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صالح يستقبل ملك اسبانيا واألخير

أشادت بالمجلس األعلى لمكافحته

يبدي اعجابه بصمود العراقيين

رئاسة البرلمان :الفساد الذي عاث بالعراق دمارًا
لن يستمر وسندعم تشريعات مكافحته بقوة

بغداد  -الصباح الجديد:
أعلن النائــب األول لرئيس مجلس
النــواب حســن الكعبــي امس
األربعاء ،أن البرملان ســيكون داعما ً
بقــوة أليــة تشــريعات تكافــح
الفســاد ،مؤكدا ً أن أي مســؤول
فاسد ســيجد نفســه مبواجهة
"قانون صارم يســود على األحزاب
واالنتماءات".
وقــال الكعبي في بيــان تلقت "
الصباح اجلديد" نسخة منه" ،ندعو
هيئــة النزاهة إلى فتــح ملفات
حتقيق بحق أي مســؤول يرفض أو
تأخر عن موعد االفصاح عن ذمته
املالية" ،مؤكدا ً أن "ظاهرة الفساد
التي عاثت بالعراق دمارا ً لن تستمر،
وأي مسؤول فاسد سيجد نفسه
مبواجهة قانون صارم سيسود هذه
املرة على األحزاب واالنتماءات".
وأشــاد الكعبي ،بـ"إجــراء رئيس
احلكومة بتشــكيل اجمللس األعلى
ملكافحة الفســاد" ،الفتــا ً إلى أن
"مجلــس النواب ســيكون داعما ً
وبقــوة ألية تشــريعات ضمن ذات
االجتاه وســيعمل على إقرارها فور
وصولهــا مــع ضمانــات أن تؤطر
بفقرات تكون علــى قدر كاف من
القوة للحد من ظاهرة الفساد بل
والقضاء عليها نهائيا".
وأكــد ،أن "البلد لم يعد قادرا ً على
حتمل جشع ثلة من ضعاف النفوس
استأثروا مبقدرات العراق ملصاحلهم

جلسة سابقة للبرملان العراقي
الضيقة وبشــكل غير مشــروع،
مستغلني وجود من يسهل عليهم
األمر ويقدم لهم احلماية" ،مضيفا ً

أن "املواطن وبســبب الفساد فقد
ثقته بشــكل كامــل باملنظومة
احلكومية والنظام ككل ،فقد ملس

بشكل فعلي أن خيرات بلده تصب
في جيوب بعــض ضعاف النفوس
مــن املفســدين واملنتفعني الذين

اثروا على حساب شعبنا".
وختم النائــب األول لرئيس البرملان
بيانــه بالقــول" ،علــى احلكومة

االنتباه إلى عدم اختراق هذا اجمللس
وضمان حماية تشكيالته لضمان
عملهم بــكل شــفافية ونزاهة
وأن ال تأخذهم فــي احلق ومعاقبة
السراق لومة الئم".
وكان رئيس الوزراء عادل عبد املهدي
أعلــن ،اول أمس الثالثاء ( 29كانون
الثاني  ،)2019عن تشكيل "اجمللس
األعلى ملكافحة الفساد".
وطالب رئيــس مجلس الوزراء اثناء
اعالن تشــكيل اجمللس" :االســراع
باكتمــال املنظومــة القانونيــة
ملكافحة الفســاد ودعوة مجلس
النــواب  ،ومجلــس الدولة الخذ
ادوارهمــا ومســؤولياتهما بهذا
الشــأن  ،من خــال اســتكمال
االجــراءات إلصــدار القوانــن
املقتضيــة ،و االلتــزام الصــارم
بافصاح املســؤولني املكلفني عن
ممتلكاتهم ،وخالل مــدة ال تتجاوز
اســبوعا واحــدا ،وكذلــك التزام
الــوزارات واجلهات غيــر املرتبطة
بوزارة بوضــع برامج وخطط عمل
ملــدة  ٩٠يومــا ،البــرز االولويــات
للمشــاريع اخلدميــة واالعمــار،
وتتولــى االجهــزة الرقابية مهمة
املتابعة والرصــد وتقييم البرامج
والسياســات واخلطــط املذكورة،
لتحديــد املســؤوليات واالدوار
واملقصريــة للــوزارة او اجلهة غير
املرتبطة بوزارة ازاءها".
تتمة ص2

المحكمة االتحادية ترد طعنا بعدم دستورية تكليف عبد المهدي برئاسة الوزراء

بغداد  -الصباح الجديد:
أعلــن املتحــدث باســم احملكمــة
االحتادية العليا إياس الساموك امس
األربعاء ،أن احملكمة نظرت في دعوى
للحكم بعدم دســتورية أمر رئيس
اجلمهورية بتكليــف رئيس مجلس
الوزراء بتشكيل مجلس الوزراء.

وقــال الســاموك في بيــان تلقت
"الصبــاح اجلديد" نســخة منه ،إن
"احملكمــة االحتادية العليــا عقدت
جلستها برئاســة القاضي مدحت
احملمــود وحضور القضــاة األعضاء
كافــة ونظرت دعــوى خاصم فيها
املدعــي كل من رئيــس اجلمهورية

ورئيــس مجلــس الــوزراء /اضافة
لوظيفتهما".
وأشــار الســاموك ،إلى أن "املدعي
ذكــر أن املدعــي عليــه األول رئيس
اجلمهوريــة /اضافــة لوظيفته ،قد
كلف املدعــي عليه الثانــي رئيس
مجلس الــوزراء /اضافــة لوظيفته

اميركا تقدم مشروعا جديدا لتطبيع
االوضاع في محافظة كركوك

رئيــس مجلــس الوزراء بتشــكيل
مجلس الوزراء".
وأضــاف ،أن "املدعــي ذكــر أن املادة
الدســتورية ( /18رابعــاً) ،ال جتوز ملن
يحمل جنســية أجنبيــة أن يتبوأ
منصبا ً ســيادياً ،وتلزمــه أن يتخلى
عن جنسيته املكتسبة ،وينظم ذلك
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اتحاد الغرف التجارية يقيم ندوة للقطاعين
الحكومي والخاص لحل األزمات التجارية

رئيس الوزراء يوجه بتوفير الكهرباء لكل
بغداد  -الصباح الجديد:
أكد رئيس الــوزراء عادل عبداملهدي
في اجتمــاع عقده امــس االربعاء
ملواجهــة تلوث املياه  ،ضــرورة جتاوز
الروتــن وتقــدمي احللــول العاجلة
لوقف تفاقــم املشــكلة وإنهائها
بشــكل تدريجي ،بعد ان كان وجه
في وقت سابق من يوم امس نفسه
وزارات الدولة بالتعاون بينها لتوفير
الكهربــاء جلميع احملافظــات ،اثناء
ترؤسه اجتماعا للطاقة.

تقريـر

وقال املكتــب اإلعالمي لعبد املهدي
في بيــان تلقت "الصبــاح اجلديد"
نســخة منــه ،إن "رئيــس مجلس
الــوزراء عــادل عبد املهــدي عقد،
اجتماعا ً موســعا ملواجهة مشكلة
تلوث املياه ".
وأضاف البيــان ،أن "االجتماع ناقش
أهمية اإلســراع بوضــع املعاجلات
العاجلة والواقعية واملتابعة املباشرة
ملوضوع تلوث املياه ورمي اخمللفات في
األنهر خلطورته على االنسان والبيئة
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بغداد  -الصباح الجديد:
قرر مجلس الوزراء ،الثالثاء ،اعادة
الســيارات احلكومية اخملصصة
لالســتعمال املؤقــت لالحزاب
والشــخصيات الــى اجلهــات
الرسمية املالكة.
وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان
تلقت "الصباح اجلديد" نســخة
منه  ،إن مجلس الوزراء "قرر اعادة

الســيارات احلكومية اخملصصة
لالســتعمال املؤقــت لالحزاب
والشــخصيات الــى اجلهــات
الرســمية املالكة خــال مدة
التزيد على ثالثة اشهر وبخالفه
تتخذ االجــراءات القانونية بحق
اخملالفــن  ،مع امكانيــة بيعها
الى اجلهات املستعيرة على وفق
القانون".

امانة بغداد ترفع  5500حاجز
كونكريتي من العاصمة فقط!
بغداد  -الصباح الجديد:
اعلنــت امانة بعداد عن حصيلة
الكتــل الكونكريتيــة التــي مت
رفعهــا مــن العاصمــة ،فيما
اشــارت الى انها اسهمت بفتح
مئات الشــوارع واألزقة املغلقة
منذ سنوات طويلة.
وقالــت االمانة في بيــان تلقت
"الصباح اجلديد" نســخة منه
انها "قامــت بالفتــرة القليلة
املاضية برفع اكثر من  2500حاجز
كونكريتي ( صبات كونكريتية )،
كما قامت بالتنســيق والعمل
املشترك مع القوات االمنية برفع
اكثر من  3000حاجز كونكريتي"

 ،مضيفــة ان " 5500كتلــة
كونكريتية رفعت عــن بغداد"،
كمــا انهــا "اســهمت بفتح
مئات الشــوارع واألزقة املغلقة
منذ ســنوات طويلة مما كان له
األثر الكبير في تســهيل حركة
السير واملرور واظهار الفضاءات
الواسعة من العاصمة بغداد".
يذكر أن بغداد تشــهد بني فترة
واخرى اعــادة افتتاح العديد من
الشــوارع املغلقة منذ سنوات
لــدواع أمنيــة ورفــع احلواجــز
الكونكريتية عنهــا ،األمر الذي
بات ينعكــس إيجابا ً على حركة
السير.

املياه في نهري دجلة والفرات ملتابعة
مســتوى التلوث واجلهات والوزارات
املتسببة ومعرفة خططها ملعاجلة
اخمللفات والنفايات .
وفي بيان سابق ملكتبه تلقت الصباح
اجلديد نســخة منه امس ايضا ،اكد
رئيس الوزراء عادل عبد املهدي أهمية
جناح قطاع الطاقة في العراق ،فيما
وجه الوزارات بالتعاون بينها لتوفير
الكهرباء جلميع احملافظات.
تتمة ص2

تالعب كبير في إدخال حاصدات زراعية عبر
جمرك الشمالية تضبطه النزاهة

بغداد  -الصباح الجديد:
أعلنت هيئة النزاهة امس االربعاء،
ُّ
تالعب
متكنهــا من ضبــط عملية
ٍ
كبرى في كمرك املنطقة الشمالية
(كركوك  -أربيل) ،مبين ًة أن العملية
متت بالتنســيق والتعاون مع ممثلية
رئاســة الوزراء لشــؤون الكمارك
ضبط قضائي ٍة.
ومبوجب مذكرة
ٍ
وقالت دائرة التحقيقات بالهيئة

في بيــان صدر بشــأن تفاصيل
عمل َّية الضبط ،وتلقت "الصباح
اجلديد" نسخة منه ان "مالكات
حتقيــق الهيئــة فــي احملافظة
وبالتنســيق مع ممثلية رئاســة
الوزراء لشؤون الكمارك ضبطت
عملية
تالعــب وتغيير كبرى في
ٍ
التعريفــة الكمركيــة ملكائــن
زراعيــ ٍة (حاصــدات) مســتوردة

عمليات شرق الفرات لمالحقة "مفارز التنظيم" تستند الى معلومات دقيقة

قادة ميدانيون :التنسيق العراقي  -السوري لمواجهة
داعش مستمر وقواتنا قادرة على ضبط الحدود

بغداد  -وعد الشمري:
أكد قادة ميدانيون ،أمس األربعاء،
اســتمرار التنســيق العراقــي-
الســوري لتالفي خطــر تنظيم
داعش اإلرهابي ،الفتني إلى تواجد
عســكري مكثف على احلدود بني
البلدين ملالحقة مفــارز إجرامية
شــرق الفرات بناء على معلومات
اســتخبارية دقيقة ،فيما أشاروا
إلى أن القوات العســكرية تط ّور
من قدراتهــا ملواجهة التهديدات
في املســتقبل بعيــدا ً عن دعم
التحالف الدولي.
وقال نائب قائد احلشــد في االنبار
اللواء طارق العسل إن "املعلومات
املتوفرة لدينا تؤكــد تواجد أكثر
من تنظيم مســلح إرهابي على
احلــدود العراقيــة فــي العمق

مجلس الوزراء يمهل األحزاب واألشخاص

تنزيل نسبة رسومها من  % 30إلى ،"% 0.5

المحافظات ووقف تفاقم تلوث المياه
واتخاذ اجراءات للتخفيف من خطره
كمرحلة اولية لتقليل نسب التلوث،
واالســتمرار باخلطط االساســية
وإجناز املشــاريع املتلكئة بتوقيتاتها
الزمنية ،إلى جانب االســتفادة من
التجــارب العامليــة في هــذا اجملال،
مؤكدا ضرورة جتــاوز الروتني وتقدمي
احللول العاجلــة لوقف تفاقم هذه
املشكلة وانهائها بشكل تدريجي".
كمــا مت االتفاق على اصدار نشــرة
اسبوعية لرصد وبيان مستوى تلوث

بقانــون ،وأن املادة (/9رابعاً) من قانون
اجلنســية العراقية رقم ( )26لسنة
 ،2006قضــت بنفــس احلكم الذي
أوردته املادة (/18رابعاً) من الدستور".
وبني ،أن "املدعــي طلب من احملكمة
االحتاديــة العليا التثبــت من تنازل
املدعي عليه الثانــي رئيس مجلس

الــوزراء /اضافــة لوظيفتــه ،عــن
جنســيته الفرنســية املكتسبة،
وبخالف ذلك احلكم بعدم دســتورية
تكليفه وإلغــاء أمر املدعــي األول
رئيس اجلمهوريــة /إضافة لوظيفته
بتكليفه بتشكيل مجلس الوزراء".
تتمة ص2

بغداد  -الصباح الجديد:
أبــدى امللــك االســباني فيليبــي
السادس "اعجابه بصمود العراقيني
وتضحياتهم بوجه اإلرهاب" ،مؤكدا ً
حرص بــاده "على توطيــد عالقات
الصداقة وتوسيع آفاق التعاون البنّاء
مع العراق واستعدادها للمساهمة
في اعادة البناء االعمار".
وكان رئيس اجلمهورية برهم صالح،
اســتقبل امللك االســباني والوفد
املرافق له امس في قصر السالم.
ودعــا صالح خالل اللقــاء احلكومة
االســبانية لالســهام بفعالية في
حركة البناء التي يشــهدها العراق،
فيما ابــدى ملك اســبانيا فيليبي
السادس اعجابه بصمود العراقيني.
وقال مكتب صالح فــي بيان تلقت
"الصبــاح اجلديد" نســخة منه ان
"رئيــس اجلمهوريــة برهــم صالح
اســتقبل امس في قصر الســام

ببغــداد ،ملــك اســبانيا فيليبــي
الســادس والوفــد املرافــق لــه" ،
وأشــاد صالح خالل اللقــاء "بعمق
العالقــات التاريخية بــن البلدين
وضرورة ترسيخها مبا يخدم املصالح
املشــتركة للشــعبني الصديقني"،
موضحــا ً ان "العــراق يســعى الى
تطوير عالقاته مع محيطه اإلقليمي
والدولــي لتعزيز مكانتــه ودوره في
املنطقة".
ورحب صالح "بدعم اجملتمع الدولي
العادة اعمار البالد ،السيما مناطقه
احملررة" ،داعيا ً احلكومة االسبانية الى
"االسهام بفعالية في حركة البناء
التي يشهدها العراق على مختلف
الصعد"  ،وثمن صالح "دور اسبانيا
ومشــاركتها الفعالــة فــي احلرب
ضــد عصابات داعــش" .وكان امللك
االسباني وصل امس العاصمة بغداد
في زيارة هي االولى منذ  40عاما.

القوات العراقية

السوري".
وأضاف العســل فــي حديث إلى
"الصبــاح اجلديــد" ،أن "أبرز تلك
اجملاميع تابعــة لتنظيمي داعش
والنصــرة اإلرهابيــن ،وهنــاك
محــاوالت للتأثيــر األمني داخل
األراضي العراقية".
وأشــار إلــى أن "التنســيق مع
دمشق مســتمر بدخول القوات
العراقيــة في عمليات ســريعة
إلى األراضي السورية بدعم جوي
دولي بناء على املعلومات معينة".
ولفت العســل ،إلى أن "التوغل
العراقــي بحســب االتفاق يكون
في مناطق الســيما شرق الفرات
ضمن مســافة معينة تتراوح بني
 10إلــى  20كيلو مترا شــرط أن
تنسحب تلك القوات مباشرة وال

تبق في العمق السوري
وأكــد القيــادي في احلشــد ،أن
"القوات العراقية املتواجدة على
احلدود مع سوريا تطمأن املواطنني
بأن األمن مســتتب ،وأن حتركاتنا
مســتمرة على املفاخــر واملعابر
ألجل رصد أي حترك مريب".
وشــدد ،على أن "املرحلة احلالية
تتطلب تعاونا ً مــن قبل املواطن
داخل املــدن ،كون ذلــك يتطلب
جهدا ً استخباريا ً ومنح املعلومات
إلى السلطات اخملتصة".
وأفاد العســل ،بأن "االنســحاب
األميركي مــن املنطقة يؤدي إلى
حصول فراغ امني ،ومنح تنظيم
داعش االرهابي حر ّية في التحرك
داخل العمق السوري".
تتمة ص2

ملصلحة وزارة الزراعة".
واضافــت الدائرة أ َّن "عــددا ً من
موظفــي الكمــرك أقدموا على
التالعب في الرســوم الكمركية
خلمســن حاصدة زراعية وتنزيل
نســبة رســومها من  30باملئة
إلى  ،"% 0.5مبينــ ًة أن "مالكات
املكتب متكنوا مــن ضبط مدير
الكمرك وكل من له صلة باجلرمية

استنادا ً إلى أحكام املادَّة  340من
قانون العقوبات".
وتابعــت ان "التحقيقات األول َّية
أشــارت إلــى إدخــال احلاصدات
حملافظــة كركــوك دون ترويــج
معامالت الترســيم الكمركية
في الوقت الذي كانت فيه نسبة
الرسوم املفروضة .30%
تتمة ص2

 15سنة سجن لخمس مدانين في سرقة سيارة

مليار و 296مليون دينار غرامة
وسجن  3سنوات لمهرب ادوية

بغداد  -الصباح الجديد:
قضــت احملكمــة الكمركيــة
للمنطقة الوسطى في رئاسة
محكمــة اســتئناف بغــداد
الرصافة االحتاديــة باحلبس ملدة
ثالث ســنوات مع غرامة مالية
مقدارها مليار و 296مليون دينار
على مدان ادخــل ادوية واجهزة
طبية بصورة غير شرعية.
وذكر مراســل املركــز االعالمي
جمللس القضاء االعلى أن "املتهم
القــي القبض عليــه وهو يقود
ســيارته نوع فولفــو حمل براد
قادمة من منفــذ طريبيل كان
يروم الدخول بها الى بغداد".
واضاف املراسل أنه"اثناء تفتيش
الســياراة تبني انها حتمل على
 180صندوقــا للتفاح ومت اخفاء
االدويــة واالجهــزة الطبية دون
تصريح كمركي".
واشــار الى أن "احملكمة اصدرت

احلكم وفقا ألحكام املادة 3/194
من قانون العقوبات العراقي".
على صعيد آخر حكمت احملكمة
اجلنائية املركزية على خمســة
مدانني بســرقة ســيارة تابعة
ملصرف الرافدين بالســجن 15
سنة.
وذكر بيــان صــادر عــن املركز
االعالمي جمللــس القضاء األعلى
أن "احملكمة اجلنائية املركزية في
رئاسة استئناف بغداد الرصافة
االحتادية ،نظرت قضية خمســة
متهمني اثنان منهم قاما برمي
نفســيهما امام املركبة بحجة
دهســهما وعند التوقف ضربوا
الســائق بالة حديدية وسرقوا
الســيارة نوع بيجو بالقرب من
جسر الصرافية".
وأشار البيان إلى أن "احلكم جاء
اســتنادا ألحكام املادة  442من
قانون العقوبات العراقي".
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شؤون عراقية

تعتزم تشكيل قوات مشتركة من الجيش والبيشمركة

اميركـا تقـدم مشروعـا جديـدا لتطبيـع
االوضـاع فـي محافظـة كركـوك

سوريا ..توحيد المواقف!!..

السليمانية  -الصباح الجديد -
عباس كاريزي:

ثمة تباين في االراء بني اطراف املشهد السياسي في العراق
جتــاه مايجري في ســوريا مــن تطورات مع اقتراب تشــكل
االحداث في ســوريا بشــكل جديد ووصولهــا الى مفصل
جديد يحتم حســم اخليارات في الــدور العراقي املنتظر في
هذا امللف ومن املفيد القول ان هناك تطورات متســارعة في
امللف الســوري تتمثل باعالن الرئيس االميركي دونالد ترامب
عن خطط اميركيــة جديدة في الصــراع الدولي الذي يدور
في هذا البلد وقرب ســحب القــوات االميركية من مناطق
شرق سوريا وتعاظم الدور التركي في هذا الصراع مع جتديد
الرئيس التركي رجب طيب اردوغان تهديداته برفض اية اليات
وتســويات تتيح الكراد ســوريا التحكم في املناطق احملاذية
لتركيا مبا يســمح حلزب العمال الكردستاني معاودة ممارسة
اعماله املســلحة ضد القوات التركيــة وفيما يتجه الروس
لتحييد اطــراف الصراع االخرى (ايــران وحلفائها) وربط اية
حتركات عســكرية جديدة تخص النزاع في سوريا مبوافقات
روســية تتصاعد التهديدات االســرائيلية ضــد اي تواجد
عســكري ايراني في سوريا وتتحدث وســائل اعالم اميركية
وغربيــة عن قرب حدوث مواجهات مســلحة بني اســرائيل
واجملموعــات القتالية التي متثل حــزب اهلل وبعض الفصائل
املســلحة العراقية التــي تدعم قوات اجليش الســوري في
محاولته بســط هيمنته على بقية االراضي السورية التي
تتواجد فيها تنظيمات مســلحة متطرفــة تواصل حتديها
لسلطة النظام في سوريا وفي ظل هذه التداعيات اخلطيرة
البد للعراق من حســم موقفه مما يجري وان يحترز املسؤولني
فيه لاليام والشــهور املقبلة مبا يضمن له كدولة ذات سيادة
من حماية مصاحله السياســية واالمنيــة واالقتصادية في
مســاحة جغرافية لها امتدادات في الداخــل العراقي تؤثر
وتتأثــر باية قرارات مقبلة قد تقــدم عليها الواليات املتحدة
االميركية او تركيا او اســرائيل ويحفل املشــهد السياسي
العراقي مبجموعة من التناقضات واملناكفات جتاه هذا امللف
اخلطيــر حيث ينطلق الكثير من الناشــطني فــي االحزاب
املمثلة في البرملان او قادة بعض الفصائل املسلحة املنضوية
في احلشد الشعبي بتصريحات غير محسوبة تختلط فيها
آراؤهم الشخصية مبواقف احزابهم او مؤسساتهم ويحاول
البعض الرد على تصريحات اميركية او اســرائيلية مبا يقود
الى تصعيد املواجهة واالدعاء بــان مايقولونه ويفعلونه هو
ميثل املوقف العراقي احلقيقي من دون ان يكون هناك اي جهد
وطني جامع يحاول طمأنة الشــارع العراقي واالحاطة بكل
تداعيات مشهد التصعيد الذي تنســاق وراءه وسائل اعالم
مكتوبة ومسموعة ومرئية مبا يزيد من االنقسام السياسي
في العراق جتاه مايجري في ســوريا وتبدو احلاجة ملحة جلهد
تنفيذي وتشريعي يوحد مواقف العراقيني مبا يحفظ مصالح
البــاد الكبرى ومبا يبعد العراق عن ايــة قرارات ارجتالية وغير
مدروسة .

في مسعى منها لتطبيع االوضاع في
املدينة تسعى السفارة االميركية في
العراق الحياء مقترحها القدمي بتوزيع
السلطات في محافظة كركوك على
مكوناتها االساســية الثــاث الكرد
والعرب والتركمان.
وقدمــت االدارة االميركية مشــروعا
لتحقيــق التــوزان والشــراكة بــن
مكونات املدينة يتضمن تسليم امللف
االمني داخل املدينة لقوات الشــرطة
احمللية ،وان تضطلع قوات البيشمركة
واجليــش العراقــي بحمايــة اطراف
املدينة بنحو تكون شــماال ً بيد قوات
البيشمركة ومن اجلنوب حتت سيطرة
اجليش العراقي.
وقال القيادي في قوات البيشــمركة
مســؤول محور غرب كركوك سابقا
وســتا رســول ،في حديــث للصباح
اجلديــد ،ان االمريكان اتخذوا عددا من
االجراءات بغية تطبيــع االوضاع في
كركوك وتســليم امللف االمني فيها
للشــرطة احمللية واحملاكم ،وان توكل
لقوات البيشــمركة واجليش العراقي
مهمة احلفاظ على امن وحدود املدينة.
واضاف رسول ،ان هذا املوضوع ينبغي
ان يكــون على شــكل مراحــل يبدا
بتشكيل جلنة تنسيقية مشتركة بني
البيشــمركة وقوات اجليش العراقي،
تشــرف عليهــا القــوات االميركية،
بعدهــا يتم تشــكل جلنــة رفيعة
املســتوى بني وزارة البيشمركة ووزارة
الدفــاع العراقية تشــرف على الية
توزيع القوات وحتدد مهامها االمنية
وحول رفــض التركمان لعــودة قوات
البيشــمركة الى كركوك ،قال رسول
ان هــذه التصريحات التــي ادلى بها
رئيس اجلبهة التركمانية ارشد صاحلي
ال متثل الراي احلقيقــي للتركمان في
احملافظة ،الن قوات البيشمركة قدمت
تضحيــات كبيــرة خالل الســنوات
الســابقة وخصوصا بعــض ظهور
داعش حلماية مختلف مكونات املدينة

قدمت االدارة
االميركية مشروعا
لتحقيق التوزان
والشراكة بين
مكونات المدينة
يتضمن تسليم الملف
االمني داخل المدينة
لقوات الشرطة
المحلية

تشكيل قوات مشتركة من اجليش والبيشمركة
دون استثناء.
وحول زيادة عدد قــوات االمريكية في
قاعــدة ( )K1وحتركاتهم في كركوك،
اشــار رســول الى ان تواجــد القوات
االميركية فــي تلك القاعــدة ليس
بجديد وهو يعود الــى عام  ،2015وان
تلك القوات لم تتدخل في الشــؤون
االداريــة للمحافظة او كيفية تصدير
النفط منها.
الى ذلك كشــف اعضاء في مجلس
النواب عن مختلف مكونات محافظة
كركوك شاركوا بداية االسبوع اجلاري
في اجتماع داخل السفارة االمريكية،
عن ابرز النقــاط التي مت التطرق اليها
بني الطرفني ،من بينها تسليم امللف
االمني للشــرطة احمللية داخل مدينة
كركوك ،وتواجد قوات البيشمركة مع

اجليش العراقي مبحيطها.
وشارك في االجتماع كل من شاخوان
عبد اهلل ممثال عــن احلزب الدميقراطي
الكردســتاني ،وريبوار طــه ممثال عن
االحتاد الوطني ،وحسن توران ممثال عن
التركمان مع ممثل املســيحيني عماد
يوحنا ،فيما غاب العرب عن االجتماع.
وقال شــاخوان عبد اهلل في تصريح،
إن االجتماع كان بطلب من الســفارة
االمريكيــة في بغداد ،الذي كشــفوا
فيه عن مشروعهم لتطبيع األوضاع
في كركوك ،والذي يتضمن عدة نقاط
تتعلق بامللف االقتصادي والسياسي
واألمني.
ولفــت الــى ان اجلانــب االميركي
تطــرق إلى ضــرورة إعادة انتشــار
قــوات البيشــمركة فــي محيط

مدينــة كركوك الــى جانب اجليش
العراقــي حلماية أطــراف احملافظة،
وعدم بقاء أية قوة عســكرية داخل
كركــوك ماعــدا الشــرطة احمللية
وتسليم امللف األمني لها ،مؤكدا ان
االمريكيني قالوا بان لديهم مشروع
استثماري مهم لكركوك.
من جانبه قال نائــب رئيس اجلبهة
التركمانية ،حســن توران في بيان،
أن التركمــان طرحوا وجهة نظرهم
حول ضرورة حتقيق إدارة مشــتركة
وبنســبة  32%لكل مكــون ،معلنا ً
معارضــة حزبــه لعــودة قــوات
البيشمركة الى كركوك.
بــدوره قــال النائب ريبــوار طه ،ان
االمريكان يسعون ملعاجلة املشاكل
من النواحي السياسية والعسكرية

والقانونيــة واالقتصادية ،ويؤكدون
علــى تســليم امللــف األمني في
املدينة للشــرطة احملليــة وتوكيل
مهمة حماية اطراف املدينة لقوات
البيشمركة واجليش العراقي.
وكان امني عام وزارة البيشمركة في
حكومة االقليم الفريق جبار ياور قد
اعلن في تصريح للصبــاح اجلديد،
عــدم وجــود أي قرار رســمي حول
عودة قوات البيشمركة إلى املناطق
املتنازع عليها بضمنها كركوك.
وقال يــاور ،ان وزارتي البيشــمركة
والدفــاع توصلتا إلى قناعة بضرورة
وجود عمليات مشــتركة للقضاء
على إرهابيي داعش وإنهاء التحركات
اإلرهابية مبناطق ديالى وصالح الدين
وكركوك ومخمور واملوصل.

واوضح قائــا انه حلد االن اليوجد أي
مباحثات واجتماعات رســمية بني
وزارتي الدفاع في احلكومة االحتادية
والبيشــمركة حــول عــودة قوات
البيشــمركة إلى املناطــق املتنازع
عليها،
وأضــاف «نحن بانتظــار اجتماعات
رسمية بني اجلانبني ،التخاذ اإلجراءات
واآلليات املناسبة».
وكان الفوج االول التابع للواء  61من
الفرقة اخلاصة ،قد وصل امس االول
الى مدينة كركوك ،الستبدال قوات
مكافحة االرهاب التي انسحبت من
املدينــة ،اثر تلقيها امــرا من رئيس
الوزراء لقائد العام للقوات املسلحة
باالنســحاب واســتبدالها بقوات
أخرى من اجليش العراقي.

تتمات ص1
رئاسة البرملان :الفساد الذي عاث
بالعراق دماراً لن يستمر وسندعم
تشريعات مكافحته بقوة
واضــاف «التــزام االجهــزة الرقابيــة (
هيئــة النزاهــة وديــوان الرقابــة املالية
االحتادي ) بإســتكمال متطلبات اعمالها
ســواء االطار القانوني او املؤسســاتي او
العملياتي وتقييم ادائها واعادة مراجعة
سياساتها وبرامجها مبا يتناسب وحجم
التحديات واملسؤوليات».
ووجه االســراع في «اعداد املؤشر الوطني
للنزاهــة ( قياس الفســاد ) ودعوة هيئة
النزاهة وديوان الرقابة املالية االحتادي الى
اجناز املشــروع خالل فترة مناسبة لقياس
االداء احلكومــي ومســاءلة ومحاســبة
القــادة واالداريني عما يفرزه املؤشــر من
مظاهر فساد في الوزارة او التشكيل».
احملكمة االحتادية ترد طعنا بعدم
دستورية تكليف عبد املهدي برئاسة
الوزراء
ولفت إلــى أن «احملكمــة االحتادية العليا
دققت مــا ورد فــي عريضــة ووجدت أن
موضوع التخلي عن اجلنســية االجنبية

تقـرير

من قبــل العراقي الــذي يتبــوأ منصبا ً
ســياديا ً أو امنيا ً رفيعا ً قــد نصت عليه
املــادة ( /18رابعاً) من الدســتور واملادة (/9
رابعاً) من قانون اجلنســية العراقية ،اال أن
املادة الدســتورية املذكورة ،قد اشترطت
أن يكون التخلي عن اجلنســية االجنبية
املكتســبة بقانون يصدر تطبيقا ً الحكام
املادة املذكورة (  /18رابعاً) من الدســتور،
وهذا ما يقتضي حسن ودقة تطبيقها».
وأوضح ،أن «احملكمة االحتادية العليا ذكرت
أن املادتني الدســتورية والقانونية اللتان
ســبق ذكرهما لم حتدد ما هية (املناصب
الســيادية) او (االمنيــة الرفيعــة) ولم
تب ّينا كيفية ووقت التخلي عن اجلنســية
املكتســبة ،وتركتا ذلك الى القانون الذي
يصدر كما قضت بذلك احكام املادة (/18
رابعا) من الدســتور ،والتي الميكن اعمال
حكمها اال بصدور ذلك القانون».
وتابع ،أن «احملكمة االحتادية العليا أكدت ان
هذا التوجه ســارت عليه في حكم صدر
عنهــا بتاريــخ  2015/1/19بالعدد (/100
احتاديــة ، )2013/ونصــه ((لــدى التدقيق
واملداولة من احملكمة االحتادية العليا وجد
ان تعبير(املنصــب الســيادي) او (االمني

الرفيع) الذي تنص عليــه املادة (/18رابعاً)
من الدستور مناط حتديده الى التوجهات
السياســية في العراق ،والقائمون عليها
هم من يحدد هذه املناصب ومدى تأثيرها
في السياســة العامة للدولــة وتنظم
مدلوالتها وفقا لذلك القانون))».
وأشار الساموك ،إلى أن «احملكمة أوردت أن
ذلك احلكم كان قــد صدر بناء على طلب
مجلس النواب مبناســبة ورود (مشــروع
قانون التخلي عن اجلنسية املكتسبة) من
وزارة الدولة لشــؤون مجلس النواب الى
مجلس النواب».
وأضاف ،أن «احملكمة االحتادية العليا ذهبت
إلى أن طلب املدعي منها التثبت من تخلي
املدعي عليه الثاني رئيس مجلس الوزراء/
اضافة لوظيفته ،عن اجلنسية الفرنسية
املكتسبة أمر يخرج عن اختصاصها احملدد
في املادة ( )4من قانونها رقم ( )30لســنة
 ،2005واملادة ( )93من دســتور جمهورية
العــراق ،وبناء عليه قررت رد الدعوى لعدم
استنادها إلى سند من الدستور».
رئيس الوزراء يوجه بتوفير الكهرباء
لكل احملافظات ووقف تفاقم تلوث املياه

وجاء فــي البيان ،إن «رئيــس الوزراء عادل
عبد املهدي تــرأس اجتماع الطاقة امس»
وأنــه «مت وضع جــداول متابعــة محددة
للقيام بأعمال الصيانــة الالزمة ،وإعادة
الكثير من احملطــات العاطلة الى االنتاج
وحل املشــاكل العالقة بني الوزارات من
اجل توفير متطلبــات الكهرباء وتقليص
ساعات القطع».
وأضاف البيان أن «رئيــس مجلس الوزراء
بحث مع وزراء النفــط والكهرباء واملوارد
املائية واقع العمل واالنتاج واالستعدادات
اجلارية وطرق املعاجلــات واحللول املقترحة
والقضايا االدارية واملالية وتأمني االيرادات
وامــدادات الغاز ،وضــرورة اختصار الزمن
وتسريع جهود إجناز محطات توليد وانتاج
الطاقــة الكهربائية ،اضافــة الى اخلزين
املائي».
وأكــد عبد املهــدي ،وفقا ً للبيــان «على
أهمية جنــاح قطاع الطاقة فــي العراق،
وتطلعه لتحقيق الوزارات املعنية جناحات
لصالح الشعب العراقي ،خاصة الكهرباء
باعتبارها مســألة وطنية واستراتيجية
ومعيار جناح».
وتابــع ،أن «ملف الطاقــة يجب أن يكون

مبســتوى التحدي» ،ووجه بـ»التعاون بني
الوزارات وبذل اقصــى اجلهود واالمكانات
لتوفيــر الكهربــاء جلميــع احملافظــات،
وباألخــص املناطــق احملرومة بســبب ما
تعانيــه في فصــل الصيف مــن ارتفاع
بدرجات احلرارة».
تالعب كبير في إدخال حاصدات
زراعية عبر جمرك الشمالية تضبطه
النزاهة
والتريــث إلى مدة معينــة حلني صدور
التعليمات اجلديدة التي تقضي بتنزيل
نســبة الرســوم إلى 0.5%؛ األمر الذي
يســبب هدرا ً فــي املال العــا ِّم مبا يزيد
على ملياري دينارٍ مت منع هدرها؛ نتيجة
عملية الضبط» ،الفتة الى ان «املتهمني
املضبوطني سيقوا مع املبرزات اجلرم َّية
إلى قاضي التحقيق ُ
امل ِّ
تــص الذي َقرَّر َ
توقيفهم على ذ َّمة التحقيق ،اســتنادا ً
إلى مقتضيات املادة احلكمية».
قادة ميدانيون :التنسيق العراقي
 السوري ملواجهة داعش مستمروقواتنا قادرة على ضبط احلدود

وكشــف ،عن اتفاق «اجلانبني العراقي
والســوري على اتخاذ كامل الوســائل
مــن أجل تالفــي الفراغ الــذي يخلفه
االنسحاب من خالل استمرار التنسيق
ويسترسل العســل ،أن «الثقل األكبر
من االنسحاب حتملته القوات العراقية
كونها األكثــر خبرة في موضوع القتال
على احلدود ،ونحن مســتعدون ملواجهة
أي خطر».
ولفت العسل ،إلى أن التحالف الدولي
قدم دعما ً كبيرا ً لنا طيلة املدة املاضية
الســيما علــى صعيد الدعــم الفني
والتقني ،لكن على العــراق أال يقتصر
اعتماده على العنصر اخلارجي ،بل تعزيز
قدراته الدفاعيــة ملواجهة التهديدات
في املستقبل».
ويواصــل أن «تواجد داعش في ســوريا
بحســب ما توصلنا إليه ال يعتمد على
التمكن مــن األراضي ملــدة طويلة إمنا
مفارز متحركة تتواجد لساعات قليلة
وهــذا يعني أن القــوات العراقية تبذل
جهدا ً استخباريا ً في القضاء عليها».
وأكمل العســل بالقول ،إن «املعلومات
تردنــا من مصــادر عــدة عــن تواجد

اإلرهابيني في سوريا من ضمنها الرصد
اجلوي للتحالــف الدولي وطيران اجليش
العراقي فضالً عن املواطنني املتواجدين
في تلك املناطق».
مــن جانبه ،ذكــر القيادي في احلشــد
العشائري غســان العيثاوي في تعليق
إلــى «الصبــاح اجلديــد» ،أن «القوات
العراقية قــادرة علــى مواجهة خطر
تنظيم داعش اذا ما اقترب من احلدود».
واضاف العيثاوي ،أن «التنظيم قد ميتلك
فــي الصحــراء بعض اجليوب بســبب
الطبيعة اجلغرافية لكن قواتنا مبختلف
تشــكيالتها جتري عمليات مســتمرة
ملالحقتها».
وشــدد ،علــى أن «احلدود مع ســوريا
ورغم مســاحتها الشاســعة لكنها
حتت ســيطرة القوات العراقية فهناك
كاميرات حرارية وحتليق دائم للطيران».
يشــار إلى أن تنظيم داعــش االرهابي
قــد تراجع نفوذه في العــراق بعد حترير
جميع احملافظات التــي كانت خاضعة
لســيطرته ،فيما يتواجد داخل العمق
السوري ويتعرض باستمرار إلى عمليات
اسهمت في قتل العديد من عناصره.

على خلفية الزوبعة اإلعالمية بشأن عائدية بعض العقارات

نينوى ترفض إثارة النعرات الطائفية من بوابة «الوقفين السني والشيعي»
خدر خالت ـ نينوى:
رفض مجلــس محافظــة نينوى أي
تدخالت مبسألة عائدية بعض االراضي
والعقارات للوقفني السني والشيعي
محــذرا من اثارة النعــرات الطائفية
التي يسعى البعض للعب بها ،داعيا
الى تفعيــل جلان العــزل والتفكيك
حلسم عائدية االراضي ،مشيدا بتعاون
والتزام السادة في الوقفني بالقوانني
العراقية اخلاصة بهذا الشان.
جاء ذلــك خــال املؤمتــر الصحفي
الذي عقــده الســيد نورالدين قبالن
نائب رئيس مجلــس محافظة نينوى
وبحضور جلنــة االوقاف فــي اجمللس،
والســيد ابو بكر كنعان بشير مدير
الوقف الســني في نينوى ،و الســيد
عباس زينل علــي معاون مدير الوقف
الشيعي في نينوى ،في مبنى مجلس
احملافظة.
وسبق املؤمتر عقد اجتماع بني االطراف
اعــاه ،مت خاللــه مناقشــة الزوبعة
االعالميــة التي اثيــرت مؤخرا حول
عائدية بعــض العقارات للوقفني في
نينوى.
وقال قبــان في املؤمتر الصحفي الذي
حضره مراســل «الصبــاح اجلديد»
انه «في االيام املاضية اثيرت مســالة

اســتغالل االراضــي التابعــة لوزارة
االوقاف والشؤون الدينية املنحلة من
قبل الكثير من االعالميني والســادة
النواب والسياســيني واملسؤولني في
الدولة العراقية بســبب وجود عقود
مع مواطنني في اللوحــة (االعالنية)
املوجــودة قــرب النبي يونــس عليه
الســام ،وايضا في اللوحة االعالنية
املنصوبة بنهاية شارع الدواسة (امين
املوصل) التابعة لوقف النبي شيت».
واضــاف «كان هنالك حــراك اعالمي
حول هذا االمر والكثير من الكالم في
االعالم بهــذا اخلصوص ،وعلى اثر هذا
املوضــوع نحن كمجلــس محافظة
نينوى ارتأينا عقــد لقاءات مع االخوة
في الوقفني الســني والشــيعي في
نينوى لغرض تفهم ماهية املشكالت
املوجودة في هذا املوضــوع وايضا ما
هي القوانــن التي حتكم عائدية هذه
االراضي الي وقف».
واشــار قبالن الى انه «خالل اجتماعنا
يوم امس ،واليوم ايضــا ،توصلنا الى
الكثير من االمور التي اســتوضحت
لدينا وبوجود جلنة االوقاف في مجلس
محافظــة نينوى ،وعلــى ضوء ذلك
وصلنا اليوم الى هذا التفاهم ،وملسنا
اســتجابة كاملة من قبل االخوة في
الوقفــن للقوانني املعمــول بها في
الدولــة العراقية ،والقانــون العراقي

جانب من املؤمتر الصحفي

اليوم يحكم بان يكون هناك جلان عزل
وتفكيــك تفرز وحتكم مــا بني االمور
املتنــازع عليها في مســالة االراضي
التابعة لالوقاف ان كان الوقف السني
او الشــيعي وايضــا وقــف الديانات

االخرى».
وتابع «على هذا االساس نحن نخاطب
جميع املسؤولني في الدولة العراقية
من سياسيني ومواطنني ايضا وخاصة
في نينوى انه ال يوجد هنالك شــيء،

وكل مــا اثيــر في االعالم قــد يكون
لم يســتوضح لدى االخوة املواطنني
او الســادة املســؤولني الذين تكلموا
في وســائل االعالم حول هذا الشان،
ونحن نطالب مجلس الوزراء العراقي

والوقفني السني والشيعي في بغداد
بضرورة تفعيل جلان العزل والتفكيك
لغرض حســم هذه املواضيع وايضا مت
توجيه الوقفني فــي محافظة نينوى
بعدم اثارة أي موضوع من هذا القبيل
حلــن ان جتلس هذه اللجان وحتســم
االمور ،وكل طرف يقدم املستمسكات
التي تثبت ان هذه االرض تعود لوقفه».
وشدد قبالن على انه «نحن كمجلس
محافظــة نينــوى ال نقبــل بايــة
تصريحــات تثير مشــاعر املواطنني
في نينوى وتثير النعــرات الطائفية
وتعود بنــا الى ما قبــل داعش ،الننا
اليوم منر مبرحلة حرجة كدولة عراقية
وكمحافظة نينــوى وال يجب علينا
ان نتجه بهذا االجتاه اخلاطئ وان اثارة
النعرات غير املقبولة والتي بنتيجتها
سيخسر اجلميع».
داعيــا «جميــع اجلهــات ان كانــت
سياســية او امنية بعــدم التدخل
بهــذه املواضيع الن هنالــك قوانني
سنعمل عليها وســيلتزم الوقفني
السني والشــيعي واوقاف الديانات
االخرى بها ،وسوف يتم حل املسالة
حســب التعليمات املوجودة لديهم
وال نقبــل ان يكــون هنالــك قوي و
مســتضعف يقوم باالستيالء على
االراضي النه قد يكــون هنالك اناس
ممن يريــد ان يتصيــد باملــاء العكر

ليثيــروا النعرات في هــذه احملافظة
التي هي اليــوم تنعم باالســتقرار
االمني واالجتماعي ،وبهذا االســاس
نحــن نرفض أي تدخــل من أي جهة
كانت بامور االوقاف ،ونحن كمجلس
محافظة نينوى وكحكومة محلية
موجودين حلل اية اشــكالية بعد ان
يتم عقــد لقاء او اجتمــاع من قبل
جلان العزل والتفكيــك التي طالبنا
ونطالب بان تقوم مبهامها بالشــكل
االمثل».
وفي رده على سؤال الحد الزمالء ،افاد
قبالن بالقول «االخوة في الوقفني لم
يلجئوا لوسائل االعالم ،لكن قد تكون
بعض التصريحــات التي صدرت من
بعض االخوة املسؤولني والسياسيني
وبعض املواطنــن الذين رمبا لم تكن
االمور واضحة لديهم ،واليوم االخوة
من الوقفن معنا في مجلس احملافظة
واســتجابوا لدعوتنــا واضوحوا لنا
االمور بشــكل واضح ،ونحن نشدد
مجددا باننا ال نقبــل باي تدخل كان
من اية جهة كانت سياسية او امنية
او من جهات قد يكون لها مآرب اخرى
في اثارة الفتنة في محافظة نينوى،
ونحن ســنحل االمور مــع الوقفني
عن طريق جلــان العــزل والتفكيك
والتي لديها ضوابط بتحديد عائدية
العقارات واالراضي».
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ﺍﺳﺘﺮﺟﺎﻉ ﺍﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺧﻤﺴﺔ ﻣﻠﻴﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻳﻘﺎﻑ ﻫﺪﺭ ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻳﻨﺎﺭ
ﺑﻐﺪﺍﺩ _ ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ:

ﻛﺸــﻒ ﻣﻜﺘﺐ اﳌﻔﺘــﺶ اﻟﻌﺎم
ﻟﻮزارة اﻟﺘﺠﺎرة ﻋﻦ ﺗﻘﺮﻳﺮه اﻟﺴﻨﻮي
ﻟﻠﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ
 ،2018ﻣﻌﻠﻨﺎ ﻋــﻦ ﺣﺠﻢ اﳌﺒﺎﻟﻎ
اﳌﺴﺘﺮﺟﻌﺔ واﳌﻤﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻬﺪر.
وﻗﺎل ﻣﻜﺘــﺐ اﳌﻔﺘﺶ ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮه
اﻟﻔﺼﻠــﻲ ﻓــﻲ ﻣﺠــﺎل اﳌﺒﺎﻟﻎ
اﳌﺴــﺘﺮﺟﻌﺔ ،ﻟﻘــﺪ ﰎ ﻣﺘﺎﺑﻌــﺔ
ﻣﺨﺮﺟــﺎت اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﻴﺔ
ﺑﺈﻋﺎدة أﻣــﻮال اﻟﻔﺴــﺎد اﻹداري
واﳌﺎﻟــﻲ ﻛﺬﻟﻚ ﻣﺘﺎﺑﻌــﺎت أﺧﺮى
ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻧﺸﻄﺔ اﻟﻮزارة اﻷﺧﺮى
ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻐﺖ اﳌﺒﺎﻟﻎ اﳌﺴــﺘﺮﺟﻌﺔ
)  ( 5ﻣﻠﻴــﺎرات و 914ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ و434
اﻟﻔﺎ و 463دﻳﻨﺎرا و 124اﻟﻔﺎ و325
دوﻻرا«.
أﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ )اﳌﺒﺎﻟﻎ اﳌﻤﻨﻮﻋﺔ
ﻣﻦ اﻟﻬــﺪر( ،أﺷــﺎر اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ إﻟﻰ،
»ﲤﻜــﻦ اﳌﻜﺘﺐ ﺧــﻼل إﺟﺮاءات
اﳌﺘﺎﺑﻌــﺔ ﻟﻼﻧﺸــﻄﺔ اﺨﻤﻟﺘﻠﻔــﺔ
ﻟﺘﺸــﻜﻴﻼت اﻟــﻮزارة ﻣﻨﻊ ﻫﺪر
ﻣﻠﻴــﺎر و 185ﻣﻠﻴﻮﻧــﺎ و 476اﻟﻔﺎ
و 644دﻳﻨﺎرا« .وﺗﺎﺑﻊ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ» :أﻣﺎ
ﻓﻲ ﻣﺠــﺎل اﻟﺘﺤﻘﻴﻘــﺎت ،ﻓﻘﺪ
ﻧﻔﺬ اﳌﻜﺘﺐ ﻣــﺎ ﻳﻘﺮب ﻣﻦ )(131
ﻗﻀﻴﺔ ﲢﻘﻴﻘﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻘﻀﺎﻳﺎ
اﻟﻔﺴــﺎد اﻹداري واﳌﺎﻟﻲ وﻓﻘﺎ ﳌﺎ
ﰎ اﻟﻜﺸــﻒ ﻋﻨﻪ ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت
ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻧﺸﻄﺔ اﳌﻜﺘﺐ اﺨﻤﻟﺘﻠﻔﺔ«.
أﻣــﺎ ﻓﻲ ﻣﺠــﺎل ﺗﻘﻴﻴــﻢ اﻷداء،
اوﺿــﺢ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ »ﻟﻐــﺮض ﲢﺪﻳﺪ
ﻧﻘﺎط اﻟﻀﻌﻒ واﻟﻘﻮة ﻓﻲ ﻧﺸﺎط
ﺗﺸــﻜﻴﻼت اﻟــﻮزارة ،ﰎ ﺗﻘﻴﻴــﻢ
اﻟﻌﺪﻳــﺪ ﻣﻦ ﺗﺸــﻜﻴﻼت اﻟﻮزارة
وﲢﺪﻳﺪ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣــﻦ اﳌﻼﺣﻈﺎت
واﺨﻤﻟﺎﻟﻔــﺎت واﻗﺘــﺮاح اﳌﻌﺎﳉﺎت
ﻟﻐﺮض ﲡﺎوزﻫﺎ  ،اذ ﺑﻠﻎ ﻋﺪد ﺗﻘﺎرﻳﺮ
اﻷداء ) (38ﺗﻘﺮﻳﺮا«.
وﻟﻔﺖ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ إﻟﻰ »ﻗﻴﺎم اﳌﻜﺘﺐ
ﻓــﻲ ﻣﺠــﺎل ﺗﺪﻗﻴــﻖ اﻟﻌﻘﻮد،

ﻛﺸﻒ ﻣﻜﺘﺐ ﻣﻔﺘﺶ
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮﻩ
ﺍﻟﻔﺼﻠﻲ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ
ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺴﺘﺮﺟﻌﺔ
ﺍﻟﺘﻲ ﺑﻠﻐﺖ ) ( 5
ﻣﻠﻴﺎﺭﺍﺕ ﻭ 914ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ
ﻭ 434ﺍﻟﻔﺎ ﻭ463
ﺩﻳﻨﺎﺭﺍ ﻭ 124ﺍﻟﻔﺎ
ﻭ 325ﺩﻭﻻﺭﺍ«

ﺑﺘﺪﻗﻴﻖ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣــﻦ اﳌﻨﺎﻗﺼﺎت
واﻟﺪﻋــﻮات اﳌﺒﺎﺷــﺮة واﳌﺰاﻳﺪات
واﻟﻌﻘﻮد ﺑﺸﺘﻰ أﻧﻮاﻋﻬﺎ ﻛﻌﻘﻮد
اﺳــﺘﻴﺮادﻳﺔ واﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ وﻛﺬﻟﻚ
ﻋﻘــﻮد اﻟﺘﺤﻤﻴــﻞ واﻟﺘﻔﺮﻳﻎ ﻣﻊ
ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴــﺬ ﻟﻬﺬه اﻟﻌﻘﻮد
ﻣﻊ ﺗﺪﻗﻴــﻖ ﺧﻄﺎﺑــﺎت اﻟﻀﻤﺎن
وﲢﺪﻳــﺪ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﺨﻤﻟﺎﻟﻔﺎت ﻓﻲ
ﻫﺬا اﻟﺸــﺄن ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻐﺖ )(266
ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﳉﻤﻴﻊ ﻫﺬه اﻻﻧﺸﻄﺔ«.
وﺑــﲔ اﻟﺘﻘﺮﻳــﺮ »وﻓــﻲ ﻣﺠــﺎل
اﻟﺘﺪﻗﻴــﻖ اﻹداري واﳌﺎﻟــﻲ ،ﻧﻔﺬ
اﳌﻜﺘــﺐ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣــﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت

اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ اﳌﺎﻟــﻲ واﻹداري ﻟﺒﻌﺾ
اﻧﺸﻄﺔ ﺗﺸﻜﻴﻼت اﻟﻮزارة وأﺷﺮ
ﻣﺠﻤﻮﻋــﺔ ﻣﻦ ﻧﻘــﺎط اﻟﻀﻌﻒ
اﻟﺘﻲ ﺗﻜﺘﻨﻒ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي اذ
ﺑﻠﻎ ﻋﺪد اﳌﻌﺎﻣﻼت اﻹدارﻳﺔ واﳌﺎﻟﻴﺔ
اﳌﺪﻗﻘــﺔ ) (43ﻣﻌﺎﻣﻠــﺔ ﻛﺬﻟﻚ
أﺳﻬﻢ اﳌﻜﺘﺐ ﻓﻲ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﻘﺪﱘ
ﻛﺸــﻒ اﻟﺬﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴــﺔ وﺑﻌﺪد
) .«(3وﻓــﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ،أﻛﺪ
اﻟﺘﻘﺮﻳــﺮ» ،ﻋﻤــﻞ اﳌﻜﺘﺐ ﻋﻠﻰ
اﳒــﺎز ) (2089زﻳﺎرة ﺗﻔﺘﻴﺸــﻴﺔ
اﺳــﻬﻤﺖ ﻓﻲ ﲢﺪﻳﺪ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ
اﺨﻤﻟﺎﻟﻔﺎت ﻟﻐﺮض ﲡﺎوزﻫﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ

اﳉﻬﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ وإﺣﺎﻟﺔ اﺨﻤﻟﺎﻟﻔﺎت
اﻷﺧﺮى ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻖ اﻹداري« ،وﻟﻔﺖ
اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ،إن »ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺸﻜﺎوى
واﻟﺒﻼﻏﺎت ،ﻓﻘﺪ ﰎ ﺗﺴﻠﻢ وﺗﺒﻮﻳﺐ
اﻟﺸــﻜﺎوى واﻟﺒﻼﻏﺎت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺎ
واﻟﺘﺤــﺮي ﻋﻨﻬــﺎ وﺗﺪﻗﻴﻘﻬــﺎ
واﻹﺣﺎﻟــﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓــﻲ ﺣﺎﻟﺔ
وﺟﻮد ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت ﻟﻠﻘﻮاﻧﲔ اﻟﻨﺎﻓﺬة
ﺣﻴــﺚ ﺑﻠﻎ ﻋﺪدﻫــﺎ ) (228اﺣﺎﻟﺔ
ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻖ ».
وﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨــﺺ ﻣﺠــﺎل اﻟﺪورات
واﻟــﻮرش واﻟﻨــﺪوات ﳌﻨﺘﺴــﺒﻲ
اﳌﻜﺘــﺐ ،أوﺿﺢ ﺗﻘﺮﻳــﺮ ﻣﻜﺘﺐ

ﻣﻔﺘــﺶ اﻟﺘﺠــﺎرة ،أن »اﳌﻜﺘﺐ
أﻫﺘﻢ ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﻘﺎﺑﻠﻴﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ
واﻹدارﻳﺔ ﳌﻨﺘﺴﺒﻴﻪ ﻟﺮﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮى
أداء اﻟﻌﻤــﻞ اﻟﺮﻗﺎﺑــﻲ وﻟﻐــﺮض
ﲢﻘﻴــﻖ اﻟﺘﺜﻘﻴــﻒ اﻟﻮﻗﺎﺋــﻲ
واﻻﺳﺘﺒﺎﻗﻲ ﻓﻘﺪ ﰎ اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ
) (25دورة ﺿﻤﺖ ) (79ﻣﻨﺘﺴــﺒﺎ«،
ﻣﺸــﻴﺮا إﻟــﻰ أن »ﻓــﻲ ﻣﺠﺎل
اﻟﺪورات واﻟﻮرش ﳌﻨﺘﺴﺒﻲ اﻟﻮزارة،
ﻟﻐﺮض ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻘﺪرات اﻟﺘﻄﻮﻳﺮﻳﺔ
ورﻓﻊ اﻟﻜﻔﺎءة ﳌﻨﺘﺴــﺒﻲ اﻟﻮزارة
وﻟﺘﺬﻟﻴــﻞ ﻣﻌﻮﻗــﺎت اﻟﻌﻤــﻞ
وﺗﻄﻮﻳــﺮ آﻟﻴﺎت ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ

ﺗﺸــﻜﻴﻼت اﻟﻮزارة ﻣــﻊ اﻋﺘﻤﺎد
اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﺸــﺎوري ﻓــﻲ ﻣﺠﺎل
اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻈﻮاﻫﺮ اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ
ﺣﻴﺚ ﰎ إﻗﺎﻣﺔ ) (14دورة وورﺷــﺔ
ﺷــﺎرك ﺑﻬﺎ ) (327ﻣﻦ ﻣﻨﺘﺴﺒﻲ
اﻟﻮزارة«.
وﺑــﲔ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻣﺎ »ﻓــﻲ ﻣﺠﺎل
اﻟﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت ﻓﺄن اﳌﻜﺘﺐ
ﻗﺪم اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺎت ﻟﻠﺤﺪ
ﻣﻦ اﻟﻔﺴــﺎد اﻹداري واﳌﺎﻟﻲ ورﻓﻊ
ﻛﻔﺎءة اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﻮزارة
ﺣﻴﺚ ﰎ ﺗﻘﺪﱘ دراﺳــﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل
اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد«.

ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺼﺪﺭ ﻭﺍﺣﺔ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻷﺩﺏ ﻳﻌﻘﺪ ﺟﻠﺴﺘﻪ ﺍﻻﻭﻟﻰ
ﺑﻐﺪﺍﺩ _ ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ:
ﻋﻘﺪ ﻣﺠﻠــﺲ اﻟﺼﺪر ﻣﺴــﺎء
اﻟﺜﻼﺛــﺎء ﺟﻠﺴــﺘﻪ اﻷوﻟــﻰ ﻓﻲ
ﻋﺎﻣــﺔ اﻟﺮاﺑﻊ  ،ﺑﺤﻀﻮر ﺣﺸــﺪ
ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء واﺳــﺎﺗﺬة اﳉﺎﻣﻌﺔ
واﻻدﺑــﺎء وﻋﺸــﺎق اﳌﻌﺮﻓﺔ ورواد
اﺠﻤﻟﺎﻟﺲ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ .
ﻗﺪﻣﻪ
وﺗﻀﻤــﻦ اﳌﻨﻬﺎج ﺑﺤﺜــﺎ ﹰ ﹼ
اﻟﺒﺎﺣﺚ رﻓﻌﺖ ﻋﺒﺪ اﻟﺮزاق ﺑﻌﻨﻮان
)ﺷﻲء ﻋﻦ اﻟﻜﺎﻇﻤﻴﺔ( وﻗﺼﻴﺪة
ﻟﻠﺸــﺎﻋﺮ ﻣﺤﺴــﻦ اﳌﻮﺳــﻮي
ﲟﻨﺎﺳــﺒﺔ دﺧﻮل ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺼﺪر

واﻟﻈﻼم ﻣﺘﻤﺜــﻼ ﺑﺎﻟﺪﻛﺘﺎﺗﻮرﻳﺔ
اﳌﻘﺒــﻮرة أم اﳌﻬﺎﻟــﻚ واﳉﺮاﺋﻢ
واﳌﻈﺎﻟــﻢ  ،وﺿــﺮورة اﻟﺘﺼﺪي
ﻟﻬﺎ  ،ﻻ ﻣﻦ ﻣﻮﻗﻊ ﺗﺒﺮﻳﺮ اﻷﺧﻄﺎء
واﳋﻄﺎﻳﺎ اﻟﺮاﻫﻨــﺔ ﺑﻞ ﻣﻦ ﻣﻮﻗﻊ
اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ واﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
 ،ﻻﻓﺘــﺎ اﻟﻰ ان ﺣﺐ اﻟﻮﻃﻦ ﻳﻌﻨﻲ
اﻟﻜﻔﺎح ﻣﻦ أﺟﻞ رﻓﻌﺘﻪ وﺗﻘﺪﻣﻪ
واﻳﺼــﺎل ﺷــﻌﺒﻪ اﻟــﻰ ﻣﺮاﻓﺊ
اﻟـــﺤﻴﺎة اﳊﺮة اﻟﻜﺮﻳـﻤﺔ دوﻧـﻤﺎ
ﺗﻀـﻴـــﻴﻖ أو ﺗﻀﻴﻴﻊ ﻟﻠﺤـﺮﻳﺎت
واﳊـﻘـﻮق .

ﻋﺎﻣﻪ اﻟﺮاﺑﻊ وﺣﺜــﺎ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎدي
اﻷدﻳﺐ ﻋﺒﺪ اﻟﻬﺎدي ﺻﺎدق ﺑﻌﻨﻮان
)اﳌﺼﺎرف ﻓــﻲ اﻟﻌﺮاق – ﻣﺎﺿﻴﻬﺎ
وﺣﺎﺿﺮﻫﺎ ( .
ﻛﻤﺎ ﺗﻀﻤﻦ اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻗﺎﻣﺔ ﺣﻔﻞ
ﺗﻮﻗﻴﻊ ﻛﺘﺎب )اﳌﻨﺘﺨﺐ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ
اﻟﻌﺮاق اﳊﺪﻳﺚ( ﻟﻠﻤﺆرخ اﻟﺒﺎﺣﺚ
ﻣﺤﺴﻦ ﺟﺒﺎر اﻟﻌﺎرﺿﻲ .
وﺧﺘﻤﺖ اﳉﻠﺴــﺔ ﺑﻜﻠﻤﺔ راﻋﻲ
اﺠﻤﻟﻠﺲ ﺳــﻤﺎﺣﺔ اﻟﺴﻴﺪ ﺣﺴﲔ
اﻟﺼﺪر  ،وﻗﺪ ﲢــﺪث ﻋﻦ ﻇﺎﻫﺮة
اﳊﻨﲔ اﻷﺣﻤﻖ اﻟﻰ ﻋﺼﺮ اﻟﻈﻠﻢ

ﺑﻐﺪﺍﺩ _ ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ:
اﺗﺨــﺬت وزارة اﳌــﻮارد اﳌﺎﺋﻴــﺔ
أﺟــﺮاءات ﻋﺪﻳــﺪة ﳌﻮاﺟﻬــﺔ
اﻟﺴﻴﻮل اﶈﺘﻤﻠﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻻﻣﻄﺎر
اﻟﺘــﻲ ﺗﺘﻌﺮض ﻟﻬــﺎ اﻟﺒﻼد ﺧﻼل
اﻻﻳﺎم اﳌﻘﺒﻠﺔ .
وﻣﻦ اﳌﺘﻮﻗــﻊ ان ﺗﺘﺮﻛﺰ اﻻﻣﻄﺎر
ﺑﺸــﻜﻞ ﻛﺒﻴــﺮ ﻓــﻲ اﳌﻨﻄﻘﺔ
اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ
واﳌﻨﻄﻘــﺔ اﻟﺸــﺮﻗﻴﺔ اﶈﺎذﻳﺔ
ﻻﻳﺮان ﺣﻴﺚ اﺳــﺘﻨﻔﺮت اﻟﻮزارة
ﺟﻬﺪﻫــﺎ اﻻﻟــﻲ واﻟﻬﻨﺪﺳــﻲ
واﻟﺒﺸﺮي ﻟﻠﺴــﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ ﻫﺬه
اﻟﺴــﻴﻮل واﻣﺮارﻫﺎ ﺑﺸﻜﻞ آﻣﻦ

اﻟﻰ اﻟﺴــﺪود واﳋﺰاﻧــﺎت ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ
اﳋﺰﻳﻦ اﳌﺎﺋــﻲ ﻟﻠﻮزارة وﺻﻮﻻ اﻟﻰ
ﻣﻨﺎﺳــﻴﺐ ﺧﺰﻧﻴﺔ آﻣﻨﻪ ،واﻃﻼق
اﳌﻴﺎه ﻓﻲ ﻧﻬﺮ دﺟﻠﺔ وﲢﻮﻳﻠﻪ اﻟﻰ
ﻣﻨﺨﻔﺾ اﻟﺜﺮﺛﺎر.
وﺣﺬرت اﻟــﻮزارة اﳌﺘﺠﺎوزﻳﻦ ﻋﻠﻰ
ﺣﻮض اﻟﻨﻬﺮ ،ﻣﻦ اﳌﻮﺻﻞ وﺻﻮﻻ
اﻟﻰ ﺳﺎﻣﺮاء ﻣﻦ ﺧﻄﻮرة ﺑﻘﺎﺋﻬﻢ
ﺑﺎﻣﺎﻛﻨﻬﻢ ﻻﺣﺘﻤﺎل ورود ﻣﻮﺟﺎت
ﻓﻴﻀﺎﻧﻴــﺔ ﻣﺮﺗﻘﺒــﺔ ،ﻣﺒﻴﻨﺔ ان
ﻣﺤﺎﻓﻈــﺔ ﺑﻐــﺪاد ﺳﺘﺸــﻬﺪ
ﻫﻄــﻮل اﻣﻄــﺎر ﺷــﺪﻳﺪة اﻟﻰ
ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ،ﻗﺪ ﺗﺴــﺒﺐ ارﺗﻔﺎﻋﺎ
ﲟﺴــﺘﻮى اﳌﻴﺎه داﺧــﻞ اﻻﺣﻴﺎء

اﻟﺴــﻜﻨﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ اوﻋــﺰ اﻟﻮزﻳﺮ
ﺑﺘﺴــﺨﻴﺮ اﳉﻬﺪ اﻻﻟﻲ ﳌﺴﺎﻋﺪة
دواﺋــﺮ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ واﳉﻬــﺎت اﶈﻠﻴﺔ
ﺑﺘﺼﺮﻳﻒ اﳌﻴﺎة اﻟﻰ اﻻﻧﻬﺮ واﳌﺒﺎزل
ﻓﻲ ﺑﻐﺪاد واﶈﺎﻓﻈﺎت.

ﺗﻘﺮﻳﺮ

ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴــﺪ ﻣﺘﺼــﻞ ﺗﻮاﺻﻞ
اﻟﻮزارة اﳌﺘﺎﺑﻌﺔ اﳌﻴﺪاﻧﻴﺔ ﻟﻼﻧﻬﺮ
واﳉﺪاول ﻓﻲ ﻋﻤــﻮم ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ
ﺑﻐﺪاد وﺿﻮاﺣﻴﻬﺎ.
وﻗﺎل ﻣﺪﻳــﺮ اﳌــﻮارد اﳌﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ

ﺑﻐﺪﺍﺩ ﻭﺍﻟﺪﻭﺍﺋﺮ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻓﻲ
ﺗﺼﺮﻳﻒ ﻣﻴﺎﻩ ﺍﻻﻣﻄﺎﺭ

ﺑﻐﺪﺍﺩ _ ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ:
وﺟــﻪ وزﻳﺮ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻟﺆي اﳋﻄﻴﺐ اﻣﺲ اﻟﺜﻼﺛﺎء
ﺑﺎﺳــﺘﻨﻔﺎر ﻣﻼﻛﺎت اﻟﻮزارة ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﺑﺒﻐﺪاد واﶈﺎﻓﻈﺎت ،ﻹﺳــﻨﺎد دواﺋﺮ
وﻣﻼﻛﺎت اﻣﺎﻧﺔ ﺑﻐﺪاد واﻟﺪواﺋــﺮ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻓﻲ اﶈﺎﻓﻈﺎت،
ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺴﺎﻗﻂ اﻷﻣﻄﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺑﻐﺪاد وﻣﻌﻈﻢ
ﻣﺤﺎﻓﻈﺎت اﻟﺒﻼد .وﺷﺪد اﻟﻮزﻳﺮ ﻋﻠﻰ إﻋﺎدة اﳌﻐﺬﻳﺎت اﻟﺘﻲ
ﺗﻮﻗﻔﺖ ﻧﺘﻴﺠــﺔ ﻫﻄﻮل اﻻﻣﻄﺎر ،ﻓﻀﻼﹰ ﻋﻦ اﺳــﺘﻨﻔﺎر
اﳌﻼﻛﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺎت ﻧﻘﻞ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ
ودواﺋــﺮ اﻻﻧﺘﺎج  ،ﻣﺸــﻴﺮا ﹰ اﻟﻰ ،ﻣﻨــﺢ اﻻوﻟﻮﻳﺔ ﻟﺘﺠﻬﻴﺰ
اﻟﻄﺎﻗــﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ اﻟﻰ ﻣﺤﻄــﺎت اﻟﺼﺮف اﻟﺼﺤﻲ
ﻣﻦ اﺟﻞ اﺳــﺘﻴﻌﺎب ﻛﻤﻴﺎت اﳌﻴﺎه اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺘﺠﻤﻊ ﺟﺮاء
اﻻﻣﻄﺎر اﻟﺘﻲ ﺷــﻬﺪﺗﻬﺎ وﺳﺘﺸﻬﺪﻫﺎ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺑﻐﺪاد
وﻋﻤﻮم ﻣﺤﺎﻓﻈﺎت اﻟﺒﻼد.
ودﻋﺖ اﻟــﻮزارة اﳌﻮاﻃﻨــﲔ اﻟﻰ ﺗﻮﺧﻲ اﳊﻴﻄــﺔ واﳊﺬر
ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺷــﺒﻜﺎت ﺗﻮزﻳــﻊ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ،
واﻟﻠﺠﻮء اﻟﻰ ﻓﺮق اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ ﻓﻲ ﺣﺎل ﺣﺪوث ﻋﻮارض ﻓﻨﻴﺔ
وﻗﻄﻮﻋــﺎت ﻣﻦ اﺟﻞ اﳊﻔﺎظ ﻋﻠــﻰ ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ ،واﻻﺗﺼﺎل
ﺑﺄرﻗﺎم اﻟﺸﻜﺎوى ﻟﻺﺧﺒﺎر ﻋﻦ أي ﻋﺎرض ﻓﻨﻲ ﺑﺴﺒﺐ ﻫﺬه
اﻟﻈﺮوف.
وﻟﻔــﺖ اﻟﻮزﻳﺮ اﻟﻰ ان ارﻗــﺎم اﻟﺸــﻜﺎوى ﻟﺪواﺋﺮ ،ﺗﻮزﻳﻊ
ﻛﻬﺮﺑﺎء اﻟﻜﺮخ ﻫﻮ ) ،(١٥٧وﺗﻮزﻳــﻊ ﻛﻬﺮﺑﺎء اﻟﺮﺻﺎﻓﺔ ﻫﻮ
) ،(١٥٨وﺗﻮزﻳــﻊ ﻛﻬﺮﺑﺎء اﻟﺼــﺪر ) ،(١٠١٢ودواﺋﺮ اﻟﺘﻮزﻳﻊ
ﻓــﻲ اﶈﺎﻓﻈﺎت ﻫــﻮ ) ، (١٥٩وأن اﳌﻼﻛﺎت اﻟﻬﻨﺪﺳــﻴﺔ
واﻟﻔﻨﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺎت ﻧﻘﻞ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ
ﻗﺪ ﻛﺜﻔــﺖ ﺟﻬﻮدﻫــﺎ ﳌﺮاﻗﺒﺔ ﺧﻄﻮط ﻧﻘــﻞ اﻟﻄﺎﻗﺔ،
واﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ اﻻﺑﺮاج ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻼﻓﻲ أﻳﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﻧﻔﺼﺎل
ﻷﺣﺪ اﳋﻄﻮط ،ﻓﻀﻼﹰ ﻋﻦ اﺻــﻼح اﻟﻌﻮارض اﻟﻔﻨﻴﺔ ﻓﻲ
ﺣــﺎل ﺣﺪوﺛﻬﺎ .وأﻛﺪت اﻟﻮزارة ،أن ﻣﻼﻛﺎت اﻧﺘﺎج اﻟﻄﺎﻗﺔ
اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ،ﺳــﺘﺒﺬل اﳉﻬﻮد اﳌﺘﻮاﺻﻠﺔ ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ
ﻣﺤﻄــﺎت اﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﻟﻀﻤــﺎن دﳝﻮﻣﺔ ﻋﻤﻠﻬــﺎ ﻓﻲ اﺛﻨﺎء
ﻫﻄﻮل اﻻﻣﻄﺎر.

ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﺗﻮﺍﺻﻞ ﺣﻤﻼﺗﻬﺎ

ﻟﺮﻓﻊ ﺍﻟﺘﺠﺎﻭﺯﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ
ﺍﻟﻀﻮﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﻛﺮﻛﻮﻙ

ﻛﺮﻛﻮﻙ _ ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ:
ﺗﺘﻮاﺻﻞ ﻣــﻼﻛﺎت ﻣﺪﻳﺮﻳــﺔ اﺗﺼﺎﻻت ﻛﺮﻛــﻮك اﺣﺪى
ﻣﺪﻳﺮﻳﺎت اﻟﺸــﺮﻛﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﺗﺼــﺎﻻت واﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ
ﺑﺎﻋﻤــﺎل رﻓــﻊ اﻟﺘﺠــﺎوزات اﳊﺎﺻﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸــﺒﻜﺎت
اﻟﻀﻮﺋﻴــﺔ  ،ﺑﺎﻟﺘﻨﺴــﻴﻖ ﻣﻊ ﺟﻬﺎز اﻷﻣــﻦ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻓﻲ
اﶈﺎﻓﻈﺔ  ،ﺣﻴﺚ ﻗﺎﻣــﺖ ﳉﻨﺔ اﻟﺘﺠــﺎوزات ﻓﻲ اﳌﺪﻳﺮﻳﺔ
ﺑﺄزاﻟﺔ اﻟﺘﺠﺎوزات ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺎﺑﻞ اﻟﻀﻮﺋﻲ ﻓﻲ ﻧﺎﺣﻴﺔ اﻟﺘﻮن
ﻛﻮﺑــﺮي ﺿﻤﻦ ﺣﺪود ﺑﻠﺪﻳــﺔ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻛﺮﻛــﻮك وﲢﺪﻳﺪا ﹰ
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻜﺘﺎب وﺣﻲ رﺣﻴﻢ آوة.
ﻛﻤﺎ ﺗﻮاﺻــﻞ اﳌﺪﻳﺮﻳﺔ ﺗﻘﺪﱘ ﺧﺪﻣــﺎت اﻟﻬﺎﺗﻒ أﻻرﺿﻲ
ﻟﻠﺪواﺋﺮ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ واﳌﻮاﻃﻨﲔ ﻓﻲ اﶈﺎﻓﻈﺔ ﺑﻌﺪ ان ﻗﺎﻣﺖ
ﺑﺤﻤﻼت ﺻﻴﺎﻧﺔ واﺳــﻌﺔ ﻟﻌﺪد ﻣﻦ اﳋﻄﻮط اﻟﻬﺎﺗﻔﻴﺔ
ﻛﺨﻄﻮط ﺷــﺮﻛﺔ ﻧﻔﻂ اﻟﺸــﻤﺎل وﻣﺴــﺘﻮدﻋﺎﺗﻬﺎ ،
وﻛﺬﻟﻚ اﳋﻄﻮط اﻟﻬﺎﺗﻔﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺒﻨﻰ اﶈﺎﻓﻈﺔ وﺧﻄﻮط
اﺗﺼﺎﻻت ﺷــﺮﻃﺔ اﶈﺎﻓﻈﺔ وﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺷﺮﻃﺔ اﶈﺎﻓﻈﺔ .
ﻛﻤــﺎ اﻋﺎدت ﻫﻴﺌﺔ اﻟﻜﺎﺑﻞ اﻟﻀﻮﺋﻲ ﻓﻲ اﳌﺪﻳﺮﻳﺔ ﻣﺴــﺎر
ﻛﺮﻛﻮك – ﺻــﻼح اﻟﺪﻳﻦ  ،ﻣﺮورا ﺑﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﺮﺷــﺎد اﺣﺪى
ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈــﺔ ﻛﺮﻛﻮك اﻟﻰ اﳋﺪﻣــﺔ ﺑﻌﺪ ﺗﻌﺮﺿﻪ
ﻟﻠﺘﺨﺮﻳﺐ ﻓﻲ اﺛﻨﺎء ﺳﻴﻄﺮة اﺠﻤﻟﺎﻣﻴﻊ اﻻرﻫﺎﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ
اﳌﻨﺎﻃﻖ.

ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻳﺒﺤﺚ ﺍﺳﻬﺎﻡ

ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻘﻄﺮﻳﺔ ﻓﻲ

ﺍﻋﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﻤﺘﻀﺮﺭﺓ

ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺎﺋﻴﺔ ﺗﻌﻠﻦ ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩﻫﺎ ﻟﻤﻮﺍﺟﻬﺔ ﻣﻮﺟﺎﺕ ﺍﻻﻣﻄﺎﺭ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔ
ﺑﻐــﺪاد اﳋﺒﻴــﺮ اﻟﺪﻛﺘــﻮر ﺧﺎﻟﺪ
ﺷــﻤﺎل اﻧﻪ ﰎ اﺗﺨــﺎذ اﻹﺟﺮاءات
اﻟﻔﻨﻴﺔ ﺑﺼــﺪد اﻻرﺗﻔﺎع اﳌﺘﻮﻗﻊ
ﻻﻳﺮادات ﻧﻬﺮ دﻳﺎﻟﻰ اﻟﺘﻲ ﺳــﺘﻮﺛﺮ
ﻋﻠﻰ وﺿﻊ اﳉﺴــﺮ اﻻﻧﺒﻮﺑﻲ ﻓﻲ
ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻨﻬﺮوان اﻟﺬي اﻧﺸــﺊ
ﺧﻼل ﻇــﺮوف اﻟﺸــﺤﺔ اﳌﺎﺋﻴﺔ
ﺣﻴﺚ ﰎ رﻓــﻊ ﻣﻀﺨــﺎت اﳌﻴﺎه
وﻟﻮﺣﺎت اﻟﺴــﻴﻄﺮة اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ
ﻓﻲ ﻣﺤﻄﺔ اﻟﻜﺮﺑﻮﻟﻴﺔ ﺧﺸــﻴﺔ
ﺗﻌﺮﺿﻬﺎ ﻟﻠﻐﺮق ﺑﺴــﺒﺐ ارﺗﻔﺎع
اﳌﻴــﺎه ﺑﺼﺤﺒــﺔ اﻟﻀﺒــﺎط
اﳌﺘﺨﺼﺼﲔ واﳉﻬﺪ اﻟﻬﻨﺪﺳﻲ
ﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﺑﻐﺪاد واﻻﻣﻦ اﻟﺪاﺧﻠﻲ

ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﺗﺴﺎﻧﺪ ﺍﻣﺎﻧﺔ

وﻫﻴﺌــﺔ اﻟﺼﻴﺎﻧــﺔ وﺷــﻌﺒﺔ
اﻟﻨﻬﺮوان وﺣﺸــﺪ ﻣــﻦ اﻷﻫﺎﻟﻲ
اﳌﺘﻄﻮﻋﲔ.
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻬﺎ ﻋﻘﺪت إدارة ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ
اﳌــﻮارد اﳌﺎﺋﻴــﺔ ﻓــﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ
دﻳﺎﻟﻰ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎ ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻊ ﺷﺮﻛﺔ
)(Koopاﳌﻨﻔــﺬة ﻟﻌﻤﻞ ﺗﻬﺬﻳﺐ
وﺗﺒﻄــﲔ ﺟﺎﻧﺒﻲ ﻃﺮﻳــﻖ ﺑﺤﻴﺮة
ﺣﻤﺮﻳــﻦ ﺑﺤﻀﻮر ﻣﺤﺎﻓﻆ دﻳﺎﻟﻰ
وﳑﺜﻞ ﻣﻨﻈﻤــﺔ )(UNDPاﻟﺘﺎﺑﻌﺔ
ﻟــﻸﱈ اﳌﺘﺤﺪة وﻋﺪد ﻣــﻦ ﻣﺪراء
اﻟﺪواﺋﺮ ﻓﻲ اﶈﺎﻓﻈﺔ ﳌﻨﺎﻗﺸــﺔ
ﻋﺪد ﻣــﻦ اﻟﻘﻀﺎﻳــﺎ اﳌﻬﻤﺔ ﻓﻲ
اﻟﻘﻄﺎع اﻻرواﺋﻲ ﻓﻲ اﶈﺎﻓﻈﺔ.

ﺑﻐﺪﺍﺩ _ ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ:
ﺑﺤﺚ وزﻳــﺮ اﻻﻋﻤﺎر واﻻﺳــﻜﺎن واﻟﺒﻠﺪﻳﺎت واﻻﺷــﻐﺎل
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﹶ
ﺑﻨﻜﲔ رﻳﻜﺎﻧﻲ ﻣﻊ اﻟﺴﻔﻴﺮ اﻟﻘﻄﺮي ﺣﺴﲔ ﻋﻠﻲ
اﻟﻔﻀﺎﻟــﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﺑﲔ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ اﻟﺸــﻘﻴﻘﲔ
وﺗﻌﺰﻳﺰاﻟﺘﻌﺎون اﳌﺸﺘﺮك ﻓﻲ اﺠﻤﻟﺎل اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ .وذﻛﺮ اﳌﺮﻛﺰ
اﻻﻋﻼﻣﻲ ﻟﻠﻮزارة اﻧﻪ ﺟــﺮى ﺧﻼل اﻟﻠﻘﺎء ﺑﺤﺚ اﻟﻌﻼﻗﺎت
اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ وﻣﻨﺎﻗﺸــﺔ ﺗﻔﻌﻴﻞ اﻟﺘﻌﺎون اﳌﺸــﺘﺮك وﺗﺒﺎدل
اﳋﺒﺮات  ،ﻣﻦ اﺟــﻞ اﻳﺠﺎد ﺗﻌﺎون ﺟــﺪي وﻣﺜﻤﺮ ﻓﻲ ﻛﻞ
اﻟﻘﻄﺎﻋــﺎت وﺧﻠﻖ ﺑﻴﺌﺔ ﺟﻴﺪة ﻟﻼﺳــﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق.
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒــﻪ اﻛﺪ اﻟﺴــﻔﻴﺮ اﻟﻘﻄﺮي رﻏﺒﺔ اﻟﺸــﺮﻛﺎت
اﻻﺳــﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺪﺧﻮل ﻟﻠﺴﻮق اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ
واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻴﻪ وﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻮم
اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت  ،واﻟﻮﻗﻮف اﻟﻰ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺑﻌﺪ ﲢﻘﻴﻘﻪ اﻻﻧﺘﺼﺎر
اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻋﻠﻰ داﻋﺶ اﻻرﻫﺎﺑــﻲ ﻛﻮﻧﻪ اﻟﺒﻠﺪ اﻟﻮﺣﻴﺪ اﻟﺬي
ﺗﺼﺪى ﻟﻼرﻫﺎب ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﺟﻤﻊ .

ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺤﺮﺑﻴﺔ ﺗﻌﻠﻦ ﺍﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﺼﻨﻴﻊ ﺍﻻﺟﺰﺍﺀ ﺍﻟﻤﻄﺎﻃﻴﺔ

ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺗﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻞ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ
ﺑﻐﺪﺍﺩ _ ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ:
أﻋﻠﻨﺖ وزارة اﻟﺼﻨﺎﻋــﺔ واﳌﻌﺎدن ﻋﻦ
ﻗﺮارات ﳉﻨــﺔ اﻟﺸــﺆون اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
اﳌﺘﺨﺬة ﺧﻼل ﺟﻠﺴــﺘﻬﺎ اﻻﻋﺘﻴﺎدﻳﺔ
ﻟﺪﻋﻢ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ اﶈﻠﻲ.
وﻗــﺎل اﻟﻨﺎﻃــﻖ اﻹﻋﻼﻣــﻲ ﻟﻠــﻮزارة
ﻋﺒﺪاﻟﻮاﺣﺪ ﻋﻠﻮان اﻟﺸــﻤﺮي أن ﳉﻨﺔ
اﻟﺸــﺆون اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳــﺔ واﻓﻘﺖ ﺧﻼل
اﳉﻠﺴــﺔ اﻟﺘﻲ ﻋﻘﺪت ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﻧﺎﺋﺐ
رﺋﻴــﺲ اﻟﻮزراء ﻟﻠﺸــﺆون اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
وزﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻓﺆاد ﺣﺴﲔ وﺣﻀﺮﻫﺎ وزﻳﺮ
اﻟﺼﻨﺎﻋــﺔ واﳌﻌــﺎدن اﻟﺪﻛﺘﻮر ﺻﺎﻟﺢ
ﻋﺒﺪاﷲ اﳉﺒــﻮري ووزﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرة ووزﻳﺮ
اﻟﺰراﻋﺔ وﻣﺤﺎﻓﻆ اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي وﻋﺪد
ﻣﻦ رؤﺳــﺎء اﻟﻬﻴﺌﺎت ووﻛﻼء اﻟﻮزارات
اﳌﻌﻨﻴﺔ ﻋﻠــﻰ إﻋﺎدة إدراج ﻣﺸــﺮوع
ﺗﺄﻫﻴــﻞ ﻣﺼﻨــﻊ ﻧﻴﻨــﻮى ﻟﻠﻤﺤﺎﻟﻴﻞ
اﻟﻮرﻳﺪﻳﺔ ﺿﻤﻦ اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﳌﺴﺘﻤﺮة ﻓﻲ
اﳌﻮازﻧﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻟﻮزارة اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
واﳌﻌﺎدن ﻟﻌﺎم  2018وﺑﻜﻠﻔﺔ اﳌﺸﺮوع
اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ) (35ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر ﻹﳒﺎز أﻋﻤﺎل

اﻟﺘﺄﻫﻴﻞ اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ .
واﺿﺎف اﻟﻨﺎﻃــﻖ اﻻﻋﻼﻣﻲ أن اﻟﻠﺠﻨﺔ
واﻓﻘﺖ أﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ إﻋﺎدة إدراج ﻣﺸﺮوع
ﻣﻌﻤــﻞ اﻷﻛﻴــﺎس اﻟﺒﻼﺳــﺘﻴﻜﻴﺔ
اﳌﻨﺴــﻮﺟﺔ ﺿﻤﻦ ﺟﺪول اﳌﺸــﺎرﻳﻊ
اﳌﺴــﺘﻤﺮة ﻓﻲ اﳌﻮازﻧﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ
ﻟﻌﺎم  2018وﺑﻜﻠﻔــﺔ اﻟﻌﻘﺪ اﻟﻜﻠﻴﺔ
ﻣﻦ أﺟــﻞ ﺗﺼﺤﻴﺢ وﺿﻊ اﳌﺸــﺮوع
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي وأﻛﻤﺎل اﻷﻋﻤﺎل اﳌﺘﺒﻘﻴﺔ.
وأﺿﺎف اﻟﺸــﻤﺮي ﺑﺄن ﳉﻨﺔ اﻟﺸﺆون
اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻓﻘﺖ أﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ
وزارة اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺑﺸــﺄن إدراج ﻋﺪد ﻣﻦ
اﳌﺸﺎرﻳﻊ ﺿﻤﻦ ﻓﻘﺮات ﻣﺸﺮوع ﺗﺴﺪﻳﺪ
ﺣﺴﺎﺑﺎت اﳌﺸــﺎرﻳﻊ اﳌﻨﺠﺰة واﶈﺬوﻓﺔ
ﻟﻠﻮزارة ﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻤﻮل
ﻫﺬه اﳌﺸﺎرﻳﻊ ﺑﺎﻻﻟﻴﺔ اﳌﻌﻤﻤﺔ ﺑﻜﺘﺎب
وزارة اﻟﺘﺨﻄﻴــﻂ واﳋﺎﺻــﺔ ﺑﺘﻤﻮﻳﻞ
إﻛﻤﺎل ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺸــﺎرﻳﻊ اﻟﺸــﺮﻛﺎت
اﻟﻌﺎﻣــﺔ اﳌﻤﻮﻟﺔ ذاﺗﻴــﺎ اﳌﺪرﺟﺔ ﻋﻠﻰ
اﳌﻨﻬﺎج اﻻﺳــﺘﺜﻤﺎري ﻣــﻦ إﻳﺮاداﺗﻬﺎ ،
ﻣﺆﻛــﺪا أن وزارة اﻟﺼﻨﺎﻋــﺔ ﻣﺎﺿﻴﺔ
ﻓﻲ ﻗﻄﻒ ﺛﻤﺎر ﺟﻬﻮدﻫﺎ وﻣﺴﺎﻋﻴﻬﺎ
وﻣﺘﺎﺑﻌﺎﺗﻬــﺎ اﳌﺘﻮاﺻﻠﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺑﻠﻮغ

دﻋﻢ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ اﶈﻠﻲ

أﻫﺪاﻓﻬﺎ اﻟﺮاﻣﻴــﺔ ﻟﻠﻨﻬﻮض ﺑﻘﻄﺎع
اﻟﺼﻨﺎﻋــﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻲ وﺟﻌﻠــﻪ داﻋﻤﺎ
أﺳﺎﺳﻴﺎ ﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺒﻠﺪ.
ﻣــﻦ ﺟﺎﻧــﺐ اﺧــﺮ اﻋﻠﻨﺖ ﺷــﺮﻛﺔ
اﻟﺼﻨﺎﻋــﺎت اﳊﺮﺑﻴــﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﺣﺪى
ﺷــﺮﻛﺎت وزارة اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﳌﻌﺎدن ﻋﻦ
اﻣﻜﺎﻧﻴﺎت ﻣﺼﻨﻊ ﺟﺎﺑﺮ ﺑﻦ ﺣﻴﺎن اﻟﺘﺎﺑﻊ
ﻟﻬﺎ ﻓــﻲ ﺗﺼﻨﻴﻊ اﻻﺟــﺰاء اﳌﻄﺎﻃﻴﺔ
ﺑﺸــﺘﻰ اﺣﺠﺎﻣﻬــﺎ واﺷــﻜﺎﻟﻬﺎ
واﺳﺘﻌﻤﺎﻻﺗﻬﺎ.
واوﺿﺢ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎم اﻟﺸﺮﻛﺔ اﳌﻬﻨﺪس
ﺟﻼل ﻋﺒﺎس ﺣﺴﲔ أن ﻟﺪى ﻣﺼﻨﻊ ﺟﺎﺑﺮ
ﺑﻦ ﺣﻴﺎن اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﳌﻄﺎط
ﲟﻮاﺻﻔﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻀﻐﻂ
اﻟﻌﺎﻟﻲ واﻟﺘﻌﺮض ﻟﻠﺤﺮارة اﳌﺒﺎﺷــﺮة
واﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﺰﻳﻮت واﻟﺘﻲ ﺗﺴــﺘﻌﻤﻠﻬﺎ
اﻟﺸــﺮﻛﺎت اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻓــﻲ ﻣﺼﺎﻓﻲ
اﻟﻨﻔﻂ  ،ﻣﺸﻴﺮا اﻟﻰ ان اﳌﺼﻨﻊ ﺳﺒﻖ
ان ﻗﺎم وﻓﻲ ﻓﺘﺮات ﺳــﺎﺑﻘﺔ ﺑﺘﺠﻬﻴﺰ
ﻣﺼﺎﻓﻲ اﻟﻮﺳــﻂ واﳉﻨﻮب واﻟﺸﻤﺎل
ﺑﺪاي ﻓﺮام ﺑﻘﻴﺎﺳــﺎت ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﺗﺘﺮاوح
ﻣــﻦ )  1وﻧﺼﻒ أﳒﺎ اﻟﻰ  14أﳒﺎ( وﻗﺪ
اﺛﺒﺘﺖ ﺟﻮدﺗﻬﺎ اﻟﻌﺎﻟﻴــﺔ وﻣﻘﺎوﻣﺘﻬﺎ

ﻟﻈﺮوف اﻟﻌﻤﻞ وﺑﺸــﻬﺎدة اﳌﺴﺆوﻟﲔ
واﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﳌﺼﺎﻓﻲ.
واﺿﺎف ﺣﺴﲔ ﺑﺄن اﳌﺼﻨﻊ ﻳﻘﻮم ﺣﺎﻟﻴﺎ
ﺑﺘﺼﻨﻴﻊ اﺟــﺰاء ﻣﻄﺎﻃﻴــﺔ ﳌﻌﺎﻣﻞ
اﻻﺳــﻤﻨﺖ ﻋﻠﻰ وﻓﻖ اﻟﻌﻘﻮد اﳌﺒﺮﻣﺔ
ﻣﻌﻬــﺎ ﻛﻤــﺎ ان ﻟﺪﻳــﻪ اﻻﻣﻜﺎﻧﻴﺎت
واﻟﻘﻮاﻟﺐ اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺼﻨﺎﻋﺔ وﺳــﺎدات
اﳉﺴﻮر ﺑﺸﺘﻰ اﻟﻘﻴﺎﺳــﺎت وﻛﺬﻟﻚ
ﺻﻨﺎﻋــﺔ ﻋﺠــﻼت اﳋﻠــﻂ ﲟﺼﺎﻓﻲ
اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻮاﺷــﺮات ﺑﺸﺘﻰ اﺣﺠﺎﻣﻬﺎ
اﻟﺘﻲ ﺗﺴــﺘﻌﻤﻠﻬﺎ ﺷــﺮﻛﺎت ﺗﻌﺒﺌﺔ
اﻟﻐﺎز ﻓﻀــﻼ ﻋﻦ ﺣﺎﺻــﺮات اﶈﻮﻻت
اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴــﺔ اﻟﺘــﻲ ﲢﺘﺎﺟﻬــﺎ وزارة
اﻟﻜﻬﺮﺑــﺎء وﺑﻜﺜﺮة  ،ﻣﺆﻛﺪا ان اﳌﺼﻨﻊ
ﺣﺎﺻــﻞ ﻋﻠﻰ ﺷــﻬﺎدة ﻣــﻦ اﳉﻬﺎز
اﳌﺮﻛـــﺰي ﻟﻠﺘﻘﻴﻴــﺲ واﻟﺴــﻴﻄﺮة
اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﺗﺆﻛـــﺪ ﳒــﺎح ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻬﺎ ،
داﻋـﻴﺎ ﺟـﻤﻴـﻊ ﻣـﺆﺳـﺴﺎت اﻟﺪوﻟﺔ
واﻟﻘـــﻄﺎع اﻟـــﺨﺎص ﻟﻼﺳﺘـــﻔﺎدة
واﻗﺘـــﻨﺎء ﻣﻨﺘﺠﺎت اﳌﺼﻨـــﻊ ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ
اﺣﺘﻴﺎﺟـﺎﺗـــﻬﺎ ﻣـــﻦ اﳌـﻄـــﺎط
ﺑـﺸـﺘﻰ اﺣـﺠـــﺎﻣﻪ وﻣـﻮاﺻـﻔـﺎﺗﻪ
واﺷﻜـﺎﻟـﻪ.
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محاوالت إلنهاء دعم
الواليات المتحدة
للتحالف العربي في اليمن
الصباح الجديد ـ وكاالت:
يســعى مشــرعون أميركيون ،فــي محاولة
جديدة ،لتمرير قرار ينهي دعم الواليات املتحدة
للتحالــف العربي الذي تقوده الســعودية في
اليمــن .ويعتزم الســيناتور اجلمهــوري مايك
لي ،والســيناتور الدميقراطــي كريس ميرفي،
والســيناتور بيرنــي ســاندرز ،وهو مســتقل
يشــارك في اجتماعات الدميقراطيني ،والنائبان
الدميقراطيــان رو خانا ومارك بوكان ،عقد مؤمتر
صحفــي امس األربعــاء لعرض مشــروع قرار
خاص بهذه احملاولة .وكان مجلس الشــيوخ قد
وافق على قرار بخصوص وقف الدعم األميركي
للحرب فــي اليمن بأغلبية  56صوتا مقابل 41
صوتا في ديسمبر املاضي ،حني انضم  7أعضاء
جمهوريني إلى الدميقراطيني للتصويت على ما
اعتبره كثيرون انتقادا للرئيس اجلمهوري دونالد
ترامب وســط مشــاعر غضب إزاء السعودية
بسبب سقوط قتلى مدنيني في اليمن ،وأيضا
مقتل الصحفي الســعودي جمال خاشقجي
في قنصلية بالده باســطنبول ،ما دفع ترامب
إلى التهديد باســتخدام حق النقض (الفيتو)
ضد هذا القرار.

ماكرون يدعو إلى حل
«إنساني» خاص بإنقاذ
المهاجرين
الصباح الجديد ـ وكاالت:
رأى الرئيس الفرنســي إميانويــل ماكرون امس
االول الثالثاء أنه يجب إيجاد «حلول إنســانية»
لعمليات إنقاذ املهاجرين في املتوسط ،كما في
حالة السفينة «ســي ووتش  »3التي منعتها
إيطاليا من الرســو قبل عشــرة أيــام ،وعلى
متنهــا  47مهاجراً .واعتبر ماكــرون أنه يجب
إنــزال هؤالء املهاجرين في أقــرب مرفأ وهو في
هذه احلالــة «في إيطاليا» .وأ ّيــد فكرة أن يتم
تقاســم مســؤولية هؤالء املهاجريــن الحقاً،
مؤكدا ً أن فرنســا ملتزمة ذلك.وأعلن الرئيس
الفرنســي خالل مؤمتر صحافــي في قمة دول
جنوب البحر املتوسط في نيقوسيا «نحن اآلن
بحاجة إلى حلول سياســية أكثر من أي وقت
مضى» ،وذلك في حضور رئيس الوزراء اإليطالي
جوزيبي كونتي.ورأى األخير أن الهجرة هي «حت ٍّد
حاسم» .وأضاف «أوروبا تخاطر بانهيارها ألنها
جتهد في إيجــاد إيجاد حلــول» و»ألنها ال جتد
تسوي ًة لتقاسم (املهاجرين)» ،علما ً بأن العالقة
اإليطالية-الفرنسية شهدت توترات في اآلونة
األخيرة حول مســألة الهجــرة .وجدد كونتي
التأكيد على «مبدأ مســؤولية املشاركة» في
إدارة املهاجريــن الوافدين إلــى االحتاد األوروبي.
وفي البيــان النهائي في ختــام القمة ،أكدت
دول جنوب املتوســط األوروبية السبع (فرنسا،
إيطاليــا ،اليونان ،قبــرص ،مالطا ،إســبانيا،
البرتغال) ضــرورة حتديد آليــات عملية لتوزيع
طالبي اللجوء بني دول االحتاد.

روحاني :إيران
تواجه أصعب أزمة
اقتصادية في  40عاما
الصباح الجديد ـ وكاالت:
قال الرئيس اإليراني حسن روحاني امس األربعاء
إن بالده تواجه أصعــب وضع اقتصادي منذ 40
عاما وإن احلكومة ليست هي املسؤولة عن ذلك
بل الواليات املتحدة.
وانسحب الرئيس األميركي دونالد ترامب العام
املاضي من اتفاق نووي دولي مبرم مع إيران وأعاد
فرض العقوبات عليها.وينظم العمال ومنهم
سائقو الشاحنات واملزارعون والتجار احتجاجات
متفرقة على الصعوبات االقتصادية مما أدى في
بعض األحيان إلى مواجهــات مع قوات األمن.
ونقل املوقع اإللكتروني الرســمي للرئيس عن
روحاني قوله «اليــوم تواجه البالد أكبر ضغط
وأزمــة اقتصادية منذ  40عاما» .وأضاف «اليوم
مشكالتنا ســببها األساسي هو الضغط من
أميــركا وأتباعها .وال يتعني إلقــاء اللوم على
احلكومــة التي تقوم بواجبهــا أو على النظام
اإلسالمي» .وحتدث روحاني عند ضريح أية اهلل
روح اهلل اخلميني مؤسس اجلمهورية اإلسالمية
في إطار بــدء االحتفاالت مبــرور  40عاما على
تأسيســها يــوم  11شــباط .وتذبذبت قيمة
الريال اإليراني في األشــهر األخيرة مما جعل من
الصعب على املواطن العادي تلبية احتياجاته.
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موجهًا ضربة لجهود المصالحة المتعثرة

رامي الحمد اهلل يستقيل لحين تشكيل
الحكومة الفلسطينية الجديدة

متابعة ـ الصباح الجديد:
قــدم رئيــس احلكومــة
الفلســطينية رامي احلمد اهلل
أمس االول الثالثاء استقالته إلى
الرئيس محمود عبــاس موجها ً
بذلك ضربــة جلهــود املصاحلة
املتعثــرة مع حركــة «حماس»
التي تسيطر على قطاع غزة ،في
حني بدأت مشــاورات بني فصائل
منظمة التحرير الفلســطينية
لتشــكيل حكومة فلسطينية
جديدة يغلــب عليهــا الطابع
السياسي.
وقــال احلمد اهلل خالل جلســة
مجلــس الــوزراء األســبوعية:
«احلكومــة تضــع اســتقالتها
حتت تصرف ســيادة الرئيس وهي
مســتمرة فــي أداء مهماتهــا،
وحتملها جميع مسؤولياتها الى
حني تشكيل حكومة جديدة».
وأعلنــت حركــة فتــح االثنني
املاضي أنها بدأت مشاوراتها مع
الفصائل الفلسطينية ،التابعة
ملنظمة التحرير الفلســطينية،
لتشــكيل حكومة فلسطينية
جديدة ،غير ان أسماء املرشحني
لقيادة هذه احلكومة ما زالت غير
واضحة .ولم يصــدر رد فعل من
عبــاس على الفــور ،لكن حركة
فتح التــي يتزعمها أوصت خالل
اجتماع عقد برئاسته قبل يومني
بتغيير احلكومة .وندد مسؤول في
«حماس» باالســتقالة واعتبرها
محاولــة لتهميــش وإقصــاء
احلركة مــن احلياة السياســية
الفلســطينية .وقالــت حركة

تسيطر على قطاع
غزة ،في حين
بدأت مشاورات
بين فصائل
منظمة التحرير
الفلسطينية
لتشكيل حكومة
فلسطينية جديدة
يغلب عليها
الطابع السياسي
الرئيس الفلسطيني
«حمــاس» على لســان الناطق
باســمها فوزي برهوم «حكومة
احلمــد اهلل كان لها الدور األكبر
في ترســيخ وتعزيز االنقســام
وتعطيــل مصالــح شــعبنا،
واســتقالتها تأتي في إطار تبادل
األدوار مع حركة فتح ورئيســها
محمود عباس من أجل ترك اجملال
لتشــكيل حكومــة انفصالية
جديدة تخــدم أجنــدة أبو مازن

وحركة فتح».
وترفــض حركــة «حمــاس»،
التي تســيطر علــى قطاع غزة،
الدخــول في منظمــة التحرير
الفلســطينية ومثلها «حركة
اجلهاد اإلسالمي».
واعتبر محللون االثنني املاضي ان
تشكيل حكومة فلسطينية من
فصائل منظمة التحرير من دون
إشراك حركة «حماس» و»اجلهاد

اإلســالمي» فيها ،ســيؤدي إلى
تفاقم االنقســام الفلسطيني
الداخلي.
تشكلت حكومة احلمد اهلل ،وهي
احلكومة الفلسطينية السابعة
عشــرة في العــام  ،2014عقب
مشاورات بني مختلف الفصائل
الفلســطينية ومــن ضمنهــا
«حماس» و»اجلهاد اإلســالمي»،
حيــث أوكل لها مهمــة إنهاء

االنقســام الفلســطيني الذي
بدأ في العام  2007إثر ســيطرة
«حماس» على قطاع غزة ،وإعادة
بناء القطاع.
ومت تعديــل احلكومــة منذ ذلك
احلني ثالث مرات ( 2015مرتني وفي
العام  )2018بإضافة وزراء جدد.
ومنذ ان تشكلت احلكومة وهي
تطالب بـــ «متكينها» من العمل
بحرية في قطاع غــزة ،حيث زار

رئيــس الوزراء غــزة مرتني األولى
عقب توليه منصبه مباشرة في
العام  .2014وفــي الزيارة الثانية
فــي آذار  ،2018وقع انفجار كبير
حــني كان موكب رئيــس الوزراء
احلمد اهلل مير من املدخل الرئيس
الى قطاع غزة ،واتهمت السلطة
الفلســطينية «حماس» بتدبير
هذا االنفجار الغتيال احلمد اهلل
وهو ما نفته «حماس».

فيما تسعى تيريزا ماي الى تجديده..

االتحاد األوربي :اتفاق بريكست «غير قابل إلعادة التفاوض»
متابعة ـ الصباح الجديد:
صــ ّوت النــ ّواب البريطان ّيــون ليل
الثالثــاء ،على تعديــل يطلب تغيير
اتّفاق بريكست الذي متّ التفاوض في
شأنه مع االحتاد األوروبي ،وخصوصا ً
تغيير بند يهدف إلــى جتنّب العودة
إلى حدود فعل ّية بني مقاطعة إيرلندا
الشمالية وجمهورية إيرلندا ،غير أ ّن
شدد على أ ّن اتفاق بريكست
االحتاد ّ
«غير قابل إلعــادة التفاوض» .وقبل
التصويت على التعديــل الذي أ ّيده
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عارضوه ،اعتبرت رئيسة الوزراء تيريزا
مــاي أ ّن هذا التعديــل الذي طرحه
احملافــظ غراهام برادي ســيمنحها
«تفويضــاً» للتفاوض مجــدداً ،وهو
األمر الذي ال تزال بروكســل ترفضه
قبل شهرين من موعد بريكست.
متحدث باسم رئيس اجمللس
وسارع
ّ
األوروبي دونالد توســك إلى التحذير
الثالثاء بــأ ّن اتّفاق بريكســت الذي
متّ
التوصل إليــه بعد مفاوضات بني
ّ
بريطانيا ّ
واالحتــاد األورو ّبي «غير قابل
املتحدث
إلعادة التفــاوض» .وقــال
ّ

حــض احلكومة البريطان ّية
«نُواصل
ّ
وقت
على توضيــح نواياها ،في أقرب ٍ
ممكن ،بالنسبة إلى اخلطوات التالية
املتحدث
التي تنوي اتّخاذها» .وأشار
ّ
قدمــت بريطانيا
إلى أنّه فــي حال ّ
«طلبا ً معقــوالً» إلرجاء موعد دخول
بريكســت ح ّيز التنفيذ إلى ما بعد
 29آذار ووافقــت الدول األعضاء على
هذا الطلب باإلجمــاع ،عندها ُميكن
تأجيل موعد االستحقاق .ومن قبرص
التي يزورها ،أعلن الرئيس الفرنسي
إميانويل ماكرون مساء الثالثاء رفضه
إعادة فتــح املفاوضــات ،معتبرا ً أ ّن
اتفاق ّ
الطالق الــذي متّ التوصل إليه
في تشــرين الثاني هو «أفضل اتّفاق
ممكــن ،وال ُميكــن إعــادة التفاوض»
في شــأنه .ودعا ماكــرون احلكومة
البريطان ّيــة إلى أن ُ
«حت ّدد ســريعاً»
لكبيــر مفاوضــي ّ
االحتــاد األوروبي
ميشال بارنييه «املراحل املقبلة التي
خروج من دون اتّفاق ،وهو
تتيح جتنّب
ٍ
األمر الذي ال يتمنّاه أحد ،ولكن علينا
نستعد له جميعاً» .وكان
مع ذلك أن
ّ
النــ ّواب البريطان ّيون رفضوا بأكثر ّية

كبيرة في اخلامس عشــر من كانون
الثاني احلالي اتّفاق االنسحاب الذي
متّ التفاوض بشأنه على مدى أشهر
بني تيريزا ماي ّ
واالحتاد األوروبي .وبعد
رفض البرملان البريطاني االتّفاق ،لم
تقترح تيريزا ماي خط ًة بديلة ،خالفا ً
ملــا كان يُطالب به النــ ّواب ،كما لم
ّ
التوصل إلى توافق على
تتمكن مــن
ّ
خطة عمل جديدة خالل مشــاورات
أجرتها مع املعارضــة ومع ن ّواب من
أكثريتها احملافظــة .وافتتحت تيريزا
مــاي النقــاش داعي ًة النــ ّواب «الى
توجيــه الرســالة األكثــر وضوحاً،
قدر اإلمكان» إلــى القادة األوروبيني،
ليشــرحوا لهــم ما يُريدونــه ،كما
أعربت عن اســتعدادها للدخول في
مفاوضات جديدة مع بروكسل.
وتابعــت مــاي «أنــا ال أتك ّلــم عن
تبادل جديد للرســائل ،بل عن تغيير
كبيــر يكون ملزمــا ً قانونــا ً التّفاق
االنسحاب» .وقالت رئيسة احلكومة
أيضا ً إ ّن «التفــاوض حول تغيير من
هــذا النوع لــن يكون ســهالً .هذا
يعني إعادة فتح النقاش حول اتّفاق

االنســحاب ،وهي خطــوة أعرف أ ّن
اســتعدادات شــركائنا األوروبيــني
جتاهها ضئيلــة» قبل أن تضيف «إال
بتفويــض من هذا
أنّنــي أعتقد أنه
ٍ
اجمللس أســتطيع احلصول على هذا
التغيير» .وأعلنت رئاســة احلكومة
البريطان ّيــة أ ّن تيريزا مــاي اتّصلت
امس االول الثالثاء برئيس املفوضية
األورو ّبيــة جــان كلود يونكــر بعد
اجتماع حلكومتها ،من دون كشــف
ما دار خالل هذا االتّصال.
وخالل اجتماع احلكومة ،أعلنت ماي
املتحدث
أمام وزرائها ،بحسب ما نقل
ّ
باســم احلكومة عنها «أ ّن تغييرات
قانونيــة لل،باكســتوب( ،شــبكة
األمان) ســتكون ضرورية للحصول
على دعــم مجلس العمــوم» ،في
إشــارة الى البند املوجود في اتّفاق
بريكســت واملفتــرض أن مينع عودة
احلدود الفعل ّية بني مقاطعة إيرلندا
الشــمال ّية البريطان ّية ،وجمهورية
إيرلندا .وتابع املتحــدث «هذا يعني
إعــادة فتح النقــاش حــول اتّفاق
اخلروج» ،مع تشديده على أ ّن رئيسة

مصممــة على
احلكومــة «تبقــى
ّ
مغادرة ّ
االحتاد األوروبي في التاســع
والعشرين من آذار « وهو املوعد احملدد
لبريكست.
*ردود فعل متعارضة
وتدعم تيريزا ماي تعديالً على اتّفاق
الطالق يستبدل بند «شبكة االمان»
بـ»ترتيبات بديلة» .وقالت ماي إ ّن هذا
قدمه النائب احملافظ
التعديل الــذي ّ
غراهام بــرادي «يُعطيني التفويض
الذي أنا بحاجة إليــه للتفاوض مع
بروكسل حول ترتيب ُميكن أن يحظى
بتأييــد غالب ّية هذا اجمللــس» .إال أن
فكرة اعادة التفــاوض حول االتفاق
أثارت ردود فعل متعارضة في صفوف
املتظاهريــن املؤيديــن واملناهضني
لبريكســت املتجمعني أمــام مقر
مجلس العموم في ويستمنســتر.
وقال فيليب ايستون ( 66سنة) املؤ ّيد
بد من إعادة التفاوض،
لبريكست «ال ّ
أما
أل ّن الباكســتوب غير مقبــول»ّ .
نيك جاكســون ( 48عاما) املعارض
خلــروج اململكة املتّحــدة من االحتاد

األورو ّبي ،فانتقــد اإلصرار على إعادة
التفاوض مع تأكيــد االحتاد األوروبي
رفضــه لذلك .وقال فــي هذا اإلطار
«لقــد قال قــادة االحتــاد األوروبي ال
(ملفاوضات جديدة) وقالوا ذلك مراراً.
وال أعــرف ملاذا ال تفهم» في إشــارة
الى تيريزا ماي .ومــن أبرز التعديالت
األخرى التي يجري التداول بشــأنها،
قدمته النائبــة العمالية ايفيت
ما ّ
كوبر التي تريد إرجاء موعد بريكست
لتجنــب خــروج مــن دون اتّفاق مع
االحتــاد األوروبــي .وفي حــال إقراره،
سيكون على الن ّواب مناقشة قانون
في اخلامس من شباط املقبل إلجبار
احلكومة على إرجاء موعد بريكست
يتــم التوصل الى اتّفاق
في حال لم
ّ
جديد في الســادس والعشرين من
شــباط .وحصل هذا التعديل على
العمــال املعارض
دعم زعيــم حزب ّ
جيرميــي كوربن ،الــذي اعتبــر أنّه
س ُيتيح «إعطاء بعض الوقت العادة
التفــاوض» وجتنّــب خــروج من دون
اتّفاق «سيتس ّبب بكثير من األضرار»
لالقتصاد البريطاني.

األسبوع المقبل ...اجتماع لدول التحالف ضد داعش في واشنطن
الصباح الجديد ـ وكاالت:
أعلنــت اخلارجيــة األميركية امس أن
لقاء ســيجمع األســبوع املقبل في
واشــنطن وزراء خارجيــة مــن حول
العالــم مــن أجــل تنســيق جهود
التصدي لتنظيم الدولة اإلســالمية،
ّ
بعد القرار املثير للجــدل الذي اتّخذه
الرئيــس األميركــي دونالــد ترامــب
باالنسحاب من ســوريا .ويستضيف

وزير اخلارجيــة األميركي مايك بومبيو
في  6شباط اجتماعا للتحالف الدولي
ملكافحة تنظيم داعش املؤلف من 79
ّ
شــكلته الواليات املتحدة
دولة ،والذي
في  2014بعد سيطرة املتط ّرفني على
مساحات شاسعة من أراضي العراق
وسوريا.
وجاء في بيان اخلارجيــة األميركية أن
مصممة على منع
"الواليــات املتحدة
ّ

عودة ظهور تنظيم الدولة اإلسالمية
في ســوريا والعــراق بعد انســحاب
القــوات األميركية من ســوريا ،وهي
ملتزمة مواصلــة القضاء على فلول
التنظيــم وإحباط مخططاته" .وتابع
بيــان وزارة اخلارجيــة األميركية "بعد
هزمية تنظيم الدولة اإلســالمية في
ساحة املعركة ،ســيواصل التحالف
جهود إرســاء االســتقرار مــن أجل

تســهيل العودة اآلمنــة والطوعية
للذين نزحوا بسبب أعمال العنف".
وكان ترامب أعلــن في  19كانون األول
 2018سحب ألفي جندي أميركي من
سوريا ،مؤكدا دحر التنظيم املتطرف
الــذي ال زال يســيطر علــى منطقة
صغيرة في شرق سوريا.
واســتقال املوفــد األميركــي لــدى
ضــد تنظيم داعش
التّحالف الدولي
ّ

بريــت مكغــورك فــي كانــون األ ّول
احتجاجــا على قرار االنســحاب من
ســوريا وقال "ال توجد ّ
خطة ِملا سوف
يلي" ،مبديــا تخ ّوفه إزاء املســتقبل
في ســوريا .كذلك أعربت دول أوروبية،
َش َّن مناصرون للتط ّرف اعتداءات على
أراضيها ،عن قلقهــا إزاء قرار الرئيس
األمريكــي االنســحاب من ســوريا،
والــذي جاء فــي توقيت خســر فيه

التنظيــم غالبية املناطــق التي كان
ســيطر عليها .وكانت تركيا من أشد
تهدد
املرحبني بالقــرار األميركي ،وهي ّ
ّ
منذ أشــهر بشــن عملية في شمال
سوريا لطرد املقاتلني األكراد السوريني
املدعومني من الواليات املتحدة.
كان آخــر اجتمــاع للتحالــف على
مستوى الوزراء قد عقد في بروكسل
في متوز .2018

صاحبي..

دليل التدين العاقل:

لينا الناصري  ..حضارة بالد ما بين

أطروحة ُمضادة لخطاب ُ
العنف

واللوحة األخيرة

النهرين ..عنوان مشروعي الفني..

ُ
املراحل التي مرت بها البشــرية من العنف وتنوعت الغطاءات
ال تخلو
التي جلأ إليها اإلنسا ُن لتبرير هذه املمارسة .والمين ُع تطور املسار احلضاري
احلقبات من التاريخ ماسماه فروي ُد
العنف إذ كثيرا ً ما تشه ُد
من تفاقم
ُ
ِ
َ
العنــف في مرحل ٍة
صوت
ت
ف
قــد
احلضارة»
عن
«اإلرتــداد
بحال ِة
يخْ
ُ
ُ
ِ
ُ
العنف فقط..
تاريخية ُمعينة أو يتخ ُذ أشكاال ً جديدة كما اليتمظهر

شــاءت االقدار ان تكــون عالقتي به علــى هذا النحــو الغريب
والعجيب مذ عرفته او عرفني اذ المست عيناي الوجود  ,صار بيننا
قاسم مشترك وكل منا مبنزلة مرآة لألخر ,نشأنا معا وكبرنا معا
,تناولنا اخلبز البائت والشاي الساخن عند الفطور وهرعنا نصطاد
العصافير والسالحف بني أشجار الساقية القريبة...

ال يتوقــف الطموح في عالم الفن عنــد ح ٍد ما ،فالعقل املتيقظ
مع الوعي املتفرد مع اإلستزادة من الثقافات ومن ثم حسن اإلدارة
في إبراز مشروعك .كلها عوامل تدفعك إلكتشاف عوالم جديدة
من حقول الفن واإلبداع .لينا الناصري (ابنة شقيق الفنان العراقي
الرائد رافع الناصري ،تولد بغداد ...)1971

8

كه يالن ُم َح َمد

8

حسن صكبان

ُ
انبعاث وردة

9

نصير الشيخ

عليك ،يا صديقتي املسافرة ،حكاية
سأقص
ّ
ِ
كان لرجل وردة
نبتت في قلبه
وردة
ْ
تص ّوري! كان يرى فيها كنزه وذخيرته
كان يرعاها بحنان
الوردة احلبيبة الرقيقة كانت معبودته الغالية
يا آليات ال ّر ّب! ....

10

روبين دار ّيو

ملحق يصدر عن مؤسسة
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محمد زكي ابراهيـم

ثمة مصطلحات كثيرة أضحت مبرور األيام
مفاهيم شــائعة ال تلتبس على فهم ،وال
حتتاج إلى شرح ،برغم أنها أبعد ما تكون
عن الدقة .فقد يغني التكرار عن البحث،
وكثرة التداول عن طول االستقصاء.
وكمثل على ذلك االســتقالل السياسي،
الذي يعنــي امتالك الدولة حلدود وأراض ال
ســلطة ألجنبي عليها ،وال حق للتجوال
إال ملواطنيهــا فيهــا .فمثل هــذه األمور

أصبحــت محل جــدل كبير فــي عالم
مفتوح يستطيع اآلخرون اختراقه من دون
عناء!
وقد شــاع في أربعينيات القــرن املاضي
مصطلح جديد هو االســتقالل الثقافي،
إثر حصول بالد الشام على استقاللها عن
فرنسا ،بعد نضال مرير وجهد جهيد .في
ما كان الهوى الفرنسي مايزال قائما ً لدى
بعض الطوائف ،باقيــا ً في نفوس بعض
األفراد.
بل إن القيم الفرنسية كانت ماتزال قوية
وطاغية في طول البالد وعرضها .وكان من

السهل على فرنسا أن تتدخل متى شاءت
بفعل أذرعها املوجودة في الداخل ،بحجة
حمايــة األقليات .أما لغتهــا فقد بقيت
لغة الطبقة املترفة في بعض األقاليم!
وقد تنازلت فرنسا في يوم من األيام لتركيا
عن أجزاء كبيرة ومهمة من ســوريا ،في
ما كان يعرف بلواء االســكندرون .ومبقابل
ذلك نشــأت لدى أبناء البالد نزعة العداء
لفرنســا ،وكراهة كل ما ميت لها بصلة.
كانــت ردة الفعــل على ســنوات القهر
عنيفة وقويــة .ووصل األمر إلى رفض كل
مظاهــر الثقافة الغربية ،والفكر الغربي،

أو القطيعة التامة مع املستعمر السابق
وحلفائه اآلخرين .وهو ما سمي في حينه
بالعداء الثقافي.
لكن النخبــة التي تعلــم الكثير منها
في فرنســا ،ودول الغــرب األخرى ،أدركت
أن القطيعة ليســت في صالــح البالد.
فاالســتقالل السياسي ال يعني االنغالق،
بــل اإلفــادة مــن كل مظاهــر احلضارة
والتقنية والتفكير التــي كانت تأتي في
ذلــك الوقت من نصف الكرة الغربي على
وجه التحديد.
وكان البعض يــرى أن تفتح العقول على

كل ما هو نافع وراق ســيعزز االســتقالل
السياســي ،ومينح البالد قــوة هي أحوج
ما تكون إليها في مواجهة العالم .وهذا
هو بالتحديد ما عنته كلمة االســتقالل
الثقافي.
ومثلما لم يثبت االســتقالل السياسي
أمــام العواصــف التــي هبت مــن هنا
وهناك ،بســبب احلاجة إلــى احلماية من
أخطار داخلية أو خارجيــة ،أو الرغبة في
احلصول على املال والسالح واخلبرات ،فإن
االســتقالل الثقافي لم يسلم هو ايضا
من االختراقات املســتمرة .وكانت هناك

إشكاالت في املوازنة بني الهوية الوطنية
والهويــة الغربيــة ،ســمحت في بعض
األحيــان بصعــود قوى متيل إلــى الثانية
بشكل كامل.
ورمبــا كان هــذا وراء اختفــاء مفهــوم
االســتقالل الثقافي تدريجيــاً .وإن كان
قد ظهر بديل له فــي حقبة الثمانينيات
هو «األمــن الثقافي» ،لم يعمــر طويالً.
فالثقافــة الوطنية ال تعيش دون االتصال
بالثقافــات األخرى .وال تزدهر إال مبا متتلكه
من تأثيــر .والبد أن تكون قادرة على األخذ،
مثلما هي راغبة بالعطاء.
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دليل التدين العاقل:
أطروحة ُمضادة لخطاب ُ
العنف
كه يالن ُم َح َمد
الجوهر األساسي
في منظومة
األفكار هو
المفهوم الذي
يعبرُ عنها
ويعطيها
ال وتركيبةً
شك ً
َ
واضحة،أكثر
من ذلك فإن
المفاهيم
برأي مؤلف
(الحداثة والقرآن)
أدوات التفكير
والمُحَدَد
لنمطه
ومساراته ،لذا
فإن رحلة عالج
أمراض الحضارة
تنطلقُ من
كشف المفاهيم
العاطلة للعقل.
فالبتالي َّ
أن
ماتشهدهُ
مُجتمعاتنا من
إستفحال ظاهرة
العنفِ وتطاول
شظاياها إلى
أرجاء المعمورة
هو نتيجة للخلل
في المفاهيم
السائدة.

ظننت بانني
سأخلص واخلصها
لتسعد بحياتها
وكنت واهما..
ها هي تطاردني
وتتبعني أينما
أكون ,تتبعني
للجبهات البعيدة
في أقصى الحدود
ليس بوجهها
وضحكاتها
وكلماتها كما
في أيام الكلية انما
بوجهها ونظراتها
المصلوبة في
اخر لقاء وذلك ما
لم أكن اطيقه
واتحمله ولذلك
وطنت نفسي على
نهايتي وطلبتها
من صاحبي الذي
غدر بي وزجني
في هذا الجحيم
وتوسلت بالقذائف
الزاخرة والرصاص
الملعلع عند خط
التماس ان يجود
بها ولما تأخرت
وعزت سعيت لها
بنفسي فوطئت
لغما في كمين
ليلي

ُ
املراحل التي مرت بها البشرية
ال تخلو
من العنف وتنوعــت الغطاءات التي
جلأ إليها اإلنسا ُن لتبرير هذه املمارسة
.والمينــع تطور املســار احلضــاري من
ُ
العنــف إذ كثيرا ً ما تشــه ُد
تفاقــم
ِ
احلقبــات من التاريخ ماســماه فروي ُد
ُ
بحال ِة «اإلرتداد عن احلضارة» قد يخْ َف ُت
العنــف في مرحلــ ٍة تاريخية
صوت
ُ
ِ
ُمعينة أو يتخ ُذ أشــكاال ً جديدة كما
ُ
العنف فقــط في اإللغاء
اليتمظهــر
اجلسدي .لك إدراج احلروب الكالمية بني
التيارات السياســية والصراع القائم
بــن اآليدولوجيات الذي قــد يتصاع ُد
في خان ِة العنف غيــر املُنفلت وبذلك
ُ
َ
متأصل في طبيعة
العنف
تتفهم أن
ُ
اإلنســان على حد قول الفيلســوف
األملاني (كانــط)  ،بالطبع فإ َّن العنف
املتلبــس بأردية الدين قد يكو ُن أشــ َّد
خطورة نظرا ً لتماهي املكون الديني مع
هوية الشــعوب وتغلغله في الالوعي
اجلمعي حيــثُ أ َّن العامل الديني أكث ُر
تأثيرا ً في إســتنفار وتعبئــ ِة اجلماعة
ضد اخلصــوم أومن يعتنــقُ مذهبا ً أو
دينــا ً ُمغايرا ً
ُ
تكشــف وقائــع احلروب
القائمة على خلفية دينية ســواء بني
أتباع ديانات متعــددة أو بني أبناء ديانة
واحدة متوزعني على مذاهب مختلفة
أن النزعة الدينية هــي مايُعو ُل عليه
لصناعة احلشود وسوقهم إلى سوح
احلــروب والصراعــات ُ
املتدمة،من هنا
ُ
ندرك ضــرورة ُمقاربــة َمفهوم الدين
و حساســية هــذه العمليــة في آن
واحد،ومــن الواضــح أ َّن مــن نصبوا
أنفســهم ُحراســا ً للديــن اليوفرون
نعوتا فــي مجمعهــم التكفيري إال
ويخلعونهــا على ُ
املالفــن لهم في
للمعطــي الديني ومناهضني
الرؤية ُ
لتفســيراتهم الســكونية .ما يؤدي
إلــى احملدودية في فهم الــدالالت أل َّن
النص مهماكان أفقه واســعا ً يضيقُ
َ
عندما ميــ ُر بالعقول الضيقة على حد
تعبير (أدونيس).مع أ َّن َّ
جل الذين قاربوا
مجال جتديد اخلطاب الديني كلفتهم
املُغامرة ثمنا ً باهظا ً لكن املُبادرات لم
احملاوالت في هذا احلقل
تتوقف.وتتوالي
ُ
املُلَ َغم .ومــا يقدم ُه املفكــ ُر املغربي
(ســعيد ناشــيد) يأتي في هذا اإلطار
إذ يحاو ُل فــي مؤلفه املعنــون (دليل
التدين العاقل) بلورة أطروحة ُمناقضة
خلطاب العنف في فهم الدين وتأويله
بنا ًء علــى منظور أشــمل يجم ُع بني

قصة قصيرة

حسن صكبان
شــاءت االقدار ان تكون عالقتي به على
هذا النحو الغريب والعجيب مذ عرفته
او عرفني اذ المســت عينــاي الوجود ,
صــار بيننا قاســم مشــترك وكل منا
مبنزلة مرآة لألخر ,نشأنا معا وكبرنا معا
,تناولنا اخلبز البائت والشــاي الســاخن
عند الفطــور وهرعنا نصطاد العصافير
والســاحف بــن أشــجار الســاقية
القريبة  ,وفي املســاء نأكل ما قســم
اهلل ونستســلم للنوم  ,حتى اذا انبلج
الصباح بدأنــا من جديد ,ثــم جاء يوم
انتظمنا به في املدرســة ألسمع اسمه
يتردد باســتمرار  ,فهذا معلم يحذر منه
ويقول :ان لم تقطعه قطعك ,واخر يدعو
للتفــوق عليه ويوصي :ان لم تســبقه
ســبقك ,وبعض الناس يتطــرف اكثر
ويصفه بالغدار ,فاســتغرب ذلك ألنني
لم املس فيه ما يؤكد غدره ,وتولدت لدي
قناعة ان مذمته تقليد مشترك وشائع
بني الناس أوعادة درجوا عليها للتنفيس
عن مشــكالتهم وتبرير اخطائهم ليس
اال كما يفعل ابي مثــا عندما يتعرض
خلســارة او يقــع في مأزق مــا  ,فيصب
جام غضبــه عليه ويلعنــه كما يلعن
ابليس الرجيم ,وها هي امي أيضا تنطق
اسمه من دون ان تفصح عن مزيد عندما
أســألها عن سبب انهمار دموعها اذا ما
ترمنت وغنت بكالم حزين وهي تدير الرحى
او تغزل الصوف ,وال اخفي احلقيقة فكل
ذلك جعلنــي أضمر حــذرا وخوفا منه
,لكــن لم يؤثر علــى عالقتنا الطبيعية
التي توثقت ابتداء مــن الثانوية وانتهاء
باجلامعة ونســيت او تناســيت ما كان
يقال بشــأنه وصرنا صديقني حميمني
عشنا أوقاتا ممتعة متيزت باجلمال والدعة
واألمان وكنت اعزو الفضل له فيتواضع
ويشير الى عوامل أخرى ويكتفي بالدور
األخيــر او دور الشــاهد كما يســميه
 ,فأجاريــه فــي رأيــه وأشــبهه باملرآة
العاكســة لتلك العوامل التي ال اشعر
بصحبتهــا وقربها كما هو متجســد

التعليم الديني التقليدي
املناهج الفلســفية واملوروث الصوفي
الذي ُيثـــل صفـو اجلوهـــر الروحـي
للدين.
صناعة املَفاهيم
اجلوهر األساسي في منظومة األفكار
هو املفهوم الذي يعب ُر عنها ويعطيها
شــكالً وتركيب ًة واضح َة،أكثر من ذلك
فــإن املفاهيم بــرأي مؤلــف (احلداثة
والقرآن) أدوات التفكير ُ
وامل َ َدد لنمطه
ومســاراته ،لذا فإن رحلة عالج أمراض
احلضارة تنطلقُ من كشــف املفاهيم
العاطلة للعقل.فالبتالي أ َّن ماتشهد ُه
ُمجتمعاتنــا من إســتفحال ظاهرة
العنف وتطاول شــظاياها إلى أرجاء
ِ
املعمورة هو نتيجة للخلل في املفاهيم
الســائدة.ومايعمقُ األزمــة على هذا
الصعيد هو حالة اإلنفصام الناشيء
من اإلنقســام بــن الفضــاء الديني
الذي يســتم ُد مفرداته من املُصنفات
الفقهية والفضاء السياسي املُتطلع
إلى مواكبة الفلســفة السياســية
احلديثــة طبعــا ً تســتفي ُد التيارات
املوتــورة مــن هــذا الوضــع ُ
املتقن.
يضاف إلــى كل ذلــك معضلة أخرى
ُ
املؤلف بعســكرة املُعطي
يســميها

الدينــي وتفريغه من ال ُبعــد الروحي
ُ
،ويتمثل
إلى أن بات آليا ً ومجردَ شــعارٍ
التناقض بني اخلطاب الديني والنظام
ُ
الدميوقراطي بنظر ســعيد ناشيد في
مناح أوال ً تقو ُم الدميوقراطية على
ثالثة
ٍ
مبــدأ الفردانية بينمــا ينصه ُر الفردُ
في أنظمــة ثيوقراطية داخل اجلماعة
ضي ُع هويتــه .ثانيا ً أن العقالنية هي
ويُ َ
الوجه اآلخــر للدميوقراطية وأن العقل
أعدل قسم ًة بني الناس ونظرا ً إلى هذه
الصيغة احلداثوية فإ َّن الناس متساوون
فــي القدرة على التمييز بني احلســن
والقبيح وال ُمســوغ لوصاية شخص
علــى غيــره .ثالثــا ً أن الدميوقراطية
تتطلب وجود ذاكرة مشتركة باملقابل
ُ
ُ
يعمــل اخلطاب الدينــي على مفهوم
إمــة إفتراضية.ومــن أعــراض املرض
احلضاري الــذي يشــخصها صاحب
(التداوي بالفلسفة) هو كراهية الغرب
والرهان على إنهيار ُ
املتمعات الغربية
وبإعتبــار أ َّن نهاية احلضــارة الغربية
ويخلص
بداي ُة لنهوضنا مــن الكبوة
ُ
ناشــيد إلى توصيف هذه املُعتقدات
َ
ماسلف نفهم بأ َّن
بالكارثية.بنا ًء على
جتديد آليات التعاطــي مع النصوص
الدينية ضــرورة ملحة الميكن جتاهلها

قبل أ َّن تتسع اخلرق على الراقع.ولتالفي
يجب اإلقــرار بأ َّن دا َءنا
املصائر القامتة
ُ
كامن في األذهان قبل أن يتمظهر في
األعيان على حد قول ناشيد.
قواع ُد اإلميان
بعدما يتوقف ســعيد ناشــيد عند
أسباب إستشراس ظاهرة العنف وهي
ليســت إال نتيجة لتراكــم الكراهية
بفهم ظاهر النص والقراءات
واإلكتفاء
ِ
ُ
ُ
املؤلف خمس عشــرة
املتزلــة يُ َق ِد ُم
قاعــد ًة تُ كنك من فهــم الدين على
مســتوى جديد بعيدا ً عــن العوامل
التي تُ َغذي العقليات املُتشنجة يدعم
صاحب الكتــاب قراءتــه بالنصوص
املؤسســة ،ويحاو ُل تفســير مايُ َع ُد
إشكاليا ً ومثيرا ً
للجدل وفقا ً للسياقات
ِ
التاريخية ُ
املددة،بداي ًة علينا اإلعتراف
بأ َّن الدين مســألة ُمتعلقــ ُة بالتذوق
َ
ُ
الينفصل
الشك
الشــخصي كما أ َّن
عن تركيبة الذهن البشري إذ كثيرا ً ما
اليقني الواردة في القرآن
ُفهم مفردة
ت ُ
ِ
باملوت وذلك أل َّن اإلنسان التنتهي
الكرمي
ِ
شكوك ُه وأسئلته عن النشوء والبعث
ني
واآلخرة إلــى أن يدركه
ُ
املــوت ويتب ُ
ُ
األبيض من اخليط األســود.من
اخليط
ُ

ُ
يستنبط ســعيد ناشيد قاعدته
هنا
األولى واألساسية وهي أن الدين رهان
شخصي ويستشه ُد مباورد في النص
املؤســس (ال إكراه في الدين) موضحا ً
ِ
بأ َّن عملية تنميط الكائن اإلنســاني
وبرمجته على املعتقدات واآليدلوجيات
تنتهي إلى فســاد الذوق وخسارة تلك
املُعطيات الدينية واإلميانية لرسالتها
بشأن املصير
الهادفة إلى تقدمي إجابات
ِ
ُ
املؤلف
واملآل وفي هذا الصدد يســتن ُد
أيضا ً إلــى آراء الفالســفة واملفكرين
ومايقوله الفيلســوف األملاني كانط
يوحي برؤية ُمتبصرة يرى صاحب (نقد
العقل اخلالــص) أ َّن ســلطة العقل
ُ
ُ
وتظل
ســلَمات الديــن
التشــمل ُم َ
ــلمات خاضع ًة للمشــاعر
س
ُ
هذه امل ُ َ
الشخصية الغامضة.إذن أ َّن الرهانات
الدينيــة مفتوحــ ُة علــى إعتبارات
أنطولوجيــة ،فاليقني غير موجود في
هذه احلياة ومايســتخلص ُه ناشــيد
مدعم باخلطاب القرآني.
ُ
تكافؤ الطرق
.القاعــدة الثانيــة تتعلــقُ مبفهوم
التعدديــة الدينية وشــرح مكونات
هذه القيم في القــرآن الكرمي ورصد

صيغ وأســاليب تكرس مبــدأ تكافؤ
الطرق فــي النــص املُقــدس وبهذا
يكون ســعيد ناشيد أقرب من الفهم
الصوفــي الذي يرفــض املُفاضلة بني
ُ
الطــرق ويقــو ُل جنيد البغــدادي أن
الطريق إلى اهلل بعدد أنفاس البشــر.
ُ
الكاتــب إلى موضوع
ينتقل
ومــن ثم
ُ
الثوابــت في الدين فبنظــره أ َّن هناك
شواه َد تؤك ُد عدم حتجر الدين وغياب
مصطلح السنة أوسع مما
الثوابت.وأ َّن
َ
ُ
ويشــمل كل اإلبتكارات التي
فهمناه
تنف ُع البشرية بقطع النظر عن هوية
صاحبها.إضافة إلى ذلك أ َّن ثمة أقواال ً
حتثُ على اإلجتهاد في شــؤون الدنيا
وعــدم التقيد بتجارب غيــر ُمجدية.
يشــرح ناشــيد متون قواعد
وهكذا
ُ
ُ
ويناقش مسألة احلجاب
املتدين العاقل
وإســتحالة قيام الســام بني فئتني
تعتقــد األولى بأن َ
اهلل يأكل جســدا ً
ومايجب اإلشــارة إليه في هذا
آخــر)
ُ
املضمار هو أســبقية الشريعة على
العقيدة بحيثُ أن املروق في الدين هو
بإنكار الشــريعة وال العقيدة في حني
ُ
نعرف أن الشــريعة هي تأويالت
نحن
وإجتهادات للفقهاء عاشــوا في ظل
ظروف وأوضاع تاريخية ألقت بظاللها
تفكيرهم.ويضم محورُ آخر
على منط
ُ
من الكتاب مقارن ًة بــن جتارب الغرب
القاسية وجناحهم في طي الصفحات
الســود من احلروب والتناحــر الديني
فيمــا نحن نتراوح فــي زمن دائري كل
حرب هي متهيد حلــروب جديدة.لذلك
من العبث توقع إنهيار حضار ٍة تتجدد
مــع كل أزمــ ٍة ونهــوض مجتمعات
تعوزها جرأة اإلعتراف واملراجعة.زدْ على
َ
َ
املؤلف يستيع ُد
ماسلف ذكره أ َّن
كل
اإلرث املنســي من التفسير العقالني
والصوفــي خصوصــا ً ماتتضمنــه
مؤلفــات إبــن عربــي والزمخشــري
ويعتق ُد بـــأن وجها ً آخر من معضلتنا
يكم ُن في ســيادة العقل احلسي على
العقــل النظــري أو غلبة التفســير
احلرفي على حســاب التفسير اجملازي.
يحاكي املؤلف أســلوب نيتشــة في
الفصل الرابع من كتابه إذ يتلقى من
إمرأ ٍة الوصايا عن احلب والدين واحلياة.
وهي رمز للمعرفة والعقالنية واملتدين
املُتصالح مع الذات واآلخر ،وأعيد نشر
حوارين مع املؤلف في الفصل اخلامس
واألخير,يُذكر أن أسلوب سعيد ناشيد
يتسم بالهدوء في املعاجلة والصراحة
ُ
في تشخيص العاهات واجلرأة املُتعقلة
في الدفــع بالعصابيــة املُتولدة من
الفهم املُتشدد للدين إلى السطح.

صاحبي ..واللوحة األخيرة
وحاضر معي أينما أكون كما هو حاصل
في هذه األمســية وانا اتنزه في حديقة
الزوراء بصحبة بيداء فأشعر به واغتبط
عندما تنســاب اغنية جميلة للمطرب
حســن نعمة تهيم بها بيــداء ويرددها
هو فــي اغلب األحيان إضافــة الى اغان
جميلة أخرى لياس خضر وسعدون جابر
وقحطان العطــار ورياض احمد وغيرهم
ثم نضرب موعدا لزيارة املتحف العراقي
أو البغدادي أو أحد العروض املسرحية وما
أكثرها أو معارض الرسم أو دور السينما
فأجده أمامي حاضــرا مفعما باحليوية
واملــزاج الرائق وأجمل ما شــهدناه معا
ســنوات اجلامعة خاصة بعدما أحببت
بيــداء في بدايــة الســنة الثانية فقد
اســتحالت أيامنا أعيادا دائمة واحالمنا
نوارس بيض جتوب االفاق وحســنا فعلت
حينــذاك عندما وثقــت الكثير مما جرى
بصور عديدة بعضهــا ملونة وبعضها
االخر باألســود واألبيض فهذه صورة لنا
في حديقــة الزوراء في وقت الربيع وهذه
عند مدخــل املتحف البغدادي وهذه في
معرض الفنان الرائد فائق حســن حيث
تظهر خلفنا لوحة اخليــول الرائعة اما
هذه الصورة فمع املمثل الفنان راســم
اجلميلي عنــد حضورنا ألحــد عروضه
الكوميدية أما هذه الصورة الغالية فمع
بيداء في نادي الكلية ونحن في الســنة
الثالثة ولن انسى انني اتفقت مع املصور
حينهــا ان يتأنــى في التقاطهــا ريثما
أمتكن من اضحاكهــا لتبدو بضحكتها
وغمازتيها اجلميلتني .
لكــن و يا لألســف لم تســتمر األمور
مثل مــا كانت فقــد انعطفت عالقتي
بصاحبــي الــى منعطف خطيــر بعد
تخرجي مــن الكلية وخطبتــي لبيداء
بستة اشهر وقد شارف العقد السبعني
اجلميل على النهاية  ...فوجئت بصاحبي
يتغير بســرعة هائلة وتختفي مالمحه
اجلميلة الى أخرى متوحشــة وعدوانية
ففــي احد األيــام وبينمــا كنت جالس
في مقهى حســن عجمــي فوجئت به
يقف امامي بهيئة عســكرية ويحملق
في وجهي بال ســبب جنيتــه معه ثم

من اعمال الراحل احمد الربيعي
يســتدير ويختفي مما اقلقنــي ومألني
بالتشــاؤم والهموم وجعلني افكر مليا
بهذا االنقالب املفاجئ فتذكرت العوامل
األخرى التــي تتحكم بــه وجتعله على
شــاكلتها ورغما عني طفــرت دموعي
وانــا ابكي حلالــه وحالــي واعلن موت
صداقتنا العامرة وحتولها الى ذكرى تدق
في عالم النســيان كما يقولون  ...بعد
واقعة املقهــى اخذتنــي قدمي غصبا
عني ألحد املعارض التشكيلية ..فوجئت
باألرض ملئت حرســا وعيــون املارة رهبا
وخوفــا  ,اردت النكوص فلم اســتطع
 ,دخلت مــع الداخلني برغــم قلتهم ,
متعثــر اخلطوات زاهدا في كل شــيء...
فــي اول التفاتة لي وانا ادخــل القاعة
وقعــت عينــاي عليه وتصلبــت رقبتي
باجتاهه حيث يقف بهيئته العســكرية
بصدر القاعة حســبما تهيــا لي  ,دفع
راســي الى االمام بحركة طبيعية منه
وأشــار الى لوحــة على اجلــدار املقابل
فحملقــت فيها بســرعة وخرجت من
القاعة مبا يشــبه الهرب  ...كانت عبارة
عن نخلة البسها الرسام حذاء عسكريا

وبدلة خاكيــة ووضع فــي قلبها تنني
ينفث نــارا حترق العثــوق احململة برطب
ناضج فيســتحيل الى كرات فحم سود
تتســاقط في األســفل  ...عندما صرت
في الشارع احسســت بأوصالي ترجتف
ونظراتي تزيغ وتستنكر كل شيء الفته
ومتتعت مبشــاهدته في االمس القريب ..
الشوارع واالرصفة واحملال والبضائع كلها
أصبحت غريبة وال لزوم لها ,غابت عنها
مظاهر الفرح واجلمال والسالم وتصلبت
وجتهمــت مالمــح النــاس الطيبة مبا
فيهم انا الرومانسي املهووس بالثقافة
والكتــب واملعارض والغنــاء حتولت الى
عدواني قاتــل وقصدت بيــت حبيبتي
بيداء بعد شهر من زيارتي ملعرض الرسم
األخير ألعيــد لها خامت اخلطوبة واخبرها
بقرب التحاقي للجيش وشعوري األكيد
بانني غير قادر علي حتقيق سعادتها وانا
مدفوع ملصير مجهــول باحلرب ..نطقت
كلماتي التي حفظتها بسرعة وصعوبة
وانا مطأطأ الرأس و يا ليتني اســتمريت
بالطأطأة لآلخر ولم ارفع راســي واراها
على تلــك احلالة التي انطبعت بذاكرتي

الــى االبد ..لم تكن بيــداء التي عرفتها
بوجههــا الطافح بالعافية والســعادة
واجلمال لقد كتمت أنفاســها وخنقتها
وها همــا عيناها املقتولتان تراقباني وانا
أتسلل واختفي
ظننــت باننــي ســأخلص واخلصهــا
لتســعد بحياتها وكنت واهما ..ها هي
تطاردني وتتبعني أينمــا أكون ,تتبعني
للجبهات البعيدة في أقصى احلدود ليس
بوجههــا وضحكاتهــا وكلماتها كما
في أيام الكلية امنــا بوجهها ونظراتها
املصلوبة فــي اخر لقاء وذلك ما لم أكن
اطيقه واحتمله ولذلك وطنت نفســي
على نهايتي وطلبتها من صاحبي الذي
غدر بي وزجني في هذا اجلحيم وتوسلت
بالقذائف الزاخرة والرصاص امللعلع عند
خط التمــاس ان يجود بهــا وملا تأخرت
وعزت سعيت لها بنفسي فوطئت لغما
في كمني ليلي
ولم احظ مبــا اردت  ,لم يتم اخلالص من
العذاب  ,بترت قدمي اليســرى ومتاثلت
للشــفاء ثم تســرحت وعينت مدرس
للتاريخ مبدرســة في منطقتي وتزوجت
بفتاة من اقاربي وشــغلت عن صاحبي
القدمي املتحول وعن بيــداء ـ من دون ان
أنسى  -مبا استجد لي بعد اإلصابة
كــر الزمن ووقــع احلصــار وعانيت من
شــظف العيش فزاولت بيــع األجهزة
القدمية واملستعملة في الباب الشرقي
واذا بي أراه يتجول غير بعيد عني ويعمل
حســبما قيل لي في الســوق السوداء
وكنت اشيح بوجهي عنه رغم قناعتي
انه يعرفني حــق املعرفة ,وفي يوم بينما
كنت منهمكا ببيــع مدفأة قدمية ألحد
األشــخاص شــعرت به يقــف بجانبي
ويهمــس لي باالعتذار ويقســم بأغلظ
االميان انه ال ذنب له مبا جرى ويجري معي
ألنه مجرد شــاهد ليس اال ,هززت رأسي
بعدم القناعة فاحتد وســدد ســبابته
بوجهي قائال:ـ
ــ املسؤول األول واألخير عن كل ما جرى
ويجري لك هو انت نفســك ,ســواء في
املاضي او احلاضر او املستقبل!..
ــ انا ..يا ظالم ..انا!..

ــ نعم انت واالخــرون فأنتم كالقطيع
التائه الذي تنهشــه الذئاب متى تشاء
ألنكم عاجزون عن حماية أنفسكم
جلبنكم ونفاقكــم وفرقتكم املتأصلة
فيكم
ــ سامحك اهلل يا صاحبي القدمي!..
ــ نعم ..اهلل يســامحني وال يسامحك
ألنك ال تســتعمل العقل الذي منحك
إيــاه كبقية البشــر ..فهــم يتقدمون
وانت تتراجع للــوراء ..يزيدون البناء وانت
تزيد الهدم في ما بناه اســافك ..تدعي
الوحدانية وتؤمن باألصنام وتقدســها
قوال وفعال ..وكدليل حلسن نيتي جتاهك
اهديــك لوحــة شــبيهه لتلــك التي
رايتهــا في اخر معرض زرته قبل عشــر
ســنني تتنبأ وتعبر عن مصيرك القادم
في االلفيــة الثانية ألثبت لــك براءتي
مما يقع لك وســتجدني شــاهدا عادال
كما كنــت واكون على الــدوام ..ناولني
اللوحة مغلفة وغادر فجمعت اغراضي
وارجعتها ملكانها فــي احد احملال وكلي
لهفه ملعرفة مكنــون اللوحة ..فتحت
غالفها مبجــرد وصولي الى املنزل فكانت
لوحة مميزة بحق وصادمة بالوقت نفسه
 ,تظهــر فيهــا مجموعة مــن التنانني
بشــكل دائــري وهي متســك رزم ملبالغ
من فئة مائة دوالر وتتســلى بنفث النار
بأجتاهها وحرقها وفي الوســط يستقر
قفــص حديــدي كتــب عليــه (قفص
الدميقراطية) يقبع فيه شــخص اعتقد
انه يشبهني حســبما يتهيأ لي يتضور
جوعا ويخرج يده خارج القفص ليتسول
 ...ضحكت في نفســي وعلقت اللوحة
في غرفة االســتقبال ألنهــا اعجبتني
 ..يســاورني قلق وتشــاؤم ممــا يتنبأ به
صاحبي املتقلب.
حسن صكبان  /الديوانية
عضو االحتاد العام لألدباء والكتاب
له:
النخلة واجلرمية ـ (رواية)
محنة اوروك ـ (معلقة شعرية)
رقم الهاتف ـ ٠٧٨١٢٦٥٠٦٧٢
األمييل hasansgban@gmail.com -
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لينا الناصري  ..حضارة بالد ما بين النهرين..
عنوان مشروعي الفني..

نصير الشيخ

ال يتوقف الطمــوح في عالم الفن
عند ح ٍد ما ،فالعقــل املتيقظ مع
الوعي املتفــرد مع اإلســتزادة من
الثقافات ومــن ثم حســن اإلدارة
فــي إبراز مشــروعك .كلها عوامل
تدفعك إلكتشاف عوالم جديدة من
حقول الفــن واإلبداع .لينا الناصري
(ابنة شــقيق الفنان العراقي الرائد
رافع الناصري ،تولــد بغداد ،)1971
عمان والتي
واملقيمة منذ  2005في ّ
تستلهم لوحاتها الفنية وأعمالها
اليدوية في (الرسم والتصميم) من
إرث حضارة ما بــن النهرين ورموز
وأساطير العراق القدمي.
تبلورت موهبتها بالرسم وتصميم
األزيــاء مبرحلة الدراســة اإلعدادية
لتســتمر باالنفتاح على فضاءات
أخرى فــي حقول التشــكيل التي
تالمــس جمهــورا ً واســعا ً يتطلع
بدهشة لعظمة الرموز الرافدينية
املرســومة علــى كل قطعــة من
أعمالها.
عمان العاصمة األردنية وجدت
في ّ
لينــا الناصــري مجالها األوســع
لتطوير قابليتهــا ومن ثم منجزها
الشــخصي فكان معــرض (مهد

احلضــارات في نقــوش  )2009بعد
مشــاركات عديــدة فــي معارض
محليــة ودولية ،والــذي أقيم على
صالة فندق (الرســا) في العاصمة
عمان حيــث كان محوره
األردنيــة ّ
إبراز اآلثار الرافدينية بشكل نقوش
بارزة على مجموعة مــن اللوحات
واملالبس واحلقائــب بطريقة جديدة
ومبتكرة وبالــوان خاصة للتقريب
ألقــرب صــورة لألثــر الرافدينــي
وتعريف اآلخر بــه  ،ومن خالل هذا
املعرض أطلقت التشــكيلية لينا
الناصــري موقعها (أنامــل عراقية
) () www.anameliraqiya.com
ثم (مجموعة أنامــل إلحياء آثار ما
بــن النهرين ) علــى الفيس بوك ،
مهمتها احياء فنون ما بني النهرين
وتقدميها كنمــاذج فنية للمتلقي
عبر التعبيــر احملض حملــاكاة الفن
الرافديني وأساطيره ورموزه .
(رحلتي فــي بالد الرافديــن) عنوان
معرضها الشــخصي الثاني ،2013
كان هــذه املرة بشــئ مــن األلوان
املشــرقة عبر فهم خــاص دونته
الفنانة عبر جملة (إن لم ُ
ــدك
تش ّ
الفكــرة فليجذبك اللــون) من هنا
كانــت االلــوان املقدمة فــي هذه
األعمال نفحات من تفاؤل وإشــراق
مستمر لتلك احلضارة العظيمة.

لينا الناصري

أعمال أخذت تســميات عدة (عبير
احلضــارة ،مدينــة وقمر ،شــبعاد،
وردة بابليــة ،مملكة احليوان ،أســد
بابلي ،الص ّياد ،آلهــة العني ...إلخ)،
هذا العمل املســتمر كله تنشيط

ملشــاعر الذات العراقية بصورتها
اإلنســانية ونقلهــا مــن مرحلة
النكــوص واأللم لفقــد آثارنا الى
مرتبة بث البهجة من خالل نوعية
العمل ومضمونه.

بعدها أقامــت (مجموعــة أنامل املاء وهجرة اجلاموس واملشــاحيف
إلحياء آثار ما بني النهرين) معرضها املقلوبة ،وهناك انانا مرتدية السواد
(فــن وحضارة) علــى قاعة مجلس (بلبــاس بنات الهــور) متكئة على
األعمــال العراقي ،وعن هذا املعرض قصبة من هول املشهد.
قالت لينا الناصري (في هذا املعرض نســأل الفنانــة املصممــة عــن
وحتت إشــرافي وإدارتــي وتنظيمي مشــاركتها األولــى فــي عــرض
مت الدعوة خلمس فنانني عراقيني تصاميمها لربيع  2017حتت عنوان
قد ُ
ّ
مبدعني لتقــدمي أعمالهم على ان (من ديرة َهلي) واملتكونة من عشــر
تكــون لوحاتهم ضمــن اجلو العام قطع حيث الربط بني املاضي واحلاضر
لآلثــار الرافدينيــة ،وأقيم املعرض من خالل إستحضار نقوش رافدينية
مت للمشاركني برســمها علــى القطــع املقدمة
وقد ُ
بحضور واسع ّ
ّ
معي دروع من تصميمي
شــكلَت املســتوحاة مــن الزي الســومري
الكتابة الصورية العراقية القدمية واألكدي واآلشوري مع إضفاء حداثة
في التصميم وإختيار اللون مضافا ً
اخلط الرئيسي عليها).
وحلي
ونظر
متحمســة
وألن الفنان ذات
إلكسسوارات
تصميمها
الى
ُ
ثاقــب فهــو يعي التحــوالت التي مكملة للمجموعة مستوحاة من
يشــهدها وطنه ومبــا ينعكس في تــاج امللكة (شــبعاد) مع تصميم
أعماله ،من هنا تــرى لينا الناصري كارت خاص للمجموعة.
إنها توقفت عنــد موضوع كبير أال الفنانة لينا الناصري احلاصلة على
وهو أزمة مياه األهــوار وجفافها ،شــهادة دبلوم تعليم بدرجة إمتياز
حيث جســدتها فــي لوحة (طيف من قســم الفن تعمل اآلن إلكمال
انانا) والتي إكتنــزت فكرتها من إن دراســتها هذه السنة في تصميم
طيف إنانا يجئ ملكان املاء (األهوار) األزيــاء وإجنــاز وتقدمي مشــروعها
فيجد كوخ قصــب خُ ّ
ط عليه نص للحصــول علــى دبلوم مــن (icl
ً
مســماري تغيرت مالمحــه ،وماءا )international college in London
راكدا ً وطيورا ً ت ُهاجر تِباعاً ،ألستكمل بعــد اجتيازهــا عدد مــن الدورات
رؤيتــي الفنية عبــر لوحــة (آه يا التثقيفية منهــا (دورة خزف ،دورة
مدينتــي) مصورة فيها تشــققات قراءة فخار عبــر العصور ،ودورة في
األرض بعد جفاف األهوار وإنحســار تاريخ الكتابة  /اللغة العربية).

ّ
تتحول إلى صيغة مرئية
الرواية ...حين تنفلت من الحبر و
تونس  -هدى الهرمي:
ال تســتأثر الرواية باالبــداع وإمنّا هي فرع
الفن
هم من شــجرة األدب املُتج ّذرة من ّ
ُم ّ
همــة واملُعتمدة
فكانت احد روافــده امل ُ ّ
على احلبر ،لينصاع للسرد والوصف وذلك
الصــراع القائم بني الشــخصيات ،وهي
تعتمد على قواعــد فنية جتعلها ُمنفردة
في صيغــة االبداع ومختلفة عن ســائر
الفنون األخرى.
بينما تُعــ ّد الســينما نوع مــن الفنون
القائمة على الصــورة و الصوت ،و يتم ّيز
بتقنيات و سمات عديدة جعلته يستحوذ
على االبداع املرئي ،بشكل ماتع في طرحه
ملواضيــع معرفية و وثائقيــة ال تخلو من
التأثيــر ،و رمبا هو محاولــة ناجحة أيضا
مهمته
للموازنة بني القضايا االنسانية و ّ
الفنيــة و املبهرة بشــكل بصري ،و لكن
من خــال تلك اجلدل ّية القائمة بينه و بني
الرواية ،التي طاملا تناولت الواقع االنساني
بــكل ابعــاده و جتلياته لكــن بنتف من
اخليال و هو امر مثيــر و جذاب لرصد هذا
االقتباس الذي ّ
ظل ُمفتعال القتحام عوالم
الرواية و البحث في عمق شــخصياتها و
هواجســهم التــي تختال بــن الوهم و
احلقيقــة و االمل و االلــم ...فهل ميكننا
اســتنادا لهاتــه اجلدلية ان نُعــزّز قيمة
الســينما و تقنياتها املرئيــة في الولوج
الــى اغوار الرواية بنجــاح ،و اضفاء املزيد
من االبهار للعمل االدبي بصناعة عمالقة
تُ ّوســع امداء الرواية من دون تشــويه او
اســفاف في حق االبداع و مصادرة جلهود
الكاتب ؟

دراسة
علوان السلمان
النــص الســردي..مغامرة حاملــة..
كاشفة ..رائية ..متجاوزة للواقع يخوض
غمارها منتج(قاص) بلغة مشــحونة
بايحاءاتها اخلالقة ملشاهدها املستفزة
لذاكرة املســتهلك(القاريء) والنابشة
خلزانته الفكرية لالجابة عن اســئلتها
والكشــف عما خلف الفاظها الرامزة
وتشــكلها اجلمالي الرافض للتأطير..
واملوقظ ملكامن الشعور..
انه صورة من صــور الوعي االجتماعي
الذي هــو انعكاس للوجود االجتماعي..
وســيلته اللغة وغايته االســهام في
بناء االنســان وتهذيب الذوق..اذ يتحول
فيــه املســتهلك(القاريء) الى فعالية
مشحونة باحلركة والتساؤل..
وباستحضار اجملموعة القصصية(أنا
واآلخر) التي نســجت عواملها النصية
انامل القاص نهار حسب اهلل واسهم
االحتاد العام لالدباء والكتاب في العراق
على نشرها وانتشــارها..2018/كونها
نصوصا تتشــكل على وفــق تصميم
قائم علــى التكثيف وااليجاز واالختزال
مع اقتصــاد لغوي ينم عن اشــتغال

يُع ّد عصرنا احلالي عصــر ثقافة الصورة
بامتيــاز ،حيث اجتاحت الوســائل املرئية
بــؤرة التلقّ ي ،بــل و جلبــت اليها امناط
حديثة الستقطاب فضاءات الدهشة من
خالل فرض ســلطتها على عديد اجملاالت
االبداعيــة و الفنيــة ،لتتنامــى صناعة
الصورة و الصوت بعــد االفالم الصامتة
التــي رُجمت باحلوار ،و خالل مائة ســنة
ق ّدمت الســينما اهم عمالقــة االدب و
خاضت جتربــة االقتباس لروايــات عاملية،
كما تخ ّلصت من تقنياتها الكالســكية
من خالل التشــاكل الزمانــي و املكاني
مما اكســبها عمقا ملحوظا و رونقا اخر
شجع اخملرجني السينمائيني على صناعة
ُمســتق ّلة ،فق ّدمــت جلمهورها العريض
مأدبة مرئية و ساهمت بشكل او باخر في
انتشار هذه الروايات املُلهمة لها.
اجللي أ ّن الســينما ،اســتطاعت جذب
و
ّ
جمهــور عريض مــن ُقــراء االدب بعد ان
انحازت الــى العمل الروائي و احدثت ذلك
التوافق و االنســجام ،مع اضافة ملســات
تقنية و حبكة درامية ،اسهمت في جناح
فتوهجت النصوص
العديــد من االفــام ّ
الروائ ّية لتُضفي عليها جودة و ســحرا و
شاعر ّية ،و ّ
لعل رواية
" التيتانيــك " التي ظلت مغمورة لفترة،
لكــن النجــاح اخلُرافــي للفيلــم أهله
لدخول قاموس غينيس لالرقام القياسية
بحصوله على  11اوسكار.
و مــن االعمــال الروائية التــي قدمتها
الســينما بصيغة مرئية مبهرة و َع ّرفت
مبؤلفيهــا ،روايــة " العطــر " لباتريــك

روسكنيد  ،اضافة الى العديد من الروايات
التي منحتها شــهرة و عمقا و جدية في
املعاجلة الدراميــة برغم ضعف حبكتها
الفنية و الشكلية منها رواية " احلب في
زمن الكوليرا " لغابريال غارسيا ماركيز و
" شفرة دافنشي" لدان براون.
و متاشــيا مع ما عرفته السينما العاملية
من تنامي ظاهرة اقتباس االعمال الروائية
و حتويلها الى افالم ،فقد اكتسحت ايضا
العالــم العربي و أثــ ّرت بصفة ملحوظة
على الســينما العربية ،ممّا فســح اجملال
لها ان تُ ّوطــد عالقتها باجلمهور العريض
و تعــرف نُقلة نوعية مثــل فيلم "دعاء
الكروان" لطه حسني و "الرباط املقدس"
لتوفيق احلكيم و " االرض " لعبد الرحمان
الشرقاوي.
و برغــم االختــاف اجلوهري بــن االدب و
السينما من حيث البنية الفنية و اسلوب
التلقي ،فقــد كانت العالقة بينهما على
غاية من العمق و االثراء ،مما جعل السينما
خير مجال يُعتمد عليه في سبيل انتشار
الكاتــب بقطع النظر عــن الترجمة الى
عديد اللغــات االجنبية ،و اضحى اقتباس
العمل الروائي واحدا من اقصى ما ميكن ان
يطمح اليه اي كاتب للحصول على اكبر
قاعدة شــعبية تضمن العماله البقاء و
الرسوخ.
و لعــل جنيب محفوظ هو اكثر من ُحظي
التوهج االســتثنائي في الســينما
بهذا
ّ
العربية ،من خــال مجموعة من الروايات
التي حتولــت الى افــام و اقتحمت وعي
اآلخــر املتلقــي البســيط ،لترتقي الى

مصاف االثار الفنية و االنســانية اخلالدة
الى يومنا هذا.
فهو يُع ّد من عمالقة الروائيني في العالم
العربي  ،و أول كاتب عربي حاز جائزة نوبل
لــاداب ،و اضافت اعماله الى الســينما
املصريــة الكثير من العمــق مبحاكاتها
للواقــع لتُخ ّلف بصمــة ُمؤثرة في القرن
املاضي ،و اســهمت بشــكل او بآخر في
انتشــار رواياتــه امللهمة لدى شــريحة
مهمة من القراء.
من اهم اعمالــه الروائية التي حتولت الى
افــام رواية " اللص و الــكالب " و " زقاق
املدق" التي ظلت محفوفة باالبهار و ذلك
التأثير املت ّوج بروعة االقتباس .
ا ّما السينما البوليوودية فهي ال تخلو من
االقتباس ايضا ،فقد ح ّول اخملرج ســاجناي
روايــة "ديفداس" الشــهيرة الى فيلم ،و
هي للروائــي و القاص البنغالي ســارات
تشــاندرا ،و قد تباينــت طريقة املعاجلة و
جســدت روح
الطــرح لكنها في النهاية ّ
الروايــة و بقيت ناقال أمينــا لهاُ ،مضيفا
عظمة بصر ّية و حبكــة درامية هائلة .و
يُع ّد هذا العمل نسخة ثالثة و حديثة بعد
ثمانية عقود ليصبح مدخال مرئيا ،تط ّرق
الى حال الهند في بداية القرن العشرين ،
و مبستوى تقني ُمتطور و استعمال هائل
للمؤثرات اخلاصة ،و املُالحظ ان ســاجناي
برع في احلفاظ على التشــويق مع احلرص
على امانة نقل ســير االحداث في الرواية،
و استحدث بذلك حركة وطنية حداثية
فــي االدب الهنــدي ،و كانت مناســبة
الستحضار الشخصية املَنس ّية الى حيز

الوجود مرة اخرى.
لكن لنا ان نتســاءل عن اشياء كثيرة قد
تتع ّرض اليها الرواية من خالل اقتباســها
و تطويــع احلبر الى مشــهد مرئي ،و في
هذا االطــار يرى الروائــي االيطالي البرتو
موزافيا ان الرواية قد تتعرض فيها اشياء
للحــذف و االقصــاء عندما تتحــ ّول الى
فيلم ،الن للسينما حدودا و هي تستطيع
ايضا ان تنجز اشــياء رائعة و ُمدهشة ال
يســتطيعها األدب من اجل انشــاء واقع
جديد متاما.
اما الفيلســوف و الروائي االيطالي أمبرتو
ايكو فهو يقول " ليس سهال دائما التعبير
في الفيلم عن أشياء موصوفة على الورق
 ،أشياء سوف يفهمها القارىء آليا" .
لذلك ال تخلو بعض االعمال السينمائية
من تشويه للرواية فنيا و ادبيا و لعل "ذاكرة
اجلســد" لكاتبتها احالم مستغامني خير
مثال على ذلك اضافة الى رواية " العجوز
و البحر" ألرنست
همنغــواي و احلاصلــة على جائــزة نوبل
لألدب حتى انه حني شــاهد الفيلم خرج
قبل نهايته صارخا في الظالم " ليســت
هذه قصتي ".
و من جانب اخر تُعد صناعة االفالم الروائية
جتارة ُمربحة و اســتثمارا جيــدا لالرباح
و جنــي اهتمام النقاد مــع حصد اجلوائز
العاملية ،اذ جتــاوزت َمبيعات افالم الروائي
ستيفن كينغ و هو اشهر كاتب رعب 350
مليون نسخة و بلغت اعماله املُستوحاة
من عوامله الروائية و املُقتبســة ما يقارب
 214عمــا متنوعــا بني افــام قصيرة و

طويلــة ،و يكفي القول ان هناك ما يقارب
 25عمال سينمائيا و تلفزيونيا ُمقتبس من
رواياته جاري اعدادهم للعامني املقبلني.
امــا أجاثا كريســتي فهي تُعــ ّد اعظم
كاتبــة للروايات البولســية حتى اآلن  ،و
ُقــدرت مبيعاتها اكثر من مليار نســخة
مــن رواياتها ،لتتص ّدر االفالم املُقتبســة
من رواياتها شــبابيك التذاكر في قاعات
عاملية.
ان ُ
الك ّل يَجزم ان املستقبل للصورة املرئية
و ان العمل الســينمائي اصبح ُمنفتحا
اكثر ،و ُمكتســحا بق ّوة لوجدان املُت ّلقي
املثقف و االعتيادي على ح ّد السواء ،و هذا
في ح ّد ذاته رهــان للرواية و رمبا مخاطرة،
لكن ّ
يظل احلسم للكاتب فيما يراه جديرا
بابداعــه دون الوقــوع حتت طائــل قانون
العرض و الطلب.
و مــن دون احلكــم علــى جتــارب العديد
فاننــا نعيش اليوم على وقع الســينما
كمســاحة جذب لنصوص و شخصيات
أدبية في كامل اصقاع العالم ،و حســب
كلــود موريال و هــو الذي يُعــد من أهم
ُكتاب الســينما و ُم ّ
نظريها " ان السينما
تتمتع بأكثر الوسائل اقناعا في اقتناص
الشاعري اوال النها ال ُت ّمده.
أي
االختــاف،
و فــي خضــم االئتالف و
ّ
مســتقبل للرواية بعد ان تنامت صناعة
الصورة بشــكل ُمتطور و ذو نسق سريع،
في ّ
ظل نزعة استهالك ّية نحو اقتحام كل
ما هو مرئي و ُمريــح مقابل عالم الكتب
ّ
الشاق الذي يُكابد في عصر هذا االنفتاح
البصري الشاسع .

االنا واآلخر وقلق الواقع
عميق يعتمد التقاط اجلزئيات وصياغة
رؤيوية ترقى من احملسوس الى الذهني..
اضافة الــى انها تنســج عوالم الروح
والوجود من حيث (شــكلها وصداها ال
من حيث املعنى) على حد تعبير سارتر..
كونها نصوص تولد من خياالت حوارية
مســتندة على مقولــة فاعلة فعلها
الحد املبدعني تشكل بؤرة السرد وعلى
وهج عاطفــة املنتج تنضــج كفعل
قصصي قصير جدا حالم ..مســتبطن
اسرار اآلخر النفسية ومحقق لها..
(أحصيت ايامي بعدما تنبهت حلبيبتي
وهي تقطف الشــيب مــن حليتي..ولم
أنزعج او اســتغرب من جتاوزي اخلمسني
من العمــر وال حتى من خصال الفضة
التي رصدتها شــريكة عشقي..نصف
قرن من الكد وانا مازلت اعيش سهراتي
احلمر في نهاية االســبوع واســتكمل
غزلي الصباحي عبر الهاتف وانا منطلق
الى عملي بهمة شاب عشريني..كنت
اقرأ في اليوم ســاعة او اكثر واستمع
ملوسيقى الكمنجات السريعة مما يؤكد
فاعلية حواسي اخلمس على نحو جيد..
وفي احدى قراءاتي لالديب املصري الكبير
طه حســن اعجبــت مبقولته(طوبى
ملن جمع بــن همة الشــباب وحكمة
الشيوخ)..وكأنه كان يثني على تنظيم

حياتي..وال أخفــي دوره الكبير في حثي
على استرجاع شكلي الشبابي واخفاء
حليتــي البيضاء..ولكننــي لم أجن من
شــكلي اجلديد سوى خســارتي لذلك
الشــاب الكامــن بداخلــي واحلكيم
القابع في فكري..مما افقدني لذة احلياة
بطبيعتها وألصق بي وصف التصابي)..
ص 9ـ ص..10
فالنص يتأســس على اضاءة معبرة
عن حلظة شــعورية مكتنزة باضائتها
ومنسجمة بايجازها الدال على حقلها
الداللــي فكريــا ووجدانيــا مبواءمتها
للعصــر باســلوب حداثي يشــير الى
زخم من التكثيف االســلوبي والفني
لتحقيــق فعله مبا يحملــه من معنى
ايحائــي مكتــظ باســلوبية التضاد
املعبرة عن احلالة النفســية املأزومة..
مع تعدد ظالل الرؤية املنبعث من دائرة
الوعي السردي املؤطر بعوامله املشهدية
ودالالتــه املوحيــة بتقنيــات فنيــة
واســلوبية كالتنقيط(النص الصامت)
الــدال على احلــذف والذي يســتدعي
املســتهلك(املتلقي) مللء ســواداته..
اضافة الى الرمز االســتعاري الذي هو
اداة فكرية للتعبير عــن قيم غامضة
لغــرض تصعيد التكنيك الســردي..اذ
فيه تســمو التجربة بتوليفة جتمع ما

بني الواقعي والتخييلي..
(منذ صداقتي االولــى مع القلم..بدأت
أســطر ما أؤمن به مــن وجهات نظر
وآراء أزعجت السلطات وهو االمر الذي
عرضني للمالحقة والتشــرد..لم أكن
خائفا مما قد يواجهنــي من متاعب ..ال
بل كنــت اجد متعتي وجل ســعادتي
ســاعات الهرب..ال ألني أحد أبطال هذا
الزمــان ولكنــي كنت مؤمنــا مبقولة
املؤلف الفرنســي البير كامو(الثقافة
هي صرخة البشر في وجه مصيرهم)..
ويــوم انتهــت اللعبة وجدت نفســي
ماثال أمام املشــنقة أردد املقولة ذاتها
ألخيــف املصير الــذي ينتظرني..اال انه
ما من شيء تغير ســوى حبل االعدام
الذي التــف بارادته حول عنقي )..ص76
ـ ص..77
اختزال النص
فاملنتج يترجم احاسيســه وانفعاالته
الداخلية خللق نص رؤيوي متميز بعمقه
ودراميته احملركة لعوامله..اذ انه يركز على
العناصر الشعورية والنفسية اخلالقة
جلدلية(الــذات واملوضــوع) بترجمة ما
يدور في ذهنه وفي دواخله من انفعاالت
منتجة لنص الرؤيا فــي اطاره البنيوي
مع جتــاوز املألوف واالنطــاق في فضاء

الوجــود الكوني وصوال الــى اللحظة
االنفعالية املولــدة للوظيفة اجلمالية
املتمثلــة فــي االدهاشــية املفاجئة
ليكــون خطابــه محققــا لوظيفته
االنفعالية باستعمال الطاقات احلسية
والصوتيــة والفكرية عبــر بناء يفجر
اللغة باســتثمار خصائصها بوصفها
مادة بنائية لصور ايحائية تتكىء على
االيجاز واالختزال واثارة اخليال بتوظيف
اجملاز املعبر عن حلظة التوهج...مع نهاية
خاطفة متعالقة والعتبة االستهاللية
ونتيجة لها..كونها تبلور الرؤيا النصية
املعبرة عــن الذات فتعكــس القيمة
احلقة للروح االنســانية وما يختمر بني
طيــات فكرها بقــدرة تعبيرية متكئة
على رمزيــة تكتنزها البنيــة النصية
اخملتزلــة لها باعتمــاد اجلملة الفعلية
املسهمة في تسريع السرد وصوال الى
اللحظة االنفعاليــة املولدة للوظيفة
االسلوبية االدهاشية املستفزة لذاكرة
املستهلك(املتلقي)..
(في ليلة مجنونة كلها شوق..رن جرس
البــاب واذا بقصاصــة ورقية ملصقة
على اجلرس كان قد كتب عليها مقولة
لالديــب الكولومبي غابريل غارســيا
ماركيز(لــو كنــت اعــرف ان هذه هي
آخــر اللحظات التــي اراك فيها لقلت

لك(اننــي احبــك) دون اي مقدمــات..
اطلقت العنان لعواطفي وحررت فكري
من سجنه االدبي ..ولم اجد الصبر حتى
الصباح ورحــت افتش عنهــا في كل
صوب النقل اعترافــي ولهفتي اليها..
وعلى الرغم من ساعات البحث الطوال
لم اجد اي دليل لطيفها..وفي ساعات
الصباح االول وصلت الى مكان عملها
وكان قد كتب علــى مكتبها..املكتب
شاغر والشركة بها حاجة الى موظفة
جديدة)..ص..100
فالقاص يحاول اســتنطاق اللحظات
الشــعورية عبر نســق لغوي قادر على
توليد املعاني من اجل توســيع الفضاء
الداللي للجملة الســردية مع اعتماد
الرمــز النصــي املكثف خللــق ومضة
قصصية مشــبعة بلحظتهــا برؤية
باصرة لوعي الفكــرة وحتقيق اضاءتها
باعتمــاد اللفظــة املوحية..املتميــزة
باالنسيابية والتدفق..
وبذلك قدم القاص نصوصا قادرة على
توليد حقول تسهم في اتساع الفضاء
الداللي للجملة السردية باستيعابها
ملعطيــات النص القصير جــدا وثرائه
العميق في االختزال والتكثيف والقدرة
على االدهــاش واخللق الفنــي املكتنز
بالرؤى واملعاني..

نسأل الفنانة
المصممة عن
مشاركتها
األولى في عرض
تصاميمها
لربيع 2017
تحت عنوان (من
ديرة هَلي)
والمتكونة
من عشر قطع
حيث الربط
بين الماضي
والحاضر من
خالل إستحضار
نقوش رافدينية
برسمها
على القطع
المقدمة
المستوحاة من
الزي السومري
واألكدي
واآلشوري مع
إضفاء حداثة
في التصميم
وإختيار اللون
مضاف ًا الى
تصميمها
إلكسسوارات
وحُلي مكملة
للمجموعة
مستوحاة من
تاج الملكة
(شبعاد)
مع تصميم
كارت خاص
للمجموعة.

برغم االختالف
الجوهري بين
االدب و السينما
من حيث البنية
الفنية و اسلوب
التلقي ،فقد
كانت العالقة
بينهما على
غاية من العمق
و االثراء ،مما
جعل السينما
خير مجال
يُعتمد عليه
في سبيل
انتشار الكاتب
بقطع النظر
عن الترجمة الى
عديد اللغات
االجنبية ،و
اضحى اقتباس
العمل الروائي
واحدا من اقصى
ما يمكن ان
يطمح اليه اي
كاتب للحصول
على اكبر قاعدة
شعبية تضمن
العماله البقاء و
الرسوخ

الملف
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ترجمات
ُ
انبعاث وردة
روبني داريّو
ترجمة :دّ .
بسام الب ّزاز
عليك ،يا صديقتي املسافرة،
سأقص
ّ
ِ
حكاية
كان لرجل وردة
نبتت في قلبه
وردة
ْ
تص ّوري! كان يرى فيها كنزه وذخيرته
كان يرعاها بحنان
الوردة احلبيبة الرقيقة كانت معبودته
الغالية
يا آليات ال ّر ّب!
والوردة كانت أيضــا عصفورا ،عذبة
الكالم ،ذك ّية العطر .لشــذاها تأثير
دفق ســحري لطيف كدفق منبعث
من جنمة معطرة.
ُ
عزرائيــل ذات يــوم ببيت الرجل
وم ّر
فســمر نظرَه في الوردة،
الســعيد،
ّ
فارتعشت املســكينة وداخلها األلم
ُ
ملــك املوت
واحلــزن .فعزرائيــل هو
الشــاحب القاســي .راحــت الورد ُة
ُ
احملتضرة تلفظ آخر أنفاســها وجتود
بالغم
مبا تبقى لها من رمــق ،فامتأل
ّ
أنســه
قلب من كان يرى فيها َ
واحلزن ُ
صــوب اإلله
وســعادته .فرفع بصره
َ
الط ّيب وقال:
لم تري ُد أن تســلبني الوردة
 يا إلهي! َعلي؟
التي
َ
أنعمت بها ّ
ــت
مس ْ
ورقت في عينيه دمعة أبو ّية ّ
َ
شغاف قلب اإلله الرؤوف ،فتف ّوه بهذه
الكلمات:
تنعم باحلياة،
 يــا عزرائيل ! دع الوردةْ
واقبض بدلها ،إن شئت ،أ ّية واحدة من
ْ
ورود حديقتي الزرقاء.
فاستر ّدت الورد ُة سحرَ احلياة.
في ذلك اليوم ،رصــد أحد الفلكيني،
من مرصده ،أفو َل جنمة.
،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،
*بانتظار جمال أسفل التاغادا
نيكوال غواليانوني
ترجمهــا عــن اإليطالية يوســف
وقاص
تع ّرفــت على فيوال أثنــاء عودتي من
تورونتو ،حيــث كانوا قد أرســلوني
إلعــادة كتابــة ســيناريو لشــاعر
فرنســي كان قد وضع في رأســه أن
سيتم تصوير
ميارس اإلخراج .ثم كان
ّ

روبني داريّو

الفيلم ,الحقاً ,في نفس املكان.
ولكــن هــل يصنعــون أفالمــا ً في
كندا أيضاً؟ أال تكــون نفس القصة
احلميميــة ،الوجوديــة اجلديــدة أو
السارترية؟ وقبل ّ
كل شيء هل كانوا
ســيدفعون أجرتــي؟ كنــت في أثر
ليوني ،سكورتســيزي ،كالياري ,ومن
الكنديني كنت أعرف فقط ســترات
ّ
احلطابني والبرد الذي كانوا يقاومونه
يهمني أي
بنفس الســترات .لم يكن ّ
شيء آخر عدا ذلك.
كنت أحــاول أن أكتــب قصة فيلم،
فيلمي أنا .كنت قد وصلت إلى النهاية
تقريبا ً  ...نعم ،باختصار،االستعراض
املعتاد ألعوام التســعينيات – جدال
مراهقني وسط لفافات من احلشيش،
نســاء وبطالة – ولكنــه يبقى دائما ً
فيلمــاً ،وحاملا انتهي من كل ما يجب
علــي أن أفعله ،سأرســله إلى أحد
ّ
املنتجني .حتى لو أنهــم لن يفتحوا

املغ ّلف أبداً ،ســأكون علــى أي حال
واحــدا ً مــن أولئــك الذيــن يبعثون
السيناريوهات إلى شــركات اإلنتاج.
كان بإمكانــي أن أمضي قدما ً هكذا
لعــدة أعوام أخرى ،ويــا ح ّبذا ،دون أن
أجهد نفسي كثيراً.
في يوم من تلك األيام الصيفية عدمية
حدتها عدم
الفائدة ،التي زادت مــن ّ
وجود جهاز مك ّيف في السيارة ،ألنني
كنت في قيظ أول الظهيرة جالســا ً
منصة بائع سمكات
على مقعد أمام ّ
الزينة احلمــراء في حديقــة لونيور،
ديزني الند روما اجلنوبية .ثمان وستني
ألف متــر مربع في قلــب حي «يور»،
محاط بهندســة معمارية فاشية،
بحيرات اصطناعية وعاهرات.
حدد لي موعدا ً في هذا
كان مز ّودي قد ّ
املكان .ملا كنت ذهبت إليه مطلقا ً في
فصل آخر من العام ،ولكن في شــهر
آب كان أملي الوحيد ألجلب إلى البيت

بعضا ً من احلشيش متوسط النوعية.
كان جمال شــخص أرعن ومسكني،
تونســي ،الــذي كان ميضــي نصف
حياته في ســجن ريجينا تشــيللي,
والنصــف اآلخر في ترويــج اخملدرات.
كنّا قد أصبحنا أصدقاء بعدما طلب
مني في إحدى األمسيات أن اصحبه
بالدراجة النارية إلى قسم اإلسعاف
في مستشفى سان كاميللو .وافقت
ألننــي اعتقدت أنه مريض ,أو أنه كان
يريد أن يزور أحــدا ً ما .إمنا كان يريد أن
يبيــع مثقبا ً ألحد املمرضني .كنت قد
استلطفته فوراً.
كنت أنتظــره بالفعــل منذ نصف
ســاعة بــن التاغــادا والعجلــة
البانورامية– نفس العجلة التي كنت
أراهــا وأنا طفل بينمــا كانت تبتعد
خلــف الزجاج اخللفي للســيارة بني
غيوم النيكوتــن ،في كل مرة عندما
كنا نرجع فيها مــن عطلة الصيف

ومنر من حي يور .كان البالغون حينها
ال يشغلون بالهم من التأثير السلبي
لدخان التبغ وال بفتح النوافذ.
مكان مريع مدن مالهــي آخر القرن،
بقايــا ترفيــه متّ دفنها حتــت حطام
الكآبة ،يسكنها أموات أحياء يبحثون
عن النسيان.
الشــمس فــوق الــرأس والقدمــان
ســتَان
تطفحان بالعرق داخل حذاء ْ
سميث ،ولكن ملاذا لم أغادر بعد؟ ّربا
السمكات احلمراء فقط هي في وضع
أســوأ من وضعي .ســجينات داخل
أكياس من النايلون حتتوي على سائل
مغليُ ،م َع ّلقة على ّ
خطافات ملونة.
ألنهن ال
محظوظات
هــن
على األقل
ّ
ّ
تتذكر َن أي شيء كل عشر ثوان.
في احلقيقة ,ســارة تركتني من أجل
فنــان ينحت متاثيل إتروســكية ,وأنا
كنت ال أســتطيع أن أواسي نفسي.
كانت قد غادرت البيت وأخذت معها

اصدارات
ِق ْ
ســم البنفســج» جلمــال
القيسي :رواية الشاهد والشهيد
جمال القيسي
الرواية الصــادرة حديثا عن «اآلن
عمان تتناول ضمن
ناشــرون» في ّ
أحداثها مطلع تســعينيات القرن
املاضي ،وهي الفترة التي شــهدت
العديد من االنهيارات على الصعيد
السياســي ،كما شــهدت بداية
التحــوالت التي ترســخت في ما
نشهده حال ًيا في البلدان العربية.
الكاتــب الذي صدر له في القصة:
«ليــل أبيــض» و»كالم خطيــر»
و»شــرفة أرملة» ،يســتفيد أيضا
مــن مهنته كمحــام ،ومن خبرته
اإلعالميــة ،فــي نســج األحداث
بطريقــة منطقيــة مدهشــة
ومقنعة للمتلقي ،ومن املؤكد أنه
لم يدخر جهدا في البحث املعرفي
والتقصــي في غير حقــل علمي
لبنــاء النص وتشــييده بكل هذه
الدقة.
وتؤسس رواية «قسم البنفسج»
للكاتب جمال القيســي على ما
يشــبه مراحل من السيرة الذاتية
التي متتــد منذ العــام  1990إلى
العام  2008علــى وتيرة من الزمان
الصاخــب باألحــداث والوقائــع
واجملريات ،ويكون معها بطل الرواية
شاه ًدا وشهي ًدا في آن م ًعا.
وحتكي الروايــة ،التي تقع في نحو
 240صفحة من القطع املتوسط،
قصة شاب عربي ينتمي إلى تنظيم
سياسي ،ينفعل مع األحداث التي
جتري في فلســطني عبر املشاركة
فــي احلــراكات االحتجاجية التي
تندلع في اجلامعة.
وتتطرق الروايــة إلى أحداث دخول
العراق للكويــت وتداعياتها التي
يتعــرض معهــا العــراق لعدوان

يعتمد الســرد الروائي في «قسم
البنفســج» علــى ســياقات
متواشجة تتعلق باألسرة والعائلة
وصراعاتها التي تكشف التحوالت
االجتماعيــة ،بينمــا يذهــب في
السياق الثاني إلى الفضاء الوطني
والقومي وتناقضاتــه وإحباطاته
التي تفضــي بالبطل في كلياتها
إلى املصح النفســي فــي رمزية
قــد تعني اســتحالة القدرة على
استيعاب الواقع املرعب.
ســم البنفســج» من
وتعــد « ِق ْ
الروايــات العربيــة القليلة التي
تناولــت تفاصيل احليــاة اليومية
لنــزالء املستشــفيات العقلية،
وتسلط الضوء الكثيف على هذه
الفئة التي تتعــرض لوبال الظلم
والتهميش وانعدام الرعاية الطبية
النفسية.

ثالثيني ،وتصور تفاعالت الشــارع
العربــي واألردنــي واالنشــراخات
ّ
والتشظيات التي انعكست على
أبناء األمة.
في الوقــت الذي يكون فيه البطل
بال أب وال سند ،بعد أن توفي والده
في حادث سير مرعب بالتصادم مع
مركبة يقودها مراهق أرعن ،يتعرض
الشــاب الذي درس الشريعة بح ًثا
عن اهلل لالعتقال ،ويخرج بوساطة
عمه اجلنرال ذي املكانة في الدولة
ّ
وهــو ما يعرضه للتشــكيك عند
التنظيم.
ويعود بعــد ذلك للدراســة التي
يتعرف خاللها إلى حبيبته وزوجته
أمــل ،ثم بعد مســافة زمنية من

األحــداث العاصفــة والتوتــرات
السردية يكتب في إحدى الصحف
التي توفر له منصة للتعبير باسم
مستعار ،وخالل ذلك يُعرض عليه
الترشــح لالنتخابات في مواجهة
عمه الذي يحظــى بقبول الدولة،
فيتعرض خملاطر وتهديدات حقيقية
يقابلهــا بصالبــة لكن املأســاة
تدهمه برحيــل والدته التي كانت
متثل له كل معاني األمل والصمود
والبطولــة مــا يفت فــي عضده
ومناعته وصحته النفسية.
وتأخــذ األحداث منحى بوليســ ًيا
حينما يتم خطفه وإيداعه القسم
القضائي في مستشفى األمراض
العقلية وهنــاك تتكفل املصادفة

بترتيب لقــاء البطل (فارس) بنزيل
املستشفى الطبيب النفسي
«يعتمد الســرد فــي الرواية على
سياقات متواشجة تتعلق باألسرة
والعائلة ،التي تكشــف التحوالت
االجتماعية»
(ميشيل) املدان بجرمية قتل ،حيث
يقدم له الرعايــة التي تنقذه من
املوت أو اجلنون.
ومــن خــال املونولــوج الداخلي
مليشيل تتبني العالقة التي تربطه
بفارس؛ فاملراهــق األرعن الذي كان
يقود الســيارة التي تســببت في
مقتل والد البطل مــا هو إال (آدم)
ابن ميشيل.

الناقــد والباحــث عبــد الغفار
العطــوي يبحــث (كتابــات في
النسوية)
صدر عن احتاد ادباء وكتاب البصرة،
بالتعــاون مع دار كيوان دمشــق،
وبدعم من شــركة اســيا سيل،
كتاب مع  21كتــاب ألدباء البصرة
مبناســبة انعقاد املربــد الدورة 33
فــي اذار  ،2019الكتــاب عبارة عن
عشرين مقالة كتبت في النظرية
النســوية ،يحمل العــدد ( )14من
اصداراته.
وعبد الغفار العطوي ناقد وكاتب
وباحث ،من ادبــاء البصرة ،مهتم
بالنســويات واالســام الثقافي،
صــدرت له ثالثة عشــر كتاب في
النقد النســوي واالسالم الثقافي
أهمها (ثقافة اجلســد قــراءة في
الســرد النســوي ،التحــدث مع
الروايــة ،املــرأة صــورة مختلفة،
هرمنيوطيقا القران).

أربع حقائب مليئة وكنزة الكشــمير
لنيمان ماركوس التي كان قد أهداني
إياها فــي عيد امليالد .كانت قد تركت
علب األحذية الفارغة فقط ،متناثرة
فوق األرضية لتلك الشقّ ة املؤ ّلفة من
حجرة واحدة في شارع دي كابيلالري,
والتــي كانــت قد حت ّولــت فجأة إلى
تعمها الفوضى.
خزانة ّ
ملا كنت رأيتهــا ثانية أبدا ً وهي تختار
ســتار الدوش ،تطهو على الطريقة
تشد عنق زجاجة نبيذ
املكســيكية،
ّ
أحمــر ،تســتهلك لفافــات من ورق
التواليت ،تو ّرطني في حميات غذائية
لغايــة اليوم الذي كانت تستســلم
بفشل ذريع وقد أنهكها اجلوع .يكفي
أن أعثر على النقود لشراء تذكرة إلى
نيويورك -كنت ّ
أفكر .لكنت سافرت،
ووجدت عمــاً ودفعت كلفة دورة في
وربا،
اإلخراج الســينمائي لدى ّ .NYU
من يدري ،لكنت تعرفــت على امرأة

حياتــي ولتذهب ســارة إلى اجلحيم
وكل فنّانــي النحت الذيــن يعملون
على شاطئ الالتسيو.
اثناء ذلك ،بينما أحد ما كان يقصف
بلغــراد ،كانت عائلة غب ّيــة حتاول أن
تصيب املصابيح ُ
بكرات البينغ بونغ.
كانوا سيئني في التســديد ،أصوات
نشاز وابن غليظ.
ّ
ألخفف
علي أن ابتكر شــيئا ً ما
كان ّ
من قلقي .عادة ما كنت أمارس الرهان.
كان مجديا ً دائما ً تقريباً .عشر كرات:
اثنتان تصيبان الهدف ولكان جمال قد
وصل خــال بضع دقائق ،ثالثة أخطاء
ولكنت قد عدت إلى البيت .أعود إلى
البيت! ولكن بسمكة حمراء.
خــارج الالنيور كانت توجد ســيارات
مركونة ،أناس يعبرون ،جداجد ,وكانت
هي موجــودة أيضاً :فيــوال! كنت ال
اعرف أين أتوقف بنظري .كانت متشي
متباهية وواثقة من نفسها ،وهي جت ّر
خلفها اللطافة ،اجلنون والســخرية.
رمبا بســبب جزمات كيرل بوي ,كانت
ت ّ
ُذكرني بديزني ديوك ،أجمل ســاقني
في العالم.
وكأنــك خارجة مــن أحد
«تبديــ َن
ِ
مسلسالت الستينيات».
«ملاذا؟».
اجلعة وسأرويه لك».
«فلنشرب ّ
بعد أربعة أشــهر ،كنت في سريرها
ّ
أتصفح اجلريــدة الختيار أي
الياباني
فيلــم نريد أن نذهب ونشــاهده في
الســينما ،رغم أننا كنا نعرف ،نحن
االثنني ،أنه ال شيء وال أحد في العالم
لكان استطاع أن يزحزحنا ال من تلك
الشقة وال من ذلك السرير .كان يجب
االســتحمام ،اختيار املالبــس التي
يجب ارتدائها ،العثور على الســروال
الداخلي فــي قعر املــاءات ،التع ّرق،
عقد ربــاط األحذية ،تقــدمي الطعام
ّ
للقطة ،الشكوى من كمية الطعام
ّ
القطــة ،تنظيف
الــذي تلتهمــه
األسنان بنفس الفرشاة ،ومن ثمّ ،ربا
بسبب طيف ابتسامة معكوس في
املرآة ،أن نبدأ من جديد .فمن األفضل
ترك فكرة اخلروج فورا ً وأن نبقى هناك
احلب طــوال الليــل والنهار.
منــارس ّ
ّ
حــل من جديد.
كان عيــد امليالد قد
كنت محظوظا ً فــي تلك املرة أيضاً.
مجددا ً
كان جمال قد دخل الســجن
ّ
والسمكة كانت ميتة.
*ضفة ثانية

شعر
دمع األماكن
مستوحاة من أغنية (األماكن )
التي جتلدني دائما
حسني القاصد
عندما تخنقني لن أسألك
صباح ِخل َت ُه مستقبلك
عن
ٍ
عن خطايانا التي كنا لها
هيت لك
كلما تهرب ..قالت :
َ
أنت ال تدري  ،وال ينتابني
مهملـــَك
أنني قد كنت فيها
َ
عندما وجهي على وجهي غفا
عثرت عيني فباست أرجلك
وتوسلت الذي أنقصنا
ينتقي لي حلظ ًة قد أكملك
لم اكن اعلم اني هكذا
انت ال تدري ؟؟ إذن لن أسالك!!!!
ها أنا دم ٌع يغني دائما
األماكن كلها ( مشتاكة) لك
األماكن...
األماكن...
ليس لي
أنت ال جتهلها كي جتهلك
هاهنا كنا جلسنا ثم لم...
ثم ماذا...؟بعد (لم)كي أشملك
االماكن كلها ليست هنا
كيف اودعت االماكن مقتلك
كلمات املاء ال تقوى على
أجلك
قلق الذكرى
لوقت ّ
ٍ
ها هنا انت ،وها أنت هنا ...
ها هناك االن ،لن احتملك
االماكن عندما اسمعها
اجلد املعنى بها كي حتملك
عبق النارجن يهذي كلما
فر طفل الشوق ان يكتملك
فم
وانا قشة بوح في ٍ
لم يجد بوحا وها قد بسملك
موعد يهذي ،وخوف ال يرى
فم كم ق ّبلك
ووصايا من ٍ
ادهس التفكير مجنونا به

ثم أهذي اآله كي استبدلك
صدأ ٌ ميأل ألوان يدي
دلـــلك
صدأ ٌ يأكل قلبا ّ
كنت احتاجك عمرا ،رمبا
صر ُت احتاجك موتا خذلك
فم
ابتعد جدا ،هنا عطر ٍ
وهنا (كلك) لن يستكملك
ال تكن قربي ..وخذ قربي فال
ْ
تتمثل بي لكي استسهلك
وذراعي صح ّرت ْه ادمعي
كان ينساني لكي يختزلك
ايها العبد الذي كم ضاق بي
سأموت االن كي احتفلك
ناعم
وسألقاك مبوت
ٍ
زمان ك ّبلك
وسننجو من
ٍ
يا نواح الثلج  ،يا اغنيتي
(نشتاكـ) لك
األماكن وانا
ُ
**************************************
َ
سرطان ...
قيس مجيد املولى
ببعض
حاولت الراوي ُة إشــغالي
ِ
َ
السرير
تلم
شراشف ّ
احلكايا وهي ُ
التاســع
الطابــق
شراشــف
ِ
ملشفى ( نيودلهي َمدينتا )
حاولت اإلصغا َء
ُ
لكن ُجدرا َن املبنى كانت تردُ على
عواء ال ّريح والبرق
ِ
امليت ال يعود
تردُ أن
َ
***********************
حني بدأ النزف رويدا رويدا
بأدوات
قلت للطبيب وهو يُشرِّ ُح
ُ
ِ
اجلنب األيســرَ املالصق
اجلراحــ ِة
َ
لرئتي
أبيض كاحلليب
دمي
َ
هل ترى أن َ
************************
ٌ
وضع في
صــراخ آخ ُر على رجــل ِّ
تابوت
ٌ
وصراخ على ر َ ُج ٍل آخر
خرج توا ً ساملا ً من ذكرياته
َ

اعالن
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برعاية األمانة العامة لمجلس الوزراء

 167مليون دوالر

مبيعات المركزي
بغداد ـ الصباح الجديد:
بلغت مبيعــات العملة األجنبية بالبنك املركزي
العراقــي ،أمس األربعــاء 166.82 ،مليــون دوالر،
مقارنة مببيعات بلغــت  164.85مليون دوالر مبزاد
الثالثاء ،بارتفاع قيمته  1.97مليون دوالر.
ووفقا لبيانات املركزي العراقي أمس ،بلغ ســعر
الصرف  1190دينــارا ً لكل دوالر ،في املزاد املنعقد
مبشــاركة  29مصرفاً ،إضافة إلى شــركة حتويل
مالي واحدة فقط.
وقال املركــزي ،إن املبيعات املنفذة هي نتائج مزاد
يوم غد (اليوم) اخلميس ،موضحا ً أن إجمالي البيع
الكلي بلغ  185.16مليون دوالر.
وأضــاف البنك ،أن حجم املبالــغ املبيعة لتعزيز
أرصدة املصارف في اخلــارج بلغت  165.92مليون
دوالر ،في حني ُقدر إجمالي النقد املبيع بـ 900ألف
دوالر.
ويكون بيع املبالغ احملولة حلســابات املصارف في
اخلارج بسعر  1190دينارا ً لكل دوالر ،كما أن البيع
النقدي سيكون بالسعر نفسه ،بحسب البيان.

نمو الناتج المحلي
المصري

القاهرة ـ رويترز:
قالت وزارة التخطيط املصريــة أمس األربعاء إن
منو الناجت احمللي اإلجمالي املصــري ارتفع إلى 5.5
باملئة في الربع الثاني من الســنة املالية -2018
 ،2019من  5.3باملئة في الفترة ذاتها من الســنة
السابقة .تبدأ السنة املالية املصرية في األول من
متوز وتنتهي في  30حزيران.
وتنفذ مصر إصالحات اقتصادية قاسية مرتبطة
باتفاق قــرض بقيمة  12مليــار دوالر ألجل ثالث
ســنوات من صندوق النقد الدولــي وقعته في
تشرين الثاني .2016
وكان مصــدران حكوميان أبلغا رويترز أمس أن منو
الناجت احمللــي اإلجمالي املصري ارتفع إلى نحو 5.6
باملئة في النصف األول من السنة املالية -2018
 2019من  5.2باملئة قبل عام.
وتســتهدف مصر منــوا بنســبة  5.8باملئة في
ميزانية السنة املالية احلالية.
لكن اقتصاديني اســتطلعت رويتــرز آراءهم في
وقت ســابق من هذا الشــهر توقعوا منو اقتصاد
مصر  5.3باملئة في الســنة املاليــة التي تنتهي
في حزيران ،من دون تغير عن التوقعات في مسح
سابق أُجري قبل ثالثة أشهر.

صحيفة ألمانية :ال حياة

ألوروبا من دون الغاز الروسي
الصباح الجديد ـ وكاالت:
قالــت صحيفــة «دي فيلت» األملانيــة ،إن طلب
أوروبا على الغاز الطبيعي يتزايد باستمرار ،فيما
يتقلص إنتاجها له بسرعة كبيرة.
وذكــرت الصحيفة ،أن الــدول األوروبية أصبحت
تعتمــد بشــكل متزايد علــى اســتيراد الغاز
الطبيعي ،ألن إنتاج حقول الغاز األوروبية الكبرى
تراجع كثيرا في الســنوات األخيرة .فعلى سبيل
املثال ،احتياطي حقل غرونينغن في هولندا ،الذي
يوفر حاليا سدس اإلنتاج األوروبي للغاز ،سينتهي
بحلول عام  2030وسيغلق احلقل بالكامل.
والحظت الصحيفة ،أن إضافة الى تراجع اإلنتاج،
أخذ الطلب على الغاز يزداد بشــكل متسارع في
أوروبا ،ليصل في  2017إلى  491مليار متر مكعب.
وأشــارت الصحيفة إلى أن هذا الطلب ســيزداد
الحقا وســتضطر دول االحتاد األوروبي ،الستيراد
 409مليارات متر مكعب من الغاز مع حلول عام
 ،2025وهو رقم قياسي مطلق.
وأشــارت الصحيفة ،إلى أن شــركة «غاز بروم»
الروسية ،توفر  43%من استهالك االحتاد األوروبي
للغــاز الطبيعي ،وســيزداد هذا املؤشــر بحدة
مع تشــغيل خط «السيل الشــمالي »-2وخط
«السيل التركي».
وســيبقى الطلب على الغاز الروسي عاليا ،وفقا
للصحيفة ،ألنه أرخص بكثير من الغاز املستورد
من مصادر أخرى ،مبا في ذلك من الواليات املتحدة.
وشــددت  ،Die Weltعلى أن الغاز املسال ،وبرغم
تزايد الطلب عليه في العالم ،إال أنه يبقى أغلى
سعرا من الغاز الطبيعي الروسي.

اتحاد الغرف التجارية يقيم ندوة للقطاعين
الحكومي والخاص لحل األزمات التجارية

بغداد ـ الصباح الجديد:
برعايــة رئيــس الــوزراء عادل
عبد املهدي عقــد احتاد الغرف
التجاريــة العراقيــة ،امــس
االربعاء ،ندوة مشــاركة القرار
التجاري بــن القطاع احلكومي
والقطــاع اخلاص حلــل االزمات
التجاريــة فــي مقــر االمانة
العامة جمللــس الوزراء وحضرها
روؤســاء الغــرف التجارية في
احملافظــات واقليم كردســتان
وممثلي الوزارات وعدد من اعضاء
مجلس النواب.
ونقل رئيس اجللسة األمني العام
جمللس الــوزراء الدكتور مهدي
العالق فــي كلمة لــه حتياته
وتبريكاته الــى االدارة اجلديدة
لالحتاد ،مؤكدا ان املنهاج الوزاري
للحكومة تبنى محورا اساسيا
هــو تطويــر القطــاع اخلاص
وتنشــيط الصناعة والتجارة
والزراعة والســياحة إذ تعمل
االمانــة العامة جمللــس الوزراء
على اعداد ورقة لتسهيل بنية
االســتثمار وتنميــة االقتصاد
الوطنــي على أن يجــري طرح
سلسلة اجراءات على مجلس
الوزراء االســبوع املقبل لدعم
وتنشيط القطاع اخلاص.
ودعــا العــاق املشــاركني في
النــدوة الى اخلــروج بتوصيات
واقعيــة خلدمــة االقتصــاد
الوطني.
مــن جهتــه ،قال رئيــس احتاد
الغــرف التجارية العراقية عبد
الــرزاق الزهيري« :يــوم مميز في
تاريخ االسرة التجارية العراقية
وهي تلتقي بهذا اجلمع الكبير
من ممثلي ومســؤلي احلكومة
وبرعايــة كرمية من لــدن دولة
رئيس الــوزراء وهذا ما يعبر عن
حــرص الســلطة التنفيذية
لتفعيل املشاركة احلقيقية بني
القطــاع العام والقطاع اخلاص
من اجــل الوصول الى الطريقة
املثلــى لتحقبــق االهــداف
االساســية التــي جــاء بهــا
البرنامج احلكومي وخاصة على
مستوى االقتصاد الوطني بغية
اجناز مهام التنمية االقتصادية
واالجتماعية املستدامة».
واشــار الى ان «وجــود القطاع

ان المنهاج الوزاري
للحكومة تبنى محورا
اساسيا هو تطوير
القطاع الخاص وتنشيط
الصناعة والتجارة
والزراعة والسياحة إذ
تعمل االمانة العامة
لمجلس الوزراء على
اعداد ورقة لتسهيل
بنية االستثمار وتنمية
االقتصاد الوطني

جانب من الندوة

اخلاص واحتاد الغــرف التجارية
العراقية دليــل حرص من اجل
التوصــل الى حلــول حقيقية
لبعض املشكالت التي تعترض
عمــل هذا القطــاع ليعبر عن
حقيقــة دوره الريــادي خلدمة
االقتصاد الوطني وزيادة اسهام
هــذا القطاع في النــاجت احمللي
االجمالــي فضال عــن تنظيم
العالقة التجاريــة بني القطاع
اخلاص واحلكومة».
وأكــد الزهيــري أن «النتيجة
تتمثــل فــي حتقيــق االهداف
اخملطــط لهــا لتطويــر عمل
القطاعات االقتصادية من اجل
زيــادة االيرادات غيــر النفطية
وحتسني ميزان املدفوعات».
وأوضــح ان لألســرة التجارية
العراقية تاريخ حافل ومشــرف
منذ تاريــخ الدولــة العراقية
احلديثة وكان لها الدور االيجابي
في بناء اقتصــاد متنوع ومتني
أســهم مســاهمة فعالة في
بناء اقتصاد البلــد وكانت ايام
مجدهــا فــي العهــد امللكي
وذلــك بســبب قــوة القوانني

التي تدعــم القطــاع اخلاص
إذ اعطــت احلكومــة للقطاع
اخلاص الــدور املميــز واكتفت
بعض املؤسسات التي تدار من
قبل الدولة وعلى ســبيل املثال
مؤسســة التمور واملؤسســة
النفطية .ولفت الى ان االزمنة
اختلفت واختلفت االفكار وبدت
الدولة هي املسيطرة على زمام
االمور وبدا القطــاع العام هو
من يرســم سياســة القطاع
اخلاص مما ادى الى اندثار املعامل
واملصانع وهجرة رؤوس االموال
وتفاءلنا خيرا بالتغيير بعد عام
 2003وكتبــت احلكومة نهجا
ودستورا اعطى القطاع اخلاص
حرية احلركــة وكتب مصطلح
اقتصاد السوق ولكن لم يطبق
شــيء على ارض الواقع وبقت
القطاعات احلكومية مهيمنة
على القرار ما عدا االستيرادات
العشــوائية التــي خدمــت
لألســف الشــديد اقتصادات
دول اجلوار وكأن اموالنا وثرواتنا
وجدت لتحقيق أهداف اقتصاد
دول اخرى».

واكد رئيس احتاد الغرف التجارية
العراقية ان «هناك مشــكالت
عديدة تواجــه القطاع اخلاص
واهمها انعــدام لغة التفاهم
واختالف الرؤى ما بني احلكومات
املتعاقبة وعدم وجود فلســفة
ونهج واضــح لالرتقاء بالقطاع
اخلــاص ،منبهــا ان املشــكلة
االزلية في العراق هي ان الدولة
تنظر للقطــاع اخلاص على انه
هو من يجب أن يبــادر في أخذ
دوره الريادي في البناء والقطاع
اخلــاص ينتظر مــن احلكومة
ان تبــادر في تقــدمي الدعم له
وبالتالــي هو عجز عن اخذ دوره
والدولة بقيت متفرجة».
داعيــا ً الدولة الــى وضع حلول
او ايجــاد نهج بتبنــي القطاع
اخلاص من كــون أنها اصبحت
احلاجة ملحة في رسم سياسة
وخارطة طريق لكيفية النهوض
بالقطاع اخلاص من منطلق أن
ال يبنى قطاع خاص قوي ومتني
من دون دعم الدولة ولناخذ دول
اجلوار مثاال لذلك».
وبــن ،ان «هناك دعــم لرجال

االعمــال احملســوبني لبعــض
اجلهــات السياســية لكــن
هذه احلالــة لم تعــط ثمارها
االيجابية ولم نرى اي مخرجات
لها لدعــم اقتصادنا احمللي ،وان
عجز بعض االجهزة احلكومية
ومنها جهاز القياس والسيطرة
النوعيــة وتعدد اجلهــات في
املنفذ احلكومية سمح لدخول
البضائــع الرديئــة مــا عكس
الصــورة الســلبية للتاجــر
العراقي».
وأشــار الزهيري ،الى ان «االسرة
التجاريــة املتمثلــة بأكثــر من
مليــون منتســب موزعني على
الغالف التجاريــة العراقية هي
القوة الفعالة فــي بناء اقتصاد
البلد اذا ما توفرت االرادة وسهلت
بعض القوانــن واعطت للتاجر
العراقي دوره الفعال».
واقترح الزهيري «تشــكيل جلنة
متخصصــة يكون احتــاد الغرف
التجاريــة العراقية جــزءا منها
علــى أن تتولــى الــوزارات ذات
العالقة تقدمي دراســة للقوانني
التــي تعيــق العمــل التجاري

ومقترحــات تعديلهــا كذلــك
القوانني املهمــة التي لم تفعل
وتكون هــذه اللجنة مــن وزارة
التجارة وعضوية االمانة العامة
ووكالء الــوزارات ومنهــا املالية
والزراعــة والتخطيط والصحة
والداخلية وبعــض الهيئات ذات
العالقــة وتعطى مــدة  30يوما
إلكمال مهامها واشــراك االحتاد
في اللجــان االقتصاديــة داخل
احلكومة العراقية».
وأضــاف« :نوكــد علــى تطوير
القطــاع املصرفي فــي العراق
فيمــا يخص التحويــل اخلارجي
والتســهيالت املصرفية وتقدمي
القروض امليســرة للتجار ورجال
االعمــال وتخفيــف الشــروط
القاســية واعطاء مهلة كافية
للتســديد ليتمكــن التجــار
من التســديد ودعــم احلكومة
جملالس االعمال التجارية اســوة
بدول العالم ومــا لهذه اجملالس
املشتركة من دور ايجابي خلدمة
اقتصاد البلد» ،مطالبا ً بان يكون
هناك قرار حكومــي لتبني هذه
اجملالس.

إيرادات آبل تتراجع في نهاية 2018
الصباح الجديد ـ وكاالت:
أعلنت شــركة آبل أن مبيعاتها
لنهاية العام كانت مخ ّيبة لألمل
مع تراجــع إيراداتها نتيجة تدني
نتائــج هواتف آي فــون واخلالف
التجــاري مــع الصــن ،غير أن
صافي أرباحها بقي في مستواه
مدعو ًمــا بنمــو اخلدمــات التي
تقدمها ومنها املوسيقى واألفالم
والتطبيقات.
وأظهرت إيرادات الربع األخير من
العام  2018تراج ًعا بنســبة 5%
إلى  84.3مليــار دوالر ،ولو أن هذا
الرقم جــاء أعلى من توقعات آبل
في مطلع الشهر ،وهو ما سمح

تقـرير

وهو مــا يعتبر نادرًا ،إذ ســجلت
آبــل في الســنوات األخيرة زيادة
منتظمة في صافي أرباحها.
وفي وقت حترص آبــل على إثبات
تنوع نشــاطاتها ،لتكــون أقل
اعتمــادًا علــى هاتفهــا ،بلغت
إيــرادات خدماتهــا مــن البث
التدفقي واحلوســبة السحابية
والدفــع اإللكتروني والتطبيقات
وغيرهــا  10.9مليــارات دوالر ،ما
يفــوق توقعــات احملللــن ،الذين
حتدثوا عن  10.8مليارات دوالر.
وســمحت اخلدمات للشــركة
باإلبقــاء على اســتقرار صافي
أرباحها مــع حيويــة مبيعاتها

ألسهمها بتسجيل ارتفاع بنحو
 4%في املبــادالت اإللكترونية في
البورصة.
وعانت إيــرادات آبل مــن تراجع
عائــدات أجهزة آي فون بنســبة
 15%إلــى  52مليار دلــوالر ،وهو
تراجــع ناجــم بصــورة خاصة
من تدنــي املبيعات في الســوق
الصينيــة .وانهــارت عائــدات
اجملموعة في هذه السوق الهائلة
وحدها بنســبة  27%إلى 13.16
مليار دوالر.
وبقــي صافــي أرباح آبل شــبه
مســتقر عنــد  20مليــار دوالر،
بتراجع طفيف جــ ًدا قدره ،0.5%

لألجهــزة غير آي فون ،مثل آي باد
وأجهزة ماك وساعات آبل وغيرها.
وكانت آبل حــذرت بأن مبيعاتها
لنهايــة العام ســتكون مخ ّيبة
لألمــل ،باملقارنة مع مــا كانت
تتوقعــه فــي اخلريف ،بســبب
التباطؤ االقتصــادي في الصني،
واحلــرب التجاريــة بــن بكــن
وواشنطن.
كما يشــير احملللــون إلى تخمة
ســوق الهواتف الذكية ،وسعر
أجهزة آي فــون املرتفع ،في وقت
تواجــه فــي الصني منافســة
شديدة من شركات محلية ،مثل
هواوي وشاومي.

النفط يرتفع متأثرًا بالعقوبات على فنزويال

إيران تخطط لزيادة إيرادات الخام  20مليار دوالر
الصباح الجديد ـ وكاالت:
نقلــت وكالــة مهــر لألنبــاء عن
وزيــر النفط اإليرانــي بيجن زنغنه
قوله أمس األربعــاء إن بالده لديها
مجموعة من اخلطط لزيادة إيرادات
اخلام مبقدار  20مليار دوالر.
ولم يحــدد زنغنه حقــول النفط
املستهدف تطويرها.
وكانت أعادت الواليات املتحدة فرض
عقوبات على قطاع النفط اإليراني
فــي تشــرين الثاني املاضــي وقال
مسؤولون أمريكيون إنهم يعتزمون
وقف صادرات النفط من اجلمهورية
اإلسالمية بالكامل.
الى ذلــك ،ارتفعت أســعار النفط
أمس األربعاء في الوقت الذي فاقت
فيه اخملاوف بشأن حدوث اضطرابات
فــي اإلمدادات بعد فــرض الواليات
املتحدة عقوبات على قطاع النفط
في فنزويال أثــر الضغوط الناجمة
عن اآلفاق القامتة لالقتصاد العاملي.

وبلغــت العقود اآلجلــة خلام غرب
تكساس الوسيط األمريكي 53.43
دوالر للبرميــل مرتفعة  12ســنتا
أو  0.2باملئة عن ســعر التســوية
السابقة.
وارتفعــت العقــود اآلجلــة خلام
القياس العاملي برنت  21ســنتا أو
 0.3باملئة إلى  61.53دوالر للبرميل.
وأعلنت واشــنطن يوم االثنني عن
عقوبات على صادرات شركة النفط
اململوكــة للدولــة بتروليوس دي
فنزويال (بي.دي.في.إس.إي) مما يقلص
تعامالت شركات أمريكية تتعامل
مــع شــركة النفــط الفنزويلية
اململوكة للدولة.
وبالرغم من أن التحرك دفع أسعار
النفط لالرتفاع ،فإن األســواق بدت
مرتاحــة قليال إذن أن العقوبات تؤثر
فقط علــى إمــدادات فنزويال إلى
الواليات املتحدة.
في الســياق ،قــال وزيــر الطاقة
الروســي ألكسندر نوفاك أمس إنه
ال توجــد تقلبات ت ُذكر على اإلطالق

في أســواق النفــط العاملية جراء
االضطرابات التي تشهدها فنزويال
عضو أوبك ،لكن من الصعب تقييم
أثرها في املستقبل.
وأبلــغ نوفــاك الصحافيــن أنه ال

توجد حاليــا أي خطط للدعوة إلى
عقد اجتماع طــارئ للمنتجني في
أوبك وخارجها لبحث اتفاق خفض
اإلنتاج العاملي في ضوء الوضع في
فنزويال.

وكانت موســكو أدانــت العقوبات
«غيــر القانونيــة» التــي أعلنت
واشنطن فرضها على شركة النفط
الوطنية الفنزويلية للضغط على
نظام الرئيس نيكوالس مادورو.

وقال دميتــري بيســكوف املتحدث
باســم الكرملــن للصحافيني إن
«السلطات الشــرعية في فنزويال
وصفــت بالفعل هــذه العقوبات
بأنها غيــر قانونية .ميكننا أن ندعم
متاما ً وجهة النظر هذه».
فرضــت واشــنطن العقوبــات
على شــركة النفــط الفنزويلية
اململوكــة للدولة بهــدف «تغيير
سلوك» احلكومة ،وفق وزارة اخلزانة
األميركية ،بعد أن اعترفت واشنطن
األســبوع املاضي بزعيم املعارضة
خوان غوايدو رئيسا ً بالوكالة ودعت
مادورو الى التنحي.
ووصف بيســكوف العقوبات بأنها
«تدخل سافر في الشؤون الداخلية
الفنزويليــة» وتنــم عــن حالــة
«منافســة غير قانونيــة» .وأضاف
أن روســيا سوف تســعى جاهدة
حلماية مصاحلها «في إطار القانون
الدولي».
وقال وزير اخلارجية الروسي سيرغي
الفــروف إن العقوبــات اجلديــدة

«تنتهك كل ما هو قائم من املعايير
الدوليــة» ،وتظهر مســارا ً لتغيير
النظام في فنزويال.
وقال الفروف إن «الواليات املتحدة ...
اتخذت علنا مسارا لتغيير النظام
بشــكل غير قانوني» وأضاف خالل
مؤمتر صحافي أن روســيا «ستفعل
كل شيء لدعم احلكومة الشرعية
للرئيس مادورو».
وبعيدا عن فنزويال ،يشــير احملللون
إلى الضعف االقتصــادي باعتباره
أحد العوامل التي تقابل تلك املؤثرة
على املعروض.
ويتباطــأ منو االقتصــاد العاملي في
ظل نزاع جتاري بني الواليات املتحدة
والصني وهما أكبــر اقتصادين في
العالم.
ومن املقرر أن يدشــن مسؤولون من
واشــنطن وبكني جولة جديدة من
احملادثــات التجارية أمس تهدف إلى
تسوية نزاعاتهما التي فرض خاللها
الطرفان رسوم استيراد كبيرة على
سلع الدولة األخرى.
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نعمت عباس*

ساحة االحتفاالت تضيف بطولة التحدي

اتحاد الدراجات النارية يسعى لتشييد مضمار
دولي وتأسيس نادي العراق للسيارات

رائجة لدى الشباب العراقي.
مــن جهته اكــد رئيــس االحتاد
العراقي املركزي للدراجات النارية
رائــد البياتــي ان وزير الشــباب
والرياضــة مــن الشــخصيات
الداعمــة لكل ما من شــأنه ان
يرتقــي برياضة العــراق ومن هذا
املنطلق قدمنا شــرح مفصل عن
واقع رياضــة الدراجات النارية في
العراق واخلطوات التي مت الســير
بها لالنضمام الــى االحتاد الدولي
والبطــوالت التي ننــوي اقامتها
ومنهــا ضــرورة تأســيس نادي
تخصصي للســيارات والدراجات
النارية وتشــييد مضمار ليكون
بوابة مشرعة الســتقطاب اكثر
عدد من محبي هكذا فعالية.
وزاد بالقــول عقدنــا االجتمــاع
االول لكافــه قاده التشــكيالت
اخلاصة لرياضــة الدراجات النارية
من أجــل الشــروع بالتحضيرات
واالســتعدادات إلقامــة بطولة
التحــدي الكبــرى لفئــة الفري
ســتايل والدراك رايســت ودخول
املوكب الرئاســي اخلــاص باالحتاد
املركزي حيث ضم االجتماع كبار
وعمالقــة الدراجــات النارية في
العراق من اجليــل األول ومن لهم
باع كبير ومتميز في هذا املعترك
ونســعى جاهديــن ان تكون هذه
البطولة هي االفضــل في تأريخ
الرياضة العراقية.

بغداد ـ سيف المالكي*
مســاعي االحتاد العراقي املركزي
للدراجات النارية لتشييد مضمار
بغداد الدولي وتأسيس نادي العراق
للسيارات والدراجات النارية فضال
عن اقامــة بطولــة التحدي في
ساحة االحتفاالت.
واكد الدكتــور احمد رياض خالل
لقائــه رئيــس االحتــاد العراقي
للدراجــات النارية رائــد البياتي
واعضاء االحتاد ان رياضة الدواجات
الناريــة اصبحت مــن الرياضات
احملببة لدى الشــباب كونها تعنى
بالســرعة واالثارة وهو ما يجذب
الشباب ويســتقطبهم والبد ان
تكون هناك حاضنة ترسم معالم
بطوالتهم وحتدد اقامة انشطتهم
وهو ما موجود اليوم حتت مسمى
االحتاد العراقــي املركزي للدراجات
النارية.
واوضــح ان االحتاد قدم لنا شــرح
مفصل عن عملهم ونشــد على
ايديهم ونعزز جهودهم ملسعاهم
لتأســيس نادي العراق للسيارات
والدراجات الناريــة ضمن االندية
التخصصية والعمل اجلاد إلقامة
بطولــه التحــدي فــي ســاحة
االحتفــاالت الكبــرى فضال عن
جديتهم لتشــييد مضمار بغداد
الدولي وهو مــن اخلطوات املهمة
التي ستكون سببا التساع رقعة
هذه الرياضة التي اصبحت سلعة

الوزير العبيدي يستقبل احتاد الدراجات النارية

اليوم 4 ..مباريات في دوري الكرة الممتاز
بغداد ـ الصباح الجديد:
اســفرت مباريات أمــس في اجلولة
 14من املرحلــة االولى لدوري الكرة
املمتاز ،عن تعــادل امليناء والديوانية
ســلبيا في ملعب الفيحــاء ،وفوز
احلدود علــى أمانة بغــداد بهدفني
مقابــل هــدف واحد فــي ملعب

التاجي ،وتســتكمل اليوم اخلميس
مباريات اجلولة باقامة اربع مواجهات
ساخنة اذ سيضيف فريق السماوة
منافسه الشرطة في ملعب االول،
ويلتقي فريق الصناعات الكهربائية
فريــق النفط في ملعــب التاجي،
ويالعب فريق النجف فريق اربيل في

ملعب االول مــن دون جمهور أيضا
بقــرار جلنة االنضباط ،ويســتقبل
فريــق الكــرخ فريق احلســن في
ملعبــه ،وتختتم اجلولة يــوم غ ٍد
بلقائي الطلبة ونفــط اجلنوب في
ملعب الصناعة ،والكهرباء والزوراء
في ملعب التاجي.

المغربي المنصوري
يلتحق بصفوف الزوراء

بغداد ـ الصباح الجديد:
وصل صباح أمــس إلى بغداد،
محتــرف الــزوراء املغربي عمر
املنصــوري ،لاللتحــاق بالفريق
بشكل رسمي.
وقال مدير الفريــق عبد الكرمي
رزاق« ،املنصــوري ســيلتحق

بتدريبات الفريق ،اليوم ،حتضيرا
ملبــاراة يــوم غ ٍد اجلمعــة أمام
الكهرباء».وبني أن الالعب الغاني
شــادرك أغان ،ســيصل خالل
اليومــن املقبلــن ،قادمــا من
هولندا ،حيــث كانت محطته
األخيرة مــع نادي جواهيد ايجلز

الهولنــدي ،لتكتمــل صفوف
الفريــق بانتهــاء االنتقــاالت
الشتوية.
يشار إلى أن الزوراء حامل لقب
الــدوري العراقي في املوســم
املاضــي ،وتنتظــره مشــاركة
مهمة في دوري أبطال آسيا.

احمد ناظم يعزز دفاعات النفط
بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلن نادي النفط الرياضي ،تعاقده
مع الالعــب احمد ناظم قادما من
فريق نادي الشرطة لتعزيز دفاعات
فريقه الــذي يلعب ضمــن دوري
الدرجة املمتازة ،وبحسب مشرف
الفريق ،مشتاق كاظم ،فان الالعب
ميلك مؤهالت فنية عالية تسهم
في تأقله سريعا مع العب الكتيبة
النفطيــة التــي يقودهــا املدرب
حسن احمد.
واعرب كاظم ،عن سعادته بالتحاق
الالعب الشاب مع الفريق النفطي
الذي يســعى إلــى اإلفــادة من
خدمــات الالعب في مواقع الدفاع
واملشــاركة في بنــاء الهجمات
بفضــل ما قدمه من مســتويات
فنية في املواسم االخيرة.
يشار إلى ان فريق النفط سيالقي
فريق الصناعات الكهربائية عصر
اليوم اخلميــس في ملعب التاجي

بغداد ـ الصباح الجديد:
وصف املدرب املساعد لكرة نفط
اجلنوب ،عمار حسني ،مباراة فريقه
التي سيقابل فيها فريق الطلبة
ظهر غ ٍد في ملعب الصناعة في
اجلولة  14من املرحلةاالولى لدوري
الكرة املمتاز ،باملهمة التي يتطلع
فيها الفرســان بتحقيق نتيجة
ايجابيــة تتــاءم مــع تطلعات
الفريق البصري.
واوضح ان فريقه سيلعب بغياب 6
العبني ،حيث اإليقاف يبعد حسني

تقرير

عمار حسني

باقامة مبــاراة كل  4ايام ،يتطلب
جهــدا ً مضاعفــا ً  ،لكنها تؤدي
مبارياتهــا بصــورة ايجاجبيــة
تتطلع لتحقيق النجاح وكســب
النتائــج مــن أجــل املضي في
املنافســة والوقوف مبواقع تكون
ذات قيمة متميزة.
يذكر ان نفط اجلنوب يقف باملركز
الثالث عشر برصيد  13نقطة من
 12مباراة ،ولديه مبــاراة مؤجلة
امام فريق نادي احلسني من اجلولة
االولى للدوري.

احلارس ســهيل عبد اهلل حارس مرمــى فريق نادي
الوصل ومنتخب اإلمارات االوملبي حينما أقابله في
أي مــكان يقبلني قبلة في الــرأس امتنانا ً لعملي
معه في املراحل األول من نشــأته بعمر 14: 12 :11
سنة وما زالت متواصل معه يستأنس بأرائى ميتلك
مواصفات حارس املرمــى املثالي يطمح في اللعب
بــكاس العالــم وكاد أن يحقق حلمــه عندما قاد
منتخب شــباب اإلمارات في بطولة أسيا األخيرة
ولكن خــروج منتخــب األمل ضاعــت أحالم هذا
احلارس.
املشــرف الفني ملدربي حراس نادي الوصل الكابنت
ياســن بن طلعت حارس مرمى منتخب اجلزائر في
مونديال اسبانيا  1982كان حريصا ً في متابعة هذا
احلارس حتى في عالقته مع األصدقاء متابعة دقيقة
بكل تفاصيــل حياته االجتماعية مثل ما عمل مع
سالم راشد حارس منتخب الناشئني ومبارك طارق
حارس منتخب الناشــئني حيث بدأ هذان احلارسني
معي فــي أكادميية الكرة و باإلشــراف الفني جنح
ياســن في تقدمي هــؤالء وبالتدريــب املبرمج جنح
املدربني في رسم صورة هؤالء حراس املستقبل.
همســة وفاء :أحد أولياء أمور الالعبني اإلماراتيني
قــال لي احد املرات كيف حال الكابنت زيا إســحاق
مدربنا منذ ســنني طوال ولكن استفسر عن شئ
قاله لنا ( احلجارة املا تعجبك تفشخك)  .فسرت له
هذا املثل الشــعبي فأقتنع بوجهة نظر الكابنت زيا
وقال كان على حق ألننا كنا نستهني عندما نقابل
فريق ضعيف.
ابلغ الكالم :بعــد قناعة رئيس االحتاد العراقي على
ضرورة وجود مستشار فني فى االحتاد لألشراف على
املنتخبات الوطنية لذا أدعو احتاد الكرة االستعانة
بالكابنت القدير قاســم محمد ابو حديد لإلشراف
الفني على مدربــي حراس منتخبات العراق خاصة
وأنهم في الزمن اجلميل كانوا حراسه دعوة صادقة
لالهتمام مبشرفي حراس املرمى ملعاجلة األزمة التي
نعانــي منها منذ زمن بعيد بعــد هجرة أبو حديد
وكاظم شــبيب وصادق جبر وغيرهم من الكفاءات
الفنية املقتدرة.
* مدرب عراقي محترف

مفكرة اليوم

كأس ملك إسبانيا

مشتاق كاظم واحمد ناظم
ضمن اجلولة  14من املرحلة االولى
لدوري الكــرة املمتــاز ،وهو يقف
بالترتيب الســادس وله  20نقطة
من  11مباراة ،حيث ميلك مباراتني

عمار حسين :نفط الجنوب يتطلع للتفوق امام الطلبة
جواد والســنغالي احملترف مامي
ســاهر ،واإلصابات تغيب فيصل
كاظــم وصفاء حســن واحمد
قاســم ومنتظر كاظم ،مبينا ان
املــاك التدريبي للفريــق بقيادة
الكابنت عادل ناصــر ،قام بتهيئة
الالعبني البدالء الذين ميلكون ثقة
كبيرة في متثيلهم للفريق باملباراة
امام الفريق اجلماهيري.
واضــاف :الفــرق البصرية تعاني
األرهــاق الســفر املتواصــل في
املنافســات املمتــازة ،فالــدوري

* إعالم الشباب والرياضة

وفاء الالعب
اإلماراتي لمدربه

مؤجلتــن امام فريقي الشــرطة
ونفط الوســط بسبب مشاركته
فــي بطولــة كأس زايــد لألندية
األبطال.

جيرونا ـ ريال مدريد

مساء
11:30
ً

كأس إيطاليا

أنتر ميالن ـ التسيو

مساء
11:00
ً

اتحاد المبارزة يتقدم
في التصنيف اآلسيوي والدولي
بغداد ـ الصباح الجديد:
قفز منتخب املبــارزة ثالثة مراكز
ويصبــح بالترتيب  17على العالم
واخلامس على اسيا وفق التصنيف
الدولــي وجاء هــذا التقــدم في
التصنيــف بعد حصــد املنتخب
 25نقطــة خالل من مشــاركته
الناجحــة ببطولــة العالــم في
امريــكا فيما حصل العبنا منتظر

حليــم علــى املركز التاســع في
بطولــة كاس العالم في البحرين
بسالح سيف املبارزة ومبشاركة 58
العب من مختلف أنحاء العالم.
من جانــب اخر وبعد مشــاركتني
ناجحتــن للمبــارزة العراقية في
بطولــة كاس العالم للناشــئني
بالبحريــن وبطولــة العالــم في
امريكا تســتعد املبارزة العراقية

خلوض غمــار منافســات بطولة
العرب للناشئني والشــباب التي
ســتقام في الكويت للمدة من ٨
ولغاية  ١٦من الشهر املقبل حيث
سيشــارك منتخب العراق للرجال
والنســاء في فعاليات األســلحة
الثالثة ،حيث تعد هــذه البطولة
واحدة من البطوالت املهمة ضمن
منهاج االحتاد العراقي للموســم

احلالي.
وتشهد التدريبات اليومية اندفاع
كبيــر لــدى الالعبــن مــن اجل
الوصول للجاهزيــة التي تؤهلهم
خلوض سباقات البطولة والتنافس
على حصد األوســمة وحتقيق إجناز
يليق بسمعة املبارزة العراقية ألتي
اســتطاعت في الفترة املاضية ان
تسجل العديد من النتائج الالفتة.

المعز علي يسطر التاريخ ويعادل رقم علي دائي

اليابان تالقي قطر غدًا في نهائي كأس آسيا 2019
أبو ظبي ـ وكاالت:
جترى في الســاعة  5من مســاء يوم
غ ٍد اجلمعة املباراة النهائية لبطولة
كأس أمم آســيا  2019بــن منتخبي
اليابان وقطر في ســتاد مدينة زايد
الرياضية في دولــة اإلمارات العربية
املتحدة.
وواصل املعز علــي مهاجم املنتخب
القطــري أداءه املتميز فــي بطولة
كأس آســيا – اإلمارات  2019محققا ً
رقما قياســيا ً تاريخيا ً بعد أن سجل
هدفــه الثامن فــي البطولة معادال ً
رقم أسطورة إيران علي دائي.
املعز مهاجم األدعــم وجنم الدحيل
القطــري أبهر اجلميع فــي البطولة
احلالية ومتكن مــن معادلة رقم دائي
التاريخــي الصامد منــذ نهايات أمم
آســيا عام  1996والتــي وباملصادفة
أقيمت في اإلمارات أيضاً.
أهداف املعز الثمانيــة أحرزها بواقع
هدف فــي لبنان ورباعيــة في كوريا
الشــمالية إضافة إلــى ثنائية في
مرمى املنتخب الســعودي ثم هدف
تاريخي في نصف النهائي في مرمى
املنتخب اإلماراتي.

تألــق املعز في كأس أمم آســيا 2019
يعد امتدادا ً لتألقه لكأس أمم آســيا
حتت  23عاما ً فــي الصني عام 2018
عندما توج هدافــا ً للبطولة برصيد
 6أهداف ليؤكد بذلك أنه جنم صاعد
بقوة في سماء الكرة اآلسيوية.
وكان املعــز البالــغ مــن العمر 22
عاما ً قد استهل مســيرته الكروية
في نادي مســيمير قبــل أن ينتقل
سريعا ً إلى أكادميية أسباير الرياضية
والتي بصمــت عليه ووضــح أثرها
في التنشــئة الفنية التــي تلقاها،
حيث ذهب منهــا لالحتراف في أوبن
البلجيكي موسم ( )2015-2014قبل
أن ينتقل بني عدة أندية أوروبية أخرى
أبرزهــا كولتروال ليونيزا اإلســباني
ثــم عاد بعــد ذلك إلــى قطر حيث
انضم إلــى الدحيل وخاض حتى اآلن
 56مبــاراة مع حامل لقــب الدوري
القطري ،علما ً بأنه مع منتخب بالده
األول خاض  32مبــاراة أحرز فيها 18
هدفاً.
وارتبط اســم املعز علي متاما ً مبدرب
املنتخب القطري ،اإلسباني فليكس
سانشيز حيث حقق معه إجناز الفوز
بكأس آسيا حتت  19عاما ً في ميامنار
قبل أن يحصل معه أيضا ً على املركز

املعز علي  ..هداف كأس آسيا
الثالث في كأس آسيا عام  2018في
الصني.
وفــي حالة مــا إذا متكــن املعز من
تسجيل هدف في مواجهة النهائي

في البطولــة أمام اليابان فإنه بذلك
ســينفرد بالرقم القياسي التاريخي
لالعب أحرز أكثر عدد من األهداف في
بطولة واحدة.

وجــاء رقم املعــز التاريخي مســاء
أول أمــس تتويجا ً ملســيرة تاريخية
في النســخة الســابعة عشــرة
مــن البطولة حيث وصــل املنتخب

القطري إلى املباراة النهائية بدون أن
تتلقى شباكه أي هدف محققا ً رقما ً
قياسيا ً في تاريخ البطولة من حيث
عدم تلقي أي أهداف ( 6مباريات).
كمــا أن الفوز على اإلمــارات برباعية
نظيفة هو ثانــي أكبر فوز ملنتخب في
نصف نهائي كأس أمم آســيا بعد فوز
أســتراليا على أوزباكستان ( )0-6عام
 ..2011كما ســجل منتخب قطر 16
هدفا ً دون رد فــي  6مباريات لعبها في
كأس آســيا  ،2019أفضل فارق أهداف
ملنتخب حاليا ً في دورة لكأس آسيا في
تاريخ البطولة.
أشاد فيلكس سانشــيز ،مدرب قطر،
بالعبيه بعــد الفوز  0 4-على اإلمارات،
صاحبــة الضيافة ،فــي نصف نهائي
كأس آســيا ،أول أمس .وقال سانشيز
فــي مؤمتــر صحفي بعــد املبــاراة:
«املباراة كانت صعبــة وحتلى الالعبون
باالحترافية والتركيز» .وأضاف« :حتلينا
بالنظام والصالبة في الدفاع وأظهرنا
فاعلية في الهجمات املرتدة».
وواصل« :بذلنــا جهدا هائال وحافظنا
علــى التنظيــم والتركيز ونــدرك أن
احلفاظ على نظافة الشــباك يعطينا
فرصا أكبر في الهجــوم وهذا من أبرز
أسباب الوصول للنهائي».

وأكمــل« :نعتمــد علــى منظومة
جماعيــة ونركز على اإلجنــاز اجلماعي
وليــس الفــردي .املعز هــو مهاجمنا
األساســي ومهمته الرئيســية هي
ترجمة الفرص إلى أهــداف وهذا يأتي
بعد عمل جماعي».
وأردف« :متتــع املعــز بالفاعلية وظهر
بأداء رائع لكن املهم أن يسجل الفريق
ونحتفل جميعا باألهــداف» .وضربت
قطر موعدا مــع اليابان ،األكثر تتويجا
باللقب برصيد  4مرات ،في النهائي يوم
غ ٍد اجلمعة .وتابع سانشــيز« :اليابان
من فرق الصفوة وفازت بكل مبارياتها
وأظهرت مدى براعتهــا في آخر مباراة
ضد إيران (فــازت  )0 3-ويجب أن نلعب
مباراة ممتازة أمامها».
وواصل« :نسعى للتعافي سريعا خالل
يومني فقط وسنخوض التحدي بكثير
مــن الثقة» .ويواجــه الفريقان فرصة
اســتثنائية مع إمكانية حتقيق لقبني
قاريني إذ ينافسا في كأس كوبا أمريكا
ببطاقتي دعوة الصيف املقبل.
وقال سانشيز« :نركز في مباراة اجلمعة
حاليا وبعدها سنبدأ التفكير في كوبا
أمريكا .نحن فخورون باملنافســة مع
أفضل فرق أمريكا اجلنوبية وهي جتربة
رائعة لنا».

ومضــة

صحيفة يومية سياسية مستقلة

جمال جصاني

رئيس التحرير

اسمــاعيــل زايــر
ALJADEED

لمن العلم والنشيد..؟
بــن آونة واخــرى تنبعث الدعــوات وتتصاعد ثــم ال تلبث ان
تخفت؛ ألجل تغيير العلم والنشــيد احلاليني ،بوصفهما ميثالن
حقبــة النظام املباد وما طفح عنها مــن هذيانات عابرة حلدود
العــراق القدمي واحلديث .وفي البدء كنت من املتحمســن ملثل
هذه الدعوات والتي تاتي منســجمة وطبيعة ما يفترض انها
مرحلة لالنتقــال صوب الدميقراطية وما تتطلبه من شــروط
ورموز ومنظومة قيم ،متثل الضد النوعي ملا فرضته "جمهورية
اخلوف" من شعارات واناشيد وقادسيات وغير ذلك من عنتريات،
انحدرت بأحد اكثر الشــعوب واالوطان جماال وثراء الى ما هي
عليه اليوم من تشــرذم وانحطاط .لكنني اليوم وبعد انكماش
ذلك احلماس ،أجد نفســي أميل الــى التريث في التعاطي مع
مثل هذه امللفات ذات الطابع الوطني والقيمي ،ال لكونها غير
ضرورية بل على العكس فهي مهمة جدا ً بوصفها مؤشرا على
وجود انعطافة حاســمة في تاريخ هــذا الوطن احلديث .ولكن
السؤال الذي يطرح نفســه هنا؛ أين هي مثل هذه االنعطافة
في املشهد الراهن..؟
ان بقــاء علم ونشــيد ورموز وتشــريعات النظــام املباد ،تاتي
منسجمة وما يجري على أرض الواقع ،وكل من يتابع ما أفرزته
جتربة مــا يفترض انه "مرحلــة للعدالة االنتقالية" ســيجد
انها لم تتخطى حدود اجــراء عمليات تدوير ضخمة ومتتالية
حلطام ما اورثتنا اياه حقبة النظام املباد .لذلك ال يشــعر القوم
بضرورة تغيير مثل تلك الرموز الالعراقية (نشيد موطني كتب
ملدينة نابلس الفلســطينية ،والعلم اســتورد من الشقيقة
مصر وهكذا ما يتجحفل واياهما من جودليات عقائدية) وهذا
يؤكد حقيقة ان هذا الوطن املنكوب لم يصل لســن التكليف
الوطني واحلضاري بعد ،فمن دون مواطن وامة عراقية ال حاجة
لنا بهما .لذلــك ادعوا لترك أمر مثل تلك امللفات الوطنية الى
صــدف تاريخية وأجيال اخرى ،تتخفف فيها شــعوبه وقبائله
من لعنة "الهويــات القاتلة" وثارات القرون الســالفة ،والتي
فرضت علينا مشــوارا ً قاســيا ً ومؤملا ً من التشرذم والهمجية
واالنحطاط .واال فما الذي مبقدورهما (العلم والنشــيد) متثيله
اليوم؟ ونحن نشاهد حجم استهتار هذه الطبقة السياسية
بابســط متطلبات الدولــة احلديثة والوحــدة الوطنية ،حيث
يصر ممثلي (املكونات وقبائلها الدبلوماســية) على اســتقبال
الوفود االجنبية في جحورها احلزبيــة املزينة براياتها وبيارغها
اخلاصة ،وكذلك الوفود التي ال تفتر حماســتها الى دول اجلوار.
هذه وغيرها الكثير من الظواهر املرضية التي تؤكد ومبا ال يقبل
الشك؛ على عدم احلاجة ملثل تلك الرموز البطرانة.
طبعا الطبقة السياسية احلالية تدرك طبيعة املازق الذي ميثله،
بقاء علم ونشيد النظام املباد كل هذه املدة الطويلة (أكثر من
نصف وعقد من الزمن) .لذلك جندها تستعني بخدمة القذائف
الدخانية وبعض الفزعات االعالمية وغير ذلك من املناورات ،كي
تفلت بجلدها من هذه الورطة .لكننا ككتاب ومتابعني نتمنى
عليها وبكل فصائلها املتحاصصة من الفاو لزاخو؛ أن ال تشغل
نفسها مبثل هذا امللف املستقبلي ،والذي ان اصروا على تنفيذه
فــي واليتهم هذه (والعيــاذ باهلل) فســتكون مبثابة طركاعة
اخرى تضاف الى ما ورثناه من كوارث مادية وقيمية وســكراب
رمزي .دعونا نواجه بشجاعة ضحالة امكاناتنا الواقعية وبؤس
حالنا وعجزنا عن "االصالح" و"التغيير" وغير ذلك من املفردات
املاصخة بفعل اجترارنا الطويل لها ،فدون ذلك يعني املزيد من
الهلوسات والفزعات والعنتريات التي تتساقط حتت ظالل بيارغ
الرسالة اخلالدة وايقاعاتها وتراتيلها وهلوساتها اجلليلة..
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الفنان سامي الربيعي يرسم لألطفال بتقنية جديدة
وداد إبراهيم
الفنان التشكيلي سامي الربيعي،
من أبرز الفنانني الذين قدموا الكثير
مــن االعمال التي تخــص حكايات
االطفال ،مثل مشــاركته في فلم
رســوم االطفال (االميــرة والنهر)،
و(السندباد) ،والذي قدم بالتعاون مع
فيصل الياسري.
قدم الربيعي اعماله الفنية لدار
ثقافة االطفال ،وبالتحديد (مجلتي)،
واسس لشــخصيات كثيرة اهمها
(هشــام وبثينــة) ابطــال حكايات
كان محورها اخلير والشــر ،اذ يقدم
البطل النصح ،واالرشادات لألطفال
لتكتمل حكاياته بالرسم.
زار الربيعــي مؤخــرا دار ثقافــة
االطفال بعد  49عامــا ،ليقدم لها
مشروعا حلكايات االطفال ،والعودة
لشخصية (هشــام وبثينة) لتنشر
فــي مجلتي مجــددا .ولكن هل ما
يقدمه االن يتــاءم مع فكر وثقافة
وعقلية االطفال في الوقت احلالي؟
يجيــب الربيعــي :كل مــا يقدم
لألطفال ان كان على صعيد الرسم
او الكتابة ،يستحوذ على رغبة كبار

الفنانــن ،والكتاب ،وانــا واحد من
الذين عملوا في هــذا احلقل االكثر
اهمية وحساســية ،كونه يخاطب
فئة تتطلع الى املســتقبل ،فيكون
احلــرص شــديدا على ان مــا يقدم
تربوي وانســاني وثقافي ،ويخاطب
عقول االطفال بطريقــة حتوز على
اعجابهــم ،ومحبتهــم بــل تكون
الشخصية احملببة لديهم قدوة في
الكثير من األحيان.
وأضاف :قدمت شخصية (هشام
وبثينة) في ستينيات القرن املاضي،
وحني زرت ثقافــة االطفال قبل مدة
وجدتهــا كما هي ،اي ان التقنية لم
تدخل الى عملهــا الفني ،وعرضت
عليهــم عملــي اجلديــد ،املتمثل
باســتعمال التقنية احلديثة وتقدمي
صور ثالثيــة االبعاد في رســومات
االطفال ،وتقــدمي حكايات لالطفال
من عمر ثمانية واقل ،بعد ان وجدت
ان هــذه الفئة العمرية لم يكن لها
حصــة في مجــات االطفــال ،الن
مجلتــي واملزمــار مخصصة لفئة
عمرية تصل الى عشــرة ســنوات،
فرحبوا بي وفسحوا لي اجملال الكبير

الفنان سامي الربيعي

للمشــاركة من جديد في (مجلتي)
وستنشــر اعمالي قريبا ،وباألسماء
نفسها في حكايات (هشام وبثينة)،
على ان تكــون احلكايــة عبارة عن
صور ،واحرك املشهد من دون احلاجة
الى الكتابة ،وقد يكون هناك كلمة
واحدة في املشهد.
وتابــع :ســبق ان اقمت معرضا
فنيا في قاعــة برج بابل قدمت فيه
 40عمال فنيا بهذا الشأن ،للتعريف
باالســلوب اجلديــد فــي الرســم
لألطفال ،ومبا يتناســب مع التطور
احلاصل على صعيــد افالم االطفال
في العالــم وما يشــاهده الطفل
عبر الفضائيــات ،الني حريص على
ان نصل الــى ادراك االطفال بأعمار
صغيــرة ،مــن اجل حتقيــق املتعة
والفائــدة لهم ،وترســيخ مفاهيم
انسانية ،وتربوية ،وثقافية ،غير التي
يتلقاها من افالم االطفال التي تقدم
عبر الفضائيات ،وتتضمن مفاهيم
ومشــاهد عــن الرعــب ،والدمار،
والقتل ،وطغيان القوة ،والشــر في
روح البطــل ،الن ثقافة الطفل في
الوقت احلالي مسؤولية اجلميع.

أبي ..فوق النجوم !
احتفل العالم قبل أيــام بعيد األب،
ذلك الرجل الذي ال يغفو قلبه ّإل بعد
أن تغفو جميع القلوب..
كما يقول أحد الفالسفة !
ُهناك مــن يجــد أن األم متثل احلنان،
فيما ميثــل األب األمان ،وإذا كان األمر
كذلك فما أعظم ذلك لنا ولآلخرين.
تعود بي الذاكرة الى ذلك الزمن الذي
كنا فيه أطفاال ً صغــارا ً ال نعرف من
احلياة شيئا ً سوى اللعب واملرح وشراء
احللويات واللُّعب البسيطة ،وعندما
كنت أطلب أنــا أو إخوتي مصروفنا
اليومي من أمي -رحمها اهلل -كانت
تقول لنا جملتهــا اليومية املعتادة:
روح أخذ الفلوس من "جيب أبوك" !
 ،وهذا األمر يتكــرر كلما كانت أمي
ترسلنا الى الدكان القريب أو السوق
لشــراء حاجة أو سلعة ما ..حتتاجها
للمطبخ أو للغســيل ..فتقول :روح

أخذ الفلوس من "جيب أبوك" !
وهكذا احلال عندما كان يأتينا ضيوف
علــى غير موعد كالعــادة ،أو عندما
يقف متســول أو فقير عنــد الباب
يَنشد ماال ً أو عطايا قليلة تدفع باليا
كثيرة ..تقول أمي :روح أخذ فلوس من
"جيب أبوك" وانطيه !..
وهنــا املقصــود في كل مــرة ليس
ســيارة " "Jeepاملعروفة عاملياً ،وإمنا
املقصود بالـ "جيب" هو ذلك َ
الشقّ
املفتوح فــي ثوب ومتّصــل بكيس
صغير داخل الثوب ،يُســتخدم حلمل
البطاقة الشــخصية واألوراق املالية
والقطع املعدنية على حد سواء!
ما هــذا "البنك" الذي ال يزيد حجمه
على بضــع ســنتيمترات ُمربعة ،أو
ُمســتطيلة  ..يَفيــض بــكل هذه
األمــوال واخليرات والســخاء  ،ن َغرف
منه ما نشــاء مــن دراهــم ودنانير

َمعدودات على مدار
الساعة !..
نحك
ماهذا البنك أو املصرف الذي َي ُ
األموال مــن دون مطالبتك بورقة أو
كفالة ضامنــة أو وكالة من كاتب
العدل الصباحي أو املســائي أو ورقة
تعهــد باســتردادها أو إرجاعها عند
الطلب!..
ماهذا البنك الذي يدعى "جيب أبوك"
الذي ال يشبهه حتى حامت الطائي في
كرمــه  ..وال مزاد العملــة الصعبة
للبنك املركزي أو غيره من املصارف !
"جيــب أبوك" هــذه العبــارة التي
لصقت بذاكرتنا من دون أن نسأل من
أين مصدر أموال هذا البنك الصغير
الذي كان يضم كل ما ميلكه أبي من
ثروة ،وهو الــذي لم يعرف ا ّدخار قليل
أو كثير في بنــك أو مصرف أو قاصة
حديدية ،بداعي أن محتواه ينفد قبل

نهاية الشهر!
لم نسأل يوما ً أين كان يذهب "أبونا"
صباح كل يوم وال يعود إال في الساعة
الثالثــة أو الرابعــة عصــرا ً متعبا ً
منهــوك القوى ،وقــد تغ ّير لون وجه
وزاد ســمر ًة بفعل العمــل والوقوف
طويالً حتت لهيب الشــمس احلارقة،
التي كانت ترسم لوحة سريالية من
إفرازات التعرق ..وخارطة متشــابكة
معقــدة من الرســوم على قميصه
ومالبــس العمل ،جتتهــد أمي على
أزالتها عن طريق الغســل مبسحوق
التايد !..
نركــض نحوه وهو عائــد من عمله،
نــردد عبارتنا املعتــادة كل يوم "اهلل
يساعدك يابه" يبتسم برغم كل ما
يحمله من تعب وهموم ويجيب "هله
باباتي" !
هكــذ أصبحت حياتــه اجلديدة بعد

أن تغيــرت ودارت األيام دورتها وجاءت
الرياح مبا ال تشتهي السفن ،وانقلب
حالــه وحالنا من عيــش رغيد وترف
وبيــت ومضيف وســيارة الـــ "الند
روفر" احلديثة في ذلك الزمن وسائقه
اخلاص وأحدث البدالت والعطور
الرجالية ..الى حال أسوأ!
لم يتردد هذا الرجل في العمل
من أجلنا في مشاريع وأعمال
شــاقة لم يعتد عليها ســابقاً،
كانت تأخذ مــن قوته ونضارته
وصحته الشيء الكثير!
ُ
يشــك يوماً ،برغــم مصاعب
لم
احلياة وهمومهــا وصعوباتها ،كان
يواجه كل ذلك بصبر وصمت وحلم
وحكمــة وأبتســامة  ،كان مؤشــر
"الســكائر" التي يحرق بهــا رئتيه
طواعيــة ..يتصاعد يومــا ً بعد آخر،
ينفث دخان ســيكارته ،وكأنه يرمي

بها ويطــرد أطنانا ً من الهموم وتعب
األيام والسنني!..
لم يحتمل مشــهد مصيــر أبنائه
وهــم يســاقون جميعا ً الــى حرب
مجنونة طاحنــة مجهولة
املصيــر ،فنــال منه
املــرض اللعــن،
ليغمض إغماضته
األخيــرة  ..مع أول
صاروخ أُطلق على
مدينتنا اجلميلة !
• ضوء
ا شــتقت
الــى أب
لــن يرجع
أبداً ..ولن
يأتي مثله
عاصم جهاد أحد!..
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