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

Thu. 14 Feb. 2019 issue (4117)اخلميس 14 شباط 2019 العدد

ASSABAH ALJADEED

16 صفحة

صاحب االمتياز رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

يومية سياسية مستقلة
السنة الرابعة عشرة

assabahaljaded@yahoo.com
www.newsabah.com

alsabahaljaded@gmail.com

ملحق "       " 

المالئكة والحلم الذي لم يكتمل

نازك المالئكة و إشكالية الريادة الشعرية 

نازك المالئكة وشعرها كما عرفتهما 

نازك المالئكة.. أيقونة عراقية في األدب الرفيع 

بغداد - الصباح الجديد:
ثامر  النفــط  وزيــر  كشــف 
الغضبــان امــس االربعاء عن 
كمية إنتاج العــراق من اخلام 
و510  اربعة ماليني  يبلغ  حاليا 
االف برميــل يوميا" مؤكدا ان 
"العــراق لدية القــدرات التي 
النفط في  انتاج  لزيادة  تؤهله 
مســتويات  الى  البالد  حقول 
اعلــى مــن االنتــاج احلالــي 
حاجة  هنــاك  ان  اال  املعلــن، 
لاللتــزام بقــرارات منظمــة 
االنتاج  سقف  بتحديد  }اوبك{ 
بالنســبة ألعضائهــا والدول 
التي خارجهــا ملعاجلة ضعف 
األسعار واســتقرار اقتصادات 

واسواق النفط عامليا".
فــي  الغضبــان  واوضــح 
تصريحــات صحفية اطلعت 
عليهــا الصبــاح اجلديــد ان 
"املفاوضــات مــع الشــركاء 
الدوليــني اخلاصــة مبشــروع 
اجلنوب املتكامل النتاج النفط 
والغاز املصاحب في احملافظات 
اجلنوبيــة توصلت الــى اتفاق 
على االطــار العــام والكلف 
والتشــغيل  االنشــاء  لعقد 
باســتثناء نقطة واحدة فقط 

وصفهــا باالقتصاديــة النها 
خاصــة بالتوزيع واملشــاركة 
االربــاح للشــركاء  بنســبة 
والوزارة، إذ سيتم عقد اجتماع 
نهاية الشــهر احلالي بشأنها 
ومن املتوقع التوصل الى حلول 

ترضي الطرفني".
واكــد وزير النفــط ان "تطور 
والغازية  النفطيــة  الصناعة 
في البالد يســير بوتائر عالية 
التقنيات  استخدام  خالل  من 
احلديثة بالتعاون مع الشركات 
العاملية الرصينــة، منوها بان 
الــوزارة هي  اولويــات خطط 
تنفيذ مشاريع تطوير عمليات 
االنتاج واستقرارها في احلقول 
الزيادات  وحتقيــق  النفطيــة 
اآلنية  اخلطــط  وفق  املقــررة 
واملتوســطة والبعيــدة املدى 

لكل حقل".
واشــاد وزير النفــط "باإلدارة 
وبكفاءة  للحقول  املشــتركة 
املالكات  خصوصــا  العاملني 
قدرة  اثبتــت  التي  الوطنيــة 
ومهارة عاليتني، مما يعزز الثقة 
فــي املضــي قدما فــي ادارة 

احلقول النفطية في البالد".
تتمة ص3

نائب رئيس الوزراء ثامر الغضبان:

وتائر تطور الصناعة النفطية تتعالى وإنتاج البالد 
من الخام يبلغ 4 ماليين و510 االف برميل يوميًا

أحد احلقول النفطية

a

 - الجديــد  الصبــاح 
وكاالت: 

األميركي  العــام  الدين  جتاوز 
للمــرة األولى علــى اإلطالق 
22 تريليــون دوالر مــا اعــده 
البالد  أن  دليــال علــى  خبراء 
تســير في مســار مالي غير 
مستدام ميكن أن يعرض األمن 
أميركي  لــكل  االقتصــادي 

للخطر.
وذكرت وزارة اخلزانة األمريكية 
امس االربعــاء أن الدين العام 
 22.012 بلغ  املتحدة  للواليات 
تريليون دوالر، بزيادة قدرها 30 
مليار دوالر عن الشهر الفائت.
وأشارت وسائل إعالم أميركية، 
إلى أن الديــن األميركي ارتفع 

بوتيرة أســرع بعد مترير قانون 
عام  أكثــر من  قبل  ضريبــي، 
الواليات املتحدة  كلف اقتصاد 
والــذي  دوالر،  تريليــون   1.5
تضمــن تخفيضات شــديدة 
الرئيس  كان  الضرائــب،  فــي 
ترامب قد  األمريكــي دونالــد 
وعد بتنفيذهــا ، إضافة لذلك 
لزيادة  الكونغــرس  جهود  فإن 
اإلنفــاق على البرامــج احمللية 
ديونا  أضافــت  والعســكرية، 
تريليــون دوالر خالل  بأكثر من 

األشهر الـ11 املاضية وحدها.
بيترســون  مايــكل  ويــرى 
جي  لـ"بيتر  التنفيذي  الرئيس 
مؤسســة  وهي  بيترســون"، 
غيــر حزبية تهــدف للتصدي 

للتحديات التي تواجه الواليات 
املتحــدة، أن "الوصــول إلــى 
بهذه  املؤســفة  النقطة  هذه 
على  عالمة  أحدث  الســرعة، 
أن وضعنــا املالــي ليس فقط 
غير قابــل للتحمل بل يتفاقم 

بشكل متسارع".
وعزا بيترســون تنامــي الدين 
توافق  إلى "عــدم وجود  العام 
هيكلي بني اإلنفاق واإليرادات"، 
العوامل  أكبر  أن  إلى  مشــيرا 
املؤثرة علــى ذلك هو زيادة عدد 
العمر،  في  املتقدمني  السكان 
الرعايــة  تكاليــف  وارتفــاع 
مدفوعات  وزيــادة  الصحيــة، 

الفائدة.
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تقريـر

الدين األميركي العام يتجاوز 22 تريليون 
دوالر واالمن االقتصادي بات مهددا

عدم التوافق بين اإليرادات واالنفاق اهم اسبابه

بغداد - وعد الشمري:
أمــس  ســائرون،  قائمــة  أكــدت 
األربعــاء، أن حواراتهــا مــع قائمة 
الفتح لم تتطرق إلى مرشــح وزارة 
الداخلية لغايــة اآلن، الفتة إلى أن 
ملف الوزارات الشــاغرة سوف يتم 
مناقشــته بني اللجان املشــتركة، 
فيما حتــدث عن وجود نيــة لوضع 

آليــات متضي من خاللهــا العملية 
السياسية للسنوات املقبلة.

وقــال النائب عــن القائمة محمد 
الغزي فــي تصريح إلــى "الصباح 
اجلديد"، إن "االجتماعات بني سائرون 
والفتح وبقية الكتل السياسية لم 
تتطرق لغاية اآلن إلى اســم مرشح 

معني لوزارة الداخلية".

وأضاف الغزي، أن "البحث يأتي حالياً 
حول املشتركات بني التحالفات من 
أجــل اعتمادها أساســاً للحوارات 
اخلوض في  ثــم  ومن  السياســية، 
االختالفات". وأشــار، إلى أن "الكتل 
اتفقــت بنحو نهائي على حســم 
ملف الكابينــة الوزارية في مطلع 
الفصل التشــريعي، حيث ستكون 

هناك لقاءات مستمرة لالتفاق على 
املرشحني للحقائب الشاغرة".

وأورد الغــزي، أن "االتفــاق شــمل 
أيضاً ضــرورة املضي بإقــرار قوانني 
النصوص  بتفعيل  اخلاصــة  مهمة 
إدارة  ملــف  وإنهــاء  الدســتورية، 

مؤسسات الدولة بالوكاالت".
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بغداد - الصباح الجديد:
دعــت وزارة التعليــم العالي 
الطلبة  العلمــي،  والبحــث 
املرقنة  اعادة  بقرار  املشمولني 
قيودهم الى مراجعة كلياتهم 
ومعاهدهــم لتقــدمي طلبات 
خطية تبــني رغبتهم بالعودة 

الى مقاعد الدراسة.
لدائرة  العــام  املديــر  وقــال 
والتخطيــط  الدرســات 
واملتابعــة إيهاب ناجي عباس، 
فــي بيــان تلقــت "الصباح 
إن  منــه،  نســخة  اجلديــد" 
"الوزرة حددت االول مـن شهـر 

نهائيـا  موعدا  املقبـــل  متـوز 
لتسلـــم الطلبـات اخلطيـة 
من الطلـبة املرقنـة قيودهـم 
الـى  باعادتهـــم  الراغبيـــن 

املقاعـد الدراسيـة".
يشــار الــى ان وزارة التعليم 
العالــي والبحــث العلمــي, 

اعلنت في وقت ســابق قرارها 
الطلبــة  بإعــادة  القاضــي 
الدراسات  في  قيودهم  املرقنة 
األوليــة ابتــداًء من الســنة 
الدراســية 209/2010 صعوداً، 
إلى مقاعدهم الدراســية في 

اجلامعات .

سائـرون: حواراتنـا مـع الفتـح لـم تتنـاول 
مرشـح الداخليـة لغايـة اآلن

التعليم تدعو الطلبة المشمولين بقرار إعادة المرقنة 
قيودهم الى تقديم طلبات خطية لكلياتهم

الموعد النهائي 1 تموز المقبل القائمتان تسعيان لوضع آليات تمضي من خاللها العملية السياسية 

االيزيديون يحتفلون بعيد "خدر 
3الياس" بغداد تعد نينوى بإعمار جسورها خالل

2 عام واحد بتبليط الطرق الرئيسة

بغداد - الصباح الجديد:
كشف اجمللس االقتصادي العراقي، 
في اجتماعه العام، امس االربعاء، 

عن اهم مزايا االتفاقية االردنية.
االقتصادي  اجمللــس  رئيــس  وقال 
العراقــي ابراهيــم البغدادي في 
كلمــة له خــالل نــدوة تابعتها 

"احلكومة  ان  اجلديــد،  الصبــاح 
تفاهم  مذكــرة  وقعت  العراقية 
مع األردن وقد شــاب هذه املذكرة 
الكثير من الكالم، وبقراءة علمية 
نرى حتقيقها كثير من املكاسب" 

واشــار الى ان "اجمللــس ارتأى ان 
القضايا  هــذه  ملثــل  يتصــدى 

وان  الوطنيــة،  االقتصاديــة 
ورســالته جمع اجلوانب املتمثلة 
واجلانب  والتجارة  الصناعة  بوزارة 
باعضــاء  املمثلــة  التشــريعي 
مجلــس النواب وبعــض االخوة 
االقتصادي".  اجملــال  اخملتصني في 
واوضــح انــه "عندمــا نخــرج 

بتوصيات مهمة نرفعها للجانب 
ان "املذكرة  التمثيلــي"، مبينــا 
العمل  الفرص  من  االف  ستخلق 
من العراقيــني واالردنيني".  واكد 
الصناعية  "املنطقــة  ان  علــى 
العاطلني  االف  تشــغل  ســوف 
بالبضائــع"،  الســوقني  وترفــد 

موضحــا ان "الربــط الكهربائي 
البلدين ســيكون في صالح  بني 
العــراق، والبضائــع التــي تأتي 
يصب  واالمريكتــني،  اوروبــا  من 
لصالح العراق لوجود تخفيضات 
بعض  "هناك  ان  وأورد  كمركية". 
التوجســات لــدى البعض حول 

املذكرة، وســوف يتم مناقشتها 
ولدينــا عدة مــواد عراقية ممكن 

تصديرها الى االردن".
العراقــي:  االقتصــادي  اجمللــس 
حتقق  األردنية  العراقية  االتفاقية 

مكاسب كبيرة للبالد
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المجلس االقتصادي العراقي: 
االتفاقيـة مـع األردن تحقـق مكاسـب كبيـرة للبـالد

الدوالر األميركي

بغداد - الصباح الجديد:
النفط  تســويق  شــركة  أعلنت 
العراقية "ســومو" امس األربعاء، 
عن رفع ســعر البيع الرسمي خلام 
البصرة اخلفيف إلى آســيا في آذار 
مبقدار 0.30 دوالر مقارنة مع الشهر 
الســابق ليصــل إلــى 0.30 دوالر 
للبرميل فوق متوســط األســعار 

املعروضة خلامي عمان ودبي.
نقال عن "سومو"  "رويترز"  وذكرت 
فــي بيــان أُرســل لهــا بالبريد 
اإللكترونــي أنه "حتدد ســعر بيع 
خام البصــرة الثقيل آلســيا في 

الشهر ذاته عند متوسط األسعار 
ودبي  عمــان  خلامــي  املعروضــة 
منقوصا منه 2.70 دوالر للبرميل".

وأضافت، أن "سعر البيع الرسمي 
خلام البصرة اخلفيف إلى أســواق 
في  واجلنوبية  الشــمالية  أمريكا 
آذار ، حتدد عند 1.35 دوالر للبرميل 
فوق مؤشر أرجوس للخامات عالية 
الكبريت، وهو ما يزيد على الشهر 
الســابق، بينما ظل سعر بيع خام 
دون  املتحــدة  للواليات  كركــوك 
تغيير عند 0.05 دوالر فوق أرجوس".
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بغداد - الصباح الجديد:
جــددت وزارة املــوارد املائية، امس 
الســيطرة  تأكيدهــا  االربعــاء، 
الكاملة على مياه هور احلويزة في 
البصــرة، مطمئنة في الوقت ذاته 
أي  البصريني بعدم وجود  املواطنني 
تأثير ســلبي على نوعيــة املياه او 

زيادة التراكيز امللحية.
بيــان تلقت  الــوزارة في  وقالــت 
"الصباح اجلديد" نســخة منه ان 

"املياه في اجملرى احلدودي تبعد حالياً 
40 كم عن مصب نهر السويب في 
شــط العرب"، مؤكدة "اهتمامها 
باغمــار املســاحة الكليــة لهور 
احلويزة، وصوالً الى مناطق الصافية 
واخلاصة، التي تأخر اغمارها بسبب 
التجاوزات من قبل بعض املزارعني، 
على الرغم من اجــراءات التحذير 

املتكرر من قبل الوزارة".
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الصباح الجديد - وكاالت: 
تلغراف  الديلــي  صحيفة  نشــرت 
البريطانية تقريراً خاصاً ملراســلتها 
في دير الزور في سوريا جوسي إسنور 
بعنوان تنظيم }داعش{ "قد يشــهد 

نهاية حلم دولة اخلالفة اليوم".
وقالــت كاتبة املقــال إن أبــو بكر 
البغدادي زعيــم داعش االمية أعلن 
من منبر مســجد نــوري في مدينة 
املوصــل عن قيــام "دولــة اخلالفة" 
في عــام 2014، مضيفة أن خطبته 
الذهول  من  بحالة  الكثيرين  أصابت 
والصدمة، وما لبث أن انضم عشرات 
عنواناً  فأضحى  التنظيم  لهذا  آالف 

لإلرهاب العاملي. 
القرية  اليــوم ستشــهد  أن  وأردف 
الســورية  الصغيرة فــي الصحراء 

نهاية حلم هذه الدولة "املزعومة".

ونقلت كاتبة التقرير عن الكولونيل 
شــون راين من التحالف الذي تقود 
الواليات املتحــدة إن "العدو محاصر 
متاماً كما أن عناصر داعش يتعرضون 

لهجمات مضادة".
وأكــد الكولونيل للصحيفة أنه من 
املبكر جــداً القول بــأن املعركة قد 
تنتهــي قريباً، إال أن القــادة احملليني 

يقولون إن املعركة ستنتهي اليوم".
وأشــارت كاتبة املقال إلى أن بعض 
املئات من مقاتلــي داعش في قرية 
للتفاوض مع  باغوز على اســتعداد 
قوات ســوريا الدميقراطية املدعومة 
التحالــف لتأمني ممر آمن  من قوات 
لهم إلى آخر معاقــل التنظيم في 
ســوريا مقابل اإلفراج عن معتقلني 

أجانب لديها.
تفصيالت أوسع ص 6 

سومو ترفع سعر بيع خام 
البصرة الخفيف المسوق آلسيا 

الموارد المائية: مياه هور 
الحويزة تحت السيطرة الكاملة 
وال زيادة للتراكيز الملحية فيها

داعش محاصر في 800 متر 
بسوريا ونهايته باتت وشيكة

بغداد - الصباح الجديد:
طالــب رئيس حتالــف اإلصالح 
واإلعمار الســيد عمار احلكيم، 
لألمــني  اخلــاص  املستشــار 
العــام لــألمم املتحــدة ورئيس 
الفريــق األممي للمســاءلة عن 
جرائــم داعــش اإلرهابي، كرمي 
أحمــد خان بتصنيــف جرائم 
"داعش" باإلبادة اجلماعية وضد 

اإلنسانية.
عــن مكتب  بيــان صدر  وذكر 
رئيس التحالف تلقت "الصباح 
اجلديد" نسخة منه، ان السيد 
عمــار احلكيم اســتمع خالل 
ومهمــة  "لطبيعــة  اللقــاء 
الفريق األممي وجهوده للتحقيق 
فــي جرائم داعــش، ومتنينا له 

النجاح في مهمته".
وأكد الســيد عمار احلكيم، أن 
"الشــعب العراقــي مبكوناته 
كافة أكثر شعوب العالم تضررا 

من جرائم اإلرهاب الداعشــي" 
"العراقيني تعرضوا  أن  وبــني،   ،
جلرائم القتــل والتنكيل واحلرق 
الداعشــي،  اإلرهاب  يــد  على 
فضال عــن اســتهداف داعش 
حلضارة العراق ومحاولة طمس 

هويته اإلسالمية والوطنية".
تتمة ص3

الحكيم يطالب بتصنيف 
جرائم داعش باإلبادة 

الجماعية وضد اإلنسانية

احلكيم



شؤون عراقية

نينوى ـ خدر خالت

كشــف وزير االعمار واالســكان 
والبلديــات، بنكــن ريكاني، عن 
وجود خطط العمار جسور مدينة 
املوصل املدمرة مــع نهاية  العام 
او مطلع العــام املقبل،  احلالــي 
مشــيرا الى ان املشاريع املتلكئة 
والتابعــة لوزارته فــي محافظة 
نينوى سيتم متابعتها، فضال عن 
تبليط عدد من الطرق الرئيســة 

واإلستراتيجية.
زيارة ريكاني امس  جاء ذلك خالل 
األول الى محافظة نينوى، ولقائه 
مع رئيس مجلس احملافظة سيدو 
الســنجاري واعضاء اجمللس  جتو 
وبحضور عدد مــن نواب احملافظة 

في مجلس النواب العراقي.
وتعاني مدينــة املوصل من زخم 
مروري غير مسبوق، بسبب خروج 
4 جســور من اصل خمســة عن 
العمل اثناء عمليات حترير املدينة 
من سيطرة داعش االرهابي، فيما 
اضافة  واملؤقتة،  العائمة  اجلسور 
للجسر العتيق، ال تستوعب ذلك 
الزخم الذي يزداد مع االســتقرار 
االمنــي وانطالق عمليــات اعادة 

االعمار بشكل خجول حلد االن.
وخالل املؤمتر الصحفي الذي عقد 
وحضره  نينوى  محافظة  مبجلس 
مراســل »الصبــاح اجلديد« قال 
رئيس  الســنجاري  جتو  ســيدو 
باســتقبال  »تشــرفنا  اجمللــس 
السيد بنكيم ريكاني وزير االعمار 
واالســكان والبلديــات والوفــد 
املرافق لــه من نــواب نينوى في 
مجلس النواب العراقي، واتت هذه 
الزيارة على اثر التنسيق املتواصل 
بــن احلكومة احمللية فــي نينوى 
والتشريعي  التنفيذي  بشــقيها 

مع احلكومة االحتادية في بغداد«.
واضاف »هذه اول زيــارة لوزير في 
احلكومة االحتادية جمللس محافظة 
واكدنا  بها،  ونحن سعداء  نينوى، 
فيها على بعض املواضيع املهمة 

بن  اجلسور  ابرزها مســألة  التي 
جانبــي مدينــة املوصــل  والتي 
تربط  انهــا  نقول  ان  نســتطيع 
اي  بشــرقه،  دجلة  غربي  مناطق 
نينوى  تربــط كل محافظة  انها 
ببعضهــا البعــض، واكدنا على 
موضــوع البنى التحتيــة كاملاء 
لالعمار  بالنسبة  املهمة   واجملاري 
الوزير  ونشــكر معالي  واخلدمات 
النه وعدنا بان املشــاريع املتوقفة 
او املتلكئــة لم تكــن كذلك، بل 

سيتم االستمرار بها«.
من جانبه، قال ريكاني »تشــرفنا 
اليوم بلقاء االخوة الســيد رئيس 
واعضاء مجلس محافظة نينوى، 
هــذه احملافظــة التي تكتســب 
تكوينها  بســبب  خاصة  اهمية 

الفسيفســائي الــذي يعبر عن 
العراقي  الشعب  مكونات  جميع 
وزيارتنــا جمللــس احملافظــة تأتي 
اواصر  تعزيز  اهمية  للتأكيد على 
ابناء  واحملبة بن جميــع  االخــوة 
الشعب العراقي وحتقيق املصاحلة 
الوطنية احلقيقيــة وبدء مرحلة 
جديدة في العــراق بعد االحداث 
والدمار  البليغ  والــدرس  الدامية 
الذي اصاب هــذه املناطق نتيجة 
احتاللهــا مــن داعــش االرهابي 
الوزارة  وكذلك متابعة مشــاريع 
مشــاريع  بضمنهــا  املتلكئــة 
موضوع  وايضــا  واجملــاري  املــاء 
اعمار اجلســور والطــرق في هذه 

احملافظة«.
وتابع بالقول »نحن وعدنا السادة 

رئيس واعضــاء مجلس احملافظة 
بانــه ســتتم املباشــرة بجميع 
املشــاريع املتوقفة التابعة لوزارة 
االسكان والبلديات، وايضا ستتم 
املباشرة باعمار جميع اجلسور في 
مدينة املوصــل، حيث من املؤمل 
ان تكتمــل هذا العــام او مطلع 
وســتكون جميع  املقبل  العــام 
اجلسور مبدينة املوصل قد اكتمل 

اعمارها«.
واشــار ريكاني الى انــه »اضافة 
كبير  اهتمــام  هنالــك  لذلــك 
اعمار  العــادة  اجلهود  وتنســيق 
اجلانــب االميــن املدمــر، وكذلك 
مجموعــة او شــبكة كبيرة من 
هذه  تســتطيع  لكــي  الطــرق 
املدينــة وســكانها الكرماء من 

الطبيعي  دورهم  العودة ملمارسة 
العراق  فــي  والريادي  واحلضــاري 
حيــث كانت ومــا تــزال مدينة 
املوصل ومحافظــة نينوى، احدى 
اهم القالع احلضارية في املنطقة 

وليس في العراق فحسب«.
في  اعالمية  وبحســب مصــادر 
نينــوى، فــان ابــرز ما وعــد به 
للمؤسسات  زيارته  خالل  ريكاني 
تأهيــل  تضمنــت،  احلكوميــة 
املوصل  مدينــة  جســور  جميع 
او مطلع  احلالي  العام  قبل نهاية 
العــام القادم، بنــاء 2000 وحدة 
اهالي  للفقــراء مــن  ســكنية 
نينوى، استحداث منطقة جديدة 
بأطراف املوصل تسمى بـ )املوصل 
البديلــة او اجلديــدة( كمدينــة 

عموديــة  وبتصاميــم  مثاليــة 
تتوفــر فيهــا جميــع اخلدمات، 
على  القدمية  املوصل  اعمار  إعادة 
السلوتير  بانوراما يشــبه  شكل 
ببيــروت اللبنانية، إعــادة النظر 
برواتب عمال  احمللية  احلكومة  مع 
البلدية مبــا يضمن زيادة رواتبهم، 
اعادة تأهيل جميع مشاريع اجملاري 
فــي احملافظة، تبليــط وتصليح 
طريق )دهــوك - موصل( و )تلعفر 

- موصل(.
وتشهد مدينة املوصل اختناقات 
مروررية حادة خاصة في مع بداية 
الدوام الرسمي وفي اثناء نهايته 
يوميا، بسبب اجلسور املقطوعة، 
االمر الذي يثير ســخط واستياء 

االهالي عموما.

بغداد تعد نينوى بإعمار جسورها خالل
 عام واحد بتبليط الطرق الرئيسة

جسر املوصل

هذه اول زيارة لوزير 
في الحكومة االتحادية 
لمجلس محافظة 
نينوى، ونحن سعداء 
بها، واكدنا فيها 
على بعض المواضيع 
المهمة التي ابرزها 
مسألة الجسور بين 
جانبي مدينة الموصل  
والتي نستطيع ان نقول 
انها تربط مناطق 
غربي دجلة بشرقه

بغداد - الصباح الجديد:
ناقش وفد هيئة احلماية االجتماعية في وزارة العمل ووفد 
وكالة برنامج االغذيــة العاملي امكانية مراجعة خطط 
التنسيق املشترك ، وكذلك عملية تبادل املعلومات عن 
الفئات االكثر هشاشة باجملتمع خاصة النازحن من اجل 
زيادة املســاعدة وتنفيذ البرامج واملشاريع اخلاصة باحلد 

من الفقر. 
وقــال نائب رئيس هيئة احلمايــة االجتماعية رئيس وفد 
العمل محســن طعمة لقد مت خالل االجتماع مراجعة 
اخلطط املشتركة اخلاصة  بالفئات االكثر عوزا وهشاشة 
باجملتمع وبشكل خاص التركيز على النازحن، مضيفا ان 
االجتماع بحث كذلك امكانية تبادل املعلومات عن تلك 
الفئات من اجل وضع اخلطط والبرامج املشتركة لزيادة 
املســاعدات املقدمة لها لتحقيق اهداف استراتيجية 
احلكومة لالعــوام ) 2018 2022- ( القائمة على ضرورة 
احلد من الفقر وسرعة عودة النازحن الى مناطقهم من 

اجل تدعيم االستقرار في تلك املناطق. 
وبــن طعمة ان وفد وكالــة البرنامج العاملي برئاســة 
نائــب املدير القطري فــي العراق الســيدة ماريان ابدى 
اهتمامه بتطوير اخلطط املشتركة املوضوعة مع الوزارة 
وايضا اســتعداد الوكالة لدعم مــالكات هيئة احلماية 
االجتماعية باخلبرة الفنية الالزمة في مجاالت االحصاء 
والتقييم الشامل لالداء، مشيرا الى ان اجملتمعن اتفقوا 
على حتديد مجاالت التعاون املشترك التي تخص كيفية 
معاجلة االحتياجات االنسانية للمواطنن ضعيفي احلال 
مع التأكيد على اهمية مبدأي الكفاءة والشفافية في 
العمــل. هذا وحضر االجتماع مدير عام دائرة تكنولوجيا 
املعلومات في هيئة احلماية املهندس جمال عبد الرسول 
ورديف قســم العالقات في مكتب رئيــس الهيئة فائز 

عباس.
على صعيــد متصل بحث وزير العمل الدكتور باســم 
عبد الزمان مع منظمة ارض البشــر االيطالية )منظمة 
مجتمــع مدني( التعاون في مجال بنــاء القدرات ودعم 

نشاطات حماية الطفولة في العراق. 
واســتمع الوزير لدى لقائه رئيســة بعثة املنظمة في 
العراق ميريام امبروسيني الى خطة عمل املنظمة التي 
تضم اجراءات العمل املوحد )SOP( وهي جزء من برنامج 

بناء القدرات مع الوزارة. 
وتضمن اللقاء مناقشة نشــاطات املنظمة في مجال 
حمايــة الطفولة وتقــدمي الدعم النفســي، من خالل 
مشــاريع نفذت في محافظتي بغداد واالنبار، فضال عن 
ادخال موظفي الــوزارة من الباحثــن االجتماعين في 
دورات تدريب املدربن )TOT( ليتم بعد ذلك تدريب متدربن 
او مستفيدين في محافظات البصرة والديوانية وذي قار. 
كما اســتمع الوزير الى نشــاطات املنظمة في مجال 
تقومي االوضاع )دراســة احلالة(، مبديا استعداده للتعاون 
مــع املنظمة في تنفيــذ خطتها لهــذا العام وخاصة 

البرامج التي تستهدف دور اليتامى.

العمل تبحث تحقيق 
اهداف الحد من الفقر مع 

برنامج الغذاء العالمي
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الملف األمني

بغداد – سطو مسلح 
ذكــر مصــدر امني في الشــرطة 
العراقية امس االربعاء أن شــخصا 
وزوجتــه قتال طعنا بســكني داخل 

منزلهما شمالي بغداد.
وقال املصدر ان "مسلحني مجهولني 
ميتلك  منــزل شــخص  اقتحمــوا 
مدرســة اهليــة في حــي القاهرة 
شــمالي بغداد، وقاموا بطعنه مع 
الــى مقتلهما في  ادى  زوجته مــا 
احلــال"، مبينا ان "القتيل هو ضابط 
برتبة لواء متقاعد"، مضيفا ان "قوة 
امنية طوقت احلادث، ونقلت اجلثتني 
الى الطــب العدلــي، فيما فتحت 

حتقيقا لبحث مالبساته". 

ديالى – مقتل ارهابي 
اكــد مصــدر امنــي في شــرطة 

محافظــة ديالى امــس االربعاء ان 
قوة أمنية مشــتركة قتلت إرهابياً 

انتحارياً في قضاء خانقني.
وذكــر املصــدر ان "قــوة أمنية من 
فوج طــوارئ ديالى الثامن وقســم 
مع  وباالشــتراك  خانقني  شــرطة 
احلشد الشعبي متكنت من قتل أحد 
ناســفاً في  يرتدي حزاماً  االرهابيني 
أثناء تعرضه ملقر احلشــد الشعبي 
التابع حملور ديالــى في منطقة أمام 
عباس في القضــاء" ، مضيفا لقد 
"مت تفكيك احلزام الناسف الذي كان 
يرتديه االرهابــي االنتحاري من قبل 

خبير املتفجرات".انته

بابل – كمني امني 
اعلن مصدر امني في مديرية شرطة 
بابل، امس االربعاء عن القاء القبض 
على احد املطلوبني للقضاء بقضايا 

االرهاب فــي نقطة تفتيش خارجية 
شمالي احملافظة. 

وذكر املصدر  ان قوة من فوج طوارئ 
بابل الرابع باالشــتراك والتعاون مع 
االســتخبارات وجهاز األمن الوطني  
معلومات  الــى  باالســتناد  متكنت 
على  القبض   ، دقيقة  اســتخبارية 
الرابعة  املــادة  وفق  علــى  مطلوب 
من قانــون مكافحــة االرهاب وهو 
من ســكنة محافظة كربالء ، خالل 
كمني امني محكم في سيطرة الـ 
)77( بناحيــة االســكندرية املدخل 

الشمالي للمحافظة.

كركوك – احباط تسلل 
اعلن مصدر امني في هيئة احلشــد 
الشــعبي امس االربعاء، عن احباط 
تســلل لـ"داعش" في قاطع الدبس 

غربي محافظة  كركوك.

وقال املصدر ان "قــوة من اللواء 16 
التابعة للحشد الشعبي والشرطة 
لداعش  هجوما  احبطــت  االحتادية 
في محاولة منها التسلل الى قاطع 
عمليــات الدبس غــرب كركوك" ، 
مضيفــا ان "قواتنــا اصيبت عددا 
من عناصــر داعش فيما الذ املتبقون 

بالهروب".

االنبار – العثور على انفاق لداعش
امس  كشــف مصــدر عســكري 
االربعاء، عن احبــاط ثالث محاوالت 
تســلل لـ"داعش" الى العراق خالل 
الى  املاضيني، فيما اشار  االسبوعني 
العثور على 11 نفقا للتنظيم يربط 

العراق وسوريا.
ونقلت صحيفــة عربية عن املصدر 
قوله ان "القوات العراقية على احلدود 
جنحت فــي إحباط ثــالث محاوالت 

تســلل إلى داخــل العــراق، بينها 
محاولة تهريب مليون دوالر وأسلحة 
إلــى ســوريا"، مبينــا ان "الفرقة 
الهندسية في اجليش العراقي التي 
تتولى مهمة البحث عن األنفاق بني 
البلدين، عثرت على 11 نفقاً حفرها 
تنظيم داعش، وتربــط بني األراضي 
بطول  أحدها  والســورية،  العراقية 
يبلغ نحــو 3 كيلومترات ويســمح 
بسير رجل داخله من دون أن يضطر 

للزحف أو االنحناء".

الديوانية – انفجار صهريج 
كشــف مصدر امني في شــرطة 
محافظة الديوانية امس االربعاء ان 
انفجارا وقع في حي الوحدة وســط 

مركز احملافظة .
وأوضح املصــدر ان "صوت اإلنفجار 
الــذي ســمع كان بســبب انفجار 

صهريج محمل بالنفط في منطقة 
حي الوحدة خلف مركز الشــرطة" 
ان  ، مبينا  وســط مركز احملافظــة 
االنفجار هو "قضاء وقدر دون حدوث 

أية خسائر بشرية".

ذي قار – ضبط اسلحة 
كشــف مصدر امني في شــرطة 
محافظــة ذي قار امــس االربعاء ان 
ضبط قسم استخبارات ومكافحة 
إرهاب سوق الشيوخ عثر على مخبأ 
مبنــزل في منطقــة الصلبة األولى 

بالقضاء .
وافــاد املصدر انه عثــر بداخل اخملبأ 
سالح  وقطعة  هجومية  رمانات   )4(
الــى جانــب )2688( علبــة وقنينة 
مشروبات كحولية ضبطت أصوليا 
واســتصدار أمر القاء قبض قضائي 

بحق حائزهن. 

نينوى – اعتقال ارهابيني 
افاد مصدر امني في وزارة الداخلية 
امس االربعــاء باعتقال ثالثة عناصر 
من تنظيم "داعش" في اجلانب االمين 

من مدينة املوصل مبحافظة نينوى.
وقال املصــدر ان "مديرية شــرطة 
الكرامــة وبإســناد من فــوج الرد 
شرطة  قيادة  )سوات(  األول  السريع 
نينوى وبنآًء علــى معلومات دقيقة 
ومذكــرات قبــض قضآئيــة القت 
القبــض علــى )ثالثــة( عناصر من 
عصابــات داعش اإلرهابيــة والذين 
كانوا يعملون على تفخيخ العجالت 
خالل فترة ســيطرة عصابات داعش 
اإلرهابيــة علــى مدينــة املوصل"، 
مضيفا أنــه "مت القبض عليهم في 
منطقة حــي الرفاعي فــي اجلانب 

األمين ملدينة املوصل".

مقتل شخص وزوجته طعنا بحي القاهرة شمالي بغداد * قوة أمنية مشتركة قتلت إرهابيًا انتحاريًا في قضاء خانقين
احباط تسلل لـ"داعش" في قاطع الدبس غربي كركوك * اعتقال ثالثة ارهابيين في الجانب االيمن من مدينة الموصل 

الصباح  ـ مراســل  نينوى 
الجديد:

العراق،  االيزيديــون في  يحتفل 
اليــوم اخلميس وغــدا اجلمعة، 
بعيد "خــدر الياس" بعد صيام 
استمر 3 ايام، ويقتصر االحتفال 
ايزيدي على  كما يقول صحفي 
وشعبية  اجتماعية  مراســيم 
وليس هنالك اية مراسيم دينية 
خاصة فــي معبد اللش، املعبد 

الوحيد لاليزيديني في العالم.
خدر  النبــي  شــخصية  وتعد 
الياس شــخصية مقدسة في 
بضمنها  االديــان  مــن  الكثير 
الديانــة االيزيديــة، ويرى خبراء 
وباحثون ان لهذه الشــخصية 
ما يشــابهها فــي املعتقدات 
الدينيــة الســومرية والبابلية 

واالشورية وغيرها.
يقول الصحفــي االيزيدي نصر 
حاجــي دوملــي لـــ "الصباح 
"االيزيديني يصومون  ان  اجلديد" 
ايام مــن كل عام ويســمى   3
صيام النبي خــدر الياس، ويبدأ 
الصيام يــوم االثنني دائما، فيما 
يكون يومــي اخلميس واجلمعة 

عيدا".
واضــاف "االحتفال بعيد صيام 
النبي خــدر الياس تقتصر على 
والبلدات  القــرى  االهالي فــي 
مراســيم  وهــي  االيزيديــة، 
اجتماعيــة ال اكثر يتم خاللها 
تبــادل التهانــي، وال توجد اية 
مراســيم دينية تقام في معبد 
اللش املقــدس )45 كلم جنوب 

شرق دهوك(".
وحــول تفاصيــل عيــد صيام 
خدر الياس، افــاد بالقول "نحن 
الطقس  هذا  ان  نعد  كايزيديني 
الزراعية،  بالعمليــة  مرتبــط 
وعلــى وفــق مفاهيمنــا فانه 
موســم  ينتهي  العيد  بحلول 
نثر او زراعــة البذور، ولدينا قول 
يلخص  الكردية  بلغتنا  معروف 
ذلك ومفاده )خدر لياس ســال 

خــالص( ومعنــاه )بحلول عيد 
خــدر اليــاس فان موســم نثر 
انتهى( ونحن نطبق هذا  البذور 
التي  الطقوس  ببعــض  القول 

حتمل دالالت".
اليوم االول  بالقول "في  ومضى 
من الصيام تقــوم ربات البيوت 
االيزيديات بقلي سبعة انواع من 
الشعير،  احلنطة،  وهي  احلبوب، 
وبذور  العدس،  الباقالء، احلمص، 
الشــمس،  وبذور عباد  البطيخ 
ثم نطحنها جميعا، كما يقمن 
بقلي كميــات اكبر من احلنطة 
ويضــاف لها مســحوق البذور 
التمر  مستخلص  مع  السبعة 
اي الدبس، مع بذور السمســم 
العيد  املقليــة، وصنع حــالوة 
املسماة لدينا بيخون او السويق، 

على شكل كرات مدورة بحجم 
كف اليد".

ونوه دوملي الى انه "ينبغي بكل 
شــخص ايزيدي يحمل اســم 
خــدر او اليــاس ان يصوم االيام 
الثالثة، كما ان يوم اخلميس من 
االول من شهر شباط  االسبوع 
املعتمد  الشــرقي  التقومي  وفق 
لدينا يجب ان يكون اليوم االول 

للعيد".
االيزيديــني  ان  "كمــا  وتابــع 
للبراري  اخلــروج  عــن  ميتنعون 
واحلقــول للصيــد طــوال ايام 
الصيــام والعيد احتراما منهم 
للنبي خدر اليــاس الذي يجوب 
البــراري والســهول فــي هذه 
االيام اخلمســة، فضــال عن ان 
بعض الشباب يتعمدون بتناول 

كميــات كبيــرة مــن احلمص 
املقلــي قبــل الذهــاب للنوم، 
العطش  ان يصيبهم  امل  على 
ويحلمــوا بانهم يرتــوون باملاء 
من منزل ما، واذا ما حصل ذلك 
لشاب او شــابة فهذا يعني ان 
قســمته ونصيبه مــن الزواج 
املنزل سواء  هذا  من  ســتكون 

للذكور او لالناث".
واشار دوملي الى انه "بالرغم من 
على  اقبالهم  بات  االيزيديني  ان 
االحتفال باعيادهم قليل نسبيا 
بســبب ما اصابنا مــن كارثة 
مريــرة عقب اجتيــاح تنظيم 
قضاء  علــى  االرهابي  داعــش 
ابرز معاقل  الذي يعد  ســنجار 
االيزيدية في العراق، وما اســفر 
عن ذلك من اعمال خطف وقتل 

وابــادة جماعيــة، اال اننا دائما 
ندعو الى اهلل سبحانه وتعالى 
بان مين على مختطفاتنا باحلرية 
وسالمة العودة لذويهن وباسرع 
وقت ممكن، الننا نامل في اعادة 
ونستقبلهن  اخملتطفات  جميع 

كقديسات".
ويشــار الــى ان االيزيديــني ال 
يذبحون الذبائح في هذا العيد، 
طوال  الصيد  يستحرمون  كما 

ايام الصيام والعيد.
والياس  خلدر  ان  مختصون  ويرى 
ما مياثلهــا ويتطابق معها في 
)اخلضر(  األديان فهو  العديد من 
عند العرب املسلمني، و)خواجة 
خضــر( عنــد الهنــود وعنــد 
 Xidirê الكرد هو )خــدرى زينده
Zêndê( ( أي خدر احلي، ويسمى 

عنــد املســيحيني )جرجــي أو 
جرجيوس( وعند بني إســرائيل 
)ارميا(، ويــرى البعض انه )إيليا( 
بني  اللفظي  التشــابه  بسبب 
)إيليا والياس( وعند بعض العرب 
)شيخ البحر( وعند آخرين )راعي 
املياه( . وعلى ما ذكره الباحث ابو 
شفان في بحثه بهذا اخلصوص 
فأن شــخصيتي خــدر والياس 
هما الهي )ادد اوهدد (املسؤولني 
عن املطر واخلضرة في إعتقادات 

الشعوب العراقية القدمية .
الشــخصيات  من  اي  تلَق  ولم 
الشــعوب  بــني  الدينيــة 
واعتقاداتها رواجــاً وقبوالً مثل 
خدراليــاس علــى الرغــم من 
بني  والروايات  األزمنــة  اختالف 

الشعوب ومعتقداتها.

تعد شخصية النبي 
خدر الياس شخصية 
مقدسة في الكثير 
من االديان بضمنها 
الديانة االيزيدية، 
ويرى خبراء وباحثون 
ان لهذه الشخصية 
ما يشابهها في 
المعتقدات الدينية 
السومرية والبابلية 
واالشورية وغيرها

بعد صيام استمر 3 أيام

االيزيديون يحتفلون بعيد "خدر الياس"

وتائر تطور الصناعة 
النفطية تتعالى وإنتاج 

البالد من اخلام يبلغ 4 ماليني 
و510 االف برميل يومياً

ويذكر في هــذا الصدد، ان وزير 
اللعيبي،  جبار  السابق  النفط 
كان صرح في لقاء أواسط آب 
املاضي للصباح اجلديد ووسائل 
إعالمية أخرى، أن الوزارة تعمل 
على رفع اإلنتاج النفطي خالل 
الســنوات املقبلــة إلــى 7.5 

ماليني برميل يوميا.
التصريح،  فــي  اللعيبي  وقال 
إن الــوزارة تعمــل على "وضع 
مالمح للسياسة النفطية من 
خالل أهداف محددة، نســعى 
إذ نســير وفق  اليها،  للوصول 
خطة لرفع اإلنتاج النفطي الى 
7 ماليــني و500 ألف  أكثر من 
برميــل يوميا خالل الســنتني 
2023 ـ 2024، بحيث نخصص 
6 ماليــني برميــل للتصديــر، 
املليــون  ونصــف  ومليونــا 
لالســتهالك احمللــي"، مؤكدا 
االجنبية  الشــركات  "عدد  أن 
النفطيــة العاملة في العراق 
22 شــركة عمالقة وأكثر من 
60 شركة ثانوية"، مشيرا إلى 
أن "وضــع العراق في الســوق 
العامليــة جيد جــدا" وهذا ما 
يعنــي ان وزارة النفط تواصل 
دأبها على زيادة انتاج نفط عبر 

تنفيذ خططها املعدة. 

اجمللس االقتصادي العراقي: 
االتفاقية العراقية األردنية 
حتقق مكاسب كبيرة للبالد

مــن جهتــه قــال ممثــل وزير 
التجارة ميثم اخلشالي، ان "من 
الضرورة عقــد االتفاقيات مع 
للشــعب  مهمة  وهي  الدول، 
"مذكرة  ان  موضحا  العراقي"، 
التفاهــم مــع االردن نأمل ان 

تتكرر مع جميع الدول". 
واضاف من املهم جدا ان ينفتح 
العالم لالستفادة  العراق على 
مــن خبراتهــا وخصوصا في 

الطاقة وغيرها.
املنطقــة  "انشــاء  ان  وبــني 
الصناعيــة خطــوة مهمة"، 
الفتا انه "لدينــا جهود كبيرة 
للتعــاون مع القطــاع اخلاص، 
ومطلــوب دعــم مــن الدولة 

للقطاع اخلاص". 

سومو ترفع سعر بيع خام 
البصرة اخلفيف املسوق 

آلسيا
وأشــارت إلى أن "ســعر البيع 
ألوروبــا، ارتفــع خلــام البصرة 
اخلفيــف في مــارس آذار 0.55 
دوالر للبرميل ليصل إلى سعر 
برنت املؤرخ منقوصا منه 2.65 
دوالر للبرميل، بينما زاد ســعر 

إلى  الشهر  لذات  خام كركوك 
دوالرين دون برنت".

املوارد املائية: مياه هور 
احلويزة حتت السيطرة 

الكاملة وال زيادة للتراكيز 
امللحية فيها

"الســداد  ان  الــوزارة  وتابعت 
مجنــون  بحقلــي  احمليطــة 
وال  رصينة  واجلنوبي  الشمالي 
يوجد خطــر عليها"، مبينة ان 
"فرق وكوادر املوارد املائية تنفذ 
مستمرة  استطالعية  جوالت 

للسداد في هور احلويزة".
انه "متت  الى  الوزارة  واشــارت 
السيطرة على املياه"، موضحة 
انــه "ال يوجد اي تاثير ســلبي 

عليها".
يذكــر ان نائبا عن البصرة حذر 
الثالثــاء املاضــي، مــن كارثة 
طبيعــة قد حتــل مبحافظته 
نتيجة انهيار ِسداد هور احلويزة 
في محافظة ميسان، وتسرب 
املياه الى االراضي في البصرة. 

سائرون: حواراتنا مع الفتح 
لم تتناول مرشح الداخلية 

لغاية اآلن
وذكــر النائب عن ســائرون، أن 
"الدولة استمرت تدار بالوكالة 
منذ 14 ســنة، وهــذا اثر على 
اخلدمات  وتقدمي  األداء  مستوى 

للشــارع العراقي، ومن ثم أتت 
احلاجــة إلى إســناد املناصب 
أشــخاص  إلــى  باألصالــة 

يتمتعون بالنزاهة والكفاءة".
ويرى، أن "األوضاع العامة اليوم 
باتت مهيأة من أجل تســوية 
بني  فقط  ليس  اخلالفات  اغلب 
حتالفي البناء واإلصالح، أمنا مع 
األخرى مثل  السياسية  القوى 
األحزاب الرئيســة فــي إقليم 

كردستان".
وشدد الغزي، على أن "الطريق 
الوحيد أمام قائمتي ســائرون 
السياسي  االتفاق  هو  والفتح 
كــون العــراق في واقــع مرير 
ينبغــي معاجلتــه مبختلــف 

الطرق".
ويسترســل، أن "تغيير الواقع 
لن  الشارع  مســتوى  وحتسني 
يكون إال بتمريــر قوانني تخدم 
العراقيني معطلة في مجلس 
النواب وهــا يتطلب مزيداً من 
احلوارات واللقاءات واالتفاقات".

إن  بالقــول  الغــزي،  وأكمــل 
في  تنجــح  لــن  "احلكومــة 
تنفيــذ البرنامج الذي وضعته 
للســنوات األربــع املقبلة من 
دون حصــول اتفاق بني قائمتي 

سائرون والفتح".
من جانبه، أفاد النائب اآلخر عن 
القائمة سعدان االعاجيبي في 
حديث إلــى "الصباح اجلديد"، 

بأن "احلوارات ســوف تســتمر 
وبنحو مكثــف خالل العطلة 
التشــريعية من خالل اللجان 
املشــتركة من أجل تســوية 
الســيما  العالقــة  امللفــات 

موضوع الكابينة الوزارية".
وتابــع االعاجيبــي، أن "الفتح 
وضع  في  ماضيتان  وســائرون 
أجل  مــن  آليــات صحيحــة 
السياسية  العملية  ترســيخ 

وتصحيح مسارها".
أن "ملفات كبيرة  إلــى  ولفت 
معلقة فــي البلد تتطلب إلى 
جهد وحوار مستمر بني الكتل 
املؤثــرة في الشــارع من أجل 

اجنازها".
أن  إلى  االعاجيبــي،  ومضــى 
ونية  إرادة  القائمتني  "لكل من 
حقيقية في تســوية اخلالفات 
لكي  جديدة  مبرحلــة  واملضي 
طريق  رســم  من  نســتطيع 
صحيــح للحكومة تعمل في 

ضوئه".
يشــار إلى أن قائمتــي الفتح 
وسائرون تسعيان حالياً النهاء 
الوزارية وعدد  ملف الكابينــة 
مــن اخلالفــات التي نشــبت 
السياســية  العملية  حــول 
املهدي  عادل عبد  تكليف  بعد 

بتشكيل احلكومة.

الدين األميركي العام يتجاوز 

22 تريليون دوالر واالمن 
االقتصادي بات مهددا

ويقول خبــراء آخرون، إن تنامي 
الديــن العام يجــب أن يكون 
فبالنســبة  للقلق،  مصــدرا 
لألمريكيــني يعنــي ذلــك أن 
للمستهلكني  الفائدة  أسعار 
والشــركات ســترتفع مبــرور 
أن يؤثر على  الوقت، كما ميكن 
فعندما  احلكومــي،  اإلنفــاق 
يكــون الدين كبيــرا قد تعجز 
احلكومــة عــن زيــادة اإلنفاق 
ملواجهــة الركــود االقتصادي 
القــادم، أو تخصيص املزيد من 
األمــوال إلعادة تأهيــل األيدي 

العاملة ومساعدة الفقراء.

احلكيم يطالب بتصنيف 
جرائم داعش باإلبادة 

اجلماعية وضد اإلنسانية
احلكيم  الســيد عمار  وطالب 
"بضــرورة  األممــي  الفريــق 
كل  على  واالطــالع  التحقيق 
هذه اجلرائم وتوثيقها وعرضها 
للمجتمــع الدولي وتصنيفها 
ضمن جرائــم اإلبادة اجلماعية 
اإلنســانية"  ضــد  وجرائــم 
مشــيراً الى "أهمية التواصل 
والتنسيق والتعاون املتبادل مع 
املؤسسات احلكومية العراقية 
في  العاملة  الدولية  والبعثات 

العراق".

تتمات ص1

مابعد ال)١٠٠( يوم
فيمــا اكملــت حكومــة الســيد عادل 
عبداملهدي ايامها املئــة التي حددتها لها 
الكتل السياســية مدة اولى إلثبات مدى 
قدرتهــا على احــداث التغييــر املطلوب 
وفقــا لبرنامجها احلكومي الــذي اعلنته 
ليلــة نيلها ثقة البرملان ..يُثار تســاؤل في 
شتى االوســاط ..ما الذي حتقق من الوعود 
احلكومية ، وما الذي بإمكان املراقب قراءته 
وهــو يتابــع اداء احلكومة مــن برنامجها 

الطموح جدا ؟
فــي بدايــة الــكالم ســُيقال ان كابينة 
احلكومــة مازالت منقوصــة، فهناك اربع 
، هــي الداخلية  حقائــب وزارية مهمــة 
والدفاع والعدل والتربية ، لم يتم اشغالها 
حلد االن ، ووجود نقص حكومي بحجم ووزن 
الوزارات املتبقية سيكون تأثيره سلبيا على 
مجمل اداء الكابينة ، حتى وان كانت هذه 
الوزارات تُدار بالوكالــة .. وفيما عدا ذلك ، 
فإن الصعوبات التــي تواجه احلكومة هي 
االخرى ليست سهلة ، فاملوازنة لم تدخل 
حيــز التنفيذ حتى االن ، كما ان الصراعات 
فــي احملافظات على منصــب احملافظ على 
اشــدها ، ومعلوم كم هو تأثير احلكومات 
احمللية على مستوى االداء والتنفيذ للكثير 
مــن فقــرات البرنامج احلكومــي ، بيد ان 
حكومة  الســيد عبداملهدي ، وعلى الرغم 
من شــبكة التعقيدات واملشــكالت التي 
تواجهها ، حتاول رســم مســارات للخروج 
من عنق الزجاجة من خالل انتهاج سياسة 
املتابعة امليدانية ، وهي سياســة محمودة 
، ومتثــل ملمحا مهما مــن مالمح املرحلة 
اجلديــدة ،  اذ ان النزول الــى امليدان بنحو 
مباشر ومفاجئ من شأنه ان يعطي صورة 
حقيقيــة للواقــع من دون رتــوش ، وجالء 
الصورة امــام صاحب القرار سيســاعده 

كثيرا على املعاجلة السريعة واملناسبة .. 
النزول الــى امليدان بدأه رئيــس الوزراء في 
البصرة  الــى  ثــم طار  العاصمــة بغداد 
وجتول في شــوارعها واطلع على جانب من 
مأساتها ، هذه املأساة التي تفاقمت كثيرا 
، البتعاد املســؤولني عن امليــدان واالعتماد 
علــى التقارير املكتوبة التي غالبا ما جتعل 
من مياه الهور مرقا ، وقصبها مالعقاً !! في 
حني ان االمر ليــس كذلك..كما كان لزيارة 
رئيــس الوزراء إلى منفــذ طريبيل احلدودي 
صدى طيبــا ، وبالتأكيد ستســهم هذه 
الزيــارة في معاجلة الكثير من املشــكالت 
التي تعاني منهــا املنافذ احلدودية وما يثار 

حولها من لغط وضجيج عاليني .
 زيارة البصــرة  وبعدها طريبيــل ، كأنها 
كانت توجيهاً للــوزراء االخرين للنزول الى 
امليدان ، فكّنــا ان تابعنا زيــارات ميدانية 
كثيفــة مهمــة  لعدد مــن الــوزراء من 
بينهم وزير املوارد املائية ووزير النفط ووزير 
ووزير   ، واملهجرين  الهجرة  ووزير  التخطيط 
الشباب والرياضة ، وشملت جوالت الوزراء 
محافظات البصرة وذي قار  وميسان واملثنى 
، ,والديوانية وديالى  وبابل واملوصل وواسط 
ومحافظــات اخرى .. وحظيت تلك الزيارات 
باهتمام شعبي واضح ، على امل ان تسفر 
عن نتائج ايجابية تخــدم الناس واجملتمع ، 
فجميع محافظاتنا تشكو ترديا واضحاً في 
اخلدمات ، وفيها عشرات املشاريع املتوقفة 
او املتلكئة ، وهي حتتاج الى قرارات حاسمة 
من اصحاب القرار إلكمالها ، وهذه املشاريع 

تشمل شتى اجملاالت ..
وخالصــة القــول ، ان مئــة يوم ليســت 
كافية لتقييم مستوى اداء حكومة  تؤدي 
مهامهــا في بلد مثل العــراق يطفو على 
موج من املشــكالت ، ولكن هذا ال يعطي 
احلكومة مبررا  او مســوغا لتبرير قصورها 
او عجزها عن اداء مهامها في مقبل االيام 
، واالهم مــن هذا وذاك ، ان احلكومة  حتتاج 
الى شــد ازرها ودعمها مــن قبل مجلس 
النواب  لتمكينها مــن اداء مهامها ، ومن 
ثم مساءلتها فيما لو اخفقت في عملها 

..اليس كذلك ؟؟

احتفاالت االيزيديون
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«الجوفية» تحفر 293 بئرا في النجف والديوانية خالل العام الماضي
 منى خضير عباس

جددت الهيئــة العامة للمياه 
 2018 عــام  اجلوفيــة طــول 
نشــاطها في بذل اجلهود في 
االشــرف  النجف  محافظــة 
لالســتفادة  منهــا  ســعياً 
املياه  القصــوى من مخــزون 
العزيز من  بلدنــا  اجلوفية في 
خــالل ســواعد عامليها في 
فرع النجف االشرف الستثمار 
املياه في اغراض االســتهالك 
البشــري وســقي املزوعــات 
وارواء احليوانــات كــون هــذه 
من  الكثير  تضــم  احملافظــة 
املعالم الدينية املقدسة فيها 
الدينية  املناســبات  كثرة  مع 
وازديــاد عــدد الزائريــن اليها 
ومن شــتى الدول اضافة الى 

املياه  معاجلة ظاهرة  شــحة 
خــالل الصيف املاضــي التي 
تعاني منهــا اغلب احملافظات 
اجلنوبيــة والتأكيد على توفير 
العديد  للمواطنــني في  املياه 
من املناطــق والقرى التي تقع 
الســطحية  املياه  عن  بعيدة 
، اذ أكد املصــدر اإلعالمي في 
املنجزة  اآلبــار  إن عدد  الهيئة 
ً ومن  خالل عام 2018 (154) بئرا
ضمنها (86) بئرا ضمن حملة 
ابار شــحة امليــاه اضافة الى 
فحص (34) بئــرا ونصب (24) 
طاقم ضخ وصيانة (8) طواقم 
ضــخ ومن اهــم هــذه االبار  
املنجزة ابار ناحية العباســية 
/ منطقــة طبر ســيد جواد 
وابارمنطقة  احملاجير الشرقية 

/ قضاء املناذرة .
ومن نشــاطات الفرق احلقلية 
العاملــة فــي فــرع النجف 
االشــرف اجنــاز(139) بئرا في 
عام  خالل  الديوانية  محافظة 
2018  مــن ضمنها (134) بئرا 
ضمن حملة ابار شــحة املياه 
اضافة الى فحــص (5) ابارفي 
احملافظــة للتقليل من معاناة 
ابار  , منهــا  املواطنــني فيها 
قضاء عفك وناحية الصالحية 
وال بديــر باالضافــة الى  بئر 
االبتدائية  الرفيــع  مدرســة 
محطة  فــي  بئرين  وكذلــك 
اسالة الرفيع بجهود العاملني 
في فرقتــي حفــر (95) و(93) 
واالستفادة من مياه هذه االبار 

لالغراض املنزلية والشرب .

 

البصرة _ سعدي السند :

وافقتْ شــركة غــاز البصرة على 
تطويــر مصنــع البصــرة اجلديد 
ملعاجلة الغاز الطبيعي NGL وذلك 
بهدف زيادة الطاقة االســتيعابية 
احلاليــة بنســبة %40 وهذا جهد 
إيجابي يهدف إلى توســيع البنية 
كميات  وجتهيــز  للغاز  التحتيــة 
أكبــر من الغاز إلمــدادات الطاقة 

للمستقبل في العراق. 

الشركة حققت 1035 مقمق 
في اليوم

ل في الشــركة  وقال مصدر مخوّ
لـ»الصبــاح اجلديــد» ان شــركة 
غــاز البصــرة حققــت بجميــع 
مسهميها وهم شركة غاز اجلنوب 
وشــل وميتسوبيشــي على قرار 
لبناء منشأة  النهائي  االســتثمار 
البصــرة اجلديــدة ملعاجلــة الغاز 
 NGL البصرة  (مصنــع  الطبيعي 
وبهذه املناســبة علق فرتس كالب 
البصرة  غاز  لشــركة  العام  املدير 
قائــالً أنا مســرور جــدا بالتقدم 
الذي أحرزناه بشــأن البدء بإنشاء 
ملعاجلة  اجلديــد  البصــرة  مصنع 
الغاز، هذا املعلم املهم وقد أحرزت 
شــركة غــاز البصــرة تقدما في 
خطتها التنموية التي استطاعت 
مضاعفة إنتاج الغاز أكثر من ثالثة 
أضعــاف منذ بــدء العمليات في 
2013 بعد أن حققت مؤخرا أعلى 
سقف إنتاج جديد وصل الى 1035 
مقمقا فــي اليوم وذلك في كانون 

األول من عام 2018. 

احلد من حرق الغاز املصاحب
وأضاف ومع بداية مصنع البصرة-
NGL ميكننــا أن نفي بخطة النمو 
االســتراتيجية فــي املســتقبل 
 ً حيث إن هذا املشروع سيلعب دورا
حاســماً في احلد من حــرق الغاز 
الثالثة في  املصاحب من احلقــول 
جولة التراخيص األولى في العراق، 
وقدرات  اجلاف  الغاز  إمدادات  وزيادة 
التصديــر  وإن امتالك القدرة على 
معاجلــة املزيــد من الغــاز يعني 
أننا سنســتمر في توفير إمدادات 
العراقيني  للمســتهلكني  الغــاز 
لتحقيــق أقصــى اســتفادة من 

العراق ولم  الطبيعية فــي  املوارد 
يكن التوصل إلى قرار االســتثمار 
النهائــي ممكنــا لــوال الدعم من 
مســهمينا الذيــن كان لهم دورٌ 

فعالُ في التقدم بهذا املشروع.
وبنيّ فرتس كالب ان منشأة البصرة 
اجلديــدة ملعاجلة الغــاز الطبيعي 
تتكون من وحدتــني لتجهيز الغاز 
ألنتاج 400 مقمق إضافي في اليوم 
– قابلة ألضافة املزيد من الوحدات 
تصنيع  وســيتم  املســتقبل  في 
املنشــأة في موقع األرطاوي. وكان 
ثامر غضبان وزيــر النفط العراقي 
انها  الشــركة  الى  زيارته  قال في 
تلعب دورا إيجابيا في جتميع الغاز، 
تنفيذ  نري تقدماً في  ان  ويسعدنا 
مشــروع منشــأة البصرة اجلديد 
(بصرة – NGL ) لتلبية احلصول على 
كميات أكبر من الغاز وان شــركة 
البصرة شركة عراقية وطنية  غاز 
متكنت ان تكون املســهم الرئيس 
ألســتثمار الغــاز ودعــم اقتصاد 

بلدنا وتقوم شــركة غــاز البصرة 
بتجميع %60 مــن الغاز املتاح من 
جولة التراخيص االولي من حقول 
الرميلــة ، غرب القرنــة1- والزبير 
االســتراتيجية  اخلطة  وتتماشى 
البصرة مع طموحات  لشركة غاز 
على  تركز  التي  العراقية  احلكومة 
جتميع ومعاجلة كميــات أكبر من 
الغاز املصاحب واحلد من حرق الغاز 
والتلوث البيئــي إضافة إلى تنويع 
تدفقات اإليــرادات التي تولد املزيد 
مــن واردات الطاقــة. ومن احملتمل 
أن يقــوم مصنع البصــرة اجلديد 
بتقليل ما يقرب من 15 مليون طن 
ســنوياً من ثاني أوكسيد الكربون 
إجراء  من  النمو  برنامج  وسيمكن 
تغييــر تدريجي في صــادرات غاز 
والذي سيتم  املبرد  املسال  البترول 
تصديــره مــن محطــة التخزين 
البحرية، التي مت إعادة تأهليها، في 

ميناء أم قصر في البصرة. 

لتأمني املزيد من إمدادات الطاقة 
واحلفاظ على البيئة

من جهته قال املهندس حيان عبد 
الغني مدير عام شركة غاز اجلنوب 
بهذه املناســبة نحن متحمسون 
مشــروع  اجلديد  للمشــروع  جدا 
البصــرة- NGL الــذي ســيدعم 
لتكون في  البصــرة  شــركة غاز 
الطليعة لتأمني املزيد من إمدادات 
الطاقــة واحلفــاظ علــى البيئة 
وهدفنا هــو الوصول إلى 1.4 مليار 
احلقول  قياســي من  قدم مكعب 
الثالثة LR1 مــن جولة التراخيص 
األولــى والتــي تشــمل حقــول 
الرميلة، غرب القرنه 1 والزبير ومن 
خالل مصنع البصرة اجلديد ملعاجلة 
الغاز ستتمكن الشركة من جتميع 
كميات إضافية من الغاز املصاحب 
وحتويلــه إلى غــاز جــاف لتوليد 
الطاقة وإنتاج الســوائل لتوفيرها 

في األسواق احمللية والتصدير. 
البصرة،  غــاز  ان شــركة  يذكــر 

25 عاما بني  مشروع مشترك ملدة 
شــركة غاز اجلنوب العراقية التي 
وشــل  األســهم  من   51٪ متتلك 
٪44 وشــركه ميتسوبيشــي 5٪ 
وقد متكنت شركة غاز البصرة من 
الوصــول إلى أعلى ســقف إنتاج 
اليوم،  1025 مقمقا في  إلى  وصل 
وهذا مــا يكفي إلنتــاج نحو 3.5 
كيكا واطا مــن الكهرباء للمنازل 
والصناعــات فــي العــراق وتقوم 
من  مايقرب  بجمع  حاليا  الشركة 
%59 من الغــاز املتاح مــن جولة 
التراخيــص األولى وتعد شــركة 
غــاز البصرة املركــز الرئيس جلمع 
ومعاجلة الغاز فــي جنوب العراق، 
العراقية  الشــركة  يجعلهــا  مما 
املصاحب  الغاز  ملعاجلة  الرئيســة 
واملصدر الرئيــس للهيدروكربونات 
املســتعملة لتوليد الطاقة وتوفر 
الشــركة حاليا %70 مــن احلاجة 
احمللية من الغاز البترولي املســال 
ومــع تطوير قدراتهــا التصديرية 

ســتدعم العراق لتنويــع مصادر 
العراق  إيراداته مــن خالل حتويــل 
إلى مصــدر لغاز البترول املســال 
واملكثفــات وقامــت شــركة غاز 
البصــرة بتجهيز 85 شــحنة من 
غاز البترول املسال واملكثفات التي 
بلغــت 685 كيلو طــن ومنذ بدء 
العمليــات في 2013 حتى ســنة 
الشــركة بشــكل  2018 متكنت 
انبعاثات غازات  كبير من خفــض 
االحتباس احلراري املتولدة من إنتاج 
النفط في حقول جولة التراخيص 
األولى ومنعــت 70 مليون طن من 
ثاني أكســيد الكربــون من دخول 
الغالف اجلوي، كما اســهمت في 
حتويل الغــاز املهــدور واحملروق إلى 
طاقة كهربائية الــى املنازل وهذا 
يعــادل انبعاث مخلفــات من 17 
ملدة  بالفحم  تعمل  محطة طاقة 
سنة كاملة أو االنبعاثات احملفوظة 
باستخدام 17,800 توربني رياح ملدة 

عام كامل. 

شركُة غاز البصرة توافق على تطوير مصنع البصرة 
NGL الجديد لمعالجة الغاز الطبيعي

أحرزت شركة 
غاز البصرة 

تقدما في خطتها 
التنموية التي 

استطاعت من 
خاللها مضاعفة 

إنتاج الغاز أكثر 
من ثالثة أضعاف 
منذ بدء العمليات 

في 2013

جانب من منشآت شركة غاز البصرة في خور الزبير

بغداد _ الصباح الجديد:

اجنزت املالكات الهندسية والفنية في 
دائــرة توزيع كهربــاء الرصافة التابعة 
بغداد  لتوزيع كهرباء  العامة  للشركة 
اعمــال انارة الشــوارع فــي منطقة 

الكرادة بجانب الرصافة.
في  الشــوارع  انارة  االعمال  وتضمنت 
منطقــة الكــرادة ابتداءً من ســاحة 
فندق  تقاطع  إلــى  وصــوالً  كهرمانة 
بابل ، ومن ساحة احلسنني الى تقاطع 
اجلســر املعلــق  من خالل  اســتبدال 
بتراكيب  التقليديــة  اإلنــارة  تراكيب 
(LED) االقتصاديــة فــي اســتهالك 
الطاقة, الى جانب رفع التجاوزات على 

اعمدة األنارة من قبل شركات ومكاتب 
في  احملالت(320,316,318)  في  اإلنترنت 
املنظومات  ورفــع  االعظمية  منطقة 
وتوجيه  األنارة  اعمدة  من  والبوسترات 
أنذارات الصحاب املكاتب بعدم التجاوز 

على األعمدة.
وشــملت االعمال شــوارع (27 شارع 
الضبــاط, وشــارع 10 راغبــة خاتون, 
وشــارع 19 شــارع عمر بن عبد العزيز 
وشــارع 8 شــارع االخطل وشارع 18 
قرب أســواق املؤمتن), الى جانب نصب 
 (338) الكهربائية في محلة  املقاييس 

شارع ابن فضالن في الكريعات.
الهندســية  املــالكات  متكنت  كمــا 
دائرة توزيع كهرباء الصدر  والفنية في 
من اصالح عطب قابلو (33) ك.ف خط 

ثورة 132 ك.ف واعادته الى العمل.
فيما اجنزت املالكات الهندسية والفنية 
في دائرة توزيــع كهرباء الكرخ التابعة 
للشركة العامة املذكورة اعمال نصب 
منطقة  فــي  الكهربائية  املقاييــس 
التاجــي واصالح عطــل قابلو MK في 
منطقة سبع البور  (4000) دار, وأصالح 

عطل نقص فيز على مغذي السالم .
اما في دائرة كهرباء شــرق االنبار فقد 
متكنت املالكات الهندسية والفنية من 
وســطية  جوينات  وعمل  قابلوات  مد 
ونهايــات ملغذي 33 ك.ف  خط محطة 
وربــط املغذي داخل  الثانوية  املالحمة 
غرفة الســيطرة في محطة شــمال 

الفلوجة.
والفنية  الهندســية  املالكات  تواصل 

فــي املديريــة العامة لنقــل الطاقة 
الكهربائية في اجلنــوب اعمال صيانة 
احملطــات واخلطــوط التابعــة لهــا ، 
وتضمنــت االعمــال اجــراء الصيانة 
والفحص ملغذي مستشــفى الطفل 
في محطة بــاب الزبيــر القدمية, الى 
132 و400 ك.ف)  جانب تأهيل معدات( 
فــي محطــة النجيبــة التحويلية , 
واســتبدال خانة الســيطرة واحلماية 
ومغير الفولتية للمحولة رقم( )4 في 
محطة الشــعيبة التحويلية, اضافة 
الى  اطفــاء احملولة الذاتية في محطة 
الناصريــة احلرارية ألغــراض الصيانة 
لفتــرة( 10 ) ايام, كذلــك العمل على 
عزل اخلط رقم(2 )في كل من محطتي( 
CPS 4 و CPS 5 )عن الشبكة الوطنية. 

كهرباء الجنوب تواصل صيانة الخطوط والمحطات التابعة لها

يهدف الى زيادة الطاقة االستيعابية الحالية بنسبة 40 %

توزيع بغداد تنجز انارة الشوارع وصيانة الشبكة ونصب المقاييس الكهربائية
تقـرير

انارة شوارع بغداد

بغداد _ الصباح الجديد:
يدعــو مجلس الصــدر االحبة من رجــال الفكر 
واالدب والثقافــة واإلعالم الى حضور حفل توقيع 
كتابنا ( بني عشــق الذات وعشق الوطن) صباح 
هــذا اليوم اخلميــس وبحضورهم يــزدان احلفل 
ويتألق . ويتقــدم اجمللس بالشــكر ألمانة بغداد 
ولالســتاذ ليث الكعبي على إقامــة هذا احلفل 
فــي قاعة املوتيل – حدائق متنزه الزوراء في بغداد 

الساعة 11 من صباح اليوم اخلميس .

بغداد _ الصباح الجديد:
باشرت دائرة العيادات الطبية الشعبية  بتجهيز 
عياداتها فــي بغداد واحملافظــات بأدوية األمراض 
املزمنة والعامة حلصة شــهر شباط . وقال مدير 
عام الدائــرة الدكتور حازم عبد الــرزاق اجلميلي 
بــدأت الدائرة ومن خالل قســم الصيدلة واخملازن 
بتجهيز عياداتها الطبية الشعبية واالستشارية 
فــي بغداد واحملافظــات بأدوية األمــراض املزمنة 
والعامة وهي حصة شــهر شباط 2019 بدءا من 
يوم امس االربعاء .وذكر أن التجهيز يتم على وفق 
جــدول زمني بدأ من يوم امــس األربعاء املصادف 
2/13 ولغاية  2/26/ 2019 ويضم أسماء العيادات 
وموعد التســلم إضافة إلى أعداد قائمة بنسبة 
جتهيز كل مادة من املــواد الدوائية .ودعا اجلميلي 
املراجعني إلى زيارة العيادات وتســلم حصصهم 
الدوائية وان اغلب األدوية نســبة جتهيزها جيدة 
وتصل إلى 100 % ومنها األنسولني اخلاص بعالج 
مرضى السكري بأنواعه الثالثة اخلابط والصافي 
واخمللــوط وأدوية ارتفاع ضغط الــدم وغيرها من 

أدوية األمراض املزمنة . 

بغداد _ الصباح الجديد:
املتابعة  التجارة عــن  وزارة  اعلنــت 
امليدانية للشــركة العامة لتصنيع 
احلبوب لنقل مــادة الطحني وترصد 
(29) مخالفــة نوعية وغيــر نوعية 

بحق املطاحن العاملة في بغداد .
واوضح مدير عام الشــركة املهندس 
جاســم محمــد العامــري ان ادارة 

الشــركة وجهــت قســم النقــل 
نقل  لعملية  واملتابعــة  باألشــراف 
الطحني في مواقع املطاحن التي تتم 
بواسطة اســطولها من الشاحنات 
النقل  وتيرة  االنتاجية وذلك لتسريع 
التي ميكن  العقبــات  وتذليل جميع 
ان تؤثــر علــى نقل مــادة الطحني 
ضمــن احملاور احملــددة وامكانية فتح 

محاور اخرى حسب متطلبات اخلطة 
التسويقية.

وفي السياق ذاته اشرف قسم النقل 
الطحني  نقل  على عمليــة  ميدانيا 
الى محافظة االنبار ضمن مخصص 
احلصــص التكميلية ، مشــيرا الى 
للشــركة  الرقابية  الفــرق  تكثيف 
جوالتها التفتيشــية على املطاحن 

والــوكالء بالتزامــن مع رفــع وتيرة 
االنتاج والتوزيع .

ولفت املديــر العام الى ان نتائج تلك 
الزيــارات اثمــرت عن رصد وتأشــير 
(29) مخالفــة نوعية وغيــر نوعية 
للمطاحن في بغداد فضال عن تأشير 
(26) مخالفــة لــوكالء الطحني من 
خــالل (309) زيــارات و(4) مخالفات 

ملتعهــدي نقل الطحــني فضال عن 
حتقيق جلان رقابة اخملابز واالفران (209) 
زيارات للمخابز واالفران متخضت عن 
ضبط (53) مخالفة رقابية ، واحيلت 
جميع اخملالفات الى االقسام واللجان 
اخملتصــة التخــاذ االجراء املناســب 
وتطبيق الشروط اجلزائية وفقا لبنود 

العقد املبرم بني الطرفني .

ودعــا املديــر العام في وقت ســابق 
املطحنة  ختم  من  للتأكد  املواطنني 
وتاريخ اإلنتــاج على اكياس الطحني 
املوزعة واالبالغ عن أي حالة مشبوهة 
التخاذ اإلجراء املناسب في حال ثبوت 
اخملالفة واالمتناع عن تسلم الطحني 
الذي مضى على إنتاجه اكثر من (٣٠) 

يوما . 

بغداد _ الصباح الجديد:
أكد الوكيل اإلداري لوزارة الزراعة الدكتور مهدي 
ســهر اجلبوري على حماية املنتج الوطني وتوفير 
كامل املســتلزمات الزراعيــة للنهوض بالقطاع 
الزراعي بشــقيه النباتي واحليواني ، ومبا ينسجم 
مــع برنامج احلكومــة العراقيــة . واكد الوكيل 
حرص الوزارة على تقدمي الدعم املطلوب للفالحني 
الزراعية  واملزارعني وتوفيــر متطلبات العمليــة 
للوصول إلى االكتفاء الذاتي للمحاصيل اخملتلفة 
من خــالل حتقيق احلزمــة املتكاملــة للنهوض 
بالقطاع الزراعي بشــقيه النباتي واحليواني ورفع 
مســتوى اإلنتاج كماً ونوعاً . وأوضــح أن الوزارة 
الزراعية في منع اســتيراد  الروزنامــة  تعتمــد 
والتي  واحليوانية  النباتيــة  واملنتجــات  احملاصيل 
تســهم في حتقيق توازن األســعار وسد حاجة 
السوق احمللية ، إضافة إلى حماية املنتج احمللي من 
خالل توفير اخلدمات الضرورية في شــتى اجملاالت 
للقطاع الزراعي . وأشــاد الدكتور مهدي ســهر 
اجلبوري بخطة الوزارة ملواجهة التحديات الكبيرة 
التي تعترض العملية الزراعية وسعيها املتواصل 
لزيادة اإلنتاج النباتي واحليواني وتنفيذ املشــاريع 
الكبيرة واإلستراتيجية في عموم  العراق وخاصة 

املناطق احملررة من زمر داعش االرهابية

بغداد _ الصباح الجديد:
بحث وزير العمل والشــؤون االجتماعية الدكتور 
باســم عبد الزمان مــع رئيس احتــاد الصناعات 
العراقي علي صبيح اعداد ورقة عمل مشــتركة 
تتضمن اهم الفقرات التي من شــأنها النهوض 
بالقطاع الصناعي اخلاص. وقال الوزير خالل اللقاء 
ان موضوع دعــم القطاع اخلــاص بحاجة لقرار 
سياســي واضح والوقوف على حجم التحديات 
التي تواجه هــذا القطاع احليــوي بغية تفعيل 
مبــادرة احلكومة للنهوض بــه.  واوضح الوزير ان 
الوزارة تتعامل مع الصناعيني كشركاء في العمل 
وتســعى من خالل هذا التعامل للنهوض بسوق 
العمل الوطني من خالل تشجيع القطاع اخلاص 
على الدخول بشراكات اســتثمارية العادة احياء 
الصناعة الوطنية.  وبــني ان تفعيل هذا القطاع 
ســيخفف الضغط على القطــاع احلكومي من 
جانــب التوظيف، الفتا الى ان الــوزارة وبالتعاون 
مع احتاد الصناعات ســيعمالن علــى اعداد ورقة 
التي  عمل تتضمن جميع املالحظات واملقترحات 
ل  تســهم في النهــوض بالقطاع اخلــاص وتفعّ

املبادرة املطروحة بشأنه. 

دعوة لحضور حفل 
توقيع كتاب

«الشعبية» توزع 
أدوية األمراض 

المزمنة للشهر الجاري

التصنيع ترصد (29) مخالفة للمطاحن في بغداد

الزراعة تؤكد حماية 
المنتج المحلي لتحقيق 

الحزمة المتكاملة

وزير العمل يبحث مع 
اتحاد الصناعات النهوض 

بالقطاع الخاص
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الصباح الجديد - وكاالت:
أكد البرملان العربي في جلســته الثالثة 
لدور االنعقاد الثالــث اليوم الثالثاء على 
ضــرورة التصدي خملطــط تغيير الوضع 
القانونــي القائــم لهضبــة اجلــوالن، 

ومحاوالت فصلها عن سوريا.
وأصدر البرملــان العربي قرارا دعا فيه إلى 
الشــرعية  بقرارات  »التمســك مجددا 
الدوليــة باعتبار اجلوالن الســوري أرضا 
عربية محتلة، ودعم املطلب باســتعادة 
اجلمهورية العربية الســورية ســيادتها 
الكاملة على اجلــوالن احملتل حتى حدود 

الرابع من يونيو/ حزيران 1967«.
وأدان البرملان في بيان صحفي، »تصريحات 
رئيس الوزراء اإلسرائيلي بشأن طلبه غير 
القانونــي من اإلدارة األمريكية بشــكل 
علني خالل املؤمتر الصحفي مع مستشار 
األمن القومي األمريكــي بتاريخ 6 يناير/ 
كانون الثاني 2019، االعتراف بالســيادة 

اإلسرائيلية على اجلوالن احملتل«.

الصباح الجديد - وكاالت:
بعد أن أظهــرت إحصائيات حكومية زيادة 
في احلوادث املستهدفة لليهود في فرنسا 
خالل العام املنصرم، تعهــد رئيس الوزراء، 
إدوارد فيليب، برد صارم، واصفا هذه احلوادث 

بـ«املقززة«.
وقال رئيس الوزراء الفرنسي في كلمة أمام 
البرملان أمس األول الثالثاء: »أشارك في هذا 
الغضب.. إزاء املزيد واملزيد من األفعال التي 
تســتهدف أشــخاصا أو أماكن.. األفعال 
املعادية للســامية ضد ذكرى إيالن حليمي 
والشــعارات التي وضعت هنا وهناك على 

هذه العالمة أو تلك«.
وتصدرت القضية املشــهد السياسي في 
فرنسا مطلع األســبوع املاضي بعد ظهور 
كتابات مناهضــة لليهود على اجلدران في 
شوارع باريس، وقطع شــجرة إلى نصفني 
زرعت فــي باريــس إحياء لذكــرى مقتل 
الشاب اليهودي، إيالن حليمي، بعد تعرضه 

للتعذيب عام 2006.
وكتبــت كلمة »يهــود« باألملانيــة باللون 
األصفر علــى مخبز في باريس ليل اجلمعة 

املاضي، مما أثار ذكريات أملانيا النازية.
ورُســمت صلبان معقوفة على صندوقي 
بريد عليهمــا صورة ســيمون فيل، وهي 
مهاجرة سابقة وناجية من احملرقة، وكانت 
قد اشــتهرت في فرنســا حني رفعت لواء 
الدفــاع عــن قانــون يســمح باإلجهاض 
في الســبعينات. وكشــف وزير الداخلية 
الفرنســي، كريستوف كاســتانير، االثنني 
املاضي، أن احلوادث املعادية للســامية زادت 
في عام 2018 بنسبة %74 لتصل إلى 541، 
مقابل 311 في العام السابق له، منها 81 
حادثة عنف. وتوجد في فرنسا أكبر جالية 
يهودية في أوروبا، إذ يبلغ تعدادها نحو 550 
ألف شخص، وهذا العدد زاد بنحو النصف 

منذ احلرب العاملية الثانية.

البرلمان العربي يدعو الى 
التصدي لتغيير الوضع 
القانوني لهضبة الجوالن

فرنسا تهدد برد صارم 
ضد مفتعلي الحوادث 

المعادية للسامية

الصباح الجديد - متابعة:

ســوريا  قــوات  حققــت 
األربعاء،  امــس  الدميوقراطيــة 
تقدًما بطيًئا فــي الكيلومترات 
األخيــرة حتت ســيطرة تنظيم 
الدولة اإلسالمية شرقي سوريا، 
فــي مواجهة مقاومة شرســة 
للعناصــر اإلرهابية التي تواصل 

عائالتها الفرار من املنطقة.
ســوريا  قــوات  وتخــوض 
املاضي،  أيلول  الدميوقراطية منذ 
التنظيم  ضد  عسكرية  عملية 
في ريــف ديــر الزور الشــرقي. 
ومتكنت من طرده من كل القرى 
والبلدات، ولم يعد موجودًا سوى 
في بقعة صغيرة ال تتجاوز أربعة 
كيلومترات مربعة متتد من أجزاء 
مــن بلــدة الباغوز وصــواًل إلى 

احلدود العراقية.
وبدأت قوات سوريا الدميوقراطية 
السبت املاضي، هجومها األخير 
ضد اإلرهابيــني احملاصرين بهدف 
إنهاء »خالفة« أثارت الرعب طوال 
توقف  بعــد  ماضية،  ســنوات 
استمر أكثر من أسبوع للسماح 

للمدنيني باخلروج. 
وقال مدير املرصد السوري حلقوق 
اإلنســان رامــي عبــد الرحمن 
امس،  بــرس  فرانــس  لوكالــة 
»التقــدم بطيء لكــون املعارك 
تدور في أراض زراعية مكشوفة، 
الدولــة  تنظيــم  ويســتخدم 
اإلسالمية القناصة واالنتحاريني، 

فضاًل عن انتشار األلغام«.
وال تــزال االشــتباكات العنيفة 
الباغوز،  أطراف  عند  مســتمرة 
ســوريا  قــوات  تقصف  التــي 
الدميوقراطيــة مواقع االرهابيني 
الصاروخية،  بالقذائــف  فيهــا 
كما تستهدفها غارات التحالف 
الدولي. وأســفر هجــوم مضاد 
لتنظيم داعش اإلثنني عن مقتل 
12 عنصــرًا مــن قوات ســوريا 

الدميوقراطية، وفق املرصد.
وأكد مدير املركز اإلعالمي لقوات 
ســوريا الدميوقراطية مصطفى 
بالــي لفرانس برس »اســتعدنا 
النقــاط التــي خســرناها في 
الهجوم املعاكــس لداعش قبل 
يومني، وتقدمنا أكثر وســيطرنا 

على نقاط إضافية«.
والقناصة،  األلغــام  جانب  وإلى 
الدميوقراطية  قوات ســوريا  جتد 
أمامهــا عوائــق أخــرى، مثــل 
األنفاق التي حفرها اجلهاديون أو 
وجود أســرى من مقاتليها لدى 

التنظيم املتطرف.

وتترافــق املعارك، مع اســتمرار 
خــروج املزيــد من األشــخاص، 
غالبيتهــم أفــراد مــن عائالت 
داعش، من الكيلومترات األخيرة. 
وأفــاد بالي بـ«خــروج املزيد من 
املدنيــني ليــاًل، يقــدر عددهم 

باملئات«.
 48 األخيــر خالل  اجليــب  وغادر 
ســاعة املاضيــة، نحــو 1500 
شــخص، غالبيتهم من عائالت 
االرهابيــني، وبينهــم مواطنون 
أجانب من جنســيات مختلفة 
وفرنســية  وتركيــة  روســية 

وشيشانية. 
شاهدت  برس  مراســلة  وكانت 
الثالثــاء في نقطــة قريبة من 
خط اجلبهة، أشخاًصا يتوجهون 
ســيرًا إلى نقاط قوات ســوريا 
الدميوقراطيــة، قبــل أن يتوّجه 
املســعفني  من  وفريق  مقاتلون 
من منظمة دولية إليهم ملعاجلة 
اجلرحــى بينهــم. وكان بينهم 
وروســيات  أوكرانيــات  نســاء 

وأطفالهّن.
نقاط  مــن  اخلارجون  ويخضــع 
ســيطرة التنظيم، في منطقة 
فــرز مخصصة لهــم، لعملية 
تفتيــش وتدقيــق أولــي فــي 
هوياتهم من قبل قوات ســوريا 
الدميوقراطية، قبل نقل املشتبه 
فــي انتمائهم إلى التنظيم إلى 

واملدنيني  مراكز حتقيق خاصــة، 
مخيمات  إلى  التنظيم  وعائالت 

في شمال شرق البالد.

تطهير
باســم  املتحدث  أوضــح  وكان 
التحالف الكولونيل شــون راين 
لفرانــس برس الثالثــاء املاضي، 
»التقــدم بطــيء ومنهجي  أن 
مع حتصن العدو بشــكل كامل، 
التنظيم  مقاتلــي  واســتمرار 
معاكسة«،  هجمات  شــن  في 
أن  الوقــت عينه  موضًحا فــي 
التحالف يســتمر فــي »ضرب 
أهداف للتنظيم كلما كان ذلك 

متاًحا«.
العســكرية  العمليات  ودفعت 
أكثــر من 38 ألف شــخص إلى 
اخلروج من آخر مناطق ســيطرة 
كانون  مطلــع  منذ  التنظيــم 
نســاء  غالبيتهم  املاضي،  األول 
االرهابيني،  وأطفال من عائــالت 
بينهم أكثر من 3400 مشــتبه 
في انتمائهــن إلى التنظيم، ومت 

توقيفهن، وفق املرصد.
ومنذ بدء الهجوم في العاشــر 
مــن أيلول املاضــي، وّثق املرصد 
مقتــل 670 مــن قوات ســوريا 
1298 من  الدميقراطيــة، مقابل 
التنظيم املتطرف. كما تسببت 
املعــارك والقصــف مبقتل 417 

مدنًيا، بينهم 151 طفاًل.
وشاهد فريق فرانس برس اإلثنني 
الفارين،  امرأتني فرنســيتني بني 
قالــت إحداهما »ال يــزال هناك 
والعديد  الفرنسيني،  من  العديد 
مــن املهاجرين، ويحــاول آخرون 
التنظيم ال يسمح  اخلروج، لكن 

بذلك«.
وتقدر قوات سوريا الدميوقراطية 
وجود أكثــر من 600 من مقاتلي 
التنظيم فــي املنطقة احملاصرة، 
وفــق بالي، الذي رّجــح أال يكون 
زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي 

موجودًا فيها.
منــي التنظيم الــذي أعلن في 
العــام 2014 إقامة ما ســماها 
علــى  اإلســالمية«  »اخلالفــة 
مساحات واسعة سيطر عليها 
في ســوريا والعــراق اجملاور تقدر 
مبســاحة بريطانيــا، بخســائر 
ميدانيــة كبرى خــالل العامني 
حالًيا  وجــوده  وبــات  األخيرين. 
يقتصر علــى مناطق صحراوية 

حدودية بني البلدين.
وبعــد انتهــاء املعــارك، يبقى 
أمام قوات ســوريا الدميوقراطية 
عمليــات  »إجــراء  وحلفائهــا، 
تطهير« بعدما »تعّمد التنظيم 
ترك عبوات مفخخة خلفه لقتل 

املدنيني األبرياء«.
وتوقع الرئيــس األميركي دونالد 

اســتعادة  الفائت  االثنني  ترمب 
املناطق التي ال تزال حتت سيطرة 
املتطرف خالل أسبوع.  التنظيم 
وقال أمــام التحالف الدولي في 
واشــنطن إّن »اجلنود األميركّيني 
وشــركاءنا في التحالف وقّوات 
على  حّرروا  الدميوقراطّية  سوريا 
األرجــح كامــل املناطــق التي 
الدولة  تنظيم  يُســيطر عليها 

اإلسالمية في سوريا والعراق«.
وفي السياق ذاته، كتبت جوسي 
اسنور، مراســلة صحيفة ديلي 
الزور،  دير  البريطانية في  تلغراف 
مــا يعضد هــذه الوقائــع، في 
بعنوان  الصحيفة  نشرته  تقرير 
يشــهد  »قد  }داعش{  تنظيــم 

نهاية حلم دولة اخلالفة اليوم«.
وقالت كاتبة املقــال إن أبو بكر 
البغدادي زعيم داعش، أعلن من 
منبر مســجد نــوري في مدينة 
املوصل قيــام »دولة اخلالفة« في 
عــام 2014، مضيفة أن خطبته 
من  بحالة  الكثيريــن  أصابــت 
لبث  وما  والصدمــة،  الذهــول 
أن انضــم عشــرات آالف لهذا 
عنوانــاً  فأضحــى  التنظيــم 

لإلرهاب العاملي.
ستشــهد  اليــوم  أن  وأردف 
الصحراء  في  الصغيــرة  القرية 
السورية نهاية حلم هذه الدولة 

»املزعومة«.

ونقلــت كاتبــة التقريــر عــن 
الكولونيــل شــون رايــن مــن 
التحالــف الذي تقــود الواليات 
متاماً  »العدو محاصر  إن  املتحدة 
يتعرضون  داعش  عناصر  أن  كما 

لهجمات مضادة«.
للصحيفة  الكولونيــل  وأكــد 
أنه مــن املبكر جــداً القول بأن 
املعركة قد تنتهــي قريباً، إال أن 
القادة احملليني يقولون إن املعركة 

ستنتهي اليوم«.
أن  إلى  املقــال  وأشــارت كاتبة 
بعض املئــات من مقاتلي داعش 
فــي قرية باغوز على اســتعداد 
ســوريا  قوات  مــع  للتفــاوض 
قوات  من  املدعومة  الدميقراطية 
التحالف لتأمني ممر آمن لهم إلى 
في سوريا  التنظيم  معاقل  آخر 
معتقلني  عــن  اإلفراج  مقابــل 

أجانب لديها.
الكاتبــة عــن مصور  ونقلــت 
في  يعمل  إيطالــي  فوتوغرافي 
اخلطــوط األماميــة مــع قوات 
إن  قوله  الدميقراطيــة  ســوريا 
»داعش لن يستســلم بسهولة 
قوات  وراء  سيتســللون  فإنهم 
ســوريا الدميقراطية وسينفذون 
هجمات انتحارية، مضيفاً أنهم 
نفــذوا 10 عمليــات اليوم وهم 
فقط في مساحة ال تتعدى 800 

متر«.

حسب توقعات الجيش األميركي

تأمل اميركا منه زيادة الضغوط على إيران

اليوم..تنطوي صفحة داعش 
في آخر 800 متر مربع  من أراضي » خالفته »

حققت قوات سوريا 
الديموقراطية امس 

األربعاء، تقدمًا بطيًئا 
في الكيلومترات 

األخيرة تحت سيطرة 
تنظيم الدولة اإلسالمية 

شرقي سوريا، في 
مواجهة مقاومة 
شرسة للعناصر 

اإلرهابية التي تواصل 
عائالتها الفرار من 

المنطقة.
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الصباح الجديد - وكاالت:

للخارجية ومســؤولون  وزراء  اجتمع 
كبــار مــن 60 دولة فــي العاصمة 
البولنديــة وارســو امــس األربعاء، 
حيث تأمل الواليات املتحدة في زيادة 
الضغــط على إيــران برغم مخاوف 
دول أوروبية كبرى من زيادة التوتر مع 

طهران.
القوتني  خارجية  وزراء  غياب  ويسلط 
األوروبيتني الكبيرتني أملانيا وفرنســا 
الضوء على التوتر مع االحتاد األوروبي 
دونالد  األميركي  الرئيس  قرار  بسبب 
من  باالنسحاب  املاضي  العام  ترامب 
االتفاق النووي املبرم في عام 2015 مع 

إيران وإعادة فرض العقوبات عليها.
األوروبي  االحتــاد  في  وقال مســؤول 
مســؤولة  موجيريني  فيدريــكا  إن 
السياســة اخلارجية باالحتــاد، والتي 
كانت طرفا أساســيا في اتفاق إيران 
النــووي، لن حتضر أيضــا املؤمتر الذي 
بســبب  يومني  مدى  على  يســتمر 

ارتباطات أخرى.
 لكن وزير اخلارجيــة األميركي مايك 
بومبيو سيســافر إلى بروكسل يوم 

اجلمعة املقبل لالجتماع معها.
ومــن املرجح ان ينضــم مايك بنس 
نائب الرئيس األميركــي إلى بومبيو 

في وارسو. 
وهــّون الوزيــر األميركي من شــأن 
غيــاب وزراء أوروبيني بارزين عن املؤمتر 
وذلــك خــالل توقف فــي العاصمة 
الســلوفاكية براتيسالفا امس االول 

الثالثاء قبل أن يتوجه إلى وارسو.
وقال في مؤمتر صحفي »بعض الدول 
والبعض  وزراء خارجيتها  ســيحضر 

اآلخر ال. هذا هو اختيارهم«.
تقدما  أننا سنحقق  »نعتقد  وأضاف 
حقيقيا.  نعتقد أنه ســتكون هناك 
عشــرات الدول التــي تعمل بجدية 
من أجل شرق أوســط أفضل وأكثر 
استقرارا، وآمل أن نحقق ذلك بحلول 

وقت مغادرتنا يوم اخلميس«.
وبينما فتحت دول مثل فرنسا وأملانيا 
وبريطانيا قنــاة جديدة للتجارة بغير 
الــدوالر مع إيران لتفــادي العقوبات 
األميركية وإنقاذ االتفاق النووي، فقد 
انتقدت تلك الدول برنامج الصواريخ 

الباليستية اإليراني.
وقال مســؤول أميركي كبير بشــأن 
جدول أعمال مؤمتر وارســو »ستكون 

هناك مناقشات بشأن نفوذ إيران في 
الشرق األوسط، ما الذي ميكننا فعله 
إيران على أن  للمســاعدة في حمل 
تكون في وضع أكثر نفعا، وللتصدي 
بشكل جماعي لبعض من سلوكها 

الضار في املنطقة«.
ومن بــني اخلالفــات األخرى بشــأن 
واشــنطن  حلفاء  عبر  السياســة، 
قرار  إزاء  القلــق  أيضا عن  األوروبيون 
ترامب بسحب القوات األميركية من 

سوريا.
يتحدث في املؤمتر أيضا جاريد كوشنر، 
مستشــار البيــت األبيــض وصهر 
الرئيس ترامب، بشأن خطط الواليات 
املتحدة للســالم بني الفلسطينيني 

واإلسرائيليني.
ومن غير املرجح أن يخوض كوشــنر 
في كثير من تفاصيل اخلطة، غير أن 
هذه ستكون إحدى املناسبات األولى 
التي يتحدث فيها علنا عن املساعي 

األميركية.
وقال املسؤولون الفلسطينيون إنهم 
لن يحضروا مؤمتر وارسو بسبب قرار 
األميركية  الســفارة  نقل  واشنطن 

إلى القدس. 
غيــر أن رئيس الــوزراء اإلســرائيلي 
بنيامني نتنياهو سيحضر إلى جانب 
العديــد من املســؤولني مــن الدول 
اخلليجيــة. ولم يتضح مــن الوزراء 
حضر نظرا ألن املنظمني رفضوا نشر 

قائمة باملشاركني قبل املؤمتر.
واســتضافة املؤمتــر فرصة حلكومة 
احملافظني في بولندا لتعزيز العالقات 
مع واشنطن في وقت يواجهون فيه 
األوروبي  االحتاد  داخــل  متزايدة  عزلة 
وســط نزاع بشــأن التزام احلكومة 

مبعايير سيادة القانون.
وقال بيوتر بوراس مدير مكتب وارسو 
في اجمللس األوروبي للعالقات اخلاجية 
وهو مؤسســة بحثيــة »هذا جهد 
واضــح للتأكيد علــى رغبتهم في 

إرضاء واشنطن«. 
وأضاف »أهــداف املؤمتر حتددها أيضا 
الواليات املتحدة وليس بولندا. بولندا 

ليست سوى املنفذ«.
ياسيك  البولندي  اخلارجية  وزير  لكن 
بــني  التعــاون  إن  تشــابوتوفيتش 
أوروبا والواليــات املتحدة ضروري حلل 

املشكالت في الشرق األوسط.
وقال فــي تصريحات للصحفيني في 
وارســو »االحتاد األوروبــي في رأيي ال 
يتمتع وحده بثقل سياســي يكفي 
حملاولة التأثير فعليــا في الوضع في 

الشرق األوسط«.
وأضــاف »ال ميكننــا ممارســة نفوذ 
إيجابي وحتقيق الســالم واالستقرار 
في الشرق األوســط إال بالعمل مع 
الواليــات املتحدة، وبصــورة أعم مع 

مجتمع الدول الدميقراطية«.
مدير  بارانوفســكي  ميشــال  وقال 
مكتب صندوق مارشــال األملاني في 
وراســو إن نتيجة املؤمتر ميكن أن تبرز 
االنقســامات أو تعزز االتفاق بشــأن 
إيران. وقال »ستثبت النتائج النهائية 
إلى حد بعيد مــا إذا كان هذا املؤمتر 
سيظهر  أو  التوافق  زيادة  ســيظهر 

اتساع هوة اخلالف«.

ستون دولة تحضر مؤتمر وارسو وتغيب عنه كبريات الدول االوربية

املراحل االخيرة لقتال داعش في سوريا

مؤمتر وارسو

تقرير

نائب مصري يغير موقفه من التعديالت الدستورية ويهاجمها
الصباح الجديد - وكاالت:

وجه النائــب املصري، هيثــم احلريري، 
الدستورية  للتعديالت  الذعة  انتقادات 
التي من املقرر أن يناقش تقرير اللجنة 
أنها  واعتبر  األربعاء،  العامة بشــأنها، 
تخالــف الدســتور وال تتماشــى مع 

أهداف ثورة 25 يناير.
وقال احلريري في كلمتــه أمام البرملان 
املصــري، األربعــاء، إن التعديالت التي 
تخالف  بـ«الدســتورية«  وصفها  يتم 
وأهــداف  املصريــني  وإرادة  الدســتور 

من شــاركوا بثورة ينايــر التي أطاحت 
بالرئيس الســابق حسني مبارك، وثورة 
30 يونيو التي أطاحت بالرئيس األسبق، 

محمد مرسي.
وانتقد النائب املصري زيادة عدد سنوات 
إلى وضع  باإلضافة  الرئاســية،  الفترة 
مادة انتقالية تسمح للرئيس باحلفاظ 
على منصبه، لـ«مدتني متتاليتني فوق 
املدتــني«، ما يعني أيضا أنه من املمكن 
أن يبقى في منصبه لعدد من الفترات 

غير املتتالية.

وفي ســياق متصل، عبــر احلريري عن 
رفضه إدخال القوات املسلحة املصرية 
في الشق السياسي، منتقدا استخدام 
جملة »مطاطة« مثل و«حماية وصيانة 
الدميقراطية« من  ومبــادئ  الدســتور 
أجل منحها حق التدخل في الشــؤون 

السياسية.
التي  للتعديالت  املصري  النائب  وتطرق 
ستطال الســلطة القضائية، وانتقد 
قانون الســلطة القضائية الذي اعتبر 
أنه يكسر اســتقاللية القضاء، وأشار 

إلى أن التعديالت ستمنح احلق لرئيس 
اجلمهوريــة باختيــار رئيــس احملكمة 
الدستورية والنائب العام ويكون رئيس 
اجمللــس األعلــى للقضاء، كمــا وجه 

انتقادات لتشكيل مجلس شورى.
من  شــرس  لهجوم  احلريــري  وتعرض 
بعض متابعيه، بعد أن كتب منشورات 
عبــر صفحته على موقــع فيس بوك، 
شــرح فيه آلية إقرار هــذه التعديالت 
وأشار في نهايته إلى أن املوافقة عليها 

سيشكل قمة الدميقراطية.



المالئكة والحلم
الذي لم يكتمل

نازك المالئكة و إشكالية الريادة 
الشعرية 

نازك المالئكة.. من فحولة القصيدة 
الكالسيكية الى تأنيث القصيدة الحداثية

 نازك المالئكة ما بين الشعرية والرؤية 
النقدية والسردية المتفردة

رمبا ميثل مشــروع نازك املالئكة احلداثي، اول خرق نســوي عربي معاصر 
لذكورية القصيدة العمودية التقليدية، فخالل اكثر من خمسة عشر 
قرنا ظلت القصيدة الكالســيكية مهيمنة على الذائقة الشــعرية 
العربية، وعلى الشــعرية العربية و«عمودها« املقدس الذي وضعه لها 
النقاد القدامى، وخالل هذا الزمن الطويل لم يجرؤ شاعر عربي فحل...

فــي بغداد 1922 كانت والدة نازك صــادق الكاظمي، وفي القاهرة 
2007 كان االفول اجلسدي واستمرارية الوجود الفكري االبداعي.

   نازك.. اســم اطلقه جدها تيمنا بالثائرة السورية ضد االحتالل 
الفرنسي )نازك العابد(.. واملالئكة.. لقب اطلقه احمليط االجتماعي 

على العائلة املتفردة بهدوئها ثم شاع وانتشر ملتصقا..

عبد الغفار العطوي 889 10علوان السلمان      فاضل ثامر

البحوث النقديــة االدبية و التاريخية التي ناقشــت فكرة الريادة 
في الشــعرية العراقية املعاصرة ،في الشعر احلر انتهت الى ثالثة 
محاور: احملور االول : هو الذي تبنى ريادة الشــاعر العراقي بدر شاكر 
الســياب 1926-1964للشعر احلر أوالً و شاركته الشاعرة العراقية 
نازك املالئكة) 1923-2007( و اعتبرا رائدين اساسيني للشعر  احلر ...

ال شيء يأتي من الفراغ .. هكذا تقول احلكمة اإلغريقية ، وما من أمر 
يحدث صدفة في احلياة وإن ظنناه كذلك ، فحياتنا مسارات خلطوط 
تلتقــي تتقاطع تتباعد لتعود فتتوازى كخارطة رســمت بيد القدر 
كأننا نهرب فيها من أقدارنــا الى أقدارنا . وألن الكتابة قدري اجلميل 

فقد وجدتني في مصادفة عجيبة طيبة مشدودة بحبل سري...

إيناس البدران
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ASSABAH ALJADEED

ملحق يصدر عن مؤسسة 

"الصباح الجديد"

رئيس التحرير وصاحب االمتياز

اسمـاعيـل زايـر

)Thu. 14 Feb. 2019 issue )4117اخلميس 14شباط 2019 العدد

إسماعيل زاير

تشــكل نازك املالئكة ظاهرة ادبية فريدة 
وامنوذجاً انســانياً اكثر فرادة .. فهي رائدة 
والعربي  العراقــي  الشــعر  في  التجديد 
احلديثني من جهة وهي في طريقة عيشها 
وســلوكها نســجت طيلة العقود التي 
عاشــتها وحتى مماتها في القاهرة امنوذجاً 
في الطهرانية الســلوكية قــل نظيرها 
. وفــي كلتــا احلالتني كانــت خطى نازك 
منقادة الى موسيقاها الداخلية ومتسكها 
الصارم بالرقي واإلعتزاز بالذات الشخصية 
وبكونها امرأة رفضــت االندماج مع التيار 
والعربية كما  العراقية  املرأة  العارم لتمرد 

حصل في خمسينيات القرن املاضي .. 

ولعل ابرز فضائلهــا انها ، على الرغم من 
ريادتهــا للممارســة الشــعرية وجرأتها 
في اتباع املناهــج احلديثة في ادراك مغزى 
الشــعر ورســالته، رفضــت كل مظاهر 
التبجح والفخــار مبنجزها وقبلت مبا قبله 
النقــاد واملؤرخــون والشــعراء واملتابعون 
ولم تنجذب الى غوايات الشــهرة والتفرد 
اإلجتماعيــني . ولم تدخــل ، بالتالي في 
من  األخرين  الشعراء  ومناوشات  مماحكات 
معاصريها والقريبني من جتربتها . ومن هنا 
لم نــر انها جادلت حول اولوية جتربتها مع 

السياب وعبد الوهاب البياتي . 
ويعــود الفضــل فــي ذلك الــى املواهب 
الكبيرة لوالدها املؤرخ واملعلم الكبير من 
جهة والى احلساســية الفائقة لوالدتها 
ازاء الشــعر حيث عرفت بإسم » ام نزار » 

تبعاً إلسم شــقيق نازك  من جهة اخرى. 
ومع ذلــك فقد ظلت نازك تدور في مدارها 
كوكب  وكأنها  اخلاصــني  واألدبي  الفكري 
مستقل بذاته ، ونســجت بذلك جتربتها 
وذائقتهــا اســتناداً الى صفــاء افكارها 
وتبلورها وانعزالها عن املؤثرات املشوشة . 
وشــكلت تلك العزلة عصب ســلوكها 
حتى الثالثني مــن عمرها وقبل ذلك كانت 
متيل الى االلتجاء الــى ذاتها وانفرادهاعن 
بنات جيلهــا اللواتي كــن موضع نقدها 
وصدمتها بسبب ما تصفه في يومياتها » 
فهن ال يطالعن وال يعبأن بالفن وليس لهن 
من اجلد في احلياة اال اليسير » وتواصل » ... 
وكنت اعتبر عزلة الشاعر فضيلته وجوهر 

حريته الفكرية » . 
وفيما يشــهد النقــاد والباحثــون على 

نزعتهــا التثويريــة فــي الشــعر، ولكن 
اجلميــع ينظر الــى مفهومهــا عن الفن 
بوصفــه محافظاً  والنحت  والتشــكيل 
ومتحفظاً فكانت ال تلتفــت الى احلداثة 
فــي التشــكيل وخاصة جتليات الرســم 
التجريدي وعدته باباً من ابواب العبث غير 
اجلاد . ولم يشــفع لها في ذلك قربها من 
بزوج  الوثيقة  وقرابتها  الفنية  املمارســة 
شقيقتها احسان ، وهو رسام من جماعة 
بغداد للفن احلديث . وكان علي الشــعالن 
من الفنانني الطليعيــني ، مثل الى جانب 
جواد ســليم ومحمود صبري وفائق حسن 
الــرواد العراقيني واكثرهــم تقدماً  خيرة 
التشــكيلي  واإلنتاج  املفاهيم  في مجال 
في تلــك احلقبة . ولعــل حياتها املنعزلة 
عــن البيئة اإلجتماعيــة  والهادئة كانت 

السبب في توتر حياتها ازاء احمليط العراقي 
احملتدم والثائر واملنفتح على العالم في كل 

اجملاالت تقريباً . 
وصاحبتها هذه النزعة الى آخر حياتها وال 
ســيما بعد اقامتها اخلتامية في القاهرة 
والتي وســمت اواخر ايامها وايام عائلتها 
اخلاصة على وجه التحديد ولم تظهر في 

لقاءات او مناسبات اجتماعية اال نادراً . 
لقد اكتفــت نازك مما اســبغه محيطها 
العائلي الرائع عليها من رصانة واطمئنان 
وثقــة ، وحتول هــذا احمليط الــى فضائها 
الســايكولوجي اخلاص وال ســيما بناؤها 
الفكــري واالخالقي . وجــرت ترجمة هذه 
لنازك  الشــخصية  اخليارات  في  العناصر 
ودفعها الى انتقاءات منسجمة فيما بعد 
.. فبعد عودتهــا الى العراق انتقلت لفترة 

طويلة الــى الكويت مع زوجها وعمال معاً 
في املؤسسات االكادميية هناك . وحظيت 
خالل فترة التدريس هناك بتقدير ممتاز من 
بيئتهــا االكادميية الكويتيــة التي عززت 
فيها النكهــة املنعزلة . طبعــاً هذا لم 
يغط على نشاطها االكادميي في الكويت 
حيث اســهمت في تطوير قدرات طالبها 
وطالباتهــا وخاصة اولئــك الذين قدموا 
املاجستير  اطاريح دراسية للحصول على 

والدكتوراه . 
وفي نهاية املطاف انهت نازك حياتها كما 
بدأتها كايقونة صافية للسلوك اإلنساني 
الرفيع واملترفع عن تفاصيل احلياة العامة 
.. وشــكلت مصدر فخــر وتقدير من قبل 
النخب الثقافيــة واألدبية ، بل انها كانت 
كذلك بالنسبة للمحيط العربي ايضاً .    

نازك المالئكة.. أيقونة عراقية في األدب الرفيع 

المساهمون في هذا العدد:

فاضل ثامر

علوان السلمان      

عبد الغفار العطوي 

إيناس البدران

ملهم المالئكة



لقد مثلت 
مقدمة الشاعرة 
لديوانها شظايا 

ورماد ما نيفستو 
» حركة الحداثة 

الشعرية بكل 
مقوماتها 
التمرد على 

العروض الخليلي، 
والقافية وكل 
اقاسيم عمود 

الشعر المقدسة، 
فقد صرخت 

آنذاك في هذه 
المقدمة/ 

المانيفستو 
بقوة »نحن 

عموما مازلنا 
اسرى، تسيرنا 
القواعد التي 

وضعها اسالفنا 
في الجاهلية 

وصدر اإلسالم، 
مازلنا نلهث في 

قصائدنا ونجر 
عواطفنا المقيدة 

بسالسل االوزان 
القديمة وقرقعة 

االلفاظ الميتة«.

نازك المالئكة 
في قصصها 

يسيطر المكان 
على المستوى 

الموضوعي 
والتشكيلي..

هذا يعني انها 
تحفز الذاكرة 

فتربط بين الذات 
والجماعة عبر لغة 
طاقتها التعبيرية 
تتمثل في تحقيق 
المستوى الصوري 

الواقعي..فهي 
توظف المكان 

ككيان يحتوي على 
مجمل التفاعل 
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ومجتمعه..لذا 
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ووعي ساكنيه..انه 

الجغرافية الخالقة 
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مع سيطرة مسحة 
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الحياة والموت من 
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احوال االنسان من 
جهة اخرى..(

الملف8

فاضل ثامر
 

رمبا ميثل مشروع نازك املالئكة احلداثي، 
اول خرق نسوي عربي معاصر لذكورية 
القصيدة العمودية التقليدية، فخالل 
اكثر من خمســة عشــر قرنا ظلت 
مهيمنة  الكالســيكية  القصيــدة 
على الذائقة الشعرية العربية، وعلى 
الشعرية العربية و«عمودها« املقدس 
القدامى،  النقــاد  لهــا  وضعه  الذي 
وخــالل هذا الزمن الطويــل لم يجرؤ 
شــاعر عربي فحل ان يهز اسس هذا 
املتجذر، حتى محاوالت شاعر  الصرح 
كبير مثل ابي متام لتحديث القصيدة 
العمودية، ذهبت هباء مع ارتفاع صوت 
اصبح مشــروع حداثة  الذي  املتنبي، 
القصيــدة العربيــة الكالســيكية، 
اذ جاء بــه ابو متام جزءا مــن الذاكرة 
التاريخية ليــس اال، الى ان جاء صوت 
انثوي قوي في نهاية النصف االول من 
القرن العشرين لتهز بقوة واصرار هذه 
ان مرحلة  ولتعلن  الباسقة،  الشجرة 
ازدهارها قد ولت الى االبد، وحان الوقت 
تنسجم  لتأسيس شــعرية حداثية، 
وروح العصــر، ورمبا يذكر النقاد بعض 
االســماء الشــعرية التي حاولت هز 
هذا اجلذع الكبير في القرن العشرين، 
ولويس  باكثيــر،  احمــد  مثل علــي 
عوض، اال ان هذه الشــجرة الباسقة 
ظلت صامدة ولــم تتزعزع، حتى جاء 
هذا الصوت االنثــوي املتمرد، املتمثل 
بالشــاعرة الكبيرة نازك املالئكة ومن 
العــراق حتديــدا، لتضع حــدا لتاريخ 
طويل، وتفتح صورة مورقة شــاركها 
في فتحها- لألمانة والتاريخ- شــاعر 
شاب متمرد ويســاري، هو بدر شاكر 

الســياب، واصبحت بعــد ذلك صوت 
الشــعرية العربية فــي عصرنا، من 
خالل قصيدة الشــعر احلر )او قصيدة 
التفعيلــة(، ونتاجها الالحق )قصيدة 
العرب  النثــر(، حيث نهــل شــعراء 
املعاصرون من نبع احلداثة الشــعرية 
العراقية، )حداثة نــازك املالئكة وبدر 
شاكر الســياب وعبد الوهاب البياتي 
وبلند احليدري(، وساروا بحركة احلداثة 
الشــعرية اشــواطا ومراحل عديدة، 
الســتينية،  احلداثية  القصيدة  منها 
التي حاولت ان تتجــاوز االطر احملدودة 
ملشــروع احلداثة اخلمســينية، وفتح 
االبواب امام مشــروع احلداثة بوصفه 

مشروعا حتديثيا مفتوحا.

منذ البداية كانت نازك املالئكة واثقة 
من مشــروعها، علــى الرغم من كل 
االعتراضات، ومنها اعتراضات والديها 
وهما من الشــعراء املعروفني، عندما 
قالت لهما بثقة واعتداد: ان قصيدتي 
ستغير خريطة الشعر العربي، وفعال 
التي  املرأة  بأنها  املالئكة  نازك  وصفت 

غيرت خريطة الشعر العربي.
لقد مثلت مقدمة الشاعرة لديوانها 
شــظايا ورماد ما نيفســتو » حركة 
مقوماتها  بــكل  الشــعرية  احلداثة 
التمرد على العروض اخلليلي، والقافية 
وكل اقاسيم عمود الشعر املقدسة، 
املقدمة/  آنذاك في هذه  فقد صرخت 
املانيفســتو بقــوة »نحــن عمومــا 

مازلنا اســرى، تســيرنا القواعد التي 
وضعها اســالفنا في اجلاهلية وصدر 
اإلســالم، مازلنا نلهث فــي قصائدنا 
وجنر عواطفنا املقيدة بسالسل االوزان 

القدمية وقرقعة االلفاظ امليتة«.
نازك املالئكة هجوما عنيفا  وشــنت 
علــى طريقــة اخلليــل بــن احمــد 
الفراهيــدي فقالــت:« مــا لطريقة 
اخلليل؟ الم تصدأ لطول ما المستها 
االقالم والشــفاه منذ سنني وسنني؟ 
الم تألفها اسماعنا وترددها شفاهنا 
وتعلكها اقالمنا حتــى مّجتها، منذ 
قرون ونحــن نصــف انفعاالتنا بهذا 
االســلوب حتى لم يعد له طعم وال 
لون، لقد سارت احلياة وتطبعت عليها 

الصور وااللوان واالحاسيس، ومع ذلك 
مازال شــعرنا صورة لقفا بنك وبانت 
سعاد االوزان هي هي القوافي هي هي 

وتكاد واملعاني هي هي«.
مبثل هذه القــوة قدمت نازك املالئكة 
مرافعتهــا اجلريئــة ضــد ســلطة 
القصيدة الذكورية، وفتحت الطريقة 
امام هيمنــة القصيدة االنثوية، ممثلة 
بقصيــدة احلداثــة التــي تخلت عن 
منبرية القصيدة التقليدية ومخاطبة 
اجلماهير وحتريضها، ودفعها الى احلرب 
والثأر كما مالت هــذه القصيدة الى 
والعذوبة، وحتولت من  والرقة  الهمس 
نص شفاهي الى نص كتابي مهموس، 
االنثوية في قصيدة احلداثة الشعرية.وهي كلها صفات تعّلي من السمات 

لقد أدركت الشــاعرة نــازك املالئكة 
ان  املرهفة،  االنثويــة  بحساســيتها 
العصــر اجلديد به حاجــة الى ادوات 
شــعرية متجددة، ال ميكــن ملقومات 
القصيدة التقليدية وقيودها تلبيتها، 
ولهذا اجتهت الــى قصيدة التفعيلة، 
او ما ســميت بقصيدة الشــعر احلر، 
التــي تخلت عــن نظام ســيمترية 
البيت الشــعري، بتفعيالتــه الثابتة 
نحو قصيــدة تعتمد على التفعيالت 
املفتوح  الســطر  وعلــى  املتغيــرة، 
اســوة بالقصيدة الغربية في الشعر 

الفرنسي واالجنليزي.
ولهذا من حق الشــاعرة الرائدة نازك 
املالئكة علينا، وعلى تاريخنا الثقافي 
ان نســجل اســمها بأحرف من نور، 
بوصفها االنثــى التي حطمت خرافة 
فحولة القصيدة العربية، واكسبتها 
الكثير من مالمح االنوثة التي رسمت 
القصيدة العربية احلداثية، وانها كما 
ســتغير  قصيدتها  بأن  مبكرا  تنبأت 

خريطة الشعر العربي«.

علوان السلمان      

في بغداد 1922 كانت والدة نازك صادق 
الكاظمــي، وفي القاهــرة 2007 كان 
االفول اجلســدي واســتمرارية الوجود 

الفكري االبداعي.
   نــازك.. اســم اطلقه جدهــا تيمنا 
بالثائرة السورية ضد االحتالل الفرنسي 
)نازك العابــد(.. واملالئكة.. لقب اطلقه 
احمليط االجتماعي على العائلة املتفردة 
بهدوئها ثم شاع وانتشر ملتصقا بكل 

افراد العائلة.
    نــازك املالئكة املثقف العضوي على 
غرامشــي  االيطالي  الناقد  تعبير  حد 
بقضايا  الثقافــي  نتاجها  النغمــاس 

اجملتمع وتطلعاته.
 نازك املالئكة التي شــغلت املشــهد 
والنقدي  الشــعري  بابداعها  الثقافي 
معطيــات  بالتقاطهــا  والترجمــي 
فهي  وتفســيرها،  وحتليلها  املعرفــة 
الرائدة شعريا في عاشقة الليل 1947 
وشــظايا الرماد 1949 وقــرارة املوجة 
1957 وشجرة القمر 1968 ويغير الوانه 
واغنية  احليــاة  ومأســاة   1970 البحر 
لالنسان 1970)املطولة الشعرية املتأثر 
االجنليزي ومضمونها  بالشعر  نسجها 

بفلسفة شوبنهاور ..(..
   نازك املالئكة املعززة ريادتها الشعرية 
برؤيــة نقديــة انحصرت فــي قضايا 
الشــعر املعاصــر 1962 والصومعــة 
والشــرفة احلمــراء 1965..)سلســلة 
محاضرات القتها الشاعرة على طلبة 
معهد الدراسات العالي في القاهرة..(..
1992..وهذا  الشــعر  وســايكولوجية 
املالئكة فــي جوهر  نــازك  ان  يعنــي 
مشروعها الشعري والنقدي التنظيري 
تطمح الى تأســيس شعرية حداثوية 
والتبشــير  الفراهيدية  القيود  تتجاوز 
بقصيدة الشــعر احلديثة..لكن..الناقد 
فاضــل ثامــر يــرى ان نــازك املالئكة 
ذاتهــا لم تكــن تتحدث عــن مفهوم 
املستوى  على  بشــكل صريح  احلداثة 
االصطالحــي ..وامنا كانت تســتعمل 
مصطلحــات اخــرى مثــل املعاصرة 
والتجديد..اال اننا نرى واحلديث )لفاضل 
ثامر(ان جهدها االبداعي والتنظيري امنا 

كان ينصب على مشروع احلداثة ذاته..
    نازك املالئكة نشــرت اولى قصائدها 
الكوليرا عام 1947..والتي فيها حاولت 
التعبيــر )عن وقــع ارجل اخليــل التي 
جترعربات املوتى مــن ضحايا الوباء في 

ريف مصر..( على حد تعبيرها..
       سكن الليل

       أصغ إلى وقع صدى األنات
       في عمق الظلمة..حتت الصمت 

       على األموات
       صرخات تعلو ، تضطرب

       حزن يتدفق ، يلتهب
       يتعثر فيه صدى اآلهات

   نــازك املالئكــة لم تكــن بعيدة عن 
انها  اذ  والقصصــي..  الروائي  الســرد 
تناولت بالنقد ما اتيح لها من نصوص 
قصصيــة وهذا يكشــف عــن توغل 
عميق في فهم القصة..فنشرت قصة 
)ياســمني في مجلــة االداب البيروتية 
1958 ومنحــدر التــل 1959  وقناديل 

ملندلي املقتولة 1978.. 
ولهــا رواية مؤجلة )ظــل على القمر( 
في   صــدرت  قصصيــة  ومجموعــة 
القاهرة عــام 2000 ..)الشــمس التي 
وراء القمة( وقد ضمت ســبع قصص 
قصيرة )ياســمني ـ ضفائر الســمراء 
عاليــةـ  منحــدر التــلـ  الــى حيث 
النخيل واملوســيقىـ  رحلة في االبعاد 
ـ الشــمس التــي وراء القمةـ  قناديل 
تضمنت  ونهايــة  املقتولــة(..  ملندلي 
شرحها لبعض املفردات التي يجهلها 

البعض )رازونة ـ طارمة ـ ليوان..(..
وقــد علــق عليهــا كل مــن زوجها 
عبدالهادي محبوبة وولدها البراق..وهي 
التعبيرعما  املألوف..اذ  فيها لم تتجاوز 
يدور في دواخلها مع شــعرية سردية..
)الومضات اخلاطفة  كما في قولهــا.. 
من الصالت..( و)اختالج شفتيه..(.. انها 
تنقل على لســانها وليس هناك راو او 
احد شــخوص السرد القصصي..ففي  
قصة)ياســمني تعرض املالئكةالسيرة 
الذاتية لرحلتها الى اميركا ومشــاعر 

الغربة..
)عندمــا غادرت العــراق الــى اميركا 
للدراســة منــذ خمس ســنني كانت 
قد ولــدت لنا في املنــزل اخت جديدة 

اقترح اخي اياد ان نســميها )ياسمني( 
زرعها في حديقتنا..(.. تكرميا لشجيرة 
بالوصفيــة  وهــذه القصــة متيــزت 
لالشــياء واملوجودات)البيــت ـ احلديق 
ـ  الشــارع  ـ  املالبــس  االشــجارـ  ـ 
القطة)سيرســي...(..مع كشــف عن 
بعد نفسي)ســايكولوجي(يخيم على 
تنقل  القصة  االشخاص..كون  عالقات 
هواجس فتاة غادرت اســرتها ووطنها 
للدراسة وهي مثقلة مبشاعر االنتماء..
لذا فهــي حتاول ادامة الــروح العائلية 
والقضــاء على مشــاعر االغتراب من 
خالل الرســائل املتبادلــة بينها وافراد 

العائلة..
  )وامــا انا فلم اعد اراهــا كما ينبغي 
طفلة صغيرة مشاكســة وامنا حتولت 

بنظري الى انسان مدرك مبا يصنع..(..
    فالقاصــة الشــخصية احملورية في 
القصة تتوهم اختهــا الصغيرة فتاة 
فــي تضاد  كبيــرة تضع مشــاعرها 

معها...
 وهناك قصة) ضفائر السمراء عالية(..
وفيها تعثر الطفولــة على كنز يعود 
النخيل  االم..و)حيــث  الــى صديقــة 
بالطبيعــة  التعلــق  اذ  واملوســيقى 
والتعبير عن االحساسات الداخلية..(.. 
وما هو واقعي منظــور ينم عن توجه 
التأويل..كما  اجتماعي بلغة ال تقبــل 
ومنحدر  القمة  وراء  التي  في)الشمس 
التل ورحلة فــي االبعاد وقناديل ملندلي 
املقتولة..اذ اغتصــاب مياه النهر الذي 

تدور حوله االحداث(..
  لقــد اعتمــدت نازك في ســرديتها 
املنظورة  بالواقعية  املغرقة  التقليدية 
)اســتهالل  فنيا منحصرا في  معمارا 

وذروة ونهاية( ..
   نــازك املالئكة فــي قصصها تنتمي 
الــى واقــع انســاني  فتكشــف عن 
همومه مبحدودية ادواتها الفنية كونها 
املباشرة.. التقريرية  احلكاية  من  قريبة 
الفكر وحتريك  ابتعادها عن يقظــة  اذ 

الذاكرة.... 
   نازك املالئكة في قصصها يســيطر 
املــكان علــى املســتوى املوضوعــي 
والتشــكيلي..هذا يعنــي انهــا حتفز 
الذاكــرة فتربط بني الــذات واجلماعة 
التعبيريــة تتمثل  عبر لغــة طاقتها 
الواقعي.. الصوري  املستوى  في حتقيق 
املكان ككيــان يحتوي  فهي توظــف 
علــى مجمــل التفاعل بني االنســان 
ومجتمعه..لــذا فهو يحمــل جزء من 
اخالقيــة وافكار ووعي ســاكنيه..انه 
اجلغرافية اخلالقة التي تشكل جزء من 
احلدث املرتبــط بزمكانية محددة.. مع 
سيطرة مســحة احلزن الذي هو )حزن 
فكري نشأ عن تفكير في احلياة واملوت 
من جهــة وتأمل في احوال االنســان 
مــن جهــة اخرى..(علــى حــد تعبير 
عبداللطيف شــرارة..حتى انها عندما 
سئلت عن روح احلزن والكآبة التي تغلب 
على نصوصها اجابت قائلة)لعل سبب 
ذلك هو انني  اتطلب الكمال في احلياة 
واالشياء وابحث عن كمال ال حدود له..
وحني ال اجد ما اريد اشعر باخليبة واعد 
القضية قضيتي الشــخصية..اضافة 
الى هذا انني كنت الى ســنوات خلت 

اتخذ الكآبة موقفا ازاء احلياة..
   نازك املالئكة ..فلســفتها في احلياة 
وفساد  زيف  كل  بقولها)ارفض  حتددها 

وعبودية وشر وطغيان وقبح وظلم..(..

    يقول عنها أبو سنة.. أن نازك املالئكة 
كانت صوتا مرهفــا وعقال نقديا بارزا.. 
العربية  الثقافــة  امتلكــت ناصيــة 
العميقة.. وكذلك استقت من مشارب 
الثقافــة الغربية.. خاصــة اإلجنليزية 
اتصال  أن  أبو سنة  ويتابع  واألميركية.. 
التجديد  بحركــة  الراحلة  الشــاعرة 
مع زمالئها الســياب والبياتي لم مينع 
بــروز صوتها األنثــوي اخلــاص.. الذي 
اتســم بهذه الرقة الفياضة في اللغة 
والعمق  النضيرة  الشــعرية  والصورة 
في اإلحساس باألشياء.. وهي خصائص 
متيز املــرأة ومتيز نازك املالئكة على وجه 

التحديد..
   اما إميان بكري فتقول)إن نازك املالئكة 
كانت واحدة من أبرز األصوات النسائية 
اإلبداعية التي فرضت نفسها ووجودها 
وكان لها الفضل في ترســيخ حركة 
التجديــد في الشــعر العربــي.. كما 
متيزت بالشــجاعة في طرح مشروعها 
األدبــي وســط كوكبة مــن عمالقة 
الشــعر العربي احلديث.. وهذا في حد 
ذاته انتصار للصوت النسوي في حركة 

الشعر اجلديدة..( 
  امــا الدكتــور معجــب الزهرانــي 
امللك  العربــي بجامعة  األدب  اســتاذ 
ســعود.. بالرياض فيقــول : متثل نازك 
املالئكة.. حلظة حتــول مهمة جداً في 
الشعرية  ســياق  وكذلك  الشــعرية 
العربية احلديثة.. وهــي بقدر ما القي 
الضــوء حولها.. ســتظل هناك نقاط 
ملتبســة في هذه اللحظة التحولية 
املثيرة لألســئلة.. فقبلها حاول بعض 
الشــعراء املهجريني..احــداث نوع من 
أنواع الثورة في لغة القصيدة العربية 

وفــي موضوعاتهــا وفي أشــكالها.. 
ولكن أن تأتي نازك املالئكة وتشــخص 
هــذا التحول في قصائدهــا.. وكذلك 
الســياب.. فهذا ما يثير األسئلة.. وفي 
اعتقــادي أنه مــا زالت هنــاك حاجة 
ماســة للبحث فــي حلظــة التحول 
هذه.. برغم ما كتب عنها من دراسات 
يثير  »الذي  الزهراني:  ويضيف  نقدية«. 
أدرس  عندمــا  الشــخصي  اهتمامي 
األدب العربي احلديــث أو حينما أكتب 
موضوعــا حوله، أن املوروث الشــعري 
املكتنــز في الذاكرة العراقية.. ســواء 
الفرديــة أو اجلماعيــة أو املكانية.. إلى 
اآلن لم يبحث بشــكل معمق.. ونحن 
نحتاج إلى بحوث تغامر في هذا االجتاه 
متاماً.. كأن نقول إن ذاكرة السرد النثري 
عريقــة في مصــر.. أو ذاكرة الشــعر 
التقليدي بنوعية الفصيح والشــعبي 
عريقــة في اجلزيــرة العربيــة.. هناك 
ذاكرة شــعرية ثرية ومتنوعة في بالد 
إلى  أننا نحتاج  واعتقد  الرافدين..  وادي 
دراسات معمقة في هذا اجملال.. ويجب 
دراسات  الدراسات  أن تستصحب هذه 
واألنثربولوجــي  الفلســفي  الفكــر 
احلديث.. كشرط أساسي.. إذ ال تكفي 
املعتادة..  والبالغية  النقدية  الدراسات 
وهذا من شــأنه أن يلقي ضوءاً جديداً 
على هذا التحول.. الــذي وجد ناضجاً 
ومكتمــال على يد نــازك املالئكة وبدر 
شــاكر الســياب.. وال يكفي أن نقول 
أو بفالن  تأثرا بالشعر األجنليزي..  إنهما 
من الشعراء.. هذه املقوالت تريح الذهن 
من عناء البحث.. لكن هناك حاجة إلى 
بحــوث معمقة في املناطــق اجملهولة 
بعض األحيان لكنها تشــعل الوجدان 

وحتفز العقل..
نازك املالئكة تركت ارثا ابداعيا واعماال 
خطية متثلــت في )يومياتهــا في 63 
املتوســط وشــعر في  بالقطع  دفترا 
دفترين لم تنشره بدعوى انه من شعر 
الصبــا واملناســبات وهنــاك  لقاءات 
ودمشق  الكويت  في  وصحفية  اذاعية 
ومصر وبيروت وبغداد..كما يقول زوجها 

عبدالهادي محبوبة..

نازك المالئكة.. من فحولة القصيدة الكالسيكية
الى تأنيث القصيدة الحداثية

 ما بين الشعرية والرؤية النقدية والسردية 
المتفردة عند نازك المالئكة
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9 الملف

عبد الغفار العطوي 

البحــوث النقديــة االدبيــة و التاريخية 
التي ناقشــت فكرة الريادة في الشعرية 
العراقية املعاصرة ،في الشعر احلر انتهت 

الى ثالثة محاور :
احملــور االول : هــو الــذي تبنــى ريــادة 
الشــاعر العراقي بدر شــاكر الســياب 
شاركته  و  أوالً  احلر  1926-1964للشــعر 
الشــاعرة العراقية نازك املالئكة) 1923-
2007( و اعتبرا رائدين  اساسيني للشعر  
احلر قبل اتســاعه كظاهرة جتديدية في 
الشــعرية العربيــة ،  مــع ترجيح كفة 
الســياب  العتبارات  ميكن مناقشتها و 
بيان اخفاقاتها فــي اإلقناع لنا كباحثني 
و قــراء بعــد مضي عقــود علــى هذا 
املوضــوع  ،و ذكر النقاد و الباحثون جملة  
من  االجتهادات  نعالج الســبق  الريادي 
للســياب بقيت مدار  جــدل  قائم  حلد 
اآلن ، و يعلــل  الدكتــور احســان عباس 
في كتابه)بدر شــاكر السياب دراسة في 
حياته و شــعره( )1( ان شعرية السياب 
املبكــرة  تدل  في قدرتــه باالنفتاح على 
مظاهــر التجديد  ، إذ ميكــن ان يقال ان 
بداية احلرب   بدر تفتحت مــع  شــاعرية 
العاملية  الثانية غيــر متأثرة او منفعلة 
بها ، و كانت تلك احلرب قد فاجأت احلركة  
الشعرية  في جميع انحاء العالم العربي، 
و ملا انتقــل الى بغداد الكمال دراســته 
اجلامعية  بعد عامه الدراســي ) 1942-
1943( اصبح لدى بدر شــعور ان الشعر 
لــم يعد  تلهيا بالنغمــات و القوافي ، و 
إمنــا اصبح  قدره الــذي ال محيد عنه )2( 
لكــن احســان عباس لــم يوضح كيف 
تولد هذا الشــعور املبكر عند السياب و 
هو يعيش في اقصــى الريف في البصرة 
آنذاك في صعوبات االتصال باملدنية التي 
كانت محصورة في العاصمة بغداد، و في 
البصرة على نطاق ضيق، و لعل ســلمان 
هادي آل طعمة في كتابه) رواد الشــعر 
احلر في العراق ( يؤكد ان  الشــاعرة نازك 
املالئكــة انهــا اول من ادعــت  من وضع 
مصطلح )الشعر احلر (  وصفته  على هذا 
اللون  من الشعر الذي يعتمد ) التفعيلة(
كأســاس عروضي له، و مع عدم التقيد 
بالقافيــة املوحدة ، و نفــت علمها بأية  
دعوة شــعرية  حتمل  املصطلح نفســه 
كدعوة ابي شــادي مثالً )3( و هو يعني ان 
نازك املالئكة تعي املغايرة في الشــعرية 
العربية مبكرا ، عكس اآلخرين الذين تأثروا 
بإجنازات الشــعراء اجملددين كأبي شــادي 
و باكثيــر و علي محمود طه  ، و شــعراء 
املهجر وســواهم ، و كان السياب واحدا 
من الشــعراء الذي تأثر بالشعراء اجملددين 
السابقني لعصره بقليل ، من دون ان يعي 
املغايرة ، إمنا هو ربط منجزه الشعري في 
فكرة التجديد من باب التحديث و ركوب 
موجــة  التغيير ، ألنه لــم يقطع صلته 
بالنظام الشــعري التقليدي ، ففي ذروة 
التجديد في الشــكل الشعري نظم في 
الشعر التقليدي و االمثلة كثيرة ، يقول 
احســان  عباس عن حياة الســياب في 
شــبابه كان بدر في هذه  املرحلة شــابا 
بسيطا ال يتعدى عامله القرية و ضواحيها  
و مدينــة البصرة و ما عرفــه منها ، أما 
بغداد فإنها لم تعش في خياله، و يتهيب  
احلديث عنها او االستشراف لزيارتها  )4( 
اي ان الســياب لم يتابع حركة التحديث 
في الشــعرية العربية ، او منــت قدراته 
الريادية في مغايرة النمطية الشعرية إال 
ملا عاش في بغداد في دراســته اجلامعية  
، و هــذا يدل على الوعــي الثقافي   الذي 
نتوقعه  من الشــاعر السياب  قبل هذا 
التاريخ غامضــا ،  اقصى  ما تأثر به  هي  
بالرومانســية  التــي  صبغــت قصائد 

الشــاعرين علــي محمــود املهندس  و 
و لعل   محمــود حســن اســماعيل)5( 
السياب  اثبت ثقافته و متيزه في  تفضيله  
االنتقال  من فــرع االدب العربي  الى فرع  
اللغة االنكليزية  في دار املعلمني  العالية  
بعد سنتني  من دراسته  اجلامعية )6( و ان 
كانت  بداية كتابته للشــعر عام 1940 و 
نشر  عددا من قصائده  في  صحف بغداد 
، لكن السياب اعتبر رائدا للشعر اجلديد 
، بوصفه يشكل احد املنعطفات  املهمة 
في مســيرة الشــعر العربــي   املعاصر 
، و قــد قام بدور كبير في تطوير  مســار 
الشــعر العربي  احلديث نحو قمة  اخللق 
و االبداع  ســواء في الشكل او املضمون 
)5( و هذا ما هو اكيد في قراءتنا لنتاجاته 
الشعرية  املتأخرة خاصة في اطلق عليها  
بالتموزيات )6(  التــي وصل بها الى ذروة 
النضج الشعري االبداعي، بعد ان شارفت 
حياتــه على االنطفاء جراء مرضه و فقره 
و صراعاته مع الشيوعيني  و سواهم ، مما 
لم يتح له اجملــال لتعميق منجزه الريادي 
، و عــّدت  مرحلة  التموزيــات اقصى ما 
جادت به شعرية السياب  )7( لكن الريادة 
في الشــعر اجلديد ) الشعر احلر( نسبت 
للســياب  و قد اصبحت موضع خالف و 
جدل  حلد اآلن ، ألســباب تتعلق بالنظرة 
البطريركيــة  التــي تتبناها الشــعرية 
العربية منذ قرون و انطوت  على مفاهيم 
الفحولة  و إقصاء النســاء الشواعر ، و 
لم تقاس الريــادة إال على وفق خالف في 
اســبقية تاريخية في نشــر و كتابة اول 
قصيدة للشــعر اجلديد الــذي لم يكن 
جديــدا في إحــداث خلخلة في شــكل 
الشــعرية) الشــكل في القصيدة(و قد 
يقال ان الريادة في االســبقية التاريخية 
، و هذا خلل فــي تقييم النظرة النقدية 
ملفهــوم الريادة  ، ألن القول باالســبقية 
التاريخيــة ينفي  احملــاوالت  غير املدونة 
التي تســبق نشــر اول قصيدة او ديوان ، 
يدفع بالباحثني الى فرضيات محتملة ، و 
هذا هو ما حاصــل اآلن، و يعطي لبعض 
الباحثني  مبررات  تعميم مفهوم الريادة 
الشــعرية  ، و حتولها الى ظاهرة  ثقافية 
ادبية  ،  بعدم انقطاع الشــعرية العربية 

عــن التواصل  التاريخي ، و ظهور حركات 
جتديد و ثورة و رفض لشــكل و مضمون 

الشعر العربي .

املؤسسة السياسية الثقافية
احملور الثاني : و هو الذي رعته  املؤسسات 
غير الشعرية التي متيل الى ادجلة مفهوم 
الريــادة ، و إحاطته بهالة من القداســة 
املؤسســاتية ، فالريادة في رأي املؤسسة 
) السياسية الثقافية ( هي ريادة سسيو 
معرفية ، و إن بروز االفراد كرواد ) املؤسسة 
تعترف بالسياب و نازك  بالريادة  االعتبارية 
( لوجــود التمايــز ، ففي هــذا اجلو  من 
التدفق و النهــوض، وجدت حاجة ملحة 
البتكار  اســاليب  جديدة  في  الشــعر 
العربــي املعاصر حتمل  مضامــني و اراء 
تناسب  و حداثة املواقف الخ )8( فالقول 
بأن الريادة في الشعر ال تخرج عن كونها 
ثورة و متردا اجتماعيا معرفيا  من مدعيات  
املؤسسة  مهما كانت متبنياتها  قريبة  
من اخلطاب الشعري  الذي يحاول  تكريس 
الريادة في طقســها املعزول عن اي اجتاه 
يرى في مأسســة ذلك املفهوم جناحا  و 
فائــدة  عامة تخدم اجملتمــع  و مجاالته ، 
بينما اخلطاب  الشعري  يود تثبيت الريادة 
مبعناهــا و وامها الفرديــني ، لهذا جاءت 
محاوالت تعديل مفهــوم الريادة و إلغاء 
فردانيتها و توسيعها عن طريق التجييل 
) جيل الرواد( يروي مؤرخو الشعر العراقي 
التجديــد في موســيقى   ان حــركات  
الشــعر العربي و النشاط الواسع لهذه 
الطريقة بــدأ  بعد تأســيس  جمعية ) 
ابولو ( و مجلتها  في مصر  سنة 1932 ، 
و ال شــك ان مجلة كهذه قد وصلت الى 
كافة االقطار العربية و بضمنها العراق ،  
فيها مناذج متعددة من الشــعر احلر )9(  و 
هو يعني بنظر املؤسسة التي تدفع بهذا 
املتبنــى ، إن الريادة  ظاهرة معرفية عامة 
، و هــو قول يتعارض مــع تصريحات رواد 
الشــعر احلر كتصريح نازك املالئكة في 
إطالقها ملصطلح ) الشــعر احلر( و يعيب 
مؤيــدو هذا احملور انه و لــو افتخرت نازك 
املالئكة في انها اول من وضعت املصطلح 
ال يعني حيازته على قبول  النقاد بسبب 

التركيبة املتناقضة التي عاب عليها احد 
كتاب هــذا احملور ، فالشــاعر علي احللي 
ابدى اســتغرابه بعــد مقارنة املصطلح 
بني االدبني العربي و الغربي من عدم طرح 
القضية على طاولة  البحث  في الندوات 
و املؤمتــرات املتخصصة)10( في  إشــارة 
واضحة في تسويف مفهوم الريادة ألحد 
و تركها عائمة جماعية و دعا  علي احللي  
الــى تدخل مــن قبل النقــاد و الباحثني 
العــرب  في ارجاء الوطن العربي  في  حل 
إشــكالية الريادة ، لكن احدا  لم يتوصل  
الى وضع صــورة  نهائيــة  تضفي على 
املصطلح تسمية  مســتلة  من الدقة  
العلمية  و املوضوعية و الفهم التاريخي 
لكي يكــون التــداول عاما و مشــروعا 
)11( لكن محاوالت هــذا احملور في تغيير 
املصطلح ) الشــعر احلر( رفع من شهرة 
نــازك املالئكة، رغم اســتمرارية ضغط 
الشــاعر علي احللي في نقد التمسك به 

،)12(الخ 

الثقافة الذكورية املعارضة
احملــور الثالث: الــذي ظل متخفيــا وراء 
البنيــات الالواعية الثقافيــة التي حتاول 
التعتيــم  عليه، وعدم إطهــاره للعلن، 
الثقافة الذكورية التي تعارض ان تقطف 
املرأة ثمرات الريادة لها حتى و لو في الرمز 
اخملبوء بالشــعر، و ان تكون ) نازك املالئكة 
( الرائدة املتوجــة لثورة التجديد في منط 
قار في الشــعرية العربية منذ القدم ، و 
ان اراد ان يتجــدد نزع ثــوب ذكوريته لثان 
اوســع  نسقية ، بطي اذيال االنثوية التي 
تطورت من الشــاعرة الفحل كاخلنساء 
الى شواعر البالط في قصور اخللفاء ، ما 
اريد لنازك ان تكــون امرأة فحل  و ليس ) 
امرأة –انثى ( كي تتخلص من عنق زجاجة  
الذكــورة ، فهناك متييز ثقافي صارم   بني 
كلمــة ) امــرأة ( و كلمة )انثــى( فاملرأة  
ليســت دائمــا ) انثى()13( و هــذا يعني  
مبنظور النظام البطريركي العربي  خروج 
احد متركزات الذكورة  السســيومعرفي 
عن دائرة الســيطرة ، فكان لزاما ان يكون  
الرائد  الشاعر الســياب  الفحل املدجن 
االول للشــعر احلر ، ثم تأتي نازك املالئكة 

في الــدور او املرتبة  الثانيــة  مكملة و 
مشاركة في الريادة ، لكن الشاعرة نازك 
املالئكة لم تصمــت و انبرت في دفاعها 
عن تســمية ) الشــعر احلر ( في مقدمة 
ديوانها ) شــظايا و رماد ( حني قالت :  ان 
الشعر احلر شعر ذو اسلوب  جديد و لكنه 
ليس خروجا على طريقــة  اخلليل ، و إمنا 
هي تعديل لهــا ، يتطلبه تطور املعاني و 
االســاليب خالل العصور التي  تفصلنا 
عن اخلليل )14( لتثبت جدارتها ليس  في 
كتابة الشــعر احلر ، إمنا الوعي مبا تكتب 
و لــم تكتب ؟ ففي بداية  اخلمســينيات  
عندما كانت في  التاسعة و العشرين من 
عمرها فقط ،كانــت نازك  املالئكة و هي 
تتبوأ املكانة االولى في العراق كشــاعرة 
و ناقدة و كاتبة واســعة االطالع محاطة  
بثوب االحتــرام و املرجعية ، --قد قدمت 
حتليال ثاقب النظرة  لوضع املرأة  العربية 
في منتصف القرن العشــرين )15( فمن 
الطبيعي ان تدافع عن ريادتها ان لم يكن 
بالشعر ، فبما كتبته بعد ذلك في كتابها 
الشهير) قضايا الشعر العربي  املعاصر( 
فإن اعتبرت  قصيدة الســياب ) هل كان 
حباً؟( في  ديوانه ) أزهار ذابلة ( الذي صدر 
عام 1947 في القاهــرة اول محاولة  في 
الشعر احلر ، فإن نازك املالئكة  في حياتها 
العلميــة و االدبيــة و العائليــة مؤهلة 
لتصبح هي  رائدة الشــعر احلر بالمنازع 
، و إن قولهــا بالريادة التي ســبقت بها 
الســياب التي متثلت بقصيدة ) الكوليرا 
( وقد نشــرتها عام 1947 ال تعني سوى 
فك اشــتباك بينها و بني السياب  ليس 
إال ، كتابهــا اآلنف الذكر ردت به ليس في 
حقها في الريادة الشــعرية ، بل لكســر  
منطية املــرأة – االنثى  الفحــل الى املرأة 
– اإلنســان  التــي تعي مــا تعمل  تقول 
نازك في  مقدمة  الطبعة اخلامســة من 
الكتاب  بقلم املؤلفة و هي إشارة واعية 
لكينونتها النسوية : في عام 1962 صدر 
كتابي هــذا في طبعته االولى و كنت قد 
اوردت فيه كل ما استطعت  الوصول اليه  
من قواعد الشعر احلر ، و مسائله، و لذلك 
لم احتــج الى كتابة مقدمــة له )16( و 
تفصل موقفها من الشعر احلر  و مناوئيه  

وما ميكن ان ميثل في الشــعرية العربية 
الخ رمبا يســأل  احد ما : لم ابعدت نازك 
املالئكة  من املرتبة االولى  للريادة ووصفت 
بأنها شــاركت الســياب   فــي الريادة ،  
ماداما هما اللذين  نشــرا  نصيهما في 
السنة نفسها للذين برروا  ذلك اإلبعاد  ؟ 
و ما ميكننا القول للذين  تهجموا على ما 
طرحته  من إشكاالت في قضايا الشعر 
احلــر و اعتبروه نكوصا عــن منجزها في 
الشعر احلر  و تقييدا لآلخرين في جتاربهم 
الالحقــة ؟  اعتقــد   ان االجابة  عليهما 
مــازال غامضا لم يفتــح للنقاش ، و في  
خامتة بحثي ميكنن التصريح بأن الســبب  
في ذلك لم يكن  متعلقا  غير في الصراع  
االبوي الذي يرقد في الشــعرية العربية  ، 
و قد قبل  التحديث في الشكل الشعري 
و التجديد في املضمون  االنشائي  االدبي  
ما دام الرجل هو  الفاعل ، لكنه وقف ضد 
نازك املالئكة بوصفها امرأة ، ان الدراسات 
النســوية اليوم اوضحت  ان الفروق بني 
اجلنسني  ليست   ســوى  فروق ثقافية ، 
و لعل نــازك بإطالعها املبكر على بعض 
في  حافزا  اعطتها  النســوية  الدراسات 

الدفاع بصالبة عن موقفها في الريادة.
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الى جانــب االدباء والشــعراء بدأت 
محاوالت نازك االولى في فهم اسرار 
الوجود فــي فترة مبكرة من حياتها. 
اشياء  عن  االســئلة  تطرح  شرعت 
ال تســتطيع ان تفقه مغزاها وملاذا 
صــارت على هذه الشــاكلة. كانت 
تفكر ملاذا تشعر بالكآبة مثال بينما 
عروقها تتفجــر حيوية واقداما على 
والنشاط ما هو  والدراســة  القراءة 
سر ســحر الليل والنجوم والسماء 
واالشــجار واالنهار؟ ملــاذا تفرح االن 
القيمة نفسها  بشــيء ال يعود له 
عندها بعد ســاعة من الزمن او بعد 
يوم؟ ما أكثر االسئلة الكثيرة احمليرة 
التي ال جتــد لها جوابا وتظل تتراكم 
في داخلهــا لتطل فجأة بعد مضي 
سنوات وســنوات من العمر دون ان 
يستطيع الزمن دفنها وها هي تتذكر 
بعد مضي عقود من السنني حادثة 
من ايام الطفولة عندما خرج جميع 
ســاكني البيت الكبير ولم يبق فيه 
اال هي وخالها جميل وتتساءل قائلة:
"ولــم ندر انــا وجميل كيــف نبدد 
املســاء فاخترعنــا لعبة  وحشــة 

صبيانية رحنا نلعبها واحببناها حبا 
متحمســا حتى مألنا ساحة املنزل 
وصراخا  وقفــزا  ضحكا  الواســعة 
وقد انســلخ االصيل كله في جذل 
رائع فلمــا كان اليــوم التالي رحنا 
ملتمســني  اجلديدة  لعبتنــا  نعيد 
متعة االمس ولكــن اللعبة ألمر ما 
لم متتعنا هذه املرة. حاولناها ســدى 
حاولنا الضحك وقســرنا أنفســنا 
علــى املرح وطبقنــا اخلطوات كلها 
ولكن من دون جدوى فقد استعصت 

اللعبة وكأنها فقدت روحها.
واذكر ان هذا احلادث كان اول فلسفة 
خضنا فيها انا وجميل فقد جلسنا 
مكتئبني على درج السلم ال ندري ما 
نصنع ولم ازل حتــى هذه اللحظة 
اذكر كأبتي ونبــرة صوتي وانا اهتف 
"جميل لقد اســتمتعنا أمس بهذه 
اليوم"  لم نحبهــا  اللعبة فلمــاذا 
وفكر جميل واجما حلظات ثم اجاب: 
ان نكون نسيناها  أدرى...البد  "لست 
ولم يخطــر لنا قــط ان نبحث عن 

التغير في أنفسنا.
اية داللة لهذا احلــادث؟ انه كان رمزا 
عميقــا للحيــاة كلها فمــا يكاد 

الطفــل يكبــر حتى تفقــد لعبة 
احلياة معناهــا االول الذي كان ممتلئا 
حماســة وجدة والوانا. وكما جلس 
الطفــالن جميل ونــازك على درجة 
اليوم  العجوز  باألمس جتلس  السلم 
وتتساءل  الزمان  لترقب سأم موكب 
كئيبة عن لعبــة احلياة التي فقدت 
متعتها واستحالت الى ملل رتيب".

عند عتبة السبعن
مع دنو الثمانينيات احست نازك بان 
تساعدها  تعد  لم  الصحية  حالتها 
على الكتابة كما كانت في السابق 
مرت فترة كانت تصاب فيها بنوبات 
وتشعر  القلب  وخفقان  الصداع  من 
الى ذلك  بضيق في تنفسها يضاف 
انها كانت تتناول احلبوب املهدئة ملدة 
طويلة بني آونة وآونة اخرى مما كان له 
االدبي  السلبي على نشاطها  تأثيره 

والفكري.
اعتــادت نــازك ان تكتب عشــرات 
الرســائل الــى اخواتهــا واخوالها 
واقاربهــا تخبرهم فيها عن احوالها 
وحياتهــا وتتلقى خطابــات تتعرف 
فيهــا علــى اخبارهم وشــؤونهم 

اليومية. صارت االن جتد صعوبة حتى 
في كتابة رسائل مفصلة واصبحت 
جتد عنتا حتى في الرد على الرسائل 
التي يبعثها مريدوها والذين يكتبون 
عنها ويطلبون منها بعض املعلومات 
او يحتاجون الى مســاعدتها كانت 
هذه احلال تشعرها بالضيق الشديد 
وتتذكر قول استاذها الشريف محي 
الدين حيدر الذي درســت على يديه 
املوســيقى ايام شــبابها بان املرض 
يأتي سريعا ولكن االنسان ال يشفى 
منــه اال بعــد فترة طويلــة اخذت 
املظاريف تتراكم على مكتبتها ومير 
العام وهي ال تكتــب اال ردودا قليلة 

ألصحابها.
وبأعداد  صارت تكتب رسائل قصيرة 
قليلة فان تعطشــها ملعرفة اخبار 
اهلهــا وانتظار اجوبــة منهم كان 
يســتحث قواها في الكتابة إليهم 
كان حبها ألطفالهم وصغارهم قويا 
حارا واعتادت ان تكتب اليهم بلهفة 
وشوق وحتاول توجيههم فقد كتبت 
الى لبيد ابن اختها ســعاد ووحيدها 
قــد نظمتها  اناشــيد كانت  ثالثة 
البنها البــراق في طفولتــه ونثبت 

واحدا منها هي:
نحن صغار االمة       نضيء في امللمه
وكلنا حماسه            لدرسنا وهمه
نحن صغار الوادي     نسعد باإلنشاد
نعطي ملاما باقة        من أجمل االوراد
صباحنا ملون          مترح فيه النسمه
وليلنا منور             بألف ألف جنمه
نحب بابا وله          من قلبنا نغني

وارضنــا نحن له       فــي الغد خير 
حصن

ببضعة  االناشــيد  وشــفعت هذه 
ســطور ضمنتها بعــض النصائح 

التي تقال لألطفال عادة:
"الصغير العزيز لبيد:
لك قبالتي واشواقي

وارجو لك أجمل االوقــات وان تكون 
في صحة جيدة وان تكون عاقال في 
البيت وحتب ماما وبابا وان تذهب الى 
املدرســة كل يوم وتكتب دروســك 

وتطلع االول بالصف".
وتســتمتع  تســعد  نازك  وكانــت 
بابتســامات ملهم الصغير واحلفيد 
األول لصــادق املالئكة احبت وداعته 
وهــو متعــب وهــو يريــد ان ينام 
وشيطنته عندما يكون في نشاطه 

ضحكاته  تســحرها  وكانت  املعتاد 
الطفولية العذبــة تناديه يا حبيبي 
وتضحــك من صرخاته احلــادة التي 
يطلقها عندما يريد شيئا وال يحصل 
عليه كان ذلك الصــراخ يزعج جده 
أحيانا ألنــه يحرمه من الهدوء الذي 
اعتــاد عليه ونظمت له مــرة ابياتا 

عامية تالطفه فيها فتقول :
ملهم حافظ غنوة غيره ما بدو
كل يوم يغني بيها ويضوج جدو

عبد الغفار العطوي 

حياة شرارة



الملف 10

إيناس البدران

   ال شــيء يأتي من الفــراغ .. هكذا 
تقول احلكمة اإلغريقية ، وما من أمر 
يحدث صدفة في احليــاة وإن ظنناه 
خلطوط  مســارات  فحياتنا   ، كذلك 
تلتقي تتقاطع تتباعد لتعود فتتوازى 
كخارطة رســمت بيد القــدر كأننا 

نهرب فيها من أقدارنا الى أقدارنا .
    وألن الكتابــة قــدري اجلميل فقد 
طيبة  عجيبة  مصادفة  في  وجدتني 
مشدودة بحبل سري الى قامة ادبية 
سامقة وبدر منير في سماء الشعر 
العربي احلديث اال وهي املبدعة اجملددة 
الرائدة نازك املالئكة .. احمل صليبها 
مفازات  فوق  أوجاعها  بصخرة  وأدفع 
مخاضاتهــا  ألشــاركها  إبداعهــا 
الفكرية وصــوال الى حلمها العلوي 
، ولتستحوذ سيرتها بأدق تفاصيلها 
شــغلي  فتصير  اهتمامــي  علــى 
الشــاغل ، فأقترح علــى صديقتي 
منتدى  تأسيس  فكرة  مجيد  نعيمة 
يحمل اسم مبدعتنا املالئكة ، ألتولى 
شرف مســؤولية ادارة املنتدى ألكثر 
مــن عقد من الزمــان . ذات الصدفة 
الطيبة هي التي القت بني يدي بكنز 
يومياتها عن طريــق ابن اختها أنس 
املالئكة ألكون واحــدة من بني قالئل 
نالوا امتيــاز حمل مفتاح احد خزائن 

رحلتها الروحية .
   مــا بني املــوت وامليالد بــرزخ حياة 
ممتــد يختصر احيانا ببضع ســطور 
يســترجع حفنة ذكريــات كاحللم ، 
تبدأ املالئكة يومياتها التي وصفتها 
بأنها مســودة اولى بعنوان » حياتي 
الروحية » وتكتب في أعلى الصفحة 
تاريخ ميالدها 23 آب 1922 وتاريخ بدء 
مشــروعها األدبي الذي لم يكتمل » 
بديء به في الكويت 4 شــوال 1395 
املوافق 9 تشرين االول 1975 » لتكتب 
» هــذا مجرد اســتجماع لذاكرتي ، 
وكتابــة ألحداث مقدمــة لترتيبها 
وصياغتها فيما بعد صياغة ادبية » 
لتسترسل في سرد األحداث والتطرق 
الى شــخوص تركت في نفسها اثرا 
وحركت في نفســها مشاعر شتى 
، وكأي مبدع مثقــف كانت تتحدى 
بعقلها السطحية وتهاجم التكلس 
الفكري واألفكار املكررة وحتلم بعالم 

افضل يتســع للجميــع وتدافع عن 
قيم انسانية نبيلة لتصطدم بجدار 

واقع قاس كئيب .
     اذ كتبــت في يومياتها ما يعكس 
حيرتها وخيبة أملهــا قائلة » كنت 
احس فــي أعماقي أننــي اريد عاملا 
وتعاون  رحمــة  فيه  نظيفــا  مثاليا 
وعمل وجهاد وعلم وفكر لكن عاملي 
غامض ال اعرف بالضبط كيف اصل 
اليه ألنني معذبة واخلياالت تلعب بي 

 . «
  اريــد وانفر أي جنون              حياتي 

أي صراع رهيب 
  ملــاذا أغني ملاذا اعيش            ومن ذا 

اصارعه ومن ذا يجب ؟
   تتحــدث املالئكة في مذكراتها عن 
التي  النفسية  وصراعاتها  شــكها 
رافقــت كتابة وصــدور مجموعتها 
الشــعرية ) شــظايا ورمــاد ( قائلة 

» اشــعر اني في صــراع وأن حياتي 
ال هــدف لها ، كنــت اعيش بعقلي 
على  وإتفقنا  احبنــي  الذي  باحلبيب 
الزواج يســمع مني هــذه الكلمات 
التي ضّمنتها قصيدة بعنوان الغاز :

       دعني في صمتي     
       ال تسأل عن الغاز سكوني 

       ال تبحث عن اغواري 
       ال تسأل اني احيانا لغز مبهم 

        روحــي ال تعشــق أن حتيــا مثل 
الناس 

        حتى حبك يؤذيني
  تضمنــت اليوميــات رؤى وأبعــادا 
فلسفية معززة  بالومضات الرؤيوية 
وكشــف عــن تســاؤالت الوجــود 
وماهّيــة رؤيــة الشــاعرة الكونية 
، وهــو ما يســتحق قــراءات اخرى 
متعــددة الوجــوه ، بالتأكيد ان هذه 
السطور تســلط الضوء على جانب 

الشاعرة  مهم من شــخصية هذه 
الرائــدة ، تلــك الشــخصية املثيرة 
الغموض  من  بهالة  واحملاطة  للجدل 
الذي اســهم بشــكل من األشكال 
في تكوين شــخصيتها الشــعرية 
والوجدانيــة وأحاطها بكم مثير من 
بالتأكيد شخصية  ، هي  التساؤالت 
استثنائية مميزة وعقلية غير اعتيادية 
دعمــت موهبتها بالثقافــة األدبية 
والتخصــص االكادميــي ، تلــك هي 
العوامــل العديدة التي اهلتها ملهام 
الريادة التي لم تأت صدفة ولم تكن 
حدثا او ظاهــرة عابرة بل فتح جديد 
ابداعية مع  اســهمت فيه بغــزارة 
زمالئها الرواد .. السياب وعبد الوهاب 

البياتي وبلند احليدري . 
     وكنت قد استضفت في احتاد األدباء 
وباسم منتدى نازك املالئكة عام 2010 
الســيدة احســان املالئكة شقيقة 

الشــاعرة الراحلة نازك املالئكة وهي 
كاتبة وباحثة ومترجمة للحديث عن 
ذكرياتها مع شقيقتها ومما ذكرته ان 
نازك كانت شــديدة التعلق ببيتهم 
القدمي في محلــة العاقولية ببغداد 
بغرفه الواســعة وأسمائها الغريبة 
» اآلســي ، اجلامخانه ، الشناشيل ، 
بباحة  احمليطة  واألجنحة   « السرداب 
الدار التي تتوسطها اشجار باسقات 
وبئر عميقة في فوهتها دلو يسحب 
بحبل ليخــرج طافحا مباء مالح ، اما 
ماء الشــرب فكان يجلب عن طريق 
الســقا من النهر اذ لــم تكن دائرة 
اســالة املاء قد اسست بعد آنذاك ، 
وتطرقت الســيدة احسان الى لقب 
املالئكــة وكيــف اطلقــه عليهم 
جارهم الشــاعر عبد الباقي العمري 
لهدوئهم الشــديد وعدم صدور اية 
ضجة من دارهــم التي كان يقطنها 

العديد من افراد اسرتها كبارا وصغارا 
، حينها تساءل هل اهل هذه الدار من 

املالئكة ؟ .
    وتسترســل فــي ســرد ذكرياتها 
مــع اختهــا نــازك التي ســبقتها 
للدنيــا بعامني فتقــول » وقعت في 
نازك وسحر  تأثير  ســن مبكرة حتت 
لي  اصبحــت  شــخصيتها حتــى 
االمنــوذج واملثل األعلى ، كانت رقيقة 
املشــاعر حاضرة الوجــدان مرهفة 
الى  العــذب  تأثيرها  احلــس يشــع 
بها حتى تغلغل في عقلي  احمليطني 
وطريقــة تفكيري لدرجــة ان بعض 
بإسمها لكن  ينادوني  معارفنا كانوا 
ايا منهم لم ينادها بإســمي يوما ما 
يؤكد طغيان سحر شخصيتها ، ولم 
يقتصر تأثيرهــا علّي وحدي بل امتد 
ليشــمل كل افراد العائلة ، اذ كانت 
رائعة في سرد احلكايا باسلوب جذاب 

يؤطره خيال ال يحــده حد وكثيرا ما 
كانــت تفاجؤنا بأفكار ال تخطر على 
البــال ملــا متتلكه من ذهــن متوقد 
وإدراك وفهــم عميقني بفضل حبها 

الشديد للمطالعة .
    طغت شــهرة نازك كشاعرة رائدة 
ومجددة علــى موهبتها في القصة 
القصيرة والتي قلما يشــار لها من 
قبــل الباحثــني والدارســني . ومثل 
العديد مــن مبدعي جيلهــا آنذاك 
دخلت املالئكــة دار املعلمني العالية 
قســم االداب لتتخرج بدرجة امتياز 
عــام 1944 ، ولــم تســبقها بهذه 
الدرجــة طالبة في تاريــخ الكلية ، 
الفنون اجلميلة  كما دخلت معهــد 
وتخرجت من قســم املوسيقى عام 
1949 وكانت بارعــة في العزف على 
العود ، ثم انتســبت فــي عام 1950 
وكان  اميركا  في  برنســتون  جلامعة 
املقارن  األدب  في  دراســتها  موضوع 
، ومما جتدر اإلشــارة اليــه انها كانت 
مهتمة وملمــة بالعديد من اللغات 
كاالجنليزية  العربيــة  جانــب  الــى 
والفرنسية واالملانية ، واهتمت بتاريخ 

املسرح والدراما وفن اإللقاء . 
     كانــت حياتها محتدمة بالعطاء 
واالبداع وإن من الوفاء لرموزنا االدبية 
ان نذكرهــا مع الذين مهــدوا لبناء 
النهضة الثقافيــة ليس في العراق 
وحســب وامنا على مســتوى الوطن 

العربي . 
     تبقى املالئكة على مّر األعوام رمزا 
للتجدد والعطاء والشجاعة املؤطرة 
بالوعي املتقدم املســتند الى ثقافة 
استذكارها  ويظل  غزير  وعلم  عالية 
واحتفاء  األمــل  النبعاث  مناســبة 

باإلبداع العراقي النسوي . 
     رحلت نازك عّنا في 19 حزيران من 
العام 2007 في القاهرة لتدفن هناك 
لتكون بذلــك ثالث كبار الشــعراء 
العراقيــني الذين لــم يضمهم ثرى 
العراق بعد اجلواهــري والبياتي ، وإن 
كل ما قدم لهذه الشاعرة في حياتها 
او بعد مماتها ال يرقى الى مستوى ما 
قدمته من عطاء ثر غزير .. في غيابها 
آخر مــا تبقى من »  شــظايا ورماد 
» لـــ » عاشــقة الليــل » الهائمة 
في » قرار املوجة » او » حتت شــجرة 
القمر » فــــــ   »يغّير البحر الوانه«  

استبشارا بـــ »الصالة والثورة«.

ملهم المالئكة*

كتابتي عن شــاعرة كبــرى رائدة مثل 
نازك تســتوجب حــذري البالغ في أن ال 
أجرح ذكراهــا، فهي كانت حريصة على 
أن ال جترح أحدا، وتســتوجب الكتابة أن 
اســتحضر من ذاكرتي صــوراً وقصصاً 
وأن  ومشــاهد جاوز عمرها نصف قرن، 
اســتعيد حلظات هانئة عذبة قضيتها 
اختلطت  ورمبــا  املرهفة  الشــاعرة  مع 
فــي ذاكرتي مع أخيلــة قصائدها الثرة 

البليغة. 
أن أكتب عن نــازك وهي مبنزلة أمي وقد 
عبر  ببرقية  »ملهم«  اســمي  منحتني 
القــارات في زمن قدمي هــو حتٍد يضعني 
أمام نفســي وأمام ذكراها، فشــعُرها 
ورســائلُها وصورهــا التــي تزدحم بها 
مكتبتي في أملانيــا هي التي يهتم لها 
الناس، أما في ذاكرتي فتتزاحم تفاصيل 
حياتهــا الصغيرة الكبيرة مع شــظايا 

القصائد والصور.
واألّولى في هذه احلالــة أن يكتب عنها 
جنلهــا الوحيــد الدكتور »البــراق عبد 
الهــادي محبوبة«، لكنــه صامٌت منذ 
سنوات طوال، ومعتكٌف ناٍء عن كل من 
وصفحاته،  االعالم  منافذ  وعن  يعرفونه 
وبذا أبيح لنفســي أن أبــوح ببعض ما 

عرفته عنها، مع الشعر وخارجه.
صورة أولى ...القمر احلبيس والقمر احلر!

الزمــان: صيــف خمســينيات القــرن 
العشرين

املــكان: بيت صادق املالئكــة )والد نازك 
وهــو جدي( بشــارع أبو قــالم بالكرادة 

الشرقية ببغداد.
املناســبة: قمر ذات ليلة صيف، تأملُته 
مع نازك فوق ســطح البيت بليل بغداد 
الصيفــي الندي، وزاحمُتها باألســئلة 
عنــه، فقــررت أن تروي لي عنــه ما لم 

أسمعه.
التالي جالسني على  اليوم  والتقينا في 
ســريرها الذي  تغطيه مالءة مخملية 
بلون بنفســجي، فروت لي نازك، وكنت 
في الرابعة مــن عمري قصة قمر الليل. 
وعذوبتها  غرابتهــا  لشــدة  القصــة 
ذاكرتي  أدهشتني، فعلقت في  املفرطة 
مثل نقــش أبدي ال تســرقه الذكريات 

األخرى.
كل ليلــة يشــرق فيهــا القمــر على 
مرج تســرح فيه أغنــام راٍع فتي كانت 
بالنسبة له شــوق جديد لهذا الفضي 

الالمع املضيء، فالفتى عاشــقٌ للقمر، 
وال امرأة في حياتــه وال أهل فيجاذبونه 

ذلك العشق. 
ساقه شوقه املستوحد للقمر إلى باحة 
التمني، فكان يتحســر كلما تطلع فيه 
بأمنيــة أن ميتلكه. ذات ليلــة، طلع  له 
جنّي غامض من غار في املرج وسأله عن 
كنه حزنــه، فباح له بقصة حبه املتيم، 
وعاد اجلني الظريف ليســأله عن ســر 
الراعي  القمر، فأجاب  رغبته في امتالك 
»أريــده ِخاّل لي، يضيء لــي ليل كوخي 
املعتم، ويســلي خواطر ليلي، ويختفي 
في النهار حني أخرج إلى املراعي، ليظهر 
ثانية حني أعود، وهكذا ســيكون سمير 

ليلي إلى األبد«.
طــال اجلنــي الظريف القمــر، ومنحه 
للصبــي، فوضعه األخيــر على رف في 
كوخه الصغير وغمــر نوره الفضي كل 
بقمره  ســعيدأ  الراعي  وعاش  شــيء. 
بضعــة أيام، حتى بدأ النــاس يتذمرون، 
ويتقولون شاكني من أن لصاً سرق قمر 
لياليهــم وتركهم في عتمــة طاعنة. 
وانتابــه رعــب كبيــر حني بــدأ الناس 

القمر، وتنّبه  يتظاهرون مطالبني بعودة 
الفتى الراعي وهو يراقب التظاهرات إلى 
نور يغمر أفقاً جنوب مــكان التظاهرة، 
فاجته إلى مصــدر النور، وهالــه أّن نور 
القمر احلبيس في بيته يتســرب من كل 
ظلفــة في الكوخ، فقــرر على عجل أن 
يدفن القمر كي ال يتســرب ظله، وفعل 
ذلك مســرعاً فاختفى القمــر وانطفأ 

نوره.
بعد أيــام انتبه الراعي إلــى نبتة تنمو 
بسرعة حيث دفن القمر، وسقى النبتة 
مدهوشــاً فكبرت بعد اســابيع، وباتت 
شــجرة ثمارها أقمار فضية مشــرقة. 
إنها شــجرة القمر، لكّن ذلك لم يحل 
مشــكلته فالنــاس تريد القمــر النير 
وتطالب به، وعاد لــه اجلني لينقذه من 
محنته، ونصحه برفق أن يُطلق ســراح 
القمر، فالنور ملــك للجميع وال يصح 
أن يكون ملكاً له. أطلق الفتى ســراح 
شــجرته،  بجنى  يتمتع  وبقــي  القمر، 

فعاش سعيدا مع أقمار فضية كثيرة.
ذهلــت للقصة كمــا روتها لــي نازك، 
ديوانها  أنهــا قصة  وحني كبرت عرفُت 

املوســوم »شــجرة القمر« ما ساقني 
إلى قراءتــه بإمعان، فقرأت في مقدمته 
أصل احلكاية بقلم نازك نفســها، فقد 
نسبت القصة نفسها إلى بنت عمتها 
الصغيرة ميســون، ووضعت لها تاريخاً 
عام 1952. وهذا يعنــي قبل والدتي. إذن 
فقد روت نازك لي قصة شــجرة القمر، 
بعد أن كانت قد حكتها مليســون والتي 
ألهمتها كتابة قصيدة شــجرة القمر، 
وقد تضمنها ديوانها املعروف بشــجرة 
القمر الذي صــدر عــن دار العودة عام 

.1968

ثمار شجرة القمر... حرة وشطرية
هذا الديــوان برغم تاريخــه املتأخر عن 
إطالق نازك لتيار الشعر احلر،  ضّم سبع 
قصائد من هذا الشعر فحسب، وتفّسر 
الذين  بأّن الشعراء  الشاعرة سبب ذلك 
األوزان  اتبعوا مدرسة الشعر احلر تركوا 
كأنهم  وهجروهــا  العربية  الشــعرية 
أعداء لهــا مقتصرين فــي قصائدهم 
على بحور الشــعر احلر اخلمســة، وهذا 
ما دفعها اإلعالن عملياً عن عودتها إلى 

قصائد التفعيلة لتزيل اللبس عن فهم 
بعض من عاصروها من الشعراء.

وتذّكر الشاعرة بأّن دواوينها طاملا احتوت 
على قصائد شطرية عالوة على قصائد 
أّن ديوانها  الشــعر احلر، ومشــيرة إلى 
الرائد »شظايا ورماد« الصادر عام 1949 
الذي يعد ايذانا بــوالدة نوع أدبي جديد، 
لم يضم سوى عشــر قصائد حرة، أما 
ديوانها »قرارة املوجة« الصادر عام 1957 
فأقتصر على تســع قصائد من الشعر 
احلر. وتفســر نازك كل ذلــك بالقول: » 
إنني أوالً أحب الشــعر العربي وال أطيق 
أن يبتعــد عصرنــا عن أوزانــه العذبة 
اجلميلة، ثم أّن الشــعر احلــر كما بّينت 
في كتابي- قضايا الشعر املعاصر- ميلك 
عيوبــاً واضحة أبرزهــا الرتابة والتدفق 
واملدى احملدود، وقــد ظهرت هذه العيوب 
في أغلب شــعر شعراء هذا اللون. وهذا 
حاصل أيضاً في الشطرين فإّن له مزاياً 

وله عيوب«.
ولعــل من الغرابة مبــكان أن تتنبأ رائدة 
الشــعر احلــر فــي عــام 1967 بتراجع 
هذا التيــار »إني على يقني مــن أّن تيار 

الشــعر احلر ســيتوقف في يــوم غير 
األوزان  إلى  الشــعراء  بعيد، وســيرجع 
الشــطرية«، ومتضي إلــى القول كأنها 
تعتذر للمدرسة اجلديدة: » ليس معنى 
هذا أن الشعر احلر سيموت وإمنا سيبقى 
قائما يستعمله الشاعر لبعض أغراضه 
ومقاصده من دون أن يتعصب له ويترك 

األوزان العربية اجلميلة«.

من رسائل نازك املالئكة
غير هذا وذاك، فالشــاعرة الناقدة نازك 
املالئكــة قــد تركت مبيضات رســائل 
ادبية لشــخصيات مهمة عبر العالم، 
والناقد  ادريس،  الدكتور ســهيل  بينها 
الروائي  والشــاعر  عباس،  إحسان  الفذ 
األميركــي وليم فولكنــر، وامللكة دينا 
ملكــة األردن في عــام 1957 بصفتها 
الزوجة األولى للمك حســني بن طالل، 
والتي اجنبت منه األميرة عالية، والناقد 
إبراهيــم العريــض، والشــاعرة فدوى 
طوقان، والناقد الشــاعر عبد اللطيف 
شــرارة، وغيرهم كثر. وأعتزم أن أنشــر 
هذه الرســائل بعد حجب الرسائل ذات 

الطابــع الشــخصي منهــا، واحلفاظ 
على تلك التي تُغني الوعي والســليقة 
والشــعر واألدب، وقد ســبقتني لذلك 
األديبة الراحلة إحسان املالئكة فنشرت 
بعضــاً من تلك الرســائل في صحيفة 

املدى البغدادية عامي 2007 و2008.
الرسالة  الرسائل، تلك  استوقفتني من 
األديب  للناقــد  التــي كتبتها  اجلوابية 
إحســان عباس فــي 4.9.1953 واقتطُع 
منهــا مقطعاً يســلط الضوء بوضوح 
على شــخصية نازك متعددة املواهب« 
لقد وقفت طويالً عند قولك في معرض 
األخيرة  الرقيــق عن مقاالتــي  حديثك 
)خشــيت عليِك لنفاذ رأيــك أن تعودي 
ناقدة، وأن تتحيــف هذه القدرة الواعية 
من جناحي الشــعر الرقيق(. فاحلق إنني 
ال أعرف في نفســي حــدوداً تفصل بني 
الشــعر والنقد، ومنذ صباي كاّن حبي 
للثاني ال يقل عن حبي لألول. ثم أّن انتاج 
مقال فــي النقد األدبــي ال يختلف في 
جوهره عن كتابــة قصيدة، فاألديب في 
احلالتني مير بحالة من احلماسة والتدفق 
واندفــاع الصور واألفــكار على فرق بني 

طبيعة األثرين«.
وهكــذا فإّن الكتــب النقديــة الثالثة 
التــي وضعتها نــازك )قضايا الشــعر 
املعاصر( و )الصومعة والشرفة احلمراء( 
و )سايكولوجية الشعر ومقاالت أخرى( 
بقيت مشــعالً متوهجاً يلهــم األدباء 
والشــعراء والكتاب في فهــم أغراض 
الشــعر. ونــازك في النهايــة ما فتئت 
حتمل مشــعالً ينيــر الــدرب لألدباء وال 
حتمل صوجلانــًا يعمم أحكام األدب على 
اآلخرين، طبقا لنظريــة غاردنر في نقد 
 The Sceptre And( األدب بكتابه القيم

The Torch ( الصادر عام 1953 .

* ملهــم املالئكــة، واســمي األصلي، 
ملهــم الشــعالن، وقــد حملت لقب 
املالئكــة )وهو لقــب والدتــي األديبة 
منــذ  املالئكــة(،  إحســان  الراحلــة 
تســعينيات القرن العشرين ألسباب 
خاصــة، ونشــرت حتــت هــذا اللقب 
تســعة كتب، فلمــا امتد بــي الزمن 
أن  رفقة االســم الصحفــي، رّجحت 
اتخذه اسما أُعرُف به في عصر اإلعالم 
الفضائــي واالذاعي، واالنترنت واإلعالم 
الرقمي والصحافة والكتابة ومنصات 
والشــاعرة  االجتماعــي.  التواصــل 
نازك املالئكة هي فــي النهاية خالتي 

وليست عمتي كما يتوهم البعض.

المالئكة والحلم الذي لم يكتمل

نازك المالئكة وشعرها كما عرفتهما 
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مام جالل وبعض األسئلة 
العامة

* عرف لي بســطر أو عبارات هذه 
الشخصيات:

* املال مصطفى البارزاني.
- شخصية كبيرة و مهمة بتاريخ 
شــعبنا الكردي، كانت له جوانب 
إيجابية و أخرى سلبية، مر مبراحل 
متعــددة في حياته السياســية، 
ال اســتطيع أن أصفــه أو أعرفه 
بســطرين فليســت لــي هــذه 
القابلية التي قــد ميتلكها غيري، 
حتى في كتاباتي ال أســتطيع أن 
أحتدث عنه بإختصــار فمثل هذه 
مني. التاريخ  يقبلها  ال  املســائل 

فأعذرني .

* اإلستاذ إبراهيم أحمد
- رجل واعي وأحــد كبار املثقفني 
الكــرد وأحد أبــدع كتابنــا، ولي 
بعض املالحظات حول أسلوبه في 

القيادة وكذلك لبطء نتاجاته. 
الشعراء  أفضل  أحد  فاألستاذ هو 
الكرد منذ عام 1934، ولكنه طوال 
ســتون عامــا لم يكتب ســتون 
قطعة من الشعر الى حني وفاته!! 
الواحدة  الســنة  فــي  كتب  فلو 
ديوانا  منتلك  اليــوم  لكنا  قصيدة 
جميال وبديعا ألشــعاره، واألستاذ 
أيضــا أحد أهــم الكتــاب الكرد 
وأبدعهم، ولكن حلد االن لم يصدر 
لــه ســوى ثالثة قصــص، ولديه 
أيضا لم تصدرا بعد، وهو  قصتان 
أيضا الأستطيع أن أصفه بجملة 

واحدة فهو أكبر من ذلك.

* عبدالرحمن قاسملو.
- رجل له سلبياته وله إيجابيات.

* عزيز محمد؟
- إنســان رائــع وطيب املعشــر، 
كسياســي هو رجل ناضل طويال 
و كرس حياته كلها للنضال، ومع 
إرتكب أخطــاء الميكن غض  ذلك 

الطرف عنها.

* اإلمام اخلميني.
- شــخصية إســالمية كبــرى، 
عظيمة،  إنقالبيــة  وشــخصية 
وشــيعي عنيــد وحقيقــي، كان 
عدوا شرسا لنظام الشاه والقوى 
اإلمبرياليــة، وكل مــا إقترفه من 
اعمــال و إجراءات ضد الشــعب 
الكردي هي أعمــال مدانة، ولكن 
يجــب أن الننســى بأن هــذه من 
طبيعة املذهب الــذي دانه والدين 

الذي آمن به.

*حافظ األسد.
- كان رجــال حكيمــا وذكيــا من 
الناحية  ومــن  العلوية،  الطائفة 
السياســية كان فرديا و ســعى 
ألطالــة حكمه و ظــل على ذلك 
الى حني وفاتــه، ولكنه كان رجل 
ذو هيبــة و محبا للخير، و موقفه 
من الشعب الكردي إيجابيا ، رغم 
أن في حزبه ســنة شوفينيني هم 
أكثر وحشية من البعث العراقيني.

* معمر القذافي.
- رئيس عربي بحماسة الشباب و 
إسالمي حالم، لديه بعض األفكار 
و املبــادئ التي يعتقــد بأنها خلير 
اإلنسانية، ولكن لألسف  و  العرب 
ال تتناســب تلك األفكار و املبادئ 
مع ظروف هذا العصر، وهو الرئيس 
الذي دعم و ساند  الوحيد  العربي 
حد  الى  الكردي  الشــعب  بصدق 

تقرير املصير.

* وما تعريفك اليوم للماركسية.
علمية  فلســفة  أنها  أعتقــد   -
جيــدة لدراســة و معرفة اجملتمع 
الديالكتيــك  و  املاتريالزميــة  و 
التــي وضعها ماركــس لتحليل 
اإلقتصاد  و  اإلجتماعية  الطبقات 

السياسي. وهما طريقتان جيدتان 
برغم  وأعتقد  اجملتمعــات،  خلدمة 
الفشل الذي مني به بعض الدول 
اإلشــتراكية فــي التطبيق، لكن 
تبقى املاركســية في قمة الفكر 

الثــوري و اإلشــتراكي العاملــي. 
فاملاركســية علم، ولكن لألسف 
حولها مريديها الى دين، وهي الروح 
الوثابــة احلية التي كان يفترض أن 
تبقى ال أن يقضى عليها، فبدال من 

أن يسعى املاركســيون لتأطيرها 
كعلم، جعلوها دينا ولهذا فشلت 

في التطبيق.

* املاوية.

- أعتقد أنها كانت تطبيقا سليما 
للماركسية اللينينية في الصني، 
ولعبت دورا كبيرا في إنتصار الثورة 
الصينيــة وتأســيس اجلمهورية، 
ولــدي مالحظتان حولهــا، األولى 

لم تنضج فيها النظرة العمومية 
نحــو العالم اخلارجــي، فحصرت 
جتربتها داخل الصني فقط، والثانية 
هي أن عبادة الفرد ملاوتســي تونغ 

التي كانت خاطئة أيضا بظري..

* اجلاللية.
- هــذه تســمية غيــر صحيحة 
أطلقــت علــى جنــاح املكتــب 
السياســي، وكان يفترض أن يقال 
الكردســتاني  الدميقراطي  احلزب 
و ليس  جناح املكتب السياســي 
وصف تيــار أو مجموعة بإســم 
األقل كان  أوعلى  واحد،  شــخص 
أن يوصف ذلــك اجلناح  يفتــرض 
احلقيقة  في  ألنني  بـ)اإلبراهيمية( 
لم أكن الشــخص األول للحركة، 
وال حتــى كنت مؤيــدا ملقاطعة 
النهاية  الى  فأنــا  املال مصطفى، 
نفســه  مصطفى  املال  وبإعتراف 
كنت وسيطا بني الطرفني، ولذلك 
أعتقد بأن إطالق هذه التســمية 
على تلك احلركة أمر غير منصف.

* هذا يعني بأنه ليس هناك تيارا 
بإسم اجلاللية؟

ال ليس هناك شيء من هذا القبيل، 
ومن الظلم أن نطلق على ماحصل 
صفة سياسية، يفترض أن يوصف 
السياســي  املكتب  بجناح  التيار 
فقط دون تسمية أشخاص، وحتى 
لو كانت هذه احلالة موجودة فعال 
في السبعينيات، فإنها إنتهت اآلن 

ولم تعد قائمة.

يقــول  مــن  هنــاك  ولكــن   *
بإستمرارية هذه التسمية سواء 

كان تيارا أو فكرا؟
- ال اعتقــد ذلــك، فأنــا ال أملك 
فكــرا حتى أطرحهــا على الناس 
و يتجمعــون حولهــا، فال أحدثت 
طريقــة جديدة للنضال وال رفعت 
شــعارات معينــة، ولذلــك فإن 
اجلاللية تسمية الوجود لها ضمن 
وبني  الكردية  القوميــة  احلركــة 

الشعب الكردي.

* ولكن قبيل اإلنتفاضة ظهر تيار 
لم يكن منتميــا ال الى العصبة 
وال الــى اخلط الثوري، و يقال بأنه 
كانت لك يد في جمعهم، وقيل 
بأن مام جــالل اليريد أن يبقى أي 
تيار داخل اإلحتاد الوطني حتى ال 
يتأثر التنظيم بذلك، فماذا تقول 

حول ذلك التيار؟
- نعــم كان ذلك خطأ ألنني كنت 
فعال أقود تيــارا كبيرا عرف باخلط 
العــام و كنــت أشــوق األعضاء 
أراد أن ينضم  لإلنخراط فيه، فمن 
الى العصبــة فليذهب، ومن يريد 
اإللتحــاق بالثوريني فليفعل، ومن 
بقي ممن اليرغبون باإلنتماء الى أي 
مــن التيارين، فليأت إلينا، لم نكن 
التنظيم  من  طردهم  نســتطيع 
فهم يعدون بــاآلالف، وبينهم من 
يرفض ماركسية العصبة، ومنهم 
مــن اليريد أن يكون مــع الثوريني 
ويريــد أن يبقــى إحتاديــا. ولذلك 
أقول بأن التعريف كان خطأ، وفي 
احلقيقة اليستطيع الكل أن يدخل 
الى تنظيم واحد مبجتمعنا، وعادة 
دولة  إرهاب  أو  أثناء وجود تهديــد 
ضــد املواطنني، فالنــاس قليال ما 
ينتمون الى األحزاب خوفا وخشية 
من العقــاب، أما في حاالت الثورة 
و الغليان فإن أناســا كثيرون يأتون 

إليها. 
ولــو ظهرت تلــك التيــارات في 
أجواء  وفــي  العاديــة  الظــروف 
دميقراطيــة حقيقيــة ملــا جتمع 
األعضــاء حول العصبــة أو حول 
بــل كان معظمهم  الثوري  اخلط 
يتجمعــون حول اإلحتــاد الوطني 
أعتبر  ذلك كنت  وربرغم  فحسب. 
نفســي عصبويا وثوريـــا في آن 
واحـــد، فلــم أكن يومـــا أغفي 
إليهمـا،  اإلنتمـــاء  مـن  نفسـي 
وإذا سألونـــي الـــى مــن أميل 
أكثر، بالطبع كنت أقـــول ناحية 
من  الكثيـــر  يكون  وقد  العصبة 
ســـواء  امليل  هذا  الحظوا  رفاقي 
داخــل العصبة أو اخلط الثـــوري 

وحتى بني الناس.

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

والثمانينيات والتسعينيات وحتى يومنا هذا.
وعلــى عكــس ما ُعــِرف عــن مام جــالل من 
دبلوماســية ونزوع نحو التســويات التي عرف 
بها خــالل ثماني ســنوات من جلوســه على 
مقعد رئاســة اجلمهورية العراقية، فأنه على 
العكس من كل ذلك يدلي بــآراء في غالبيتها 
إشكالية، ونحن ال نتحدث عن املعلومات وسرد 
املعطيات التاريخية لعالقته بصدام حســن 
وفرقــه اخملتلفــة للتفاوض مع االكــراد، بل أنه 

يتجاوز الى العالقة مع إيران وســوريا والواليات 
املتحــدة وبقيــة األطراف التــي كان لها متاس 
مع امللف العراقــي في مراحله اخملتلفة، لكننا 
نتحــدث عــن اآلراء املتعلقة بالشــخصيات 
التي رافقته خالل مرحلــة بناء االحتاد الوطني 
الكردستاني وتشكيله للبؤرة السياسية في 
اعقاب عام )1975م( وهزميــة الثورة الكردية أثر 

اتفاق اجلزائر بن الشاه وصدام.
وتشــكل املذكرات إنارة معمقة للطريقة التي 
اتبعها مــام جالل فــي معاجلتــه للتحديات 
واحللول التــي خرج بها لتجاوزهــا، ولكنها ال 
تخلو أيًضــا من اضاءة البعد الشــخصي ملام 
جالل مما يســاعد في نهاية املطــاف الباحثن 
السياســين واملواطنن على حد سواء العرب 
واالكــراد علــى االطالع على أســرار لــم يجِر 

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

يطلع عليها.
"الصبــاح اجلديــد" ســوف تنشــر القســط 
األساســي من هذه املذكــرات، وهي ال تتحمل 
مســؤولية أي آراء قــد تنطــوي علــى بعــض 
القسوة هنا وهناك، وستحاول تخفيفها بقدر 
اإلمكان، ونأمل أن يتجاوب الساسة الكرام في 
كردســتان وفي الفضاء العراقي من خالل هذه 
العملية ويســهموا بدورهم فــي إضاءة بقية 

املشهد.

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

) لقاء العمر(
الحلقة 68 واالخيرة

إعداد: صالح رشيد
ترجمة: شيرزاد شيخاني
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عزيز محمد

املال مصطفى البارزاني

عبدالرحمن قاسملو

 اإلمام الخميني:
- شخصية إسالمية كبرى، وشخصية إنقالبية عظيمة، وشيعي عنيد 

وحقيقي، كان عدوا شرسا لنظام الشاه والقوى اإلمبريالية، وكل ما إقترفه 
من اعمال و إجراءات ضد الشعب الكردي هي أعمال مدانة، ولكن يجب أن 

الننسى بأن هذه من طبيعة المذهب الذي دانه والدين الذي آمن به.
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الصباح الجديد _ وكاالت :

في  األعضاء  الــدول  إنتــاج  انخفض 
منظمة الدول املصدرة للنفط )أوبك( 
إلى أدنى مستوى له منذ أربع سنوات 
في كانون الثاني بعد تطبيق املنظمة 
اتفاقا جديداً لرفع أسعار النفط عامليا، 
بحســب ما صرحت الوكالة الدولية 
للطاقــة امس األربعاء، إال أن روســيا 
وغيرها مــن دول االحتاد الســوفياتي 
بالقدر  إنتاجها  تخفض  لم  الســابق 

الذي وعدت به.
وقالت الوكالة التي مقرها في باريس 
إن إنتاج أوبك للنفــط اخلام انخفض 
مبقدار 0,93 مليون برميل يومياً ليصل 
إلــى 30,83 مليون برميــل في كانون 
الثاني ، وكانت دول أعضاء وغير أعضاء 
في أوبك ومن بينها روسيا اتفقت في 
مطلع كانون األول على خفض اإلنتاج 
مبقدار 1,2 مليون برميل ابتداء من األول 
من كانون الثاني ، في محاولة للقضاء 

على تخمة اإلنتاج ورفع األسعار.
وقالــت الوكالة إن نســبة التزام دول 
أوبك مبا يســمى اتفــاق فيينا وصلت 
الســعودية  %86، حيث خفضت  إلى 
واإلمارات والكويــت اإلنتاج مبقدار فاق 
ما وعدت بــه ، أما التــزام الدول غير 
األعضاء في أوبك فلم تتجاوز نسبته 

%25، بحسب الوكالة.
الوكالة فقد خفضت  لبيانات  وطبقا 
روســيا انتاجها بنسبة ال تتعدى 18% 
من كميــة 0,23 مليــون برميل التي 
وعدت بها ، وزادت كازاخستان إنتاجها، 
بينمــا خفضــت اذربيجــان انتاجها 
بنسبة ال تتعدى %15 من الكمية التي 

وعدت بخفضها.
واتســمت االتفاقات الســابقة التي 
توصلــت إليهــا أوبــك وشــركاؤها 
ومن بينها روســيا، التــي تعرف عادة 
اإلنتاج،  ، خلفــض  أوبــك  مبجموعــة 
بالتــزام بعض الــدول باالتفاقات في 
البداية ، وبشكل كلي فقد انخفضت 

1,4 مليون  العاملية مبقــدار  اإلمدادات 
برميل لتصل إلــى 99,7 مليون برميل 
بحســب  الثاني/يناير،  كانــون  فــي 
الوكالة. وانخفضت اإلمدادات العاملية 
مبقــدار 1,4 مليون برميــل لتصل إلى 
99,7 مليون برميــل في كانون الثاني/
قالت  التي  الوكالــة  بحســب  يناير، 
إن اخلفــض الذي فرضته الســلطات 
البرتا في كنــدا، غير  في مقاطعــة 
فيينا، ســاهم  اتفاق  في  املشــاركة 
كذلــك في خفض اإلنتاج. وشــهدت 
العامليــة اضطرابات  النفط  أســواق 

وافقت  حيــث  األخيرة،  األشــهر  في 
مجموعة أوبك+ علــى خفض االنتاج 
مرة أخرى ابتداء من كانون الثاني/يناير 
رفع األسعار بسبب  للمســاعدة في 
وفرة االنتاج واخملاوف بشأن تبطؤ النمو 
االقتصادي العاملي. وقبل ذلك بأشهر، 
خفضت اجملموعة ســقف االنتاج بعد 
ارتفاع األسعار بسبب مخاوف السوق 
حول تأثير العقوبــات األميركية على 
إيــران ، وتبــددت تلك اخملــاوف بعد أن 
منحت واشنطن اعفاءات للعديد من 
الدول ملواصلة استيراد النفط اإليراني.

العقوبات  أن  إلــى  الوكالة  وأشــارت 
اجلديدة التــي أعلنت الواليات املتحدة 
فــي كانون الثاني/ينايــر فرضها على 
الفنزويليــة  »بيديفيســا«  شــركة 
احلكوميــة للنفط، لم تتســبب في 
اضطرابات في السوق ، وقالت الوكالة 
»لم ترتفع أسعار النفط بشكل مقلق 
ألن السوق ال يزال يتعامل مع الفائض 
الذي مت تخزينه في النصف الثاني من 
2018 عندما أشارت التقديرات إلى أن 
اإلمدادات العاملية فاقت الطلب مبعدل 

1,3 مليون برميل يومياً«.

وتظهر ارقــام الوكالة أن إنتاج فنزويال 
انخفض بحوالى 30,000 برميل يوميا 
ليصل إلى 1,26 مليــون برميل يوميا 
،وفيما يتوقــع أن يرتفع إنتاج الواليات 
املتحــدة من اخلام مبقــدار يفوق إنتاج 
فنزويال احلالي، فإن الوكالة حتذر من أن 
الكمية ليســت هي املسألة الوحيدة 
املهمة. فقد شــّيدت مصافي النفط 
بحيث تعالــج نوعية معينة من اخلام 
وهــو النفــط الثقيل الــذي مصدره 
فنزويال وكندا أو الشــرق األوسط، وال 
ميكن حتويلها بسهولة ملعاجلة النفط 

الصخري اخلفيف الذي تنتجه الواليات 
املتحدة بكميات أكبر حالياً.

وحــذرت الوكالة من أنــه »حتى اآلن 
ال توجد مؤشــرات علــى أن منتجني 
آخرين، مثل السعودية، يعتزمون طرح 
املزيد من النفط في السوق لتعويض 
النقص« في النوعيات األثقل من اخلام 
، ورفعــت الوكالة كذلــك تقديراتها 
لزيادة إمــدادات النفط اخلام من الدول 
غير األعضاء في أوبــك في 2019 إلى 
1,8 مليون برميل يوميا، أي أعلى مبقدار 

0,3 مليون برميل من السابق. 

انخفض بمقدار 0,93 مليون برميل يوميًا ليصل إلى 30,83 في كانون الثاني

خالل افتتاحه فعاليات اليوم البحري االردني في العقبة

دول أوبك تخفض إنتاجها إلى أدنى معدل منذ 4 سنوات 
تمهيدا لرفع اسعار النفط عالميا

بلغت نسبة التزام 
دول أوبك بما يسمى 
اتفاق فيينا إلى 86%، 
اذ خفضت السعودية 
واإلمارات والكويت 
اإلنتاج بمقدار فاق ما 
وعدت به ، أما التزام 
الدول غير األعضاء 
فلم تتجاوز نسبته 25%

دول اوبك

الصباح الجديد _ وكاالت: 
سجلت أســواق العملة األجنبية في بغداد، صباح 
اليوم األربعــاء، إنخفاضاً في ســعر صرف الدوالر 

االمريكي مقابل الدينار العراقي.
وبلغ ســعر الســوق في بورصة الكفــاح ببغداد 
1197.5 دينار للدوالر الواحد، أي 119 الفاً و750 ديناراً 
للمائــة دوالر بعد ان كان أمــس 1200 دينار للدوالر 
األميركــي الواحد. أما أســعار بيع وشــراء الدوالر 
في شــركات الصيرفة، فكانت: سعر البيع للدوالر 
الواحــد 1202.5 دنانيــر، أي 120 ألفــاً و250 ديناراً 
للمائة دوالر ، وسعر الشراء للدوالر 1192.5 دينار، أي 

119 ألفاً و250 ديناراً للمائة دوالر. 

الصباح الجديد _ وكاالت: 
اعلنت الشــركة العامة ملوانئ العراق امس االربعاء 
عن وصول ) 44100 ( الف طن سكر و ) 30025 ( الف 
طن من مادة الرز وعدد اخر من البواخر حتوي حموالت 
مختلفة الى مينائي أم قصر الشــمالي واجلنوبي . 
وقالت شركة املوانئ في بيان تلقت »الصباح اجلديد« 
 (SKY FALL ( نسخة منه انه »مت استقبال الباخرة
وحتمل 44100 الف طن من مادة السكر رست على 
رصيــف 2 والباخــرة ) GREENTEC( حتمل 30025 
الف طن من مادة الرز رست على رصيف 3 والباخرة 
( GSL JULIE( وحتمل 900 حاوية رست على رصيف 
5 ، امــا الباخــرة ) MERCURY( حتمــل 442 حاوية 
رســت على رصيف 8 في مينــاء ام قصر اجلنوبي«. 
وأضافت ان »ميناء ام قصر الشــماليد استقبل هو 
االخر الباخرة )SAIF/1( وحتمل 39 حاوية رست على 
 (BBC KIBO ( رصيف11 فضال عن وصــول الباخرة
التي كانت حتمل 1130 طن حمولة متنوعة رســت 
على رصيــف 16 والباخــرة ) ALSALMY/5( وحتمل 
334 سيارة + 1643 طن حمولة متنوعة رست على 
رصيف 21 والباخرة ) JABAL ALI/3( حتمل 99 سيارة 

+ 1792 طن حمولة متنوعة«. 

الصباح الجديد _ وكاالت: 
عقــد معــاون مدير عام شــركة توزيــع املنتجات 
النفطية حسني طالب إجتماعاً موسعاً مع مدراء 
الهيئات واألقســام في مقر الشركة وذلك لغرض 
التباحث حول إنشــاء محطات تعبئة لوقود الغاز 
LPG. وبحســب بيان لشــركة املنتجات النفطية 
تسلمت »الصباح اجلديد« نسخة منه امس االربعاء  
فانه »جرى خالل اإلجتماع التباحث حول العمل على 
إجراءات عديدة منها تسهيل عملية تشييد منافذ 
للمنتوج في محطات الوقود، إضافًة الى التشديد 
على أن تكــون املواصفات التصميمية لتلك النافذ 
على مســتوى عالي مــن األمان واإلنســيابية في 
عملية التزود باملنتج«. وأكد طالب على »ضرورة جرد 
جميع املنافذ التوزيعية ليكون هنالك منفذ ملنتوج 
الغاز فــي كافة محطات التعبئــة، كما مت اإلتفاق 
على تذليل العقبات وأي مشكلة قد تواجه في هذا 
املشروع لغرض اإلســراع بعملية تنفيذه واملباشرة 
بتجهيز املركبــات الراغبة بالتزود به«. ولفت البيان 
الــى انه »نتــج اإلجتماع عن تشــكيل فريق عمل 
مركزي مشــترك برئاسة معاون املدير العام حسني 
طالب وأعضاء من مقر الشــركة ملتابعة املوضوع 
واإلســراع بإجراءات نصب منافذ الغاز في محطات 
التعبئة نظراً إلقبال املواطنني على التزود منه بعد 
حتويــر مركباتهم كونه يتميز بأنــه صديق للبيئة 
إضافًة الــى رخص ثمنه«. يذكر انه مت نصب العديد 
مــن منافذ الغاز LPG في عدد من املنافذ التوزيعية 
في العاصمة بغداد وباقي احملافظات وشهدت إقباالً 
كبيراً عليه مما دعا بشــركة التوزيع إتخاذ إجراءات 

تعميمه في باقي املنافذ األخرى .

الصباح الجديد _ وكاالت :
قال وزير النقل االردني أمنار اخلصاونة 
ان قطــاع النقــل البحــري واملوانئ 
»يشــهد اليوم منوا مطــردا وتقدما 
ملحوظا كما ونوعا ســواء من حيث 
السفن  استقبال  او  التحتية  البنية 
او توفير متطلبات السالمة البحرية 
واالمن البحري واحملافظة على البيئة 

البحرية«.
واضاف خالل افتتاحه فعاليات اليوم 
البحــري االردني فــي العقبة والذي 
نظمته امس االربعاء الهيئة البحرية 
االردنيــة ان النقــل البحــري والذي 
يتحمل مســؤولية نقل 90 في املئة 

من إجمالي حجــم التجارة العاملية 
يعتبر شريان االقتصاد العاملي. ولفت 
الوزيــر االردني الى انه بــدون النقل 
البحري ســنكون عاجزيــن عن إجناز 
املعامالت التجارية بني مختلف قارات 
العالم. سواء كانت تتعلق مبواد أولية 

أو غذائية أو منتجات مصنعة. 
وهو ما يعني أن نصف العالم سوف 
ميوت جوعاً فيما ســيتجمد النصف 

اآلخر!
ان الســفن تعتبرمن بني  الى  واشار 
أهم األصــول عاليــة القيمة حيث 
تصل تكلفة بناء ســفينة واحدة ما 

يقارب على 150 مليون دوالر.

الســنوية  اإليرادات  تقتــرب  بينما   
للسفن التجارية من 500 مليار دوالر 
وهو مــا ميثل 5 في املئــة من حجم 
املوانئ  وتلعــب  العاملي.  االقتصــاد 
البحري  التجاري  واالسطول  العاملية 
دورا رئيســيا فــي تســهيل حركة 
البضائــع وتخفيض اســعار النقل 
وفي دفع حركة التطــور االقتصادي 

والنظام العاملي اللوجستي. 
ومع زيــادة االهتمام بهذا النشــاط 
االقتصــادي الكبير، إال انه يواجه في 

اآلونة االخيرة حتديات كبيرة.
واكــد ان النقل البحــري يعتبر احد 
اخلدمــات الرئيســية في تســهيل 

يريد  الدوليــة حيث  التجارة  عملية 
اســتالم  واملســتوردون  املصــدرون 
بضائعهــم فــي الوقــت واملــكان 
يعتبر  كما  املناســب،  وللشــخص 
النقــل البحري عنصــرا من عناصر 

لوجستيات التجارة. 
األردنية  البحرية  الهيئــة  ان  واضاف 
تلعــب أدواراً مهمــة فــي احملافظة 
على بحــار آمنة ونظيفــة، وتعمل 
على توفير خدمــات البحث واإلنقاذ، 
وألداء هــذه األدوار، علينــا أن نفكر 
وتوقع  استشرافية،  بطريقة  ونعمل 
وتقييم وتتخذ قرارات اليوم ملواجهة 
حتديات الغــد، من خــالل أخذ زمام 

املبادرة في تنظيم السالمة البحرية، 
وحــاالت الطوارئ البيئيــة البحرية، 
واإلنقاذ  والبحــث  البحــري  والنقل 
وتنفيذ تدابير تعزيز وإنفاذ سياسات 
السالمة والبيئة، سواء على الصعيد 
الوطني أو اإلقليمي أو الدولي وتعزيز 
شراكات استراتيجية قوية وثيقة مع 
شــركاء قطاع النقل البحري و دعم 
عمليات وإجراءات العمل في الهيئة 
اخلدمات من  ورفع مستوى  لتحسني 
خالل نظم املعلومــات والتي ترتبط 

ارتباطا وثيقاً مع اجملتمع.
 وذهــب الــى القول انــه يجب على 
البحرية  الهيئة  إدارة  اســتراتيجية 

األردنية أن تلبــي االحتياجات امللحة 
احلالية واملســتقبلية لقطاع النقل 
البحري وأن تكون مواكبة للمتغيرات 
واملســتجدات على املستويني احمللي 
والدولــي في املســتقبل وقــال ان 
مدينــة العقبة هــي املنفذ البحري 
ومتر عبــره معظم  لــأردن،  الوحيد 
والواردات، ويســهم في  الصــادرات 
النمو االقتصادي والناجت احمللي بشكل 
مباشــر وغير مباشر، ويشغل االيدي 
العاملة، مشيرا الى ان صناعة النقل 
تعتبر الدعامة الرئيســة التي ترتكز 
للدولة  التنمويــة  البرامــج  عليها 

وجناحها وتقدمها.

الصباح الجديد _ وكاالت: 
ذكر موقع »نومبيو« العاملي الذي يُعنى باملســتوى 
املعيشــي لدول العالم، أن نفقات املواطن العراقي 
على األسواق شكلت ما يقارب ثلث راتبه الشهري. 
وقال املوقع حســب آخر حتديث له في شهر شباط 
لعــام 2019، إن »األســواق التــي تشــمل الغذاء 
األساســي للمواطن شــكلت نســبة %31.2 من 
نفقات املواطن العراقي الشــهري«، مبيناً أن »اخلبز 
واجلنب احمللي والبطاطا والطماطم واملاء املعلب أهم 

املواد الغذائية املطلوبة في السوق«.
وأضاف، أن »اإليجار جــاء باملرتبة الثانية من االنفاق 
الشــهري للمواطن وبنســبة %21.7، فيما جاءت 
املطاعم املرتبة الثالثة في نفقات املواطن العراقي 
وبواقع %14«، مشيراً إلى أن »وجبة طعام لشخصني 
في احد املطاعم متوسط املستوى في بغداد تكلف 
30 دوالراً«. وأشار املوقع، إلى أن »وسائل النقل جاءت 
بنسبة %11.2 من انفاق املواطن العراقي الشهري«، 
موضحا ان »اجرة التاكســي ملســافة 1 كم يبلغ 
2.52 دوالر، وان اجرة التاكســي ملدة ساعة تبلغ 10 
دوالر«. وبني، ان »املواطن العراقي ينفق على اخلدمات 
األساســية من الكهرباء، التدفئــة، التبريد، املياه، 
القمامــة وبنســبة %9.9، تليها نفقــات الرياضة 
والراحة جاءت بنســبة %9«، مضيفاً ان »الرســم 
الشهري للشخص لالشتراك في النادي يبلغ 40.45 
دوالراً، فــي حني يبلغ ســعر تاجيــر ملعب بحجم 

ملعب التنس ملدة ساعة بلغ 23.56 دوالراً«.
وأوضح املوقع، أن »املواطن العراقي ينفق ما نسبته 
%2.8 فقط علــى املالبس واألحذيــة«، الفتاً إلى أن 
»سعر اجلينز يبلغ 35.17 دوالراً، في حني أن سعر زوج 

من األحذية لرجال األعمال يبلغ 53.66 دوالر«.
جدير بالذكر أن موقــع numbeo«« هو أحد املواقع 
الذي مت اطالقه في عــام 2009، ويعتبر كمصدر من 
قبــل العديد من الصحف واجملــالت العاملية مبا في 
ذلك »بي بي سي«، »تامي«، »ذي فوركس«، »فوربس«، 
»سان  إنزيدر«،  »بوســينيس  إكونوميســت«،  »ذي 
فرانسيســكو كرونيــكل«، »نيويــورك تاميز«، »ذي 
تلغراف«، »ذي إيدج«، »ذي سيدني مورنينغ هيرالد«، 
»الصني اليومية«، »واشــنطن بوســت«، »الواليات 
املتحدة األمريكية اليوم«، وعشرات املواقع ووسائل 

االعالم األخرى.

الدوالر يعود لإلنخفاض 
في بغداد

وصول االف االطنان من مادتي 
الرز والسكر الى ميناء ام قصر

المنتجات النفطية تبحث زيادة محطات 
وقود الغاز في بغداد والمحافظات

وزير النقل االردني القطاع البحري والموانئ يشهد نموا كما ونوعا

موقع عالمي: المواطن العراقي ينفق 
نحو ثلث راتبه الشهري على األسواق
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بغداد - الصباح الجديد: 

تشهد احملال واملكتبات لبيع الهدايا 
والورود، إقباال ملحوظاً من املواطنني 
لالحتفال بعيد احلب، وتتنوع الهدايا 
بني »الدببة والورود والكارتات احلمر 
». واصبحــت واجهــات احملال تزهو 
بهذا اللون املبهــج الذي يدل على 

احلب والعاطفة.
محمد جاسم صاحب مكتبة قال 
لـ » الصباح اجلديــد » اكثر زبائني 
فــي هذه املناســبة هــم من فئة 
الشباب وخصوصاً طلبة اجلامعات 
اذ يتبضعــون مني دائما األشــياء 
مني  يطلبــون  وكذلك  اجلميلــة، 
كتابة اســم او طبع صــورة على 
صحــون واكواب للزينــة. ويضيف 
تعبر عن احلب  الهدايا  جاسم هذه 
واالحترام بني احملبني واألصدقاء وهي 
الهدايا  لبيع  فرصة  لنا  بالنســبة 

لهم.

إن   : املكتبات قــال  أحد أصحــاب 
هذه األيام تشــهد إقباال ملحوظاً  
من قبل الشــباب لشــراء الهدايا 
لالحتفــال بعيــد احلــب، وتتراوح 
أعمار املشترين بني 15 إلى 35 عاماً 
األول في  املركز  الفتيات  فيما حتتل 

الشراء.
وأضــاف: أن عيــد احلــب أحد أهم 
املناســبات التي يحدث فيها رواج 

خالل أشهر السنة.
في حني قال الشــاب احمد عباس 
، إن بعــض الشــباب يتجمعــون 

بهــذه  بصداقتهــم  ويحتفلــون 
املناسبة في »الكافيهات«، واحلدائق 
العامة، عادين عيــد احلب، احتفاال 
جتمعهم،  التي  واحملبــة  بالصداقة 
ويتبادلون الورود احلمر فيما بينهم.

مســار منعم صاحب مكتبة قال: 

املناســبة األهم في  نعــد هــذه 
املتوفرة لدينا،  املنتجات  العام لبيع 
الهدايا  وتزيــني بعض  وكذلك لف 
من خــارج املكتبة، ونشــعر خالل 
عيد احلب بأن احلب ميأل أرجاء حياتنا 

والكل يعيش حاالت حب متميزة.

وقال محمد أســامة إن حركة بيع 
الهدايا لعيد احلب العاملي في شهر 
شباط تختلف عن بقية املناسبات 
واالعيــاد كونهــا محــددة باللون 
األحمــر. وايضــاً من حيــث إقبال 
الشــباب والفتيات لشراء »الدببة 

والورود«.
هــدى رحيم طالبة قالــت: ان عيد 
احلب اليخــص احلبيب فقــط فانا 
اشــتري الــورود احلمــر واهديهــا 
لصديقاتي وكذلك اجمع مصروفي 
ملدة شهر كي اشتري هدية جميلة 
تليق بـــ« امي » كونها حبي األكبر 
وال نها ضحت بكل شيء من اجلنا 

بعد وفاة والدي   .
عمار هــادي يقول أن مبيعات هدايا 
عيد احلب تكون نحو24 ساعة فقط 
والتي تبدأ من يــوم 12 إلى يوم 14 
وأحياناً متتد إلى 15 بأقصى حد، وأن 
أكثر أنواع الهدايا التي عليها طلب 
الدببة  »الفالنتني«  احتفاالت  خالل 
احلمــر، وســاعات اليــد التي يتم 
باللون األحمر يوجد عليها  تزيينها 
إقبال مــن قبل الشــباب وكذلك 
التــي حتتوي على  التهنئة  كارتات 
والتحف  األقالم  وكذلك  موسيقى 
اللون  يغطيها  التي  اللعب  وبعض 

األحمر.

تقـرير

دببة وقلوب وورود حمر.. أبرز هدايا عيد الحب

إنجيال ميركل تتلقى باقة من الزهور 
قبل االحتفال رســمياً مبناســبة عيــد احلب لعام 
2019، تلقت املستشارة األملانية أجنيال ميركل، باقة 

من الزهور بهذه املناسبة.
وقال حســاب املركز األملاني لإلعالم، الناطق باللغة 
العربية، واملوثق عبر موقع »تويتر«، إن ملكة جمال 
أملانيا، ليا إهلرز، أهدت املستشارة األملانية باقة من 

الزهور بهذه املناسبة.
وأضاف احلســاب: » حتــى لو كان يــوم عيد احلب 
ســيحل بعد يومني 14 فبراير فقد كانت ميركل ، 
تتطلع بالفعل إلى حتية عيــد احلب التقليدية من 

جانبهم«.
»ياني » يصل أبو ظبى إلحياء حفل موسيقى

يحيي املوســيقار العاملي ياني حفال موسيقياً في 
أبو ظبى، اليوم، 14 فبراير »الفالنتني«،.

ونشر يانى، فيديو فور وصوله ألبو ظبى وعلق قائال 
»وصلت ألبو ظبي ..من الرائع أن أكون هنا مرة أخرى 
.. ال ميكنني االنتظــار لرؤيتكم في يوم عيد احلب«، 
كما عبر ياني عن ســعادته بتواجــده في االمارات 

العربية املتحدة.
وكان يانــى قد أحيا حفــال موســيقياً عاملياً في 
الســعودية قبل أيام خالل مهرجان املناطيد املقام 
فــي محافظة العال باململكة العربية الســعودية 
حيــث اســتقل منطــادًا ليحظى برؤيــة جمال 

الطبيعة الساحرة.

كوكب المريخ يظهر
في السماء ليلة عيد الحب

من املقرر أن يكون عيد احلب هذا العام مميزًا جًدا ألن 
كوكب املريخ و »كويكب نهاية العالم« سيكونان 
ظاهرين في سماء الليل، إذ سيظهر املريخ كنقطة 
حمراء في الســماء ميكن رؤيتها بعد ساعة واحدة 

من غروب الشمس.
 ووفقاً ملوقع »مترو« البريطانى، قالت ناسا: »في يوم 
عيد احلب، ســيقع بينو على ميني املريخ، لذا ميكنك 
يــوم 14 فبراير إلقاء التحية علــى »بينو« ومركبة 

أوزوريس- ريكس«.
وتدور ســفينة فضاء تدعــى أوزيريس-ريكس حول 
الكويكب حالياً وتأمل في جمع عينة من ســطح 
بينو ثم تعيدها إلى األرض، ويعد الكويكب كبيراً مبا 

يكفي للقضاء على مدينة.
وأوضحت  ناســا: »من املأمول أن تسمح لنا دراسة 
بينو بفهم املزيد عن تشــكيل النظام الشمسي 
ورمبا تطور احلياة، إذ شــهد بينو أكثر من 4.5 مليار 
ســنة من التاريخ، إذ يعتقد العلماء أنه في غضون 
10 ماليني ســنة من تشــكيل نظامنا الشمسي 
كان تكوين بينــو احلالي قائًما بالفعل، ومن املرجح 
انفصال بينو عــن كويكب أكبر بكثير من الكربون 
منذ نحو700 مليون إلى 2 مليار سنة، ومن احملتمل 
أنها تشــكله في حزام الكويكبات الرئيســي بني 
املريخ واملشترى، واقترب أكثر بكثير من األرض منذ 
ذلك احلني، ونظرًا ألن مــواده قدمية جًدا، فقد حتتوى 
بينو على جزيئات عضوية شــبيهة بتلك اجلزيئات 
التي كان من املمكن أن تشارك في بداية احلياة على 

األرض«.

»القلب المدّمر« القادم
من سيبيريا يعرض للبيع 

عادة ما تكون الورود والشوكوالتة من أفضل الهدايا 
التي تقدم في عيد احلب، ولكن هذا العام، قد يكون 
هناك خيار أفضــل ألولئك الذين يبحثون عن هدية 

مختلفة بعض الشيء.
ومن املقرر عرض حجر نيزكي على شكل قلب للبيع 
في دار املزادات الشهيرة »كريستي«، في عيد احلب.

وضرب النيزك الذي يعــود تاريخه إلى ما قبل 320 
مليون ســنة، كوكبنا في 12 فبرايــر 1957، خالل 
إحدى أكبر زخات الشــهب التي ضربت األرض عبر 
العصور.ومع دخول النيزك، الذي نشــأ منه احلجر 
املعروض للبيع في املــزاد، الغالف اجلوي لألرض، أدى 
ذلك إلى تكون كرة نارية أكثر إشراقاً من الشمس، 
نتــج عنها إرســال موجــات صادمة فــوق جبال 

سيخوت-ألني في سيبيريا.
وبشــكل ال يصدق، ســمعت طفرات صوتية على 
مســافة تزيد على 300 كلم، ما جعل العديد من 

الناس يعتقدون حينها أنها كانت نهاية العالم.
وأنتجت احلادثة نوعني من النيازك، عينات خشــنة 
وملتوية على شكل شظايا، وعينات أكثر سالسة 
بقشــور صغيرة، من بينها النيزك املعروض للبيع، 
والذي يعد واحــداً من أندر األحجــار النيزكية في 

العالم.
ومن غير املستغرب أن يحقق احلجر الفضائي ثمناً 
باهظــاً للغاية في املزاد، حيث تشــير تقديرات دار 
كريســتي إلى أنها ستبيعه بســعر يتراوح ما بني 
300 و500 ألف دوالر، خالل املزاد الذي ســيقام بداية 

من 6 إلى 14 فبراير.

بغداد - زينب الحسني: 

ال ميكننا ان نحجــم احلب بيوم 
فنحن  واحــد  وشــخص  واحد 
حللنا  اينما  باحملبــني  محاطون 
وارحتلنا في هــذه احلياة، والذين 
يســتحقون منــا كل حلظــة 
عيــداً للحــب، واألرض والوطن 
واالخ  واالب  واألم  والشــهيد 
واالخــت واألوالد وكل من ميتون 
لنا بصلة اجتماعية وإنســانية 
املســميات،  فوقها كل  تعلــو 
فضالً عن اناس غيبتهم االقدار 
من دون ان يعرفــوا حجم احملبة 
لهم فــي اعماقنا، فمن حقهم 
علينا ان نذكرهم في كل ساعة 

ويوم.
فهناك ابطــال دفعوا ارواحهم 
ثمناً لعشٍق مجنون ال يقارن بأي 
عشق سمعنا به او قرأناه على 
»الوطن«  العصور هو عشق  مر 
هــؤالء اول من يتصــدر قائمة 
»، وهم من يســتحقون  »احلب 
ان يحتفى بهم وبحبهم لذرات 
تراب ارضهم التي ابوا ان تدنس 

من قبل أي معتد غريب.
وهنــاك عشــق يبدأ قبــل ان 
العلقة  وتتكــون  االنفاس  تبدأ 
االم  وحب  عشــق  فاألمشــاج 
كل  به  توســمت  الذي  لولدها 
املغوار  فارســها  وجعلته  احلب 
اؤمتنت ان تكــون ابنتها اميرتها 
املدللة التــي ال تقهر، فلها كل 
احلب والقدسية تلك »االم »التي 
جمعت شتات روحها لتبني بيتاً 
ووطًنا مصغرًا ألطفالها  واسرة 
وتزرع بداخلهــم حباً ال ينضب 

للوطن االكبر.
للحب ألــف عنــوان وعنوان ال 
في  حتجيمهم  او  جمعها  ميكن 
ليلة وضحاهــا، فالنظرة االولى 
الوالدة  احملبني عيد وحلظــة  بني 
عيــد وجنــاح االبناء عيــد وزف 
احلبيبة حلبيبهــا عيد، والعيش 
بالسالم واالمان  في وطٍن ينعم 

هو العيد االكبر.
امنيات  نقلت  اجلديد«  »الصباح 
التي  احملبــني  بعــض  وتهانــي 
اجتمعــت علــى حــب الوطن 

واألرض واالم والزوجة واحلبيبة: 

صدق املشاعر
الدكتور احمد الرديني قال: احلب 
يعنــي الكثير ...فهــو ال يعني 
تبادل املشــاعر بقدر املسؤولية 
جتــاه من نحب ويعنــي االلتزام 

جتاه مــن نحب. ويعنــي قبول 
رفعة شأنه  على  والعمل  اآلخر 
واالســتقرار  التطور  يعني  وقد 
وقد يعني الســالم واالحساس 
باألمان ويعني التسامح وغيرها 
من األمور التي جتعل في نهاية 
األمر السعادة، وكلنا نبحث عن 
الســعادة وان كانت في بعض 
كبحثنا  عنهــا  نبحث  األحيان 
عمــا ينقصنا فاحلــب هو جزء 
كبير نحتاجه في حياتنا وهنيئاً 
ومشاعر  يحب بصدق  لكل من 

ال يؤثر عليها الزمن أو العمر.

ينقي القلوب
اخلبيــر اإلعالمــي عبــد األمير 
البياتي قال: احلب كلمة صغيرة 
العالم  لكــن  احلــروف،  قليلة 
كله يعيش حتــت ظاللها وفي 
واحباباً وشعوباً  كنفها عشاقاً 
واوطاناً... نتمنى ان يكون للحب 

دهر ال يوم ....
ويلهب  القلــوب  ينقــي  احلب 
ويتاغي  واالحاســيس  املشاعر 
العشــاق  خيال  ويداعب  الروح 
واملطربني  والكتاب  والشــعراء 

واملوسيقيني والرسامني
عامليــة  ســمفونية  احلــب 
تضاهيها  ال  الهية  واســطورة 

اســطورة، ليهنــأ العالم كله 
بهذه املناسبة اجلميلة.

صفاء القلوب
الدكتــور صــالح كمــال قال: 
»كل عــام وانت احلــب » تهنئة 
لكل  الياسمني  ندى  مع  ابعثها 
من احب لكل مــن نبض قلبي 
واطربت دقاته لــه في يوم عيد 
محبتكم  لكــم  ابارك   ... احلب 
... ابارك لكــم صفاء قلوبكم .. 
نفوسكم  ســعادة  لكم  ابارك 
...أو ليــس اهلل محبة .. أو ليس 
تتعانق مبحبة.  الطيبة  النفوس 
أو ليــس األوراد تتفتح مبحبة ... 
دعونا نحــب دعونا نتبارك بعيد 
احلــب .. دعونا نرســل التهاني 
لبعضنــا ... سأرســل تهنئتي 
الفيــاء بــالدي جلبالنا الشــم 
العذب  لفراتنــا  اخليــر  لدجلة 
اقول لهم كل »عام وانت احلب« 
ارســلها لبســاتني البرتقــال 
لطيور  وعطرها  القــداح  الوراد 
شط العرب ملشــاحيف اهوارنا 
اجلميلــة ...اقولها لكم احبكم 
احبكم ليــس فقط بعيد احلب 
بل كل يــوم كل حلظــة ولكن 
كل حبيب يعايــد حبيبه وانتم 
وكل  اهلي  واعايــد  أحبابــي... 

... سأحمل وردة  الناس الطيبني 
حمراء .. ســازين بيتي ... جدران 
غرفتــي ... ســأجعل من اغاني 
اسمعها  عشــق  عرابني  فيروز 
لكل احملبني ... ال خصومة ال عداء 
.. ال كراهية .. ال بغضة وال حقد 
.. انــه يوم احلب انــه عيد احلب 
فلتدخل  الشــبابيك  لنفتح   ...
نســمات املتحابني وليمأل صدر 
العشاق ترانيم قداس عيد احلب 

....

يوم واحد اليكفي
الناشط املدني شمخي جبر قال 
:  كل عام وانتم في حب وسالم 
ال  وصديقاتي  اقول ألصدقائــي 
واحد للحب نحتفل  يوم  يكفي 
بــه فيمضي بســرعة وينتهي 
كل شــيء ... ال يكفــي يــوم 
من  الفائض  هذا  ملواجهة  واحد 
الكراهيــة املوجودة فــي ارواح 
وقلوب بعض الكائنات البشرية 
... ال يكفي يوم واحد إلشــاعة 
احلب واجلمــال ومواجهة القبح 
... ال يكفــي يــوم واحــد لهذه 
واالنســانية  النبيلة  العاطفة 
الباهــرة اجلمال ... يــوم واحد ال 
يكفي إلزاحة مــا علق بأرواحنا 
من طاقة ســلبية ... احلب روح 

وطاقــة ايجابية تدفعنا لنكون 
اكثر انســانية واكثــر فاعلية 
واكثــر عطاء في مجاالت احلياة 

كافة.
كل عام وأنتم بخير وسالم وفرح 

وحب وسعادة وبهجة.... 
العاشقة  االرواح  على  والسالم 
على  الســالم   ... واملعشــوقة 
اجلمــال املشــع منكــم نحو 
االخريــن... الســالم على احلب 

الذي يشغل قلوبكم.

مشاهد اجلمال
قال:  الربيعــي  الشــاعر عاقل 
امنيتي ان يســكن احلب جميع 
العنــف  ننبــذ  وان  القلــوب 
مشــاهد  نبدل  وان  والكراهية 
السالح بحمل الورود ونستنشق 
رائحته بدل البارود ونغني للحب 
بــدل احلرب... كل عــام وعراقنا 
واهلنا في كل مــكان ينعمون 
بالود واحلب والتسامح وان تعم 

مشاهد اجلمال كل مكان.

عيد األصدقاء واالخوة
الفنــان زياد هادي قــال: تهاني 
كبيــرة مبناســبة عيــد احلب 
...وهو عبــد احملبني كما هو عيد 
األصدقاء واإلخــوة ...أمتنى اخلير 

يعم  وأن  والبركــة  واملوفقيــة 
األمان في ربوع العراق احلبيب ... 

أجمل األعياد
الكاتب حسني محمد الفيحان 
قــال: عيد احلب هــو من اجمل 
االعيــاد الى قلبــي اتذكر انني 
كتبــت ذات يــوم على لســان 
صديقــي ابو عبــاس قلت )ذات 
يوم طرق صديقي ابو عباس باب 
بيتي يحلفنــي بالصداقة التي 
بيننــا أن اقرضه ماالً ليشــتري 
دبدوب أحمر الى زوجته وحبيبة 
قلبــه أم عبــاس وال نني كنت  
قاعــاً صفصفاً ال أملــك ديناراً 
وال درهماً مثله متاما اســتدنت 
ابو  الطيب  مــن جــاري  مبلغاً 
منير وتقاســمت املبلغ معه له 
مثلها عسى  ولي  آالف  خمسة 
اهلل أن يقضي أمراً كان مفعوال. 
ال 5000 ال تكفــي اال لشــراء 
معايدة لعيد احلــب اقتناها ابو 
عباس وراح يخط بيده ما يجول 

في خاطره. 
الــى زوجتي احلبيبــة أم عباس 
قد يكون عيد احلــب هو تقليد 
وثني ولكــن اود أن أخبرك بأنني 
باحلب أكبر وثني. أحبك كل يوم 
وبحسب تقومي السنة الصينية 
او تقومي بهمن وتقومي غريغوري او 
كل  الهجري.  التقومي  أو  جوليان 
عام وأنــت حبيبتي ... احبك مع 

حتياتي أبو عباس(.
مالحظة: نسيت اخبركم بأنني 

انا ابو عباس بس ما اگول.

حب الوطن
اإلعالمــي محمــد علــي قال: 
امنيتــي ان يكــون عيــد احلب 
عن  ويبتعد  للتســامح  يومــاً 
اإلطار احملدد له، وبهذه املناسبة 
اجلميلة فرصة للتعبير عن حب 
اخلير  يعم  بأن  واالمنيات  الوطن 
والســالم فيه وان يعــود قبلة 
ألســرتي  وامنيات  الدنيا،  لكل 
لها  واخلير  لسالمة  با  الصغيرة 

وجلميع العراقيني.

امي هي احلب
اإلعالميــة وجدان عبــد األمير 
قالت: أمتنى اخلير والتوفيق لكل 
املناســبة  بهذه  واخص  عراقي 
احلب الى » امي » وادعو لها في 
والسالمة،  بالصحة  حلظة  كل 
كما أتقــدم بالتهنئــة جلريدة 
»الصبــاح اجلديد » متمنية لها 

املزيد من االبداع والتألق.

عشق »الوطن« يتصدر قائمة »الحب«

في عيد الحب.. امنيات توحدت ان يكون للحب دهر ال يوم

متابعة الصباح الجديد: 
أفادت دراسة تاريخية، بأن قدماء 
احلب  أشــعار  عرفوا  املصريــني 
وقصــص العشــاق وعلموهــا 
ألبنائهــم في املــدارس، وقالت 
والباحــث  للمــؤرخ  دراســة 
فرنســيس أمــني إن احلب احتل 
مكانة كبيرة في وجدان الفراعنة 
وكان جزءاً من ثقافتهم، فدرسوا 
باملدارس،  قصائد احملبني مبكــراً 
وكانــت الربة حتحور التي ُكٍرَس 
معبــد دندرة لعبادتهــا هي ربة 
احلب وراعية احملبني، وهي ســيدة 
احلــب والذهب والفيــروز، وكان 
معبدهــا الذي بُنيــي في عزلة 
لطيفة قرب الصحراء، على بٌُعِد 

األقصر،  60 كم شــمال مدينة 
والــزواج،  مبنزلــة  رمــز للحب 

حسبما أوردت بعض الوكاالت .
وتشــير الدراســة، التي صدرت 
العالــم  احتفــاالت  مبناســبة 
بعيــد احلب، إلــى ملحمة احلب 
العظيمــة التــي جمعــت بني 
وقصــص  وأوزيريــس،  ايزيــس 
التــي جمعت بني  احلب امللكية 
وبني  رمســيس،  وامللك  نفرتاري 
الثالث،  أمنحتب  وامللــك  تى«   «
بحيرة  »تى«  حملبوبته  أهدى  الذي 
كاملة ومركبــاً مطلياً بالذهب، 
ودفن والديها يويا وتويا في مقابر 

امللوك في غرب األقصر.
ولفتت الدارســة إلــى أن ،أوراق 

األوســتراكا،  وقطــع  البــردى 
تســجل الكثيــر مــن قصص 
العشــق وقصائد العشــاق في 

مصر القدميــة، وأن هناك برديات 
مشهورة مثل بردية هاريس، التي 
عثر عليها في معبد الرامسيوم 

غــرب مدينــة األقصــر، وبردية 
متحف  وبرديات  بيتى،  شــيفتر 
تورينــو فــي إيطاليا، تســجل 
الكثير من قصائد احلب ونصوص 

العشق والعشاق.
نصوص  هناك  للدراسة،  وطبقاً 
مشهورة من أغاني »العازف على 
في  نصوص  وجميعها  الهارب«، 

احلب والعشق والهوى.
في  أمــني،  فرنســيس  ويــروى 
الفتيات  كانت  كيف  دراســته، 
يتحدثــن في قصائــد ونصوص 
أدبيــة مدهشــة عــن احلبيب، 
وكيــف يتحــدث الفتيــان عن 
احملبوبة فيما كتبوه من نصوص 

أدبية عاطفية.

وأشــارت الدراسة إلى أن شجرة 
اجلميزة كانت من رموز احلب في 
إذ كانت بظاللها  القدمية،  مصر 
الكبيــرة  الوارفــة، وجذوعهــا 
مالذ  مبنزلة  واجملوفــة،  واملتعددة 
للعشــاق يلتقــون فــي ظالله 

ووسط جذوعه وجتويفاته.
النصوص  من  العديد  وعاشــت 
قدماء  تركهــا  التــي  األدبيــة 
املصريني، منذ آالف السنني وحتى 
احلكايات  كتبــوا  حيــث  اليوم، 
األسطورية  والنصوص  والتراتيل 
وقصــص الرحــالت واملغامرات، 
بجانب حكايات احملبني وأشــعار 
العشق وحكايات خرافية فائقة 

اخليال.

الفراعنة دّرسوا أشعار الحب ألبنائهم في المدارس
بمناسبة عيد الحب
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بغداد ـ الصباح الجديد:
فاز العراق مبنصب عضوية املكتب 
التنفيذي لالحتاد العربي باملالكمة 
امس  اقيمت  التي  االنتخابات  في 
العرب  بطولة  نزاالت  هامش  على 
لفئــة الشــباب فــي جمهورية 
العربية، ونال امني سر احتاد  مصر 
املالكمة املركزي، علي عبد الزهرة، 
الثقة في دخولــه ضمن عضوية 
ليتم  العربي،  االحتاد  ي  تنفيذ 
اللجنة  رئاســة  منحــه منصب 

الفنية في االحتاد.
جنومنا  يواصــل  اخــر،  جانب  من 
الشــباب باملالكمة جدارتهم في 
بطولــة العــرب وحققــوا نتائج 
متميزة اسهمت في اثبات التفوق 

واللعب على االوســمة املتقدمة، 
اذ من املؤمل ان يحصد الشــباب 

نحو 8 أوسمة ملونة في النزاالت 
النهائية.

بغداد- حسام عبد الرضا*
عقــد االحتاد املركــزي لكرة اليد 
ظهر امس برئاســة ســالم عواد 
اجلابــري رئيــس االحتــاد املركزي 
والســيدة اعتبار محمــد مؤمتراً 
فنياً مع ممثلي األندية املشــاركة 
في الــدوري النســوي لكرة اليد 
حيث تقرر مبوجب االجتماع إقامة 
الدوري على شــكل دوري عام من 

مرحلة واحدة .
ومتت املوافقة علــى إقامة األدوار 
إالربعــة األولى في بغــداد ابتداء 
من يوم 16 شــباط اجلاري على أن 
تقــام األدوار الثالثــة الباقية في 
محافظة اربيل ويحدد لها موعدا 

خالل منافسات الدوري.
وكانــت 8 أنديــة قــد أعلنــت 
مشاركتها في دوري النساء وهي 

) احلدود والشــباب والدفاع املدني 
مدينة  من  والصمــود  بغداد  من 
الفلوجــة والدغارة من محافظة 
الديوانية وافروديت من محافظة 
الســليمانية ونادي قال) القلعة ( 

واربيل من محافظة اربيل.

* املنســق اإلعالمــي الحتاد كرة 
اليد

بغداد ـ الصباح الجديد:
يستعد منتخب كرة السلة على 
بطولة  في  للمشاركة  الكراسي 
التي  العربية  لالندية  آسيا  غربي 
ستقام في االردن للمدة من الرابع 
من شــهر نيســان املقبل لغاية 

احلادي عشر منه.
وقال رئيس نادي وسام اجملد، خالد 
رشــك: وصلتنا دعوة للمشاركة 
ومتت  آســيا،  غربي  بطولــة  في 
املوافقــة على املشــاركة فيها، 

سيما ونحن اصحاب اللقب لهذه 
البطولة لالعــوام )2006 / 2015 
/ 2017(، وهي املشــاركة الرابعة 
التي نأمل حصد لقبها كي يكون 
البطولة  الرابع من هــذه  اللقب 

العربية.
واضاف: رشــك ســتتم تسمية 
الوفد خــالل االيــام املقبلة بعد 
التشــكيلة  علــى  االســتقرار 
املناسبة التي نتطلع من خاللها 
ظل  في  باللقــب  التتويــج  الى 

مشــاركة اندية العــراق ولبنان 
وسلطنة  وســوريا  وفلســطني 
عمــان، والبلــد املنظــم، ورمبــا 
تتضاعف عدد االندية املشــاركة 
املقبلة.وانهى، خالد  الفتــرة  في 
ثقتي  بالقــول:  حديثه،  رشــك، 
كبيرة جداً بفريق نادي وسام اجملد 
املنافسة  برغم  باللقب،  للتتويج 
من  ســنواجهها  التي  القويــة 
التي ستشــارك  العربية  االندية 

في البطولة.

بغداد ـ الصباح الجديد:
الطلبة  نادي  ناشــئة  فاز فريق 
لفئــة  بغــداد  دوري  بلقــب 
الناشــئني بفــوزه علــى فريق 
ناشــئة الكهرباء بفارق ركالت 
اجلزاء فــي املباراة النهائية التي 

ضيفهــا ملعب القــوة اجلوية 
ظهر امس، ويقود فريق ناشــئة 

الطلبة املدرب احمد جمعة.
وكان االنيق بلغ املباراة النهائية 
لدوري الناشــئني بعــد تفوقه 
على فريق النفط في دور نصف 

اجلزاء  ركالت  بفــارق  النهائــي 
الطلبة  فريــق  ويضــم  ايضا، 
العديد من الالعبني الذين يتوقع 
لهم ان يكونــوا قاعدة رصينة 
الســنوات  في  الطلبة  لكــرة 

املقبلة.

بغداد ـ الصباح الجديد:
وصل وفد فريق نادي غاز اجلنوب 
الطائــرة  الكــرة  دوري  بطــل 
الــى تونــس، للمشــاركة في 
االنديــة  بطولــة  منافســات 
العربية ابطال الدوري السابعة 
والثالثــني والتي تنطلق يوم غٍد 

اجلمعة.
وسيلعب فريق نادي غاز اجلنوب 
في ضــوء قرعة البطولة ضمن 
اجملموعــة الرابعــة، الى جانب 
الســعودي  االحتاد  انديــة  فرق 

ومجمع  البحرينــي  واالهلــي 
والســويحلي  اجلزائري  البترول 
الفلســطيني،  وجباليا  الليبي 
االولى  مباراته  سيخوض  حيث 
يــوم اجلمعة املقبــل امام نادي 

السويحلي الليبي.
ويرأس وفد نادي غاز اجلنوب، رئيس 
النــادي، حازم محمد جاســم، 
ويضم في عضويته ممثل االحتاد 
الطائرة، حمزة  املركزي للكــرة 
عبدالعبــاس، واحلكــم الدولي 
شــوان علي حمه، واملدرب عالء 

خلــف، ومســاعده عبدالكرمي 
واالحصائي، وهو  عبداحلســني، 
الالعبني:  بلغاريا، فضال عن  من 
صالح  ومحمد  جميــل  اصيل 
عبدالكرمي،  وعباس  لفته  وعلي 
وعلي جبار وحسام عبدالصمد 
علي،  وهــادي  غني  ومصطفى 
ومحمد انور وياسر لفته وماهر 
عدنان، ومحمد رشــيد فليفل 
ومظفــر حســني، واحملترفــني 
محمد يعقوب ويوســف خالد، 

وهما من البحرين.

بغداد ـ الصباح الجديد:

العراقــي  املنتخبــني  يقــص 
منافسات  والســوري, شــريط 
الدوليــة  الصداقــة  بطولــة 
الـ22 من  الثانية في  بنسختها 
املواجهة  في  املقبل  اذار  شــهر 
التي سيضيفها امللعب الرئيس 
الرياضية.فيمــا  املدينــة  فــي 
شقيقه  االردني  املنتخب  يواجه 
السوري في الـ24 على ان تختتم 
البطولة بلقاء اســواد الرافدين 
بنظيــره االردني فــي الـ26 من 

الشهر ذاته.
الى ذلك من املؤمــل ان يجتمع 
احتاد الكرة االســبوع املقبل من 
اجل دراسة االمور كافة املرتبطة 
اللجان  وتشــكيل  بالبطولــة 
العاملة عالوة مخاطبة عدد من 
االحتادات الشــقيقة والصديقة 
لتأمــني تواجد اطقــم احلكام.

االحتــاد اعتمد شــعار البطولة 
في نسختها الســابقة للدورة 
املقبلــة على ان يتــم تصميم 
كأس يســتوحى من تســمية 
املوضوع عبر  باحالة  املســابقة 

جلنة مختصة.
من جانب اخــر، يغيب 3 العبني 
عن تشــكيلة فريق الشــرطة، 
اجلولة  امليناء في  خالل مواجهة 
السابعة عشر من الدوري املمتاز 
واملقــررة يوم بعد غد الســبت 
الدولي.وقال  في ملعب الشعب 
هاشــم  للفريق  اإلداري  املديــر 
رضا في تصريحات صحفية  أن 
الفريق سيفتقد خلدمات الثالثي 
وليد ســالم وعمار عبد احلسني 
واحملتــرف الســنغالي احلســن 

ديالــو، لتلقيهــم البطاقــات 
النجف  مبــاراة  فــي  الصفراء 
البطاقات  وبتراكــم  املاضيــة 
حســابات  خارج  الثالثــي  بات 
املقبلة.وبني  املبــاراة  في  املدرب 
أن املدرب املونتينجري نيبيوتشا 
البدالء  على حتضير  ســيعتمد 
خالل  مــن  الثالثــة،  لالعبــني 
تسبق  التي  التدريبية  احلصص 
املباراة، برغم أن الالعبني الثالثة 
مؤثرين على مستوى التشكيل، 
ثقته  يضع  الشرطة  فريق  لكن 
بجميــع الالعبني.يشــار إلى أن 

فريق الشرطة تعثر أمام النجف 
في  العــادل  بنتيجة  وأكتفــى 

ملعبه.
إلى ذلــك، يغيب العــب الزوراء 
الدولــي صفاء هادي، عن فريقه، 
في مباراة اجلولة 17 من الدوري، 
يوم غد  املقــررة  أمام احلســني 
الشــعب  اجلمعــة، في ملعب 
الهيئــة  الدولي.وقــال عضــو 
الرحمن  عبــد  للنادي  اإلداريــة 
رشيد،  إن هادي سيغيب بسبب 
تراكــم البطاقــات الصفــراء.
وأضاف »املدرب ســيجد البديل 

القادر على ســد الفــراغ الذي 
ســيتركه الالعب، الســيما أن 
من  مجموعة  يضــم  الفريــق 
أن  إلى  املميزين«.وأشار  الالعبني 
النقاط  لتحقيق  يطمح  الفريق 
الثالث، في مساعيه للمنافسة 

على صدارة الترتيب.
ويفتتحــح فريقا البحري وأربيل 
عشرة  السابعة  اجلولة  مباريات 
من املرحلــة االولى لدوري الكرة 
املمتاز عندما يلتقيان في ملعب 
الزبير عصــر اليوم اخلميس، في 
حني تقام غٍد اجلمعة 3 مباريات، 

حيث يلتقي في ملعب الشعب 
واحلســني،  الزوراء  فريقا  الدولي 
االول ميتلــك 32 نقطــة باملركز 
الترتيب  فــي  والثاني  الثالــث، 

االخير وله 11 نقطة.
وتقام فــي ملعب التاجي مباراة 
احلدود والكرخ، األول له 23 نقطة 
باملركز الثامــن، فيما للثاني 33 
ويضيف  الوصيف،  مبركز  نقطة 
الديوانية في ملعبه فريق نفط 
الوســط، أهل الدار ميتلكون 13 
عشر،  الســادس  باملركز  نقطة 

والضيف عاشرا وله 20 نقطة.

وتقام الســبت، 5 مباريات، ففي 
ملعب الشــعب الدولــي تقام 
الشــرطة  فريق  املتصدر  مباراة 
امليناء  37 نقطة، امام فريق  وله 
صاحــب املركــز الثالث عشــر 
وله 17 نقطة، تســبقها مباراة 
الطلبــة ونفط ميســان، االول 
يقــف باملركز الســابع وله 23 
نقطة، والثانــي باملركز اخلامس 
26 نقطة.ويضيف ملعب  ولــه 
الدار  أهل  الدولي مباراة  النجف 
الذي يقف في املركز 12 وله 18 
أمانة  نقطة، وضيوفهــم فريق 
بغداد وهو باملركز اخلامس عشر 

وله 14 نقطة.
الالئحة  النفط سادس  ويتواجه 
القوة  وفريــق  نقطــة،   24 وله 
اجلوية رابع الترتيب وله 31 نقطة 
الصناعــة، في حني  في ملعب 
يضيــف ملعب التاجــي مباراة 
اجلنوب،  ونفط  الكهرباء  فريقي 
بالترتيب  نقطة   17 له  املضيف 
الرابع عشــر، والضيــف باملركز 

احلادي عشر وله 19 نقطة.
وتختتــم مباريات اجلولة باقامة 
مبــاراة واحد يــوم االحد املقبل 
اجلــاري،  شــباط   17 املوافــق 
الترتيب،  قــاع  ومتثل صراعا في 
حيــث يضيف ملعــب التاجي 
الكهربائية  الصناعــات  فريقي 
والســماوة، لــأول 12 نقطــة 
والثاني  الثامن عشــر  باملركــز 
ميتلك الرصيد ذاته ويتاخر مبرتبة 

واحدة.
يشار إلى ان جميع املباريات تقام 
والنصف  الثانية  الســاعة  في 
من بعد الظهر باستثناء مباراة 
وامليناء فستقام في  الشــرطة 

الساعة 6 مساًء.

الجولة الـ 17 لممتاز الكرة تنطلق اليوم بمباراة واحدة

العراق وسوريا يفتتحان بطولة الصداقة بنسختها الثانية
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مع الحدث
فالح الناصر

falahalnasser@yahoo.com

الرياضي المسؤول
  شــيء جميل ان جتد مســؤوالً في احلكومة يعتلي 
موقعــأً قيادياً مؤثــرا، بجذور رياضيــة، فبالتأكيد، 
سيكون متواصالً مع اجلميع شــفافاً في التعامل، 
يتقبل النقد، او اجلهــد اإلضافي، ولذلك فكلنا ثقة 
باألنسان، الرياضي، السيد محافظ بغداد، املهندس، 
فالح اجلزائري، الذي عرفناه رياضيا دؤوباً على العمل 
التدريبي في ناديه األم، أمانة بغداد، حيث كان مدربا 
تربوياً لفرق الفئات العمرية ومشرفا فيما بعد على 
فــرق النادي، ثقتنا بــه كبيرة ان يــؤدي دوره بامتياز 
برغم ما حتمله مهمته من صعوبات، لكنه بحنكة 
 ،)sport( إدارية وخبرات الفن الرياضــي والتعامل الـ
ستكون تلك نقاط ايجابية في تأدية مهماته بالنحو 

املطلوب.
  الســيد احملافظ، ميلك من اخلبــرات اإلدارية، الكثير، 
شغل عضوية مجلس محافظة بغداد، قبل ان يتم 
انتخابــه ملنصب احملافظ، االمر املهم لدى الوســط 
الرياضي ايضا، ان يرى شخصياته وهي تعتلي مواقع 
القيادة في احلكومة، فهذا يؤكد انها كسبت الثقة، 
ورفدها الوســط الرياضي بقوة في تثبيت اقدامها 

بامليدان.
  نــرى اليوم الســيد النائــب األول لرئيس مجلس 
النواب، حســن كرمي الكعبي، فهــو عضو إدارة نادي 
القوة اجلوية وكان فعاالً في الوســط قبل ان يطرق 
ابواب السياســية، يســعد الناظر رؤية آناس لهم 
جذور رياضية وهم يتصدون للمسؤولة في املعترك 
السياســي، فكم نحن بحاجة إلى رياضة في قلب 
السياســة، ال سياســة في قلب الرياضة، على حد 

وصف استاذنا الدكتور هادي عبد اهلل.
 وايضا تســلم رئيس نادي ابو غريب السيد، حسني 
فليح حســن، وهو حاصل على شــهادة املاجستير 
في اللغة االنكليزية، تســنم مهمــة املدير العام 
لتربيــة الكرخ األولى، وفليح عرفناه متواضعاً محباً 
للجميع، عاشــقاً لرياضة العــراق، حريصا على ان 
يشرك فريقه في الفعاليات الرياضية البرز نشاطات 
القضاء الذي عانى كثيراً من هشاشة اجلانب األمني 
اســوة بالعديد من املناطق في فترة مظلمة انتهت 

بسواعد الغيارى والشرفاء في عراقنا الواحد.

جانب من مباراة العراق وسوريا في النسخة األولى لبطولة الصداقة

علي عبد الزهرة عضواً في احتاد املالكمة العربي

العواصم ـ وكاالت:

باريس  توخيــل، مدرب  توماس  حقق 
ســان جيرمــان، إجنــازًا تاريخًيا في 
ملعب أولد ترافــورد، بالفوز بنتيجة 
)2-0(، على مانشستر يونايتد ليدخل 
مدربه أولي جونار سولسكاير التاريخ 

من الباب اخللفي.
 وذكرت شبكة »أوبتا« في إحصائية 
لهــا، أن األندية الفرنســية عجزت 
عن حتقيق الفوز خــارج ملعبها في 
14 مبــاراة متتالية ضد مانشســتر 
يونايتد بالبطوالت األوروبية، بالتعادل 
4 مرات مقابل 10 خســائر. وأشارت 
الشــبكة، إلى أن األندية الفرنسية 
خسرت 8 مرات في آخر 10 زيارات لها 
ليصبح  ترافــورد«،  »أولد  إلى ملعب 
توخيل بذلك أول مــدرب يقود فريق 
فرنســي النتصار أوروبي بهذا امللعب 

العريق.
يونايتد  املقابل، فإن مانشســتر  في 
حتت قيادة سولسكاير عجز ألول مرة 
عن هز الشــباك في ملعبه ووسط 
أوروبية ألول مرة في  جماهيره مبباراة 

تاريخه.كما خسر املانيو ألول مرة في 
تاريخه بهدفني من دون رد في معقله 

ألول مرة بتاريخ مشاركاته األوروبية.
وأشارت سكواكا إلى أن االسكتلندي 
دافيد مويس بات آخر مدير فني يقود 
مانشســتر يونايتد للفوز في األدوار 
اإلقصائيــة بدوري األبطــال، ليلحق 
النرويجــي سولســكاير بــكل من 
جوزيه مورينيــو ولويس فان جال في 

الفشل بهذه املرحلة.
من جانبه، أبدى ناصر اخلليفي، رئيس 
نادي باريس ســان جيرمان الفرنسي، 
ســعادته بالفوز وقــال اخلليفي في 
تصريحات أبرزتهــا صحيفة ليكيب 
ساحرة  ليلة  »عشــنا  الفرنســية: 
تكن ســهلة  لم  املهمة  ومثاليــة، 
خصوصــا فــي ظــل غيــاب نيمار 
وكافاني لإلصابــة، ولكن لدينا فريق 
»فخور  مميزين«.وأضاف:  والعبني  كبير 
بالفريــق واملــدرب واجلماهيــر، لقد 
مدار  على  قوية  بشــخصية  ظهرنا 
90 دقيقة، مانشستر يونايتد أفضل 
فريق في العالم، لكننا كنا األفضل«.
وأمت ناصر اخلليفي تصريحاته بالتنبيه 
على العبي بي إس جي بأن التأهل إلى 

دور الثمانية لم يحسم بعد، مشددا: 
»البد من الفوز في مباراة اإلياب يوم 6 

اذار املقبل في حديقة األمراء«.
إدينســون كافاني، مهاجم  واشــاد 
باريس ســان جيرمــان، بزمالئه بعد 
الفوز. ونشــر كافاني، عبر حســابه 
الرســمي علــى موقــع التواصــل 
االجتماعــي »تويتر«، صــورة لفريق 
»بــي إس جــي«، وكتــب املهاجــم 
األوروجويانــي: »فخور بكــم.. فخور 
بكم«. وغاب إدينســون كافاني، عن 
اللقاء ملعاناته من إصابة عضلية، في 
حني لم تتحدد بعد فرص مشاركته 
في لقاء اإلياب الذي سيقام يوم 6 آذار 
املقبل على ملعب »حديقة األمراء«. 
في  الباريسي  الفريق  هدفي  وسجل 
كيمبيمبي  برســنيل  املانيو،  شباك 

وكيليان مبابي.
اإلســباني  أكد  اخــر،  ســياق  وفي 
بورتو  إيكر كاســياس، حارس مرمى 
البرتغالــي، أن فريقــه ال يزال ميتلك 
فرصــة برغم اخلســارة أمــام روما 
بنتيجة )1-2(، علــى امللعب األوملبي 
بالعاصمــة »روما« في ذهــاب الدور 
ثمن النهائي مــن دوري أبطال أوروبا 

أول امس.
 وقــال كاســياس، فــي تصريحات 
نقلتها صحيفة »ريكورد« البرتغالية: 
»لم نكن نرغب في الهزمية، لكن هذا 
يحدث في كرة القــدم، املباراة كانت 
متوازنة بني الفريقني، وفي الشــوط 
الثاني عانينا مــن األهداف بطريقة 
ســريعة لم نتوقع ذلــك«. وأضاف: 
»املواجهــة ال تــزال مفتوحــة لكل 
النتيجة  أصبحت  بعدما  االحتماالت 
)1-2(، برغم وجــود أفضلية طفيفة 

لفريق روما«.
 وتابع احلــارس اإلســباني: »علينا أن 
نســتعد ملواجهة اإلياب، وأهم شيء 
هو التركيز حالًيا على بطولة الدوري 
قبل اســتضافة فيتوريا ســيتوبال«. 
وعــن األجواء فــي روما، قــال: »روما 
ميتلك ملعًبــا صعًبا، يضع الكثير من 
بامتالكه  املنافســني  على  الضغوط 
مشــجعني كثيرين رغم أنه ال يحقق 
البطــوالت كثيرًا«. ويديــن روما بهذا 
الفوز إلى نيكولو زانيولو، الذي سجل 
هدفــي روما في الدقائــق )70( و)76(، 
فيما سجل أدريان لوبيز ألفاريز، هداف 

بورتو الوحيد باملباراة بالدقيقة )79(.

كاسياس يؤمن بفرص بورتو في التأهل لربع النهائي

توخيل يحقق إنجازا تاريخيا من بوابة أولد ترافورد في دوري األبطال

تقرير

فرحة بريسنال كيمبيمب بالهدف

8:55 مساًء

8:55 مساًء
8:55 مساًء

 11:00 مساًء
 11:00 مساًء

مفكرة اليوم

رابيد فيينا ـ إنتر ميالن

بوريسوف ـ أرسنال
التسيو ـ إشبيلية

مالمو ـ تشيلسي
زيوريخ ـ نابولي 

الدوري االوروبي

العراق عضوا بالتنفيذي ورئيسا 
للجنة الفنية لـ »عربي المالكمة«

16 شباط بدء دوري النساء باليد

سلة وسام المجد في منافسات غربي آسيا

ناشئة الطلبة يفوز بدوري بغداد الكروي

طائرة غاز الجنوب تغادر إلى تونس



احلــب )هاحلرفني.. مــش أكثــر( .. هكذا غنى 
وأنشــد الصوت اجلبلي اخلالد وديع الصافي ... 
نعم )ح( و)ب( = حب هما حرفان ال ثالث لهما... 
لكنهما يحمالن معاني كبيرة وبليغة ومؤثرة.. 
في حياتنــا االجتماعية.. )احلب( يقلب املوازين 
رأسا على عقب ألنه يحمل أجمل األحاسيس 
اإلنســانية الرقيقة والشــفافة.. يحول احلزن 
الى فرح.. والكآبة الى راحة وانشراح... واليأس 
الى تفاؤل وأمل.. واإلحباط الى عطاء.. والظالم 
الى نور.. واملوت الى حياة، لكن.. ليس كل أبناء 

البشر.. يعرفون.. قيمة احلاء والباء !!
الشــعوب واجملتمعــات املتحضــرة.. تفتعل 
املناســبات الســعيدة لتعيشــها وتخفف 
عن نفســها ضغوطــات احليــاة وصعوباتها 
ومشــاكلها... إنها تبتكر وتخترع الفعاليات 
املفرحة ألنها تشــعر بأن احليــاة قصيرة.. وال 
داعي إلضاعتها بالهموم والصراعات و)اللغو( 
الفــارغ، شــعوب تعمل على اســتغالل كل 
حلظة لتعيشها وحتس بها وتتمتع بجمالها... 
لتنطلــق من  خاللها الى حيــاة أفضل.. لقد 
ابتكروا..عيــد احلب وعيد الزهــور وعيد األم... 
وغيرها من املناســبات الســعيدة، ألن احلب.. 
يعني احلياة و..)احلياة حلــوة ..بس نفهمها ... 
احلياة  غنــوة.. محلى احلانهــا... احلياة جنة.. 
للي يهواها..... احلياة وردة.. للي يرعاها(... بهذه 
الكلمات الســاحرة تغنى املوســيقار الراحل 
فريد األطرش باحلب، لكن كيف ســيفهمها 
من ســكن احلقد والقتــل والبغضاء.. تالبيب 
قلبــه وزوايا عقلــه..... إنهما حرفــان.. لكن 
باســتطاعتها إذابــة جبــال مــن األحقــاد 
والضغائن واملشــاكل والُعقــد، ففي الوقت 
الــذي تبحث فيه شــعوب األرض عن ربيعها 
املنشــود في فصول السنة... فإن مجتمعاتنا 

تبحث في سنواتها العجاف ..عن خريفها !
: نَِقيُض الُبْغِض... هوالودادُ والـَمَحبَُّة،.  احلُبُّ
له ارتباط معنوي بالقلب.. فنجد أن من يقع 

في فخ احلب.. ســيعاني بالتأكيد من تذبذب 
في دقات قلبه وعدم اســتقرارها.. لهذا يلجأ 
بعض )احملبني( الى تضمني رسائل احلب.. رسماً 
للقلب وهو ينــزف دماً بعد إصابته بســهم 
احلــب.. وهي املاركــة املســجلة والثابتة في 
قاموس خطابــات احملبني... إميانا منهم بعدالة 
القضيــة التي يناضلون مــن أجلها، وترجمة 
حقيقية للحالة التي يعيشها صاحب القلب 
املصاب بســهام احلب، طمعاً في أن ينال من 

وراء ذلك اهتمام احلبيب.
 ارتبط احلب بأوصاف وتسميات غير تقليدية.. 
منها.. احلب السياســي، احلــب الدامي، احلب 

األعمى... لكن الفنانة شــادية كانت واضحة 
ودقيقــة وصريحــة في تشــخيصها للحب 
)ماينتهيــش... طول  بأنه  بقولهــا:  احلقيقي 

السنني.. مايتنسيش... وال احلنني..(!
هناك قصص حب قصيرة.. تنشــأ عادة قبيل 
االنتخابات.. بني املواطنني والسياسيني... لكن 
ســرعان ما تنتهي بالنســيان أو االنفصال.. 
فبمجرد أن تتحقق أحالم وأهداف )السياسيني( 
أما باجللوس على كرسي السلطة التنفيذية 
أو التشــريعية ..عندها يكون الناخب قد دخل 
في غياهب النســيان... وماعلى املواطن إال أن 

يحصد الريح والهواء.
احلــب حلن جميــل... يتغنى بــني قلبني.. لكن 
الغريب أن أكثر السياســيني ال )يتغنون( أبداً 
بهذه املفردة واليقتربــون منها  في خطبهم 
أو تصريحاتهم، وال تتضمنها قواميســهم... 
بــل تتضمن مفــردات: البغض، التســقيط، 
الكراهيــة، التشــهير، االتهامــات، األحقاد، 

املساومات ..!
ولعل )عيد احلب( في زمــن اإلرهاب والترهيب 
هو أحد املناســبات اجلميلة التي يحتفل بها 
الكثير من املواطنني سنوياً.. حتى لو كان هذا 
العيد مستورداً... وما الضير إذا استوردنا.. كل 
األشياء التي تبعث في نفوسنا السرور وجتدد 
فينا روح احملبــة واأللفة واإلنســانية وترفدنا 
بجرعة من األحاســيس اجلميلــة باحلب الذي 
بدأنا نفقد طعمه وحالوته.... قد تكون مناسبة 
للبعض ليستعيد فيها جزءاً من إنسانيتهم 
األفكارالظالمية  تســلل  بفعــل  املفقــودة 
واألجندات التي حتــاول جتريدهم منها... احلب.. 
حرفان ال ثالــث لهما... إن... ســمحنا بوجود 
ثغــرة أو فجوة أو جفاء بني أبنــاء مجتمعنا... 
سيكون  الشيطان..  فإن 
نقول..  ثالثنا....عندها 

ياساتر استر......!

• ضوء
هناك من .. يبحث 
في فصول السنة 
عــن )ربيــع( بــا 

زهور !

عاصم جهاد

الحب.. عيد!

رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر
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جورج  العاملي  املمثــل  قال 
ســيعود  إنــه  كلونــي، 
للتلفزيــون بعــد غياب 20 
عاًمــا ليقــدم مسلســاًل 
)كاتش- رواية  من  مقتبسا 
سيذاع  الكالســيكية   )22
عبر خدمة هولو للبث على 
اإلنترنــت وتــدور أحداثه ي 
الثانية  العاملية  احلرب  أثناء 
"جنون"  فكــرة  ويناقــش 
احلــرب. وفــي تصريحــات 
املسلسل  بشأن  تلفزيونية 
قــال كلوني إنه قــاوم في 
املشــاركة  فكرة  البدايــة 
رواية  في عمل مقتبس عن 
الصادرة في  جوزيف هيلــر 
عام 1961.  وتدور الرواية حول 

مقاتالت  ســرب  أفراد  أحد 
يدخــل في نزاع مــع قادته 
األعلــى رتبــة. كلوني هو 
للمسلســل  املنفذ  املنتج 
وأخرج حلقتــني منه، وقال 
خالل حــدث أقامته رابطة 
نقاد التلفزيــون: إنها رواية 
محببة، لم أكن أريد خوض 

ذلك.

استقبل املمثل األميركي 
غير،  ريتشــارد  الشهير 
الثانــي عن عمر  مولوده 
69 عاماً وهو طفله األول 
اإلعالمية  زوجتــه  مــن 
أليخانــدرا  اإلســبانية 

سيلفا.
وكانــت صحيفة "هوال" 
نقلت  قــد  اإلســبانية 
ريتشارد  طفل  والدة  خبر 
عامــاً"   36" وســيلفا 
الوالدة قد متّت  أن  وذكرت 

"منذ بضعة أيام."
مــن جهــة أخــرى، لم 
يكشــف الزوجان اللذان 
تزوجا العــام املاضي عن 
قد  وكانا  ابنهما،  اســم 

أعلنا نبأ احلمل في أيلول 
/سبتمبر املاضي.

ريتشارد  أن  إلى  ويشــار 
هو والد لشــاب يبلغ من 
العمر 18 عاماً من زوجته 
الســابقة كاري لويــل، 
فيما أليخاندرا هي والدة 
لولد عمره خمسة أعوام 

من زوجها السابق.

من  وحالة  تساؤالت  أثيرت 
الفنانة  غياب  بشأن  اجلدل 
بيريــن ســات،  التركيــة 
عن حفــل زفــاف الفنانُة 
التركيُة، هــازال كايا، الذي 
أقيم منذ أيام، بزواجها من 
أتاي،  علــي  واخملرج  الفنان 
والتي كانت قد شــاركتها 
فــي بطولــة مسلســل 

"العشق املمنوع".
حضر احلفــل نخبٍة كبيرٍة 
من جنوم الفن واملشــاهير 
في تركيــا، أغلبهم الذين 
األعمال  بعض  شــاركوها 
ومن بينهم أبطال "العشق 
الزفاف.  في حفل  املمنوع" 
وفي هذا السياق، كشفْت 
أن  الفنية  املصــادر  بعُض 

بدعوة سات  تقْم  لم  كايا 
إلــى حفل زفافهــا، وذلك 
ليســت  عالقتهمــا  ألن 
جيــدًة، خصوًصا في مدة 
العشق  مسلسل  تصوير 
هذه  أضافت  كما  املمنوع، 
املصادر أن بيرين ســات لم 
تدعو هازال كايا إلى حفل 
كينان  املغني  على  زفافها 

دوغلو.

جورج كلوني

بيرين سات

ريتشارد غير

أخبــارهــــــــــم
أحالم يوسف

فــي كل عام يثــار اجلدل بشــأن 
أعيــاد امليالد، وعيد احلــب، والغاية 
او الضــرورة التي تدفعنا لالحتفال 
بها، مع انها ال تندرج ضمن عاداتنا 

وتقاليدنا، وال تاريخنا.
عيــد احلب الــذي يصــادف اليوم، 
أمســى عيدا لنثر احملبة على قلوب 
من حولنا من االهل واألصدقاء، ففي 
العــراق لم ينحصر بني العشــاق، 
فكل منا يســعى الن يقتني هدية 
ألمه، او أبيــه، او أحد أخوته، او رمبا 
عن  اإلعالن  فهنــا  مقرب،  لصديق 
احملبة هو الغاية من االحتفال بعيد 
احلب، محبتنا لآلخر، فكلنا نحتاج 

الى الشعور باحملبة قوال وفعال.
بعض الشــباب مــن الباحثني عن 
الى  اللون ليهدونها  الهدايا حمراء 
احبتهم فتحــوا قلوبهم واخبرونا 

ملن ستكون هدية عيد احلب؟
متارا يونس طالبة باملرحلة اإلعدادية 
تقــول ان هديتهــا كل عام المها: 
امي التــي ربتني مع اخوتي الثالثة 
وحدها من دون مســاعدة من أحد، 
فقد توفي والدي وهي حبلى بأخي 
األصغــر، لم تتــزوج وظلت طوال 
وتكافح  تعمــل  ســنوات  تســع 
مــن اجلنا، ومن اجــل ان ال نحتاج 
أحدا غيرها بعــد اهلل، أجد ان امي 
يستحق  الذي  الوحيد  الشــخص 
ان احتفل بعيــد احلب لها كل يوم 

وليس كل عام.
وكان رائعــا اننا التقينــا في هذا 
الوقــت الــذي نتهمه بانــه وقت 
وااللفــة،  العواطــف  احتضــار 
والشباب غير املسؤول الذي يعشق 
التكنلوجيــا أكثــر من عشــقه 
ألهلــه، بفتاة تقدر تعــب والدتها 

واملسؤولية التي حتملتها وحدها. 
يوســف محمد طالــب باجلامعة 
التكنلوجيــة كان يحمل دبا احمر 

اللون وأيضــا قلبا احمر، قال ليبدد 
استغراب البعض رمبا: الدب األحمر 
حلبيبتــي وخطيبتــي، وهــذه اول 
ســنة متر علينا مناسبة عيد احلب 
ونحن معــا، اما القلب األحمر فهو 
ألمــي، حبيبتي األولــى، معلمتي 
التي لوالها لم أكن ألســتطيع ان 
أقــدم على خطبــة حبيبتي، فقد 
يسرت لي األمور، وعلمتني السبيل 
االسلم ملمارسة حياتي ومتابعتها 

من دون أخطاء.
أوحى لي يوســف محمــد بطرح 
ســؤال هدية احلب على املتزوجات، 

فسألت احداهن، ام سيف االلوسي 
"ربة بيت"، هل يهديك زوجك شيئا 
مبناســبة عيد احلــب؟ فضحكت 
بادئ االمر، ثم قالت: كل عام كنت 
الومه ألنه ال يشــتري لــي هدية 
حتى في عيــد ميالدي، لكنه العام 
املاضي اشترى لي هدية بعيد احلب 
فقد حدثت مشــكلة  ليصاحلني، 
بيننــا وقتذاك، ولــم اقبل الصلح 
معه، فاشترى لي هدية وال أدري هل 
ســيعيد الكرة هذه السنة، ام انه 
او  دبا  ينتظر خصاما آخر ليهديني 

قلبا احمر؟

نتمنــى الم ســيف وكل العائالت 
ان يحوم حــول بيوتهم احلب بكل 
اشكاله ومسمياته، وتبقى الهدية 
األسمى واالجمل، اإلحساس مبحبة 
اآلخر، سواء شريك احلياة، ام االهل، 
او األصدقــاء، وذلــك يتجلى بكل 
حــرف ننطق بــه، وكل فعل نقدم 
او صغر حجمه  عليه مهما كبــر 
قد  احلب  بعيد  االحتفــال  ومعناه. 
يكون عادة مســتوردة، لكنه مثل 
أي عيد غايتــه االجمل اإلعالن عن 
واالقارب  االهل  مع  والتواصل  احملبة 

واألصدقاء.

الصباح الجديد - وكاالت:
جامعــة  باحثــو  وجــد        
أن  األميركيــة،   "Binghampton"
بعــض اجلينات ميكــن أن تؤثر على 
جودة الــزواج، وكيفية دعم األزواج 

لبعضهم البعض.
     وتعــد جينــات "مســتقبالت 
األوكسيتوســني" )OXTR( احملــدد 
عام،  بنحو  الــزواج  لنجاح  الرئيس 
اذ قال الدكتور ريتشــارد ماتسون: 
"أشارت الدراسات السابقة إلى أن 
جناح الزواج يتأثــر، جزئيا بالعوامل 
الوراثيــة، وأن األوكسيتوســني قد 

يكون ذا صلــة بالدعم االجتماعي، 
وهــو جانــب مهم فــي العالقات 

الوثيقة".
     واستطرد قائد الدراسة موضحا: 
"ومع ذلك، فنحن أول من يقدم دليال 
على أن االختالف في جينات معينة 
األوكسيتوسني،  بوظيفة  مرتبطة 
يؤثر على جودة احلياة الزوجية بنحو 
عام، وذلك جزئيــا، ألنها ذات صلة 
بكيفيــة تقدمي وتبــادل الدعم بني 

األزواج".
     وطلب الباحثون من املشــاركني 
البالــغ عددهــم 79 زوجــا، طرح 

قبل  مــن  ملناقشــتها  مشــكلة 
األزواج ملدة عشــر دقائق، وُسجلت 
األحاديــث في وقت الحق. وقدم كل 
مشارك عينـات مـن اللعـاب ليتـم 

حتليلهـا.
     وكشف حتليل النتائج أن جينات 
معينــة قد تؤثر على جــودة احلياة 

الزوجية.
     وقال الدكتور ماتســون: "وجدنا 
أن االختالف فــي موقعني محددين 
على )OXTR(، أثر على السلوكيات 
املرصودة لكل من األزواج والزوجات، 
وأن االختالفــات في الســلوك بني 

األزواج كانــت لهــا آثــار صغيرة، 
ولكنها تراكميــة على التقييمات 
اجلودة  وبالتالي  للدعم،  الشــاملة 

الزوجية بنحو عام.
     وكان األزواج الرجــال ممن لديهم 
ربطه  والــذي  معينا،  وراثيــا  منطا 
باحثــون آخــرون بعالمــات العجز 
االجتماعــي، أقل رضــا عن الدعم 

املقدم لهم".
     ويأمل الباحثون في أن تشــجع 
نتائجهــم علــى إجــراء مزيد من 
الدراســات بشــأن دور اجلينات في 

الزواج.

اكتشاف عامل مرتبط بجودة الزواج!

للحب عيد ننثره حولنا على من نحبهم

للحب عيد

جمال جصاني

فجاة شــهدت العاصمة بغداد انطالق حملة لغلق ما 
اطلق عليه بـــ )املقرات الوهمية(. باكورة تلك الصولة 
االمنية استهدفت مقر لواء ابو الفضل العباس وقائده 
الشيخ أوس اخلفاجي، والذي اعتقلته القوة املهاجمة 
ونقلته الى مكان مجهول )عرف الحقاً انها تابعة المن 
احلشد الشعبي(، ولم مير وقت طويل على تلك احلملة 
حتى جاءتنــا االخبار بغلق عدد آخــر من تلك املكاتب 
واملقرات املتهمة بانتحالها الســم احلشــد الشعبي. 
البيانــات التي صدرت والتصريحــات الصحفية حول 
ذلك االمــر، غالبيتها تتســم بقلة االهتمــام بذكاء 
وعقل املتلقي واملتابع جملريات ما يحدث على الســاحة 
العراقية منذ "التغيير" وحتى هذه اللحظة. بالتاكيد 
لسنا هنا بصدد الدفاع عن مثل هذا االنتشار الكارثي 
والثكنات وترسانات السالح  لظاهرة املكاتب واملقرات 
بشتى اشكاله واحجامه وسط العاصمة بغداد وباقي 
املدن العراقية، فموقفنا ثابت وراســخ بالضد من كل 
أشكال عسكرة اجملتمع والدولة، وهذا ما تطرقنا اليه 

مراراً وتكراراً.
ال يخفى على املتابع احلصيف ملثل هذه امللفات الشائكة، 
فــان موضوع "املقرات الوهمية" يحمل بني طياته الكثير 
من املعاني والشــحنات، لذلك ســنكتفي فــي مقالنا 
هذا بالتركيز على موقف مــن يفترض بامتالكه ورعايته 
املطلقة ملثل هــذه امللفات أي القضــاء العراقي، والذي 
اعــادت له األقدار العابرة للمحيطات ســلطته املطلقة 
واملستقلة عن تأثير ومشيئة باقي السلطات بعد استالب 
طويل. لقد كنا وما زلنا نترقب وننتظر من هذه املؤسسة 
)القضاء( ومبــا متتلكه من خبرات وصالحيــات، بلعب دور 
ريادي النتشال مشحوفنا املشترك مما يحيط به من حتديات 
ومخاطر، وان يسترد زمام املبادرة بوصفه القوة التي يلوذ 
بهــا العراقيني عند مفترق الطرق، ال أن يبقى متأخرا عما 
يحصل من تطورات واحداث، كما جرى في موضوع اغالق 
)املقرات الوهمية( عندما "وجــه مجلس القضاء االعلى 
يوم االثنني املصــادف 2019/2/11 باغــالق جميع املقرات 
الوهميــة غير املرتبطة مبؤسســات الدولة العراقية" أي 
بعد انطالق احلملة في الســابع من الشهر اجلاري، ومثل 
هذا املنحى الســلحفاتي يلحق الضرر بسمعة ومكانة 
مؤسسة ننتظر منها ونترقبها بأمل، كي تتصدى هي ال 
غيرها ملثل هذه امللفات، ال أن تصل متأخرة لتغطية مثل 
هــذه االجراءات والقرارات التــي نضجت في أماكن اخرى 
بعيدة عن كواليس القضاء ومحاكمه، وهذا ما اشار اليه 
البيان الصادر عن احلشــد "هذا االجراء جاء بعد اجتماع 
ألمن احلشــد مع بلدية الكرادة والقوات االمنية من أجل 

غلق مقرات تدعي انتماءها للحشد الشعبي".
 نعلــم جيداً ان حتقق مثــل هذه التطلعات املشــروعة 
واملنسجمة وماتضمنه دستور العراق االحتادي الدميقراطي 
)اعادة هيبة القضاء(، ليس باالمر اليسير؛ لكنها مسؤولية 
من تنطع لشــغل مثل هذه املواقع احلاســمة في رسم 
مصير ووجود هذه التجربة الدميقراطية الفتية، والتي هي 
اليوم بأمس احلاجة الى قضاء قوي ومســتقل يذود عنها 
بــكل ما لديه من فقه قانوني ومدونــات اممية وحضارية، 
بوجه طبقة سياســية اهدرت واستنزفت أجمل وأفضل 
ما لدى العراقيني من مــالكات ومواهب وثروات وامكانات 
وفرص للعيش كباقي االمم والــدول التي أكرمتها األقدار 
بنعمة االمن واحلريات والســالم االهلي، بعيداً عما ابتلينا 
به من وباء العســكرة واستنساخ القادسيات وشيطنة 
اآلخر اخملتلف. أمامنــا الكثير من اجلبهات وامللفات )منها 
املقرات الوهمية والســالح املنفلت و..( التي تنتظر حكم 
القضاء وكلمته، قبل كل شــيء ومبا ينســجم ودستور 

العراق اجلديد..

ومضــة

عندما يصل القضاء 
متأخرًا..!

مكتب النائب آراس حبيب كرمي يطلق مبادرة  
إحنه نزوركم لتخفيف معاناة املواطنني   

نظراً لصعوبة وصول بعض العوائل ملقر مكتبنا أو التواصل معنا وبناءاً على توجيهات النائب 
،، آراس حبيب كرمي ،، 

أطلقت مبادرة #إحنه_نزوركم للوصول البعد منطقة كل ماعليكم إرسال معلوماتكم وطلبكم أو شكواكم  ِعبر صفحتنا 
الرسمية أو اإلتصال بأرقام الهواتف التالية : 07717622266  -  07817622266
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