه التصريحات الجل
ّ
مساومات وامور شخصية ال نقبلها
وايضــا قد تكــون المور سياســية
للفترة املقبلة التي قد تشهد حتديد
موعد انتخابــات مجالس احملافظات
ونعد هذه التصريحات ترويج جلهات
سياسية الستمالة اصوات الناخبني
ملصاحلهــم احلزبيــة والسياســية،
والقضاء هــو الفيصل بيننا وال والية
علــى القضاء ونحن على اســتعداد
لتقبل اي قــرار يصدر عــن القضاء
واحلكومــة احمللية تدفع عــن اهالي
نينــوى ونحــن نعمل علــى اكمال
االستقرار بنينوى ."100%

بغداد  -الصباح الجديد:
اعلنت وزارة االعمار واالســكان والبلديات
واالشــغال العامة أن مديريــة طرق املرور
الســريع التابعة لدائرة الطرق واجلســور
احدى تشــكيالت الوزارة اجنــزت  89%من
مشــروع اعادة اعمار جسر الرضوانية في
بغداد.
وذكر املركز االعالمي أن اجلســر يقع على
طريق املرور الســريع رقم 1/وهو عبارة عن
جســرين حتتانيــن يضمان فضــاء واحد
بطول  21متــرا لكل منهمــا فيما يبلغ
طول اجلسر الكلي  42مترا  ،مشيرا ً الى ان
اجلسر ســبق له ان تعرض لالضرار بسبب
العمليات االرهابية.
واضاف املركز االعالمي أن االعمال تضمنت
اســتبدال الروافد الكونكريتية املتضررة
وتكسير السطح ورفع االنقاض الى خارج
منطقة العمل ,وقد مت اجناز العمل في ممر
الذهاب الى اليوسفية وامتام عملية فرش
طبقات االســفلت فيه ومت تزحيف الروافد
املتحركــة واعادتها الى مكانهــا واجراء
اعمــال احلقن ونصب املســاند املطاطية
للروافد ونصب الروافد ملمــر الذهاب الى
الفلوجة ومت صب سطح اجلسر.

تتمات ص1
االصالح :البناء يطلب من العامري
استبدال الفياض مبرشح آخر
للداخلية
ويســتبعد ،أن "يتــم التصويــت على
مرشحي الداخلية والدفاع خالل الفصل
التشــريعي احلالي ،وقد يتم تأجيل األمر
إلى ما بعد عطلة مجلس النواب بالنظر
الستمرار اخلالفات من دون بادرة حل".
ويــرى البديري ،أن "احلكومة لن تســتقر
مــن دون أن يتم التصويــت على جميع
الوزارات ،أما بقاء قسم من احلقائب تدار
بالوكالة سيولد مشكالت على مختلف
األصعدة".
يشار إلى أن حكومة عادل عبد املهدي ما
زالت تعاني نقصا ً في وزاراتها نتيجة عدم
تصويت مجلس النواب على مرشحيها.
جنايات النزاهة حتكم على نعيم
عبعوب بالسجن سبع سنوات
احملكمــة ،بعــد اطالعهــا علــى األدلة
تحصلــة في هذه القض َّيــة املُتم ِّثلة
امل ُ َّ
ُ
ي
القانون
مثلني
مل
ا
بأقوال
ني لألمانة العا َّمة
َّ
ِ

جمللس الوزراء وأمانة بغــداد
اللذين طلبا
ِ
الشــكوى بح ِّق املُتَّهمــن ،إضاف ًة إلى
قصريَّتهما
التحقيــق اإلدار ِّي املُتض ِّمن ُم ِّ
وإحالتهما إلــى القضــاء ،وتقرير ديوان
الرقابــة املال َّية ،وأقوال الشــهود وقرينة
هــروب املُتَّهمني ،التــي وجدتها احملكمة
كافي ًة و ُمقنعــ ًة إلدانتهما وفقا ً ألحكام
املادَّة  340من قانون العقوبات بداللة موادِّ
االشتراك  47و 48و 49منه.
أمر
إصــدار
وتضمن قــرار احلكم
قبض،
ٍ
وإجراء التفتيش
األصولي بح ِّق املُتَّهمني،
ِّ
وتأييد حجــز أموالهمــا املنقولة وغير
املنقولة ،مع االحتفاظ للجهات املُتضرِّرة
{األمانــة العا َّمــة جمللس الــوزراء وأمانة
بغداد} بح ِّق طلب التعويض أمام احملاكم
املدن َّية بعد اكتساب قرار احلكم الدرجة
القطع َّية.
الشرطة العراقية تتسلح بدبابات
(تي ) -72ومدرعات (بي ام بي  )1بعد
تأهيلها
وفي الوقت نفســه ،كانــت وزارة الدفاع

العراقيــة تعمــل على إصــاح معدات
عسكرية مماثلة ،وتتميز "تي -72و"بي أم
بي "-1التي مت تسليمها لقواتها بألوانها،
وبجودة أعلى ،فمثال ال توجد على معدات
الشــرطة ،شاشــات جانبيــة ،وإضاءة
باألشــعة حتت احلمراء وأجــزاء خارجية
أخرى  ،ومن املتوقع أن العناصر املفقودة،
مثل الشاشات ،ستظهر الحقًا.
اكادميي يدين الهوسات العشائرية في
احلرم اجلامعي ويعدها "سابقة معيبة"
 ،الن سيكولوجيا الســلطة في العراق
علمــت املســؤول ان يحيــط نفســه
باشخاص يقولون له ما يحب ان يسمعه،
بل أنه أحاط نفســه مبن كانوا طلبتي"،
وتابــع قائــا أن "يتحول منح شــهادة
ماجستير الى هوسات عشائرية في حرم
جامعي في  22كانون الثاني اجلاري ،فتلك
ســابقة معيبة ومخجلــة تقتضي من
شخصكم الكرمي اتخاذ اجراءات صارمة
تعيد للجامعات العراقية هيبتها".
وتناقلت وســائل اعالم وناشطو مواقع

التواصل االجتماعي مقطع فيديو يظهر
مواطنني وهم يرددون هوســات عشائرية
داخــل حرم جامعــي وخالل مناقشــة
رسالة ماجســتير الحد الطلبة بحضور
املالك التعليمي وجلنة االشراف.
وتداولت املواقع لقطات لم يتسن التأكد
من مكان وتاريــخ تصويرها جملموعة من
املواطنني يــرددون االهازيج داخل القاعة
احتفاال بنيل الدرجة العلمية.
طبول احلرب بدأت قرعها من إسرائيل
وستنطلق من سوريا لتشمل الشرق
األوسط
وأوضــح املوقع أن إســرائيل نفذت منذ
عام  2013أكثر من  100ضربة جوية ضد
القــوات اإليرانية وحلفائها في ســوريا،
شــملت الهجــوم على مطــار التيفور
العسكري ،التي تالها إسقاط الدفاعات
اجلوية الســورية مقاتلة إسرائيلية طراز
"إف — ."16
وقال املوقع إن لكل من إيران وإســرائيل
أهدافا خاصة في ســوريا ،ولكل منهما

محاذيره ،مشــيرا إلى أن هدف إسرائيل
هو الكشــف عن مواقع القوات اإليرانية
في سوريا والتعرف على حجمها وهذا ما
عملت عليه دوما وخاصة في عام .2018
وتســعى إســرائيل إلى وضــع خطوط
حمراء للقوات اإليرانية في ســوريا واحلد
من قدرتها على تهديد إســرائيل ،خاصة
فيما يتعلق باملنشآت الصاروخية.
كما تســعى إســرائيل إلى تدمير تلك
املنشــآت حلرمان إيران من استخدامها
في إطــاق صواريخ دقيقة التوجيه ،ضد
إسرائيل ،حسب املوقع.
وأوضح املوقع أن هــدف إيران من الوجود
في ســوريا عســكريا ،هو زيادة نفوذها
في املنطقة ،وتأمني ممر بري يســمح لها
بالوصول إلى البحر املتوسط عبر سوريا.
وقال املوقع إن إســرائيل تفضل مواجهة
"حزب اهلل" وإيران في ســوريا وليس في
لبنــان ،خاصة منذ  ،2011مشــيرة إلى
احلرب األهلية في سوريا فتحت اجملال أمام
الدولتني خلوض حــرب وكالة ومواجهات
غير مباشرة المتالك النفوذ في املنطقة.

وأضاف "كانت تلك احلرب جتري في لبنان
قبــل عــام  ،2011ألن احلدود الســورية
كانت هادئة خالل تلــك الفترة" ،أما اآلن
فأصبح بإمكان إسرائيل استخدام احلرب
الســورية ذريعة لتنفيــذ هجمات ضد
مواقع "حــزب اهلل" اللبنانــي والقوات
اإليرانية.
ومتتلك إيران وجودا عسكريا غير مسبوق
في سوريا يصل إلى عدة آالف من اجلنود
واملقاتلــن ،خاصــة من فيلــق القدس،
حسب التقرير ،الذي أوضح أنها خسرت
نحو  550فــردا منهم خالل وجودهم في
سوريا.
وحــذر املوقع مــن أن اخلطــر األكبر في
املواجهة بني إســرائيل وإيران في سوريا
هي وصول املواجهة إلى لبنان ،أو مناطق
أخــرى ،بصــورة تهدد بانــدالع مواجهة
إقليمة واســعة ،رمبا ال تسعى إليها أي
من تلك الدول.
ولفــت املوقع إلى تزايــد وتيرة التصعيد
علــى اجلانبني ،حيث يحــاول كل منهما
اختبار قــدرات اآلخر ،مشــيرا إلى تزايد

وتيــرة التصعيد والرد مــن كال اجلانبني،
بصورة تشير إلى أن كال اجلانبني يتوجهان
من أســلوب املواجهة غير املباشرة إلى
املواجهة املباشرة.
إكمال املنصة اإللكترونية إلعادة إعمار
واستقرار املناطق احملررة
باإلضافــة إلــى اســتراتيجية تطوير
القطــاع اخلاص ،كاشــفا ً عــن حاجة
املناطق احملررة للدعــم املتواصل ،وتنفيذ
املشــاريع الصغيرة واملتوســطة لدعم
شريحة الشباب.
الى ذلك اعربت السيدة مارتا عن تقديرها
العالــي جلهــود وزارة التخطيــط التي
اسهمت في تذليل الكثير من العقبات
التــي كانــت تكتنف عمــل املنظمات
الدولية فــي العراق ،مؤكد ًة اســتعداد
بعثــة االمم املتحــدة في العــراق لدعم
خطط الوزارة وفق االولويات التي حتددها
الوزارة ،مع مواصلة اجلهود في دعم عودة
جميع النازحني الــى مناطقهم وتوفير
فرص العمل لهم.

الملف األمني

اعتقال مطلوبين ومتهمين في عدد من مناطق بابل * تدمير  3اوكار لعصابات داعش في جزيرة تكريت
القبض على  4ارهابيين أيسر مدينة الموصل * اعتقال متهم بحوزته مخدرات جنوبي البصرة

كركوك – ضبط مزور
متكــن مكتب املفتــش العــام لوزارة
الداخلية فــي محافظة كركوك امس
االربعــاء من ضبــط أحــد املتهمني
متلبســا ً بترويج واصــدار  10هويات
أحوال مدنية ألشخاص من إحدى دوائر
األحوال في احملافظة بينهم شــخص
مطلوب على وفق املادة  4إرهاب.
وقــد متت عمليــة الضبط مــن قبل
مفرزة تفتيشية تابعة ملكتب املفتش
العــام في محافظة كركــوك ،نفذت
مهام تدقيقية وتفتيشية على إحدى
دوائر اجلنسية في احملافظة ،أثمرت عن
ضبط أحد األشخاص متلبسا ً بحيازة
 10هويات أحوال مدنية تعود ألشخاص
من ســكنة العاصمة بغــداد بينهم
شخص مطلوب بتهمة اإلرهاب.

بابل – اعتقال مطلوبني
اعلن مصدر امني في مديرية شــرطة
محافظــة بابل امــس االربعــاء عن
القاء القبض على عــدد من املتهمني
واملطلوبــن للقضاء علــى وفق مواد
وقضايا جنائية متنوعة.
وذكر املصدر إن مفارز اقســام شرطة
بابل بشتى تشكيالتها نفذت ممارسات
امنية شملت مناطق الوسط وشمال
وجنــوب احملافظــة لتنفيــذ مذكرات
قبــض ومتابعة املطلوبــن واخملالفني،
اسفرت عن القاء القبض على عدد من
املتهمني بقضايا مختلفة ،تنوعت بني
القتل العمد على وفق املادة ( 405ق ع)
والسرقة واخملدرات واالعتداء وغيرها من
املواد القانونية االخرى.
واسط – عملية نوعية
ذكــر مصدر امنــي ان مكافحة إجرام

واســط في مديرية شرطة واسط من
القاء القبض علــى اثنني من املتهمني
خالل عملية نوعيــة لقيامها بتنفيذ
اكثر من ثمان عمليات نصب واحتيال.
وأفادت املديريــة ان مجمل املبلغ الذي
متكــن املتهمني من اســتحصاله من
عمليات النصــب واالحتيال يقدر مبائة
وعشــرين مليون دينار عراقي ،مؤكدة
قيامها بإحالتهما الى اجلهات اخملتصة
لغرض استكمال االجراءات القانونية.
صالح الدين – عملية امنية
افاد الناطق باسم مركز االعالم االمني
امس االربعاء ان القوات االمنية متكنت
مــن تدميــر  3اوكار لعصابات داعش
االرهابية في جزيرة تكريت.
وذكر العميد يحيى رسول ان" القوات
األمنيــة ضمن قيــادة عمليات صالح
الدين وخــال عملية في جزيرة تكريت

متكنــت مــن العثــور علــى  ٣أوكار
لالرهابيني"  ،مضيفا ان" االوكار حتتوي
 ١٤٠صاعــق كهربائي و ٢٥بطارية و٣٠
صاعق ســلك و ٧٥متر سلك فتيل و٣
صمامــات هاون عيــار  ١٢٠ملم وكامت
صوت محلــي الصنع ورمانــة يدوية
ومغناطيس عدد  ٨وعبوة نوع سبحة.
كربالء – حملة تطوعية
تواصل قيادة شرطة محافظة كربالء
جهودها التطوعية للمشــاركة مع
الدوائر احلكوميــة ومنظمات اجملتمع
كافة من اجل تعزيز التعاون اجملتمعي
بني القوات االمنية وأفراد اجملتمع .
وذكرت شــرطة احملافظة امس االربعاء
ان فــوج طــوارئ كربــاء الثاني نفذ
حملة تطوعية كبرى لعدد من مدارس
احملافظة مت خاللها صيانة اكثر من 200
رحلة مدرســية وإعــادة تأهيل أربعة

مدارس ضمن قاطع املســؤولية وذلك
دعما للعملية التربوية.
الديوانية – اطالقات نارية
ألقت سيطرة درع اجلنوب في محافظة
الديوانية امس االربعــاء القبض على
مخالف من سكنة محافظة بابل بعد
أن وجد بحوزته  ٥٦أطالقة كالشنكوف
ورمانة يدوية .
كما متكنــت مفــارز مركز شــرطة
احلمزة والشــنافية والدغارة وقســم
مكافحــة اإلجرام من إلقــاء القبض
على ٤متهمني بقضايا جنائية تتعلق
بالنصــب واالحتيــال وتهريب النفط
وجتارة احلبــوب اخملدرة والقتــل و ذلك
بعد جمــع املعلومات عنهم والتعرف
على محــل تواجدهم من قبل املصادر
اخلاصة.

نينوى – اعتقال ارهابيني
كشف الناطق باســم وزارة الداخلية
امــس االربعــاء بان قــوة أمنية القت
القبــض علــى أربعــة مــن ارهابيي
عصابات داعــش في اجلانب األيســر
ملدينة املوصل.
وقال الناطق اللواء سعد معن ان "فوج
طوارئ الشرطة السابع التابع لقيادة
شرطة نينوى وبنا ًء على مذكرات قبض
قضائيــة القــى القبض علــى أربعة
عناصر من عصابــات داعش اإلرهابية
والذيــن كانوا يعملــون مقاتلني فيما
يسمى بديوان اجلند وضبطت عجلتني
تعود ملكيتهما لعناصر داعش امللقى
القبض عليهم حالياً".
وأضــاف ان "هذه العمليــة جاءت في
مناطق ،حــي االنتصار والعطشــانة
والوحدة والكرامة ،في اجلانب األيســر
ملدينة املوصل".

البصرة – اعتقال إيراني بحوزته
مخدرات
متكنت مفارز شعبة مكافحة اخملدرات
في مديرية شــرطة كمــارك املنطقة
الرابعة في البصرة التابعة الى قيادة
قوات احلــدود امس االربعــاء من القاء
القبض علــى احد املتهمــن بجرمية
تعاطي املواد اخملــدرة وضبطت بحوزته
كميــة مــن املواد اخملــدرة مــن نوع (
كرستال).
كما متكنت مفارز شرطة في الكمرك
اعاله مــن القاء القبــض على متهم
ايراني اجلنسية وضبطت بحوزته ماده
مخدرة من نوع كرســتال وهيروين  ،اذ
مت اتخاذ االجــراءات املطلوبة وتنظيم
محضر ضبط أصولــي متهيدا لعرض
االوراق التحقيقية أمام انظار الســيد
قاضي التحقيق.
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العادلي يبحث مع
المعهد الهولندي تحديث
استراتيجية الموارد المائية
بغداد _ الصباح الجديد:
بحث وزير املــوارد املائية د.جمــال العادلي في
مكتبه مع خبراء معهــد  IHEالهولندي اعداد
مكونات عمل حتديث الدراســة االستراتيجية
ملوارد املياه واالراضي في العراق واالستفادة من
خبراتهم في مجال تطوير املوارد املائية .
كما تضمــن االجتماع مناقشــة بنود مذكرة
التفاهــم املوقعة بــن البلدين وابــدى الوزير
االستعداد التام للتعاون وتدريب مالكات الوزارة
الطالعهم على احدث اســاليب التكنولوجيا
املتبعة في القطاع االروائي واملائي.
من جانــب اخر تفقد الوزير املشــاريع االروائية
في محافظتي الديوانيــة واملثنى يرافقه عدد
من املديرين العامني املعنيني ومدراء الدوائر في
احملافظتــن  ،والتقى مجموعــة من الفالحني
واملزارعني واستمع الى طلباتهم ومقترحاتهم
بشــأن توزيــع احلصــص املائية وتوفيــر املياه
لالراضي الزراعيــة ضمن مناطقهــم  ،واوعز
باالســراع في ايجاد احللول الفورية ملشــكالت
الفالحني وكذلك االيعاز بزيادة االطالقات املائية
في شط احللة الى  140مترا مكعبا في الثانية
بدال من  110امتار مكعبــة في الثانية لتأمني
احلصص املائية حملافظات بابل والديوانية واملثنى
.كما دعا الوزير الى تعاون اجلميع وعدم التجاوز
على احلصص املائية واستعمال الطرق احلديثة
في االرواء لتقنني اســتعمال املياه وزيادة الغلة
الزراعية  ،مضيفا ان الوزارة تقوم حاليا باعمال
تبطني القنــوات االروائية لتقليــل الضائعات
املائيــة  ،اضافة الى القيام بزيــارة الى معمل
انتــاج القنــوات االروائية املعلقــة التابع الى
شركة الفاو العامة لتنفيذ مشاريع الري  ،كما
قام الوزير بوضع حجر االساس حملطة ضخ تعزيز
الرميثة العمودية بتصريف  15مترا مكعبا في
الثانية لتعزيز شط الرميثة

االعمار تعيد تأهيل
جسر تكريت العلم في
صالح الدين
بغداد _ الصباح الجديد:
تواصــل وزارة االعمار واالســكان والبلديات
واالشغال العامة اعمال مشروع اعادة تأهيل
جسر تكريت العلم في محافظة صالح الدين
 ,بتمويل من صندوق اعادة أعمار املناطق احملررة
عن طريق شــركة الفاو الهندسية العامة
وبأشــراف دائرة الطرق واجلســور التابعتني
للوزارة  .وذكر املركز االعالمي للوزارة ان اعمال
املشــروع تضمنت معاجلــة وترميم الفضاء
رقم ( )14واكمــال اعمال اجلســر العقدية
والطريق البديــل (التحويلة املوقته) واالضرار
احلاصلة بسبب السيول والفضيانات في هذا
الطريق ومعاجلــة هذه االضرار والتغلب على
جميع املشــكالت واملعوقات من اجل اعادة
اعمار هذا اجلسر احليوي في احملافظة .
يذكر ان شــركة الفاو الهندســية العامه
ســبق ان اجنزت تأهيل عدة جســور لصالح
صنــدوق إعادة أعمــار املناطق احملــررة منها
اعادة اعمار جســري امام ويس في محافظة
ديالى وجســري الضلوعية فــي محافظة
صالح الدين واعادة اعمار جسر املوصل الرابع
وحاليأ تقوم باعادة تأهيل جسر الدراجي في
محافظة املثنى.

الصحة تبحث تطبيق
مشروع االفالم الورقية
الجهزة االشعة
بغداد _ الصباح الجديد:
عقــد مدير عــام دائرة صحة بغــداد الكرخ
الدكتور جاسب لطيف احلجامي اجتماعا مع
املدير املفوض لشركة بقاع االسطورة والوفد
املرافق لــه لبيان امكانية تطبيق مشــروع
طباعة االفالم الورقية الجهزة االشــعة في
احد مستشفيات الدائرة .
واكد احلجامــي ان الدائرة تســعى لتطوير
اخلدمات الطبية والعالجية وجميع اخلدمات
الطبية الساندة ومواكبة التطورات احلاصلة
في شــتى اجملاالت الطبية وتعمــل الدائرة
على تذليل جميــع املعوقــات والصعوبات
التي تعتــرض عمل الشــركة  ،موجها الى
ضرورة متابعة واصالح املشــكالت املتكررة
في املشــروع املنفذ ســابقا في مستشفى
اليرموك التعليمي .

اعداد كبيرة دخلت بطرق غير شرعية الى البالد

لـجنـة فـي وزارة العـمل لـحـل المـشكـالت
المتعلقـة بالعـمالـة االجنـبيـة

بغداد _ الصباح الجديد:
بحــث وزيــر العمــل والشــؤون
االجتماعيــة الدكتور باســم عبد
الزمــان مع ســفير بنغالديش لدى
العراق ابو مكصــود محمد فرهاد
املشــكالت التي تواجــه العمالة
البنغاليــة فــي العــراق  ،واعلن
تشكيل جلنة ملتابعتها بالتنسيق
مــع اجلهــات املعنيــة كوزارتــي
الداخليــة واخلارجيــة .وقال الوزير
خــال لقائــه الســفير البنغالي
والوفد املرافق لــه ان هناك اعدادا
كبيرة من العمالــة االجنبية غير
مســيطر عليها ومعظمها دخلت
بطرق غير شرعية الى البالد  ،مؤكدا
انه بدأ منــذ توليه مهــام الوزارة
بالعمل علــى هذا املوضوع وتدقيق
العمالة املوجودة بغية الســيطرة
عليها .واضاف الوزير ان املشكالت
التي تواجه العمالة البنغالية في
العــراق حتتاج الى تعاون وتنســيق
جميع اجلهات املعنية ومن ضمنها
وزارتي الداخلية واخلارجية لضمان
عدم تســرب العمالة واستغاللها
في مهن او وظائف غير التي جاءوا
من اجلها  ،داعيا السفارة البنغالية
تزويــد الــوزارة بجميــع البيانات
املتعلقــة بالعمالــة البنغاليــة
وعددهم في البــاد .واوضح الوزير
ان الوزارة جلأت الى تشــكيل جلنة
متخصصة لتدقيق جميع العمالة
االجنبية املوجودة فــي العراق بدال
من ايقاف دخولهــا للحيلولة دون
تأثير هذا االمر على بعض الشركات
العاملة في العراق  ،مشيرا الى ان
اللجنة ستنظر بجميع املشكالت
واملقترحات التي تقدم بها السفير
بخصوص العمالــة البنغالية ،وان
مخرجــات اللجنة ســتعمم على
جميــع اجلهــات املعنية مبــا فيها
السفارة .واستمع الوزير ايضا خالل
االجتماع الى بعض املشكالت التي

اكدت وزارة
العمل ان هناك
اعدادا كبيرة من
العمالة االجنبية
غير مسيطر عليها
ومعظمها دخلت
بطرق غير شرعية
الى البالد  ،وباشرت
بعمليات التدقيق
بغية السيطرة
عليها

العراق يعترف بوجود اعداد «كبيرة» من العمالة االجنبية
تواجه العمالة البنغالية في العراق
كاصدار ســمات الدخول ( الفيزا )
واالقامــة ومســتحقات العمالة ،
فضال عن مناقشة مذكرة التفاهم
املوقعة بني اجلانبني التي مت جتديدها
في العام  . 2018على صعيد متصل
تســعى وزارة العمــل والشــؤون
االجتماعية الى التوســع في عمل
اللجان التفتيشية لشمول العمل
اجلبري وعمالة االطفــال باجراءات
التفتيش  .واوضــح مدير عام دائرة
العمل والتدريــب املهني املهندس
عمار عبد الواحد خــال اجتماعه
مــع موظفــي قســم التفتيش،

لبحث آليــة العمل امليداني للجان
التفتيشــية واهم املعوقات التي
تواجــه عملها والســبل الكفيلة
بتطوير ادائها .واكــد املدير العام
ضــرورة مراقبــة تطبيــق احكام
قانوني العمــل والتقاعد والضمان
االجتماعــي للعمال وعقود العمل
الفرديــة واجلماعيــة ومتابعــة
العمالــة االجنبية مــع توفير آلية
لتلقــي الشــكاوى مــن العمال
 ،وان املــدة املقبلــة ستشــهد
انتقالة نوعية في عمل القســم
مــن خالل رفــع شــعار التفتيش
النوعي الذي سيشــمل تشخيص

العمل اجلبــري وعمالــة االطفال
واجــور العمال ،فضال عن شــمول
العمال وتشــخيص حاالت اصابة
العمل .كما شــدد علــى متابعة
عمالة االطفــال وتوفير احصائيات
بخصوصها ومتابعــة مكافحتها
واحالة اصحاب العمل اخملالفني الى
محاكم العمل اخملتصة ،ووجه برفع
التقارير التفتيشــية بشكل يومي
وتشكيل جلنة ملتابعة عمل القسم
واملفتشــن .الى ذلك تستمر وزارة
العمل بحمالتها التفتيشية على
الشركات االستثمارية العاملة في
البصرة وقد متت زيارة شركات (ايني

العاملــن االجانب في الشــركات
النفطيــة والتأكد مــن وضعهم
القانوني إللــزام تلك الشــركات
بتشــغيل  50%مــن العمالــة
الوطنية حســب النســبة احملددة
مبوجب التعليمات .علما ً ان احلملة
ستشمل جميع الشركات العاملة
في شــتى القطاعــات ،وان الوزارة
ســتفرض عقوبات علــى اخملالفني
لقانون وتعليمات تشغيل العمالة
الوطنيــة ولــن تســمح للعمالة
االجنبيــة بالعمل داخل العراق من
دون احلصــول على اجازة العمل من
الوزارة.

االيطاليــة ،والفيحــاء للمقاوالت
العامة ،وايكولوج ،والدير املتحدة،
واجملتبى للكونكريت اجلاهز ،واوراك
للخدمــات الهندســية ،وســما
الفيحاء ،واملطورة العاملية لالجهزة
االلكترونيــة ،والراشــد للنقــل
واخلدمات واملقاوالت).
وكانــت وزارة العمــل والشــؤون
االجتماعيــة قد اطلقــت حملة
تفتيشــية في البصرة تستهدف
الشــركات النفطية املتعاقدة مع
وزارة النفــط لغرض إنفــاذ قانون
العمل رقم  ٣٧لســنة  ،٢٠١٥الذي
ســيتم على اثــره تدقيــق بيانات

تقارير فنية تؤكد انتشار اجهزة تشويش غير مرخصة في العراق
بغداد _ الصباح الجديد:
أشــارت تقارير فنية للجان التفتيش
اخملتصة واملشــكلة برئاســة هيئة
االعالم واالتصاالت وشركة زين العراق
خالل املســح امليداني عن انتشــار
وتركيب وبيع اجهزة تشويش وحجب
ترددات مجهولة الصنع بشكل كبير
في الفترة املاضية في أماكن متعددة
في العاصمــة بغــداد واحملافظات.
هذا وقد قدمت الشــركة للجهات
اخملتصــة الدالئل الفنيــة والعينية
املوثقة بالصور لتلــك االجهزة التي
تركــب وتنصب في بعــض االحيان
على مدارس وجامعات ورياض اطفال
ومقرات مؤمنة والسيارات املتحركة
للشــركات االمنية والتــي أثبتتها
اللجــان الفنية اخملتصة والتي قامت
باملسح امليداني برئاسة هيئة االعالم
واالتصــاالت والتــي ثبــت انعكاس
تأثيرها ســلبا ً على مؤشــرات جودة

ان «اجلانب املهم والــذي يثير القلق
بذلك هو مدى تأثير أجهزة التشويش
تلك علــى عمل األجهزة االلكترونية
األخرى والســيما األجهــزة الطبية
كمنظم ضربات القلب وعلى أجهزة
الكمبيوتــر وغير ذلك مــن األجهزة
اليوميــة التي تعتمــد على نبضات
أو اشارات الســلكية ومنها الهاتف
النقال».
هــذا وطالبت الشــركة من اجلهات
اخملتصــة التدخــل لوضــع القيود
القانونية الالزمة للحد من انتشــار
تلك االجهزة وازالتها ومنع استيرادها
وبيعهــا في االســواق احمللية كونها
تســبب ضررا ً صحيا ً كبيــرا ً اضافة
الى تأثيرها الســلبي علــى تقليل
مستوى جودة اخلـدمـــة املقـــدمة
للمشــتركني محتفظة بحقـــها
القـانـــوني تـجـــاه املـــخالفني
لالنـظمة والتـعليمات.

اخلدمة ،وهو ما يسبب أيضا مخاطر
صحية عظيمة كــون هذه االجهزة
مجهولــة الصنــع ال حتتكــم الى
املقاييس واملعاييــر الدولية والبيئية
التي تعتمدها شــركات االتصاالت
العامليــة وتصنعها مثل اريكســون
او هــواوي او نوكيــا والتــي تعتمد
عليها جميع شركات االتصاالت في
العالم .هذا وكشــفت التقارير أن
تلك االجهــزة غير مرخصــة وتباع
في االســواق العراقية وتركب بطرق
غير مشــروعة و بــدون أي موافقات
تنظيميــة او امنيــة أو صحية من
اجلهــات اخملتصــة وتســبب تداخل
وتشويش وفي معظم االحيان حجب
لشــبكات االتصاالت الالســلكية
ومنها أجهــزة الهاتف النقال والتي
تؤثر على مشــتركي الشركة والذي
بلغ عددهم  16مليون مشــترك في
كافة محافظات العراق .وتابع التقرير

انجاز اعمال صيانة وتشغيل وحدات توليدية في بغداد والمحافظات
بغداد _ الصباح الجديد:
اجنزت املالكات الهندسية والفنية
في الشركة العامة املذكورة اعمال
تشــغيل الوحدة التوليدية الثانية
في محطة كهرباء واسط احلرارية
وربطها مبنظومة شبكة الكهرباء
الوطنية بعد االنتهــاء من اعمال
الصيانة ضمن اخلطــة املعدة من
قبل مالكات الشــركة  ،وتأتي هذه
االعمال من ضمن خطة الصيانات
استعدادا ً الستقبال فصل الصيف
املقبــل .كمــا باشــرت املالكات
الهندســية والفنية في الشركة
العامة النتاج كهرباء اجلنوب اعمال

صيانة الوحــدة التوليدية الرابعة
في محطــة الناصريــة احلرارية ،
وتضمنت االعمــال صيانة املراوح
الدوارة والبيرنكات واملسخنات الى
جانــب إجراء صيانة شــاملة على
أجهزة الســيطرة والقياس  ،ومن
املؤمل ادخال الوحــدة إلى العمل
في الوقت املقرر وربطها مبنظومة
الشبكة الوطنية .
الــى ذلــك باشــرت املــاكات
الهندســية والفنية في الشركة
العامة النتــاج كهرباء الوســط
اعمــال صيانة الوحــدة التوليدية
الرابعة فــي محطة الدورة احلرارية

 ،وتضمنت االعمال اجراء الصيانة
على منظومة مرشــات محوالت
الوحدة احلرارية الرابعة ,الى جانب
صيانــة احملولة الرئيســة وصيانة
وتنظيف صمامــات الغمر املائي ،
اضافــة الى فتح نوزالت املرشــات
وتنظيفهــا واعــادة جتهيزهــا ،
فيمــا اجنزت املالكات الهندســية
والفنية في محطة كهرباء ســد
حمرين ربط قابلواالنارة للشــبكة
 132كيلــو فولــت بعــد اصالحه
نتيجة تعرضه لعطــب في غرفة
القابلــوات في وقت قياســي .من
جانبها اجنزت املالكات الهندســية

والفنية في شــبكة نقل الوسط
التابعــة للمديريــة العامة لنقل
الطاقة الكهربائيــة في املنطقة
الوســطى اعمال صيانة محطة
اسكان اخلر التحويلية  ،وتضمنت
االعمال تنظيف البازبارات احلاملة
لقابلــوات احملولة مــن جهة خانة
احملولة الرئيسة رقم ٢جهة٣٣ك.ف
 ،الى جانب اســتبدال محوالت تيار
عــدد( ) ٢جهــد  ٣٣ك.ف للخانة
نفســها للطــور(  ,)R,Sاضافــة
الى فحص العازليــة  .كما اجنزت
املــاكات الهندســية والفنيــة
فــي دائــرة توزيع كهرباء واســط

التابعــة للشــركة العامة لتوزيع
كهرباء الوســط اعمــال صيانة
الشــبكة الكهربائيــة فــي عدد
مــن مناطــق محافظة واســط ،
وتضمنت االعمال صيانة الشبكة
الكهربائية واجراء اعمال الصيانة
الطارئــة للمحطــات واحملــوالت ،
ففي قضاء العزيزية متكنت مفارز
صيانة كهرباء العزيزية من اصالح
احملولــة املعطوبــة فــي منطقة
(حواس) اضافة الى اصالح محولة
معطوبة اخــرى في منطقة (احلي
العسكري) فيما مت موقعيا تصليح
محولــة عاطلة ثالثــة تابعة الى

محطة ضخ املاء اخلابط  ،فضال عن
اصالح القطوعــات احلاصلة على
اســاك منطقة (حواس) بســبب
زيادة االحمال وبهدف احلفاظ على
اســتمرار عمل احملطات التحويلية
التي تقــع ضمن مســؤولية فرع
توزيع كهرباء واســط كما اجريت
اعمــال الصيانــة الدوريــة حملطة
الكــوت اجلديــدة ( )11/132ك.ف
اضافة الى اجراء الصيانة الطارئة
على محطــة النعمانية ()11/132
ك.ف كمــا مت االنتهاء مــن اعمال
الصيانــة للمحطة الفرنســية
( )11/132ك.ف في الصويرة .

وزير االعمار يواصل جهوده بتوزيع قطع اراضي سكنية للمواطنين
جعفر هاشم السراي
تعد مشكلة السكن وتأمني سكن
الئق للمواطنني من أهم املشكالت
التي تواجه الدولــه في هذه املرحلة
اذ يعانــي بلدنا منذ عقــود من ازمة
حقيقيه ومزمنه في قطاع السكن
وذلك ألسباب عديدة أهمها انشغال
البلد باحلــروب العبثيه التي ارتكبها
النظام الســابق حيث حتولت موارد
الدولــه الــى القطاع العســكري
واجملهــود احلربــي فــي الثمانينات
ومن ثم فــرض احلصــار االقتصادي
الــذي عطل جميــع مفاصل الدولة
في التســعينيات وبعــد عام 2003
بقيت املشــكلة على حالها من دون
معاجلــات حقيقيــة والدليل على
ذلك هو تخصيص مبالغ بائسة الى
قطاع الســكن في جميــع موازنات

الدوله وكذلك تعثر االســتثمار في
البنى التحتية ونتج عن ذلك انتشار
السكن العشوائي بشكل كبير جدأ
وكذلك زياده املشــكالت في االحياء
الفقيرة بســبب كثرة افراد العائله
الواحــدة وانشــطارها فاصبحــت
مشكلة السكن متثل العائق االكبر
امام املواطن العراقي .
وقد اظهرت الدراســات اخلاصة بهذا
الشــان حاجة العــراق الفعلية من
( )5-2مليــون وحــدة ســكنية وقد
سيســتمر هذا العجز بالزيادة اذا ما
أخذنا بنظر االعتبار ايضا دمار البنى
التحتية للمناطق احملررة من عصابات
داعش اجملرمــه والتي يحتــاج اعادة
بناءها وتاهيلها الى مبالغ كبيرة في
ظل التقشف وقلة املوارد املاليه التي
يعانــي منها بلدنا وهــذا حتدي اخر
يضاف الى كاهــل احلكومة املثقله
بالهمــوم وعلية البد ان تكون احللول

تأمني سكن الئق للمواطنني من أهم املشكالت التي تواجه الدوله

املوضوعــه لها حلول اســتراتيجية
شاملة ومن هذا املنطلق جاءت مبادرة
دولة رئيس الوزراء بضرورة توزيع قطع
اراضي ســكنية للمواطنني و تتولى
وزارة االعمــار واالســكان والبلديات
واالشــغال العامــه هــذه املهمة
وعلى الفور قام الســيد وزير االعمار
واالســكان االســتاذ بنكني ريكاني
بتشــكيل فرق عمــل متخصصة
لتنفيــذ هذا االمــر والقيــام بجرد
االراضي وفرزها في بغداد واحملافظات
ومن خــال متابعتنا نــرى بان هناك
جديه كبيرة ونشاط مستمر للسيد
الوزيــر وذلك من خــال االجتماعات
واللقاءات املســتمرة واملتواصلة مع
هذه اللجان الســتعراض اخملططات
ومناقشــة الرؤى واالجراءات املتخذة
لتحقيــق هــذا املشــروع الوطني
الكبيــر الــذي ســينصف جميــع
طبقــات الشــعب العراقي وخاصة

الفقيرة والكادحة منها ويشــعرها
بانتماءهــا احلقيقــي لهــذا الوطن
وحسننا فعل الســيد الوزير عندما
اشــرك مستشاره لشــؤون االعمار
والبلديات املهندس احمد اسماعيل
مجيــد بهــذا املوضــوع كونه من
الكفاءات العراقيــة التي كانت لها
بصمه واضحــة في عمليــة اعادة
اعمار العراق في بداية التسعينيات
وهو رجل مهني وميداني ومتابع من
الطراز االول ونتمنى ان يكون املشرف
على جميع مشــاريع بناء الوحدات
الســكنية وانا على يقني مطلق بان
النتائج ستكون ايجابية جدا وذالك
من خالل ادخــال تقنيات جديدة في
البناء وســرعه االجناز ودقة التنفيذ
وهنا البد من اجلميع وخاصة وسائل
اإلعالم اخملتلفه بدعم ومــؤازرة وزير
االعمار واالسكان إلجناح هذا املشروع
واهلل ولي التوفيق .

اعالن
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قتيالن وإحراق تمثال
لتشافيز ومركز
للشرطة في فنزويال
الصباح الجديد ـ وكاالت:
أضرم احملتجون فــي فنزويال الليلة املاضية النار
في مركز للشــرطة في مدينــة بويرتو كابيلو
بوالية كارابوبو ،وأحرقوا متثاال للزعيم الفنزويلي
الراحل هوغو تشافيز في مدينة سان فيليكس.
وانتشــرت في مواقــع التواصــل االجتماعي
تســجيالت تصور ارتفاع ســحب الدخان فوق
مبنى الشــرطة املذكور ،وحتدث السكان على
إطــالق للنار فــي املنطقة.وفي مدينة ســان
فيليكــس بواليــة بوليفار أحــرق املتظاهرون
امــس االول الثالثــاء متثــاال لتشــافيز ،حيث
تتعرض متاثيلــه للتدنيس فــي مختلف مدن
فنزويــال .وكتب الصحفــي الفنزويلي املعروف
رومان كاماتشــو على تويتر ،أن عدد القتلى في
فنزويال خالل احتجاجات الليلة املاضية قد بلغ
شخصني .وبدأت حملة احتجاجات ضد الرئيس
نيكــوالس مادورو في العديد مــن مدن فنزويال
أمــس االول الثالثاء ودعــا معارضوه ،لتنظيم
مســيرات احتجاجية اعتبارا من اليوم املذكور
فــي مختلف أرجاء في البــالد ،فيما دعا أنصار
مادورو لتنظيم مسيرات تأييد له اليوم.

اقرار قانون أميركي
يمنع االنسحاب من
حلف األطلسي
الصباح الجديد ـ وكاالت:
أقر مجلس النواب األميركي امس االول الثالثاء
تشــريعا يهدف إلــى منع انســحاب الواليات
املتحدة من حلف شــمال األطلسي ،في حتذير
للرئيــس دونالد ترامــب من محاولــة اإلقدام
علــى مثل هذه اخلطوة .وأقر اجمللس الذي يقوده
الدميقراطيــون مشــروع القانــون بدعم من
احلزبني الرئيســيني إذ حصل على موافقة 357
نائبا مقابل  ،22وجــاءت كل األصوات الرافضة
مــن اجلمهوريني .ويحال مشــروع القانون بعد
ذلك إلى مجلس الشــيوخ الذي يسيطر عليه
اجلمهوريــون حيث ال يزال مســتقبله غامضا
برغم طرح إجراء مشابه هناك .وقال مشرعون
دميقراطيون في مؤمتــر صحفي قبل التصويت
إنهم يشــعرون بالقلق مــن التقارير عن قلة
تقدير الرئيس اجلمهوري للحلف الذي تأســس
قبــل  70عاما ويضم الواليــات املتحدة وكندا
وحلفاء في أوروبا .وذكرت صحيفة نيويورك تاميز
األسبوع املاضي أن ترامب أبلغ مستشاريه عدة
مرات خالل العام  2018بأنه يريد االنسحاب من
حلف األطلسي.

انقرة تسعى إلقامة «منطقة آمنة» في شمال دمشق

بوتين واردوغان يبحثان في موسكو الملف السوري
متابعة ـ الصباح الجديد:
عقد الرئيس الروســي فالدميير
بوتــني ونظيــره التركي رجب
طيب اردوغان في موسكو امس
األربعاء ،محادثات حول سوريا ،اذ
تسعى انقرة القناع املسؤولني
باقتراحهــا اقامــة «منطقة
آمنة» في شمال سوريا ملنع أي
حكم ذاتي كردي على احلدود.
ويقــف الرئيســان على طرفي
نقيض مــن األزمة الســورية،
فروسيا تقدم الدعم للحكومة
الســورية بينما تدعــم تركيا
فصائل مسلحة معارضة حتارب
نظام الرئيس بشار االسد.
ورغم اخلالفــات ،يعمل البلدان
معا وبشــكل وثيق على إيجاد
حل سياسي للحرب املستمرة
منذ سبعة أعوام.
وقد اتفقت روسيا وتركيا على
تنســيق عملياتهما امليدانية
في ســوريا بعد إعالن الرئيس
االميركي دونالد ترامب املفاجئ
الشهر املاضي بسحب القوات
األميركية من هناك.
وقال اردوغان في خطاب اإلثنني،
انه ســيبحث مع بوتني اقتراح
ترامب انشــاء «منطقة آمنة»
تسيطر عليها تركيا في شمال
ســوريا .وقد أبدى ترامب تأييده
لهــذه الفكرة فــي منتصف
كانون الثاني.
اال ان األكــراد املتحالفــني
مع الواليــات املتحــدة والذين
يسيطرون على اجلزء االكبر من
شمال سوريا يرفضون الفكرة
خوفا من هجوم تركي محتمل
ضد املناطــق التــي تقع حتت
سيطرتهم.
ومن املرجح ان تعارض موسكو
أيضا الفكــرة الن بوتني يدافع
منذ بدايــة النزاع عــن ضرورة
اســتعادة النظــام الســوري
السيادة على كل أراضي البالد.
كما أن وزير اخلارجية الروســي

روسيا تقدم
الدعم للحكومة
السورية بينما
تدعم تركيا
فصائل مسلحة
معارضة تحارب
نظام الرئيس
بشار االسد

بوتني واردوغان
سيرغي الفروف اعتبر االسبوع
املاضي ان شــمال سوريا يجب
ان ينتقل الى ســيطرة النظام
السوري.
وقــال الفــروف انــذاك «نحن
علــى قناعة بأن احلــل الوحيد
واألمثل هو نقل هــذه املناطق
لســيطرة احلكومة السورية»
مضيفا «نرحب ونؤيد االتصاالت
التــي بدأت اآلن بــني ممثلني عن
األكراد والســلطات الســورية
كــي يتمكنوا من العــودة إلى
حياتهم حتــت حكومة واحدة

طالبان تفاوض األميركيين

وترتكب مجزرة في أفغانستان
الصباح الجديد ـ وكاالت:
ارتفع عدد القتلى ،خالل هجوم شــنّته حركة
"طالبان" على قاعدة ألجهزة االســتخبارات
األفغانية ،إلى .65
وتزامــن هذا احلــدث ،مع إعــالن احلركة إجراء
جلسة محادثات أخرى مع الواليات املتحدة.
وفجر مسلحون عربة "هامفي" مفخخة في
ّ
منشــأة التدريب التابعة لالستخبارات ،قبل
وصول سيارة أخرى تنقل مسلحني فتحوا النار
على العناصر ،في إقليم ميدان وردك وســط
أفغانستان.
وأعلن محمد ســردار بختيــاري ،نائب رئيس
مجلس اإلقليــم ،انتشــال  65جثة من حتت
األنقــاض ،فيما حتدث مســؤول أمني بارز عن
مقتل  70شــخصا ً في الهجوم الذي أدى الى
اجملمع.
انهيار جزء من السقف في ّ
وأســف رئيــس اجمللــس احمللي أختــر محمد
ِ
طاهري لـ"خسارة ضخمة" ،وزاد" :قوات جهاز
االســتخبارات مد ّربة و ُمعدة في شكل أفضل
من عناصر الشــرطة واجليش األفغاني الذين
ميوتون بأعداد قياسية".
وأشار الى أن املهاجمني اقتحموا القاعدة وهم
زي القوات اخلاصة األفغانية.
يرتدون ّ
وتع ّرضــت القوات األفغانية خلســائر فادحة،
منذ سحب احللف األطلسي قواته املقاتلة من
البالد عام .2014
وأعلن الرئيــس األفغاني أشــرف غني العام

املاضي مقتل حوالى  30ألف جندي وشــرطي
أفغانــي ،مبعدل حوالى  20يوميــاً ،منذ العام
 ،2015عندما تولت القــوات احمللية األمن من
"األطلسي".
وكان الفتا ً أن "طالبــان" أعلنت بعد اجملزرة أن
ممثلــني عنها التقوا مســؤولني أميركيني في
الدوحة.
وقال الناطق باسم احلركة ذبيح اهلل مجاهد:
"بعد موافقة األميركيــني على جدول أعمال
حتضيــري إلنهاء غزو أفغانســتان واحلؤول دون
أن ت ُســتخدم ضد بلــ ٍد آخر ،جــرت محادثات
مــع ممثلني أميركيني فــي العاصمة القطرية
الدوحة".
يأتي إعالن "طالبان" فيما أنهى املوفد األميركي
املك ّلف ملف أفغانستان زملاي خليل زاد جولة
إقليمية ،زار خاللها باكستان والهند والصني
وأفغانســتان .وكتب في "تويتر" بختام زيارته
إســالم آباد" :نســير في االجتاه الصحيح مع
تطورات جديدة تأتي من اجلانب الباكســتاني
الذي س ُيعلن عن النتائج".
وتـــأمل الواليات املتحــدة بأن تبــدأ احلركة
مـحـــادثات مـــع احلـــكومة األفـغـانـيـة،
متهيدا ً لتـســـوية نــــزاع مـســـتمر منـذ
الـغـــزو األمـــيركي عـــام  ،2001لـكـــن
"طـالـــبان" ترفـــض ذلك وتعتبر أن تلـــك
احلـكومة مـجـ ّرد "دمـــية مـتحـركة" فـي
يـد واشنـطـن.

صيني مبعوثا امميا خاصا

الى البحيرات شرق افريقيا
الصباح الجديد ـ وكاالت:
عــني االمني العــام لــالمم املتحــدة انطونيو
غوتيريش امس االول الثالثاء سفيرا صينيا هو
هوانغ تشيا مبعوثا خاصا جديدا الى منطقة
البحيرات العظمى في شــرق إفريقيا ،للمرة
االولى بالنســبة للصني ما يــدل على تنامي
دورها في املنظمة الدولية.
وقال مصدر دبلوماسي صيني لوكالة فرانس
برس «إنه أول مبعــوث خاص صيني» ،الن االمم
املتحدة تقــول ان ليس لديها علم بســابقة
مماثلة منذ نحو عشرين عاما.
والصني الضالعة كثيرا دبلوماسيا واقتصاديا
في افريقيا ،أصبحت فــي االونة االخيرة ثاني
مســاهم مالي في االمم املتحدة بعد الواليات
املتحدة ،وهي املكانة التي كانت حتتلها اليابان.
وبلغــت حصة الصني حاليــا  12%من موازنة
عمل االمم املتحدة و 15%مــن موازنة عمليات
حفظ السالم.
والصــني العضــو الدائم فــي مجلس االمن
الدولي متلك حق النقض وهي مســاهم كبير
أيضــا في ارســال قوات ضمــن مهام حفظ
السالم التابعة لالمم املتحدة حيث ينتشر أكثر

شؤون عربية ودولية

من  2500جندي صيني ضمن بعثات في مالي
وجمهوريــة الكونغــو الدميوقراطية وجنوب
السودان ولبنان.
ومنطقــة البحيــرات العظمى التــي حتاول
االمم املتحدة ارساء االســتقرار فيها منذ عدة
ســنوات تضم دوال مثــل بورونــدي واوغندا
وجمهورية الكونغو الدميوقراطية ورواندا.
وســيخلف املبعــوث الصينــي اجلديد لتلك
املنطقة اجلزائري ســعيد جينيت الذي انهى
مهمة استمرت أربع سنوات.
ويقع مكتب املبعوث اخلاص ملنطقة البحيرات
العظمى في نيروبي.
وأكدت االمم املتحدة في بيان أن الدبلوماســي
الصينــي لديــه اكثر مــن  30ســنة خبرة
دبلوماســية في العالم وخصوصا في افريقيا
حيث تولى عدة مـهـام رفيعة املستوى.
وكان الدبلومـــاسي خـصـوصـــا ســـفيرا
للصني في النيجر ( )2012-2009والسنـــغال
) )2015-2012وجمهوريــة الكونـــغو
الدميـوقـراطـــية ( )2018-2015كمـا عـمـل
سـابـقـا فـي سفارتـي الصـني في الـغـابـون
وفـرنسا.

دول تدخل خارجي».
قمة مع ايران
وبعد نحو ثماني ســنوات من
الصراع الدامي في ســوريا ،أدى
قرار االنســحاب األميركي إلى
تعزيز حملة النظام الســوري
املدعومة مــن روســيا إلعادة
فرض السيطرة على البالد.
فالقــوات الكردية التي باغتها
إعــالن ترامب ســحب اجلنود
األميركيني ،طلبت املســاعدة
من النظام الســوري ملواجهة

التهديد املتمثل بهجوم تركي.
وأشاد الكرملني بدخول القوات
الســورية إلــى مدينــة منبج
الرئيسية في الشــمال للمرة
األولى منذ ست سنوات.
وحتضر موســكو لتنظيم قمة
ثالثية مع تركيا وإيران في وقت
قريب ،كجزء من عملية أستانا
للســالم التي أطلقتها الدول
الثالث عام .2017
وقال يوري أوشاكوف مستشار
بوتني للسياســة اخلارجية في
لقــاء مع صحافيني األســبوع

املاضي «حتى اآلن لم يتم حتديد
موعد ،لكن بعد اجراء مشاورات
مع اردوغان سنبدأ التحضيرات
للقمة الثالثية».
وعقدت آخــر قمة بــني بوتني
واردوغان والرئيس االيراني حسن
روحانــي فــي إيران فــي أيلول
من العــام املاضي ،حيث طغى
على جدول األعمال البحث في
مصير محافظة إدلب الواقعة
في شــمال غرب ســوريا .ولم
تسفر القمة عن نتائج.
وتدهورت العالقات بني روســيا

وتركيا إلى أدنى مســتوى لها
منذ ســنوات في تشرين الثاني
 ،2015عندما أسقطت القوات
التركية طائرة حربية روســية
فوق سوريا.
ولكن بعد اتفــاق مصاحلة عام
 ،2016عادت العالقات بســرعة
الى طبيعتها ،وعاد التعاون بني
بوتني واردوغان حول سوريا ،كما
أعلنت تركيا عن شــراء أنظمة
دفاع جوي روســية الصنع وعن
بناء روســيا ألول محطة نووية
تركية.

فاضل مسير :في الطين عناوين

لؤي كيالي رسام الحياة

يا أم الفستان االحمر..

لماذا غنتها مائدة نزهت ؟

تتناغم ومعطيات العصر

هناك ،في بلجيكا وســط برودة الطبيعة وقســوة الغربة وحالوة
الذكريات ،يعكف فناننا العراقي املبدع فاضل مسير في مشغله
ليجســد خالصة مشــاعره وتعلقــه بالوطن واهلــه عن طريق
منحوتاته التي تتنوع بالشكل وتتوحد باملضمون .لفاضل مسير
عالقة خاصة مع الطني ،يستنطقه ،يغازله ،يراوغه ...

لؤي كيالي « 20كانون الثانــي  26 - 1934كانون األول «1978
فنان تشــكيلي ســوري من مواليد حلب بــدأ أولى خطواته
ض أولى لوحاته في مدرســة
بالرســم في عام  1945لي َعــرْ ٍ
التجهيــز بحلب عــام  1952وفي عام  1954أنهى الدراســة
الثانوية وبدأ بدراسة احلقوق في جامعة دمشق...

طفولتــه لفها الشــعر ،واالبوذية في عالم اشــتبك فيه التاريخ،
واحلضارة ،والفن ،يصدح فيه شــعراء االغنية واالبوذية ،تأثر مبشاهد
االثار والتراث في مدينته السماوة(الوركاء) التي كانت املوطن الجمل
اطــوار االبوذية في العراق ،وهــي املوطن االصلي للشــاعر الكبير
السموأل ،اال انه غادرها ليكتب اول ابياته ..

املسرح الغنائي شكل من أشكال الفنون املسرحية ،يجمع بني
عناصر املوسيقى واألغنية واالســتعراضات الراقصة واحلوارات
املنطوقة .ومن الوهلــة األولى يتبني أن ثمة صلة كبيرة بني هذا
اجلنــس من الفن وفن األوبرا .غير أن ما مييز املســرح الغنائي عن
األوبرا ،استعمال ألوان متعددة من املوسيقى واآلالت املوسيقية..

واحداث وشيء من الحب والغزل

8

في أرقى صورها
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المسرح الغنائي ..تطورات متواترة
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ملحق يصدر عن مؤسسة
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اسمـاعيـل زايـر

مدونات فؤاد شاكر تؤرشف
الغارقين في فوضى األشياء
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ابتعادنا عن الفن الحقيقي أحد أسباب فوضانا
204
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أحالم يوسف

قد يكــون أحد اســباب متاعبنــا اليوم
ابتعادنا عن املوســيقى ،والتشــوه الذي
أصاب االغنيــة حتى باتــت بعض اجلمل
التي نسمعها ضمن اغنية هي باحلقيقة
لغة شــارع ،فبدل ان نرتقي بالذوق العام
ونســهم بإشاعة لغة مشــذبة ونقية ،
اخذ بعــض مؤلفي األغاني يســتعينون
بلغة الشارع لكتابة اغانيهم ويصر بعض
السواق على إجبارنا سماعها!

ومما زاد الطني بلــة ان بعض رجاالت الدين
حرموا ســماع املوسيقى وحرموا الغناء ال
بل حرموا مشاهدة أي مادة على التلفزيون
غيــر البرامج الدينية ،مــن دون ان يحددوا
أي املوســيقى واي األغاني حرام؟ فهل من
املعقول ان أغاني فيــروز او ام كلثوم حرام
بقــدر حرمة أغاني شــعبان عبد الرحيم
وأشباهه في العراق وبقية الدول؟ هل من
املعقول ان حترم موســيقى ياني او اندريه
ريو بقدر حرمة املوســيقى الصاخبة التي
ال نســمع فيها مقاما وال نوتة موسيقية
بل تصم اذاننا من فوضــى اآلالت حتى ال
نستطيع ان منيزها من شدة الصخب.

الفن بكل أنواع جمال وابداع ،لكنه امسى
يختلف بأغاني اليوم التي تتشابه بأحلانها
الفوضويــة ،فمعظــم من دخل ســاحة
الغناء اآلن ،رســالته الوحيدة هي أن املال
كل شــيء في احلياة!؟ ال خالف أن املال له
أهمية في احليــاة ملواصلة العمل واإلبداع
كذلك ،لكنه بذا يعد وسيلة وليس غاية،
فاليوم هي غاية وحيدة بالنسبة للكثير،
فلم ال نحقق الربح من عمل جميل وممتع
ومفيد!؟
الفنان يجب أن يرتقي بذوق اجلمهور لينال
احترامه ،كما نالها من سبقه من املبدعني،
إن كان الغــرض من دخوله عالم الغناء له

عالقة بالفن ،وليس للتجارة السريعة التي
ال تختلف عن بيع األكالت الســريعة التي
اثبتــت خطورتها على الصحــة البدنية،
فحتى بهــذه التفصيلة تتشــابه معها
خلطورتها على الذوق والنفس.
رمبا تلك املشكلة تشــمل معظم بلدان
العالــم ومنهــا العربــي .لكــن لكوني
عراقية ،يهمني بالدرجة األولى مســتوى
الفن العراقــي واألغنية بالذات ،ملا لها من
تأثير على الشــباب لغــة وحلنا .وصحيح
أن كل مرحلة تغربــل املعطيات وال يبقى
غير األصيل والراســخ برقيــه واحترامه
واهتمامــه باجلمهور .لكن البد من املبادرة

واالهتمام من املسؤولني على هذا املضمار،
من دون اللجوء الــى املبررات التي لم تعد
لها قيمة ،والتحجج بالوضع السياسي أو
الفوضى.
فليعمــل ّ
كل باختصاصــه وبإخــاص.
والبدايــة تكــون مــع تشــكيل جلــان
متخصصة لتقييم النصــوص الغنائية
وتشــجيع األصــوات اجلميلــة الشــابة
وامللحنني والشــعراء بدعمهم ماديا أوال
وبتوفير سبل جناح األغنية.
على املعنيني تشــجيع األصوات اجلميلة
إلحياء التــراث الغنائي العراقــي وإعادة
تقدميهــا .واالهتمــام بعطــاء الفنانني

املبدعني ممن رحلوا وبقي فنهم يخلدهم،
مثل رضا علي ،وجواد وادي ،وداخل حســن،
وداود العانــي ،وغيرهــم مــن مبدعــي
الســتينيات والســبعينيات مــن القرن
املاضي إلحياء تراثهم الغني والراقي.
االغنية العراقية اليوم وصلت الى العربية
بعد ان غنى أكثــر من مطرب عربي أغاني
لشــعراء وملحنني عراقيــن ،وهذا يثبت
ان اللهجــة العراقية أصبحــت مرغوبة
ومعروفة ومعلومة بالنسبة للعرب ،وهذا
يشــجع على االهتمام بإيصــال االغنية
العراقيــة االصيلة مــن خاللهم الى كل
اجلمهور العربي.
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«سليم البصري» آخر اعماله

فاضل مسير :في الطين عناوين
واحداث وشيء من الحب والغزل
البورتريت من
أقرب االعمال
الى نفسي،
وأجد متعة
كبيرة بتنفيذه،
وهو أحد أهم
أركان فن النحت.
الفنان يجب ان
يمتلك حسابات
هندسية دقيقة
للموديل
حتى يتمكن
من تحقيق
حالة الشبه
أوال ،وينقل
روح العمل
والمفردات
الحسية له ثانيا.
في البورتريت
هناك خطوط
هندسية
ومنحنيات ونسب
رياضية مهمة،
البد للنحات
دراستها بنحو
كامل ،ويستغرق
ذلك مني عمق ًا
في التفاصيل،
ولكن يبقى
أجمل ما فيه،
التنافس مع
الذات للوصول
الى حالة االبداع.

يمكن أن تصنع
المجوهرات
من أية مادة،
ولكنها غالب ًا ما
تصنع من األحجار
الكريمة ،المعادن
الثمينة أو أصداف
البحر .وقد يتم
تنسيق مجموعة
متكاملة من
هذه العناصر من
المجوهرات ويطلق
عليها طقم
مجوهرات .العوامل
المؤثرة في اختيار
المواد تتنوع
حسب االختالفات
الثقافية ،ومدى
توافر المواد.
قد تكون نوعية
معينة من
المجوهرات موضع
تقدير بسبب
خصائص موادها،
تصاميمها ،أو
لرموز ذات معنى
خاص.

وعيون املدينة.
ويتابــع :بدأت بعمــل املاكيت في
مشــغلي ببلجيكا ،وبعد املوافقة
عليه ســافرت الى الصني لتنفيذه
باحلجم املطلوب وصبه من البرونز،
وعند االنتهاء منه شحن الى بغداد
ليكون في ســاحة القشــلة في
املتنبي ،وعند افتتاح العمل لم اكن
في بغداد ،وكنت اتابع من بلجيكا
القنــوات التلفزيونيــة وبعــض
الفيديــوات والرســائل من خالل
اصدقائــي على وســائل التواصل
االجتماعي .كنت فخورا جدا مبدى
اعجاب اجلمهــور بتفاصيل العمل
والشــخصية وكنت اقرأ بفرح ما
يكتب على صفحتــي في الفيس
بوك واالنستغرام .لقد كان العمل
ناجحا بــآراء اصدقائــي الفنانني
واســاتذتي أيضا .امتنى ان حتتضن
ســاحات بغــداد كل مبدعيهــا
ورموزها.

سمير خليل
هناك ،فــي بلجيكا وســط برودة
الطبيعــة وقســوة الغربة وحالوة
الذكريات ،يعكــف فناننا العراقي
املبدع فاضل مســير في مشغله
ليجسد خالصة مشاعره وتعلقه
بالوطن واهله عن طريق منحوتاته
التــي تتنــوع بالشــكل وتتوحد
باملضمون.
لفاضل مســير عالقة خاصة مع
الطني ،يستنطقه ،يغازله ،يراوغه
ليشــكل منــه عناويــن ألحداث
واســاطير وشــخوص مختارة من
عبق العراق وطيبته.
منحوتات مسير حتمل هوية خاصة،
حروفهــا تتوهج القا ،شــخوصا
وتشكيالت تسر العني ببساطتها
ومعانيها ،تسكن الذائقة وترفض
مغادرتهــا لتظل انيســة الذاكرة
وضيفتها االثيرة.
فاضل مسير يفتح قلبه لـ (الصباح
اجلديــد) ليروي لنا قصة عشــقه
وتعلقه بفــن النحت ،ويتحدث اوال
عن عالقته بالطني واللغة بينهما:
الطني هذه املادة املرنة التي تنساب
بني االصابع بسالســة تساعدني
على قول مــا اريد قوله من خاللها
من دون الكالم.
ويضيــف :مع الطــن وجدت ذلك
االنسجام الذي فيه شيء من احلب
والغزل ،ودائما أجد نفسي بني حنايا
الطني تلك ،يطاوعني كثيرا ألصل
من خالله الى الفكــرة واملضمون
بســهولة ،ألُحققَ به تلك الغايات
والصور اجلمالية الرائعة.
وكيف تتعامل مع البورتريت؟
البورتريت من أقــرب االعمال الىنفسي ،وأجد متعة كبيرة بتنفيذه،
وهو أحــد أهم أركان فــن النحت.
الفنــان يجب ان ميتلك حســابات
هندســية دقيقــة للموديل حتى
يتمكــن من حتقيق حالة الشــبه
أوال ،وينقــل روح العمــل واملفردات
احلســية له ثانيا .فــي البورتريت
هناك خطوط هندسية ومنحنيات
ونسب رياضية مهمة ،البد للنحات
دراســتها بنحو كامل ،ويستغرق
ذلك منــي عمقا ً فــي التفاصيل،
ولكن يبقى أجمل ما فيه ،التنافس
مع الذات للوصول الى حالة االبداع.
اين يقف النحت العراقي اليوم؟
هل هو بخير؟

العمل الفني «سليم البصري»

االعمــال النحتية مقلة بالتأكيدواغلبها تنتمي الى مدرســة فنية
واحــدة ،التجريــد واحلداثــة ،وفي
غياب املؤسسات الفنية ودور وزارة
الثقافــة املغيب عــن بعض هذه
االعمال الفنية التي يتم تنفيذها
في بغــداد واحملافظات ،والتي تكون
غير الئقة لبلــد ذ dحضارة عريقة
متتد جــذوره آلالف الســنني ،نعم
هنــاك مجموعــة مــن النحاتني
يتنافســون ويقدمــون اعمــاال
نحتية كبيرة ،ولكن ،قيد االنتظار،
ومتوقفة ،ولم تدخل حيز التنفيذ،
ويعود ذلك رمبا الى النهج احلكومي
عندما يتعلق املوضوع بفن النحت،
وطبعا هذه من العالمات السلبية
لواقع النحت في العراق.
هــل ميكــن ان نشــاهد نصبا
كنصب احلرية؟
يعد نصــب احلريــة للراحل جوادسليم من االعمال الرائدة واملهمة،
ومعلم مــن املعالم التي انطبعت
في اذهان اجلميــع كهوية عراقية،
والــذي ارتكز إضافة الــى جوانبه
الفنيــة الرائعــة ،الــى الدعــم
املؤسســاتي للفن العراقي آنذاك.
اليوم من الصعب القول اننا قادرون

على مــوازاة هذا العمــل بأعمال
جديدة ،ليس خللو البلد من القدرات
االبداعيــة في مجــال النحت ،بل
العكس ،العــراق ميتلك الكثير من
املواهب واالمكانيات الفنية في هذا
اجملال ،ولكن بســبب غياب الدعم
احلكومي وتالشي دور وزارة الثقافة
في التواصل مع الفنانني ،وتفعيل
االجــراءات التي تخص عمليات فرز
واختيار االعمال النحتية للشــروع
بتنفيذهــا .ومتى مــا تنتهي هذه
العقبات ستشــهد بغداد وغيرها
من احملافظــات اعماال توازي بثقلها
الفني واجلمالي نصب احلرية.
اين يقف فاضل مسير من سفر
النحت العراقي والعربي والعاملي؟
برغم قناعتي بأن اخلطاب اجلماليميكــن ان يأتي بأي عمــل فني مميز،
ولكن في اغلــب اعمالي اميل الى
املدرســة الواقعيــة فــي النحت،
وهي من اهم املدارس الفنية ،وارى
ان املتلقــي العراقــي والعربي ما
يزال مييل الى اعمال هذه املدرســة
بشــغف ،ومازال غير مكتف منها،
والدليــل ،قلــة ورمبا خلــو بعض
البلدان العربيــة من هذه االعمال،
على عكس دول العالم املتقدمة.

فاضل مسير

ويتابــع :اعمالي احلاليــة في اوروبا
تثير املشــاهد واملتلقي في صاالت
العرض الفنية واملعارض السنوية،
وظفت تواجــدي الدائم هناك
وقد
ُ
لنقل معانــاة شــعوبنا بوصفنا
قضية انســانية عامليــة البد من
طرحها امام االخر .
مــن هم ابــرز النحاتــن الذين
تأثرت بهم في العراق والعالم؟
في دراستي األكادميية وفي بداياتي
تأثــرت مبجموعــة مــن النحاتني
العامليني كالنحــات مايكل اجنلو،
ورودان ،وهنري مور ،والنحت الروسي،
اما في العراق فكانت تســتهويني
أعمال ٌ
كل من محمد غني حكمت،
وإســماعيل فتاح الترك ،وسهيل
الهنــداوي ،وزميلــي النحات عبد
احلميد الزبيدي ،ولكن تبقى أعمال
رودان ومايــكل اجنلو األقرب واألكثر
تأثيرا».
هل لــك ان حتدثنا عن محطات
مســيرتك اإلبداعية وعن عملك
االخير حجي راضي؟
رمبــا اإلجابة عــن هذا الســؤالتكون غيــر منصفة بحق من يتابع
اعمالي ،ألنهم هم من يســتطيع

حتديد محطات اإلبداع في اي عمل،
لكننــي كفنان ومتخصص في فن
النحت احاول ان اتخذ من تفاصيل
اجملتمع العراقي مــادة تؤرخ ملرحلة
ما ،ســواء كانت قضية معاناة ام
شــخصيات أثرت في ذاكرة اجملتمع
العراقي وتركت بصمــة ،تتداولها
األجيال عبر التاريخ ،وأجد مســألة
اإلبداع وتقدمي األفضل ،مسار على
سلم ،وليس على أرض منبسطة،
مادام الفنان ينســجم مع اعماله
الفنية بإحســاس عــال وبتقنية
متطورة.
ويضيف:بالنسبة للشق الثاني من
ســؤالك فمنذ مدة بــدأت بتنفيذ
اعمال نحتية لرموز عراقية وضعت
بصمــة مهمــة بتاريــخ العراق
املعاصــر ،وهو اقل تكــرمي ميكن ان
اقدمــه ،وكان من بني هــذه الرموز
الراحل ســليم البصري ،وقد القت
هذه االعمــال اهتمامــا رائعا من
اجلمهور العراقي،بعدها مبدة اتصل
بــي مجموعة من محبــي الراحل
سليم البصري في اخلارج والداخل،
علــى ان انفذ لــه متثــاال بقياس
مــرة ونصــف احلجــم الطبيعي
وبالزي البغــدادي ،وان يكون ضمن
شخصية غفوري مبسلسل الذئب

هــل لديك اطالع علــى تدريس
فن النحت في معاهدنا وكلياتنا
الفنيــة؟ ومــا هــو انطباعك عن
االمر؟
نعم لــدي جتربة مهمة حني كنتطالبا في معهــد الفنون اجلميلة،
ثم بعد حني مدرســا لفرع النحت
فــي املعهد نفســه ،والفــرق بني
املرحلتني يتلخص في ان السنوات
السابقة كانت املدارس الفنية في
العــراق تضاهي املــدارس العاملية
وأكثر بســبب عــدد املوهوبني في
بلدنا واملالك التدريســي الذي كان
يعمــل مبناهــج عاملية مــن خالل
االيفادات املســتمرة لهــم خارج
العراق ،والذيــن هم باألصل فنانون
كبار وكان الطالــب آنذاك موهوبا
جدا ،ويتم قبوله من خالل التنافس
باالختبــار واملقابلة ،أضف الى ذلك
طموحــه الكبير وشــغفه بالفن
لتحقيق شــيء في ذاته .التنافس
كان كبيــرا بني الطلبة ،حتى داخل
ورش العمــل ،اما املرحلــة احلالية
فأن بعض املدرســن (واقول بعضاً)
يفتقدون الكفاءة الفنية املطلوبة
وليــس لديهم متــاس واطالع على
تطــور احلركة الفنية فــي اخلارج،
فهــم يتركــون لطالبهــم حرية
العمــل مــن دون توجيههــم الى
االســس الثابتة والرصينــة التي
تؤســس لفنان متمكــن ،وهذا ما
يدفع بالطالب الى اعمال التجريد
بعيدا عن املدرسة الواقعية.

فن الرسم والتشكيل في المجوهرات والزينة
الصباح الجديد  -متابعة:
منذ القدم كانــت اجملوهرات وانواعها
أحد اشــكال التــرف ،والغاية منها
التزيني إلضافة ملســة جمال حسب
القطعــة املقتنــاة .تطــور شــكل
اجملوهــرات والزينة على مــر العصور،
فيما يتعلق بالزخرفة والرســم الذي
يصنع شكله النهائي.
ميكــن أن تصنــع اجملوهــرات من أية
مادة ،ولكنهــا غالبا ً مــا تصنع من
األحجار الكرميــة ،املعــادن الثمينة
أو أصــداف البحر .وقد يتم تنســيق
مجموعة متكاملة من هذه العناصر
من اجملوهــرات ويطلــق عليها طقم
مجوهــرات .العوامــل املؤثــرة في
اختيار املواد تتنوع حسب االختالفات
الثقافية ،ومدى توافر املواد .قد تكون
نوعية معينة مــن اجملوهرات موضع
تقديــر بســبب خصائــص موادها،
تصاميمها ،أو لرموز ذات معنى خاص.
في اللغــة العربيــة ،اجملوهــرات أو
اجلواهر هي جمــع جوهرة وهي الدرة
الثمينــة أو كل ما غــا ثمنه وعلت
قيمتــه .أما ترجمــة الكلمة باللغة
اإلجنليزيــة (باإلجنليزيــة)Jewellery :
فهي مشتقة من كلمة (باإلجنليزية:
 )jewelوالتــي متــت ترجمتهــا إلى
اإلجنليزية مــن كلمة (بالفرنســية:
 )jouelباللغة الفرنسية خالل القرن
الثالث عشر .وإن مت تتبع أصل الكلمة
أقدم من هــذا ســيؤدي البحث مرة
أخرى إلى كلمــة (بالالتينية)jocale :
والتي تعني ما يتم اللعب به أو لعبة.
اجملوهــرات واحدة من أقدم أشــكال
الزينة على اجلسم البشري ،في اآلونة
األخيرة مت العثــور على عقد من اخلرز
يعتقــد أنه يعود إلــى مائة ألف عام
قبل اآلن ،العقد مصنوع من قطع من
احللزونــات البحرية والصدف ويعتقد

أن هذا العقد هو أقدم احللي املعروفة
على وجه األرض.
اجملوهرات أيضا داللة على املســتوى
املعيشــي لألفراد .وكثيــرا ما تهدى
مبناســبات معينــة وليصبح عالمة
لتلك املناســبة لترتبــط دائما بهذا
احلدث .كمهر لــزواج أو أعياد ميالد أو
أعياد زواج ،وغالبا ما تصنع من املعادن
الثمينة واألحجار الكرمية.
اجملوهــرات عالم واســع مــن اخليال
يتميز باجلمال واإلبداع والثراء ،وعرفت
اجملوهرات منذ عصــور قدمية ،وهناك
قطع من اجملوهرات تعود إلى حضارات
إندثرت منذ آالف السنني كمجوهرات
حضارات بالد ما بــن النهرين وقطع
اجملوهرات التــي تعود إلــى العصور

الفرعونية وغيرها كثير من احلضارات.
وفي العصور احلديثة ُعرف عن أســر
حاكمة كثيــرة ولعهــا باجملوهرات،
واقترنت هذه اجملوهرات بأســماء تلك
العائالت كمجوهرات قياصرة روسيا،
ومجوهرات أســرة محمد علي باشا
في مصــر وغيرها .ورمبا من أشــهر
العائالت احلاكمة اقتناء للمجوهرات
واهتمامــا ً بها ،هــي العائلة املالكة
فــي بريطانيــا ،حيــث يعــود تــاج
امللكة إليزابيــث الثانية ومجموعة
مجوهراتها إلى القرن الســابع عشر
وفيه إحدى أكبر املاسات في العالم.
مت اســتعمال اجملوهرات على اختالف
أشــكالها عبر العصور في كثير من
األحيــان كتمائــم حتمي من الشــر

وتســاعد علــى جلب اخليــر واحلظ
حسب معتقدات مرتديها.
يتم اســتعمال العديد من املواد في
صناعة اجملوهرات تتضمن املعادن التي
يتم تشــكيل اجملوهــرات منها مثل
الذهب والفضــة والبالتني والنحاس
وغيرها .كما يتــم تطعيم اجملوهرات
إما بقطع مــن األحجــار الكرمية أو
مواد أخرى مثل القمــاش .وكثيرا ما
تســتعمل حبات املسبحة أو اخلرزات
في صناعة اجملوهــرات .قد تكون هذه
اخلرزات مصنوعة من الزجاج ،األحجار
الكرمية ،املعادن اخملتلفة أو من اخلشب.
جرى اكتشــاف املــاس ألول مرة في
الهنــد .في عــام 2005م ومت تصنيف
أســتراليا ،بوتسوانا ،روســيا وكندا

من بني املصادر الرئيسة إلنتاج أملاس
كحجر كرمي.
ال ُز ُم ُّرد نوع مــن معدن البريل واملكون
من سيليكات البريليوم واأللومنيوم،
يتــم العثــور عليه فــي مناجم بني
الصخــور الصلدة والرخــام بخالف
معظم األحجار الكرمية ،لونه أخضر
غامق عميق وشــفاف ،ويحتل املرتبة
الثالثة من حيث األهمية .يكتســب
لونه األخضر لوجــود كميات ضئيلة
من الكــروم أو احلديد ،يعد الزمرد من
األحجار الكرمية.
الزبرجد نوع من أنواع األحجار الكرمية
تركيبته الكيميائية من ســيليكات
املغنســيوم واحلديــد املزدوجة Mg،
 )Fe)2SiO4ووجــود احلديد بتركيبته

يضفي عليه اللــون األخضر .تكونه
املعدنــي قريب مــن تركيــب حجر
الزمرد ،يعثر عليه في الصخور النارية
القاعدية وفــي الصخور اجليرية ،وقد
سميت جميع األحجار الكرمية سابقا
ذات اللون املائل لألخضر بالزبرجد.
عــرف تصاميــم احللــي واجملوهرات
مــن أملــاس واألحجــار الكرمية على
أنه الرســم أو الفن الذي يســتعمل
املنطق الذي يُرســي األساس لصنع
اجملوهــرات أو هــو نظام فنــي فريد
ويستعمل اسم وفعل على حد سواء
فالتصميم يستعمل كأداة يستعني
بها اإلنســان في محاولة للعصمة
من اخلطــأ مســتخدما املنطق في
خطوطه ومحاوال جتسيد الكمال في
تصاميمه ،والتي ترشده إلى تصحيح
أفكاره بأســلوب فريد ،فهو يفســر
التصاميم املاســية على أنها إنشاء
تصميــم لقطعة ثمينة مشــابهة
للحقيقة بواسطة الرسم والتلوين
مســتعمال حســه الذاتي وذوقه أو
خبراته وجتاربه الشــخصية واملهنية.
وهي تعتمد على تقدمي صورة مشابهة
للواقع ال ميكن لإلنسان الوصول إليها
أو إنشــاؤها مثل الفنون التطبيقية
والعلمية كون املصمم يجب أن يكون
ملمــا بخصائص املعادن النفيســة
واألحجار الكرميــة ،إضافة إلى الذوق
واحلس املرهف عنــد التصميم .فهو
يعتد "التصميم" كفعل ،يشير إلى
عملية إنشــاء وخلق قطــع جمالية
وجذابة من املعادن اخملتلفة اخلصائص
واألحجار الكرمية التي يكون مزاجها
الفيزيائــي والكيميائــي متضاربــا
ولكنها متشــابهة شكال في الكثير
من األحيان من حيــث اللون إلى حد
الذهول ،ولكنهــا مختلفة كليا من
حيث التركيب الكيميائي.
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لـؤي كيالـي رسـام الحيـاة فـي أرقـى صورهـا
لؤي كيالي يجد في الرسم مناسبة لإلعالن عن غضبه وضيقه بعالم ال يرى
جماال في حياة الناس االعتياديين الذين أحبهم بوصفه مشاهدا .لم يكن الرسم
بالنسبة له إال مختبرا لألرواح المعذبة كآبته التي سلمته إلى الموت
لــؤي كيالــي « 20كانــون الثاني
 26 - 1934كانون األول « 1978فنان
تشكيلي ســوري من مواليد حلب
بدأ أولى خطواته بالرســم في عام
ض أولــى لوحاته في
 1945لي َعــرْ ٍ
مدرسة التجهيز بحلب عام 1952
وفــي عــام  1954أنهى الدراســة
الثانويــة وبدأ بدراســة احلقوق في
جامعة دمشق.
اشــترك في عام  1955في معرض
جامعي ليفوز فيه باجلائزة الثانية،
تــرك كلية احلقــوق في الســنة
ّ
ليتوظف
نفســها وعاد إلى حلب
كاتبا ً في املعتمدية العسكرية.
عــام  1956أوفدتــه وزارة املعــارف
الســورية إلــى إيطاليا لدراســة
الرسم في أكادميية الفنون اجلميلة
في روما إثر فوزه مبســابقة أجرت ْها
وزارة املعــارف ،فــي إيطاليا تفوق
وجتلت موهبته أثناء دراسته فشارك
في معارض ومســابقات شتى في
إيطاليا فحصل على اجلائزة األولى
في مسابقة سيســيليا ()Sicilia
التابعة ملركز العالقــات اإليطالية
العربيــة فــي روما كما نــال عدة
جوائز ،كامليدالية الذهبية لألجانب
في مسابقة راف ّينا ( )Ravennaعام
1959
أقــام معرضــه الشــخصي األول
بنفس السنة في صالة الفونتانيلال
( )La Fontanellaفــي  30تشــرين
األول .م ّثل سورية إلى جانب الفنان
الكبيــر فــاحت املدرس فــي معرض
البيناله ()La Biennale di venezia
في مدينــة البندقية في عام 1960
كما حصــل على اجلائزة الثانية في
مســابقة أالتري ( )Alatriكما أقام
في 17تشــرين األول من هذا العام
معرضه الثانــي في صالة املعارض
فــي رومــا La galleria d›Arte del
.palazzo delle esposizioni
فــي عام  2016كتــب عنه الكاتب
العراقــي فاروق يوســف موضوعا
حتدث فيــه عــن تاريــخ الكيالي
وطبيعــة الرســومات التي خطت
أسلوبا مميزا له ،وعن املالبسات التي
رافقت موته ،فكتب:
مــا لم يحتــط له لــؤي كيالي أن
تكون طريقة موته ســببا مضافا
لســوء الفهم الذي أحــاط حياته

باأللغاز .فبعــد أن مات محترقا في
منزله بحلب ،لم تكن نظرية موته
انتحارا بعيدة عما شــهدته حياته
مــن تقلبــات ،كانت قد وســمت
شخصيته بالكآبة.
رمبا أضفت طريقة موته هالة عليه،
فصار موته املبكر مبثابة عالمة على
عبقريته التــي وهبت كل ما لديها
في وقت قياسي وصار لزاما عليها
أن تختفي .غير أن الثابت أن ما أجنزه
كيالي خالل العشــرين سنة التي
عاشها رســاما كان استثنائيا من
جهة قوته الفنية ومتيزه األسلوبي.
فرغم مضي حوالي أربعني ســنة
على غيابــه ما تزال رســومه تثير
االهتمــام ،ال بســبب أهميتهــا
التاريخيــة فحســب ،بــل وأيضا
بســبب ما تنطوي عليه من قيمة
فنية ،ال تتأخر به خطوة واحدة عن
الصــف األول من رســامي احلداثة
األولى في سوريا ،وهم زمالؤه الذين
اســتمروا في الرســم بعد غيابه.
فاحت املــدرس ومحمود حماد ونصير
شــورى ،وســواهم من أفراد اجليل
الفني الذي بشــر بالتحول الفني
الذي شــهده مفهوم الرســم في
احملترف الفني السوري.
غير أن مــا يجب االعتراف به هنا أن
الكثير من عمليات األســطرة قد
حلقت بســيرته وذلك بسبب موته
املبكــر بتلك الطريقة املأســاوية.
وهو ما جعــل الكثيرين يتعففون
عــن املرور بحقيقــة أن الرجل كان
مريضا بالكآبة ،بل إن البعض حاول
أن يلقي بأســباب شــعور الرسام
باإلحباط علــى نقاد الفــن الذين
هاجموا رسومه.
لغز كيالي ال يختزله ســؤال موته
“هل مات منتحــرا أم نتيجة حريق
لــم يكن لــه فيه يد؟” بل يتســع
لســؤال يتعلق بوضعه النفسي.
فهل كان الرجل الذي أحرق لوحات
معرضــه ذات يــوم ،ضحية ملوقف
النقاد املناوئ لتجربته الفنية أم أن
هناك أسبابا أخرى لكآبته ،ال صلة
لها مبعرضه الــذي تنقل بني املدن
الســورية وكانت لوحاته مبثابة رد
فعل فني مباشــر على هزمية يونيو
الشهيرة؟
ولد لؤي كيالي في حلب عام .1934
في ســن مبكرة مارس الرسم ،غير

لؤي كيالي

أنه اختار في العشــرين من عمره
أن يــدرس احلقوق وهــو اخليار الذي
نــدم عليه حني غــادر اجلامعة بعد
سنة من التحاقه بها ،بعد أن عرض
لوحاته في معرضها السنوي.
عام  1965أوفدته وزارة املعارف وكان
أحــد موظفيها إلى روما لدراســة
الرســم بعد فوزه مبسابقتها .عام
 1959أقام معرضه الشخصي األول
في مدينة رومــا .بعد ذلك املعرض
بســنة شــارك برفقة زميله فاحت
املدرس فــي بينالي فينيســيا من
خالل اجلناح السوري.
في السنة نفســها أقام معرضه
الشــخصي الثاني فــي روما .حني
أكمــل دراســته عــاد إلــى بلده
ليدرس الرسم في املدارس الثانوية

وليســتقر في ما بعــد في املعهد
العالــي للفنون اجلميلــة وكان قد
افتتــح عودتــه بإقامــة معرضه
الشــخصي الثالث في قاعة الفن
احلديث بدمشق.
كان غزيــر اإلنتــاج وهو مــا أهله
إلقامــة ثالثة معــارض في اخلمس
سنوات التي تلت عودته إلى سوريا.
األول في دمشق والثاني في ميالنو
صدم الرســام مبا
والثالث في روماُ .
انتهت إليه حرب األيام الستة عام
 1967فصار يرســم متأملا بالفحم
وكانت تلك اللوحات مادة معرضه
“في ســبيل القضية” الذي لم يلق
ترحيبا من قبل الفنانني ونقاد الفن
وهو ما دفع الفنان إلى حرق لوحاته
والتوقف عن الرسم.

كانت تلــك صدمته األولــى التي
أصيب بســببها باكتئاب شــديد،
حيــث اعتكف في بيته بدمشــق
منقطعا عــن التدريس والرســم
ليغادره بعدها إلى حلب عام .1968
وبالرغــم مــن أن كيالي حــاول أن
يستعيد وضعه الطبيعي غير أنه
سرعان ما كان يتعرض النتكاسات
صحية ،وهــو ما أدى فــي النهاية
إلــى أن يُحــال إلــى التقاعد عام
 .1971وبرغــم تلك االنتكاســات
فقد استطاع كيالي أن يقيم خالل
السنوات الالحقة خمسة معارض
شــخصية ،بــن بيروت ودمشــق
ومونتريال ،كان آخرها عام  1978في
صالة الشــعب بدمشق .بعد ذلك
املعرض ســافر كيالي إلى روما وقد
قــرر أن يقيم فيها بشــكل نهائي
بعد أن باع بيتــه في حلب ،غير أنه
ســرعان ما عاد إلى حلب محبطا
ليقــرر اعتزال احلياة ،مستســلما
لكآبته التي سلمته إلى املوت.
مر لؤي كيالي بالرســم الســوري
خاطفــا ،غير أنه لــم يكن ظاهرة
عابرة .أثــره كان عميقا مبا تاله من
الرسامني.
وهو املتهــم باجلنون كان األشــد
انســجاما مــع ذاته فــي تصوير
البســطاء مــن الناس بأســلوب
تعبيــري حديث ،ال يبالغ في ســرد
احلكاية على حســاب االنحياز إلى
االنفعال الذي هو مصدر الشــكل
في توتره.
لقد وجد كيالي في الرسم مناسبة
لإلعالن عن غضبه وضيقه بعالم ال
يرى جماال في حياة الناس العاديني
الذين أحبهم باعتباره مشاهدا .لم
يكن الرسم بالنسبة له إال مختبرا
لألرواح املعذبة.
كان الرسم وسيلته املؤقتة ملغادرة
روحــه املضطربة التي لم تتســع
ألي نــوع من االرتبــاط االجتماعي.
فالرســام الذي لم يتــزوج كان ال
يضيــق بحياة اآلخرين ،بشــرط أن
تكون تلك احلياة مرسومة.
لم تكــن لديــه إال حيــاة واحدة،
عاشــها وهو يتأمل تفاصيل األيام
الرتيبة التي تتشكل منها حيوات
آخرين ال يعرفهم.
وإذا ما وضعنا املوقف السيء الذي
اتخذه النقاد والفنانون من معرضه

(في سبيل القضية) عام  1967فإن
كيالي كان فنانا ناجحا باملقياسني
الفني والتجاري ،ذلك ألن رســومه
كانت تباع بأسعار ،كانت هي األعلى
فــي زمانها ،إضافة إلــى ما كانت
حتظى به تلك األعمال من تقدير من
قبل أبناء جيله من الفنانني.
غير أن هشاشــة تكوينه الداخلي
لــم تعنه علــى مقاومة قســوة
الظروف اخلارجية وفــي مقدمتها
هزمية يونيــو التي أربكتــه ،فصار
ينظر من خالل اضطرابه إلى جنون
جماعي ،هو بالنسبة له نهاية لكل
شيء أحبه.
لقد صــور كيالــي حيــاة الناس
العاديني كما لم يفعل رسام سوري
آخر ،وكان يود من خالل ذلك أن يهب
نفسه القلقة نوعا من االطمئنان
تســتطيع من خالله اخلــروج من
عزلتهــا .بطريقــة أو بأخــرى كان
يجد في حيــوات اآلخرين املكتملة
بفقرهــا نوعا مــن العــزاء حلياته
الناقصة ،بالرغم من ثرائها.
أكان علــى كيالــي أن ال يظهــر
تشاؤمه تعبيرا عن صدمته بهزمية
يونيو لينجو من اتهامه بإشــاعة
روح اإلحباط وهو املوقف الذي قاده
إلى حرق أو متزيــق لوحات معرضه
عام 1967؟
كان ذلك املعرض مبثابة صرخة جيل
ضيعتــه أكاذيب السياســة ولم
ينجده الواقع بشيء ميكن التعويل
عليه في النظــر إلى احلياة بتفاؤل.
وكما يبــدو فــإن تلــك الصرخة
قــد ارتدت إلــى صاحبهــا بعد أن
اصطدمت بجــدار صلد من النفاق
الثقافي وهو ما دعا الرســام إلى أن
يفقد مؤقتا ثقته بالفن.
ما لــم يدركه منتقــدوه أن كيالي
وهــو احلزين بطبعه لــم يكن قادرا
علــى التفاعل مع الوقائــع املريرة
من حوله إال ببصيــرة الرائي الذي
ال يسليه مشــهد األقنعة وال تدير
رأســه خطابــات السياســة عن
الطريق التي تقود إلى احلقيقة.
لذلك فضل لؤي كيالي أن ينزلق إلى
مهاوي اجلنون بدال من أن يتمســك
مبظهــر العاقل الذي يســاهم في
إشــاعة جنون جماعــي .تعود بنا
رســوم كيالــي دائما إلــى صرخة
الطفل الذي رأى امللك عاريا.

السماوي :قصيدتي يسمعها حتى االموات ونكرة السمان مدرستي االولى

يا أم الفستان االحمر ..لماذا غنتها مائدة نزهت ؟
وداد ابراهيم:
طفولته لفها الشــعر ،واالبوذية في
عالم اشتبك فيه التاريخ ،واحلضارة،
والفــن ،يصدح فيه شــعراء االغنية
واالبوذية ،تأثر مبشــاهد االثار والتراث
في مدينته الســماوة(الوركاء) التي
كانت املوطن الجمــل اطوار االبوذية
فــي العــراق ،وهي املوطــن االصلي
للشــاعر الكبير الســموأل ،اال انه
غادرها ليكتــب اول ابياته في ديوان
حمل اسم (جنوبيات).
انه الشــاعر ناظم الســماوي الذي
التقته صحيفة الصباح اجلديد بهذا
احلديث عن جتربته مع القصيدة فقال:
انا من عائلة متوسطة احلال ،ولدتفي السماوة (الوركاء) ،حيث ولد فيها
اطوار االبوذية ومنهــا طور العياش،
وعرفت بأنها مدينة كبار الشعراء في
العراق ،بدأت حياتي مع والدي صاحب
مقهى،في منطقــة الغربي ،وكانت
االشــهر واالهم في املدينة اذ تتحول
املقهى فــي الليل الى ناد شــعري،
غادرتها في اخلمسينيات الى الكويت،
وكتبــت اولــى قصائــدي ،وطبعت
ديوانــي االول (جنوبيــات يحمل) 17
قصيــدة فيها قصيــدة لعبد الكرمي
قاســم بعنوان (يوم الســامة) حني
تعرض الطالق نار بشــارع الرشــيد،
اودعت في الســجن النتمائي للحزب
الشــيوعي ،وســلمت للســلطات
العراقية عام  ،1963ونقلت من سفان
الى سجن (نكرة السلمان) ،ووضعت
في القســم العاشــر ،وهو خاص،
ومتميز ،فيه قامات شــعرية كبيرة،
مثل مظفر النــواب ،وزهير الدجيلي،
وفاضــل ثامــر ،والفريد ســمعان،

مائدة نزهت
وهاشــم صاحب ،كنت فــي مقتبل
العمــر ،وريعــان الشــباب ،وموهبة
الشعر اتقدت بشكل له ميزة خاصة،
وصرت اكتب اكثــر امام هذا احلضور
اجلميل ،من عمالقة الشعر ،واعتبرت
(نكرة السلمان) مدرســتي ،وبقيت
في ذهني ،كان هناك احلب االول حني
كانت فتــاة جميلة تزور شــقيقها
في الســجن ،فكانت ســببا الغنية
ياحرمية ،وكتبــت مجموعة قصائد
اعدها من اهم القصائد ،خرجت من

نكرة ســلمان عام  1968مع الشاعر
الغنائي زهير الدجيلي صاحب اغنية
مراضيتك وياطيــور الطايرة ،لنعمل
في االذاعة مع عريان السيد خلف.
عن ما قدمه لالذاعة قال :عملت في
قسم البرامج الريفية قدمت الكثير
من االعمــال ،والبرامج منها برنامج
توالي الليل ،هذا البرنامج من اعدادي
وتقدميي ،ويقدم منذ  41عاما وحلد االن
اخرجه الكثير من اخملرجني ،ويتضمن
قصائد في الشعر ،وادبا ،وتراثا ،عمل

معي كبار الفنانني مثل فوزية حسن
وسليمة خضير.
واضاف الســماوي ، :وانا اؤمن ،واعتز
بالعمل الــذي اكتبه ،هناك مفارقات
من نص الى نص اخر ،الشــاعر عنده
احتياطايــات ادبية ،او فنية ،انا اكتب
مبزاجيــة ،وفكر ،واعطــي للقصيدة
حقها ،وليس كل شاعر يكتب اغنية،
كتابة االغنيــة صنعة وحرفة ،مثال
اغنية ياحرمية للفنان حسني نعمة،
االن انتهت هــذه املفردة ،مثال مائدة

نزهت اعطيتها اغنية (يا ام الفستان
االحمر فســتانك حلو مشجر) كنت
اقصــد بهــا قضية معينــة ،اكتب
الشــعر بصدق ،واعرف اني حني اقرأ
الشعر يسمعه حتى االموات ،قدمت
اكثر مــن  500اغنية عراقية ،او اكثر،
وبحــدود  150نصا غنائيــا لالطفال،
كتبت للغجــر اجمل االغاني فهؤالء
هم من خلق الفن الريفي في العراق،
وتعرضوا للظلم في كل العقود.
كما اعطيت اجمل الكلمات ملطربني

كانت بدايتهــم معي ،وعدت للعمل
االذاعي فــي االذاعــة العراقية عام
 2004لكنــي حلد االن لــم اعط نصا
الي مطرب .،الن االغنية العراقية االن
بائسة.
واســتطرد حديثــه قائال :انــا اقرأ،
واالنســيابية تأتي من القــراءة ،من
املوقــف ،والفكــر ،انــا صــادق في
اعمالي ،لم اكــن ازدواجيا مع اهلي،
او اصدقائي ،لدي عالقات مع البعض
من دون ضــرر اخالقي ،وادبي ،عالقاتي
متفردة ،وخاصة
اما عن مــا يكتبه االن فقال :طبعت
خمســة دواوين في الشــعر واكتب
دراسة عن شــعراء االبوذية الصابئة،
ودراسة عن تاريخ الوشم في العراق،
ودراسة عن اهازيج من ثورة العشرين،
واكتب فــي مجلة الشــرارة عمود(
ياســامعني الصــوت) ،ومتواصل في
عملي االذاعــي ،وقد يكــون لي مع
الفنــان قاســم الســلطان تعاون
مستقبال باعطائه نصوصا غنائية.
تربــى الســماوي في بيئة شــعرية
حيث كان والده نافع عليوي اخلفاجي
شــاعرا بقي ألكثر مــن أربعني عاما
يســافر من مدينة إلى مدينة أخرى
ليقرأ شــعره في املناسبات الدينية
وكان يصطحــب ابنــه ناظم معه
األمر الذي أســهم بنحــو كبير في
بلورة موهبته الشــعرية منذ نعومة
اظفاره .ميتلك الكثيــر من القصائد
الوجدانية واإلنســانية وأصدر ديوانه
األول فــي الكويت عام  . .1959كتب
عــدة أغان فــي فترة الســبعينيات
غناهــا الفنانون فؤاد ســالم وياس
خضر و حسني نعمة ,ناظم الغزالي
وداخل حســن و مائدة نزهت و مليعة
توفيق و فاضل عــواد والذي غنى له
الكثير من األغاني الشهيرة.

عام 1956
أوفدته وزارة
المعارف السورية
إلى إيطاليا
لدراسة الرسم
في أكاديمية
الفنون الجميلة
في روما إثر فوزه
بمسابقة أجرتْها
وزارة المعارف،
في إيطاليا
تفوق وتجلت
موهبته أثناء
دراسته فشارك
في معارض
ومسابقات
شتى في إيطاليا
فحصل على
الجائزة األولى
في مسابقة
سيسيليا
( )Siciliaالتابعة
لمركز العالقات
اإليطالية العربية
في روما كما
نال عدة جوائز،
كالميدالية
الذهبية لألجانب
في مسابقة
رافيّنا ()Ravenna
عام 1959

تربى السماوي
في بيئة شعرية
حيث كان والده
نافع عليوي
الخفاجي شاعرا
بقي ألكثر من
أربعين عاما
يسافر من مدينة
إلى مدينة أخرى
ليقرأ شعره
في المناسبات
الدينية وكان
يصطحب ابنه
ناظم معه األمر
الذي أسهم
بنحو كبير في
بلورة موهبته
الشعرية منذ
نعومة اظفاره.
يمتلك الكثير
من القصائد
الوجدانية
واإلنسانية وأصدر
ديوانه األول في
الكويت عام
 .1959كتب عدة
أغان في فترة
السبعينيات غناها
الفنانون فؤاد
سالم وياس
خضر و حسين
نعمة ,ناظم
الغزالي وداخل
حسن و مائدة
نزهت و لميعة
توفيق و فاضل
عواد

الملف
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«البؤساء»« ،شبح األوبرا» ،و»شيكاغو» من أهم مالمحه

المسرح الغنائي ..تطورات متواترة تتناغم ومعطيات العصر
الصباح الجديد  -وكاالت:

املسرح الغنائي شــكل من أشكال
الفنون املسرحية ،يجمع بني عناصر
املوســيقى واألغنية واالستعراضات
الراقصــة واحلــوارات املنطوقة .ومن
الوهلــة األولى يتبــن أن ثمة صلة
كبيرة بني هذا اجلنــس من الفن وفن
األوبرا.
غيــر أن ما مييز املســرح الغنائي عن
األوبرا ،اســتعمال ألوان متعددة من
املوسيقى واآلالت املوسيقية ،إضافة
إلى ما يُعرف فنيا باســم احلوار غير
املصاحب (وذلك علــى الرغم من أن
بعض املســرحيات الغنائية تتضمن
حــوارات تصاحــب جميــع فصول
املسرحية ،مثل مسرحية «البؤساء».
هناك بعض األعمــال األوبرالية التي
تتخللها حوارات منطوقة مثل «أوبرا
كارمن» ،وتتجنب الكثير من التقاليد
األوبرالية املعروفة.
وغنــي عن القول ان هنــاك عددا ً من
األعمال الفنية التي شــكلت عصب
املســرح الغنائي العاملي على امتداد
تاريخــه ،وال ميكن التحــدث عن هذا
املسرح من دون اإلشــارة إليها ،مثل
مســرحيات «القطط» و» اآلنســة
ســايغون» و» البؤســاء» و»شــبح
األوبرا».
ويشــير النقــاد إلى أن هنــاك ثالثة
عناصــر مكتوبــة ألي مســرحية
غنائية ،وهي املوســيقى والقصائد
الغنائية والســيناريو .وهــذا األخير
يُراد به الســطور املُتحدث بها وليس
تلك املُتغنــى بها في أثنــاء أحداث
املسرحية.
وميثل عدد كبير من األعمال املسرحية
الغنائية األساس الذي اقتبست منه
كثير من األعمال الســينمائية التي
حققت جناحات فنية كبيرة ،ســواء
على مســتوى النقــاد أو اجلماهير.
ويعد فيلــم «شــيكاغو» ،املقتبس
عن املســرحية ،أحد األمثلة في هذا
الشأن.
وفي الوقت الذي تُعرض فيه األعمال
املســرحية الغنائية في شتى أنحاء
العالم ،إال أن أشهرها وأكثر جناحا هي
تلك التي تُعرض على مسارح برودواي
في نيويورك وفي مسرح «ويست إند»
في عاصمة الضباب لندن.

املسرح الغنائي

وتتراوح املدة الزمنية ألي مســرحية
غنائية مــن دقائق قليلــة إلى عدة
ســاعات ،غير أن معظم املسرحيات
الغنائية تتراوح مدتها بني ســاعتني
وســاعتني و 45دقيقة فــي الغالب.
ودائما مــا يكون الفصــل األول في
املسرحية الغنائية أطول من الفصل
الثاني.
وعادة ما حتتوي املســرحية الغنائية
من عشرين إلى ثالثني أغنية متنوعة
الطــول الزمني ،إضافــة إلى بعض
احلــوارات واللقطات .غيــر أن بعض
املســرحيات الغنائية تقتصر فقط
على األغنيات وال تتضمن أي حوارات
منطوقــة ،وفــي هذه احلالــة يذوب
الفارق بينها وبني األعمال األوبرالية.
وقــد ظهــرت أول مســرحية حتمل
املفهــوم العصــري للمســرحية
الغنائية عام  ،1866وهي مســرحية
«الوغد األسود» من تأليف تشارلز إم
باراس والتي عرضت للمرة األولى في

مسارح «غاردنز» في نيويورك في 12
سبتمبر ايلول .1866
وبــدأت املســرحيات الغنائية على
مــدار الســنوات التاليــة كأعمال
شديدة الشــبه باألعمال األوبرالية
ال تهتم كثيــر باحلبكة الفنية وتُركز
في املقــام األول على جنومية األبطال
وعلى أعمال الرقص املبهرة واألغنيات
الشعبية.
وظهر ذلك جليا ً في فترة العشرينيات.
غير أن أكثر املسرحيات قربا ً في تلك
الفترة إلى ما نعرفه حاليا من شكل
املســرحيات الغنائية هي « املسرح
العائــم» التي بدأ عرضهــا في عام
 1927في مســرح «تسيغفيلد» في
نيويورك.
وبعــد النجــاح الــذي حققته تلك
املسرحية مقارنة مبا مت إنتاجه من قبل
من مســرحيات غنائية ،بدأ املهتمون
باملســرح الغنائي يطورون من شكل
ومضمون تلك املســرحيات ،فظهرت

مســرحية «عنك أُغني» « أوف ذي أي
ســينج» عام  1931من إخراج جورج
جيرشوين.،
وهي املســرحية الغنائية األولى التي
حملت نقدا ً سياسيا ً ساخرا ً لألحوال
والظروف السياســية التــي كانت
موجودة في حقبة الثالثينات ،وكذلك
أول مســرحية غنائية تُ نــح جائزة
«بوليتزر» للصحافة.
ومع بدء عقــد الثالثينيــات انطلق
بالفعل ما ميكن تســميته «العصر
الذهبي» للمســرح الغنائي ،العصر
الــذي دشــنه عــرض مســرحية
«أوكالهوما» في  1943وانتهى بعرض
مسرحية « هير» في .1968
فقد كانت مســرحية «أوكالهوما»
أول مسرحية غنائية تشتمل بالفعل
على حبكة فنيــة متكاملة األركان
تســاندها أغنيات وأعمــال راقصة
تخدم املوضوع األســاس للمسرحية
بدال من التركيز على أجساد البطالت

على املسرح .وحطمت تلك املسرحية
جميع التقاليــد التي كان يُعمل بها
في املسرحيات السابقة لها.
وشجع النجاح الكبير الذي حققته
«أوكالهومــا» على مواصلــة إنتاج
مســرحيات علــى ذات النهــج ،مما
أفســح اجملال إلــى تطويــر مفهوم
املســرح الغنائي بنحو عام وظهرت
روائع مسرحية عديدة مثل « سيدتي
اجلميلة» املقتبســة عن رائعة جورج
برنارد شو «بيغماليون» ،التي حققت
جناحــات فنية كبيرة وشــهدت أكثر
من  2717عرضــا ً وهي بطولة ريكس
هاريسون وجولي أندروز.
وفي عام  1957شهد املسرح الغنائي
واحــدة أيضا ً من أهــم أعماله وهي
مســرحية «قصة احلي الغربي» من
إخراج جيروم روبينز.
ومبرور الســنوات ،تطورت املسرحيات
الغنائيــة بنحو كبيــر وخرجت من
احلدود الضيقة لفترة اخلمســينيات

من القرن املاضي.
ومن األعمــال الغنائية املســرحية
املُهمــة أيضــا التي اعتمــدت على
موســيقى الروك فــي أحداثها في
فترتي الســتينيات والســبعينيات،
مســرحية تناولــت حياة الســيد
املسيح عليه السالم ،وهي مسرحية
«جيســيس كريست ســوبر ستار»،
التــي مثلت هي ايضــا بداية جديدة
للمســرح الغنائي شجعت املؤلفني
على تنــاول القضايا الشــائكة في
أعمالهم املسرحية الغنائية.
وجــاء ظهــور هــذا النمــط مــن
املســرحيات الغنائيــة ليجعل من
مشــاهدي «برودواي» أكثر استعدادا
لتقبــل املســرحيات الغنائية التي
تخــرج عن كل مــا هو مألــوف في
الشــكل واحملتوى .فجاء موسيقيون
من أمثــال املوســيقار الكبير جون
كاندر وكذلك فريد إيب ليســبرا غور
األحوال املعيشــية في أملانيا النازية

قبل احلــرب العاملية الثانية من خالل
مسرحية « كاباريه».
واعتمــدت بعــد ذلك مســرحية «
شــيكاغو» على التقنيــات الهزلية
لتعــرض أمــام املشــاهد قصة عن
القتل وما يــدور خلف الكواليس في
وسائل اإلعالم.
ثــم جــاء عقــدا الثمانينيــات
والتسعينيات ليشهدا التأثير الكبير
الذي تركته ما ُعرف بـ «مســرحيات
الوزن الثقيــل» األوروبية ،أو الـ «بوب
أوبــرا» ،وهي نوعية من املســرحيات
تعتمد علــى عنصر اإلبهــار وأعداد
ضخمة مــن املمثلني واملوســيقيني
والراقصــن وكم كبير مــن املؤثرات
الصوتية.
ومن خالل تلــك املســرحيات بدأت
تظهر مشاهد جديدة كانت مقتصرة
على األفالم السينمائية مثل هبوط
طائرات هليكوبتر على املســرح ،وما
شابه ذلك.
أما فــي الوقــت الراهــن فيتبني أن
املســرحيات الغنائيــة أخــذت عدة
اجتاهات متعددة نتيجة تغير طبيعة
الساحة املسرحية بنحو عام وطغيان
عنصر الكسب املالي على كل شيء.
فولت تلك األيام التي كان هناك فيها
منتــج واحد فقط ،مــن أمثال دافيد
ميريك أو كاميــرون ماكنتوش ،يقوم
وحده بإنتاج املسرحية من األلف إلى
الياء.
فــاآلن يجــد املتابع ألحوال املســرح
الغنائي تشــكيلة كبيرة من الرعاة
من شتى األطياف يســيطرون على
اإلنتاج الفني لبــرودواي ،ويحدث في
أحيان كثيــرة أن تكون هناك حتالفات
واندماجات من أجل إنتاج مسرحيات
غنائية وذلك بســبب االســتثمارات
الكبيرة التي تتطلبها اآلن مثل تلك
النوعية من األعمــال الفنية ،والتي
قد تصل قيمــة العمل الواحد منها
أحيانا إلى عشرة ماليني دوالر أو أكثر.
وإذا نظرنا إلى مســتقبل املســرح
الغنائي ،جند أنه ميكــن التنبؤ بعودة
مرة أخرى إلى تلك األيام التي شهدت
قيام الرومان بتمثيل املعارك البحرية
على خشبة املسرح.
ويتجلى هذا األمــر في مدينة تورنتو
الكندية اآلن من خالل العرض العاملي
األول ملسرحية «ســيد اخلوامت» ،التي
توصف بأنها أضخم إنتاج مســرحي
في تاريخ املسرح الغنائي.

قصص تحكي عذابًا إنسانيًا

مدونات فؤاد شاكر تؤرشف الغارقين في فوضى األشياء
فهد الصكر
في محاولته التسجيلية ألرخنة
مدينة بــكل تفاصيلها ،ملا حتمله
من أرث شعبي وحضاري ،أستطاع
الفنان الفوتوغرافي – فؤاد شاكر
– أن يوثــق واقعيا تراثا وفولكلورا،
ومنط احليــاة التقليديــة لبغداد،
بل ذهب بعيدا ً نحــو قاع املدنية،
لينهل منهــا مواضيعه ،وليعيد
االكتشــاف مــرة أخــرى لذاكرة
املكان ،وليدلنا إلى قراراته اخلاصة
عند اســتعماله أعمــق املعاني
والصور املتالصقــة ،األكثر إثارة،
خملاطبــة القــوة الفكريــة قبل
مخاطبة العواطف واألحاسيس.
تلــك القــرارات التــي وضع لها
املالحظات املتراكمة في مخيلته
منــذ الطفولــة ،متســلال ً إلى
أعماقــه ومكتشــفا ملكاتــه
ومجســدا ً أحالمه ،ورمبــا أحالم
الصبيــة والنســاء والرجال في
حارات بغداد العتيقة ،هؤالء الذين
يشــكلون رموز املدنية وعالمتها
الفارقة.
قصص حتكــي عذابا إنســانياً.
كان يقضــي معظــم أوقاته بني
هذه الطبقات املســحوقة ،حيث
يســتمد توازنه اإلنساني منهم!
فــي انتمــاء خالص بــا كالئش
زائفة.
تلــك املالحظات حتولــت مبهارة
أســلوبه وقدرتــه الفوتوغرافية
إلــى مجموعــة لوحــات رائعة،
برغــم عتمــة األلــوان وغرائبية
التشــكيل ،حتولــت إلى قصص

حتكي حزنا يطــارده ،صورته عني
قلقــه ،تصارع النفــس مع هذه
الكائنــات التي وجــدت ضالتها
في قلــق الفنان ،والتــي ضمها
كتابه (مــدارات الضوء) ،اذ حتدثت
فصوله األربعــة (الضوء البلوري،
ضوء الزمــان وضوء املكان ،مديات
العدســة ،إطالالت على الواقع)
عن ذلك – صور جسدت وأظهرت
لنا القصص واحلكايات البغدادية
في حاراتها اآليلة للســقوط ،في
إنســانه الذي يالحقــه التوجس
من اخلوف املقبل من كوة الظالم،
وهو بني املعمار التشــكيلي لفن
الشناشــيل ،واحليــاة اليوميــة
الرتيبة النشغاالت الناس.
تتمحــور مالحقتــه للنمــاذج
املقهــورة مــن البشــر الغارقني
في فوضى األشــياء «شــحاذين،
مجانــن ،باعة خــردة ،أطفال بال
مأوى» ،حيــث كانت حواري بغداد
القدمية مرتعا خصبا لتواجدهم،
في اســطورة ال يحدها مكان ،وال
يعنيها الزمان.
فؤاد شاكر جتاوز الواقع في تصوير
العوالــم اإلنســانية ،وأعلن في
حلظة جنونية ،عشــقه وانتمائه
لهم ،ومفاجئــا إلطالالت الضوء
على األشياء ،والوجوه التي حتولت
بفعل حزنها إلى لوحات جتريدية،
ومؤكدا ً في ســردياته للمحيط
البيئي ليبدو بعني الناظر كجنان
معلقة ،وليعيد للذاكرة اجلمعية
مشاهد طوى عليها الزمن؟!.
إن شيئا ً كبيرا ً يتحرك في داخله
تقتنصه عدسته .أهي العبقرية؟
أم موهبــة ال حدود لهــا؟ أم هي

قؤاد شاكر

شــيء غريب ال يفهمــه اآلخرون
الذيــن يحيطون به ،ذلــك الذي
يراه وال يــراه اآلخرون ،إال ما تنطق
بــه العدســة؟! لكنه يســجل
انطباعاته بروح شــاعرية ،وبروح
غلب عليها االنتماء.
إنهــا محطات مرحتلــة في ذاته،
اســتوطنت قلبــه في ســنوات
عمــره األولــى ،وصاحبتــه في
تفاصيــل األيام واحملــن ،اذ كونت
هذه التشــكيالت الضوئية كتال

غاية في اجلمــال والتكوين ضمن
فضاءات اللوحة (الصورة) متجاوزا
الواقع في تصويره لهذه العوالم،
أو (القــدرة على خلق صور تتعدى
الواقــع وتتغنى بــه) كما يقول –
باشــار – وكما قــال عنه الفنان
الرائد – فائق حسني – (فؤاد رسام
يذكرنــا بالفنانني التشــكيليني
الذين كرســوا فنهــم للطبيعة
وليس فوتوغرافيــا باملعنى اجملرد،
بل هو فنان خالق بحق).

إذن تلك اللوحة البغدادية املؤثرة،
جســد أبعادها في معرض أقامه
على قاعة منتدى بغداد الثقافي
عام 2009حتــت عنــوان« :ذاكرة
املدنيــة والرماد» الــذي دون فيه
أبعاد املــكان ورفاقــه املغمورين
«سكنة الدروب العتيقة» وأشياء
أخــرى .باحثا ً عن مســارات أكثر
أتساعا ً حملدودية اللوحة (الصورة)
وحركاتها او انفعاالتها ،ومنحها
مقدارا من احلقيقــة التي تثبت

صالحية غنائيــة وصدق وعفوية
كائناته ،التي تتحرك في تقاطيع
وجوههــا حالــة مــن الصــراع
النفســي ،تعكس مــا يعبر عن
أحالمها وعن التــوق للخروج من
قفص االلــم الكبير .ومؤكدا ً في
أعمال تعنــي (الطبيعــة) التي
وصفها (اجلمال الغامض واخمليف)
مفترضا ً خلو الــروح وانفعاالتها
وغضــب الطبيعة .شناشــيل
وحارات بغداد وأمكنتها.
لقد وثــق املشــهد البغــدادي،
الشناشــيل واحلــارات واألزقــة
والشــوارع واجلوامــع ،بشــكل
جمالــي مؤثــر قبــل ان تنطوي
مالمحهــا ،ولنحتفــظ بلونهــا
وشــكلها ورائحتهــا ،ولنخلــق
منها أسطورة شــاخصة بوجه
النســيان ،يقول فؤاد شاكر( :ما
تنطــوي عليه صــوري هي دمج
ما بــن القدمي واحلديــث وما طرأ
على مدنية بغــداد من متغيرات.
دمرت جانبا من معاملها املعمارية
املتفــردة ،وذلك يحزننــي كثيرا،
ألنني ببساطة قد ولدت في هذه
املدينة التي رســبت في نفسي
أشــيا ًء كثيرةً ،وعلمتني أن أفهم
معنى احلياة ،ولعلي مثل أي مبدع
آخر عاش مراحــل حياته في هذه
املدينة وقاعها املنسي ،وأذكر من
بينهــم الروائي الراحــل – غائب
طعمة فرمــان – الذي كتب رواية
النخلة واجليــران ،وجعل من ناس
تلك املدينة أبطــاال لروايته ،هذه
الثيمــة التي اشــتغلت عليها،
وإنــي ألعد مثلما أعــد غيري من
الفوتوغرافيني الــرواد األوائل ،ان

احمللية تقــود إلى العاملية ،والتألق
اإلبداعي ،حني تكشف عن عوالم
جديرة باالهتمام والتأمل والقراءة
املتأنية).
لقد ســجل الفنان – فؤاد شاكر
– كل ذلــك جاعال من الســكون
بعده األساســي ،وهو في عالقته
مع الواقــع الزمكاني ،أفصح عن
وشائج حوارية غائرة في النفوس،
ضاربا قيــد العزلة عــن كائناته
املتعبة ،وبراءة األطفال املقهورين،
بــراءة غادرتهــا أبســط حقوق
الطفولة!
لــذا يحق لنا أن نقول إن الفنان –
فؤاد شــاكر-كان صديقا ومنتجا
لكائناتــه التي أهملهــا الزمن
واإلنســان ،وهو الذي عنى باإلرث
املعماري واألوجه املتعددة للواقع
املعاش ،ولم يغفــل حملة من واقع
املدينة إال أحاطهــا بلحظة وهو
يقتنصهــا تدوينــا قبــل انهيار
مكتشــفاته ،وممتلكاتــه التــي
ينتمي ،ليأتي همس – فؤاد شاكر
– ثانية« :عند تلك األحياء الفقيرة
العزوفة ،والدروب املتربة ،الضيقة،
ال يســع املرء إال أن ينظــر إليها
بخشــوع ،ومن ثم يســبح بأخر
خيط من خيوط شعاع الشمس
الغاربة عليها .فهذه األطالل كما
ميكن أن نعهدهــا ،ونتطلع إليها
باســتحضار مكثف للذات ،وقد
حفرت بالذاكرة والنفس أشــياء
كثيرة ،وهي التي غالبا تؤجج فينا
احلنني والشــوق ملاضيها البعيد،
وللذيــن توارثوا احلــب واالرتباط
العضوي بأمكنة النشــأة واملهد
األول».
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دراسة

متوالية القصة القصيرة بوصفها كتابًا مفتوحًا عند روبرت لوشر
د .نادية هناوي
ُ
احلديــث عن
ّــوع األدبي رهن
ِ
رســوخ الن ِ
التوطني
عن
باحلديث
االصطالحي ،الذي
ِ
ّ
ِ
ُ
ة
مبجموع
ه
اجتراح
ة
عملي
آليات
تتحددُ
ٍ
ِ
ِ
ُ
ة
العلميــ
التداولية
ن
تقــ
فني ٍة،
للنوع،
ِ
ُِ
والثبات ،وهذا ما
ومتنح ُه االستقرار
يؤهل
َ
َ
املصطلــح َأل ْن يكون جام ًعــا مان ًعا من
ناحية التمثيل املراد منه أداؤه ،ومن ناحية
الشــمولية والتعميم فــي التوصيف
َ
اإلجرائي ،الذي ينبغي أ ْن
ني
يدلل علي ِه ويب َ
ّ
محتواه.
ضعت
ولوال هذا التَّحديد ،ملــا ُو
املعاجم
ْ
ُ
والقواميس املُرتب ُة ،التي
املبوب ُة
تدشــن
ُ
ُ
َ
ل
استعما
االصطالحات وتق ُّر باملشروعية
ِ
لهــا ،وبحســب
تصنيفــات معينــ ٍة،
ٍ
التبويب
أو
األول
احلرف
بحسب
ِ
كاعتمادِ
ِ
ِ
ِ
واالشتغال
ي
النظر
العملي أو تب ًعا
ِّ
ِّ
ِ
اجلذر ِ
الثقافي الذي تنضوي حت َت ُه.
للحاضن
ِّ
ِ
مجــال ألي
وما من
خــرق أو فذلك ٍة في
ٍ
ٍ
(املصطلحــات) ،بعكس(
التعامل مــع
ِ
ِ
املفاهيم) التــي لها مــن املطاطي ِة ما
َ
ينتقل بها من
يســمح ملســتعملها أ ْن
ُ
هذا
احلقل إلــى ذاك ،ويأخ َذها على هذا
ِ
احململ أو ذاك ،أو يُوظ َفها في مجال بعين ِه
ِ
أدبي هو
نوع ٍّ
ال ســواه .من هنا ُّيغدو كل ٍ
مصطلح وليس كل
مصطلح نو ًعا أدب ًيا،
ٌ
ٍ
ّوع
ن
ال
بناء
ن
أ
والسبب
قائم على التوطني
َّ
ٌ
ِ
والترســيخ ،جن ًبا إلى جنــب
التمطيط
ِ
والتمرين.
ِ
كل
نؤسس
ونحن
يوم مفهو ًما ،لكننا ال
ٍ
جنترح كل يــوم
مصطلحا ،فتلك عملي ٌة
ً
تســتغر ُق من اجلهــ ِد
والوقــت الكثيرَ،
ِ
التمحيــص
وتتطلب من
اخملبري واجلهد
ّ
ُ
ِ
َ
املزيــد ،إلى أ ْن
اجلماعي
يكتمــل البنا ُء
ً
ّ
لنــوع أدبي يوصف بأنّــه مبتك ٌر وجدي ٌد.
ِ
االجتراح
وهذا ما يُبع ُد عملي ِة
للنوع عن
ِ
ِ
أمر
أ ْن تكــو َن رغب ًة طارئ ًة عنــد أح ٍد ألي ٍ
والســبب ارتها ُن عمليــ ُة
كان.
االجتراح
ُ
ِ
ء
بنــا
ه
يتطلب
الــذي
باالســتغراق
نوع،
ُ
ُ
ِ
ٍ
حتى يتحقق له االكتما ُل في التســمية
والتشــكل ،ف ُيعلَن للمــأ بوصف ِه نوعا ً
أدبيا ً مســتقال ً ومتجــذرا ً باصطالحي ٍة
مقبولة لدى أولئك املنضوين حتت عباء ِة
ثقافي محددٍ.
حاضن
ٍّ
ٍ
على
افتراض
هذا
ســبيل التصور ِ طب ًعا،
ٌ
ِ
ســبيل
على
وليس
التحقــق ،أل َّن القو َل
ِ
بالنوع أصبح خارج إطار تطور
املواضعات
ِ
ِ
املنطقيــ ِة التــي
وصلت إليهــا عملي ُة
ْ
وأهم َ
املصطلحات اليــوم،
صناع ُة
تلك
ُّ
ِ
د
تعــ
لم
ّهــا
ن
أ
املواضعــات
تخوض في
ُ
ْ
ْ
ِ
اجتراح
مســائل
أنواع أدبي ٍة مســتقل ٍة
ِ
ِ
ٍ
القو ُ
ل
مضى
فلقد
وثابت ٍة.
بالنوع منذ أ ْن
ِ
احلاضن
غاب
النظري وتالشــى التمظه ُر
ُ
ّ
َ
اجلماعــي ،وبذلك تبطل مشــروعية أية
ّ
وأما من
يخوض
ُ
دعوى تنادي بالنوع األدبيّ .
اجتــراح
في مســألة
نــوع فذلك ليس
ِ
ٍ

التحديث االصطالحي،
ركب
متأخرا ً عن
ِ
ِ
مواكــب للتطــورات النقدية ما
غيــرَ
ٍ
بعد احلداثية حســب ،بل هــو واق ٌع في
صاحب
متوهــم أنه
التجنــي العلمي،
ٌ
ُ
يرتكب خطأ
هــو
بينما
اختــراع،
براء َة
ُ
ِ
وحلــت محلَها
التبنــي لنظري ٍة ماتت
ْ
األنواع أ ْن
أتاحــت للحدودِ بــن
نظري ٌة
ْ
ِ
وللعوائــق أ ْن تــزو َل ..وهكذا
تتالشــى،
ِ
ُ
ابتكارات هي
احملصلــة مجموعة
جاءت
ْ
ٍ
تداخالت اجناســية ،كظهور
عبارة عن
ٍ
قصيد ِة النّثرِ ،واالشــتغال املا ورائي في
ّ
ً
فضل
والشــعرِ واللغ ِة واإلشار ِة،
ّ
السردِ
والتاريخ
املسرح
في
د
ــر
الس
اندماج
عن
ّ
ِ
ِ
ِ
ِ
واالزيــاء والعمــار ِة ،مع تالقــي النّق ِد
ِ
بالثقاف ِة ..وغي ُر َ
يندرج في
ذلك كثي ُر مما
ُ
جاءت بها
االجنــازات النظري ِة التي
خان ِة
ْ
ِ
رياح ما بعد احلداثة مبدارسها ونظرياتها
االنفتاح
ومناهجهــا؛ ومنهــا نظريــ ُة
ِ
مبوجبها نتحدثُ عن تداخل
التي ص ّرنــا
ِ
االجنــاس األدبيــة ،وما ع ْدنــا نتحدثُ
عن( نوع أدبي) نظــرا ً
مواضعات
النتفاء
ِ
ِ
االســتقالل في اجلذور ِ واالنتساب وعدم
ِ
الرسوخ في احلدودِ.
ِ
الفنون اســتجابة
والســردُ هو أكثــ ُر
ّ
ِ
للتداخل االجناســي ،مثلما هو األكثر
ممتزجا
مطاوعــ ًة للحيــا ِة املعيشــ ِة،
ً
بتفصيالتها اليوميــة .واليوم ال تطرح
ُ
ّوع؛ إال في حدود التّأشيرِ على
مقولة الن ِ
الفكر
تاريخ
من
ء
جــز
هي
ة
مرحل
تاريخ
ٌ
ٍ
ِ
ِ
ِ
العالم.
لفهم
ه
ي
سع
في
ّ ِ
ِ
ِ
أصول
د
عنــ
وقفنا
وإذا
ّوع القصصي
ن
ال
َ
ِ
ِ
القصيــر وتاريخية تطــور ِه ،لوج ْدنا أ َّن

يوم
نحن نؤسس كل ٍ
مفهومًا ،لكننا ال نجترح
كل يوم مصطلحًا،
ٌ
عملية تستغرقُ
فتلك
من الجهدِ والوقتِ
الكثيرَ ،وتتطلبُ من
التمحيص المخبريّ
ِ
والجهد الجماعيّ المزيدً،
َ
إلى ْ
لنوع
البناء
يكتمل
أن
ُ
ِ
أدبي يوصف بأنّه مبتكرٌ
وجديدٌ.

لروبرت شــولز في مقاله( اســهامات
املدرســتني الشــكلية والبنيويــة في
نظريــة القــص) اهتمامــا ً بتتبع تلك
األصول ،عائدا ً إلى ّ
ني الروس،
الشــكالني َ
وال ســيما بــروب وذريته الذيــن قالوا
بالتحفيز والعوامــل والوظائف ،مؤك ًدا
أ َّن القصــ َة عندهم هــي «متوالية من
األفعال السابق ِة في وجودِها ،واملستقل ِة
ِ
يتم
عن أي تقدمي كالمي لألحداث .وبهذا ّ
اخلطاب ( .القصة
متييزها عن احلبك ِة أو
ِ
،الرواية ،املؤلف ،تأليف مجموعة باحثني،
ترجمة د .خيري دومة)1997 ،
وكذلك أولى شــارلز ماي عناي ًة خاص ًة
القصصــي القصيرِ في
النوع
ّ
لتطــور ِ
ِ
أمريكا ،وذلــك منذ أ ْن بــدت نو ًعا مميزًا
في القرن التاسع عشر .وتتب َع التحفيزَ
القــص القصير في
االســتعاري فــي
ّ
مقاله( في البدء كانت القصة) وكذلك
روبرت لوشر في مقاله ( متوالية القصة
القصيــرة كتــاب مفتــوحthe short ،
) story sequence ; an open book
وقد ن ُشــر هذان املقــاالن ضمن كتاب (
نظريــة القصة القصيرة فــي مفترق
طرق ،بتحرير سوزان لوهافر والني كالري
ضمن منشورات جامعة لويزيانا )1989 ،
كما تنــاول كت ًبا مثــل( حلقة القصة
القصيرة دليل النوع ومرشــد للمراجع
) لسوزان جارالندمان ،ويستبورت1988 ،
و(حلقــات القصص القصيــرة املمثلة
للقرن العشــرين دراسات في نوع ادبي)
لفورست اجنرام  ،1971فضال عن إشاراته
املتكررة إلــى جريدة خاصــة بالقصة
القصيرة األمريكية.
وسنخص روبرت لوشر Robert Luscher
ُّ
بالتركيــز هنا ،وهو ناقد أمريكي حاصل
على الدكتــوراه عام  1984وموضوعها(
متواليــة القصة القصيــرة االقليمية
في امريكا) وهو الذي شــخَّ ص ظاهر َة
التوالي ،وم ّثل عليها مبحاولة هورسينت
كاليشــر Hortense Calisherبنــاء
خيمــة لقصصها في شــكل مجلد
جمعتــه ورتبتــه ،وقد وصــف التوالي
بالنص املفتــوح ،قائــا »:إن كل قصة
قصيــرة في ســياق املتوالية ليســت
جتربة شــكلية مغلقة ومكتملة وكل
كشــف في املتواليــة يؤهلها بطريقة
ما للكشف للتالي ويصبح اجمللد ككل
مفتوحا ،يدعو
بهــذه الطريقة كتابًــا
ً
القارئ لبناء شبكة من التداعيات تربط
القصص مع بعضها بعضا ً ومتنحها أثرًا
متراكمــا « (القصة ،الرواية
موضوع ًيا
ً
،املؤلف،ص)89
يســم هــذا التوالي(متواليــة
ولــم
ِ
ســماها( متوالية القصة
بل
قصصية)
ّ
القصيــرة)  ،مفضــ ًا التســمية على
كانت مطروح ًة آنذاك ،مثل
تســميات
ْ
ٍ
( الهجــن ) لداالس ليمــون و( توليفة
القصة القصيــرة) جلول ســليفرمان

و(مجمع القصة القصيــرة ) و( حلقة
القصــة القصيرة) لفورســت اجنرام ،
وكتاب الصورة  sketch bookإلريفنج.
وإذ تأخــذ هذه التســميات في االعتبار
تكرار َ الثيم ِة والرمزِ والشخصي ِة مهتمة
أو غير مهتمة بالتتابعي ِة في اجملل ِد؛ فإ َّن
لوشر رأى في تسمية( متوالية القصة
ُ
األفضل ،بسبب ابتعادِها
القصيرة) أنها
عن التالقي مع احللقــات امللحمية أوال،
وقربها من السوناتا واملتوالية الشعرية
ثانياً ،وألنها ِّ
ترك ُز على تطور ِ املعنى لدى
القارئ وهــو يتقدم في قــراءة القصة
ثال ًثا ،وراب ًعا أ َّن متوالية القصة القصيرة
تعطي القارئ مصدرًا ق ّي ًما وجاهزًا ،ألن
يسهم اسها ًما ذات ًيا في عملي ِة التوالي
التي يُغنيها ســيا ُق القصة القصيرة،
الذي مي ُّدهــا مبجموع ٍة من
القصص لها
ِ
نفس االجتاه ،وقــد كتبها نفس املؤلف،
ُ
ٌ
دائــم
ســردي
جتانس
ووحدها
وموقف
ٌّ
ٌ
ٌ
َّ
محد ٌد وثيم ٌة متكرر ٌة.
بيد أ َّن لوشــر يرى أن هذا االسها َم الذي
حدين ،فهو
ســاح ذو
يقدم ُه القارئُ هو
ٌ
ِ
باملكان
ــا
واضح
ــا
حس
مينحه ً
ميكن أ ْن َ
ً
ِ
في
لكنه
،
ة
والثيم
ة
الوقت
ِ
والشخصي ِ
ِ
نفس ِه قد يخلق له مشكالت شكلية،
ألنه
يقــد ُم له إغــرا ًء مبقاربــة الرواية،
ّ
مبعنى أ َّن التوالي هو بحسب رؤية الق ّراء
له ،فواح ٌد يراه عشــوائيا ً وآخ ُر يرى فيه

ٌ
وثالث يرى شــكلي ًة تتابعي ًة
نق ًدا مــا،
ة
بالوحد
تتمتــ ُع
والتماســك .وقد يرى
ِ
ِ
راب ٌع أن القصة مفتتة ومهلهلة ،بسبب
التوســع والتفصيل .ورمبا تبدو متوالية
القصة القصيرة بالنسبة ملعظم القراء
واحدة ،حيــث كل قصة تقــرأ منفردة
على حدة ،مانح ًة القرا َء
إحساسا بأنها
ً
منغلق ٌة في مجموع ٍة واحد ٍة ( .القصة
،الرواية ،املؤلف،ص92ـ )94
ليســت ُّ
وصحيــح أ ْن
كل مجموعــ ِة
ْ
قصــص قصير ٍة هــي متواليــة ،لكن
ٍ
الوحد َة فــي املتوالية قد جتعل اجملموعة
القصصية رواية .أما التفكك في روابط
املتوالية ،فهو جتريب يقصد منه املراهنة
على مدى جناعة غياب الوحدة السردية
الشائعة في الرواية .وهذا ما يتطلب من
القارئ وع ًيا أكبر باإلمكانات الشكلية
واإليقاعيــة واملوضوعية البديلة ،ملز ًما
القــار َئ بإيجاد املعنى الــذي يقرَب بني
األجزاء ،وبهــذا يختلف النقاد في تلقي
متوالية القصة القصيرة ويتفاوتون في
فهم استراتيجيات النص فيها.
وتتوقف احتمالية الوحدة في املتوالية
تكنيك ًيــا وعضويًا على القــارئ الذي
يطورهــا ،علــى أســاس أن التوالــي
اســتراتيجية نصية وليست اجناسية،
ويــرى األمر متحققًا علــى أرض الواقع
أكثرَ عند
القراء من الناشــرين واحملررين.
ِ

في حني تغدو أكثر صور التوالي
وضوحا
ً
هي
الكتب الدائر ُة حول قصة شخصية
ُ
ما وم ّثل لوشر عليها مبتوالية همنغواي
( في زماننا )  1924وبكتّاب مؤسســن
آخرين مثل جون شــتاينبك وبيتر تايلور
وســوزان كيني ووليم فوكنــر الذي له
متوالياته القصصيــة القصيرة مثل(
الذي ال يقهر) و(اهبط يا موسى ).
وعلى الرغم من اندفاع لوشــر للتمثيل
على هذه املتواليــات ،ومحاولته اختبار
مجموعات قصصية من ناحية الوحدة
املوضوعية ومدى استقاللية قصة عن
اجملموعــة جتمي ًعا أو تتاب ًعــا؛ فإنه نفى
منوذج مطــردٍ ملتواليــة القصة
وجــودَ
ٍ
القصيرة ،لكونها تنشأ عن دافع إبداعي
فريد.
وحددَّ مجموعة مؤاخــذات حتيط بهذا
االشــتغال ،ومنهــا افتقــادُ متوالي ُة
القص ِة القصير ِة الشدي ِد
للشكل الذي
ِ
كشــيء
يبدو مدمرًا لوضعيتها
واضح،
ٍ
ٍ
على
تنبني
ال
والســبب أ َّن املتوالية
وفق
ِ
لترتيب
مخطط ما ،وقد تخض ُع
معني،
ٍ
ٍ
ٍ
وهــذا ما يجعلهــا تبــدو
كتهجينات
ٍ
ٌ
هيكل
ليس لها
سردي ،بل تعتم ُد تنو َع
ٌّ
االســتراتيجيات النصية لعلها تصل
ُ
والتماسك .وهذا ما
إلى الوحد ِة
يجعل
ِ
وصفي َة املتوالي ِة وصفي ًة نصي ًة،
وليست
ْ
ٌ
مؤقت
جتريــب
نوعي ًة فهي
ومطاط إلى
ٌ
ٌ
ُ
ح ٍد بعيد ٍ ،ســرعان ما يُســتبدل بغير ِه،
ُ
أهم سماته
الرسوخ
بعكس النّوع الذي ُّ
والثبات.
ُ
وقد انتهى روبرت لوشــر مــن معاينته
لتاريخ املتوالية فــي القصة القصيرة
االمريكية إلى أن القصة القصيرة داخل
املتوالية ســتظل ذات وحدة شــكلية
حتى في الوقت الذي ندرك فيه تكرارية
النمــوذج والثيمة وتطورهــاُ ،معط ًيا
متواليــة القصــة القصيــرة صفة(
الكتــاب املفتــوح) قائــا »:إن وضعية
القصة القصيرة بوصفها جز ًءا ً
دال من
كل متطورٍ ال تدمر اســتقالليتها وإمنا
ٍ
هي توسع من وظيفتها وداللتها داخل
كتاب مفتوح» ص .102
وهذا االنفتاح هو الذي يجعل مســألة
التوالــي رهنــا ً
باســتنهاض املتوالية
ِ
الدقيق
للتفاصيل وما قد يفضي بالقارئ
ِ
إلى فهم احلدودِ الشكلي ِة للقص ِة سواء
في انفرادها أو فــي كليتها .ومع إعالء
دور القارئ ونظرياتــه اضمحلت صفة
النوع ،كما تالشــت مفاهيم تقليدية
عن الرواية والقصة القصيرة في أواخر
القرن العشــرين ،وشاعت بدلها نظرية
ً
وتداخل
العبــور بني األجنــاس جتري ًبــا
وانفتاحا.
ً

متابعات

التخصيصات للثقافة العراقية جلسة نقاشية بمشاركة االدباء والمثقفين
حذام يوسف طاهر
أقام احتاد االدباء لألدباء والكتاب ،جلسة خاصة،
للحديث حول تخصيصات الثقافة في موازنة
عام  ،2019قدم اجللســة الدكتور جواد الزيدي،
مرحبا باحلضور والضيف  »:الســلطة التي ال
تولي اهتماما للثقافة بشكل عام وحتاول جرها
لتكــون تابعة لها ،ال ميكن ان تقف مع املثقف
العراقي ،الســؤال املطروح اليــوم :هل هناك
تخصيصات للثقافة في املوازنة ولن تصل الى
املثقف العراقي؟ ام ان الســلطة لم تشــمل

املؤسســات الثقافيــة بالتخصيصات
املاليــة؟ ،ما يتــم تداوله اليــوم هو ان
ليس هناك تخصيصــات خاصة ضمن
املوازنة للثقافة ،وال نريدها ان تكون منة
او دعم اني من املســؤول س او ص  ،بل
نريدها قانونا واقعا ضمن برنامج املوازنة
العامة».
في بداية اجللســة تقدم األستاذ الناقد
فاضل ثامر لقراءة البيــان االحتاد العام
لألدباء والكتاب في العراق وندرج بعض
مما جاء فيه:
احلد األدنــى للثقافة في
إقرار
من أجل
ّ

موازنة ٢٠١٩
احتــاد األدبــاء :كفى جتاهالً وتهميشــا ً
للثقافة العراقية..
مبناسبة وضع اللمســات األخيرة على
موازنــة عام  ،٢٠١٩يتجــدد احلديث عن
ضــرورة إعــادة النظر فــي الكثير من
مفــردات امليزانيــة اخلاصة بالــوزارات
واحملافظــات والهيئــات واملؤسســات
املســتقلة لكــي تلبــي احتياجاتها،
وتنصفهــا قبــل إقرارها مــن مجلس
النــواب ،بعد أن كشــفت املقارنات بني
بعض األبواب املتماثلة عن وجود تفاوتات

غير منطقية فــي التخصيصات لهذه
اجلهة أو تلك.
لقد سبق لالحتاد العام لألدباء والكتّاب
قدم عشــرات املذكرات
في العراق ،وأن ّ
التفصيليــة الــى اجلهات الرســمية
في الرئاســات الثالث ،واخلاصة برعاية
الثقافة العراقية ومؤسســاتها دون أن
يجــد آذانا ً مصغية ،بينمــا وجدنا هذه
اجلهات تزيــد من اخملصصــات اخلاصة
ببعض األنشطة والفعاليات كالرياضة
مثالً ،وهي بالتأكيد مهمة ،لكن الثقافة
العراقية ظلت مهملة ومقصاة.

ثم حتدث األســتاذ ياســر السالم حول
أهمية الثقافة واملثقف في تطور البلد
وتقدمــه ،مطالبني احلكومــة االحتادية
ورئاســة اجلمهورية الى منح املثقفني
العراقيني مكانة أكبر ،فهم رقم ال ميكن
جتاوزه ،ألنهــم ببســاطة ضمير األمة
وعقلهــا التنويري وروحهــا التجديدية
يعدون
املتوقــدة ،وان املثقفني العراقيني ّ
املوقف مــن الثقافة معيارا ً أساســيا ً
وجدية أية جهة
للحكم على حضارية ّ
حكومية أو حركة شعبية أو حزبية.

تشكيل

معرض أنشار بصبوص :منحوتات
تبني وجودها الخاص
تغريد عبد العال
من معرض أنشار بصبوص اجلديد
يغامر الفنان اللبناني أنشار بصبوص في
منطقــة جديدة في معرضه املقام في
«غاليري صالح بركات» في بيروت .ففي
هذه املنطقة الوســطى بني الهندسة
والفن ،تخرج املنحوتات كأشــكال لها
كيانها اخلاص واملســتقل من األشكال
الهندسية املتصلة ببعضها .تتناسق
األشكال وتتناغم لتستقر في شكلها
النهائــي اجملرد واملفتوح علــى التأويل.
تبدو خيارات الفنان متجهة نحو البناء
املعماري ،ففي كل منحوتة يتضح أنه
يضيف األشــكال إلــى بعضها بعضا ً
حتــى تبدو مثل عمــارة كونية كبيرة.
يختــار الفنــان أن ال يقتضب في بنائه
بل أن يجعــل األشــكال تتكاثر حتى

تتجمع فــي النهاية وتصبح مهرجانا
من األشكال احلرة التي تفتح نافذتها
على الوجود .جتري العــادة أننا عندما
نتأمــل املنحوتــات ،نتخيــل أن لها
أشكاال نعرفها ،وهي أشكال مألوفة،
رمبا حليوانات أو بشــر .لكــن في هذه
املنحوتات أشــكال هندسية تقترب
من الوجود من دون أن تكون مألوفة لنا
تريد أن تكون قائمة بحد ذاتها .أشكال
خرجت من يد الفنان على شكل ذاتها،
متخذة من الهندســة والفن روحها
الداخلية.
يقول كاندينســكي فــي كتابه «من
الروحانية في الفن» إن البعد املوسيقي
وإن
في اللوحة يكشف البعد الروحيّ ،
لوحاته س ُت َن ّوط في يوم من األيام مثل
املوسيقى .وفي هذه املنحوتات يقترب
الفنان اللبناني من فكر كاندينسكي
ولوحاتــه فنعثر علــى التجريد ،الذي
كان ســمة أساســية في فلســفة

كاندينسكي ،فقد اعتنى الفنان كثيرا
بالشــكل وأعطاه أهمية كبيرة حتى
يعكس املضمــون ،وهذا يجعلنا نفكر
أبعــد من اللوحة ومن الشــكل ،إنها
املوســيقى التي أرادهــا الفنان في ال
وعيه ،واضعا نصب عينيه أن تتناسق
األشــكال كأنها معزوفة موسيقية
يصلك تناغمها الفريــد دون أن تفكر
بنوتاتها .إذًا العمارة الهندســية تريد
أن تكون وأن تشكل ذاتها بذاتها مثل
املوسيقى.
امللفت أيضا في املعرض أننا نتخيل أن
الفنان ال يريد أن يقول شيئا معينا بل
أن يجعلنا ندخل إلى حديقته الفنية،
فنشــعر أننا في مختبر لألشــكال،
يختبر فيــه الفنــان أشــياءه بدقة
متناهيــة ،في حني أن لــكل منحوتة
قصة علــى حدة ،ومــا يجمعها هي
فكــرة وجودها من أشــكال مختلفة
كليا.

جانب من املعرض

للحجــم أيضا قصة أخــرى ،فبعض
املنحوتات كبير جــدا ،وبعضها اآلخر
يصغر في احلجم ،وهنــاك منحوتات
دائريــة فــي شــكلها وصنعت من
الفوالذ ،وكبر احلجم يجعلنا نفكر في

أن األشكال الهندسية وجدت في هذا
الكون في الشــمس والكواكب التي
حولها ،إنها شــموس كبيرة وضعها
الفنان في وســط املعرض لنتذكر أن
احلجــم أيضا فكرة وجوديــة وكونية،

إنها الشموس التي تضيء ،والكواكب
التي وجدنا عليها.
وفــي منحوتة بعنــوان «احلب الذري»،
حجمها صغيــر ج ًدا ،يُحــ ّول الفنان
أنظارنــا هنا نحو التفكيــر بأنه حتى
أصغر مادة في الوجــود هي عبارة عن
شكل هندسي صغير وهو الذرة ،ومنه
أوجدت األشياء الكبيرة .إنها والدة ذرية
تشبه احلب الذي يبشر بالوالدات ويثمر
بها .من هنا تأتــي فكرة البناء ،وتؤكد
ذاتهــا عند الفنان ،إنه بناء هندســي
وجوهري ،ال يكتفــي فقط ببناء املواد،
إمنا بوالدتها من مــواد أخرى ،وحتويلها
الى مــواد أخرى ،املنحوتــة الصغيرة
تتجزأ إلى جزأين ،جزء يرينا ما بداخلها،
وجزء آخــر يطلعنا على الفــراغ .إنه
فيزيــاء الوجود ،وهــو تكوينها الفني
من ثنائيــة الوجود والفــراغ ،احلضور
والغياب.
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( لقاء العمر)

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

تضع "الصباح اجلديد" بــني يدي القارئ الكرمي
ما ميكــن أن يوصف مبذكــرات للرئيس الراحل
جــال طالبانــي ،وتتميز املذكــرات وهي عبارة
بوح متصل لألســتاذ صاح رشــيد ،بأنها
عن ٍ
صــورة مفصلة بل تشــريح سياســي ملرحلة
حاسمة في تاريخ العراق تشمل السبعينيات
والثمانينيات والتسعينيات وحتى يومنا هذا.
ــرف عــن مام جــال من
وعلــى عكــس ما ُع ِ
دبلوماســية ونزوع نحو التســويات التي عرف
بها خــال ثماني ســنوات من جلوســه على
مقعد رئاســة اجلمهورية العراقية ،فأنه على
العكس من كل ذلك يدلي بــآراء في غالبيتها
إشكالية ،ونحن ال نتحدث عن املعلومات وسرد
املعطيات التاريخية لعاقته بصدام حســني
وفرقــه اخملتلفــة للتفاوض مع االكــراد ،بل أنه

يتجاوز الى العاقة مع إيران وســوريا والواليات
املتحــدة وبقيــة األطراف التــي كان لها متاس
مع امللف العراقــي في مراحله اخملتلفة ،لكننا
نتحــدث عــن اآلراء املتعلقة بالشــخصيات
التي رافقته خال مرحلــة بناء االحتاد الوطني
الكردستاني وتشكيله للبؤرة السياسية في
اعقاب عام (1975م) وهزميــة الثورة الكردية أثر
اتفاق اجلزائر بني الشاه وصدام.
وتشــكل املذكرات إنارة معمقة للطريقة التي
اتبعها مــام جال فــي معاجلتــه للتحديات
واحللول التــي خرج بها لتجاوزهــا ،ولكنها ال
تخلو ً
أيضــا من اضاءة البعد الشــخصي ملام
جال مما يســاعد في نهاية املطــاف الباحثني
السياســيني واملواطنني على حد سواء العرب
يجر
واالكــراد علــى االطاع على أســرار لــم ِ

التطرق اليها في املاضي.
وغني عــن القول أننا في "الصباح اجلديد" نع ّد
هذه املذكرات شــهادة تاريخية من شــأنها أن
تستكمل املشهد السياسي العراقي الراهن،
وهي تنطــوي على مفاجــآت وطرائف ال ميكن
ألحد من خــارج الدائرة الضيقــة ملام جال أن
يطلع عليها.
"الصبــاح اجلديــد" ســوف تنشــر القســط
األساســي من هذه املذكــرات ،وهي ال تتحمل
مســؤولية أي آراء قــد تنطــوي علــى بعــض
القسوة هنا وهناك ،وستحاول تخفيفها بقدر
اإلمكان ،ونأمل أن يتجاوب الساسة الكرام في
كردســتان وفي الفضاء العراقي من خال هذه
العملية ويســهموا بدورهم فــي إضاءة بقية
املشهد.

إعداد :صالح رشيد
ترجمة :شيرزاد شيخاني

* بعــد إعــان النتائــج الرســمية
النتخابات البرملان كيف توصلتم الى
فكرة املناصفة املعروفة بـ “الفيفتي
فيفتي"؟
 رفــض مســعود البارزانــي نتائــجاإلنتخابــات وأصدر بيانا قــال فيه "ال
أعتــرف بنتائج هــذه اإلنتخابــات" ،و
أصدقاؤنا في اخلارج نصحونا بالتوافق
و حــل املشــكلة دون إحــداث اجللبة،
فذهبت الى مســعود و تباحثت معه،
وكان األصدقــاء قــد نصحــوه أيضا
باإلتفاق ،وفعال إتفقنــا على أن نعقد
إجتماعا مشتركا ونعلن قبولنا لنتائج
اإلنتخابات ،ثم نــوزع املقاعد البرملانية
مناصفة بيننا بواقع  44مقعدا لإلحتاد
و 44للبارتي مــع تخصيص  12مقعدا
لألحــزاب األخرى ،ولكن تلــك األحزاب
رفضت ذلك وطالبت بـ 24مقعدا ،فلو
قبلوا بالعــدد املعروض عليهم ،تذهب
أربعــة مقاعــد لألحزاب اإلســالمية،
وتوزع الباقي على األحزاب األخرى مثل
احلزب اإلشــتراكي الكردستاني مقعد
أو مقعدان ،واحلزب الشــيوعي مقعد
واحد وأخرى لبقية األحزاب ،وبســبب
رفضهــم أضطررنــا الى إعــادة توزيع
املقاعد مناصفة بيننــا والبارتي بواقع
 50مقعدا لــكل منا ،على شــرط أن
جنري بعد عدة أشــهر إنتخابا آخر أكثر
شــفافية وتنظيما .املهم أننا حققنا
هدفنــا بإبــالغ العالم بأننا الشــعب
الكردي قادريــن أن جنري إنتخابات وندير
منطقتنا واليقال بأننا نعيش بفوضى
السلطة.
تشكيل احلكومة ورئاسة البرملان
* وعلى أي أســاس تشكلت احلكومة
وكيف مت إختيار رئيسها؟
 كان رأي األخوة في البارتي هو ،مبا أننيومســعود لم نحقق النسبة املطلوبة
ملنصــب القائد ،يفترض أن يعدل قانون
البرملان بشكل يجعل من رئيسه ذلك
القائد.ولذلك طمعوا برئاسة البرملان،
وظنوا بأن احلكومة ليســت ذات شأن
وأنها لــن تنجح ،وإعتقدوا بأن الظروف
السياســية واإلقتصادية الســيئة ال
تســاعد على أن تقف هــذه احلكومة
على أقدامها وتتقدم .وبعد مناقشات
طويلة وبإصرارنا متكننا من تغيير إسم
(اجمللــس التنفيذي) الــى احلكومة أي
(مجلس الــوزراء) فهم منذ البداية لم
يبالوا بالوزارة ولذلك أخذنا رئاســتها
وسلمناهم رئاسة البرملان.
تعيني وزير املالية
* وماهــي املعايير التــي مت إعتمادها
لتعيني الدكتور فؤاد معصوم لرئاسة
احلكومة و كذلك الوزراء و وكائهم و
خاصة ممثلي اإلحتاد الوطني؟
 في أول إجتماع للمكتب السياســيرشــحنا األخ نوشــيروان مصطفــى
ليكون رئيسا للحكومة ،ولكنه رفض،
فرشحنا الدكتور فؤاد معصوم وصوتنا
جميعها لصاحله.
وأنتخب الوزراء أيضــا باألغلبية داخل
املكتب السياسي ،ولكن اآلراء إختلفت
حول مرشــح وزيــر املاليــة ،فأغلبية
املكتب السياســي رشحت نزاد أحمد
عزيز اغــا للمنصب ،فيما أصر الدكتور
كمال فؤاد وحده على ترشــيح صالح
الدين احلفيد .وحول ترشــيحه ناقشنا
األمــر طويــال وعرضنــاه للتصويت،
وكانــت النتيجة خمســة الــى نزاد
وصوتان لصالح احلفيد ،و ولذلك قررنا
أن يكون نــزاد وزيرا للمالية ،ولكن حني
صدرت القائمة بأســماء الوزراء وجدنا
بأن الدكتــور صالح الدين هو الذي عني
باملنصب ،وسألنا الدكتور فؤاد معصوم
عن أسباب تغيير إسم نزاد؟ رد قائال "أنا
تســلمت القائمة من الدكتور كمال
فؤاد وأعلنتها كما كتبه هو".
ثم سألنا الدكتور كمال ملاذا فعل ذلك
أجابتنا "خطأي أحسن من صوابكم"،
ومشــينا األمر وأعلنت الوزارة حسب
التشكيلة املعلنة.

صادق شرفكندي

مسعود بارزاني

كان رأي األخوة في البارتي هو ،بما أنني ومسعود لم نحقق النسبة المطلوبة لمنصب
القائد ،يفترض أن يعدل قانون البرلمان بشكل يجعل من رئيسه ذلك القائد.ولذلك طمعوا
برئاسة البرلمان ،وظنوا بأن الحكومة ليست ذات شأن وأنها لن تنجح ،وإعتقدوا بأن الظروف
السياسية واإلقتصادية السيئة ال تساعد على أن تقف هذه الحكومة على أقدامها وتتقدم.
* إذا جــرت إنتخابــات جديــدة ،مــا
املطلوب فعله لتكون املرآة العاكسة
لرغبات الشعب احلقيقية؟
 حــددت صالحيات اجمللــس الوطنيوفقا إلتفاقية واشــنطن ،فهذا اجمللس
تنقصه العديد مــن الصالحيات التي
تتمتع بها برملانات العالم األخرى ،مثل
إنتخاب احلكومــة والــوزراء ،فالبرملان
احلالي يتولى مهامه األساســية وفقا
إلتفاقية واشنطن ،ولذلك أمتنى أن جتري
إنتخابات جديدة شفافة وحرة بجميع
أرجاء كردستان إلنتخاب مجلس وطني
دميقراطي موحــد وإلغاء عتبة  7باملائة
أو خفضها الى نســبة الواحد أو إثنان
باملائة لكــي تتمكن جميــع األحزاب
مــن التمثيل داخــل البرملــان القادم،
وكذلك إتاحــة الفرصة أمام التركمان
واآلشــوريني ليكون لهــم ممثلهم في
البرملان.
إستشهاد صادق شرفكندي
* في  1993/9/17عقد مؤمتر اإلشتراكية
الدوليــة في برلني وترأســت أنت وفد
اإلحتــاد الوطنــي ،فيما تــرأس صادق
شــرفكندي وفد احلــزب الدميقراطي
الكردســتاني اإليراني ،وأثناء إنعقاد
املؤمتــر أغتيــل شــرفكندي ،ما هي
تأثيرات تلك العملية الغادرة عليكم؟
 أنت كنــت معنا عضوا فــي وفدنا،وأنت بالذات من نقــل إلي خبر إغتيال
شــرفكندي ،فلــم أكن أعــرف اخلبر
ألنني كنت نائمــا حينها بالفندق ،كنا
نخاف على أنفسنا أيضا وطلبنا تعزيز
احلراســة واحلماية لنا وأنت تتذكر حني
إنتهى اإلجتماع حتدثت الى شرفكندي
وقلت له "إن كنتــم بحاجة الى عقد
أي إجتمــاع فيما بينكم هــا هو بيت
صالح الدين موجود هنا ال فتعالوا الى
هناك لتجتمعوا" وتتذكر أنني حذرته
وقلت له "خذوا بالكم من أنفسكم"،
أجابني "لســنا بحاجة الى أي شــيء
ونشــكركم ،لقد دبرنا كل شــيء فال
تخــف" .فلو إســتمعوا الــى كالمي
وجاءوا الى بيتك ملــا حصل ما حصل.
وطبعا كان إستشــهاده خسارة أخرى
لنا وللحركة التحررية الكردية عموما،
وسارعنا بإدانة اجلرمية وخاصة حني قيل
بأن إيران ضالعة فيها.
وبعد عمليــة اإلغتيال تلــك مت قبول
ترشيح احلزب الدميقراطي الكردستاني
اإليراني لعضوية منظمة اإلشتراكية
الدولية التي ســارعت بدورهــا بإدانة
اجلرميــة ،ثم تشــكلت محكمة دولية
في برلني بإســم (ميكونوس) وخسرت

إيران ســمعتها في األوساط األوروبية
و العاملية و تضررت كثيرا بإرتكاب تلك
اجلرمية.
* في تلك الســنة إندلــع القتال بني
اإلحتــاد و البارتي من جهة و بني حزب
العمال الكردستاني من جهة أخرى،
ما أسباب تلك املواجهة الدامية؟
 في احلقيقــة كنا في البداية داعمنيلهم ونراعيهم أوضاعهــم ،حتى أننا
جلبناهــم الى قرية (ناوزنــك) وأفرغنا
لهم مقراتنا وأعطيناهم بناية مكتبنا
السياسي أيضا ،بل أني خصصت لهم
منزلي هناك ،وأعطيناهم مستشفى
ميداني خاص بناه لنا األملان ،وإستقروا
هناك بكل حرية وأمان ،ولكنهم جاءوا
بعد ذلك بقواتهم الى داخل كردستان
العراق يريــدون أن يحكموها ،وأصدروا
بيانا ضد احلكومة وضد البرملان ،ودعوا
الناس الى التمرد و تأســيس حكومة
شعبية و تشكيل جلان و مجالس إدارة
و إسقاط حكومة اإلقليم! فأضطررنا
للدفاع عن حكومتنا ،إذن هم من فرضوا
علينا القتــال ولم نكــن نحن طالب
احلرب والقتال .وهكذا قامت الطائرات
التركية بضرب مقراتهم فضاعت منا
بيوتنا واملستشفى وكل البنايات التي
بنيناها عبر سنوات هناك ،وإنتقلوا الى
مكان آخر وتفرقوا.
عودة رسول مامند
الى اإلحتاد الوطني
* في العاشــر من شــباط  1993عاد
احلــزب اإلشــتراكي الكردســتاني
برئاســة رســول مامند الى صفوف
اإلحتاد الوطني الكردســتاني ،ما هي
أســباب ودوافــع تلك العــودة و ماذا
جنيتم منها؟
 منذ فترة إنشــغل قادة و كوادر احلزباإلشــتراكي حول عنــد أي من احلزبني
يحطون رحالهــم ،حاروا بــني إختيار
اإلحتاد الوطني أو البارتــي .تفرقوا الى
شــيع ومجموعات ،ولكن األكثرية من
أعضاء احلزب القدامى الذين كانوا معنا
في الســنوات األولى للثورة وبقوا مع
رســول مامند إرتأوا أن يلتحقوا باإلحتاد
الوطني ،وغير اآلخرون مســارهم نحو
البارتي منهم سيد كاكة .ولذلك بدأت
احملادثات بإجتاه العــودة والوحدة ،وبقي
عدد منهم على حيــاد منهم الدكنور
محمود عثمــان وعادل مــراد و عدنان
املفتي ،وبعد فترة عاد عادل و عدنان الى
صف اإلحتاد أيضا ،و إلتحق مع رســول
مامند عدد آخر من القــادات والكوادر
منهم الشيخ محمد شاكلي و بهروز

كاللي ،وفي احملصلة إلتحق بنا القسم
األكبر وهم األٌقــرب الى اإلحتاد الوطني
فكريا وسياسيا ،فرســول مامند كان
عضوا مبكتبنا السياسي ورافقنا منذ
بدايــات إندالع الثورة اجلديــدة ،ورحبنا
بعودتهم ألنهم كانوا كوادر سياسية
وعســكرية جيدة ،باإلضافة الى أنهم
يحظــون بشــعبية وســط اجلماهير
وأفادونا من حيث بإلتحاق أعداد كبيرة
من الناس بصفوف اإلحتاد الوطني.
تعديل رئاسة احلكومة
* في العام ذاته جرى تعديل برئاســة
احلكومة فإنســحب الدكتــور فؤاد
معصــوم و تولــى كوســرت رســول
رئاسة احلكومة ،ما أسباب إنسحاب
األول وترشيح الثاني؟
 أريد هنا أن أصارحك بشــفافية فيمايتعلق برئاسة الوزراء ،في بداية السعي
لتشــكيل احلكومة وكما أوضحت لك
رشحت أنا نوشــيروان لرئاستها لكنه
رفض ،وعلــى الرغم مــن ضغوطاتنا
الكثيرة عليه لكنه أصر على موقفه،
فكلفنــا الدكتــور فــؤاد معصــوم
برئاستها .وبعد مدة ظهرت اإلنتقادات
ضده من كل حدب وصوب ،سواء داخل
اإلحتاد الوطني أو من البارتي ،فاإلحتاديون
قالوا بأنه اليراعــي مصاحلنا وأنه كثير
املرونة وضعيف األداء ،ولكن هذ طبائع
الدكتور فؤاد كما نعرفها ،فهو هاديء
دائما وصبور جدا ،ثم أنه ال يســتطيع
أن يلبــي كل مطالب أعضــاء وكوادر
وقيــادات اإلحتاد الوطنــي التي تفرض
عليه .فعلى ســبيل املثال ،إتفق بعض
العرفاء ورؤوساء العرفاء السابقني في
اجليش والشــرطة فيما بينهم ،ورفعوا
رتبهم الــى (اللواء و العقيد و العميد)
وغيرها مــن الرتب املتقدمة ،وكان ذلك
مخالفة صريحة للقانون العســكري
في جميع أنحاء العالم  ،فال يجوز منح
هذه الترقيــات من دون إكمال الكليات
العسكرية .وكان الدكتور فؤاد اليقبل
مبثــل هــذه التصرفــات الالقانونية،
ولذلك واجه تذمرا مــن بعض كوادرنا
وقالــوا بــأن الدكتــور فــؤاد اليراعي
مصالح اإلحتــاد الوطني .وكان ألعضاء
البارتي أيضــا إنتقادات ضده ،ولم أكن
أنا من ضمــن هــؤالء املنتقدين ،ومع
ذلــك كنت أعتقد بأن على الســلطة
بكردســتان أن تعمل بجديــة إلعداد
وتربية الكوادر لتولي املناصب الوزارية
واإلدارية .ولذلــك إقترحت على القيادة
أن اليبقــى رئيس الــوزراء أو أي وزير من
وزرائنا مبنصبه ألكثر من ســنة واحدة،

حتــى نتمكن مــن زج كوادرنا بالعمل
احلكومي بعد إعدادهــم و تأهيلهم و
إكتســابهم اخلبرات الالزمــة ،عندها
ســنتحقق من قدرة وكفاءة كل كادر
لدينــا ونعــرف أي وظيفــة أو مهمة
تناســبه ونحل الرجل املناسب باملكان
املناسب.رأينا أنا ونوشــيروان أن نختار
بــني الدكتــور كمال فؤاد أوكوســرت
رسول ليكون رئيســا للوزراء .وصوتت
األكثرية لصالح كوســرت وبرروا ذلك
بأنه رجل نشط ومشاعره إحتادية أكثر
من الالزم باإلضافــة الى ذلك فهو من
ســكان أربيل ،وكنا حينذاك نقيم في
أربيل وبإمكان كوســرت أن يعمل بني
األربيليني ويكسبهم جلانبنا .والسبب
الثانــي هو أن كوســرت حظــي أيضا
بدعم من مسعود البارزاني ،فقد ذهب
إليه بنفســه وقال لــه "لقد كلفت
بهذا األمــر ولكن إذا لم تدعمني دعما
كامال فلن أقبله" ،ورحب مسعود بذلك
ووعده بالدعم وقال له "إذهب وتسلم
املنصب سأدعمك".
القتال بني إيران
واإلحتاد الوطني
* فــي العام ذاته أيضا وفي شــهر آب
وقعت خافات و مشــاكل بني اإلحتاد
الوطنــي و إيران التي بــدأت بقصف
مناطق اإلحتــاد الوطني في (بينجوين
وقلعــةدزة) ،ماذا كانت أســباب تلك
العداوة؟
 بهذه املناسبة أود أن أحتدث عن شيئنيفيما يخص بعالقتنا مــع إيران ،فهذه
املرة كان الســبب الرئيس هو تدخالت
إيران و دعمها للجماعات اإلســالمية.
فاحلركة اإلســالمية بكردستان بدأت
تتحرش بنا ،وإستطاع اإلحتاد أن يكسر
شــوكتهم فــورا ،جــرد بعضهم من
الســالح والباقون إنتقلــوا الى داخل
إيــران .وأعادت إيران جميــع هؤالء الى
كردستان ،فلم يكن بإمكانهم العودة
مرة أخرى من دون دعم إيران ،ورافقتهم
قوات إيرانية و ســاندتهم باملدفعية و
صواريخ الكاتيوشــا وأرادت أن تثبتهم
فــي املنطقة ،وحني فشــلوا بتحقيق
هذا الهدف بــدءوا بقصف (حلبجة و
بينجوين و قلعةدزة) ولكن بيشــمركة
اإلحتاد إستطاعوا الصمود وصد العدوان
وطرد تلك الفلول.وبعد مرور فترة على
تلك املواحهات هدأت األوضاع نســبيا
وتدخل بعض األصدقاء بيننا وبني إيران
وخصوصا سماحة السيد محمد باقر
احلكيم الذي بذل جهدا كبيرا ومشكورا
لتهدئــة األوضاع ،وعندنــا كان هناك

بعض األشــخاص مثــل محمد احلاج
محمــود حاولوا بدورهــم إنهاء األزمة
وكان إنتهاؤها بصاحلنا ،لكن اإليرانيني
إشــترطوا علينا أن نطرد جميع القوى
الكردستانية املعارضة لهم من مناطق
نفوذنا ،وفي حال لم نســتطع منعهم
علينــا جتريدهــم من الســالح وغلق
إذاعتهم ونقلل نشاطهم .وكانت هذه
الشــروط اإليرانية صعبة التحقيق وال
تتوافق أصال مع مبادئنا األساسية في
اإلحتاد الوطني بوحدة القضية واملصير،
مع ذلــك توصلنا الى إتفاق مشــترك
وهو أن نطلب من األخــوة ثوار إيران أن
يراعــوا ظروفنا ويوقفوا نشــاطاتهم
الى احلد املمكن باجلانب اإليراني .وفعال
تعامل الطرفــان احلــزب الدميقراطي
وعصبة الكادحني بكل حكمة وتعقل
مع موقفنا وقررا اإلســتجابة ملطالبنا،
باملقابل أوفقت إيران مالحقتها لهؤالء
وإستهدافهم في مناطقنا.
والســبب الثاني الذي ساهم في متتني
عالقتنا مع إيران وتطبيعها الى أقصى
مدى ،كانت النشاطات التي بدأناها في
مارس من عام  1995حني قمنا بالتحرك
إلنقاذ العراق وإسقاط النظام البعثي.
ولتحقيق ذلك إتصلنا بسماحة السيد
محمد باقر احلكيــم وأبلغنا إيران بأننا
ننوي القيام بعملية كبرى بهذا اإلجتاه،
وقد شــكرونا ألننــا أحطناهم علما
بذلــك وبرغبتنا في إشــراك الســيد
احلكيــم باألمر ،كل ذلك ســاهم في
تقريبنــا أكثر بهم وتطبيــع عالقاتنا
معهم .واإلتفاق الــذي حصل بيننا زاد
من أهميــة اإلحتاد الوطنــي وحضوره
املميز في املنطقة ،وبعدها توســطت
إيران إلجراء املصاحلة بيننا وبني احلركة
اإلسالمية وإســتطعنا أن نوقع إتفاق
معهم في طهران مبساعدة اإليرانيني.
الصدام الداخلي
االقتتال الكردي عام 1994
* في ربيع عام  1994سافرت الى أوروبا،
وكنت تعتزم زيارة اليابان حلضور مؤمتر
اإلشــتراكية الدولية ،في هذه األثناء
تلقيت إتصاال بوقوع صدام بني قوات
اإلحتــاد الوطنــي والبارتــي ،ما كانت
أســباب املواجهة وملاذا فشــلتم في
إحتواء تداعياتها؟
 الصدام بدأ بني مجموعتني من اإلحتادوالبارتــي فــي مدينة ( قلعــةدزة ) ثم
إمتد لهيبه الى مدينــة رانية القريبة
منها.وأعتقد بــأن كال الطرفني أخطأ
ســواء جماعــة البارتي الذيــن ذهبوا
الــى (قلعــةدزة) إلســتعراض قوتهم

وفرض أنفســهم بالقوة ،أو جماعتنا
باإلحتاد الوطني الذيــن حاولوا ردعهم
بالقوة أيضا ،فلــم يحتكم أيا منهم
الى منطق العقــل واحلكمة .وبعد أن
إنتقل اللهيب الى مدينــة (رانية) قام
بيشــمركتنا بالتحرش ببيشــمركة
البارتــي فإتســعت رقعــة املواجهة،
ولذلك فأنا أعتبر الطرفني مســؤوالن
عما حدث من الصدام املســلح والذي
مازالت آثاره باقية الى يومنا هذا .وعليه
لو حتدثنــا بضمير فيجــب أن نحمل
املســؤولية بــكال الطرفــني ،كنت أنا
ونوشيروان غائبني عن املشهد ،ولذلك
كان يفتــرض بقيادة اإلحتــاد أن حتتوي
املشكلة من بداياتها ،لكنها لم تفعل،
وكانت قيادة البارتي بدورها تعتزم الثأر،
وخاصة أن بعــض عناصرهم قد جردوا
من الســالح و حلقت بهم خسائر في
املواجهــة مبدينتي (قلعــةدزة ورانية)،
وكانت عالقة البارتي مع إيران جيدة في
ذلك الوقت ووعدهم اإليرانيون بالدعم
واملســاندة في حال خاضوا معاركهم
ضدنا وأن ميدوهم باألســلحة والعتاد،
وبتشجيع اإليرانيني بدأت رقعة الصراع
تتسع وميتد اللهيب الى مناطق اخرى.
رغم أنني و نوشــيروان إتصلنا هاتفيا
بكاك كوســرت و أنت نفسك شاهد
علــى ذلك و طلبنا منــه أن يذهب الى
مســعود البارزاني لتطييب خاطره وأن
يســتمع الى ما يقوله ،ولكن لألسف
لم تنجح تلك اجلهــود ،فكلما أرخينا
احلبل كانوا يشدونه أكثر ،و وإستغلوا
مرونتنا ليوجهوا إلينا بعض الضربات
املوجعة( )1ولو تتذكر أننا كنا نسيطر
علــى قضاء شــقالوة وجبل ســفني
الذي يشــرف على مصيف (سري رش)
وهــو مقر إقامــة مســعود البارزاني،
ولتطمينه أخلينا ذلك اجلبل من قواتنا
لكي نؤكد له بأننا لســنا عازمون على
القتال بل نريد الســالم معهم والنريد
أن تتطــور األمور أكثر مــن ذلك.ولكن
لألســف رفضوا نداء الســالم وأصروا
على اإلنتقام ،وتطورت األحداث وإستمر
القتال حتى عام  ،1995وبعد ســقوط
النظام البعثي ظهرت وثيقة تكشف
بأن النظام العراقي هو من كلف حمة
همزة بابير اغا لكي يخلق تلك الفتنة
مبدينة (قلعةدزة).
* طــرد اإلحتاد الوطني من (شــقاوة)
ومنطقــة (بهدينــان) ،وباملقابل طرد
البارتي من الســليمانية ،ألم يكرس
ذلك نوعا من اإلنقســام واإلنشــطار
والذي مازالت تداعياته مســتمرة الى
يومنــا هذا من الناحيــة اإلقتصادية
والسياسية واإلجتماعية؟
 كما قلت لك إستغل البارتي مواقفنااملرنة وخاصة بعد أن أخلينا تلك املناطق
بناء على طلب مسعود البارزاني ،كانت
لدينا في (شقالوة) مقران فقط ،واحد
كمقــر ملركــز التنظيــم ،واآلخر مقر
إقامتــي وهو منزلي هناكـ ،وإســتغل
البارتــي املوقف فإســتولى عليهما.
أما نيجيرفان البارزاني فقد إســتولى
بدوره على أمــوال الضرائب اجلمركية
مبنفذ إبراهيــم اخلليل احلدودي و وعدوا
بإرجاعها الى حكومة اإلقليم في حال
سمحنا لهم بالعودة الى السليمانية.
وإقترح نوشيروان أن نربط األمرين معا،
أي عودتهم الى السليمانية وإستعادة
األموال بوقت واحد .وأعطاني مسعود
البارزاني (وعد شــرف) بأننــا إذا فتحنا
أوال مقراتهم في السليمانية ،سيعيد
األموال إلينا بعده مباشرة ،وكانت تلك
األموال تقدر ببضعة ماليني من الدنانير
وبضعة ماليني من الدوالرات و جئت الى
الســليمانية و فتحت مقرات البارتي،
ثم طلبت من مســعود أن يفي بوعده
وينفذ اجلزء املتعلق به في اإلتفاق ،وذهب
مســعود الى دهوك في تلــك الفترة
وأرسل بطلب كوسرت رئيس احلكومة
وروز نوري شاويس لكي يسلمهما تلك
األموال فذهبا إليــه ،ولكنه قال لهم
"أن األموال كلها أخذها نيجيرفان ولن
تعود ،وهناك بضعة ماليني من الدنانير
سأســلمها لكم ،لكن كوسرت رفض
تسلمها".
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بعد انهيار حلم الذهاب بعيدًا في كأس آسيا

فالح الناصر

علي جبار ينتقد المالك التدريبي ويحمله الخسارة امام قطر
أبوظبــي ـ محمد إبراهيم
وعلي حنون*
غادر وفد منتخبنــا الوطني بكرة
القدم ظهر امس االربعاء العاصمة
االماراتية ابوظبي عائدا الى بغداد
بعد تبــدد اماله في الذهاب بعيدا
بالنهائيــات االســيوية املقامــة
حاليــا في دولة االمــارات العربية
اثر خسارته امام قطر بهدف واحد
من دون رد في مباراتهما التي جرت
امــس االول في ملعــب آل نهيان
بابوظبي ضمن دور الســتة عشر
للبطولة.
وقد اتخذ التعبير عن االحباط الذي
تســببت به خســارتنا هذه صورا
شــتى سواء بالنســبة للجمهور
الكبيــر الذي حضر املبــاراة بقوة
واشــعر الالعبني وكانهم يلعبون
في (ملعب الشــعب) او بالنسبة
للمتابعــن واالعالميــن وبينهم
اعالميون عرب اكــدوا انهم كانوا
يتوقعون فــوز املنتخب العراقي او
حتى يتمنونه قبل ان تاتي الرياح مبا
التشتهي السفن.
واجمعت العديد من االراء على ان
ماتكفل بتبدد االمال غياب الهمة
االدائية التي تلمســناها كعنوان
كبيــر ملنتخبنا امام ايران في ختام
مبارياتنــا في املرحلــة االولى الى
جانب اخفــاق املــدرب كاتانيتش
في اتباع االســلوب الذي ينسجم
وامكانــات العبي قطــر وطريقة
ادائهم فضال عــن االصابات التي
صادرت منا اختيارات تبديل الالعبني
فضال عــن االبقاء على مهند علي
اســير كماشــة املدافعني دون ان
يجد مساندة حقيقية السيما وان
اجنحة املنتخب لم تكن في يومها
وتقطعت نظير سوء االداء السبل

صراع على الكرة في مباراة العراق وقطر
بهم لتزويد مهنــد علي بالكرات
اخلطرة في منطقة جزاء املنتخب
القطري الذي جنــح الى حد كبير
في احتواء خطورة العبينا واعتمد
الكــرات البينيــة القصيــرة في
محاوالته تهديد مرمى منتخبنا.
وفي الوقت الــذي فضل فيه اكثر
من عضو فــي وفد االحتاد الصمت
رافضا االدالء بــاي تصريح ملوفدي

االحتاد العراقي للصحافة الرياضية
تصدى رئيس الوفد علي جبار لهذه
املهمة مشــيرا الى من تســبب
بالــوداع املبكر ملنتخبنــا الوطني
ومن دور الســتة عشــر اذ شــرع
يتحدث قائال:
بصراحــة ان منتخبنــا الوطني
متكــن خــال هــذه البطولة من
تقدمي مســتويات طيبة واداء رائع

في مبارياته امــام فيتنام واليمن
وايران وهو ماكنــا كاحتاد نطمح
له ولكننا فــي مباراتنا امام قطر
وبرغــم ان منتخبنا كان االفضل
وســنحت لنا فرص للتســجيل
فــان املالك التدريبي لم يحســن
التصــرف في قيــادة املباراة خالل
الدقائــق االخيرة النه كان يفترض
بهم تعزيز خط الهجوم واشراك

السبت ..إنطالق إياب ربع نهائي كأس العراق
بغداد ـ الصباح الجديد:
تنطلق في الساعة الثانية والنصف
من بعد ظهر يوم الســبت املقبل،
منافسات دور إياب ربع نهائي كأس
العراق بكرة القــدم ..علما ان ثالث
مباريات لــم حتدد مالعبها الى اآلن،
حيث ســيكون ملعب القوة اجلوية
مســرحا ملباراة الصقــور والنفط،
فيمــا ســتحدد مالعــب املباريات
الثالث الحقا ،حيث سيلتقي فريق
الزوراء ،الــذي وضع قدمــا في دور
نصف النهائــي ،فريق أمانة بغداد،
ويحــل فريق نفط ميســان ضيفا
ثقيال على فريق الطلبة ،ويستقبل

فريق احلدود فريق الكهرباء.
وكانــت رحلة الذهاب ،اســفرت
عــن وضع فريق الــزوراء قدما في
العبور للدور املقبل بعد فوزه على
مضيفه فريق امانة بغداد بهدف
من دون رد ،جــاء بإمضاء املهاجم
مهند عبد الرحيم ،فيما اسفرت
املباريات الثــاث االخرى بالتعادل
االيجابي والســلبي ،حيث سيطر
التعادل الســلبي علــى نتيجة
مباراة فريقي النفط والقوة اجلوية
التــي ضيفها ملعــب الصناعة،
فيمــا ضيف فريق نفط ميســان
فريــق الطلبة ،واســفرت نتيجة

املباراة عن التعادل االيجابي بهدف
لكل فريق ،ســجل هدفي املباراة
وســام ســعدون لفريق املضيف،
وعبد القادر طــارق لفريق االنيق،
وبالنتيجة نفســها تعادل فريقا
الكهربــاء واحلدود فــي املواجهة
التي جــرت احداثها فــي ملعب
االول ،إذ بدأ فريق احلدود بالتسجيل
عن طريق الالعب ســيف جاسم
عنــد الدقيقة  24من الشــوط
االول ،ولــم متض ســوى دقيقتني
حتى متكن العــب فريق الكهرباء
عالء محيسن من تعديل النتيجة،
معوضا اهدار ركلة اجلزاء.

العربي القطري يضم اإلسباني فاسكيز
الدوحة ـ وكاالت:
اعلــن العربــي القطــري اإلثنني
تعاقده مــع املهاجم اإلســباني
فيكتور فاسكيز الذي بدأ مسيرته
الكروية في العمــاق الكاتالوني
برشلونة ،قبل التنقل بني بلجيكا
واملكسيك وأميركا الشمالية.
وقال العربي في حسابه على تويتر
«تعاقد النادي مع املهاجم اإلسباني
فيكتور فاسكيز العب فريق تورنتو

الكندي الــذي يلعب فــي الدوري
األميركــي ،ملدة موســم ونصف»،
مضيفــا «الالعب قــام بالتوقيع
على عقد االنضمام للعربي ،وذلك
بحضور الشيخ خليفة بن حمد بن
جبر آل ثاني رئيس النادي».
ولعــب فاســكيز ( 32عامــا) في
الفرق العمرية لبرشلونة بني 1998
و 2005ثم رُ ِفــع الى الفريق الرديف
الثاني عــام  2005ثم الرديف األول

عــام  2006قبل االلتحــاق بالكبار
بني  2008و 2010دون أن يجد مكانه
في التشــكيلة ،فاكتفــى بثالث
مباريات مع هدف وحيد في جميع
املسابقات.
انتقل بعدهــا الى بروج البلجيكي
( )2015-2011ثــم كــروز آزول
املكسيكي ( )2016وتورنتو الكندي
املشــاركة في الــدوري األميركي
(.)2017

تقرير

العبني مهاجمــن ففي الوقت
الــذي كان فيه للتبديــات التي
اجريناهــا في مبارياتنــا مع ايران
وفيتنــام واليمن اثرهــا االيجابي
واحدثــت فارقا كبيرا فــي االداء
الســيما في اخلط الهجومي كان
يفترض باملدرب ان يزج في مباراتنا
امام قطر مهاجما ثانيا الى جانب
مهند علــي ونحن نعلم ان هناك

في دكــة االحتياط اكثر من العب
ميكنــه النهــوض بهــذه املهمة
كعالء عباس ومحمــد داود وامين
حسني وكان حملمد داود اثر في كل
الدقائق التي لعبها فيها كالعب
بديل.
وعن كثــرة االصابات و ماتردد عن
اشــراك الالعب علي حصني وهو
غير جاهز في املباراة قال جبار :كان
للطبيب املرافق للوفــد الدكتور
قاســم اجلنابي راي فــي املوضوع
وابلــغ املــدرب بان الالعــب علي
حصني ميكن ان يلعب في الدقائق
االخيــرة ولكن االصابــات االخرى
القــت بظاللها وهــي تعكس
فقر مدربي اللياقة البدنية ضمن
مالك منتخبنا الوطني والشــيء
الذي املني كثيــرا عدم االفادة من
كل الوقت املســموح لنا في مدة
االحماء قبل املباراة وهو  30دقيقة
غير ان منتخبنا الوطني انسحب
بعــد  25دقيقــة فقــط مفرطا
بخمس دقائــق اخرى كان يفترض
اســتغاللها في تهيئــة الالعبني
بشكل صحيح كما فعل املنتخب
القطــري الذي اســتغل الدقائق
الثالثني املسموح بها وهناك ايضا
العديــد من االمــور التي يفترض
معاجلتها من قبل االحتاد.
وعن مــا اذا كان يرى ان هذا الوداع
املبكر سيكون سببا مبررا القالة
املــدرب كاتانيتــش اجــاب جبار:
هــذا املوضــوع متــروك العضاء
االحتاد الذيــن يتخذون القرار الذي
يرونــه مناســبا اما مــن وجهة
نظري الشخصية فان كان املالك
التدريبي احلالي ســيبقى بنفس
املســتوى فــان ذلك لــن يوصل
منتخبنا الى بر االمان.

falahalnasser@yahoo.com

أقيلوا كاتانيتش
وأرحموا بسام

لم يقدم املدرب كاتانيتش في نهائيات أمم آسيا
 ،2019ما ينتظر منه في قيادة األسود إلى موقع
افضل ،برغم ما توفرت له مــن اجراء  6مباريات
على مســتويات عالية ،فأكتفى الســلوفيني،
املولود في العام  ،1963باللعب الدفاعي مبتكرا
طريقة اللعــب مبهاجم واحد امام منافســن
ليسوا من الصف األول في قارة آسيا ،وفي وقت
كانت الفرصة مهيأة للتصدر امام إيران واالبتعاد
عن مالقا العنابي القطري ،واصل اللعب باملنوال
ذاته ،وتاهل األســود وصيفا ليقابلوا قطر بقيادة
مدربهم اإلســباني ،سانشيز ،حيث فازوا بهدف
جميل أحرزه النجم ،العراقــي األصل ،القطري
اجلنســية ،بســام ،وهو جنل النجم قلب الدفاع
الدولي الســابق هشــام علي الذي لعب ألندية
الزوراء والطلبة واملنتخبات الوطنية فضالً على
أحترافه العبا ً ثم مدربا.
وفي وقت حتمل بسام ووالده ،الكثير من النقد
الــذي يطولهم في كل حلظة وبات «الســباب»
يتصدر العديد من احاديث اجلماهير عبر وسائل
التواصــل االجتماعــي «الفيس بــوك» ،نرى ان
الالعب كان محقا ً في االحتفال ،وهو الذي ترعرع
في األندية القطرية العبا َغضا ً قبل ان يشــتد
عوده ليبلغ صفــوف الكبار مرتديا قميص فريق
«الدحيــل» الذي توج بلقب دوري النجوم في اخر
موسمني ،أرحموا بسام ،الشاب ،الذي يتألق فوق
املستطيل األخضر ،ال تكثروا القيل والقال ،فهي
مباراة كرة قدم ،أنتهت كان جنمها األول بال منازع.
وفي عودة لصلب املوضوع ،فان ما ادلى به نائب
رئيس االحتاد ،علي جبــار ،ملوفدي االحتاد العراقي
للصحافة الرياضية محمد إبراهيم وعلي حنون،
فــأن وضع اليد على اجلــرح ،وبالتأكيد ،فان احتاد
الكرة ســيكون لــه اجتماعات لوضــع النقاط
على احلــروف ،ودراســة ما حققــه ،كاتنيتش،
ورفاقه ،ســيما املالك الطبــي واللياقة البدنية
حيث شــاهدنا تعــرض الالعبني إلــى االجهاد
واستبدال  3منهم في شوط املباراة الثاني امام
قطر ،والســؤال الذي يقفز إلى الواجهة ،ما دور
املســؤولني عن جانب اللياقــة وحتضير الالعبني
للمباراة؟..
ولنذكــر ،احتــاد الكــرة وجلنة املنتخبــات ،ان
النســخة الســابقة لنهائيات كأس آسيا التي
اقيمت في أستراليا ،شــارك األسود حتت قيادة
راضي شنيشــل ،وقتها حل رابعا ،قامت الدنيا
ولــم تقعد للمطالبــة بأقصاء املــدرب ،فكان
شنيشــل الضحية ،واآلن ،بعد  4سنوات ،يقودنا
السلوفيني  ،كاتانيتش ،إلى اخلروج من دور الـ ،16
فهل يبقى ام يرحل؟؟ ..حققوا العدالة ،وامنحوا
املــدرب احمللي فرصتــه التدريبيــة ،كفى جنامل
األجانــب و «اخلواجات» ،واملغموريــن ليصبحوا
ابطاالً ،في حني نحارب الكفاءة العراقية.

* موفدا االحتاد العراقي للصحافة
الرياضية

ضمن المركز الوطني للموهوبين

حسـن كريـم ..طموحـات
التفـوق بالكـرة الطائـرة
بغداد ـ الصباح الجديد:
يضــم املركــز الوطنــي لرعاية
املوهبة بالكــرة الطائرة ،طاقات
جديرة بتمثيل املنتخبات الوطنية
للفئــات العمريــة واألندية التي
تلعب ضمن درجة املمتازة ،والالعب
حسن كرمي ،التحق باملركز الوطني
للموهبة الرياضية في دائرة شؤون
األقاليم واحملافظات عام .2011
اســتدعاه مدير املركــز الوطني
بالكــرة الطائرة الســابق ،فاضل
كاطع ،ثم اكمل املسيرة في املركز
حتت اشــراف املديــر احلالي ،عالء
شــاكر ،واملدربني د .عمر ســعيد
ود .عالء عبــد الرضا ،ويدين جلميع
املدربــن الذين تناوبوا على تدريبه
بالفضل النهم شــجعوه وعززوا
من ثقته في التدريب واللعب.
اشــترك مبوقع الليبرو في العديد
مــن البطوالت التــي حقق فيها
املوهوبــن نتائج المعــة اخرها
في بطولة األنديــة التي اقيمت
في كربالء ،يقول الالعب حســن:
في كل بطولة تــزداد خبراتي في

حسن كرمي
اللعــب ،رياضة الكرة الطائرة هي
املفضلة لدي ،فقد مارســتها أوال ً
في منتدى شــباب احلكيم مبدينة
الصدر ،وفــي الفريق وجدت دعما
من املــدرب فاضل كاطــع الذي
كان يدير مركــز املوهبة الرياضية
فاســتقدمني مع مجموعة من
الالعبــن ،وطموحايت كبيرة في
متثيل األندية املتقدمة ،سيما نادي
الشــرطة الذي امتنــى اللعب له
مستقبال ،فيما العبي املفضل هو

الدولي ،امين علي.
يضيف :اتابــع مباريات فريق نادي
الــزوراء لكــرة القدم ويشــدني
النــوارس بتحليقهــم املتميــز
واحلصول علــى األلقاب ،ويبهرني
اداء الالعب الشــاب صفاء هادي
الــذي يعــد احــد جنــوم الكرة
العراقية ،بعد تســجيله حضورا
ايجابيا في متثيله اســود الرافدين
في بطولة نهائيات أمم آسيا 2019
في اإلمارات.

مفكرة اليوم

نهائيات آسيا دور الـ 8

اليابان ـ فيتنام
الصين ـ إيران

 4:00عصراً
مساء
7:00
ً

اليوم ..مباراتان في افتتاح دور الثمانية

تدشين تقنية الفيديو في نهائيات أمم آسيا
أبو ظبي ـ وكاالت:
جترى اليــوم أول مباراتان حلســاب دور
الثمانية في نهائيات امم آسيا ،فيلتقي
عند الســاعة  4عصرا بتوقيت بغداد،
فيتنام واليابان ،ويتقابل في الســاعة
 7مســاء الصني وإيران ،فيما تقام غدا
اجلمعــة مباراتــان ،االولى بــن كوريا
اجلنوبية وقطر في الســاعة  4عصرا،
والثانية يلتقي فيها اإلمارات وأستراليا
في الساعة  7مساء.
وللم ّرة األولى في تاريخها ،ستشــهد
بطولة كأس آسيا اســتخدام تقن ّية
حكــم الفيديو املســاعد ،إذ ســيتم
االســتعانة بها في املباراة األولى من
الدور ربع النهائي من بطولة كأس آسيا
باإلمارات 2019ن والتــي جتمع فيتنام
واليابــان ،اليوم اخلميس ،على ســتاد
آل مكتــوم في دبي.وســيقود احلكم
محمدن هذه
محمد عبد اهلل
اإلماراتي
ّ
ّ
الســابقة التاريخية مبعاونــة ّ
احلكام
محمد احلمادي وحســن املهري الذين
ّ
شــاركوا فــي حتكيم مباريــات كأس
العالم  2018في روسيا.
وقاد هذا الثالثي مدعوما باحلكم الرابع
عمار اجلنيبي ،مباراة املنتخب الفرنسي
ّ
ونظيــره البيروفــي ضمــن مباريات
اجملموعة الثالثة فــي كأس العالم.ومت
تعيني احلكم األســترالي كريســتوفر
بيــث ،كحكم مســؤول عــن تقن ّية
الفيديو املســاعد خالل هــذه املباراة،

محمد تقي بــن جاهاري
وســيعاونه
ّ
من سنغافورة ،باإلضافة إلى اإليطالي
باولو فاليري.
عدة دورات
وكان االحتاد اآلســيوي أجرى ّ
ّ
للحكام حول تقن ّية ال ،VAR
تدريب ّيــة
ابتداء من شــهر أيلــول املاضي ،كما
أنّه أجرى جتربــة ناجحة للتقنية خالل
دور الـــ 16فــي املالعــب األربعة التي
ستســتضيف مباريــات دور الثمانية،
وهي ستاد مدينة زايد الرياض ّية وستاد
محمد بن زايد في أبو ظبي وستاد هزّاع
ّ
بن زايد في العني وستاد آل مكتوم في
دبي.
ودعا االحتاد اآلســيوي ،أبرز األسماء في
عالم التحكيــم ومنهم املدير التقني
جمللس االحتاد الدولي لكرة القدم IFAB
ديفيد إيالري ،ورئيــس جلنة احلكام في
االحتاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) ،بيير
لويجــي كولينا ،باإلضافــة إلى رئيس
التحكيم الدولي في الفيفا ماسيمو
بوساكا.
وقال املدير التقني جمللس االحتاد الدولي
لكرة القدم  IFABديفيد إيالري« :تقنية
ال  VARهي مستقبل كرة القدم .لقد
رأينا في مختلف املباريات حول العالم
مدى التأثير اإليجابي لهــذه التقن ّية،
لذلــك نحن ندعم القــرار احلكيم من
قبل االحتاد اآلســيوي إلطالق التقن ّية
رسميا في دور ربع النهائي».
وأضاف إيــاري الذي قــاد حوالي 200
مباراة في الدوري االجنليزي« :الفلسفة
التــي بُنيــت عليهــا تقن ّيــة احلكم

لقطة من مباراة كوريا اجلنوبية والبحرين
املساعد هي تدخّ ل بسيط لتأثير كبير،
فالتقن ّية موجودة ملساعدة ّ
احلكام في
اللحظــات املصيرية مــن املباراة التي
حتتاج إلى النظــر بعمق ومن مختلف
الزوايــا مثل حاالت األهــداف ،ضربات
اجلزاء والبطاقات احلمراء».
من جانبه ،قدم االحتاد اآلســيوي لكرة

القدم ،أمس ،محاضرة ألعضاء منتخب
اإلمــارات ،حول تقنيــة الفيديو املقرر
تطبيقهــا اعتبارا من دور الثمانية ،في
نهائيات كأس آسيا .2019
وســتكون مباراة فيتنام أمام اليابان،
على ســتاد آل مكتوم فــي دبي ،اليوم
اخلميس ،أولى املباريات التي يتم تطبيق

هذا النظــام فيها ،بتاريــخ البطولة.
ويقود املباراة اإلماراتي محمد عبد اهلل،
ويســاعده مواطناه محمــد احلمادي
وحســن املهري ،علما بأن هذا الطاقم
أدار مباراة فرنسا وبيرو ،ضمن اجملموعة
الثالثة في كأس العالم .2018
ومت تعيــن األســترالي ،كريســتوفر

بيث ،ليكون حكم فيديــو في املباراة،
ويســاعده محمد تقي بن جاهاري من
ســنغافورة ،واإليطالي باولــو فاليري.
وكان االحتاد اآلســيوي لكرة القدم ،قد
نظم ورش عمل خاصة بتطبيق نظام
الفيديو املســاعد ،اعتبــارا من أيلول
املاضــي.ومت اختبار هــذا النظام ،خالل
مباريات دور الـ 16من البطولة القارية،
وذلك في مالعب مدينة زايد الرياضية،
وســتاد محمد بن زايد فــي أبوظبي،
وستاد هزاع بن زايد في العني ،وستاد آل
مكتوم في دبي.
واكتمــل عقــد املنتخبــات املتأهلة
إلــى ربع نهائــي كأس آســيا املقامة
في اإلمارات ،وســط مســتويات فنية
متقاربة ،أسفرت عن حتقيق انتصارات
صعبة.وتنتظــر املنتخبــات الثمانية،
مواجهات قوية ،حيــث تواجه اليابان
فيتنام ،وتلتقي الصــن إيران ،وتلعب
كوريا اجلنوبيــة مع قطر ،فيما يخوض
منتخب اإلمــارات لقائــه أمام حامل
اللقب ،منتخب أستراليا.ويســتعرض
هذا التقرير ،حصاد الدور ثمن النهائي:
أحــرزت املنتخبات في ثمــن النهائي
 17هدفــا ،ومبعدل هدفــن تقريبا في
املباراة الواحدة ،ليبلغ مجمل األهداف
املســجلة بالبطولة  113هدفا في 44
مباراة ..وتوزيع أهداف البطولة الـ :113
 36هدفا في اجلولــة األولى ،و 30هدفا
في كل من اجلولتــن الثانية والثالثة،
و 17هدفــا فــي ثمــن النهائــي ..و4
مواجهات شــهدت االحتكام ألشواط

إضافيــة ،وجمعــت األردن وفيتنــام،
اإلمارات وقيرغيزستان ،كوريا اجلنوبية
والبحرين ،أســتراليا وأوزبكستان ..في
حــن ،األردن وأوزبكســتان الوحيدان
اللذان غــادرا البطولة بفــارق ضربات
الترجيح ،حتى اآلن.
بلــغ عدد املباريات التــي لم يتم فيها
االحتكام لضربات اجلــزاء  6مواجهات
من أصــل  5 ،8منها انتهت بانتصارات
بفارق هدف واحد ،باســتثناء فوز إيران
على ُعمان «.»0-2و  6مواجهات انتهت
بنتيجة الفوز من أصل  ،8وحســمت
مباراتان بفارق ضربــات الترجيح ،بعد
تعادل األردن مع فيتنام « ،»1-1وأستراليا
مــع أوزبكســتان « ،»0-0ليصبح عدد
االنتصــارات احملققــة بالبطولــة ،37
مقابل « »7مباريات انتهت بالتعادل4 ..
ضربات جزاء احتسبت في ثمن النهائي،
سجل منها بنجاح ،جاو لني «الصني»،
اشــكان ديجاكاه «إيران» ،أحمد خليل
«اإلمــارات» ،فيمــا أهدر أحمــد كانو
« ُعمــان» ..وبلغ اجملموع الكلي لضربات
اجلزاء في البطولة حتى اآلن « ،»14نفذ
 12منها بنجاح ،وأهدرت اثنتان ..وإيران
وقطر املنتخبان الوحيــدان اللذان لم
تستقبل شــباكهما في البطولة أي
هدف ،لذلك فهما األقوى دفاعا.
منتخب قطــر يعتبر األقــوى هجوما
حتى اآلن بتســجيله  11هدفــا ..اما
الهــدف رقم  100بالبطولة ،ســجله
مهاجم منتخب الصني ،زهي شياو في
مرمى تايالند.

ومضــة

صحيفة يومية سياسية مستقلة

جمال جصاني

رئيس التحرير

اسمــاعيــل زايــر
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أخبــارهــــــــــم

مسرحية "سيلفون" ..حكايات

المتورطون بالحرية!..
أعــداد غير قليلة مــن العراقيني لم تصــدق االخبار
التي حتدثت عن قــرب زوال النظام املبــاد ،ربيع العام
 2003مســتعيدة بذلــك الوقائــع التراجيديــة ملا
حصل له من تضعضع وهزميــة ماحقة بعد ما عرف
بعاصفة الصحراء (في العــام  ،)1991والتي عصفت
بــكل عنتريات النظــام الفاشوشــية واجبرته على
االستسالم بذل ال مثيل له حتت خيمة صفوان .ولم مير
وقت طويل على احلرب اجلديدة (أقل من ثالثة اسابيع)
حتى الح شــبح أول دبابة على أحد جسور العاصمة
بغداد ،ليعصف ذلك املشــهد بــكل مظاهر ما عرف
بـ "جمهورية اخلوف" ولم يتبقى في شــوارعها سوى
جماعات مشــتتة من املتطوعني العرب واالجانب من
الذيــن حرصوا علــى ان ال تفوتهم مشــاهد "انتحار
املغول عند أسوار بغداد" وباقي وعود مكتشف مفردة
العلوج.
هكذا ومن دون مقدمات وجد العراقيون أنفسهم أمام
احللم الذي هدهدته مخيالتهــم املتعبة طويال ،حلم
زوال احلكم املطلق ألكثر اخمللوقات دونية ونذالة وخسة،
ذلك املسخ الذي انتشلته القوات االميركية مذعورا ً من
جحره االخير .لكن منحة االقدار هذه (احلرية) سرعان ما
حتولت على أيدي فلول النظام املباد وواجهاته اجلديدة،
وحطام معارضيهم السابقني والشرائح االكثر رشاقة
وشراهة في مثل هذه املنعطفات الفوضوية في حياة
اجملتمعات والدول؛ الى محنة وسلسلة من الكوارث ما
زالت تتواصل الى يومنا هذا.
قبل عام تقريبــا خرجنا من محنــة احتالل عصابات
داعش الكثــر من ثلــث االراضي العراقيــة ،وما رافق
ذلك من خســائر بشــرية ومادية وقيمية وانتهاكات
ال مثيــل لها في تاريخنا احلديــث .وها نحن عند بداية
العام  2019وبعد مرور أكثر من ستة أشهر على اجراء
االنتخابات البرملانية (دورتها الرابعة) وممثلي عهد احلرية
والدميقراطية ليســوا عاجزين عن اكمال التشــكيلة
احلكومية العتيدة وحســب ،بل جند غيــر القليل ممن
قذفته الصدف الظاملة الى ســنام السلطات ،يعدون
العــدة لصناعة نســخ جديــدة من "القادســيات"
مستندين بذلك الى ارث عريق في مجال اشعال احلروب
واحلرائــق املتخصصة بالتهام حيــاة ومصائر املكاريد
من ســكان هذا الوطن املبتلى بالشــعوذة والتبعية
والعنتريات الفارغــة .علل كل هذا االصــرار في هدر
واســتنزاف ارواح الناس وثرواتهــم وتدمير تطلعاتهم
املشــروعة ،يكمن فيما وضعناه عنوانــا ً ملقالنا هذا،
الن مــن تلقف مقاليد هذه املنحــة التاريخية (احلرية
ومتطلبات العدالة االنتقالية) هم أبعد اخللق عن هذه
املنظومــة ،التي انتقلت بســاالت بني آدم من عصور
العبوديــة واملهانة والوصاية واالذالل الى ضفاف احلرية
والكرامة واحلداثة وحقوق االنســان .ومن يتابع خارطة
طريق هذه الطبقة السياســية برمتها ،ســيجدها
حتن في جوهر تشــريعاتها وسياســاتها وســلوكها
ومقاصدهــا النهائية ،الــى ما كان عليــه احلال قبل
حقبة الفتــح الدميقراطي املبني .فهم وبكل ما تعنيه
هذه العبارة من معنى قد (تورطوا باحلرية) وهذا يفسر
لنا ســر كل هذا اللبس والغموض في املشهد الراهن،
كما ان وعينا حملنة القوم وورطتهم هذه تساعدنا على
استيعاب ما ينتظرنا من هزائم مقبلة.
لقــد انتج القوم مــا يجيدونه من بضائع ومشــاريع
وعقائــد وتنظيمات وشــبكات اخطبوطيــة ،امتدت
الــى غالبية ما تركه النظام املباد من أســاب واطيان
وحشــود وحطام .لذلك جندهم جميعا تقريبا (الكتل
املتنفذة) حتقــق االنتصار تلو االنتصار وســط هزائم
شــنيعة وال مثيل لها تلحق بحاضر البلد ومستقبل
شــعوبه وأجياله املقبلة .هذه املفارقة التي وســمت
مرحلتنا االنتقالية بورطتها العضال.

ASSABAH
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وجع عراقية بلغة الجسد

علــى خشــبة املســرح الوطني
عرضــت مســرحية (ســيلفون)
ملؤلفهــا ومخرجهــا محمد مؤيد،
وقدمتها الفرقة الوطنية للتمثيل
في دائرة السينما واملسرح.
قدمــت املســرحية مبنظومة فن
اخلشــبة احلديث ،الرقص التعبيري،
وقال :مســرحيتنا التي شارك بها
 20فنانا وفنانة من الشباب ،رسالة
احتجــاج ضد املــوت .دارت ثيمتها
علــى ثالثة محــاور تصــور الواقع
العراقــي .االول مرحلــة الطائفية
املقيتة والقتــل على الهوية عامي
 2006و ،2007ثــم جرمية ســبايكر
الشــنعاء عام  2014واحملور الثالث،
الهجرة صــوب اجملهــول عبر بحار
املوت.
وتابــع :هذه التجربة العاشــرة لي
ضمــن هذا اإلطــار وســبق لهذه
املسرحية ان عرضت في االردن ضمن
مهرجان مســرحي عام  2016كما
اختيرت في العام نفســه لتعرض
ضمن احتفاالت يوم املسرح العاملي.
وعن جديده قال :احضر ملســرحية
جديدة حتمل عنوان (طلقة الرحمة).
محمــود رجب عارض ازيــاء في دار
االزيــاء العراقية ،ومخــرج ومدرب
فــي الــدار نفســها .واختصاصه
مســرح الكيروغراف ،ويؤدي احدى
شــخصيات العرض قال :أجســد
شخصية العراقي املكسور احململ
بالهمــوم والعذابــات التــي حلت
بالعراق بعد العام  ،2003جســدت
فيها كل حاالت االنسان املسحوق،
شــخصية معوقــة ،كل شــيء
معوق في العــراق بعد العام ،2003
مســرحيتنا فــاش بــاك للموت،
استرجاع لواقع عراقي مؤلم.
ضم العرض ممثلتني هما هبة صباح،
ومرمي صباح ،جتســد هبة دور امرأة

آسر ياسين
أعرب الفنان آسر ياسني،
عن ســعادته مبشــاهدة
العرض املســرحي اجلديد
حملمــد هنيــدي ،وهــي
مســرحية " 3أيــام فــي
موضحــا أن
الســاحل"،
ً
هنيدي يُقــدم عرضً ا راق ًيا
من دون ابتذال.
وقال آســر إنه سعيد مبا
حققه فــي العام املاضي،
من جناح ،خاصة في فيلم
"تراب املاس" ،مشــيرًا أن
تكرميه في أكثر من احتفال
فني فــي العــام املاضي،
أسعده ويضعه دائًما امام
مســؤولية اختيار أعماله
بنحو صحيح.

نيللي كريم

لقطة من املسرحية "عدسة :علي صبحي"

عراقية ،هــي االم والزوجة واالخت
التي متــر مبرحلــة مأســاة جرمية
سبايكر ،والقتل على الهوية ،والغرق
في بحر اجملهــول ،وقالت :اعتز بهذا
العمل برغم ان لي جتارب سابقة في
مسرحيات متعددة لعمق الرسالة
التي حملتها القصة.
اما مــرمي فتقول انهــا حتب الرقص
التعبيــري ،وتعــده ابلغ وســيلة
للتواصل ،اذ توصل ما تريد البوح به
من دون كالم ،وقالت :اعتقد واحلمد
هلل اننا جنحنا بتقــدمي عمل ميتلك
مقومات املســرح الرصــن ويروق

ذائقة املشاهد.
االعالمية زينب القصاب مســؤولة
قســم العالقات واالعــام بدائرة
الســينما واملســرح قالت :العمل
من نتاج الفرقة الوطنية للتمثيل،
وســبق ان عرض عــام  2016ويعد
من االعمــال الفنية الوطنية ،فهو
عرض مغاير ،لغته الرقص التعبيري،
وعمل شــبابي يحمل صدق فناني
العراق ،وشــباب العــراق الذي قتل
والذي هجر ومن ذهب ضحية جرمية
سبايكر ،وهجرة املوت اجلماعية عبر
البحار ،صور صيغت بإتقان في حلة

الرقص التعبيري.
وأضافت :املؤلف اخملرج محمد مؤيد
عــرف بهــذا الطابع فــي اعماله،
وهذا العمل يتماشــى مع توجهات
دائرتنــا باحتضان ودعــم كل عمل
هادف ،يســير في الطريق الصحيح
للمســرح العراقي .ابــواب دائرتنا
ومســارحها مشــرعة امــام كل
االعمال اجليدة في بغداد واحملافظات،
وفي هذا الســياق فتحنا مسرحنا
الوطنــي العام املاضــي الحتضان
مهرجــان معهد الفنــون اجلميلة
املسرحي.

كندية تعرض بيتها لصاحب أفضل مقال

الصباح الجديد  -وكاالت:
عرضــت امرأة كندية منزلها الريفي
للبيع ،لكنها اشترطت طريقة غريبة
على كل من يرغب في التقدم لشــراء
املنزل ،على وفق ما ذكرت وسائل إعالم
محلية.
وتريد املرأة التي تدعى "أال فاغنر" بيع
منزلها مقابل  1.7مليون دوالر ،لكنها
قررت طريقة غير تقليدية للراغبني في

وأوضــح أنه حال ًيــا يقرأ
مجموعــة مــن األعمال
الختيار أفضلها ،مضي ًفا
أنه دائ ًمــا ينظــر للنوع
وليس الكم ،كي يســير
علــى درب النجوم الكبار،
الذيــن ظلوا فــي ذاكرة
املشــاهدين ،أمثال أحمد
زكي ،ونور الشريف.

شراء العقار ،تتمثل بالدخول مبسابقة
للظفــر باملنزل الواقع فــي مقاطعة
ألبرتا.
وينبغــي علــى املهتمــن باملنزل،
الذي تبلغ مســاحته نحو اربعة آالف
قــدم مربعة ،دفع رســوم للدخول في
مســابقة بقيمــة  25دوالرا ،وكتابــة
مقال من صفحة واحدة ،يتحدثون فيه
عن أنفســهم ،وملاذا يعتقــدون أنهم

يستحقون املنزل؟
وســتفحص فاغنر أكثر القصص
إقناعــا من أجل التأهــل للدور نصف
النهائي من املسابقة ،إذ سيتم اختيار
 500من املتأهلني للتصفيات النهائية،
وســتراجع خطاباتهم جلنة مستقلة
من احلــكام ،الذين ســيحددون الفائز
ويعلنون صاحب املنزل اجلديد.
وسيتم التبرع بـ  5%من صافي الربح

إلى ملجأ للنســاء فــي كالغري ،على
وفق ما ذكرت شبكة  CTVالتلفزيونية.
وتستمر املســابقة ما بني ثالثة وستة
أشهر.
ويوصــف املنزل بأنــه "قصر ريفي"
مصمم على الطــراز الريفي اجلورجي،
ويحتوي علــى ثالث غرف نــوم وثالثة
حمامــات كاملة ،ويطــل على منظر
بانورامي رائع.

تســتكمل كل من الفنانة
نيللــي كرمي وهنــد صبري،
تصوير مشــاهدهما خالل
الســياق الدرامــي للجزء
الثانــي من فيلــم " الفيل
األزرق" ،داخــل مصنــع في
مدينة " 6أكتوبر" ،ويستمر
التصوير ملدة يومني ،ثم يتم
االنتقال بعدهــا إلى ديكور
أخر.
يشــار إلى أن اجلــزء الثاني
من "الفيــل األزرق" ،يضم
فريق جنوم اجلــزء األول ،وفى
مقدمتهــم اخملــرج مروان
حامــد ،واملؤلف أحمد مراد،
ويشــارك فــي البطولــة

إضافــة الى نيللــي كرمي،
كرمي عبد العزيــز ،وتنضم
إليهم النجمة هند صبري
في اجلزء الثاني ،كما يظهر
الفنان إيــاد نصار ،كضيف
شــرف ،ويجســد احــدى
الشخصيات املهمة والتي
يكــون لها تأثيــر كبير في

محمد رياض
ّ
أكــد الفنــان محمــد
رياض أن الفنان ســعيد
عبــد الغنــي كان دائ ًما
شــجعه فــي العمل
ّ
يُ
الفنــي بخاصــة فــي
مسلســل" نصــف
ربيع األخــر" وكان دائ ًما
يقول له " أنت شــاطر"
مضي ًفا أن الفنان سعيد
عبد الغني قيمه كبيرة،
وأعماله مهمة ســواء
كانت في الســينما أم
التليفزيون.
وأوضــح أن الفنــان
ســعيد عبد الغني كان
ينتقي أعمالــه بعناية،
ولــم يتنــازل فــي يوم
عــن مبادئه فــي الفن
والصحافة ،مشيرًا إلى

أنه مــن الفنانني الذين
حتبهم الكاميــرا ،ولم
يكن الفنان سعيد عبد
العني باح ًثا عن الشهرة
الواســعة بقــدر بحثه
عــن الدور املهــم ،وقال
رياض أنه خســر بوفاة
سعيد عبد الغني ،أحد
األساتذة الذين "تش ّرف"
ووقف أمامهم في اثناء
مسيرته الفنية.

"كريستيان ديور" تستعين بالسيرك
الصباح الجديد  -وكاالت:
افتُتــح عــرض أزياء "كريســتيان
ديور" في باريس ،داخل خيمة ســيرك
ســاحرة ،مبجموعة مــن البهلوانات
اإلنــاث املق ّيــدات باحلبــال ،والالتي
قمن بحركات استعراضية مذهلة،
اذ ارتديــن مالبســهن املســرحية
خصيصا من تصميم دار
املصنوعة
ً
األزياء الفرنسية.
وهذه ليســت املــرة األولى التي
عرضا مستوحى
تقدم فيها الدار ً
من أجواء الســيرك احليوية
وامللونة ،فسبق أن قام بها
املصمم الشهير غاليانو

خالل مدة توليه منصب املدير اإلبداعي
للدار ،فالراحل كريســتيان ديور كان من
عشاق أجواء السيرك االستعراضية.
وتثبت دار كريســتيان ديور لتصميم
األزيــاء بأنهــا حتــت قيــادة ذات صلة
مبستقبل املوضة بالنســبة لتاريخها،
وكان التنوع ظاهرا بشــكل واضح في
عروض أزياء ماريا غرازيا تشــيوري والتي
م ّثلت "نظرة جديدة" متأللئة بالكامل
لديور.
وميتلك السيرك حلظة ثقافية شعبية
جديــدة ،وتُعد اخليمــة اخملططة مكان ًا
"لم يعد اجلمال واألصل واجلنس والعمر
فيها مه ًما ،امنــا التقنية واجلرأة" وفقا

لتشيوري ،التي قالت في كواليس قبل
العرض "في موكب السيرك ،ال يقتصر
ً
جميل فحســب ،بل
األمــر على كونك
على كونك فخورًا بنفسك ،أو أن تكون
قويًــا ،أو أن تكــون جريئًا ،أو تســتمتع
باملرح".
ومنــذ تولي تشــيوري ديــور ،أصبح
تأثير هــذه العالمة التجاريــة الفاخرة
على املوضة في الشــارع واضحا ،فقد
استطاعت ماريا تشيوري أن تثبت أنها
قــادرة على محــاكاة متط ّلبــات املرأة
العصرية في احلصول على أناقة فاخرة
حتمل في ط ّياتها قصص جنــاح أنثو ّية
باهرة.

شالالت نياغارا تتجمد
الصباح الجديد  -وكاالت:
جتمــدت املياه املتدفقة من
شــاالت نياغارا فــي كندا،
بســبب العاصفة الشتوية،
التــي حولــت املنطقــة
الشمالية الشرقية في البالد
إلى منطقــة متجمدة ،بعد
أن وصلت احلــرارة إلى ما دون
عشرين درجة حتت الصفر.

والتقــط عدد من زوار املكان صورا
للحظات جتمد كل شيء في املكان،
ونشــروها علــى مواقــع التواصل
االجتماعي ،إذ من املتوقع أن تستمر
احلرارة ما بني خمســة إلى عشرين
حتت الصفر.
وغطــت الثلــوج مجموعــة من
الساللم التي ترسم حدودا للزائرين،
ورســم اجلليــد مناظــر رائعة في

املكان ،في حني بقيت بعض خطوط
املياه تتدفق من الشــال نحو الوادي
السحيق.
ويتوقــع خبــراء األرصــاد اجلوية أن
تســتمر موجة البرد الشــديد في
منطقة شالالت نياغارا حتى نهاية
األسبوع ،في حني ستستمر موجات
الهــواء البــارد خالل األســبوعني
املقبلني.

داليا البحيري ضد لقب ملكة جمال
الصباح الجديد  -وكاالت:
صرحــت الفنانــة
داليــا البحيــري ،برأيها في
مســابقات ملــكات اجلمال
في الوقت احلالــي ،بوصفها
حاملــة للقب ملكــة جمال
مصر سابقا ،فقالت" :أنا ضد
لقب "ملكــة جمــال" ومن
يتم اختيارهم في مسابقات
ملكات اجلمال يحصلون على
اللقب مع املنافسات حصرا
فقــد ال يكــن االجمل في
بالدهــن وبرأيي ان كل امرأة
جميلة بزاوية معينة شرط

ان تعرف هي بذلك وتؤمن به.
وتابعــت فــي اثنــاء لقائها مع
صبــري زكي ،فــي برنامــج "قول
ياكبيــر" :بدأت حياتي كمرشــدة
ســياحية ،وقابلت اإلعالمية سناء
منصور باملصادفة فــي حفل أوبرا
علي
عايــدة في األقصــر ،وعرضت ّ
العمــل كمذيعــة ،ومنهــا كانت
بداية دخولــي مجال تقدمي البرامج
املتنوعة.
وعــن بدايــة دخولهــا عالــم
التمثيل ،قالت :لــم يكن التمثيل
ضمن مخططاتــي ،ودخلت مجال
التمثيل باملصادفة حني كنت أُجري

لقاء مع اخملرج رأفت امليهي ،فعرض
علي التمثيل وقــال" :تعالي بكرة
ّ
التصويــر" وكان دوري فــي فيلــم
"علشان ربنا يحبك" ،فله الفضل
الكبير بتعليمي العديد من األمور
في هذا اجملال.
وبســؤالها عن املالبــس واللوك
الذي تظهر به فــي أعمالها قالت:
أتعامــل مع مصمم أزيــاء ،وأغلب
مالبس الشــخصيات التي أقدمها
تكــون غال ًبا من دوالبــي اخلاص إال
لو كانت الشخصية حتتاج مالبس
خاصة ،واألصفر لوني املفضل ألنه
لون الدفء واحلياة.

طفح الكيل!...
طفــح الكيــل ....جملــة شــهيرة...
نســمعها ..نتداولها ...نقرأها كثيراً..
فســرها أهل اللغة بأنها ..تعني :امتأل
ّ
حتى فــاض ،ونحــو ُه ..طفــح َط ْف ًحا،
ُ
ُوحــا :أي امتــأ حتــى فاض من
وطف ً
جوانبه.
والكيل هو اإلناء أو الوعاء ،أو مبعنى :امتأل
الوعاء حتى فاض فلم يعد هناك صبر أو
مقدرة على االحتمــال أي نفد صبره...
وهناك من فسر العبارة :بأن األمر زاد عن
حده وبلــغ منتهاه ،وأيضا طفح الكيل
تعني :بلغاألوج والقمــة أو الذروة ...و(
عنــد أهل الطب) يوجــد مصطلح هو
(الطفــح اجللدي) واملقصــود بالطفح
هنــا :آفة جلديــة ظاهرة ناشــئة عن
أمراض عامة تصيب اإلنســان ..واجلمع:
طفوح ..ومنها أيضا ..طفحت ال َفرَس:
أيأســرعت في عدوها ..وهنــاك أيضا
مايُطلق عليه( ...طفــح اجملاري)  ..وهو
مصطلح يتداوله أسياد البنى التحتية
ويعني أن اجملاري (فاضت) بســبب ازدياد
الضغط عليها أو بسبب ال ِقدم والوهن
الــذي أصابها أو بســبب ضيقاألنابيب
الناقلة وعطل أجهزة ومعدات محطات
املعاجلة ،وهذا ما يجعلها تفيض
على جوانبهــا فتكون خارج
حــدود الســيطرة ،وهــذا
نتــاج طبيعي ..أما لســوء
التخطيــط والفشــل أو
بســبب اإلهمال أو التقاعس
أو الفســاد ..كماحصــل فــي
منظومات مجاري بغــداد ومدن
العراق األخرى التي غرقت مع أول
زخة مطر!
ورمبــا يُضــاف حديثا ً الــى عائلة
(طفــوح) مصطلــح جديــد هو
(الطفح السياســي) ويعني حالة
االحتقان الطائفي أو القومي أو اإلثني
أو العشــائري ...نتيجــة لتغليب لغة
ال ُعقــد والتخلف واالنغــاق على لغة
العقــل واحللــم واملنطقواملواطنة...ما
يؤدي الى فيضان مجاري (احلقد األسود)
في البيوت اآلمنة !
وفي خضــم الصراعــات والتقاطعات
واملزايدات السياســية على حســاب

مستقبل املواطن والوطن ،طفح الكيل
بـ (أبو هالة العربنجــي) أي -بلغ األم ُر
حدا ً ال يُحتمل وال يُطاق -وهو يشــاهد
ّ
برنامجا ً تلفزيونيا ً حواريا ً يضم عدداًمن
أقطــاب بعض الكتــل (الكونكريتية)
وهم يقومون بتصعيــد حدة اخلالفات
واالنقســامات الطائفيــة والقومية
والعمــل على تأجيــج الصراعات وبث
الفرقــة بني أبنــاء الشــعب الواحد...
ما دعاه وبســرعة البرق الــى التقاط
(منفضة)أعقاب الســكائر الزجاجية..
ورميها بكل مــا أوتي من قــوة باجتاه
التلفزيــون ،كمــا لو أنــه كان ميارس
رياضة ( البيســبول) ليحول شاشــته
ثوان قليلة الى حطام
الزجاجية خــال ٍ
تناثر على مســاحة الغرفة ...عندها..
صاحتزوجته :ميعود هاي شســويت ؟
أعصابك أبو هالة !!
أجابها :هذوله ما خلوا عندي أعصاب
حطموها ..دمروها ....خمســن ســنة
وآنــي اشــتغل (عربنجي) ..عاشــرت
وتعاملت ويه كل أنواع وأشكال وألوان
البشــرواحليوانات بس ..هيجي ()........
مشايف بحياتي !!

عاصم جهاد

