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بغداد - وعد الشمري:
أكد حتالف االصــاح واالعمار، 
أمس االحد، اســتكمال هيئة 
املســاءلة والعدالــة تدقيــق 
أسماء مرشــحي وزارة الدفاع، 
الفتاً إلى ارسال االسماء لرئيس 
مجلس الوزراء عادل عبد املهدي 
فيما  للتصويت،  تقدميها  بغية 
حتدث عن عودة احلوارات بشــأن 
بعد  الشاغرة  الوزارية  احلقائب 

عيد الفطر مباشرة.
وقال النائب عن التحالف سام 
الشــمري إن "احلوارات بشــأن 
معّطلة  شبه  االمنية  الوزارات 
حالياً تزامناً مع شــهر رمضان 
وكذلك عدم انعقاد جلســات 

مجلس النواب".
واضاف الشمري، في حديث إلى 
"اتفاقاً  أن  اجلديــد"،  "الصباح 
حصل بأن تتولــى كتلة عطاء 
تقدمي مرشــح لوزارة الداخلية 
غير فالــح الفيــاض، على أن 
تقدمي  الوطنية  القائمة  تتولى 

مرشح وزارة الدفاع".
وأشــار، إلى أن "زعيم الوطنية 
إياد عاوي كان قــد قدم عدداً 

الدفاع،  لــوزارة  االســماء  من 
وهم ضباط ضمن املؤسســة 
جناح  بينهم  من  العســكرية، 

الشمري وصاح احلريري".
االســماء  "تلــك  أن  وبــن، 
الوطنية  الهيئــة  لدى  تأخرت 
للمســاءلة والعدالــة كــون 
يجــب أن تخضع لتدقيق بغية 
املرشحن  مدى شمول  معرفة 

بإجراءات االجتثاث".
ان  إلــى  الشــمري،  ولفــت 
"املعلومات الــواردة الينا حالياً 
تفيد بأن االســماء قد خرجت 
من املساءلة والعدالة قبل ايام 
رئيس مجلس  إلى  ارسالها  ومت 

الوزراء عادل عبد املهدي".
النائب عــن االصاح  ويتوقــع 
واالعمار، بأن "تبدأ سلسلة من 
احلوارات خال االيام املقبلة من 
أجل اختيار املرشح االفضل من 

بينها".
وأكمــل الشــمري بالقول، إن 
لن  النواب  مجلس  في  "الكتل 
تسمية  امام  عثرة  تكون حجز 

مهنين للوزارات الشاغرة".
تتمة ص2

االصالح واإلعمار: بعد تعطيل الحوارات خالل 
رمضان حراك لحسم الوزارات الشاغرة بعد العيد 

a

بغداد ـ الصباح الجديد: 

كشــف مكتب مفتش عام وزارة 
ابراهيم  والبيئــة حميد  الصحة 
الزبيدي، األحد، عن وجود مخالفات 
بعقود  كبيــرة  ومالية  قانونيــة 
االربعة  االعــوام  خال  اللقاحات 
املاضية، والتي تسببت بهدر 147 

مليون دوالر من املال العام.
وقــال الزبيدي فــي تصريح له إن 
تزوير مبحاضر  وجود  “رصد  مكتبه 
االستشــارية  العلمية  اللجــان 
السداسي،  اللقاح  باقرار  اخملتصة 
ما ادى الــى صرف فارق ســعري 
147 مليــون دوالر فــي  يتجــاوز 
 2015 عقودها خال األعــوام من 
الــى  ″2018، مبيناً ان “االجراءات 
التحقيقية رصدت الفرق احلاصل 
بدالً  السداســي  اللقاح  باعتماد 

من اخلماسي”.
الصحة  “منظمــة  أن  وأضــاف، 
العاملية اكدت اهمية االســتمرار 
اخلماســي  اللقــاح  باعتمــاد 

وحســب مــا معمول بــه طيلة 
االعــوام املاضية وهو اللقاح الذي 
العالم،  دول  غالبية  تســتخدمه 
التحقيقيــة  اللجنــة  ان  بيــد 
توصلــت الى ارتــكاب مخالفات 
تضمنت الغش واخفاء معلومات 
وحقائق بهذا اجملــال، ما ادى  الى 
اتخــاذ قرار بالتحــول الى اللقاح 
اخلماســي  من  بدالً  السداســي 

نتج عنه هــدر مبلغ مالي نتيجة 
الفرق بن ســعر اللقاحن، فضاً 
عن التعاقد لشــراء كميات تفوق 

احلاجة احلقيقية”.
“اللقــاح  ان  الزبيــدي  واوضــح 
السداســي يتضمــن لقاحــات 
مــرض اخلناق والســعال الديكي 
والكزاز واملستدمية النزلية والكبد 
االطفــال  وشــلل  الفايروســي 

الزرقي”، الفتا الى ان الزرقة الواحدة 
يصل ســعرها الــى 20 دوالرا في 
حن ان سعر اللقاح اخلماسي أقل 

من خمسة دوالرات”.
وتابــع، أن “هــذه التعاقدات متت 
االســتثنائية  الظروف  في ظــل 
التي كان متــر بها الباد ابان حربه 
ضد عصابــات “ داعش” االرهابية 
وعدم كفاية التخصيصات املالية 
للوزارة لتأمن املستلزمات الطبية 
االساسية للمواطن”، الفتا إلى أن 
“اعادة العمل باللقاح اخلماســي 
بدياً عن السداسي، وفرت مبلغا 
جتاوز الـــ 70 مليــون دوالر للعام 
2019 ومبالــغ مماثلــة لاعــوام 
املقبلــة، الســيما ان ذلك مت وفق 
دراســات علمية رصينة وتوصية 
العلمية االستشارية  اللجنة  من 
املؤلفــة مــن ذوي االختصاصات 
العلمية بوزارتي الصحة والتعليم 
العالي والبحث العلمي، اثبتت ان 
مستوى  يوفر  اخلماســي  اللقاح 

املناعة نفسها”.
تتمة ص2

تقريـر

مفتش الصحة يحيل ملف تزوير بقيمة
147 مليون دوالر الى مجلس مكافحة الفساد

بغداد - الصباح الجديد:
عد الدكتــور علي شــكري بغداد 
وجغرافيتهــا  بتاريخهــا  كبيــرة 
وعلمائهــا  وعمقهــا  وأصالتهــا 
وخيراتها  وشعرائها  وادبها  وبناتها 
وفنها..... حتى غدا أرثها وخزينها ثر 

ال ينضب,
وأورد شــكري في مقالة خص بها 
بغداد  عنــاون  اجلديد حتت  الصباح 
تعــود متصــدرة، ان " العــراق مر 
من  بسلســلة  الطويل  بتاريخــه 
االنتصارات واإلنكســارات والهزائم 

، وكان لــكل مرحلة ما مييزها لكن 
أسم بغداد ظاً عصياً على املنافس 
واحملتــل ، فليس في غيــر بغداد ما 
فيها ، فهي في وقت الرخاء متألقة 
مميزة ، مدينة تنبض باحلياة ، القدمي 
فيهــا معاصــر ، واملعاصر ميتد إلى 

املاضي ، حاضرها ينبض باحلياة.
وخلص فــي ختام املقالــة الى ان 
بغداد عــادت الى دورهــا التاريخي 
املؤثــر، بعد ان تراجــع دورها بفعل 

سياسات النظم الشمولية
املقالة ص 3

بغداد تعود متصدرة

القضاء يسلم 252 طفال اجنبيا من كال 
3الجنسين الى دولهم لجنة الطاقة في برلمان كردستان تطالب

2بالكشف عن مصير أموال بيع النفط 

بغداد ـ الصباح الجديد:
شــدد رئيــس حتالــف اإلصــاح 
واإلعمار، الســيد عمــار احلكيم، 
علــى ضــرورة تســليم الدرجات 

اخلاصة لذوي الكفاءة العالية.
وذكر بيــان ملكتبه تلقت "الصباح 
ان  اجلديد نسخة منه امس االحد 
استقبل في  احلكيم  السيد عمار 
مكتبه األمــن العام جمللس الوزراء 
"تطورات  وبحثــا  الغــزي،  حميد 
وضرورة  احلكومي  البرنامج  تنفيذ 
اإلســراع بتنفيــذه علــى وفــق 
التي تعهدت  الزمنيــة  التوقيتات 
أمام الشعب  املوقرة  بها احلكومة 

والقوى السياسية".
ودعا الســيد عمــار احلكيم خال 
اللقاء إلــى "تطوير النظام اإلداري 
وإعــادة النظر فــي البنية اإلدارية 
الروتن  مــن  والتقليــل  للدولــة 
الفســاد  ومحاربة  والبيروقراطية 
املالي واإلداري بحزم ومحاسبة كبار 

املفسدين وتقدميهم للعدالة".
وأكد أيضــاً على "أهميــة إنهاء 
العمــل بالوكالة وتســليم إدارة 
الدرجــات اخلاصة إلى أشــخاص 
واملهنيــة  بالكفــاءة  يتمتعــون 
العالية لغلق هذا امللف بشــكل 

نهائي".

بغداد - الصباح الجديد:
اكد عضو جلنة العمل والشــؤون 
االجتماعيــة فاضــل جابر امس 
النواب سيتابع  أن مجلس  األحد، 
مع هيئــة التقاعد الوطنية راتب 
شــهر ايار املاضــي للوقوف على 
حقيقة عدم صرفه، مشيرا إلى أن 
مجموعة من النواب ســيقومون 

بزيادة الهيئة ملتابعة األمر.
وقــال جابر فــي تصريح اطلعت 
إن  اجلديــد،  الصبــاح  عليــه 
“التوضيــح الــذي اصدرته هيئة 
التقاعــد العامــة بشــأن منح 

املتقاعديــن املدنيــن راتبا واحدا 
اثار الكثير من الشكوك لدى  قد 
انهم  حيث  املدنيــن  املتقاعدين 
يعتقدون بأنهم يستحقون راتبن 

لهذه الدفعة وليس راتبا واحدا”.
واضــاف ان “مجموعة من النواب 
هيئة  الــى  بزيــارة  ســيقومون 
التقاعد العامة لاطاع بشــكل 
مفصل عن حقيقة ذلك”، مشيرا 
اللجنة  “اجملموعة ستفاحت  أن  إلى 
التوجه  قبيل  الشان  بهذا  املالية 

الى هيئة التقاعد العامة”.
تتمة ص2

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلنــت دائرة اإلصــاح العراقية 
التابعة لوزارة العدل امس االحد، 
تســفير ١٢٢ طفــا مــن ابناء 

النزيات التركيات الى بادهم.
تلقت  بيــان  في  الدائرة  وقالــت 
"الصباح اجلديد" نسخة منه: "مت 
تسفير أطفال النزيات التركيات 

الى بادهم والبالغ عددهم )١٢٢( 
طفــا "، مضيفة ان "مراســيم 
التسفير متت على وفق الضوابط 
وبحضــور  املتبعــة  القانونيــة 
)أمهاتهــم( في إثنــاء ترحيلهم 
لتسفيرهم  اخملتصة  احملكمة  إلى 

لبادهم".
تتمة ص2

الحكيم يؤكد إنهاء العمل 
بالوكالة وتسليم الدرجات 

الخاصة لذوي الكفاءة العالية 

العمل النيابية تتعهد متابعة  
قضية راتب ايار مع هيئة التقاعد 

للوقوف على الحقيقة

العدل تسفر 122 طفال لتركيات 
خلفنهم من عناصر داعش الى بالدهم

المساءلة والعدالة تنهي تدقيق اسماء مرشحي الدفاع

بغداد ـ الصباح الجديد: 
املدني  الدفــاع  عــام  مدير  قال 
اللواء كاظم ســلمان، ان حرائق 
الزراعيــة في عدد من  احملاصيل 
الف   450 استهدفت  احملافظات، 

الثامن  210 حوادث منذ  دومن في 
من آيار املاضي.

وقــال اللواء ســلمان في مؤمتر 
صحفــي امــس االحد بشــأن 
الزراعية في  احملاصيــل  حرائــق 

كركــوك ونينوى وصــاح الدين 
وديالى "سجلنا 15 حادثاً عمدياً 
جنائياً مــن مجموع 210 حوادث 
حتى مســاء أمس االول وتوفرت 
األدلة بذلك وأسفرت عن مصرع 

فاحن". 
اســتهدفت  "احلرائق  ان  وبــن 
450 الف دومن فــي عموم العراق 
للدفاع  االســتباقية  واالجراءات 
املدني ساهمت بانقاذ اكثر 425 

الف دومن".
وأشــار اللــواء ســلمان الــى 
"تســجيل أضــرار بأكثر من 17 
أقل  دومن وهو ال يشــكل  الــف 
من نصــف واحد باملئة قياســاً 

باملســاحات املزروعة وال زلنا في 
مواقعنا وســيكون هذا املوسم 
ناجحــا رغــم مــا اكتنفه من 

تداعيات ومخاطر...
تتمة ص2

الدفاع المدني: 

ساهمنا في انقاذ 425 الف دونم من الحرائق استهدفت المحاصيل الزراعية

ونحن نســتقبل تباشــير عيــد الفطر المبــارك يســعدني ان اتقدم 
بأســمى آيات التبريك والتهاني الــى مراجعنا العظام و الى االمة 
األســالمية والى شــعبنا العراقي األبي بهذه المناسبة السعيدة، 
داعيا اهلل ســبحانه وتعالى أن يديم على شــعبنا وحكومتنا األمن 
واألمان وأن يمكننا من تقديم أقصى الجهود لخدمة هذا الشعب 

، ومن اهلل التوفيق.

المهندس
عبد اهلل لعيبي باهض
وزير النقل

د. علي شكري 



شؤون عراقية 2

السليمانيةـ  عباس كاريزي:
 

تســاءل اعضاء في جلنة الطاقة 
برملــان  فــي  والغــاز  والنفــط 
عن  النواب  ومجلس  كردســتان 
واردات  فقدان اموال كبيــرة من 
النفط فــي االقليم عقب اعالن 
شركة ديليوت، تقريرها الفصلي 
وبيع  تصدير  لتدقيق  الســادس 

النفط في االقليم.
واوضح عضو جلنــة الطاقة في 
الدكتور شيركو  برملان كردستان 
جــودت فــي تصريــح للصباح 
ديلويت  تقرير شــركة  اجلديد،ان 
يحتوي علــى خلل كبيــر، وهو 
يفتقــر الى جملة من االســس 
التــي ينبغــي ان تتوفــر في اي 
تقرير، فضال عن انه يخفي اخللل 
ملف  يشــوب  الذي  والقصــور 

النفط في االقليم.
ثالثة  انه اشــر  واوضح جــودت 
انــواع من اخللــل والقصور التي 
وردت فــي التقرير اولهــا، انه ال 
يحتــوي على انواع املشــكالت 
والنواقــص مبلــف النفــط في 
االقليــم، والثانــي ان التقريــر 
ينبغي ان يتناول املشــكالت في 
ملــف النفط منذ عــام 2007، 
وحلد االن، اال انه لم يتطرق اليها 
حلد االن وال يحتويها، والثالث ان 
التقرير يتنــاول الربع االخير من 
العام 2018 املنصرم ونحن جتاوزنا 
العام  من  االولى  الستة  االشهر 
2019 بينمــا كان مــن املقرر، ان 
تكون تقاريرها شــهرية، وهو ما 
ال يتيــح الية جهة ان تقيم واقع 
االيرادات  تقييم  وكيفية  النفط 
واملصروفــات في ملــف النفط، 
كمــا ان التقريــر يضيــع عليه 

التحليل والتدقيق واملتابعة.
واشــار جودت الى ان خمســن 
باملئــة من نفــط االقليم فقط 
تبقــى لالقليم مــن بيع النفط 
وتصديره، واشــار الــى ان اخللل 
االخــر واملهــم ان وزارة الثروات 
بيع  باموال  تتصــرف  الطبيعية 
النفط ومتنح القروض للشركات، 
وهو ما عــّده خرقا قانونيا كبيرا 
الن آليــة اســترداد والتصــرف 
النفــط في االقليم  باموال بيع 
ينبغي، ان تكون بيد وزارة املالية 
ان تشــرف على  يفتــرض  التي 
إيرادات حكومــة االقليم وليس 
الطبيعية كما هو  الثروات  وزارة 

حاصل االن.
بن  العالقــة  وحــول طبيعــة 
وشــركة  االقليــم  حكومــة 
روسنفت الروســية اشار جودت 
الــى ان الغمــوض يكتنف هذه 
االتفــاق  وطبيعــة  العالقــة 
املوقع بن اجلانبــن، الفتا الى ان 
اكثر مطلعن على  او  شخصن 
العقــد املوقع بــن اجلانبن لذا 
فانه ال احد يستطيع الدفاع عن 
حكومة االقليم وطبيعة العقود 
باالجل  وقعتها  التــي  النفطية 
او املســبق الذي مــازال مبهما 

واليسمح الحد باالطالع عليه.
وتابع ان هنــاك صراعا كبرا بن 
االقليم  في  السياسية  االحزاب 
للســيطرة على ملــف النفط 
الذي يشــوبه فســاد كبير، عدا 
عن الفســاد الذي يستشري في 
االقليم،  حكومة  مفاصل  شتى 
مؤكدا ان تعطل برملان كردستان 
ملدة عامن في الدورة الســابقة 
الى ملف  كان نتيجة لتطرقــه 
من  اخراجه  ومحاولتــه  النفط 

هيمنة االحزاب املتنفذة.
واكــد انــه اذا كانــت حكومة 
االقليم ترغب فانه باستطاعتها 
250 الف برميل يومياً  تســليم 
الى بغداد وفقا ملا جاء في قانون 

املوازنة االحتادي، اال انه عّد االعذار 
واحلجج التــي تقدمها حكومة 
بيع نفطها مسبقاً  االقليم عن 
لبعض الشــركات لقاء تلقيها 
امواال ملعاجلة ازماتها االقتصادية 
حججــا واهية وغيــر مبررة من 

قبلنا.
قانون صندوق  تفعيــل  ان  واكد 
واردات النفط والغاز كما هو مقر 
في الــدورة الســابقة في برملان 
كردســتان من شــأنه ان يعالج 
والفســاد  اخللل  جزءا كبيرا من 
الذي يشــوب ملــف النفط في 

االقليم.
وكان شركة ديلويت  لإلستشارة 
والتدقيق اخلاص، نشرت تقريرها 
الســادس حول مراجعــة إنتاج 
وصــادرات واســتهالك وإيرادات 
النفط حلكومة إقليم كردستان 
في العراق من األول من تشــرين 
31كانون  الثانــي2018 ولغايــة 
األول 2018. والذي يكشــف عن 
بقــاء 17 دوالرا فقــط حلكومة 
الذي  املبلغ  االقليم من اجمــال 
االســواق  في  النفط  بــه  تبيع 

العاملية.
وكشــف التقريــر عــن تصدير 
واستخدام 40 مليون برميل 960 
االشــهر  اخلام خالل  النفط  من 

الثالثة االخيرة من العام املنصرم 
2018، مت استخدام مليون برميل 
منها الرقم املعلن الستخدامات 

الداخلية.
واشــار التقرير الــى ان اجمالي 
التــي حصلت  امــوال االيرادات 
عليهــا حكومــة االقليــم من 
لالشــهر  النفط  وتصدير  بيــع 
الثالثــة االخيرة مــن عام 2018 
بلغ، 2 مليــار و125 مليون دوالر، 
اال ان مليــار و456 مليــون دوالر 
من اصــل االيرادات مــا زال من 
غير الواضــح كيف تصرفت بها 
حكومــة االقليم، فيما يشــير 
التقرير الى قروض بذمة حكومة 
االقليم الى تركيا، وال يشير الى 
القروض االخرى ومن هي اجلهات 

املستلمة.   
بدوره قال عضو جلنة الطاقة في 
الدكتور  العراقي  النواب  مجلس 
وتهريب  ان سرقة  غالب محمد، 
النفط أصبحــت ظاهرة ملفتة 
للنظــر حتدثت بشــأنها تقارير 
باشــتراك من بعض  تتم  دولية 
الدول اجملاورة مبشاركة مسؤولن 
في الدولة وبعض املشرفن على 
يقتصر  وال  النفطــي  القطــاع 
التهريب على نفط اجلنوب فقط 
وإمنــا امتدت عمليات الســرقة 

والتهريب إلى نفط الشمال في 
محافظة كركوك.

نوعن  ان »هناك  واضاف محمد، 
من التهريب نــوع داخلي واألخر 
خارجي، الداخلي يكون في بعض 
احملافظــات امــا التهريب خارج 
العــراق فهو تهريــب عن طريق 
املمتدة مــن كركوك  األنابيــب 
مرورا بإقليم كردســتان ومن ثم 
مير مــن تركيا إلى بنــدر جيهان 
ويهرب في مناطــق حدودية من 

تركيا.
عــادا ان » هذا التهريب فيه هدر 
ألمــوال العراق وعلــى احلكومة 
هذا  حلــل  التحقيق  العراقيــة 
املوضوع ألن هــذه الثروات ملك 
تصرف  ان  ويجب  العراق  لشعب 

على الشعب بدال من ان تهرب.
وكان مكتــب جراخــان رفيــق، 
طليقة وزير الثروات في حكومة 
اقليم كردستان، آشتي هورامي، 
قد كشــفت عــن نقلهــا الى 
الواليــات املتحدة لتلقي العالج، 
اثر اصابتهــا بجروح خطيرة في 
حادث سير مروع تعرضت له في 
العاصمة الفرنسية باريس اودى 
بحياة احد حراسها الشخصين.

رفيق كانت قد وجهت مناشــدة 
على صفحتها في الفيســبوك 

الى مســعود بارزانــي، واجملتمع 
حقــوق  ومنظمــات  الدولــي 
املغــدور  والشــعب  االنســان، 
واملظلــوم، قالت انهــا تعرضت 
للتهديد بالقتل بسبب محاولة 
“اشتي  اســرار  جلميع  نشــرها 
هورامي” وزير املــوارد الطبيعية، 

وعصابته بالوثائق واملستندات.
وتابعت »مواطنينــا الكرام اريد 
القول دون شــك أن وزير الثروات 
اســتولوا  وعصابته  الطبيعية 
على مئــات املالين من الدوالرات 
اخلــارج في وقت  الى  وهربوهــا 
يحتاج سكان املنطقة الى وجبة 

غذاء لهم وألطفالهم.
واجبــي  مــن  ارى  واضافــت، 
الكشف عن بعض املظالم التي 
تتعرضون لها طيلة سنوات عبر 
نهب ثرواتكــم فوق وحتت األرض 
عدمية  حاكمة  عصابات  لصالح 
الضمير، انتــم تتعرضون لنهب 

ومظلومية على ايادٍ سوداء.
فيما لفتت الى ان الناس يخافون 
مــن احلديث عــن معاناتهم ألن 
للعصابات،  تخضع  الســلطات 
يتعرضون للظلم لكن بســبب 
املافيا من كل األحزاب  ســطوة 
عــن  الدفــاع  يســتطيعون  ال 

حقوقهم.

فساد ملف النفط في اإلقليم يطفو على السطح مجددًا  

لجنة الطاقة في برلمان كردستان تطالب
بالكشف عن مصير أموال بيع النفط 

جانب من حقول نفط االقليم »ارشيف«

اشار جودت الى ان 
خمسين بالمئة من نفط 
االقليم فقط تبقى 
لالقليم من بيع النفط 
وتصديره، واشار الى ان 
الخلل االخر والمهم ان 
وزارة الثروات الطبيعية 
تتصرف باموال بيع 
النفط وتمنح القروض 
للشركات، وهو ما عدّه 
خرقا قانونيا كبيرا الن 
آلية استرداد 

هــل حقا ميكــن ان يكون العراق وســيطا في 
النزاع الدائــر بن الواليات املتحــدة االميركية 
وايران ؟؟ كثير من السياســين نــادوا بضرورة 
ان يلعــب العراق مثــل هذا الــدور فيما ينادي 
اخــرون ان تتبــع احلكومة العراقية سياســة 
النــأي بالنفس عن هذا النزاع وهذه االزمة فيما 
راح اخــرون يتحدثون بشــعارات حزبية وفئوية 
ضيقة وفضلوا الوقوف الى جانب احد الطرفن 
انطالقــا من ثقافات وأيدولوجيــات تنتمي الى 
العقيدة والدين والقوميــة واملذهب واملصالح 
السياســية ومايهمنا كعراقيــن ننتمي الى 
شــريحة واســعة ميكــن نعتهــا بالصامتن 
ولرمبا تشــكل هذه الشــريحة اليــوم اغلبية 
ســاحقة من بن العراقين ان نتمعن جيدا في 
حيثيات هذا الصراع وان نتعرف بشــكل جلي 
وان النتعجل في اطالق االحــكام واملواقف وان 
الجنتهــد في اختيار اخلنادق فواقع احلال يشــير 
الــى ان العراق اليوم برأي كاتب هذه الســطور 
املتواضــع الميكن لــه ان يكون وســيطا قويا 
وموثوقا في هذا الصــراع وهناك من الدول من 
تتموضع جغرافيا وسياسيا بشكل افضل من 
املناســبة للتوسط  العراق ومتتلك من االدوات 
بن االميــركان وااليرانين وســجلها التاريخي 
يتيح لها النشاط السياسي في اكثر من جهة 
مرتبطة بهذا الصراع  واود هنا ان اطرح مقاربة 
او لنقل مقارنة بن الوسيط العماني والوسيط 
العراقي ونعيد طرح سؤال آخر ايهما افضل في 
اداء دور الوسيط   عمان ام العراق ؟ والواقع هنا 
ايضا يقول ان العمانين ميكن لهم ان ميارســوا 
مثــل هذا الدور مــن دون ريبــة او قلق انطالقا 
للعالقــات االســتراتيجية طويلــة االمد بن 
عمان وايران وانطالقا من الداخل العماني ومن 
العالقــات الثابتة بن عمــان والواليات املتحدة 
االميركية فيما يعانــي العراق من وضع داخلي 
صعب لــه ارتباط مبا يجري مابن ايران والواليات 
املتحدة ويعاني من  مواضع متخلخلة في مسار 
العالقات مع كل من البلدين املتصارعن وماتزال 
آثار احلروب مع االيرانيــن واالميركان ماثلة في 
البعض سبيال في  العراقية ويتخذها  الساحة 
الرفض والقبول للــدور االيراني واالميركي على 
حد سواء واملشهد السياسي الداخلي العراقي 
حافل بالتناقضات في التعاطي مع هذه االزمة 
وهناك دالئل راســخة لدى االيرانين واالميركان 
بأن العراق هو جزء من املشكلة وهو مبنزلة طرف 
متورط فيها انعكاســا مللف اخلالفات بينهما 
الذي يتضمن اتهامات متبادلة بتهديد بلديهما 
انطالقا مــن االراضي العراقيــة وبالتالي يبدو 
لعب دور الوســيط بالنســبة للعراقين محل 
شــك لطرفي النزاع والميكن الوثوق بوســيط 
تتــوزع مصاحلــه بــن طرفــن متنازعن ومن 
االفضل للعراق ان يستعن بدول اخرى لتعميق 
اجلهود من أجل ابعاد هذه املنطقة عن شــبح 

احلرب الذي يطل عليها بن حن وحن آخر . 

وسيط ملغوم !

االصالح واإلعمار: بعد تعطيل 
احلوارات خالل رمضان حراك 
حلسم الوزارات الشاغرة بعد 

العيد 
من جانبــه ذكر النائــب االخر، عن 
التحالف بدر الزيادي في حديث إلى 
“الصباح اجلديــد”، أن “هناك حراكا 
الشاغرة  الوزارات  حلســم  وتوجها 

السيما االمنية بعد عطلة العيد”.
وأضــاف الزيادي، أن “عــدم اكتمال 
انطباعات  يعطي  الوزارية  الكابينة 
سيئة إلى الشــارع بأن الكتل غير 
جادة في تقــدمي أمنوذج عمل افضل 

مما كان عليه الوضع في السابق”.
ونــّوه، إلــى أن “التهديــدات التي 
تشــهدها املنطقة السيما احلديث 
عن امكانية حصــول مواجهة بن 
وايران  االميركية  املتحــدة  الواليات 

وكذلك بعــض الهجمات االرهابية 
التي شــهدتها مدن عراقية مؤخراً 
هــي عوامل يجــب أن تســرع في 

حسم ملف الوزارات االمنية”.
وأكد الزيادي، أن “اختيار املرشــحن 
يجب أن يكون على وفق ما مت االتفاق 
احلكومة  مت تشــكيل  عليه عندما 
اي أن احلقائــب االمنيــة متنح إلى 
شــخصيات امنية وعسكرية متتع 
بالنزاهة والكفاءة وحسن السيرة”.

ومضــى الزيادي إلــى أن “الوضع ال 
يتحمــل التأخير اكثــر، وعلى عبد 
تقدمي  بعمليــة  أن ميضي  املهــدي 
املرشــحن مــن أجل اســتكمال 
ينهض  ولكي  احلكومــي  برنامجه 
مجلس النواب ايضاً بواجبه الرقابي 

على امت وجه”.
يشــار إلى أن حكومة عــادل عبد 

املهدي وبعد اشهر على تشكيلها، 
ما زالت تعاني من عدم اســتكمال 
حقائبها لكل مــن العدل والتربية 
والداخليــة والدفــاع وذلك نتيجة 
عدم اتفاق الكتل السياســية على 

اسماء مرشحن لها.

ساهمنا في انقاذ 425 الف دومن 
من احلرائق استهدفت احملاصيل 

الزراعية
وال زلنا بنصف املوسم ولن نسمح 
بوأد حلم العراقين بان يكون يحقق 
هذا املوســم اإلكتفــاء الذاتي من 

احملاصيل”.
وأكد ان “أسباب احلريق متعددة بن 
االهمال كاعقاب ســكائر واعطاب 
أســالك واخرى جنائية” الفا الى ان 
“احلوادث العمدية بعضها بســبب 

نزاعات ملكية وحصلت في كركوك 
وهي مســيطر عليهــا ونحن في 
حالــة تأهب واســتنفار في عموم 

احملافظات”.
وأوضــح مديــر الدفــاع املدني ان 
“محافظة صالح الدين كانت االكثر 
تســجيال للحوادث بـــ 180 حادث 
وكركوك 39 ونينوى 31 حادث وديالى 

23 حادثاً”.
واشــار الى ان “الفعــل العمد ميتد 
الى ان بعــض الفالحن وباخفاقات 
فــي محاصيلهــم قد يكــون أقل 
مــن انتاج املعاييــر املعروفة او قلة 
تســتلمه منهم  وال  االنتاج  وسوء 
وزارة التجــارة فيقومون بحرق هذه 
احملاصيل بحوادث مفتعلة للحصول 

على تعويضات مالية”.
وتابع ان “احلرائق ال حتتاج الى تقنيات 

كأجهزة حتكــم عن بعــد بل عود 
ثقاب او ســيكارة كفيالن باشعال 
احلرائق” مؤكــدا ان “احلادث العمدي 
األكثر ضرراً من اي حرائق أخرى ومن 
ينوي العمد ال يحتــاج الى تقنيات 
كما قلنا”. وتوقع مدير الدفاع املدني 
دفع احلكومــة تعويضات للفالحن 

املتضررين.

العمل النيابية تتعهد متابعة  
قضية راتب ايار مع هيئة التقاعد 

للوقوف على احلقيقة
وكان النائب عن حتالف البناء حسن 
العقابي أكد في تصريح ســابق أن 
املتقاعدين سيحصلون على راتبهم 
التقاعدي املتبقــي بذمة احلكومة، 
الفتــاً الــى ان الدولــة الميكنها ان 
تضيع حقوق املوظفن واملتقاعدين.

يذكر ان املتقاعدين املدنين فوجئوا 
بصــرف راتــب واحــد هــو اخلاص 
بحزيــران وحجب راتب شــهر أيار، 
التقاعد بسرقته، اال  واتهموا هيئة 
ان الهيئــة ادعت انها كانت تصرف 
راتــب شــهر مقدما وهذا مــا اثار 

شكوك املواطنن.

العدل تسفر 122 طفال لتركيات 
خلفنهم من عناصر داعش الى 

بالدهم
جاء  أمهاتهم  “حضــور  ان  وتابعت 
لغــرض التوديــع ورعايــًة للحالة 
االنســانية وتطبيقا ملعايير حقوق 
اإلنســان في التعامل مع النزيالت 

وأطفالهن”.
وكان مجلــس القضاء األعلى اعلن 
أن محكمــة  املاضــي،  األربعــاء   ،

التحقيــق املركزية ســلمت تركيا 
تركيــاً خلفهم تنظيم  188 طفالً 
“داعش” في العــراق، بحضور ممثلن 
عن احلكومتــن العراقية والتركية 

ومنظمات دولية.

مفتش الصحة يحيل ملف 
تزوير بقيمة 147 مليون دوالر الى 

مجلس مكافحة الفساد
وافصح مفتش عــام وزارة الصحة 
عن أن “توصيات اللجنة التحقيقية 
املصادقة عليها تضمنت  التي متت 
ايضا عزل اثنن من االطباء املقصرين 
واحالة املوضــوع الى اجمللس االعلى 
ملكافحة الفســاد وهيئــة النزاهة 
الســتكمال االجراءات التحقيقية، 
فضالً عن االحالة الى جلنة التضمن 

املركزي”.

تتمات ص1

الملف األمني

بغداد – اعتقال متهمني 
الداخلية  وزارة  باسم  الناطق  اعلن 
امس االحــد ان قــوة امنية القت 
القبــض علــى متهمــن أثنــن 
بعمليــات خطــف وتســليب في 

العاصمة بغداد.
اللواء ســعد معن  الناطــق  وقال 
ان »مفارز اســتخبارات الشــرطة 
االحتاديــة العاملــة ضمــن وكالة 
االســتخبارات فــي وزارة الداخلية 
تلقي القبض علــى متهمن اثنن 
مطلوبن على وفق احكام املادة 421 
خطف في ببغداد وذلك لقيامهما 
بعدة عمليات خطف وتســليب« ، 
مضيفا ان عملية القاء القبض متت 

استناداً ملعلومات استخباراتية ».

ديالى – انفجار عبوة 
شــرطة  في  امني  مصــدر  افــاد 
 10 محافظة ديالى امس االحد بان 

اشخاص سقطوا بن قتيل وجريح 
بتفجيــر وهجوم مســلح في ابي 

صيدا.
وقــال املصــدر ان »عبوة ناســفة 
انفجرت في ناحيــة ابي صيدا في 
ادى  اعقبه هجوم مسلح ما  ديالى 
الى مقتل ســتة اشخاص واصابة 
اربعــة اخرين« ، مضيفــا ان »قوة 
ونقلت  احلادث،  امنية طوقت مكان 
اجلثث الــى الطب العدلي واجلرحى 
لتلقي  قريــب  الــى مستشــفى 

العالج«.

كركوك – اعتقال ارهابيني 
في شــرطة  امني  اكــد مصــدر 
ان  امــس االحد  محافظة كركوك 
مفــارز  امنية القــت القبض على 
اربعة دواعش متخفن بن النازحن 

القادمن من نينوى للمحافظة .
وقال املصدر إن » مفارز استخبارات 
شــرطة الكهربــاء بالتعــاون مع 

ومكافحة  اســتخبارات  مديريــة 
ارهاب كركــوك القت القبض على 
إرهابية،  بقضايــا  مطلوبن  اربعة 
ألنتمائهــم لعصابــات داعــش« ، 
مضيفا ان املتهمن كانوا متخفن 
مع العائــالت  النازحة القادمة من 

نينوى الى كركوك ».

بابل – ضبط عصابة 
اعلن مصدر امني في قيادة شرطة 
أن »قوة  بابل امس االحد  محافظة 
مشــتركة من مكافحــة االجرام 
املســيب  قضاء  فــي  والشــرطة 
، متكنــت علــى ضــوء معلومات 
اســتخبارية دقيقــة مــن ضبط 
عصابة تضم اثنن من جتار اخملدرات 
ومصادرة كمية من مادة الكريستال 
اخملدرة مع انبولــة تعاطي ضبطت 

بحوزتهم .
واضــاف املصدر ان هــذه العملية 
نفذت من خالل كمن امني محكم 

ضمن القضاء شــمالي احملافظة«، 
مشــيرة إلــى أن »القــوة اقتادت 
املتهمن إلى مركز أمني للتحقيق 

معهم«. 

صالح الدين – عمليات ارهابية 
كشــف مصدر امني فــي مديرية 
مكافحة االرهاب امس االحد اعتقال 
خليــة خططت لتنفيــذ عمليات 

ارهابية في ثالث محافظات.
العمليات  »قيــادة  ان  املصدر  وقال 
اخلاصــة الثانيــة البطلــة ،أفواج 
املوصــل، كركــوك، صــالح الدين 
متكنت مــن اعتقال ثالثــة عناصر 
ارهابية  عمليــات  لتنفيذ  تخطط 
تستهدف أمن واستقرار املواطنن« 
، مضيفا ان »العملية جاءت ضمن 
إطار عمليات التعقب واالستهداف 
للخاليا اإلرهابية وإستناداً الى جهد 

استخباري دقيق«.

االنبار – اشتباك مسلح 
شــرطة  في  امني  مصــدر  ذكــر 
محافظــة االنبار امــس االحد، بأن 
ضابطا باجليــش قتل واصيب ثالثة 
اخرين باشتباك مع تنظيم »داعش« 

شمال شرق الرطبة.
وقال املصــدر ان »قــوة من اجليش 
تنظيم  في  عناصر  مع  اشــتبكت 
داعش مبنطقة احلســينيات شمال 
شــرق الرطبة، مــا ادى الى مقتل 
ثالثة  واصابة  مقــدم  برتبة  ضابط 
اخرين بجــروح متفاوتة« ، مضيفا 
ان »هناك قتلى وجرحى بن صفوف 

تنظيم داعش .

واسط – ضبط اسلحة 
مكافحة  مديريــة  مفــارز  متكنت 
املتفجرات فــي الكوت امس االحد 
العاملة على العجلة االختصاصية 
في الســيطرة الثالثــة )درع كوت 
بغداد( مــن العثور على أســلحة 

مخبأة داخل إحدى العجالت.
وبينت املديرية انه وبعد االشــتباه 
بوجود أجسام غريبة داخل العجلة 
مت حتويلها لغرض تفتيشها وبشكل 
يدوي مــن قبل خبــراء املتفجرات 
العاملن في الســيطرة تبن وجود 
تسعة بنادق كالشنكوف وبندقيتي 
»bkc »، مت تســليمها إصوليــا الى 

ضابط السيطرة.

الديوانية – عمليات دهم 
شــرطة  في  امني  مصــدر  افــاد 
محافظــة الديوانيــة امس االحد 
ان دوريات قســم شــرطة األسرة 
والطفل متكنت مــن القاء القبض 
علــى 4 مطلوبن بقضايا مختلفة 
وحسب مذكرات أوامر إلقاء القبض 

الصادرة من القضاء.
وفي السياق ذاته متكنت مفارز مركز 
شرطة احلمزة واإلصالح والشنافية 
والســنية من إلقاء القبض على 5 

متهمن مطلوبن بقضايا مختلفة 
البعض منها جنائية تخص التزوير 
على وفق املادة 289 فيما مت التحقيق 
مــع املتهمن بغيــة إحالتهم إلى 
القضاء حتى ينالوا جزاءهم العادل.

نينوى – عملية نوعية 
اعلــن مصــدر امنــي فــي جهاز 
مكافحة االرهــاب امس االحد عن 
تنفيــذ عمليــة نوعيــة العتقال 
احد العناصــر االرهابية في مدينة 

املوصل.
وقــال املصــدر إنــه »اســتكماالً 
لعمليــات تفكيك خاليــا تنظيم 
داعــش اإلرهابيــة نفــذت قيــادة 
العمليــات اخلاصــة الثانيــة فوج 
املوصل عملية نوعية العتقال احد 
العناصــر اإلرهابيــة« ، مضيفا أن 
املعتقل »كان يــروم تنفيذ عملية 
ارهابيــة تســتهدف املواطنن في 

املدينة«.

اعتقال متهمين بعمليات خطف وتسليب في العاصمة بغداد * مقتل واصابة 10 مدنيين بتفجير وهجوم مسلح في ديالى 
ضبط 4 دواعش متخفين بين النازحين في محافظة كركوك * مقتل ضابط واصابة 3 اخرين باشتباك مسلح شرقي الرطبة
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أ . د . علي يوسف الشكري

لم تقف بغداد طــوال عمرها املديد 
في مؤخرة ركــب العواصم العربية 
بل واإلسالمية والعاملية ، ولم جتالس 
إال الكبــار ، لكن صحــة الكبير قد 
تعتل ، ومسيرته قد تتعثر ، ومائدته 
قد يصيبها الشح ، وعطائه قد يقل 
، لكن العافية ال تغــادره ، والصحة 
ال تلبــث أن تعــود إليــه ، فينتفض 
لنفســه ، وينتصر لنجمه الذي قد 
يعتقد البعض أنه أفل ، لكن الواقع 
ال يتعدى الركون إلى الهدوء ، وامليل 
إلى الســكون ، واجللــوس على دكة 
الراحــة بانتظار اســتعادة الريادة ، 
وأخذ زمام القيادة ، واالنتصار للتاريخ 
، واالنتفــاض للحاضــر ، واإلعــداد 
 ، للمستقبل  واالقتصاص ممن ظلم 
وتأمــر ، وأخر ، وخلــف ، وهدر ، وباع ، 

ودمر .... .
على مر التاريــخ لم يحتفظ الكبير 
من الدول بصدارتــه ، لكن الصغير 
الركب قانع  ما يركن ملؤخــرة  كثيراً 
مقتنع حيث يقف ، مرة حلجمه الذي 
ال يؤهله غير هذا املوقع ، وتارة بسبب 
شــح خيراته ، وثالثة بسبب شعبه 
راح  الذي استســلم لدكتاتور جبار 
إلى قطيع  يتحكم مبقدراته فتحول 
تابــع ، قانع حيث هو ، خانع ملن ظلم 

وأضهد وقهر واستبد . 
وعلــى مــدى تاريخهــا الطويل لم 
تكــن بغــداد إال كبيــرة حتــى في 
ظالمتها واحتاللها وســقوطها بيد 
اجلباريــن ، إذ ال تلبث أن تنتفض على 
مــن احتل وظلم وقهــر وأضطهد ، 
فبغداد كبيرة بتاريخها وجغرافيتها 
وأصالتها وعمقها وعلمائها وبناتها 
وادبها وشعرائها وخيراتها وفنها..... 
حتى غدا أرثها وخزينها ثر ال ينضب 
، نعــم كثير مــا أضطرتها الظروف 
إلى املهادنة والســكون حتى خشى 
البعض على غياب ألقها وســقوط 
جنمها ، لكن من ميلك العمق والثروة 
والتاريخ ال يخشى عليه ، قد يتراجع 
دوره ، ورمبــا يخفت ضوئــه ، واحياناً 

يتراجع ترتيبه ، لكنه يعود للصدارة 
وإن حــرص الباغضــون على حتجيم 
دوره وتقييدفاعليته وتشويه صورته 

.
لقــد مر العــراق بتاريخــه الطويل 
االنتصــارات  مــن  بسلســلة 
واإلنكســارات والهزائم ، وكان لكل 
مرحلة ما مييزها لكن أســم بغداد 
ظــالً عصيــاً على املنافــس واحملتل 
، فليــس فــي غير بغداد مــا فيها ، 
فهي في وقت الرخــاء متألقة مميزة 
، مدينة تنبــض باحلياة ، القدمي فيها 
معاصر ، واملعاصــر ميتد إلى املاضي 
، حاضرها ينبض باحلياة . الشــمس 
تشــرق فيهــا وتغيب فــي غيرها ، 
ويقيناً أن حسان بغداد جعلها قبلة 
احملب الذي راح يقبــل عليها أللقها 

، ومصــدر غيض الباغــض إذ لم مير 
عصر أو عهــد إال وتآمر اللئماء على 
بغداد ، كيف ال وفيها اإلمام والعالم 
واألديب والشاعر والفنان ، وفيها األثر 

واحلاضر واملستقبل ،.
وفي وقت اإلنكســار والهزمية تبقى 
 ، بغداد عصية علــى القاهر واحملتل 
تصارع وتناضل وتقــاوم وتؤرق وحتث 
الهمم كي  اخلطــى وتســتنتهض 
تنتصر لتهــزم وتقهــر وتدك حتى 
تنتصر . هزمها املغول والســالجقه 
العثمانيني ولم  والبويهني وقهرهــا 
تنجو من القهــر البريطاني ومؤخراً 
األمريكي ، لكن بغــداد كما العهد 
بها تعود شــاخصة قويــة زاهية ، 
قدمية فــي تاريخها حديثة بأعني من 

شخصت إليها .

والغــوث وملجئ  النصــرة  بغــداد 
املقهور ، بغــداد الباحث عن احلرية ، 
مدينة العلم والطب والعمارة واألرث 
الشــقيق  تأمر عليك   ، واملعاصــرة 
قبل الغريب ، ومــن ناصرتيه وآزرتيه 
وكنت خير عون له في وقت الشــدة 
واالحتالل ، قاتلتي نيابة عن الشقيق 
، ونصرة له ، قدمتي الوفير من األول 
مــن أجــل النصرة ، مــأت جثامني 
ودفاع  العباد نصرة  أرض  شــهداءك 
وحتريراً وذوداً عــن العرض ، وفي وقت 
الشــدة وقف اجلميع إن لم يكن في 
مواجهتك فناظراً ومتشــفياً  وآمالً 
، ولكن  بالسقوط كي يسطع جنمه 
بؤســاً لهذا البروز الذي ينهض على 
ودماء   ، الكبــرى  الشــقيقة  هزمية 
أبنائها واموال شــعبها ، هو سراب 

ال يلبث أن يــزول حيث تنتصر بغداد 
التأمر وتقهر  لنفسها لتنفض غبار 
بأصالتها وغيــرة أبنائها من أراد بها 

سواًء
على مدى تاريخ بغداد واحلاسد املازوم 
يشكك بقدرة بغداد ، ومكانة قادتها 
، واصالة تاريخها ، وحقيقة مكنتها 
على لعــب دور القطب اجلاذب ، احملور 
احملــرك ، القوي القــادر على تقريب 
املتباعدين ، ناســياً أو متناســياً أن 
بغــداد كانــت من أوائــل العواصم 
العربيــة التي أسســت لدســتور 
ومجلــس أمة وحكومة دســتورية 
، وهي مؤســس في جامعــة الدول 
اإلسالمي  التعاون  ومنظمة  العربية 
وحركة عدم االحياز ، في وقت كانت 
فيه جــل الــدول العربيــة تخضع 

لالحتــالل وتناضــل من أجــل نيل 
االســتقالل ، ولم تكن بغداد بعيدة 
عن مد يد العون واملساعدة والدعم 
احياناً  واملشــاركة  بــل  واملناصــرة 
بالرجــال قبل املال بقصــد التحرير 

واالستقالل .
 وكانــت وملا تزل بغــداد على موعد 
مع نصرة فلســطني احملتلة ، بعد أن 
العربية  البــالد  من  العديد  تنصلت 
عن الدعم واملساندة ، بل راح العديد 
التطبيع  أجــل  يتســابق من  منها 
خشية من مرور قطار االستسالم ال 

السالم .
نعم لقــد تراجع دور بغــداد بفعل 
الشــمولية  النظــم  سياســات 
املتعاقبة التي راحت تعادي وتناصب 
بعــض الشــقيقات الكراهية حتى 

 ، وصلــت عدوانيتها حــد االحتالل 
فخسرت بغداد الكثير من زهزها بعد 
وتهجير  أبنائها  وقتل  جتويع شعبها 
وطنييهــا وكبت حريــات احرارها ، 
حتى قاطعها الشقيق قبل الصديق 
والقريب قبل البعيــد واحلليف قبل 
الند ، فراحت بغــداد معزولة تعاني 
القطيعة ، فأفل جنمها قســراً حتى 
ظن البعــض أن بغداد لن تعود قوية 
شــامخة ، ويقيناً انــه على ظاللة 
، فمن ظــن ببغداد ســوء ، لم يقرأ 
تاريخها ، ولم يطلــع على نكباتها 
ولم ميعن النظر في نكساتها ، ولم 
املنكسرة  املنتكسة  بغداد  أن  يعرف 
املعزولــة تأبــى إال أن تكــون قوية 
متصــدرة قائدة رائــدة ، فقد تغيب 
فيها شــمس احلريــة وتنتقل منها 
ســارية القيادة ، ويتقدم عليها من 
، لكنها  ورائها محتميــاً  كان يقف 
ما تلبــث أن تعود قائــدة ال مقودة ، 
محــور ال تابــع ، كبيــرة ال صغيرة ، 
ومــن قاطعها وصد عنها وتنكر لها 
يعود نادماً أو متظاهراً الندم لينحني 

لبغداد أحتراماً وإجالالً .
لقــد شــكك الكثير مــن قاصري 
النظــر ، املتربصني ببغــداد ودورها ، 
 ، الباغضني لعودتهــا قوية مقتدرة 
شــككوا بقدرة بغداد على لعب دور 
احملور في تقريب وجهــات النظر بني 
واملتباعدين   ، املتخاصمني األشــقاء 
الفرقاء ، بذريعة أن بغداد بحاجة ملن 
يقــف إلى جانبها بعــد أن أثخنتها 
اجلراح وتراكــم عليها حطام األعداء 
، وأنهكتها سياســات املســتبدين 
وقتال املارقني املهزومني ، رغبة في أن 
تبقى بغداد أســيرة مقيدة قاصرة ، 
لكن بغداد تأبى إال أن تكون رائدة وما 
حراك البالد والعبــاد صوب بغداد إال 
دليل على أستعادة العمالقة لدورها 
وريادتهــا وقيادتهــا وصدارتها ، وما 
تواتر الدعوات لقادتهــا لزيارة البالد 
ما قرب منهــا وما بعد إال دليل على 
عودة بغداد السالم لتمارس دورها في 
إرساء السالم ، فبغداد تبقى ماضي 
وحاضر ومستقبل ومن ظن غير ذلك 
ببغداد أم جاهل أو غافل أو حاسد .    

بغداد ـ محمد سامي:
مع  العراقــي  القضــاء  يتعامــل 
مصائر أكثــر من ألف طفل أجنبي 
من أمهات وآباء كانــوا انتموا إلى 
تنظيم "داعش" اإلرهابي خلفوهم 
في العراق بعد دحر التنظيم وحترير 

األراضي من قبضته.
وتعود أصــول أغلب هؤالء األطفال 
ســيما  أوربــا،  شــرق  دول  إلــى 
وتركيــا،  وروســيا  طاجاكســتان 
املركزية  اجلنائية  احملكمــة  وتتولى 
في بغداد تسليمهم كل إلى بلده 

األم بعد إجراءات قانونية دقيقة.
وأوردت احملكمة أن دوالً تطالب بهم 
وأخرى تتنصل من تسلمهم، فيما 
كشــفت عن أعداد األطفال الذين 
جرى ترحيلهم حتى وقت إعداد هذا 

التقرير.
ويتحــدث قاضي حتقيــق احملكمة 
بنظر  اخملتصة  املركزيــة  اجلنائيــة 
قضايا اإلرهاب عن "متابعة القضاء 
ملفات أكثر من 1000 طفل أجنبي 
مودعني في دوائر اإلصالح العراقية 
مــن مخلفــات تنظيــم داعــش 

اإلرهابي".
وقــال القاضي اخملتص بنظر قضايا 
األجانب وملف أطفــال داعش في 
"القضاء"،  مجلة  نشرتها  مقابلة 
إن "من هؤالء األطفــال من ميتلك 
أوراقا ثبوتيــة كونه دخل الى البالد 
مع ذويه من بلدان مختلفة، ومنهم 
من ال يحمل أية أوراق لعدة أسباب 
منها أنه ولد في طريق القدوم الى 
العراق في بلدان مجاورة مثل سوريا 
ومنهم أيضا من ولد في احملافظات 
العراقية التي كانت حتت ســيطرة 
داعــش"، الفتا إلــى "والدات أخرى 
حصلت داخــل دور االصالح التابعة 

لوزارة العدل".
 

في دور اإلصالح
وأضــاف قاضي التحقيق أن "أعمار 
األطفال تتــراوح بني حديثي الوالدة 
)أقل من عام( الى عمر 16 ســنة"، 
في  حاليا  "مودعــون  أنهم  مؤكدا 
العراقية مع أمهاتهم  دور اإلصالح 
الى  تصــل  بأحــكام  احملكومــات 
االعدام واملؤبــد او اقل من ذلك عن 
جرائم انتمائهن الى تنظيم داعش 

اإلرهابي واملشــاركة في العمليات 
اإلرهابية وارتكاب جرائم أخرى".

وعن إجــراءات القضاء في التعامل 
أن "مجلس  القاضــي  بني  معهم، 
خطوة  اتخــذ  األعلــى  القضــاء 
اولى بأخــذ عينــات دم من جميع 
األطفال  وجميع  األجنبيات  النساء 
وإرســالها الى وزارة الصحة إلجراء 
حتليل الـ)DNA( للمضاهاة ومعرفة 
ما إذا كان هــؤالء األطفال يعودون 
فعــال إلى النســاء الالتــي يدعني 
أمومتهــم من عدمهــا، مع إجراء 
حتقيــق كامل مع جميــع األطراف 

للتثبت".
ولفــت قاضــي التحقيــق إلى أن 
"مجلس القضاء االعلى يتعامل مع 
الدولية  القوانني  امللف مبوجب  هذا 
السفارات  ابالغ  يتم  إذ  واالتفاقيات 
احملاكمة  جلســات  ممثليها  حلضور 
لرعاياهم مــن قبل  التــي جتــرى 
مفاحتة  جرت  اذ  العراقيــة  احملاكم 
والقنصليات  الســفارات  جميــع 
املوجــودة بالعراق ممــن تعود أصول 

هؤالء األطفال إليها للمراجعة من 
يعودون  الذين  األطفال  تسّلم  أجل 

إليهم بعد إكمال االجراءات".
 

سفارات تتملص
وأكد القاضي أن "أغلب السفارات 
باملراجعة  هّمــت  خوطبــت  التي 
واخــذت االذن مــن احملكمة ملقابلة 
ذلك  وجــرى  واألطفــال  النســاء 
داخل احملكمة بإشــراف مباشر من 
تولى  الذي  االعلى  القضاء  مجلس 
أخذ بعض املعلومــات والتأكد من 
اجراء الفحوصات"، مشــيرا إلى أن 
"هناك دوال شــرعت فعليا بتسلم 
أطفال تعود أصولهم اليها بعد ان 
جهزت كل األوراق الثبوتية وأكملت 

متطلبات االستالم".
أن  التحقيــق  ويكشــف قاضــي 
"بعض السفارات طالبت باألطفال 
وتســلمتهم"، لكنه أكد أن "هذه 
احلالــة ليســت شــائعة، فهناك 
ســفارات حتــاول التملــص مــن 
بلدانهم،  الى  وإعادتهم  تسلمهم 

واغلب هذه السفارات لبلدان عربية 
مثل األردن وسوريا ومصر".

اجلنائية  احملكمــة  قاضــي  وأفــاد 
املعنية باإلرهاب بأن "الدول االوربية 
وبلدان شــرق آســيا تعتمد حتليل 
الـ)DNA( لالم والطفل، فإن ثبت انه 
طفلها تعتبره مــن رعاياها وتقدم 
على املطالبة به"، الفتا إلى أن "دوال 
أخرى، ســيما العربية منها تطلب 
نسبة الطفل الى االب مثل االردن، 
ومن الصعوبة مبكان حتقيق هذا ألن 
مــن آباءهم اإلرهابيــني منهم من 

قتل ومنهم من هرب".
 

إجراءات مختلفة
وعن اختــالف اإلجــراءات بني دولة 
وأخرى في قضية تســلم األطفال 
أكد أنهــا مختلفة، الفتــا إلى أن 
"بعض الدول تطلــب موافقة االم 
حتى تقوم بأخــذ الطفل الى بلده 
وذلك من خــالل توقيــع األم على 
مســتند مبوجبــه يُســمح لهذه 
الدولــة بنقله الى بلــده ومن ثم 

املتهمة هناك  جتري مراجعــة ذوي 
لتحميلهم كافة االمور املالية وأال 
تتحمــل احلكومة أي مبلغ ســواء 
كان النقل او غيرها ومن هذه الدول 

فرنسا وأملانيا".
وثمة دول أخرى كروسيا، كما يقول 
القاضــي إنها "ال تأخــذ رأي والدة 
الطفــل، بــل تقوم بتقــدمي طلب 
مباشر للقضاء العراقي الذي يقدر 
بــدوره مصلحة الطفل ومســألة 
حضانته مبكان أفضل من بقائه في 

السجن".
وأشار إلى أن "القضاء بدوره يتعامل 
مع هــذا الطلــب وفــق القوانني 
الدوليــة وتعليمــات األمم املتحدة 
تســليم  ويجــري  واليونيســيف 
الطفل بعد عمر 3 ســنوات لبلده 
وتصــدر له أوراق ثبوتيــة وتتحمل 
الدولة املعنية كافة مصاريف نقله 
لهذه  بحاجة ماسة  ورعايته كونه 

الرعاية".
 

دور شامل للقضاء

"القضاء  أن  التحقيق  قاضي  وأكد 
الوحيد عن  املســؤول  العراقي هو 
ملف تسليم األطفال الى بلدانهم 
بعد إكمــال اإلجــراءات التي تبدأ 
بتقدمي طلب الــى احملكمة اخملتصة 
مرفق بــه جميــع االوراق الثبوتية 
التي يجــري تدقيقها مليا ومن ثم 
الفتا  بتسليمهم"،  موافقة  إصدار 
إلى أن "دور القضاء يســتمر حتى 
إذ ترافقهم  في طريقة تسليمهم 
قــوة امنية بإشــراف مباشــر من 
جهاز االدعاء العــام الى ان يصلوا 
الى داخل الطائرة، ألن هؤالء أطفال 
وهم في النهاية ضحية من ضحايا 

التنظيم االرهابي".
 

أوربيون
الذين جرى  أعــداد األطفــال  وعن 
تسليمهم، كشف انه "بعد إكمال 
االجراءات جــرت عملية ترحيل 90 
طفال طاجاكســتانيا من مختلف 

االعمار ومن كال اجلنسني".
وأضــاف القاضــي أن "التســليم 

شــمل 252 طفال، كان من بينهم 
77 روســيا و35 تركيا، وهم ميثلون 
الذين  االطفال  من  الكبيرة  االعداد 
مت ترحيلهم بعد طاجاكستان وثم 
يأتــي بعدهم أطفــال عائدون إلى 
اذربيجان بـ22 طفال، وكذلك 10 من 
املانيا، اما االطفال الفرنسيون فقد 

مت تسليم 5 منهم".
واكــد أن "احلكومــة الســويدية 
تسلمت أيضا 3 من رعاياها االطفال 
وجورجيا وبيالروســيا تسلما ثالثة 
الفنلندية متمثلة  واحلكومة  ايضا 
بالسفارة تســلمت اثنني وكل من 
طفال  تسلما  وأوكرانيا  سويســرا 
واحــدا"، الفتــا إلــى أن "كل هذا 
االعداد سلمت باشراف مباشر من 
من  التأكد  بعــد  العراقي  القضاء 

االجراءات واالوراق الثبوتية لهم".
كانوا  املرحلــني  "أغلب  بــأن  وأفاد 
مبوافقــة االم وإرادتها، ومن ضمنها 
حالتــان لم توافــق االمهات فيها 
وكل ام لديها 3 اطفال، إذ مت ترحيل 
حالتني منهــم كونهم جتاوزوا عمر 
ماســة  وبحاجة  ســنوات  الثالث 
للرعايــة وتــرك طفل واحــد النه 
في مقتبــل العمــر ال يقوى على 

الذهاب".
من جانبه، أوضح نائب املدعي العام 
في محكمــة التحقيق املركزية ان 
"العــدد املتبقي من هؤالء األطفال 
ان  بعد  بـ600طفــل  يقــدر  كبير، 
مت تســليم عــدد منهــم ومؤخرا 
188 طفال  يقــارب  مت تســليم ما 
الى  التركية  اجلنســية  حملة  من 
بلدانهــم واالجــراءات مســتمرة 
بهم  اخلاصة  االوراق  فــي  للتدقيق 
االيام  املؤمل تســليمهم في  ومن 

املقبلة من هذا الشهر".
 وعن رعاية هــؤالء األطفال قال إن 
يتكفل  االعلى  القضــاء  "مجلس 
العدل  وزارة  معــه  وتشــترك  بها 
في موضوع إيداعهم كل حســب 
االطفال"،  المهات  املوجهة  التهم 
الفتــا الــى أن "معاملتهــم جتري 
وفق الشــروط واملعاهدات املوقعة 
مع االمم املتحــدة ومنظمات حقوق 
ويعاملون كالبالغني من  االنســان 
ناحية املــأكل واملشــرب والرعاية 
الصحية املوكلة الى وزارة الصحة 
العراقيــة وكل هذا يتم باشــراف 

جهاز االدعاء العام".

بغداد تعود متصدرة

أطفال أوربا الشرقية يحتلون الحصة األكبر
القضاء يسلم 252 طفال اجنبيا من كال الجنسين الى دولهم

من اصل أكثر من 1000 خلفهم "داعش"

من هؤالء األطفال من 
يمتلك أوراقا ثبوتية 
كونه دخل الى البالد مع 
ذويه من بلدان مختلفة، 
ومنهم من ال يحمل 
أية أوراق لعدة أسباب 
منها أنه ولد في طريق 
القدوم الى العراق في 
بلدان مجاورة مثل سوريا 
ومنهم أيضا من ولد 
في المحافظات العراقية 
التي كانت تحت سيطرة 
داعش

على مر التاريخ لم 
يحتفظ الكبير من الدول 
بصدارته ، لكن الصغير 
كثيرًا ما يركن لمؤخرة 
الركب قانع مقتنع حيث 
يقف ، مرة لحجمه 
الذي ال يؤهله غير هذا 
الموقع ، وتارة بسبب 
شح خيراته ، وثالثة بسبب 
شعبه الذي استسلم 
لدكتاتور جبار راح 
يتحكم بمقدراته فتحول 
إلى قطيع تابع ، قانع 
حيث هو ، خانع لمن ظلم 
وأضهد وقهر واستبد 

جانب من مدينة بغداد »ارشيف«

اطفال داعش »ارشيف«
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بغداد _ الصباح الجديد :

بحثت هيئــة البحث والتطوير 
الصناعي احدى تشكيالت وزارة 
شــركة  مع  واملعادن  الصناعة 
الزراعــة  لتكنولوجيــا  اجلــود 
احلديثة التعاون املشترك النتاج 

االدوية واملعقمات البيطرية .
وقال مصــدر مخول في الهيئة 
بــأن وفدا متمثــال مبركز بحوث 
البيطريــة  االدويــة  وانتــاج 
قــام بزيــارة الى شــركة اجلود 
لتكنولوجيــا الزراعــة احلديثة 
وبحث امكانية العمل املشترك 
واملعقمــات  االدويــة  النتــاج 
السوق  حاجة  لتلبية  البيطرية 
لهــذه  والتصديــر  العراقيــة 

املنتجات .
ولفت املصدر الى ان وفد الهيئة 
مدير  لقائه  ايضا خــالل  ناقش 
شــركة اجلود عددا من املشاريع 
املهمــة فــي انتــاج االدويــة 
التعاون  وامكانيــة  البيطريــة 
املشــترك في هــذا اجملال حيث 
استعرض الوفد امكانيات مركز 
بحوث وانتــاج االدوية البيطرية 
علمية  خبــرات  من  وماميتلكه 
مختبرية  وامكانيــات  وعملية 
خاصــة ببحوث وانتــاج االدوية 
البيطريــة وعدد مــن البحوث 
املنجــزة فــي املركــز وابــدى 
االســتعداد للتعــاون لغــرض 
االنتاج وتقدمي دراسة جدوى بهذا 
تسجيل  على  والعزم  اخلصوص 
التي ميكن  البيطريــة  االدويــة 
انتاجهــا حيث ســبق للمركز 
جتهيــز وزارة الزراعــة والقطاع 
االدوية  اخلاص بكميات من هذه 
فيما اكــد مدير شــركة اجلود 
على اهمية التعــاون على وفق 

آلية يتم االتفاق عليها. 
واضاف املصــدر بأن وفد الهيئة 
فــي جميع  بجولة  ايضــا  قام 
مرافق شــركة اجلود واطلع عن 
كثب علــى آلية العمل واالنتاج 
اخلاصة بشركة  زار احلقول  كما 
العامة  لالســتثمارات  الكفيل 
املركز  امكانيــات  واســتعرض 
من  عــدد  فــي حتضير  املذكور 
املســتحضرات اخلاصة باالدوية 
امكانية  في  والبحث  البيطرية 
التعــاون املشــترك النتاجهــا 

واســتعمالها بشــكل مباشر 
خاصة  والطيــور  للحيوانــات 
البيطريني  االطبــاء  تأكيد  بعد 
في احلقول علــى اجراء عدد من 
التجــارب على املســتحضرات 
اخلاصة مبركــز االدوية البيطرية 
في الهيئة وقد اثبتت فعاليتها 

اجليدة.
على صعيد اخر اجنزت الشركة 
العامــة للتصميــم وتنفيــذ 
وزارة  تشكيالت  احدى  املشاريع 
اعمالها  واملعــادن  الصناعــة 
في محطة كهربــاء الصابيات 
وزارة  لصالــح  التحويليــة 
الكهرباء ضمن مشروع احملطات 

التحويلية. 
وقال مصدر مخول في الشركة 
الفنية والهندسية  ان الشركة 
اجنــزت تنفيذ االعمــال املدنية 
في محطة كهربــاء الصابيات 
وتسليمها  بالكامل  التحويلية 
تســليما اوليــا الــى اجلهــة 

اجلــدول  ضمــن  املســتفيدة 
الزمني اخملطط لــه ، مؤكداً ان 
للمحطات اهمية خاصة تتمثل 
فــي حل مشــكلة االختناقات 
في الشــبكة الوطنية ، سيما 
في موســم الصيــف وارتفاع 
درجات احلرارة اكثر من معدالتها 
في بعــض االحيــان ، مبيناً ان 
العمل في املوقع قد واجه بعض 
املعوقات واملشكالت في املراحل 
االولــى مــن تنفيــذه ومتكنت 
الشــركة من تذليلها وجتاوزها 
والتغلب عليها بجهود مالكاتها 
الهندســية والفنيــة. واضاف 
الشــركة  مالكات  ان  املصــدر 
تواصــل اعمالهــا فــي موقع 
محطــة كهربــاء االبراهيمية 
حيث مت صب االساس احلصيري 
لبناية الســيطرة والتشــغيل 
بكمية )555 ( مترا مكعبا ، في 
وقت تواصل مالكات الشــركة 
ايضــاً اكمــال اعمــال تنفيذ 

محطة كهرباء الشــهيد عبد 
العبــاس املرحلــة الثانية الذي 
تنفذه الشركة لصالح الشركة 
االلكترونية  لالنظمــة  العامة 
احدى تشكيالت وزارة الصناعة 

واملعادن .
واوضح املصدر ان العمل يشمل 
وميكانيكية  مدنيــة  اعمــاال 
بناية  تتضمــن اكمال اســس 
القدرة واعمال التحشــية حتت 
االعمــدة واعمــال التقطيــع 
بالطابوق لغرض انشاء حمامات 
الى  اضافة  البطاريــات  وغرفة 
املداخن  هياكل  اســس  اعمال 
واســس بناية التسخني احلراري 
احلرس  بنايــة  اعمال  واكمــال 
وبناية معاجلة الوقود فضال عن 
وجتهيز  القابلوات  اعمال  اكمال 
وتنفيذ  اخلنــادق  اغطية  وصب 
خندق الكيبالت وجتهيز وتركيب 
اغطية حديدية للقنوات واعمال 
شــبكة االنابيب وقنــوات ملياه 

شــبكة  وربط  واجملاري  االمطار 
مياه االمطار مع شــبكة خارج 
االعمال  تتضمــن  فيما  احملطة 
امليكانيكيــة اكمــال تنصيب 
احملرك وتنصيب هياكل ومعدات 
معاجلة  وبنايــة  القــدرة  بناية 
الوقود ، مؤكدا ان العمل يجري 
االعمال  الجناز  متسارعة  بوتيرة 
ضمــن الســقف الزمني احملدد 

والبالغ )315( يوما.
الشــركة  بحثت  جانبها  مــن 
الســيارات  لصناعة  العامــة 
وزارة  شــركات  احدى  واملعدات 
الصناعة واملعــادن أطر التعاون 

املشترك مع وزارة املوارد املائية.
وأفاد مصدر مخول في الشركة 
أن معــاون مدير عام الشــركة 
محمود  أحمد  حسني  املهندس 
اســتقبل وفدا من مقــر وزارة 
املــوارد املائيــة بحضــور مدير 
مصنع الســيارات ومدير قسم 
التســويق في الشــركة حيث 

جرى مناقشة عدد من القضايا 
التــي تصــب فــي مصلحــة 
الطرفني ، مشــيرا إلى ان الوفد 
الزائر اجرى جولــة ميدانية في 
معمــل الشــاحنات ومعمــل 
األبــدان ومخزن اإلنتــاج اجلاهز 
لإلطالع على اخلطوط اإلنتاجية 
الشركة  داخل  املتوفرة  واآلليات 
باالمكانيات  إعجابــه  مبديــا 
خزانات  بشراء  والرغبة  املتوفرة 
مياه وخزانات وقــود وناقلة )٦٠ 
طنا ( وحفارات برمائية وحفارات 

اعتيادية.
ولفت املصدر الى انه ســبق أن 
جهزت الشركة العامة لصناعة 
الســيارات واملعدات وزارة املوارد 
املائية بعدد من اآلليات واملعدات 
والبالغة )180( شاحنة اسكانيا 
متعددة األنواع ومازالت باخلدمة 
ومؤديــة للغرض بشــكل جيد 
مسؤول  ماقاله  بحســب  جدا 

الوفد الضيف.

الصناعة تبحث مع شركة الجود التعاون
 النتاج االدوية والمعقمات البيطرية

لتلبية حاجة السوق العراقية والتصدير لهذه المنتجات

استعرض وفد هيئة 
البحث والتطوير 

الصناعي امكانيات 
مركز بحوث وانتاج 

االدوية البيطرية 
ومايمتلكه من 

خبرات علمية وعملية 
وامكانيات مختبرية 
خاصة ببحوث وانتاج 

االدوية البيطرية

وزير النقل يبحث مع 
وكالء الخطوط الجوية في 

الخارج االرتقاء بعملهم

مدير النقل الخاص يطلع 
على سير العمل في 

مرآئب العاصمة بغداد

بغداد _ الصباح الجديد :
عقد وزيرالنقل املهندس عبد اهلل لعيبي، 
اجتماعــاً موســعاً مــع وكالء اخلطوط 
اجلوية العراقية فــي اخلارج بحضور مدير 
عام الشــركة الكابنت كفاح حسن وعدد 
من مدراء أقســام الشركة االرتقاء بعمل 

قطاع النقل اجلوي.
وفي بداية اإلجتماع أكد الوزير أن القطاع 
اخلاص شــريك حقيقي فــي العمل، وأن 
تقــارب وجهات النظــر  وتذليل العقبات 
أمامهم من شأنه أن يخلق عالقة توافقية 
بني القطاع اخلاص واحلكومي ويهيئ بيئة 
بواقــع اخلطوط  ترتقي  عمل متكاملــة 
اجلوية لتكون مبستوى الشركات العاملية.

وبحث فــي اإلجتماع العديد من اخلطوات 
املثمرة لزيادة اإلقبال على الناقل الوطني 
من ضمنها تقدمي دراسة تفصيلية ألسعار 
التذاكر وتنظيم آلية وخطة عمل جديدة 
للشــركة وتنســيق عملها مع الوكالء، 
فيما تقرر أن تكون هناك اجتماعات دورية 
دور أكبر ملشاركة  بهذا اخلصوص إلعطاء 

القطاع اخلاص في العمل.
وعبر وكالء الشركة عن ارتياحهم لألجواء 
اإليجابية التي ســادت االجتماع في ظل 
املبــادرة الفريدة من نوعها من قبل الوزير، 
حيث لم يســبق أن عقد سابقا اجتماعا 
تداوليا معهم وبحث مشكالتهم واتاحة 
الفرصة لســماع افكارهم لتطوير قطاع 

النقل.

بغداد _ الصباح الجديد :
تفقد مديــر عام الشــركة العامة إلدارة 
النقل اخلــاص عبد العظيم الســاعدي 
مرائــب بغــداد ) النهضة والواســطي (  
ملتابعة ســير عمل مرآئبها والوقوف على 

إحتياجاتها .
إدارة  املســؤولني في  الســاعدي  وإلتقى 
وافية  قدموا شــروحات  الذين  القســم 
عن إجنازات املرحلة املاضيــة وأهم تقارير 

االيرادات والصرفيات ،
كمــا ناقش املديــر العام نتائــج املرحلة 
األولــى من خطــة العام احلالي وســبل 
تطوير العمل واإلرتقاء مبســتوى األداء في 
تقدمي اخلدمــات وإدارة قطاع النقل اخلاص 
خالل املرحلة املقبلة ، كما وجه الساعدي 
بتذليــل جميــع العقبات امــام تطبيق 
القانون ومراعاة اجلوانب االنسانية واحلاالت 
النقل  انســيابية  اخلاصة واحملافظة على 

وتنسيق العمل مع اجلهات الساندة .
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بغداد _ الصباح الجديد :

اجرت الشــركة العامــة لتصنيع 
احلبوب فــي الوزارة  جوالت تفقدية 
العاملة في  لعدد مــن املطاحــن 

جانب الرصافة من بغداد .
واوضح مدير عام الشــركة حسني 
ســامي خالل جولته التي  شملت 
عدد من املطاحن االهلية في قاطع 
، أن  الرصافة ومنطقة كمب سارة 
الزيــارة جاءت اســتكماال للزيارات 
قاطع  مبطاحن  بدأت  التي  امليدانية 
الكــرخ ومنطقة عويريــج  وذلك 
برفقة فريق رقابي ونوعي متخصص 

والترطيــب  التنظيــف  بأقســام 
واإلنتاج والطحــن حيث مت االطالع 
على خزانات املياه املســتعملة في 
الترطيب ونوعيــة احلبوب الداخلة 

باإلنتاج والطحني املنتج .
ولفت املديــر العام الــى انه جرى 
خالل اجلولة سحب مناذج من اإلنتاج 
ألغراض الفحص اخملتبري فضال عن 
االشــراف على جتارب فحص اخلبازة 
املوقعيــة ومعايرة أكياس الطحني 
، وقد أســفرت الزيارة عن رصد عدد 
من اخملالفات النوعية وغير النوعية 
واللجان  األقســام  الــى  أحيلــت 
اجلزائية  الشروط  لتطبيق  اخملتصة 

بحق اخملالفني .

من جانبها اعلنت الشركة العامة 
لتصنيع احلبوب فــي وزارة التجارة 
الرقابية جوالت  عن تنفيذ جلانهــا 
تفتيشية ملطاحن ميسان واالنبار .

وقال املديــر العام ان فرقــا رقابية 
ونوعية مشــتركة تابعة للشركة 
اجرت زيارات ملطاحن ميسان واالنبار 
للوقــوف علــى عمليــات االنتاج 

والتوزيع ،
 حيــث شــملت الزيــارة مطاحن 
العلمــني والربيعي وابن مرهون في 
االنبــار ملتابعة االجــراءات الفنية 
االنتاج  لتحسني  املتخذة  والنوعية 
وتعديل االنحرافات املؤشرة ازاءها ، 
فيما قامت جلان التفتيش واملتابعة 

النماذج  بســحب  ميســان  فــي 
للحبــوب وحبــوب الكســر االول 
والطحني املنتج لفحصها مختبريا 
اوزان االكياس  الى معايــرة  اضافة 
املعبئة بالطحني فضال عن فحص 
التعبئة واالشــراف على  اكيــاس 

فحص اخلبازة املوقعية .
ولفت املدير العام الى انه مت فحص 
الســالمة  مســتلزمات  ومتابعة 
املهنيــة والدفــاع املدنــي ، فيما 
اظهرت تقارير االنتاج جتاوز نســب 
نســبة  الرابعة  للحصة  التجهيز 
 %  20 وان عملية التوزيع مســتمرة 
واللجــان  الفــرع  ادارة  بإشــراف 

الرقابيـة

تقرير

التجارة تنظم جوالت تفقدية لعدد من المطاحن العاملة في بغداد
ارسال لجان رقابية الى مطاحن ميسان واالنبار

بغداد _ الصباح الجديد :
ترأس وكيل وزارة االعمار واالسكان 
والبلديــات واالشــغال العامــة 
املهندس اســتبرق الشوك رئيس 
اللجنة الوطنية للمســتوطنات 
االجتماع  العــراق  في  البشــرية 
الثالث للمكتب السادس للمؤمتر 
الوزاري لدول اسيا واحمليط الهادئ 
احلضرية على  والتنمية  لالسكان 
ملوئل  االولى  الدورة  انعقاد  هامش 

االمم املتحدة في نيروبي .
بتوجيه  كلمته  الوكيل  واستهل 
شــكر وتقدير حكومة جمهورية 
العــراق ووزير االعمار واالســكان 
والبلديات واالشغال العامة بنَكني 
ريكاني للدعــوة املوجهة للعراق 
حلضور اجتماع املؤمتر الوزاري لدول 
اســيا واحمليط الهادئ لالســكان 
والتنميــة احلضرية والــذي يأتي 
تزامنــا مع انعقاد الــدورة األولى 
جلمعيــة برنامــج األمم املتحــدة 

للمستوطنات البشرية.
والقى الوكيل رئيس وفد جمهورية 
االســكان  له حول  العراق كلمة 
فيها  اوضح  احلضريــة  والتنمية 

مفصلية  مبرحلة  ميــر  العراق  بأن 
من بنــاء الدولــة وتعزيزها، بعد 
داعش  الذي حققه على  االنتصار 
وعــودة الوئــام االجتماعــي في 
ظل الدعم الدولــي لتوفر فرصة 
تاريخية غير مســبوقة لتحقيق 
التغييــر التنموي املنشــود وهذا 
ما تؤكده تطلعات العراقيني لغد 
مشــرق وحياة مزدهــرة. واوضح 
رؤيته  يرســم  العراق  بأن  الوكيل 
لتحدد   2030 املستدامة  للتنمية 
في مضمونها عقــدا جديدا بني 
الدولــة واملواطن ولتكون خريطة 
طريق ترســم مالمح ملســتقبل 
ارتكازها على  تنموي منشود عبر 
عــدة منطلقات تنمويــة اهمها 
واالســتثمار،  التمكني  )النمــو، 
العدالة واالنصاف في توزيع املوارد 
وعوائد التنمية ، احلكم الرشــيد 
وســيادة القانــون والشــفافية 
الفعالــة  املؤسســات  وتقويــة 
اخلاضعة للمساءلة ، التوافق بني 
واولويات  الوطنية  التنمية  جهود 
مبــا يحقق خطة  احمللية  التنمية 
2030 في  التنميــة املســتدامة 

اقتصاد متنوع معــزز ألصول )ما 
فوق األرض( ، الشــراكة الوطنية 
والدوليــة واحلكوميــة مبــا يعزز 
حتقيق املكســب والوصــول الى 

اهداف التنمية(
واكد الوكيل بأن العراق يشــارك 
وبفعاليــة في اعمال وانشــطة 
املؤمتر الوزاري لإلســكان والتنمية 
احلضرية لدول اســيا والباسفيك 
اميانــا منه بــان مخرجــات فرق 
العمل اخلمســة متثل جزءا كبيرا 
والبرامج  اخلطــط  مفــردات  من 
رؤيته  لدعــم  يحتاجهــا  التــي 
للتنميــة املســتدامة، وليواصل 
دوره في عمــل موئل األمم املتحدة 
، وتعزيــز العالقات مع الشــركاء 
عبر مشــاركته في صنــع القرار 
الدولــي للموئل، واالســهام في 
تطوير وتعزيز اهداف السياســات 
املوضوعة والقواعد االسترشادية 
واألولويــات للبرامــج القائمــة، 
وصوال الى حتقيــق اهداف برنامج 
للمســتوطنات  املتحــدة  األمم 
البشــرية نحو مستقبل حضري 

افضل .

بغداد _ الصباح الجديد :
املواصفــات  قســم  عقــد 
التابــع لدائــرة التقييس في 
اجلهــاز املركــزي للتقييــس 
والســيطرة النوعيــة احدى 
التخطيط  وزارة  تشــكيالت 
السالمة  )متطلبات  ندوة عن 
السطوانات الغازات النفطية 
املسالة LPG( . اذ قدمت فيها 
رئيــس مهندســني اقدم من 
شعبة املواصفات الهندسية 
روضة  الندوة  لهــذه  واملقررة 
ابراهيــم ورقة عمــل بعنوان 
)املواصفات املنجزة في مجال 
الفوالذية  الغاز  اســطوانات 
عمليــة  وشــرح  واملركبــة 
فيها  اوضحت  التي   ) التداول 
الســالمة  شــروط  الئحــة 
والوقايــة من احلريق وســبل 
وســائل  ومواصفات  احلماية 
االطفــاء واالنــذار الواجــب 
تعبئة  محطــات  في  توفرها 
الغاز وســيارات نقــل وتوزيع 
وأماكــن تخزين اســطوانات 
الغاز البترولي املســال .  من 

جانبه قــدم الدكتور اياد عبد 
/ جامعة  الــرزاق  احلليم عبد 
 / الهندســة  /كلية  بغــداد 
قسم هندســة النفط ورقة 
عمل تتضمن نظرة عامة عن 
LPG املســال  النفطي  الغاز 

والغــاز الطبيعي الذي وضح 
فيــه هــذا املعنــى وطريقة 
اســتخراجه وتداولــه مابني 
الــدول ، واخلصائص العلمية 
لهــذا الغــاز .  بعدهــا قدم 
الدباغ  الدكتور عامــر مجيد 
موضوعه املوســوم )املسلك 
لصناعــة  التكنولوجــي 
واملواصفات  الغاز  اسطوانات 
لالســطوانات  املعتمــدة 
الفوالذيــة واملركبــة (. فيما 
من  مهندسني  رئيس  أشارات 
الشــركة العامــة للفحص 
والتأهيــل الهندســي ميادة 
الندوة  فقــرات  الــى  مهدي 
الدوري  الفحص   ( موضوعها 
وعمليــة  لالســطوانات 
الندوة  ختام  .وفي  التأشــير( 
قدمت اللجنة الفنية ملعدات 

والغاز  النفط  ومســتلزمات 
التوصيات  مــن  مجموعــة 
اجلهــات  إلــزام   : اهمهــا 
احلكومية كافة ومنها اخلاصة 
بااللتزام باملواصفات العراقية 
الدوائر  قيــام  مع  املعتمــدة 
املعنية في وزارة النفط بإعداد 
برامــج إعالميــة وإعالنــات 
تثقيفية ونشرها عبر وسائل 
االعــالم اخملتلفــة فضال عن 
ضــرورة وجــود ختــم خاص 
االســطوانة  على  مناســب 
يشير الى انها معبأة من قبل 
وزارة النفــط وليس من جهة 
الى  التأشير  مع ضرورة  أخرى 
التصليح  او  الفحــص  تاريخ 
لصمام  محكم  غطاء  وتوافر 
االســطوانة مع توافر وسائل 
ونقــل  حلمــل  مســاعدة 
التداول  من  بدالً  االسطوانات 
اليــدوي وتوافر املــواد االولية 
ملصنع انتاج اسطوانات الغاز 
املســال في محافظة واسط 
من اجل تشغيله مبا يتناسب 

مع طاقته املتاحة. 

بغداد _ الصباح الجديد :
اطلع وزير املــوارد املائية د . جمال 
في  العمل  على ســير  العادلــي 
مشــروع ســد املوصل مبحافظة 
نينــوى وتــدارس وضعية الســد 
واعمــال التحشــية والصيانــة 
الدوريــة اجلاريــة لتأهيل اســس 
الســد ، حيث اكد ان سد املوصل 
فــي افضل حاالتــه حاليا واخلزين 
املائي في بحيرة الســد جتاوز ال 9 
مليارات متر مكعــب وهذا ما لم 
يحدث منذ عشرات السنني ، كما 
ترأس الوزير اجتماعا موســعا في 
املتقدم  املالك  ضم  الســد  موقع 
للوزارة بحضــور اخلبراء واخملتصني 
في مجال صيانة وسالمة السدود 
، وكذلك حضور ممثلني عن الفريق 
املهندســني  فيلق  االستشــاري 
االميركي والشركة املنفذة العمال 
التحشية شركة تريفي االيطالية 
ملناقشــة تطورات اعمال التأهيل 
والتحشية السس السد والتهيئة 
والصيانة  التأهيل  لتســلم عقد 
من شركة تريفي االيطالية لقرب 
انتهاء فقراته وتسليمه للمالكات 
للــوزارة  والهندســية  الفنيــة 

املؤهلة لتســلم وتنفيذ العمل . 
وعلى هامش الزيــارة افتتح الوزير 
بوابــة كبيرة زينــت مدخل موقع 
ســد املوصل مت تنفيذها بطريقة 
التنفيذ املباشــر من قبل املالكات 
العاملة في الســد حتتــوي على 
جميــع املرافق املطلوبــة لتامني 

موقع السد .
علــى صعيد متصــل رأس الوزير 
االجتمــاع الفنــي التخصصــي 
ملناقشــة تطــورات العمــل في 
ســد املوصل والتهيئة لتســلم 
الشــركة  2016/1002 من  العقد 
االيطاليــة لقرب انتهــاء فقراته 
الهندسية  للمالكات  وتســليمه 
والفنية فــي الوزارة بعد تأهيلهم 
علميــاً من خالل زجهــم بدورات 
تدريبية بالتنســيق مع الشركات 
في  اخملتصة  الرصينــة  العامليــة 

مجال السدود وسالمتها .
واكــد الوزير كفاءة ســد املوصل 
اســتيعاب  خالل  من  وســالمته 
املوجات الفيضانية االخيرة وصوالً 
الى املناســيب اخلزنيــة املتقدمة 
التي لم يســبق لها مثيل منذ 30 

عاما .

العراق يترأس مؤتمر دول اسيا 
والمحيط الهادئ لالسكان في كينيا

ندوة عن متطلبات السالمة ألسطوانات 
»LPG الغازات النفطية المسالة

وزير الموارد المائية يطلع على اعمال 
التحشية والصيانة السس سد الموصل

زيارة الى احد املطاحن »ارشيف«
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الصباح الجديد ـ وكاالت : 
االشــتراكي  الدميقراطي  احلــزب  زعيمة  قالت 
األملاني أندريا ناليس امس األحد إنها ستتنحى 
عــن منصبيها كزعيمــة للحــزب وكزعيمة 
لكتلته البرملانية، قائلة إنها ال جتد الدعم الذي 

حتتاجه ملواصلة مسيرتها.
ويأتي هذا التحرك بينما أظهر اســتطالع للرأي 
امس االول الســبت أن حزب اخلضر صار األكثر 
شــعبية في أملانيا، متجاوزا شعبية احملافظني 
بزعامــة املستشــارة األملانية أجنيــال ميركل، 
في حني تراجعت شــعبية احلــزب الدميقراطي 

االشتراكي إلى أدنى مستوى في تاريخه.
وقالت ناليس في بيان أصدره حزبها امس األحد 
»املناقشــات داخل الكتلة البرملانية واملعلومات 
التي حصلنــا عليها من داخــل احلزب أظهرت 
لي أنني لــم أعد أمتلك الدعم الــالزم للقيام 

بواجباتي«.
وأضافت أنها ستستقيل من منصبها كزعيمة 
للحــزب اليــوم االثنني بينما ستســتقيل عن 

زعامة الكتلة البرملانية للحزب يوم الثالثاء.
وكان من املقرر أن تواجه ناليس اســتفتاء على 
منصبها يــوم غد الثالثاء بعــد أن قوبل قرارها 
البقاء في ائتالف مــع حزب احملافظني بانتقادات 

من تيار اليسار في احلزب.

الصباح الجديد ـ وكاالت : 
الذي يقود  املهنيني الســودانيني  أكد جتمع 
االحتجاجات متســكه مبطالبــه، ودعا إلى 
تنظيم مسيرات لدعم االعتصام، وذلك في 
وقت حذر فيه اجمللس العســكري االنتقالي 

من خطورة تشكيل حكومة مدنية حاليا.
كما دعــا »جتمع املهنيني« فــي بيان، امس 
األحــد، احملتجني إلى التمســك مبطالبهم، 
مضيفا أن »ثورتنا متر مبرحلة حرجة ومحاوالت 
التفــاف متكــررة، وأن مواصلة متاســكنا 
االعتصام  ميادين  في  واحتشــادنا  ووحدتنا 

هي الضامن األقوى للظفر بأهداف ثورتنا«.
ووجــه التجمــع نــداء عاجال لــكل الثوار 
املعتصمني في  ودعــم  املواكب  »بتســيير 
تأكيدا  االعتصــام،  بأرض  واملبيــت  القيادة 
اللتزامنــا بثورتنا وســلميتها، وحتقيقا لها 

كأروع ما تكون«.
هذا وقد توترت األوضاع األمنية في العاصمة 
اخلرطوم، حيث لقي شخص مصرعه وأصيب 
10 آخــرون بجروح نتيجة إطالق نار قامت به 

قوات األمن في شارع النيل باخلرطوم.
من جانبه حذر نائب رئيس اجمللس العسكري 
أول محمد  الفريق  االنتقالي في الســودان 
حمــدان دقلو امللقــب بـ«حميدتــي«، من 
تشــكيل حكومة مدنية فــي ظل األوضاع 

احلالية.
وقــال اجمللس العســكري في وقت ســابق 
وصفها  التي  للممارســات،  إنه سيتصدى 
بغير القانونية، التي تهدد األمن والســالمة 
العامة، مؤكدا عزمه على »حســم مظاهر 

االنفالت األمني والقانوني وردع املتفلتني«.

الصباح الجديد ـ وكاالت : 
املكتــب  عــن  بيــان  صــدر 
الصحفــي حلكومة مقاطعة 
 ، الروســية  نوفغورود  نيجني 
امس األحــد: »تدل  املعلومات 
املدققة على أن 89 شــخصا 
في  طبية  مســاعدة  تلقــوا 
حادث  جــراء  املستشــفيات 
44 شخصا  دزيرجينسك، هم 
من عمال املصنــع و45 آخرين 
من ســكان املناطــق احمليطة 

باملصنع«.
الصحفــي  املكتــب  أفــاد 
نيجني  مقاطعــة  حلكومــة 
نوفغــورود الروســية بارتفاع 

عدد املصابني جراء االنفجارات 
السبت  االول  أمس  هزت  التي 
مبدينة  للمتفجــرات  مصنعا 
تلــك  فــي  دزيرجينســك 

املقاطعة إلى شخصا 89.
مــن جهتــه أعلــن رئيــس 
املقاطعــة، غليب نيكيتني، أن 

16 شخصا ال
 يزالوا راقدين في املستشفيات 
حتى اآلن، حالة أحدهم حرجة 
والـــ15 اآلخــرون فــي حالة 

متوسطة الشدة.
وأضاف: »كلفت مبتابعة احلالة 
بشــكل  للمصابني  الصحية 
دائــم وتقدمي كل املســاعدة 

وتنحصر  لهــم.  الضروريــة 
تقليل  فــي  األطباء  مهمــة 
عواقــب هــذا اليــوم املرعب 
بالنســبة ملن وجد نفسه في 

مركز هذه الكارثة«.
ودوت أمس الســبت سلسلة 
مبصنــع  االنفجــارات  مــن 
»كريســتال« للمتفجرات في 
مدينة دزيرجينســك وســط 
الطوارئ  وزارة  روســيا. وقالت 
احمللية فيما بعد إن االنفجارات 
أثارت انــدالع حريق في مكان 
100 متر  احلادث على مساحة 
إلى  االنفجارات  تؤد  مربع. ولم 

وقوع ضحايا بشرية.

الصباح الجديد ـ وكاالت : 
قال حزب حتيا تونس العلماني 
الذي تأســس هذا العام امس 
االحد إنه انتخب رئيس الوزراء 

يوسف الشاهد رئيسا له، 
بتزعمــه  توقعــات  مؤكــدا 
للحزب قبل أشــهر قليلة من 

انتخابات برملانية ورئاسية.
ويضم احلزب عــددا من الوزراء 
في حكومة الشاهد ونوابا في 

البرملان. 
إن  احلزب  فــي  قياديون  ويقول 
منافســة حزب  الهــدف هو 
االنتخابــات  فــي  النهضــة 
أغلبيــة  علــى  واحلصــول 
مريحــة متكنــه مــن املضي 
فــي االصالحــات االقتصادية 

املعطلة.
ويأتي إعــالن احلزب اجلديد في 
املاضي  الثانــي  كانــون  يناير 
بني  اخلالفات  من  أشــهر  بعد 
قيادات حــزب نداء تونس الذي 
يقوده جنل الرئيس الباجي قائد 

السبسي.
وانضــم الــى احلــزب اجلديد 
عشرات النواب املستقيلني من 
حزب نداء تونس واملستشارين 
في البلديــات متهمني حافظ 
الرئيس  جنل  السبســي  قائد 
التونســي بأنه يسعى خلدمة 

مشروعه الشخصي.
وقالت مصادر سياسية لرويترز 
إن الشاهد ال ينوي االستقالة 
للوزراء  كرئيــس  منصبه  من 
انتخابه زعيمــا لتحيا  بعــد 

تونس.
ويقــود احلكومــة ائتالف من 
النهضة  العلمانيــني وحركة 
ولكن  املعتدلــة  اإلســالمية 
االئتالف أصبح هشــا ويواجه 
العديــد مــن الصعوبات في 
متريــر إصالحــات يطالب بها 

املقرضون.
وحظيت تونس بإشادة واسعة 
من الغــرب باعتبارها النجاح 
الذي  الوحيــد  الدميقراطــي 

حققه الربيــع العربي بعد أن 
بالرئيس  االحتجاجات  أطاحت 
بــن علي عام  العابدين  زيــن 
إثــارة اضطرابــات  2011 دون 
عنيفــة مثل التي شــهدتها 

سوريا وليبيا.
لكن منذ عــام 2011 أخفقت 
فــي       حل  حكومــات  تســع 
التي  االقتصاديــة  املشــاكل 
تعانــي منهــا تونــس والتي 
تشمل ارتفاع معدل التضخم 
نفاد صبر  والبطالة فضال عن 
املقرضني مثــل صندوق النقد 
الدولي الذي يحث تونس على 
خلفض  إصالحاتهــا  تســريع 

العجز.         
وتســعى القوى العلمانيـــة 
إلـــى تكويــن جبهــة قوية 
النهضــة  حــزب  ملنافســة 
اإلسالمـــي وهو أقــوى حزب 
وترشحـــه استطالعات الرأي 
احملليـــة للفوز في االنتخابات 

املقبلـة.

استقالة زعيمة 
الديمقراطي االشتراكي 

األلماني مع تراجع شعبية 

تجمع المهنيين السودانيين 
يتمسك بمطالبه ويدعو 

لدعم االعتصام

89 شخصا حصيلة المصابين جراء
 انفجارات مصنع الديناميت بروسيا

»تحيا تونس« حديث النشأة ينتخب
 رئيس الوزراء الشاهد رئيسا له

متابعة ـ الصباح الجديد :

أعلــن اجليش اإلســرائيلي في 
هاجم  أنــه  األحد  امــس  بيان 
مواقع عسكرية سورية ردا على 
قذيفتني صاروخيتني من  إطالق 
ســوريا باجتاه جبل الشيخ في 
أفادت  مرتفعات اجلــوالن، فيما 
وكالة األنباء السورية الرسمية 

»سانا« من جانبها،
الدفاعات اجلوية الســورية  أن   
تصــدت فجــر امــس األحــد 
»ألهداف جوية معادية« أُطلقت 
من إسرائيل باجتاه »مواقع« في 

جنوب غرب دمشق.
اإلســرائيلي  اجليــش  وقــال 
مواقع عســكرية  إنه هاجــم 
ردا على إطالق قذيفتني  سورية 
صاروخيتــني من ســوريا باجتاه 
مرتفعات  فــي  الشــيخ  جبل 
اجلــوالن التــي حتتلهــا الدولة 

العبرية.
وأكد اجليش في بيان أنه »يعتبر 
النظام السوري مسؤوال عن كل 
نشاط ضد إسرائيل انطالقا من 
األراضي الســورية وســيعمل 

بشكل حازم ضد أي اعتداء«.
قذيفتني صاروخيتني  أن  وأضاف 
أطلقتــا باجتاه جبل الشــيخ، 
موضحــا أن اجليش اســتهدف 
»بطاريتي مدفعية وعدة مواقع 
منطقة  في  واستخبارات  رصد 
بطارية  إلــى  باإلضافة  اجلوالن 

دفاع جوي من طراز إس إيه2«.
وتابــع أنــه »خالل الغــارات مت 
تفعيــل أنظمة الدفــاع اجلوي 
اإلســرائيلية في أعقاب إطالق 
قذائف مضادة لطائرات سورية 
دون رصد سقوط القذائف داخل 

إسرائيل«.
الوزراء  رئيس  ومن جهته، صرح 
نتانياهو  بنيامني  اإلســرائيلي 
اإلســرائيلي  بالقصف  أمر  أنه 
ردا على إطالق القذيفتني. وقال 
»لن نســمح بإطالق النار على 

أراضينا«.
ومن جانبها، أفادت وكالة األنباء 
»سانا«،  الرســمية  الســورية 
أن الدفاعــات اجلوية الســورية 
تصــدت فجر األحــد »ألهداف 
من  أطلقت  معاديــة«  جويــة 
إســرائيل باجتــاه »مواقع« في 

جنوب غرب دمشق.
مصدر  عــن  الوكالة  ونقلــت 
عســكري قوله إنه » من فجر 
بعض  ظهــرت   ، األحــد  امس 

األهداف اجلويــة املعادية قادمة 
من اجتاه اجلوالن احملتّل«.

وأكد املصدر »على الفور، قامت 
بالتصدي لها  دفاعاتنا اجلويــة 
وإســقاط  والتعامــل معهــا 
الصواريــخ املعادية التي كانت 
تســتهدف مواقعنا في جنوب 

غرب دمشق«.

سقوط قتلى وجرحى
وأسفرت الضربات التي شنتها 
محافظــة  علــى  إســرائيل 
األحد  فجر  السورية  القنيطرة 
قتلى هم  عن سقوط عشــرة 
ثالثة جنود من ســوريا، وسبعة 
مقاتلني موالني من جنســيات 
غير سورية، حسبما أفاد املرصد 

السوري حلقوق اإلنسان.
وقــال املصــدر » جــدد العدو 
الصهيوني عدوانه بإطالق عدة 
صواريخ باجتــاه ريف القنيطرة 

الشرقي«، 
»العدوان أسفر عن  أن  موضحا 

ارتقــاء ثالثة شــهداء وإصابة 
ســبعة جنود آخريــن بجراح ، 

وبعض اخلسائر املادية«.
الســوري  املرصد  قــال  كمــا 
إن  أيضــا،  اإلنســان  حلقــوق 
صواريخ اســتهدفت »متركزات 
لإليرانيني وحزب  ومســتودعات 
ضمــن  تقــع  اللبنانــي  اهلل 
قطاعات عسكرية تابعة لقوات 
النظام« في منطقة الكســوة 

في جنوب غرب العاصمة.
األعوام  في  إســرائيل  وكثفت 
األخيــرة وتيــرة قصفهــا في 
ســوريا، مســتهدفة مواقــع 
للجيش السوري وأهدافا إيرانية 

وأخرى حلزب اهلل اللبناني.
على صعيد ذي صلة، شــهدت 
ساحات املســجد األقصى يوم 
املصلني  بــني  مواجهات  األحد 
وقوات األمن اإلســرائيلية التي 
كانت ترافق إســرائيليني دخلوا 
إلى ساحات املســجد من باب 
عمر  الشــيخ  وقال  املغاربــة. 

املســجد  مديــر  الكســواني 
»اقتحــام  لرويتــرز  األقصــى 
املسجد األقصى املبارك وبأعداد 
كبيرة مــن املتطرفني جتاوز 800 
جاء بقرار سياسي من احلكومة 

اإلسرائيلية«.
وأضــاف ”إســرائيل تريد تغيير 
الراهن(  )الوضع  الستاتســكو 
الذي مينع دخول جوالت سياحية 
خالل العشــر األواخر من شهر 

رمضان املبارك“.
وأوضح الشــيخ الكسواني أن 
اإلسرائيلية  الشــرطة  »قوات 
اعتــدت  اخلاصــة  والوحــدات 
في  واملعتكفني  املصلــني  على 

املسجد األقصى املبارك«.
فيديــو  لقطــات  وأظهــرت 
نشــرت على مواقــع التواصل 
االجتماعــي حلظــة اقتحــام 
القــوات اإلســرائيلية للجامع 
الصوت  قنابل  وإلقــاء  القبلي 
داخله فيما قام املصلون بإلقاء 
كل ما وقع حتــت أيديهم مثل 

الكراسي وغيرها.
وقالت مصادر فلســطينية إن 
اعتقلت  اإلســرائيلية  القوات 
خمســة مــن املصلــني مــن 
ســاحات املســجد األقصــى 
من  وثالثة  فلســطينيان  وهم 

جنسيات أخرى.
وقال الشــيخ الكســواني »إن 
الذيــن اقتحمــوا  املتطرفــني 
والرقص  بالغناء  قاموا  املسجد 
داخل ساحات املسجد األقصى 
وقــال  املصلــني«.  الســتفزاز 
املتحــدث  روزنفيلــد  ميكــي 
باســم الشرطة اإلســرائيلية 
في تغريــدة على تويتر »اتخذت 
الشــرطة إجــراءات أمنية في 
جبل الهيكل بعــد اضطرابات 
أثارهــا العــرب هــذا الصباح. 

الوضع حتت السيطرة«.
اإلسالمية  األوقاف  دائرة  وقالت 
القــوات  ان  القــدس  فــي 
خليل  على  اعتدت  اإلسرائيلية 
الترهوني أحد حراس املســجد 

االقصى بالضرب املبرح.
عضو  التميمــي  أحمــد  وقال 
ملنظمة  التنفيذيــة  اللجنــة 
التحرير الفلســطينية ورئيس 
واجملتمع  اإلنســان  حقوق  دائرة 
املدنــي فــي بيــان »إن قــوات 
اخلطوط  كافة  جتاوزت  االحتالل 
احلمراء بتجرؤها على املســجد 
األقصى في حرمة شهر رمضان 
املبارك واالعتــداء على املصلني 
وإصابة  بالقوة  منه  وإخراجهم 
الكثير منهم وإغالق املســجد 
احلديدية  بالسالســل  القبلي 
وإدخالهــا للمئات من عصابات 
إلــى ســاحاته  املســتوطنني 
املصلني  باستفزاز  قاموا  والذين 
بأســاليب مختلفــة«. واعتبر 
التميمــي أن »هــذا العــدوان 
املبيتة  النوايا  إلى  يؤشر  اجلديد 
األقصى  املســجد  لتقســيم 
متهيدا للسيطرة عليه وتهويده 
كما حصل مع احلرم اإلبراهيمي 

الشريف في اخلليل«.

نتنياهو امر بقصفها بالصواريخ

10 قتلى في سوريا ومواجهات بين المصلين 
وقوى االمن اإلسرائيلية في المسجد األقصى

تعتبر الحكومة 
االسرائلية النظام 
السوري مسؤوال 

عن كل نشاط ضد 
إسرائيل انطالقا 

من األراضي 
السورية وسيعمل 
بشكل حازم ضد 

أي اعتداء
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بغداد - الصباح الجديد:
اســتقرت أســعار صرف الدوالر فــي بورصة 
الكفاح واألســواق احمللية امــس األحد، )2 ايار 

.(2019
وســجلت أســعار بورصة الكفــاح – بغداد 
119,900، وهي نفس االســعار ليوم اول امس 

السبت.
اما أســعار البيع والشراء في محال الصيرفة: 
ســعر بيع الدوالر = 120.500 دينار وسعر شراء 

الدوالر = 119.500 دينار.

بغداد - الصباح الجديد:
أعلــن مصــرف الرافديــن امس االحــد، عن 
اطالق قروض تشــغيلية الى اصحاب الفنادق 

السياحية تصل الى 50 مليون دينار.
وقــال املكتب االعالمــي للمصرف فــي بيان 
تلقت »الصباح اجلديد« نسخة منه انه »باشر 
باطالق قروض تشــغيلية الى اصحاب الفنادق 
الســياحية تصل الى 50 مليــون دينار وبفترة 

إمهال ملدة ثالثة اشهر«.
واضاف ان »التســديد لألقساط يكون بشكل 
شــهري وبعد انتهاء مدة اإلمهال مباشــرة«، 
مبينــا ان »الهدف من منطلــق حتريك عجلة 

االقتصاد الوطني«.
يذكر ان مصرف الرافدين باشر ومنذ عام 2016 
مبنح قروض وسلف للموظفني واملواطنني وفق 

اليات وضوابط معينة.

بغداد - الصباح الجديد:
أظهرت بيانــات البنك املركــزي العراقي ارتفاع 
قيمة مبيعات العملة األجنبية في املزاد املنعقد 

يوم امس االحد.
وذكر بيــان للبنــك، ان »املبيعــات ارتفعت إلى 
152.45 مليــون دوالر، مقارنــة مببيعات مزاد يوم 
اخلميــس املاضي والبالغــة 145.06 مليون دوالر، 

بزيادة قيمتها 7.39 مليون دوالر«.
وبلغ ســعر الصرف 1190 ديناراً لكل دوالر، وفقاً 
لبيانات البنك املركزي، في املزاد املنعقد مبشاركة 

28 مصرفاً، إلى جانب شركة حتويل مالي.
وذكر البنك املركزي، أن املبيعات املنفذة هي نتائج 
يوم األحد القــادم، مبينا أن إجمالي البيع الكلي 

بلغ 175.41 مليون دوالر.

استقرار سعر صرف 
الدوالر في بغداد

اطالق قروض بقيمة 50 
مليون دينار ألصحاب الفنادق

ارتفاع مبيعات 
المركزي العراقي 

بغداد - الصباح الجديد:

التخطيــط  دائــرة  اعلنــت 
التجارة عن  بــوزارة  واملتابعــة 
الوزارة  استنفار اســطول نقل 
ملناقلة احلنطة املسوقة محليا 

بني احملافظات وحسب احلاجة.
الدائرة  عــام  مدير  واوضحــت 
ابتهال هاشــم صابــط بانه مت 
االيعــاز الى اقســام النقل في 
الشــركات مــن خالل قســم 
النقل املركزي احد تشــكيالت 
هــذه الدائرة باســتنفار كامل 
جهــد النقل من اجــل مناقلة 
احملافظات  بــني  احمللية  احلنطة 
وحســب احلاجة ووفقا للخطة 
قبل  املعــدة من  التســويقية 
الشركة العامة لتجارة احلبوب 
بعملية  االســراع  اجــل  مــن 
ضمن  توزيعها  بغيــة  الطحن 
مفــردات البطاقــة التموينية 
الغذائية  املــادة  تعــد  والتــي 

الرئيسية في املائدة العراقية.
من جانبها شددت صابط على 
اقســام النقل كافــة بااللتزام 
الشاحنات  بتوجيه  باالســراع 
وباسرع  اليهم  املوكل  للواجب 
وقت خصوصا مبا يتمتع به هذا 
املوســم بغزارة في االنتاج من 

احلنطة احمللية. 
بحثت  متصــل  صعيــد  على 
العامــة لتصنيــع  الشــركة 
احلبوب  فــي وزارة التجارة الية 
تطويــر كفــاءة مطاحنها في 
وتعزيز  رفــع  وامكانية  بغــداد 

طاقاتها االنتاجية.
وقال مدير عام الشركة حسني 
مبــدراء  لقائه  خــالل  ســامي 
مطاحن الشــركة فــي بغداد 
موضحا بان اللقاء تناول ســبل 
تطوير كفاءة مطاحن الشركة 
االنتاجية  طاقاتها  ورفع  وتعزيز 
اســتيعاب  في  للمســاهمة 
احلبوب املســوقة خالل املوسم 

احلالي وحتقيق انسيابية التوزيع 
في قواطع التجهيز ضمن حدود 

العاصمة بغداد .
وشــدد املدير العام على ضرورة 
االداء  اجلاد لتحســني  العمــل 
للمالكات  االمثل  واالســتغالل 
العاملني  من  واالداريــة  الفنية 
فــي قطاع الطحــن احلكومي 
االجتماع  جــرى خــالل  كمــا 
الــذي حضــره معاونــا املدير 
العــام الفنــي واالداري و مدراء 
االداري  والقسم  الفني  القسم 
واخملــازن االســتماع الــى اهم 
املشــاكل واملعوقات التي ميكن 

ان تعرقل ســير العمل وتنفيذ 
خطــة الشــركة فــي االنتاج 
والتوزيع ، واعــدا بايجاد احللول 
الســريعة لتلك املشاكل وفقا 
للصالحيات واالمكانات املتاحة.
واكد املدير العــام على اهمية 
التنســيق مــع شــركة جتارة 
احلبــوب فــي اجــراء املناقالت 
العاجلــة للحنطة املســوقة 
باحملافظات التي شــهدت وفرة 
فــي الكميــات املســوقة الى 
احملافظــات التــي لم تباشــر 
بعملية التسويق حلد االن وذلك 
بناءا على توجيهات وزير التجارة 

العاني   هاشم  محمد  الدكتور 
للوزارة   االقتصــادي  والوكيــل 
لتالفــي حــاالت التفــاوت في 
توزيع الطحــني وتوحيد فترات 

التجهيز بجميع احملافظات. 
مــن جانبها اعلنت الشــركة 
العامة لتجارة احلبوب في وزارة 
التجارة عن اســتمرار ســايلو 
الرفاعي بتسلم احلنطة احمللية 
والبدء  الفالحني  املســوقة من 
االهليــة  املطاحــن  بتجهيــز 

باحلنطة للحصة الرابعة.
وقــال مديــر عــام الشــركة 
املهندس نعيم محيسن جبر ان 

اجمالي كمية مامت تسلمه من 
احلنطــة بانواعها في صومعة 
 (60,934,180( بلغــت  الرفاعي 
اجمالي  بلــغ  فيما  الف طــن 
تســويق  مركز  في  املســتلم 
مطــار دهيمــي )31.228.160) 
املســتلم  اجمالي  ليكون  طنا 
من احلنطة احمللية املستلمة في 
التقرير  هذا  اعداد  لغاية  املوقع 
(92.162.340( طنــا ، مبينا بانه 
مت البدء بتجهيز خلطة احلنطة 
االهلية  للمطاحــن  اخملصصة 
وحســب  الرابعــة  للحصــة 
النســب املقررة من قبل  قسم 

السيطره النوعية .
من جانــب اخر اشــار جبر الى 
قيام سايلو احللة القدمي بتجهيز 
مطحنة السالم باحلنطة احمللية 
لطحنها وجتربــة اخلبازة عليها 
، مؤكــدا  بــان نتائــج عملية 
الطحــن للحنطة احمللية كانت 
ناجحة  كما متــت جتربة اخلبازة 
علــى النموذج وباشــراف مدير 
ومدير  احلبوب  تصنيع  شــركة 
الرقابــة التجاريــة حيث كانت 
للمواصفات  مطابقه  النتيجة 
املنتج  املطلوبة من حيث جودة 

احمللي. 

بحثت تطوير كفاءة مطاحنها ورفع طاقاتها االنتاجية

التجارة تستنفر اسطولها لمناقلة الحنطة 
المسوقه محليا بين المحافظات

اكدت وزارة التجارة 
على استنفار كامل 
جهد النقل من اجل 
مناقلة الحنطة المحلية 
بين المحافظات وحسب 
الحاجة ووفقا للخطة 
التسويقية من اجل 
االسراع بعملية الطحن 
بغية توزيعها ضمن 
مفردات البطاقة 
التموينية

أحد حقول احلنطة

الصباح الجديد - وكاالت: 
بدأ ســريان "اتفاق منطقــة التبادل 
وهو مشــروع  القارية  )زليــك(  احلر" 
بهدف  االفريقــي  لالحتــاد  محــوري 
بالقــارة ورفع  النهــوض اقتصاديــاً 
التجارة البينية األفريقية 60 في املئة 
بحلول عام 2022، كمــا أعلن االحتاد 

االفريقي.
وكتــب مفــوض االحتــاد االفريقــي 
البرت موشــانغا  للتجارة والصناعة 
في تغريدة: امس االحد "انها مرحلة 
تاريخية. بدأ سريان اتفاق زليك اليوم، 
التزام شــجاع  ونحن نحتفل بنجاح 
وبرغماتــي وقاري من اجــل االندماج 

االقتصادي".
ولكن "املرحلة العمالنية" ستتم في 
7 متوز )يوليو( املقبل خالل قمة االحتاد 
االفريقي في نيامي وبعد االنتهاء من 
التحكيم  آليات  مثل  أساسية  أدوات 
وحتديد قواعد املنشــأ للسلع وآليات 
وسوء  الفســاد  مثل  عقبات  "ازالة" 

دولة   52 ووقعــت  التحتية.  البنيــة 
عضواً في االحتــاد االفريقي من أصل 
55 دولة، اتفاق اقامة منطقة التبادل 
احلر منذ آذار )مــارس( 2018، لكن مع 
غيــاب نيجيريــا، أكبــر اقتصاد في 
القــارة. ويحتاج دخــول االتفاق حيز 
وابالغ  22 عضــواً  التنفيــذ تصديق 
املنظمة رســمياً بذلك. وحصل ذلك 
في 29 نيسان )أبريل( املاضي، ما فتح 
الباب لسريانه بعد 30 يوماً من ذلك، 

بحسب قوانني منطقة التبادل احلر.
ومنذ 29 نيســان، صادقــت بوركينا 
فاسو وزميبابوي، ما رفع عدد املصادقني 
الى 24، بينهم كبار القارة مثل جنوب 
أن  واثيوبيــا. ويفترض  افريقيا ومصر 
تؤدي منطقة التبــادل احلر الى الغاء 
تدريجي للرسوم اجلمركية بني الدول 
االعضاء ما سيشــجع التجارة داخل 
القارة ويتيح للبلدان االفريقية التحرر 
من منط اقتصادي يتميز بتركيز مفرط 

على استغالل املواد االولية.

وتوقع االحتاد االفريقي أن يتيح تطبيق 
االتفاق زيادة بنحو 60 في املئة بحلول 
البينية  التجارة  2022 في حجم  عام 
االفريقية. يُذكر أن 16 في املئة فقط 
من جتارة الدول االفريقية تتم مع دول 

أخرى في القارة.
وفي حال وقعت الدول االعضاء الـ55، 
االتفاق فذلك سيفتح سوقاً من 1.2 
نــاجت اجمالي  بليون مســتهلك مع 
يفــوق 2.5 تريليــون دوالر دوالر. ويرى 
املدافعون عن االتفاق أنه سيســاعد 
فــي تنويــع االقتصــادات االفريقية 
وتصنيــع القــارة مع توفيــر منصة 
اتفاقات  أفضل بشأن  لتفاوض  فريدة 
جتاريــة مع الــدول والكيانــات خارج 
القارة. لكن هذا التفاؤل ليس موضع 
اجماع، إذ يقول منتقدو املشــروع أن 
للبنية  املتردي  الوضع  مثل  مســائل 
التحتية للنقــل ونقص التكامل بني 
االقتصــادات االفريقية تعرقل تنمية 

التجارة البينية االفريقية. 

بغداد - الصباح الجديد:
اعلــن مستشــار رئيــس مجلس 
الــوزراء عبداحلســني الهنني امس 
االحــد، ان مجلــس الــوزراء اتخذ 
قــرارات فوريــة في مجــال دعم 
في  الكهربائية  املنطومــة  وتعزيز 
والنجف،  الديوانيــة  محافظتــي 
فيما اشــار الــى ان التجهيز في 
البالد وصلت الى 18 الف ميغاواط.

وقــال الهنني في بيــان صدر على 
الطاقة  محطــات  تفقده  هامش 
والنجف  الديوانية  محافظتي  في 
بتكليف مــن رئيس مجلس الوزراء 
عــادل عبــد املهــدي »عقدنا فور 
وصولنا اجتماعا موســعا لقطاع 
مبحافظة  الكهربائيــة  الطاقــة 
الديوانيــة فــي موقــع محطــة 
وكيل  مبرافقة  الغازيــة،  الديوانية 
وزير الكهرباء للنقل والتوزيع ومدير 
عام الدائرة الفنية في الوزارة ومدير 
عــام مركز الســيطرة والتحكم، 
واتخذنا عددا من القرارات الفورية«.

واضــاف ان »هــذه القــرارات في 
مقدمتهــا حــل مشــكلة اخلط 
الناقل عفك شــرق الديوانية ١٣٢ 
KV ، وحسم موضوع متويل عقد ٧٨ 

نت حيث مت التوجيــه بتعزيز مبلغ 
االعتماد بزيادة 25 مليون دوالر للبدء 
وإزالة حجة شــركة  بالعمل  فورا 
بالعمل  املباشــرة  ســيمنز بعدم 
لهذا املشــروع املهم في محافظة 
الديوانية، اضافة الى املوافقة على 
ربط محولتني متنقلتني على خط 
قادســية /غمــاس KV 33 لتأمني 
تغذية مســتمرة ملغذيــات زراعة 
الشلب لتغطية اخلطة الزراعية ».

وتابــع الهنني »بعــد انتقالنا إلى 
محافظ  ولقاءنا  النجف  محافظة 
النجف االشــرف لؤي الياسري في 
موقع محطة النداء عقدنا اجتماعا 
بحضور  الكهرباء  لقطاع  مشابها 
رئيس جلنة  احملافظة  عضو مجلس 
الطاقــة، ومت اتخــاذ عــدة قرارات 
تخص قطاع كهرباء النجف، منها 
مايخــص معاجلة معوقــات إجناز 
لفك   KV  33/132 النــداء  محطة 
االختناقات فــي محافظة النجف 
ومت حل اإلشــكاالت املالية واإلدارية 
إلجناز املشــروع منتصف الشــهر 
احلالي، وقرار بتجهيز احملافظة فورا 
مبحولــة قدرة، KV 33/132ســعة 
في محطة  لتنصيبهــا   MVA 50

مدينة  اختناقــات  لفــك  الكوفة 
الكوفة وضواحيها«.

واكد الهنني »وصول زيادة التجهيز 
إلى مســتويات قياسية في البالد 
الى  الفتا   ،»18000MW إلى  وصلت 
االختناقات  نعمل على حــل  »اننا 
والتفاوت في التجهيز بني منطقة 

وأخرى بانتظام«.
ودعا الهنني الى »ترشــيد الطاقة 
بأقل ما ميكن  الكهربائية ألدامتها 
من االنقطاعــات، من خالل إطفاء 
االنارة وأجهزة التكييف الزائدة عن 
احلاجــة وضبط أجهــزة التكييف 
على )24 درجة مئوية( وهي الدرجة 
والتي  اإلنســان  لصحة  املالئمــة 
لو التــزم جميــع العراقيني بهذه 
الدرجة النخفض االستهالك بأكثر 
من 3000 ميغاواط مما يعزز استمرار 

التيار الكهربائي دون انقطاع«.
واكــدت وزارة الكهربــاء، فــي 24 
نيســان املاضي، ان حجم الطاقة 
فــي الصيــف املقبــل ســيكون 
االعلى فــي تاريخ العــراق، مبينة 
ان الـــعـــــراق يستورد حاليا ما 
مكعب  قدم  مليون   28 من  يقارب 

من الغاز يوميـا. 

بدء سريان اتفاق منطقة 
التبادل الحر القارية في أفريقيا

مجلس الوزراء: قرارا ت فورية لتعزيز 
المنظومة الكهربائية في الديوانية والنجف 

رفع التجارة البينية األفريقية 60 % بحلول 2022
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يوسف عبود جويعد 
 

من  احلارثية  الروائية جوخــة  جعلت 
روايتها )سيدات القمر( ساحة تشبه 
الى حد بعيد، ساحة كرة القدم، من 
يدخل في متنها عليــه أن يلعب، أن 
يركــض، أن يتحــرك، أن يكون له دور 
بــارز وواضح، اليوجد فــي هذا النص 
شخوص الحاجة لهم، كلهم ضمن 
االحــداث، وضمــن الســياق الفني، 
وضمن حركة الســرد، ومبنى النص، 
وحكاية  وشخوص،  مكان  رواية  وهي 
ألُناس عاشــوا فــي بلــدة العوافي 
الُعمانيــة، التــي لهــا وقــع وتأثير 
واضح في ذهــن وعقل وروح الروائية، 
التــي زجتنا وســطهم بني شــيخ 
وتاجر، وعبيد، وأحرار، ونســاء من كل 
مقتضيات  وفي  حياتهن  لون،ميارسن 
التي  البلدة،  وتقاليد وطقوس هــذه 
إســتطاعت الروائية أن متسكها من 
أطرافهــا وتفرشــها في ســاحتها 
الســردية لتطلق شخوصها ميضون 
هذا  وفق ســياق  حيواتهم  بتقــدمي 
النص، ومــا تقتضيه حركة االحداث 
وثيماتهــا، وقد إختارت لغة ســردية 
برائحة  ومعجونة  وخفيفة  بسيطة 
االرض التــي انبثقت منهــا، كونها 
مطعمة بلغتهم وأســاليب التحاور 
فيما بينهم،وكذلك طعمتها ببعض 
هذه  وتّثبت  تّرســخ  التــي  املفردات 
البيئة وجتعلها أكثــر قرباً للمتلقي، 
ليكون معهم في خضم حركة دؤوبة 
تشــبه حركة خلية النحل التكل وال 
متل، لتضمــن التفاعل الذي يجب أن 
يتحقق بني الروائي – السارد – النص 
– املتلقي ، وتضمن ايضاً أن تتعاشق 
تلك العناصر، لكــي تتيح لها حرية 
وتقدمي  الســرد،  أكبر فــي عمليــة 
احلكايات،، فمن دخل هذا النص عليه 
أن يؤدي دوره بالشكل املطلوب، فهي 
) وأقصد الروائية( تنســج عاملها في 
على  وتشــرف  أمامها،  النــص  هذا 
حتركاتهم وكأنها حتاســب من يكون 
كســوالً، أو من يتقاعس فــي تأدية 
مهمامه املوكلة اليه، وفي ذلك ســر 
من أسرار نضوجها، ورغم أن أحداثها 
ال تســتند على بؤرة كبيرة وواسعة 
ذات مســاحة من تلــك التي تخلق 
صراعات كبيــرة داخل النص، لكنها 
تســتعرض أمامنا واقع حيــاة بلدة 
العوافي بكل تفاصيلها، وقد إختارت 
في عمليــة التدوين وتقدمي احلكايات 
التي تنضــوي في ثنايا هــذا النص 
بزواية نظر وأســلوب فنــي فيه من 
احلداثة والتطور الشيء اجلديد والذي 
يفضي الى وجــود جهد فني واضح، 
وذاكرة حديدية ملفتة للنظر، كونها 
متســك بالتفاصيــل الدقيقة ومدى 
باملاضي  اآلنية  الواقعــة  تلك  إرتباط 
فتستحضرها لتكون مكملة لها، ثم 
تعود لتكملة حركة االحداث وتنطلق 
واملاضي،  احلاضــر  بني  ومــرات  مرات 

وأحياناً تكون مع املاضي لتستحضر 
الى املاضي  الوقائع اآلنية فتسحبها 
املاضي  لتقدمها من هناك من عمق 
االحداث  ديدن  الســحيق وهكذا هو 
والتحركات التي تدور في ثناياه، كما 
جند في هذا النص املستقطع من منت 

الرواية: 
)حني خــرج أبوها مــن الغرفة بكت 
الــى  ميــا  فحملتهــا  الرضيعــة 
صدرها،هل تشبهها فعالً؟،بعد ثالثة 
وعشرين سنة حني ستكسر هاتفها 
النقــال وتضربها لن يكــون بينهما 
أي شــبه،اال في الســمرة والنحافة، 
ســتكون لندن أطول وأجمل وحكاءة 
لدرجة الثرثرة، ســتكون هذه الغرفة 
مالذ جدها في ستينياته،وقد تالشى 
االزرق الزيتــي وحل محله صبغ مائي 

خفيف( ص53 
وهكــذا فأن عمليــة حتريك االحداث 
التأتي بصورة منتظمة من املاضي الى 
التالعب  الروائية  وإمنا عمدت  احلاضر، 
تســتحضر  الطريقة  بهذه  باالزمنة 
املاضي مع احلاضر وتستحضر احلاضر 
مقتضيات  وحســب  املاضــي  مــع 
احلكايــة واالحداث التــي تدور، فهي 
تقدم لنــا وقائع حياة هــذه الغرفة 
ومن ســكنها وكيف كانت؟ وكيف 
ســتكون، ألن حركة املكان هو اجلزء 
االهمية  الروائية  لدى  الذي يشــكل 

االولى التي تعتبره قاعدة لالنطالق. 
الذين ليس لهم  أن الشخوص  وكما 
الزم داخــل االحــداث ال حتتاجهم وال 
تريد أن يدخل الســاحة اال ملن يلعب، 
فالســاحة أعدت للحركة، فإن على 
املتلقــي أن يكــون ذات ذهــن متقد 
ومواضب علــى متابعة االحداث دون 
احلكاية  بتفاصيل  يلم  كســل لكي 
ويعــرف املكان الــذي ضم مجموعة 
كبيرة من الشخوص، الشيخ سعد، 
والتاجــر ســليمان، وعــزان، ولندن، 
أم  وعنكبوت  وعبــد اهلل،  وحفيظة، 
حفيضة العبدة سوداء اليشرة التي 
لتلــد حفيظة  افريقيا  قدمت مــن 
فتكــون آمــة لدى شــيخ ســعد، 
وأســماء، وخولة شقيقات ميا، ومرمي 
يوســف،والقاضي  القاضــي  زوجة 
يوســف ، لكل هــؤالء وغيرهم لهم 
خكايات تدور أحداثها ضمن االحداث 
الرئيســية حكاية ميا وإبنتها لندن، 
وحكايــة املكان بلــدة العوافي الذي 
كان ينشر ســحره بني السطور، من 
عن  دقيقة  بتفاصيــل  رفدنــا  خالل 
العادات والتقاليد وســبل احلياة في 
البلــدة، فكل مــكان في هذه  هذه 
البلــدة يتحرك مع الشــخوص وفق 
الســياق الفني ليكــون حاضراً في 
املاضــي، ويكون ماضيــاً في احلاضر، 
بتحركات آنية غيــر مطولة كما ورد 

ذكره سالفاً.
لم تكن  االحــداث التي تدور في منت 
هذا النص، قد تعاملت معها الروائية 
السرد  حلركة  التقليدي  السياق  وفق 

العمودي أو االفقي، وإمنا يشــبه الى 
حد بعيد رج احلصى فــي اإلناء الذي 
يتيح ويضمن حتركهــا جميعها دون 
ان تتخلف او تتوقــف أي حصاة من 
احلركة الدائبة، وبهذه الطريقة يكون 
مسار السرد مســتمراً في الصعود   
وحتريك االحداث والشخوص بطريقة 

الرج التصاعدي. 
كما جتدر اإلشارة هنا الى وجود اوجه 
تشــابه كبير بني هــذا النص، ورواية 
الراوي،  للروائية شهد  بغداد(  )ساعة 
حيث أن كال النصني قد اتخذا املكان 
والشخوص سياق عمل إلعداد النص، 
أي انهما روايتا مكان وشخوص، اال أن 
الروائية جوخة احلارثي جعلته مغايراً 
متاماً من حيث املكان والشخوص مع 
اإلختالف الواضح فــي طبيعة حياة 
كل بيئــة، واإلســلوب الفنــي الذي 

إختارته في معاجلاتها الفنية. 
وهكذا فإننا نكون مع ميا وهي تناجي 
ربها وتقســم له به، بأن ســتواظب 
علــى الصالة إذا حظيــت برؤية فتى 
أحالمهــا )علي( مرة اخــرى، وال تريد 
شيئاً سوى رؤيته، اال أنها تستسلم 
بصمت رهيب وســكون غريب للزواج 
من أبن التاجر ســليمان دون أن تبدي 

أي إعتــراض، وهكذا جند إســتغالل 
املعروضة لكي تكون  اآلنية  اللحظة 
االحداث،  نحو  منتشر  بشكل  طوافاً 
فبينما كانت ميا تعيش حالة اخملاض 
لوالدة لندن، تتذكــر حديث إمها عن 
عمليات والداتهــا ألبناءها فهي إبنة 
شــيخ ومن املعيب أن تلد وهي راقدة 
على السرير عليها أن تلد وهي واقفة 
ودون أن ينكشــف جسدها على أحد 
حتى على الداية التي تولدها، وهكذا 
يســقط اجلنني بعد مخاض عســير 
لســتقبله الداية من بني ســاقيها، 
ثم تعود إلختيها اسماء وخولة وهن 
وكيف  والعرس  الــزواج  عن  يتحدثن 
إنهــا ســتفارقهن، ثم تغــور أكثر 
لتتذكر فارس احالمها الذي لم تشبع 
من رؤيته، ثم تنطلق الى املســتقبل 
لنرى لندن وقد كبرت ودرست وتزوجت 
وفشل زواجها، وهكذا هو ديدن حركة 
السرد داخل هذا النص، كما تتضمن 
تلك االحداث العادات والتقاليد وطرق 
التعامل مع املــرأة حديثة الوالدة،أي 
)النفســاء( والطعام الــذي يجب ان 
تتناوله وامور كثيرة اخرى ستجدونها 

عندما تتابعون النص. 
وهكــذا نكتشــف أن عملية زيجة 

البنات في هذه البلدة، تتشــابه فإن 
مــرمي تزوجت القاضي يوســف بذات 
الطريقــة، حيث احضــرت لها أمها 
اقــراط وحلــى من فضــة واخبرتها 
بزواجها منه، وعندمــا زفت اوصتها 
امهــا ان التكــون بطيخــة جاهرة 
وتستسلم بسرعة وعليها أن تقاوم، 
وهكذا ظلت شــهر كامل تقاوم من 
أجل أن الينال منها ولكنها في االخير 

إستسلمت. 
وكذلك نعيش تفاصيل كبيرة وممتعة 
وغريبة عن حياة عنكبوتة ام حفيظة 
ورحلتها من افريقيا الى بلدة العوافي 
، وحيــاة هالل والد التاجر ســليمان، 
الذي  االسلوب  ميا،بذات  إسرة  وحياة 
إتخذتــه الروائيــة دليــل عمل فني 

حلركة السرد. 
املــوت كحالة  توظيــف  كما جنــد 
النص،  باالحداث وفــي منت  مرتبطة 
لكون هؤالء الذين رحلوا الى امللكوت 
االعلــى، كان لهم دور فــي مجريات 
النص، كما سوف نكتشف ذلك في 

املقطع االخير من الرواية: 
) أخذ أبي الصوط من يدي ،ورماه في 
البحر،قلت لــه » لكنك ميت، كيف 
عدت؟« فمضى ولــم يلتفت صحت 
فيه » خذه معــك، خذ محمد معك 

يا ابي« 
أظلمــت الدنيــا، ســمعت صــوت 
ســيارتي وهي تنطلق مبتعدة، حملت 
لندن خلف املقود، حملت محمد بني 
ذراعــي، وفكرت أنه مثل الســمكة، 
اقتربــت من البحــر الهائج، وغصت 
فيه حتى صــدري، حني فتحت ذراعي 
انزلق محمد مثل السمكة، ورجعت 

دون ان ابتل( ص 228 . 
وهكــذا نكتشــف معالــم التميز 
الفني  واجلهــد  الفنية،  واملعاجلــات 
الواضــح من لــدن الروائيــة جوخة 
الروائي  الســردي  نصها  في  احلارثي، 
)سيدات القمر( الذي حاز على جائزة 
البوكر مان العاملية لعام 2019، ألنها 
إستطاعت أن تدور دفة االحداث  بذهن 
وذاكرة متقدة لتلــم بكل تفاصيله 
وتعبر حدود القيود التي طاملا خشاها 
السارد، وتنطلق بكل حرية ومبساحة 
العوافي  بلدة  واســعة تســع حياة 
املعروضة  للصــورة  اللحظة  فتقدم 
مع كل تشــظياتها التي تنتشر الى 
املتلقي بكل  يلــم  كل اجلهات لكي 
ما حدث فهي تضع الشــخوص في 
هذا املكان، كما يحدث في الســاحة 
الرياضية لكرة القدم، وما أن تنطلق 
صافرة البدء يتحرك اجلميع دون تلكؤ 
او كســل لتكون حركة السرد دائرة 

بكل قدراتها. 

للنشــر  االداب  دار  إصــدارات  مــن 
والتوزيع لعام 2019 

البد من وضع عالمات اســتفهام كبيــرة وكثيرة امام 
ثقافات العالم، ال بــل امام تاريخ ثقافة كوكب االرض 
برمتــه وقد دخل االن في دائرة الشــك: الفلســفات 
القدمية واحلديثة، املعارف واالفكار واملعتقدات واالديان 
معظمها جعلت االنسان ســيد الكون وخليفة اهلل 
على االرض، بضمنها فلسفات االحلاد والوجودية التي 
اعطت االنســان ســلطة قيادة العالم، وليس آخرها 
مقولة نيتشه الشهيرة: مات اهلل فتربع ايها االنسان 

على العرش.
لكن بعض االديان القليلة والنادرة كشفت عدم اتزان 
عقل االنسان وتقلباته وميوله االستحواذية اجتاه من 
يشاركه احلياة، هذه اديان صامتة مثل الشجرة ال تثير 
عواصف غبارية وال تخلف وراءها ضحايا )شــهداء( وال 
زوابع روحية، لذلك قيدت االنسان وارغمته على احترام 
حيوات النبات واحلشــرات واحليــوان، واحترام حتى ما 
يســمى باجلماد من جبال وانهار وصحارى، اذ ال يوجد 
شــيء ميت وال يوجد فناء وعدم، اجلميع يؤدي دوره في 
تناغم خليــة لرفد طاقة الكون من حبــة الرمل الى 
اكبر مجرة، حياة النملة ليســت اقل اهمية من حياة 
االنسان وضرورة وجود العنكبوت تساوي ضرورة وجود 
الفيل، ال توجد مراتب عليا ومنــازل دنيا للمخلوقات، 
انهارت نظريات الصــراع والتفوق والبقاء لالقوى حتى 
صارت مجرد اســاطير تضاف الى اســاطير احلضارات 

البدائية االولى.
بقيت غريزة احلياة طلسما تدور حوله مغامرات العقل 
الكبرى، وبقي الســؤال الوجودي عمالقا فشل اجلميع 

في تسلقه وفك رموزه.
لــو القينا نظرة ســريعة على تاريخ قيادة االنســان 
للعالم منذ تســلطه على االرض وحتى اليوم، فماذا 

سنجد والى اين قد وصل؟
اهلك االنســان ماليــني االنواع من النباتــات واجناس 
احليوانات واحلشــرات، لوث املاء والهــواء، انتج امراضا 
غامضة تســتعصي علــى الشــفاء، زرع آفات اجلوع 
والفقــر وهــي تتفاقم يوما بعــد آخــر، ابتكر لعبة 
التكنولوجيا من دون ان يخطر في باله، انها ســتكون 
افتك ســرطان للطبيعة واليزال يلعــب بها مفتونا 
كصبي مدلل منفلت طائش بعدما ارتكب االنســان 
االف اجملازر بحق احلياة واحكم ســيطرته على ما تبقى 
من اخمللوقات، التفت الى تدمير نفسه في حروب ال اول 
لها وال آخر، وتعيش البشرية اليوم الفصل االخير من 
تراجيديا قتل احلياة باندالع حرب نووية من خالل خطأ 
تقني صغير او خلل في ازرار التكنولوجيا العسكرية.

هل ان ثقافة االنســان )خليفة اهلل على االرض وسيد 
الكون( مصدرها نفس مظلمة وعقل اعمى يوسوس: 

ان لم جتد من تلدغه إلدغ نفسك؟
اذن البد هنا من قلب منطق العقل والسباحة ضد تيار 
التفكير الســائد لوضع نهاية عصر االنسان وخلعه 
نهائيــا من عرش خالفــة الكون، والتأكــد من قناعة 
مســاواته مع بقيــة احليوات علــى االرض، فقد اثبت 
االنسان لنفسه وجلميع اخمللوقات: انه كائن ارعن احمق 
وغبي، وان تاريخ مسيرته التي يتفاخر بها هي مسيرة 
جرائم متسلســلة مــن دمار وتخريــب، وان حضارته 
حضارة فشــل صاخب جعلته واقفا يترنح على حافة 

سقوطه االخير.
ال يقنعنا احد اليوم بتلك الثنائيات العاطلة عن العمل 
واحمللقة خارج فضاء احلياة، ثنائيات اخلير/ الشــر، النور/

الظالم، احلق/الباطــل، االميان/الكفر، الى آخر موديالت 
هــذه الثنائيات ما لم يع االنســان بذاته انه متخلف 
وجاهل، ويدرك بشــاعة ما اقترفت يداه، ويكتشف انه 
ليس اكثر من خلية ال ترى بالعني اجملردة في جسد هذا 
الكون، اذا لم يع ذلك فلن تنجو البشرية من مصيرها 

املرعب، فهل يعي االنسان حقا خطر ثقافته اليوم؟

أساطير التكنولوجيا

الرواية التي حازت على جائزة البوكر مان العالمية لعام 2019 
الذاكرة المتقدة في.. سيدات القمر

دراسة

محمد جبير
 

النّص  يشــكل اجنذاب املتلّقي للتواصل مع 
عنصرا أساســيا في قياس قدرة ذلك النّص 
التي  القرائية  السردي على عناصر التشويق 
حتّد من نزوات املتلقي فــي طرح هذا الكتاب 
جانبــا والعودة إليــه فيما بعــد، أو إهماله 
وتناســيه أو نســيانه، وتلك أمور حتدث مع 
الكثير من األعمال اإلبداعيــة من جيدها أو 
غير اجليد منها، وسيســتغرب بعضهم من 
إدراج األعمــال اجليدة مــع نقيضها في هذا 
الهامش، إذ إن السياق الطبيعي هو في أخذ 
هذه األعمــال »وأقصد اجليدة« مســاحتها 
الواســعة من االنتشــار واالهتمام في سوق 
الكتــب من حيث الترويج ولــدى املتلّقي في 
احلــرص على متابعة ما هو جيــد في النتاج 
اإلبداعي، لكن هذا الســياق الطبيعي الذي 
نقــول فيه قد ال يتالءم مع نصوص تظهر في 
زمن معني وتخفت حتت رماد اإلهمال املتعمد 
أو غيره أو ال حتظى باالنتشار والترويج وتذهب 
إلى رفوف النســيان تنتظر اليــد التي متتّد 
لهــا من أجل إزالة غبار الزمــن وإبراز وجهها 

اإلبداعي.
وتبقى أعمال يترّدد صداهــا عبر األجيال مع 
جتّدد القــراءات وتنوعها من جيــل إلى آخر، 
إذ تبقــى النصوص الســردية كما هي منذ 
أن ظهــرت في طبعتها األولــى، فيما تتعّدد 
واملشارب،  واألفكار  األهواء  القراءات مع تعدد 
وإذا أردنا التمثيل إلى ذلك فإننا سنجد الكثير 
من األمثلة على ذلك، حيث شــهدت الكثير 
من النصوص الســردية حياة جديــدة جّراء 

قراءات بعني مفتوحة على أفق احلياة.
برزت هذه األفكار وأنا أقرأ في الطبعة األولى 
مــن رواية »زجــاج الوقت« للكاتبــة »هدية 

حســني« والصادرة في عمان »2006« عن دار 
»نارة«، ســبق لي أن قرأت  األحدث إال أن هذه 
الرواية اســتوقفتني ملا كشفته من مهارات 
فنيــة لدى الكاتبــة وقدرة ســردية في بناء 
وتداخــل األحداث وصياغــة احلكاية العامة، 
وتداخــل األصــوات التي شــّكلت العناصر 
اجلماليــة للبنية الســردية في هــذا النّص 

الروائي.
تنهض جملــة العتبة االفتتاحيــة في هذا 
النــّص على بعدين،إشــكالي وإيهامي، وهو 
مايربك الحقا تصورات املتلقي االســتباقية، 
ويدعــوه إلى البحث عن العالئق املشــتركة 
واشــتباك احلكايــة بــني ســرديات العمة 
»كصوت« وبني ســرديات »حنــان« ابنة األخ، 
وتسعى حنان من خالل ماترويه من أحداث إلى 
فّك االشــتباك بني الوهم والواقع، إال أن هذا 
االلتباس احلاصل لــدى العمة قد تراه العمة 
في »حنــان« التي تبحث عن الــدفء واحلنان 
في حضن العمة التي تريد أن تكتب روايتها، 
روايتها هي وليس رواية اآلخرين، أن تخبرنا مبا 
تفّكر، ومبا جرى لها من دون أن تفكر في تدوين 
حلظة حاضرة أو تنشغل في التفكير بها،وإمنا 

تترك األمور تنساب كيفما يحلو لها ذلك.
إال أن الســؤال الذي ميكن اخلروج به من قراءة 
هذه الروايــة هو ماهي مســاحة البوح في 
النــص؟ وكيف ميكــن أن تتشــكل الواقعة 
الســردية في مثل هذه النصوص السردية؟ 
وماهي إضافات املتلّقي إلى النّص؟ شــّكلت 
بنية التوازي الســردي في حكاية العمة مع 
حكاية البنت عنصر اجلذب والشّد في النّص 
فقــد قامت هــذه البنية على االســترجاع 
وتفعيل اآلنــي للحكاية الســردية، فكانت 
اســترجاعات حكاية العّمة سواء عن طريق 
الوهــم أو التفكير في كتابــة رواية ما جرى 
لها من وقائع وحوادث غّيرت مسارات حياتها 

احلاملة لتتركها وحيدة مع مجموعة من أوهام 
الميكن الركون لها، وإمنا تعيش في ذاكرة تكاد 
أن  تكون مخربة لتبني فعال انتقاميا من األخ 
والد »حنان« الذي رســم نهايات الوحدة في 

حياة العّمة.
وأتاحت بنية التوازي املساحة الكاملة إلظهار 
املهارات الفنية للكاتبة في رســم املشاهد 
وتفعيل  لربط  التوالي احلدثي  الســردية في 
ي احلكاية السردية، ففي الوقت  وتفاعل خطَّ
الذي توحي فيه جملة عتبة االســتهالل إلى 
أن  تصورات معينة في مســارات احلكاية،إال 
الكتابة سرعان ماتنسف ماعّشش في ذهن 
املتلقي بجملة أخرى تشــّكل بداية حلكاية 
تريد إعادة صياغتها أو إنتاجها من جديد على 
أنقاض احلكاية التي رسمها املتلّقي في ذهنه 
من خالل إيحاءات اجلمل السابقة في النّص، 
وكأنها رّبان ســفينة يقبــض على مقبض 
احلركة والقيادة ليعيد البوصلة إلى مسارها 
الصحيــح، لكن فــي الســرد اليوجد هناك 
مســار صحيح وآخر خاطئ، فكل املســارات 
صحيحة، وكل املسارات خاطئة، وصحيحها 
خاطئ وخاطئها صحيح، لكن عليك أن تثبت 

مهاراتك في إدارة األحداث.
»أعــرف أنني أقف على شــفا زاوية حادة بني 
الوقت وخارجه، ولكــن قبل أن أتوارى ميكنني 
القول ما أريد وأنــا أتأرجح وأميل قليال داخل 
الوقت.. الشّك بأنكم جئتم برأي مسبق عني، 
لذلــك لن أحدثكم عــن كل ماجرى ليقيني 
بأنكم ستعّدونه ضربا من اخليال، أو على أقّل 
تقدير نوعا من املبالغة، أو جزءا من احلالة التي 
اتهمتوني بها عن عدم سالمة قوى العقلية، 
ناسني أو متناسني أننا المنلك خيارا ملصائرنا، 
فهي معّدة ســلفا، ونزعم أننا اخترناها مبلء 

إرادتنا«.«زجاج الوقت- ص7«.
ما الــذي ميكن أن نخرج به من قــراءة وتأمل 

هذه العتبة إذا قرناهــا بعتبة اخلتام في هذا 
النــص؟ قبل أن تذهب إلى تلك اجلملة فإن ما 
نراه في هذا املستّل من النّص يوحي بأن هناك 
مســعى جاّدا من قبل الكاتبــة في تهيئة 
املتلّقي للتعامل مع ما سيأتي من مسرودات 
على املستوى املشــهدي احلواري أو الوصفي 
الكتابي، أو االســترجاع االستذكاري أو توثيق 
اللحظة اآلنية، وكل مفردة من هذه املفردات 
لها وظيفــة فنية وداللية فــي النّص، وهذه 
املفردات هــي التي تترك احلكاية الســردية 
تســير في خطني متوازيني، لكنهما يلتقيان 
الهندسية،فلنظرية  النظريات  ملنطق  خالفا 

الســرد منطقهــا اخلاّص الــذي يقف خارج 
الزمن »الوقت«، ويرسم أفقه اخلاّص في ذهن 
املتلّقي، وإذا عدنا إلــى فحص جملة العتبة 
االستهاللية وأعدنا تفكيك تلك اجلملة إلى 
وحدات ثيمية فإننا سنجد أنفسنا أمام عدد 
من الثيمات يســعى هذا النص أن يكشــف 

عنها، ومن هذه الثيمات اآلتي:
أوال: ارتبــاط جملة العتبة مــع عتبة النص، 
وهو ما يؤّكد ترسيخ »الوقت« بوصفه قيمة 
زمنيــة ووجودية تكتســب رمزيتها اخلاصة 
من خالل مجرى وتنوع حتوالت مســار احلكاية 
في إيقاعها االفتراضــي »الذهني« والواقعي 

»اليومي«.
الوقــوف فــي منطقــة حرجة بني  ثانيــا: 
الوقت »اآلن« وخارجه، وهــو األمر الذي يدفع 
بالشــخصية املركزية ألن تكون في اللحظة 
»اآلن« وخــارج اآلنية في زمن االفتراض واحللم 
»احلب« الذي يســكن العقل والــروح، حلم 

العّمة الذي اغتاله تعّنت األخ.
ثالثا: إمكانية الســارد في االختفاء، لكن أين 
ميكن له ذلك؟ وما شــّكل ذلك االختفاء؟ هذا 
ما سيســعى إليه املتلّقي من خالل العالقة 

التواصلية مع النّص.
ونلمس في هذه اجلملة أن صوت الراوي ينتقل 
من ضمير األنا إلى اخملاطب داخل هذه اجلملة، 
ففي الشــطر التعريفــي يبرز ضميــر األنا 
ليعــّرف املتلّقي مبا يريد أن يبوح به، وهو األمر 
الذي ملســناه في الثيمات الثالث الســابقة، 
إال أن الشــطر الثاني من هــذه اجلملة يغادر 
الصيغة التعريفية إلى الصيغة التشاركية  
في استخدام السارد لصيغة اخملاطب، والذي 

ارتكزعلى: 
أوال: اّتهام املتلّقي بتكوين رأي مسبق.

ثانيا: جّراء هذه االستباقية ال وجود حلديث عن 
كل ماجرى.

ثالثا: يقينية السارد بعدم تصديق املتلّقي.
رابعا: عّد ما يأتــي ضربا من اخليال أو املبالغة 

أو اجلنون.
التشــارك أو التحذير أو االســتفزاز واالّتهام 
كلها من العوامل املساعدة واحملفزة على بناء 
بــني طرَفي معادلة  إيجابية  عالقة تفاعلية 
قــراءة النّص واملتلّقي، وهــو األمر الذي أرادت 
الكاتبــة أن حتّققه في جملــة عتبة قصيرة 
خللق عنصر التشــويق واإلثارة والتحفيز على 

مواصلة فعل القراءة.
وإذا عدنا إلى تساؤل سابق في حتديد مستوى 
العالقة الســردية بني جملة العتبة وجملة 
اخلتام في هذا »وأبدأ الكتابة مخاطبة عمتي 
من أول يوم تلقفتني فيه بني يديها وأنا أنقذف 
من رحم أظلم مجهول إلى عالم أكثر جهال.. 

وال أدري.. إلى أين سأنتهي«.« الرواية 170-«.
قد تضئ جملــة اخلتام الكثير من التفاصيل 
التي انتعشــت اخضــرارا فــي أرض النّص 
اخلضراء واحتار املتلّقي في طريقة إنباتها، إال 
أن ما اخضّر من تفاصيل احلكاية وجد ثمرته 
في النهاية املفتوحــة التي جاءت بها جملة 
اخلتام، وكشفت عن رواية داخل رواية، فهناك 
رواية العّمة التي جتشــّمت عناء شراء »رواية 
جديدة لكاتبة مغمورة تدعى هدية حسني«.« 
الرواية –ص51«،  حيث »تغيير أسلوب حياتها 
شــيئا فشيئا بعد الشــروع بكتابة الرواية.. 
ليس بسبب املشــروع ذاته وإمنا ألنها وجدت 
شــخصيات أخرى تشــاركها وتخرجها من 
روتــني حياتهــا طاملــا التقيم عالقــات مع 

اجليران«.« الرواية-ص90«.
إن روايــة »زجاج الوقت« هــي الصوت الثاني 
للروايــة املفقودة التي كتبتهــا العمة، فقد 
أعلن النّص عــن والدته راويا للتفاصيل كلها 
وتاركا أفق املســتقبل مجهــوال ينتظر من 

يرسمه في نّص الحق.

بنية التوازي السردي في زجاج الوقت

غالف الرواية

نصيف فلك

غالف الرواية
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13المرأة

بغداد ـ فالح الناصر:
عبــر إذاعــة الصحة، تقــدم نورس 
خالــد الطائي، برنامجهــا اليومي 
املباشــر، »حوار مع مســؤول«، منذ 
املاضي،  العام  الصحة  إذاعة  افتتاح 
البرنامــج الذي يبث في الســاعة 
11 صباحاً من األحــد إلى اخلميس، 
يتطــرق إلــى قضايا الســاعة في 
يختزل  لــم  االختصاصات،  شــتى 
او دوائرها  عن نشــاطات الصحــة 
ومالكاتهــا، فقد فتــح نافذة احلوار 
املباشــر مع مســؤولني في ميادين 
احليــاة األخرى، يتــم متابعة احلدث 
بأول، ويبدأ احلوار مع املســؤول،  اوالً 
فيتم رصد املشكالت ويؤشر طريقة 
لتجاوزها  احللــول  ووضع  معاجلتها 
مبا يســهم في تأسيس واقع افضل 

صحيــاً كان او خدميا او اجتماعيا... 
الخ.

تقول الطائي في حديثها لـ »الصباح 
اجلديد«: اضافة إلى عملي مسؤولة 
شعبة املتابعة اإلعالمية في قسم 
اإلعــالم والتوعية الصحيــة بوزارة 
الصحة، فقــد مت اختياري، من مدير 
قســم اإلعالم في الــوزارة الدكتور 
البرنامج  لتقــدمي  البــدر،  ســيف 
اليومي املباشر »حوار مع مسؤول«، 
وفــي البرنامج فرصة اليصال صوت 
اجملتمع إلى املسؤولني، اذ يتم تسليط 
الضوء ومتابعــة القضايا الصحية 
واجملتمعية واحداث الســاعة، فيتم 
التي تسهم في جتاوزها  ايجاد احللو 
عبر الرد املباشر من املسؤول الضيف 

على اتصاالت اجلمهور.

تضيف، نورس، احلاصلة على شهادة 
البكالوريوس في العلوم السياسية: 
ان امليــدان اإلعالمــي، صعب، لكن 
النجاح فيــه يأتي مشــروطاً مبدى 
املهنية واملصداقية والدقة في نقل 
ملعاجلة  املثالية  والطريقة  املعلومة، 

املشكالت.
تؤكــد انهــا تابعــت العديــد من 
اإلعالميــني الذيــن ســبقوها في 
امليدان، سيما اولئك الذين يحرصون 
علــى تقدمي  برامــج مؤثرة من ارض 
احلدث، منهم عدنان املاجدي في قناة 
املسار ورغيد صبري ومنهل الطاهر، 
ولكونها حترص على العمل امليداني، 
لها نشــاطات عدة ضمن منظمات 
اجملتمــع املدني، واشــتركت بدورات 
مهنية متخصصة فــي الصحافة 

واإلعــالم، وحصلــت على شــهادة 
تدريــب  TOTفــي دورات التنميــة 

البشرية.
الطائي، حصلت على لقب ســفيرة 
اقليم  رابطــة  العربي من  اإلعــالم 
كردستان، وهي عضو مجلة مبدعون 
اللقب  هــذا  ان  مبينــة  الدوليــة، 
يضاعف مسؤولياتها ويضعها امام 
حتديات كبيــرة الثبات امكاناتها في 
العمل واملتابعة امليدانية واملشاركة 
في شتى االنشطة وحضور فعاليات 
وملتقيات حتــرص فيها على ايصال 
صوت اجملتمع وتســهم فــي تكرمي 
املبدعني والتأكيد ان حواء تســهم 
واالستقرار  الســلمي  التعايش  في 
والتقــدم مــن خــالل نشــاطاتها 

الفعالة بني جميع فئات اجملتمع.

نورس الطائي لـ »الصباح الجديد«: 

»حوار مع مسؤول« يرصد شتى القضايا ويؤشر لتجاوزها  

الدراما المحلية : ظلمت المرأة العراقية في محتواها
ضعف وغياب دورها في المجتمع

بغداد - زينب الحسني:

لم جند صورة املرأة الطيبة ،الناجحة 
، املضحية ،اجملتهدة ، او الطبيبة، او 
العاملة، او مربية االجيال او األرملة 
التي حّلت محــّل زوجها واصبحت 
أُمــاً وأبــاً ألســرتها، فــي الدراما 
انها صور جتســد  العراقيــة علماً 
حقيقة املرأة في بالد الرافدين وبدال 
ابرزت الدراما لنا بكل اسف  عنهم 
صور عن نساء جاهالت، او باغيات، أو 

ضعيفات الشخصية.
اســتطلعت   « اجلديد  الصبــاح   «
اراء متخصصني ومتلقني الســماء 

معروفة في الوسط االعالمي .

تشويه الواقع الدرامي
ناقــد ومخرج  الدكتور عــالء كرمي 
مســرحي رئيس بيت املســرح في 
االحتــاد العام لالدبــاء والكتاب في 
العراق بــني ل » الصباح اجلديد »  : 
هنــاك أمية فــي صناعــة الدراما 
العراقيــة، وخذالن في بناء شــكل 
االعمال الفنية، وهذا يرجع الى فقر 
فكــر القائمني على خلــق الدراما 
العراقية،  الفضائيــة  القنوات  في 
ضعيفة،  بنصوص  نتفاجأ  عام  كل 
وإخــراج يفتقر الى املهنيــة، واداء 
في  تكررت كثيراً  لوجوه  متشــابه 
تلفزيونية،  وبرامج  ومشــاهد  أدوار 
ممــا عكس حالــة من امللــل وعدم 
املتعة بالنسبة للمشاهد العراقي، 
برغم صرف األمــوال الطائلة التي 
تنفق على هذه األعمــال، والهدف 
األساســي منهــا بنــاء اجملتمــع، 
ومعاجلــة جزء من إشــكالياته، إال 
ومن خالل مشاهدتي أرى ان الدراما 
ملــا تعمل  نتاجاً عكســياً  اعطت 

عليه.
كمــا اســهمت هــذه الدراما في 
في  والثقافي  الفني  املستوى  تدني 
بالسذاجة  اتســمت  ألنها  العراق، 
اإلسفاف  والســطحية، فضال عن 
ألدنى  العــام  بالذوق  واالنحطــاط 
املســتويات، عكس ما كانت عليه 
الدراما العراقية من قبل، فقد كانت 
ومكتوبة  رصينــة  موضوعات  ذات 
بلغة راقية، تتحدث عن املثل العليا، 
واألخــالق، واجلمــال، وكل القيــم 

اجلميلة، واستطاعت في وقت ما أن 
تنتج أجياال مفكرة، ومعطاءة حتمل 
علماً وذوقاً في التعامل مع اآلخرين.
املهني  غيــر  البعض  أداء  ضعــف 
والبعيــد عن فلســفة أداء املمثل 
اجلماليــة، أدى إلــى انزيــاح اغلب 
املمثالت إلــى أدوار العري، والرقص، 
وامكنــة التصويــر غيــر الالئقة، 
وعــد كثير من النقاد ذلك رســالة 
املراد منها تشــويه الواقع الدرامي 
اوال، وواقع املــرأة العراقية املكتنزة 

باملعرفة والثقافة املتعالية ثانياً.

تخندقات طائفية
في حني قــال اخملرج ومقدم البرامج 
السياســية آمير علي احلسون : انا 
مع غــزارة انتاج الدرامــا العراقية 
 ،) التلفزيونــي احمللي  العمــل  اي   (
ولكن اشعراالصطفافات والتخندق 
السياســي ، بــدأ ينعكــس على 
االعالم العراقي بشــكل عام وايضاً 

في صناعة الفن .
يشــكل  بات  الدرامــي  والعمــل 
التخندقات  لسياســات  وســيلة 

.وما متلكه من فضائيات  الطائفية 
وبالتالــي الــكل يحــاول ان يغيب 
العراقية  .والرغبة  العراقية  الهوية 
بالتعايــش  العراقــي  والشــعب 
الســلمي . و هناك تغيب حقيقي 
للقيم واملفاهيــم العراقية العراق 
آهله  ،وكرم  بســاطته  في  معروف 
واملبــادىء التي يعيــش فيها ابناء 

شعب العراق.
هوية  لــه  العراق  وشــعب  العراق 
الطيبة واحترام الضيوف واستقبال 
العراق ال يشعر  الغريب في  الغرباء 
بالغربة مزايا كثيرة للشعب العراقي 
لم جتســدها هذه الدراما هناك من 
اهتم فقط باظهاراملشاكل  وعيوب 
اجملتمع من جرائم خلقية واخالقية 
املفاهيم  وغيــب  وصــور بشــعة 
االنسانية لهذا البلد في ظرف نحن 
املزايا  نحتاج فيه الى اعــادة احياء 
البلد  لهــذا  والقيمية  االخالقيــة 
.اشــعر ان بعض ما ينتــج ناجت عن 
رغبة في االكشــن الفاشل. هناك 
الواقع  بتشويه  مدروسة  سياسية 
العراقي لدى الــرأي العام من خالل 

هذه الدراما يقابله ضعف كبير في 
االنتاج اخلاص باملؤسسات االعالمية 
التابعة للدولــة وبالتالي كلها لم 
تثمر عن عمــل ادرامي يليق بالقيم 
والشــهامة  االنســانية  واملبادىء 
العراقيــة  التي يعرفهــا القاصي 

والداني .

أحباط كبير
الناقد التشــكيلي فهــد الصكر 
قال : أتذكــر مرة كتبت : صرخ أحد 
أباطرة الصني في اســطورة دونتها 
كتب التاريخ ,حني طلب من رســام 
بالطه أن يزيل صورة الشــالل الذي 
رسمه على جدران قصره , ألن صوت 

املاء مينعه من النوم ! .
هذه القصــة تعبر تعبيــراً صادقاً 
عن قــوة الصورة والفعــل الكامن 
في أنشــائها التصويري , فهي , أي 
الصورة , تخلق حولها احلياة , ويقينا 
يتم أدراكها بجميــع احلواس , ورمبا 
تعني قوة الفنــان في إيصال فكرة 
احلدث واجلدوى منها للمتلقي زيادة 
هواجس  وأحداث   , ثقافاته  ســعة 

وتشغيل الذات فيما بعد.
 هي حيوات تتجدد مع رؤى املتلقي 
في زمن عراقي أصيب بالعطب من 
جراء كثرة الصور التي تعرض علينا 
,في كم هائل حتت مسمى » دراما » 
لم تقترب من وعينا على مســتوى 
شرائح في شتى مستوياتها ، ولم 
للدراما  احلقيقي  املعنــى  لنا  تدون 
حــني نفهم وندرك انهــا » التعبير 
األدبي » الــذي يؤدى متثيــال ، وهي 
تقف حائــال أمام فســحة اجلمال 
, حيث أصبح  واألنسجام أن وجدت 
تصنيف  مجــرد  الدرامي  الفعــل 
ولقطات سريعة  لتشكيالت وصور 

ال متتلك العالقة مع بعضها .
وألنني أعمل في مشــهد الثقافة 
غالبيــة صحبتي  ومعي  أشــعر   ،
من املثقفني نشــعر باحباط كبير ، 
وأفق ال يقتــرب من الضوء الدرامي، 
إذ لــم نكتشــف مــا نريــد أم ما 
قراءاتنا  نكتشــفه من خــالل  لم 
ومشاهداتنا ، فما بالنا مع املتلقي 
البســيط الذي حجز مقعده أمام 
الشاشة الصغيرة وصار يعرف ومن 

الســورية   « الدراما  خالل متابعته 
واخلليجية واملصرية » ولم تســجل 
أي مالحظــة إال علــى تطرحه ما 
يسمى بـ ) الدراما العرااقية ( خالل 
تكن  ،ولم  املبــارك  رمضان  شــهر 
مثيرة للجدل على مكنون الدراما ، 
بل صارت ســخرية من حيث النص 
املنسجم  غير  والتمثيل  املســروق 
مع صورة الشــخصية املرســومة 
لكل ممثــل من كال اجلنســني ، وما 
خطيرة  مسألة  وهذه  ايضا  يالحظ 
حني جتــاوزت » الدرامات » العراقية 
اذا جــازت هذه التســمية دور املرأة 
عامليا  األســتثنائية  وهي  العراقية 
بســبب ما عانته وما عاشته خالل 
العقود األخيرة من وضع لم تعشه 
أي امرأة أو مثال لها في العالم ، ولنا 
معها صورة لبطولــة حد التحدي 

والثبات في واقع فوضوي.
هنــا أقولها وبكل وضــوح ال يوجد 
لدينا كتاب دراما باملعنى الذي ندرك 
صورته احلقيقية بفعل الوعي الذي 
يفترض ان يكون عليه , أزعم هناك 
مجرد كتاب جاهزيــن حتت الطلب 

يسال لعابهم للورق األخضر الذي ال 
يشغل بال املنتمي واحملترف دراميا .

غياب املتعة واحلبكة
الشاعر واالعالمي عاقل الربيعي قال 
: لالســف الدراما العراقية اغلبها 
غــادرت منطقــة احلــس االبداعي 
وااليقــاع املشــوق واملتعة واحلبكة 
التي كانت مشهودة لها وأصبحت 
مجرد مشــاهد خاويــة بعيدة عن 
الواقعية واصبحت تنساق الى الربح 
التجاري ومجامالت املنتجني اللذين 
همهم الوحيد الربح فقط....لذالك 
نتمنــى ان جند نصوصــاً ومخرجني 
ومنتجــني جيديــن النقاذ رســالة 
الدرامــا وجعلها تضاهــي الدراما 
العربيــة ومحاولــة االبتعــاد عن 
الوجوه املتكررة من املمثلني واالخذ 
بالوجوه اجلديدة من طلبة وخريجي 

كلية الفنون ومعاهد الفنون..؟

تغاضت عن قصص وبطوالت
مــن جانبه بــني االعالمــي أبراهيم 
املالكي : الدراما العراقية في شــهر 
رمضان املبارك تعرضت الى كثير من 
االنتقــادات من اخملتصني ومن غيرهم 
رصدت  العراقي  للشارع  كمتابع  وانا 
الى نقطتني  ان االنتقادات توجهــت 
االولــى فنية اذا ان الصــورة لم تكن 
الدراما  جتــار  ولم  املطلوبة  بالصورة 
النصوص  رتابــة  والثانية،  العربيــة 
لكنني اوشر حالة واحدة وهي جتاهل 
فيها  واملشــتغلني  العراقية  الدراما 
اإلشارة الى حربنا ضد االرهاب واملرأة  
بشــكل  أســهمت   التي  العراقية 
كبير في صناعة اجملتمع اذا ان الدراما 
تغاضت عن قصة ام قصي هذه املرأة 
الناجــني من مجزرة  احتضنت  التي 
تلك  عن  ايضــاً  وتغاضت  ســبايكر 
جندي  تزوجت  التي  املصالوية  الفتاة 
من الناصرية والتــي عبرت عن حالة 
اثنــاء احلرب  التــي حدثت في  احلب 

وجسدا حقيقة حب وحرب .
وهنا اوكــد ان الدراما في رمضان لم 
تكن موفقة في اإلشارة الى دور املرأة 
العراقية وقواتنا االمنية التي حققت 
هذه االنتصارات العظيمة ،ولو كانت 
هذه القصــص موجــودة في مصر 
واألفالم  املسلســالت  مئات  لعملوا 

كما فعلوا في حروبهم السابقة.

امير احلسون ابراهيم املالكيعالء كرمي عاقل الربيعي فهد الصكر
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متابعة الصباح الجديد: 
نشــهد هذا  الصيــف ارتفاع موجة 
حارة شــديدة هي األقوى لذلك علينا 
اختيار االزياء والوان املناسبة لهذا اجلو 

احلار 
إليك نصائح إلطاللــة صيفية أنيقة 
مناســبة للموجة احلارة كما نشرتها 

مصراوي:
-اختاري املالبــس بألوان فاحتة، كاللون 
والبيك  والبيــج،  واألصفــر،  األبيض، 
الفاحت، وألوان الباستيل، وجتنبي األلوان 
الداكنة كاألســود، والكحلي، واألزرق 
الداكــن، ألنها حتبس الضــوء مما يزيد 

الشعور باحلر.
العشــوائية  القصــات  -اعتمــدى 
والفضفاضة  الواســعة  والتصاميم 
عند األكمام ومنطقة الصدر واخلصر، 
فيمكنِك ارتداء التنورات الواسعة، مع 
توب من القطن بألوان الباســتيل، أو 

فستان ماكس من الكتان.
- اختاري املالبس املصنوعة من خامات 

جيــدة التهوية، كالقطــن، والكتان، 
والرايون، والكشمير، واحلرير الطبيعي، 
كالنايلون،  األقمشــة  أنــواع  وجتنبي 
والبوليستر، والفسكوزي، واألكريليك. 
- يفضــل اعتماد التصاميم اخلفيفة، 
وعدم ارتداء العديد مــن الطبقات أو 

البناطيل املصنوعة من اجللد.
- ميكنك تنســيق بلوزة مــن القطن 
فضفاض  بنطلون  مع  األبيض،  باللون 

الكتان، وحــذاء مفتوح "صندل"  من 
جيد التهوية.

- اعتمــدي القميــص او الفســتان 
الطابــع  ذات  الطوليــة  باخلطــوط 
باأللوان  الهندســي، ميكنِك اختيارها 
الهادئــة كطبقــة أساســية، مــع 
األبيض،  باللــون  الطولية  اخلطــوط 
الصيفية  النهار  أوقات  تناسب  والتي 

مرتفعة احلرارة.

ألوان ال ينبغي لبسها خالل موجة الحر
بغداد- الصباح الجديد:

 صــدر ألســتاذة القانــون الدولي 
ياقــو كتاباً  االنســان منى  حلقوق 
بعنوان )احلماية القانونية لألقليات- 
االقليات  واقع  دراسة تطبيقية عن 

في العراق(.
ويقع الكتاب على ثالثة فصل، اولها 
يتولــى تعريف االقليــات وانواعها 
يتحدث  والثاني  متييزهــا،  ومعايير 
عن فسيفساء االقليات في العراق، 
وتتناول الكاتبة فيــه ابرز االقليات 
الدينية واالثنيــة في العراق ،فضالً 

عن االقليات ذات الطبيعة اخلاصة.
الكاتبة  فتركز  الثالث،  الفصل  اما 
علــى األقليات في اطار دســتوري 
والتشــريعات  العــراق  جمهورية 
النافــذة من خــالل تفصيــل ابرز 

حقوقهم.
الكتاب  عن  وفي معرض حديثهــا 
تقــول ياقــو، إن »اهميــة قضية 

تأتي مــن منطلق كونها  االقليات 
في الغالب مصــدراً لتهديد وحدة 
تتواجد  التــي  البلدان  واســتقرار 

فيها«.
وترى ياقو أن »محاولة القضاء على 
االقليات هي محاولة فاشــلة، ولن 
تنتج عنها اال مزيداً من التوتر الذي 

يصل إلى مستوى احلرب«.
وجتد أن »اعتراف دســتور أو قوانني 
اي دولــة باالقليات املوجــدة فيها 
يعتبر اخلطوة االولى لتكريس مبدأ 
احلماية أو التهميش وهذا ما يتضح 
جلياً لــدى التمعن في احكام املادة 
)2/ ثانيــاً( مــن دســتور جمهورية 

العراق«.
العربي  ان »الفقه  إلى  ياقو  وذهبت 
عموماً لم يــول االهتمام املطلوب 
مبوضــوع االقليــات رغــم تعــدد 
املشاكل التي تعاني منها االقليات 

في دول الشرق«.

استاذة في القانون الدولي تصدر كتابًا عن حماية األقليات في العراق

متابعة الصباح الجديد : 
متثل صباغة الشعر بالنسبة للكثير من 
النســاء تقليداً ال ميكنهن التخلي عنه 
على اإلطالق، وذلــك في محاولة منهن 

لتجديد مظهرهن وحتسينه باستمرار.
ولكن خبراء الصحة والتجميل يقولون 
بأن أصباغ الشــعر لها آثــار جانبية قد 
تكون خطيــرة في بعض األحيان إذ أنها 

ميكن أن تسبب ســرطان اجللد وفقدان 
البصر.

ولتجنب الوقوع في مشــكالت صحية 
4 طرق طبيعية لصباغة  خطيرة، إليك 

الشعروهي : 
احلنــاء : تعــد احلناء طريقــة طبيعية 
تقليديــة لصبــغ الشــعر، إضافة إلى 
تغيير لون الشــعر، تســهم احلناء في 

تغذية فروة الرأس وتقوية جذور الشعر، 
إضافة إلى أنها تســحب الشوائب من 

بصيالت الشعر.
انقعي مسحوق احلناء في كوب من املاء 
ملدة 8 ساعات، واغلي ملعقة كبيرة من 
أوراق الشــاي األســود في املاء واتركيه 
جانباً. ومبجرد أن يبرد الشــاي اسكبية 
على احلنــاء وأضيفي ملعقة من عصير 

الليمون واخلطيه جيداً، ومن ثم ضعي 
اتركيه  بالكامل.  العجينة على شعرك 
ملدة ســاعتني أو ثالثة، ومن ثم اغسلي 

شعرك باملاء الفاتر.
- القهوة : تعد القهوة وســيلة فعالة 
إلضافــة اللمعان وتغيير لون شــعرك. 
قومي بتخمير القهوة لنصف ســاعة 
ومن ثــم صبيها على شــعرك ودلكي 

فروة رأســك بهــا، واتركيهــا ملدة 30 
دقيقة، اغســلي شعرك باملاء فقط دون 

استخدام الشامبو.
- أوراق الــكاري : تســاعد أوراق الكاري 
وتعزز  الشعر،  بصيالت  اســتعادة  على 
منو الشعر من خالل حتسني صحة فروة 
الــرأس. أضيفي 3 مالعــق من زيت جوز 
الهند إلى 8 أوراق من الكاري، واخلطيه 

اخلليط حتى  جيداً. قومــي بتســخني 
تظهر بقايا ســود عليه، ومن ثم اتركيه 
جانباً حتى يبرد. بعد أن يبرد املزيج ضعيه 
على شعرك ودلكي به فروة رأسك جيداً، 
واتركيه على شعرك ملدة ساعة ومن ثم 

اغسليه بالشامبو.
- عصيــر الليمون :  لعصيــر الليمون 
فوائد عديدة، إذا مت اســتخدامه بشكل 

صحيح، فهو يساعد على التخلص من 
القشرة ويحسن صحة الشعر. أضيفي 
2 ملعقــة كبيرة من زيت جــوز الهند، 
وملعقــة كبيــرة من عصيــر الليمون 
واخلطيهما جيداً. ومن ثم افركي فروة 
الــرأس باخلليط، واتركيه على شــعرك 
ملدة تتراوح بــني 30-45 دقيقة، ومن ثم 

إغسليه بالشامبو.

أفضل 4 طرق طبيعية لصباغة الشعر
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إعالم شؤون االقاليم والمحافظات:
عقد مدير قســم املوهبة الرياضية 
بدائرة شــؤون االقاليــم واحملافظات 
فالــح عــودة، اخلميــس، اجتماعــاً 
تنظيمياً مبديري ادارة املراكز الوطنية 
لرعايــة املوهبة الرياضيــة باأللعاب 
كافة في بغداد ، بحضور ممثل مكتب 
وزيــر الشــباب والرياضــة الدكتور 
بالل علــي ، وركــز االجتمــاع على 
املوســم التدريبي اجلديد في املراكز 
الوطنيــة والذي بــدأ أول أمس، من 
حيث آلية العمل ومســؤوليات مدير 
االدارة وصالحيــات عمله التنظيمية 
واالدارية واســتالم وتوزيع التجهيزات 
اللوجســتي  الدعم  ومواد  الرياضية 
كل  خصوصية  وفــق  وعلى  لالعبني 
لعبة ، وجرى التشــديد على عدد من 
النقــاط املتعلقة االلتــزام باملنهاج 
التدريبي الســنوي اجلديــد املقر من 
العليا  االستشــارية  اللجنــة  قبل 
في املراكز الوطنيــة لرعاية املوهبة 

الرياضية.
ممثل مكتب وزير الشــباب والرياضة 
طرح من جانبــه عددا من احملاور التي 
ستشــكل مالمح خاصــة باملرحلة 
املوهبة  مراكــز  عمل  مــن  القادمة 
في بغــداد واحملافظات اســتناداً الى 
قاعــدة بيانــات تفصيليــة خاصة 
بالالعبــني واملدربني يجــري وضعها 
بتعاون الشعب املعنية ومنها بغداد 

واملتابعة واألنشطة، وكذلك تشكيل 
االختبارات  بإجــراء  مختصــة  جلنة 
املهاريــة والبدنية علــى وفق جدول 

دوري ثابت .
د. بــالل علــي اعلــن عن عــدد من 
سيجري  التي  املستقبلية  االجراءات 
املراكــز ومنها  بهــا فــي  العمــل 
اســتحداث وحدة بحثية تعنى مبنح 
املوافقات الرسمية ومتابعة الرسائل 

و األطاريح العلمية لطلبة الدراسات 
والدكتوراه  املاجســتير  فــي  العليا 
اخملتصة بالعبي وعمل مراكز املوهبة 
، فضالً عن وجود تعــاون مرتقب مع 
مديريــة النشــاط الرياضــي بوزارة 
التربية لتأمني وجود كشافني بصورة 
املراكز، كما سيتم تفعيل  دورية في 
وتوســيع نطاق العمل املشترك مع 
االحتــادات املعنية باأللعــاب اخملتلفة 
املراكز  مخرجــات  تصديــر  لضمان 
مــن الالعبني املوهوبني الــى االندية 

واملنتخبات .
االجتمــاع تضمــن ايضا مناقشــة 
الزبون(  ) اســتمارة رضــا  تضمــني 
كواحــدة من متطلبــات ادارة اجلودة 
، وذلك من قبل مســؤول شــعبتها 
في الدائرة حســني وحيد الذي شرح 
للمجتمعني اهمية هذه االســتمارة 
والبيانات والنســب التي تفرزها في 
تطوير وحتسني بيئة العمل في املراكز 

الوطنية لرعاية املوهبة الرياضية.

العواصم ـ وكاالت:

عوض ليفربول خسارته لنهائي 
دوري أبطــال أوروبــا املوســم 
املاضــي، بإحــرازه اللقب هذه 
املــرة، إثر تغلبه علــى توتنهام 
2-0 مساء أول أمس في ملعب 
العاصمة  »متروبوليتانــو« في 
محمد  مدريد.وأحرز  اإلسبانية 
 )87( أوريجي  )2( وديفوك  صالح 
هدفي الفريق اإلجنليزي األحمر، 
الذي وضع خلف ظهره خسارته 
املباراة النهائية املوسم املاضي 

أمام ريال مدريد 3-1.
وكســر املدرب األملانــي يورجن 
املباريات  مــع  نحســه  كلوب 
إلى  ليفربول  ليقــود  النهائية، 
املسابقة  في  الســادس  لقبه 
فشــل  فيما  األغلى،  األوروبية 
توتنهــام ماوريســيو  مــدرب 
فريقه  قيــادة  فــي  بوكيتينو 
إلكمال مغامرته اجلريئة إلحراز 

اللقب.
أبدى مــدرب ليفربــول يورجن 
كلوب ســعادته لفــوز فريقه 
بلقب دوري أبطــال أوروبا، وقال 

كلــوب فــي تصريحات 
لشــبكة »بــي تي 

عقب  ســبورت« 
اللقاء:  انتهــاء 
»أنــا ســعيد 

للشبان  جدا 
ولكل هؤالء 

 ، س لنــا ا

 ، ئلتي لعا و
لقــد عانوا 
أجلي،  مــن 
نـــــــهم  إ
يســتحقون 
اللقــب أكثر 
مــن أي أحــد 

آخر«.
وأضــاف: »هــل 
ســبق لكم رؤية 
فريق كهذا؟ يقاتل 
الوقود  نفــاذ  رغــم 

من خزانــه؟ ولدينا 
)أليســون  حارس 
يجعــل  بيكــر( 
الصعبة  األمور 
ســهلة  تبــدو 
للغايــة، إنهــا 
أفضــل ليلــة 
في مســيرتنا 

االحترافية«.
املدرب  وتابع 
 : نــي ملا أل ا
مــر  أل ا «
ق  ستغر ا
بعــض 

 ، قت لو ا
أمر  إنه 
مهــم 

بالنسبة 
لى  عمليــة إ

هذه  وحتســننا،  تطورنا 
الصغيــرة  العالمــة 
تســاعدنا كثيــرا، اآلن 
منضــي قدمــا، مــالك 

الضغط  يضعــوا  لــم  النادي 
 20 بعد  إطالقا، عــادة  علينــا 
دقيقة من كل لقاء أشعر بأنني 
أشــرب  لم  ثمل، لكني  نصف 

سوى املياه حتى اآلن«.
وقال في تصريحات أخرى ملوقع 
»يويفا«: »غــًدا، عندما نتجول 
نــدرك ما  املدينة، ســوف  في 
إلســعاد  األوالد  هــؤالء  فعله 
اجلماهيــر، لقد كان موســًما 
مليًئــا بلحظات رائعــة«.وزاد: 
مًعا، ســنقضي  »ســنحتفل 
ليلــة مثيرة.. أشــعر بالراحة، 
والراحــة لعائلتي.. آخر ســت 
مــرات قضينا فيهــا العطلة 
مبيدالية فضية شــعرنا بالبرد 

الشديد«.
»كانت  ليفربــول:  مدرب  وأكد 
الليلــة حتديًــا كبيــرًا لــكال 
الفريقني، بعد 3 أســابيع بدون 
خــوض أي مبــاراة.. األهم في 
املباريات النهائية هي النتيجة، 
وأظهــر الالعبون هــذه الليلة 

املرونة التي نحتاجها«.
وواصــل: »فــي النهايــة قدم 
أليســون أكثر من إنقــاذ رائع 
وأكد لنا أننا لن نُهزم، أنا ال أريد 
أن أشرح ملاذا فزنا باللقب، فقط 

أريد االستمتاع بأننا فزنا به«.
وختم كلــوب: »الليلــة رائعة 
بالنسبة لنا، لكنني أهدأ كثيرًا 

مما كنت أظن، لم يكن من املهم 
بالنسبة لي أن أطوف بالكأس، 
لقــد أحببــت رؤيــة الالعبني 
يحتفلون به.. أتطلع إلى العودة 
لليفربــول واالحتفـــال مـــع 

اجلماهيـر«.
وعبــر جنــم ليفربــول محمد 
صالح عن فخــره بإحراز فريقه 
لكرة  أوروبا  أبطــال  دوري  لقب 
القدم، وافتتح صالح التسجيل 
ركلة  مــن  اإلجنليزي  لفريقــه 
جــزاء فــي الدقيقــة الثانية، 
ليعــوض خروجه مــن امللعب 
من  األول  الشــوط  في  مصابًا 
املاضي،  العام  املسابقة  نهائي 
عندما خسر ليفربول أمام ريال 
مدريــد )1-3(.. وقال صالح في 
تي.  »بي.  لشــبكة  تصريحات 
اللقاء  انتهاء  عقب  ســبورت« 
»الكل ســعيد اآلن، أنا مسرور 
ألننــي لعبت النهائــي الثاني 
علــى التوالــي، وخضــت 90 
دقيقة كاملة أخيرًا، الكل قدم 
أفضل ما لديــه اليوم، ال يوجد 
أداء فردي مميز، الفريق ككل كان 

ال يصدق«.
وجاءت ركلة اجلزاء في الدقيقة 
األولى من زمن اللقاء، بعد ملسة 
يد على العب توتنهام موســى 
سيســوكو، ليحتسب احلكم 
الركلة، وقال صــالح عن ذلك: 

املوسم  الفيديو  تقنية  »سنرى 
املقبل في )البرميير ليج(، لكني 

سعيد بها اآلن«.
وحتــدث صالح عــن التدرج في 
مشــواره االحترافــي ليصــل 
»لقد  قائاًل:  املرحلــة،  إلى هذه 
ضحيــت كثيــرًا مــن أجــل 
مســيرتي، القدوم مــن قريتي 
والتحول  القاهرة،  إلى  والذهاب 
إلــى الالعب املصــري الذي أنا 
عليه اآلن بهذا املســتوى أمر ال 

يصدق«.
أوريجي، مهاجم  ديفوك  وحقق 
ليفربــول، رقًمــا مميــزًا بعــد 
تسجيله هدف قتل لقاء نهائي 
الريدز  أوروبا، ليقود  أبطال  دوري 
للمرة  األبطال  دوري  لتحقيــق 
السادســة في تاريخه.. ووفًقا 
لشــبكة »أوبتا« لإلحصائيات، 
فإن أوريجي ســدد 3 تصويبات 
مع  مشــاركاته  خــالل  فقط 
ليفربــول فــي دوري األبطــال 
بتسجيل  وجنح  املوســم،  هذا 
3 أهداف حاســمة.. وســجل 
أوريجــي هدفني فــي رميونتادا 
أمــام  التاريخيــة  ليفربــول 
برشلونة بالدور نصف النهائي، 
قبــل أن يســجل فــي نهائي 
البطولــة اليــوم في شــباك 

توتنهام.
 كما أشارت الشــبكة إلى أن 
أوريجي، بات الالعب البلجيكي 
الثاني الذي يســجل في نهائي 
دوري أبطال أوروبا، بعد مواطنه 
يانيك كاراسكو الذي هز شباك 
ريـال مدريـد فـي نهائـي 2016.

»سكاي  شــبكة  وبحســب   
سجل  أوريجي  فإن  سبورتس«، 
4 لقاءات خاضها  4 أهداف في 
منــذ 4 آيار املاضي، على عكس 
نسبة تهديفه قبل تلك الفترة، 
فقد سجل 3 أهداف فقط منذ 

آيار 2017 خالل 19 مباراة.
كما، حقـق دانييــل ستوريـدج 
إجنــازا  ليفربــول  مهاجــم 
شبكة  وبحســـب  استثنائيا، 
لإلحصائيـــات،  »ســكاواكا« 
أول العب  فإن ستوريدج أصبح 
يتـــوج بلقب دوري األبطال مع 
فريقيـن إجنليزييـن مختلفيـن.

اللقــب  ســتوريدج  وحصــد 
مــع تشيلســي عــام 2012، 
وهذا العام مــع ليفربول، وفي 
النهائيــني كان علــى مقاعد 

البدالء ولم يُشارك.
يُذكر أن هذا اللقب هو السادس 
في تاريخ ليفربول في البطولة، 
ليكون فــي املركز الثالث خلف 
ريال مدريــد وميالن ضمن أكثر 

األندية حتقيقا للقب.

رقم استثنائي يزين مسيرة أوريجي مع الريدز

صالح يقود ليفربول إلى المجد األوروبي في مدريد
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كاتاينتش يعلن قائمة 
األسود لودية تونس

»تنس القدم« يستعد 
للدورة اآلسيوية 2022 

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن الصربي سريتشــكو كاتانيتش، مدرب 
أســود  منتخب  قائمة  العراقــي  املنتخــب 
الرافديــن املتوجهة إلى تونــس خلوض املباراة 
الدولية الودية، أمام نسور قرطاج، على امللعب 

األوملبي برادس، يوم اجلمعة املقبل.
 وســيغادر منتخــب العراق، غــًدا األحد إلى 
الدوري  وســيتوقف  التونســية  العاصمــة 
الالعبني. وضمت  املمتاز بعد دعــوة  العراقي 
قائمة منتخب العراق كاًل من: »جالل حســن 
ومحمد حميد ومحمد صالح حلراسة املرمى 
ابراهيم وســعد ناطق وعدي شهاب  واحمد 
وميثم جبار وعالء مهاوي وســامح ســعيد 

وضرغام إسماعيل«.
وجاء في القائمة أيًضا »حسام كاظم للدفاع 
وامجد عطوان وحســني علي وجسنت ميرام 
ومحمد قاسم وكرار نبيل ومازن فياض وهمام 
طارق خلط الوســط ومهند علي وعالء عباس 

وامين حسني للهجوم«.
 فيما اعتذر بشــكل مفاجــئ الالعب أحمد 
ياســني، احملترف في الدوري السويدي، بسبب 
اإلصابــة، وهو ما رفضه املدير اإلداري باســل 
كوركيس، معتبرًا ذلك مبررًا غير مقبول حلني 

تزويده بالتقرير الطبي.

بغداد ـ الصباح الجديد:
بــدأ االحتاد العراقي لتنس كرة القدم املباشــرة 
بتنفيذ استراتيجيته اخلاصة ملشاركة منتخب 
الوطن في الدورة اآلسيوية لفعالية »السيباك 
تاكــراو« بعد ان تلقى دعوة رســمية من االحتاد 
الدولي للعبة عن طريق اجمللس االوملبي االسيوي.
و ســبق لالحتاد ان وضــع خطة اســتراتيجية 
للظهور املشــرف في فعاليات الدورة اآلسيوية 
وتســجيل اســم العــراق بشــكل فاعل في 
منافسات تلك البطولة مستفيدا من جتارب دول 
سبقته في ذلك اجملال خاصة بان هذه الفعالية 
مــن الفعاليات الصعبة جــدا والتي حتتاج الى 

إعداد طويل االمد.
مــن جانب اخــر، إختتمت فــي محافظة بابل 
الدورة التدريبيــة التحكيمية لتنس كرة القدم 
التــي نظمهــا اإلحتــاد الفرعي فــي احملافظة، 
وبإشراف مباشــر من االحتاد املركزي، وحاضر في 
الدورة اخلبير واحملاضر الدولي اســعد الساعدي 
والدكتورة يســرى مجيد ناجي، والدكتور طاهر 
يحيــى إبراهيم، وشــملت الــدورة محاضرات 

عملية ونظرية في القانون والتدريب .

جانب من احتفاالت ليفربول

شؤون األقاليم ترفع وتيرة االعداد للموسم اجلديد

6:30 مساًء
6:30 مساًء
9:30 مساًء

مفكرة اليوم

أوروجواي ـ اإلكوادور
أوكرانيا ـ بنما

السنغال ـ نيجيريا

مونديال الشباب دور الـ 16

بغداد - الصباح الجديد:
حصــل مــدرب املركــز الوطني 
لرعاية املوهبــة الرياضية بالكرة 
الطائرة في دائرة شــؤون األقاليم 
الشــباب  وزارة  واحملافظــات 
والرياضة،عمر سعيد، على شهادة 
جامعة  مــن  بامتياز  الدكتــوراه 
بغداد كلية التربية البدنية وعلوم 

الرياضــة في املناقشــة العلنية 
الطروحته املوسومة )تاريخ نشوء 
وتطــور لعبة الكــرة الطائرة في 
العــراق لغاية 2018(، وأقيمت في 
الســاعة 9 من صباح يوم الثالثاء 
28 أيار 2019  فــي قاعة الدكتور 
محمد رضــا في جامعــة بغداد 
كليــة التربيــة البدنيــة وعلوم 

املناقشــة  جلنة  الرياضة،وتالفت 
من الدكتور علي يوســف رئيسا 
وعضويــة الدكتور محمد كاظم 
والدكتــور محمد صالــح فليح 
والدكتــور حيدر عبــد الرضا من 
جامعــة بابل والدكتورة بســمة 
والدكتور  ديالى  نعيم من جامعة 

حسني سبهان مشرفا (.

بغداد ـ كريمة الركابي*
حتت )شــعار خدمة بغداد شرف لنا 
(، وبرعاية محافــظ بغداد املهندس 
فــالح اجلزائري، اختتمــت البطوله 
الرمضانيــه بالكرة الطائــرة  التي 
نظمها منتدى شــباب احلكيم على 
مدار شهر رمضان وقد تأهل فريقي 

الشرطة واجليش الى النهائي والتي 
واحراز  الشــرطه  فريق  بفوز  انتهت 
اللقــب بهــذه البطولــه بحضور 
ةجميل العبادي رئيس االحتاد العراقي 
للكــرة الطائرة وجبار عبد احلســن 
معاون مدير الشــباب والرياضة في 
مدينة الصدر ومدير منتدى شــباب 

الصدر و نذيــر اجلزائري مدير منتدى 
شباب القدس وعلي عيسى مسؤول 
الشعب الرياضيه في مديرية شباب 
هليل  ووجواد  الصدر  مدينة  ورياضة 
وجنــوم ورواد اللعبه  .وفــي اخلتام مت 
توزيع الكؤوس واملداليات على الفرق 
الفائزة. كذلك على هامش البطولة 

مت  تكرمي العب املنتخب الوطني علي 
ابو شــنان  كافضل ضارب  صاحب 
في آسيا 2018 وسط حفل اقيم له 
من قبل ادارة املنتدى متمثلة مبديره، 

رسول سلطان.

* إعالم شباب الصدر

شهادة الدكتوراه بامتياز للمدرب عمر سعيد 

»شباب الحكيم« يختتم البطولة الرمضانية بالطائرة

الموسم الجديد لتدريبات المراكز
 الوطنية سيشهد خطوات تطويرية 



رئيس التحرير 
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الصباح الجديد - وكاالت:
اســتضاف منتجع األطفال الروسي "أرتيك" الواقع على 
شاطئ شبه جزيرة القرم الروسية، األطفال الفائزين في 
مسابقات "ذا فويس كيدس التلفزيونية" في شتى بلدان 

العالم.
املوســيقية  "أرتيك" املســابقة  وأقيمت فــي منتجع 
"املوجة اجلديدة لألطفال2019-". وشارك فيها 11 طفال 
مؤهــال للدور النهائــي في مســابقات )ذا فويس كيدز( 
التلفزيونيــة في كل مــن أبخازيا، وأرمينيــا، وبيالروس، 
وأوزبكستان،  ومالطا،  وليتوانيا،  وكازاخستان،  وبريطانيا، 
وروسيا. ويشترط أال يقل العمر عن ثمانية أعوام، وأال يزيد 

على 12 عاما.
وألقــى رئيس جمهورية القرم، ســيرغي أكســيونوف، 
كلمة في مراسم افتتاح املسابقة التي تقام في منتجع 
"أرتيــك" للمرة الـ12، وأعرب عن أمله بأن تســاعد على 

تقدم مسيرة األطفال املوسيقية اإلبداعية.
كما أقيم حفل موســيقي كبيرا، شــارك فيه مشاهير 
املســرح الغنائي الروســي، من بينهم ليف ليشينكو، 

وأوليغ غازمانوف، وزارا، ونيوشا.
وقدمت ابنة جنمة البوب الروسية، ألسو ميكيال، الفائزة 
في مســابقة "ذا فويس كيدس- 2019 " في موســكو 
أغنية لهــا في مســابقة "املوجة اجلديــدة لألطفال – 

."2019

الصباح الجديد - وكاالت:
تتعرض مسارح الســيرك النتقادات شديدة من منظمات 
الدفاع عن احليــوان، لكن في أملانيا وجــد العاملون على 
ســيرك حال "ذكيــا" كي يضمــن الفرجة مــن دون إثارة 

الغضب.
وبحســب ما نقــل موقع "ســاينس نيوز ريبورتــر"، فإن 
الســيرك األملاني يعتمد على تقنية "الهولوغرام" ألجل 

إظهار بعض احليوانات بصور ثالثية األبعاد.
وتنتقد اجلمعيات احلقوقية السيرك التقليدي، ألن تدريب 
بعض احليوانات، مثل الفيلة واألســود، يتطلب تعريضها 
للجوع والضرب، ألجل أن تعتاد على القيام ببعض احلركات.

وأظهرت الصور، جتســيدا لعدد من احليوانات في السيرك 
األملانــي، مثل الفيــل واحلصان، وبدا اجلمهور مســتمتعا 
بالعــرض علــى الرغم من عــدم مشــاركة أي حيوانات 

حقيقية.
والســيرك األملاني الذي أطلق عليه اســم "ســيركوس 
رونكالي" األول مــن نوعه في العالــم، وتعتمد العروض 
بنحو كامل على احلاســوب ألجل إظهار صــور احليوانات 

بشكل مماثل للواقع.

أول سيرك من دون حيوانات

مسابقة موسيقية 
ألطفال "ذا فويس كيدس"

الفنــان محمد  جنــح 
جناح  بتحقيق  رجــب، 
مبسلســله  كبيــر 
اجلديــد  الدرامــي 
اســتفهام"،  "عالمة 
بــه  والــذي يخــوض 
الرمضانــي  املارثــون 
احلالي، واســتطاع من 
خاللــه أن يلفت أنظار 
إن  وقــال  اجلمهــور، 
املسلسل  جناح  سبب 
الشــركة  إلى  يرجــع 
املنتجة للعمل وجميع 
وعلى  بهــا،  العاملني 
الكبير  املنتج  رأسهم 
تامــر مرســي، والذي 
اإلمكانيات  جميع  وفر 
التــي كان يحتاجهــا 
بهذا  ليخــرج  العمل 
مؤكدا  الرائع،  الشكل 
أنــه ســعيد بالرجوع 
املصرية  الدرامــا  إلى 

مثــل  قــوي  بعمــل 
اســتفهام"  "عالمة 
من خالل املنتج الكبير 
وأضاف  مرســي.  تامر 
رجــب، أنــه ســعيد 
القوية  األفعــال  بردود 
التــي تالقاها بشــأن 
انطالق  املسلسل منذ 
عرضــه فــي شــهر 
أن  مؤكــدا  رمضــان، 
على  املسلسل  عرض 
قناة فضائية  أكثر من 
كان عامال أساسيا في 

جناح املسلسل.

وصفت الفنانة املصرية 
التصريح  جــودة،  أروى 
الذي نسب إليها وقالت 
فيــه إنها شــخصية 
بـ"الكاذب"،  نرجسية، 
مشيرة إلى أنها علقت 
بأنها  اللقاءات  في أحد 
تخجل مــن وضع صور 
على  باســتمرار  لهــا 
ميديــا،  السوشــيال 
يفهمهــا  ال  حتــى 
أصدقاؤهــا وجمهورها 
باخلطأ، ويتهموها بأنها 
نرجســية. وأعربت في 
لقاء مع "فوشيا"، خالل 
مشــاركتها في حفل 
السنوي،  روتانا  سحور 
بردود  ســعادتها  عــن 
تلقتها  التــي  األفعال 
عن دورها في مسلسل 

"صانــع األحــالم" مع 
الفنان مكسيم خليل، 
مشيرة إلى أنه من أهم 
أســباب جنــاح العمل 
فكرته وموضوعه الذي 
يقدمه، فمسلســالت 
جديدة  العلمي  اخليال 
مجتمعنــا  علــى 
العربــي. وأضافت أنها 
الكافي  الوقت  متلك  ال 
املسلسالت  ملشاهدة 

في رمضان.

محمد رجب

أروى جودة

أخبــارهــــــــــم
سمير خليل

عند تســليط الضوء على ما قدم من 
اعمال دراميــة تلفزيونية محلية خالل 
شــهر رمضان الفضيل، البــد ان نأخذ 
بعني االعتبار مديــات جودتها وتأثيرها 
بنفوس النظارة، ومــا خلقت من جدل 

وردود فعل ايجابية وسلبية.
الدرامــا احمللية هذا املوســم غالبيتها 
حتصيل حاصل لإلنتاج املوســمي ومع 
على  يطغي  لذلك  قليلة،  اســتثناءات 
االستســهال  طابع  االعمــال  اغلــب 
الــذي يصل حد الســطحية بالتأليف 
والتمثيــل وحتــى اإلخــراج، كما بات 
الثابت ان نشــاهد ممثلينا وممثالتنا  من 
يؤدون ادوارهم بشــكل منطــي، يكاد ال 
يختلف بني عمــل وعمل آخر، وتبع هذا 
االيقاع بسبب  مع االســف هبوط في 

بساطة احلوار وسطحيته.
ســباق الدرامــا احملليــة هــذا العام، 
اقتصــر على اعمال معــدودة اختلفت 
مضامينها وتشــابهت صورها، خاصة 
مــا يعــرف بأعمال الســيت كــوم او 
السكيتشــات اخلفيفــة والتي كانت 
كوجبــة الطعام اخلفيفة التي تســد 
اجلوع لساعات معدودة، اما املسلسالت 
الطويلة، فقد اقتصرت على عمل واحد، 
املسلسلني  بجانب  )الفندق(  مسلسل 
و)ايــام  )العرضحاجلــي(  الكوميديــني 
)باكــو بغداد(  اما مسلســل  االجازة(، 

فجاء في باب الكوميديا السوداء.
اعمال الســيت كوم كانت )شلع قلع( 
 (take away(و )و)حامض حلو( و )خلــة
و)ست ستوتات( و )بســمتنا(، وتشابه 
اغلبها بطريقة املشاهد واحلوار واالغاني 
واالســتعراضات، إضافــة للرقصــات 

والنكات والقفشات الفكاهية. 
االســتثناء هنا كان مسلســل )شلع 
قلع( الذي كتــب اغلب حلقاته الكاتب 
حســني النجار وشــدت بعض حلقاته 
وجســد  املهمة،  مبوضوعاتها  اجلمهور 
اياد راضي،  بطولته الفنان الكوميــدي 
مع الفنانني زهير محمد رشــيد وسعد 
خليفــة ونســمة وماجد عبــد اجلبار 
وشــيماء رعد حتت ادارة اخملرج الشــاب 

سامر حكمت.
 اما مسلســل )ايام االجازة( الذي كتبه 
الســابقني  وبأبطاله  خمــاس  محمد 

نفسهم محمد حســني عبد الرحيم، 
مبشــاركة  متيز  فقــد  محمد،  وهنــاء 
شبابية لغسان إســماعيل، وامير عبد 
احلســني، وهند نــزار، واثير كشــكول، 
بإدارة اخملرج الشــاب علي فاضل مخرج 

البرنامج املعروف )والية بطيخ(.
وفــي التراجيديا شــهدنا عمال واحدا، 
)الفندق( تأليف حامــد املالكي واخراج 
واثار املسلسل عاصفة  حسن حسني، 
من اجلــدل بني مؤيد ورافــض لطريقة 
طرحه التي المســت مناطق مؤملة من 
واقعنا اليومي. الرافضون يرون ان الدراما 
يجب ان تسلط الضوء ولو بشكل خافت 
على ما يفرح النفس ويبعث االمل بغد 
ســعيد، او تخفيف طرح املأســاة مع 
حلولها، وان املسلســل كان جريئا في 
تســليط الضوء على صور ومشــاهد 
صادمة لألخــالق االجتماعية كالدعارة 
البشرية، وهي  االعضاء  وجتارة  واخملدرات 

رمبا موجودة لكنها متوارية.
املؤيدون للعمل يــرون ان أفضل احللول 
للمشــكالت تكــون بطرحها كما هي 
ليسهم اجلميع بحلها والقضاء عليها، 
هنــاك رأي آخــر يتمحور بــان الدراما 
كان مضمونها مطلوبة  اي  العراقيــة 
وضروريــة إلنعاش الشاشــة الصغيرة 

ومنافسة نظيرتها العربية.
ومــن املالحظــات املهمة فــي الدراما 
احمللية هذا املوسم، ثنائية املؤلف اخملرج 
تشــكل  الثنائية  هذه  املمثل،  واملؤلف 
عبئا على العمــل، فاملؤلف اخملرج عادة 
يوظــف رؤيتــه االخراجية حســب ما 
كتــب، وبالتالي ال يخضع ملبضع احلذف 
والتغييــر الذي عادة مــا يصب بصالح 
العمل. اما ظاهــرة املؤلف املمثل فقد 
تشــكل عبئا كبيرا على كاهل العمل، 
الن املؤلــف غالبــا مــا يتقمــص دور 
العمل  فســيكتب  وبالتالي  البطولة، 

كما تخاط البدلة على مقاس البطل.
اهم االعمال التي تتطلب االشارة اليها 
الرمضانية، كان مسلسل  الدورة  خالل 
)هوى بغداد( الذي كتبه واخرجه الفنان 

مهند ابو خمرة.
 ميــزة هذا العمــل وتفرده انــه تناول 
موضوعات شــتى قوامها الرومانسية 
اجتماعي،  باطــار  العاطفية  والعالقة 
على مدى حلقاته اخلمســة عشر كما 
قدم صورا جميلة وبراقة لبغداد احلبيبة 
عالقة  ظلــت  االلوان  زاهية  مبشــاهد 
في ذائقة املشــاهد،  كما قدم وجهني 
العراقية هما  الدرامــا  جديدين علــى 
املمثل التركي اســر ويســت والفنانة 
زهــراء حبيب بن ميم، من اب تونســي 
وام عراقية، وهذا االمر يحسب للعمل، 
وحافظت  رصينا  اداء  قدمــت  واالخيرة 
على ايقاع الشــخصية بنحو ملحوظ 

جعلها مألوفة بني املشاهدين.

دراما رمضان.. حامض حلو
جردة حساب 

لقطة من أحد املسلسالت الرمضانية
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