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في هذا العدد  "أشرطة تسجيل صدام حسين" ا لحلقة 19 ص15

تنش��ر "الصباح الجديد" بالتعاون مع "دار الجمل" كتاب أشرطة تسجيل صدام 
حس��ين/ األعمال السرية لنظام اس��تبدادي/ 1978 – 2001 و في هذه الحلقة 
يظهر هوس صدام التهديد باس��تعمال القنبلة الذرية وكيف عدَّ الحرب على 
إيران كتمرين للحرب على العالم ويزعم صدام أن تاريخ العراق وخبرته العلمية 
تؤهل��ه بنحو فريد لقي��ادة األمة العربية لكنه يعبر عن خوفه من أن إس��رائيل 
تسعى إلى إيقاف تقدم العرب ويقول صدام " إن ما نسميه باللغة االصطالحية 
العس��كرية )الحقل المحلي(. هذا ما حصل ف��ي اليمن. هذا ما حصل للوحدة 
الس��ورية. هذا ما حدث في 1967. أعني إذا تمتْ اإلطاحة بالنظام في س��وريا 
يُمكن اس��تبداله بنظام آخر، لكن بسبب مواضيع معينة – سوريا سيكون لها 

ثقل ودور كبير لتلعبه حتى تنقذ األمة العربية حين تصبح جزءًا من العراق.

بغداد - أسامة نجاح:
أعلن��ت مص��ادر أمنية ف��ي قيادة 
العمليات املش��تركة ي��وم ، أمس 
ق��وات  مباش��رة  ع��ن   , األربع��اء 
الش��رطة االحتادية والرد الس��ريع 
باقتحام معس��كر الغزالني ضمن 
احملور اجلنوبي ملدينة املوصل ، فيما 
أكد قائ��د محور جه��از مكافحة 
اإلرهاب أن مش��اركة قوات اجلهاز 
ف��ي املع��ارك اجلاري��ة بالس��احل 
األمي��ن ملدينة املوص��ل قريبة جداً ، 
مش��يراً إلى أن ، املعارك ستشهد 

مفاجئات كثيرة غير متوقعة .   
وق��ال مص��در أمن��ي ف��ي قي��ادة 
العملي��ات املش��تركة إن " ق��وات 
الش��رطة االحتادية والرد الس��ريع 
قام��ت بعملية اقتحام معس��كر 
الغزالني ضمن الواجب املناط لها. 
وأض��اف املصدر ف��ي حديث خاص 
لصحيف��ة ‘‘الصب��اح اجلديد‘‘ إن " 
قصفاً متهيداً س��بق التقدم نحو 
معس��كر الغزالني ومطار املوصل 
العراقي  اجليش  ومبس��اندة طيران 
بشتى أنواعه ، مبيناً ان "  القصف 
ش��مل أيضاً واجهة منطقة وادي 

حجر جنوبي املدينة ". 
وأوضح املصدر الذي لم يفصح عن 
أسمه ان" القوات األمنية  تتقدم 
بنح��و س��ريع ف��ي احمل��ور اجلنوبي 

وحررت قريتي الس��حاج  واحلاوي " 
، متوقعاً حترير معس��كر الغزالني 

خالل الساعات القليلة املقبلة . 
وبني املص��در ان" الق��وات األمنية 
داعش��ياً   25 قت��ل  م��ن  متكن��ت 
بينهم 4 انتحاريني فيما سيطرت 
كانتا  على عجلت��ني مفخخت��ني 
مركونت��ني ف��ي الضف��ة اجلنوبية 
باجتاه معسكر الغزالني " ، مشيراً 
إلى إن" وحدات الهندس��ة عاجلت 
الكثي��ر من املتفج��رات والعبوات 
التي خلفها داعش لعرقلة وصول 

القوات احملررة الى املعسكر ". 
م��ن جانبه أكد قائ��د محور جهاز 
مكافح��ة اإلرهاب الفري��ق الركن 
عب��د الوه��اب ألس��اعدي ، أمس 
األربعاء , أن مش��اركة قوات اجلهاز 
في املعارك اجلارية بالساحل األمين 
ملدين��ة املوصل قريبة ج��ًدا ، فيما 
أش��ار إل��ى أن املعارك ستش��هد 

مفاجئات كثيرة غير متوقعة . 
لصحيف��ة  ألس��اعدي  وق��ال 
‘‘الصب��اح اجلدي��د‘‘ إن “مش��اركة 
قطع��ات جهاز مكافح��ة اإلرهاب 
قريبة للغاية وس��تكون حاس��مة 
ضد عصابات داع��ش اإلجرامية " 
، مبين��اً أن "اجلهاز سيش��ارك في 
القوات ذاتها التي حررت الساحل 
األيس��ر بع��د أن أكمل��ت جمي��ع 

لتل��ك  املطلوب��ة  االس��تعدادات 
املعركة".

وتاب��ع أن "مع��ارك أمي��ن املوص��ل 
ستكون اس��هل من األيسر نظرًا 

خلسائر داعش اإلجرامية فضال عن 
احتوائه��ا على مفاجئ��ات كثيرة 

باأليام املقبلة". 
تتمة ص3

القّوات المشتركة تقتحم معسكر الغزالني جنوب 
الموصل بعد السيطرة على مناطق استراتيجية

القوات املشتركة في املوصل

بغداد ـ الصباح الجديد:
االس��تخبارات  مديري��ة  عرض��ت 
العسكرية عدداً من وثائق ومعدات 
وأجهزة وطائرات مسيرة لتنظيم 
داعش قالت انها اس��تولت عليها 

من شتى القطعات في البالد.
وعرض��ت مديري��ة االس��تخبارات 
العس��كرية في تسجيل فيديوي 
نش��ر عل��ى موق��ع وزارة الدف��اع 

ع��دداً كبيراً من الوثائ��ق واملناهج 
التعليمي��ة لداع��ش و ع��دداً من 
التي  والطائرات املس��يرة  املعدات 
يستعملها التنظيم في عمليات 
التجس��س واستهداف القطعات 

العسكرية واملواطنني".
له��ا  بي��ان  ف��ي  ال��وزارة  وقال��ت 
اطلع��ت عليه "الصب��اح اجلديد" 
ان "املديري��ة عرض��ت مجموع��ة 

كبيرة م��ن األجه��زة االلكترونية 
املستولى عليها إذ حتوي على كم 
هائل من املعلومات التي أصبحت 
حتت س��يطرة قواتنا األمنية حيث 
س��يكون لها األثر الكبير في اجناز 
األمين  التحرير للس��احل  عمليات 

من مدينة املوصل".
من جهته قال ضابط في املديرية 
حتدث خالل التس��جيل الفيديوي 

وه��و يق��ف بجان��ب الوثائ��ق، إنه 
"عثرنا على عقود مبا يسمى جهاد 
النكاح، وانه مبجرد ان تسبى املراة 
يت��م فص��خ عقده��ا م��ع زوجها 
وباملقابل تصبح مطلقة، ويزوجها 
التنظي��م مباش��رة ال��ى عناصره 
ومقاتليه ومن دون الش��روط التي 

تلقي الطالق من عدة وغيرها".
وفي سياق آخر أفاد مصدر محلي 

في محافظة نين��وى، بأن تنظيم 
"داع��ش" أم��ر أهال��ي الس��احل 
األمي��ن م��ن مدينة املوص��ل بهدم 
اجل��دران الفاصلة ب��ني منزل وآخر 
لتس��هيل تنق��ل وه��رب عناصره 
بني املن��ازل، مبينا ًأن التنظيم قام 
مبصادرة ع��دد كبير م��ن مركبات 
األهال��ي الس��تعمالها في الصد 

والتفخيخ.

وقال املصدر ف��ي حديث صحفي، 
إن "األهال��ي ف��ي الس��احل األمين 
تلق��وا أوام��ر م��ن داع��ش تقضي 
بهدم اجل��دران الفاصلة بني املنازل 
الس��كنية، بحي��ث تصبح باحات 
املن��ازل مفتوح��ة عل��ى بعضها، 
وذلك لتسهيل تنقل وفرار عناصره 

عبر منازل املدنيني".
تتمة ص3

"الدفاع" تضبط وثائق وأجهزة تكشف معلومات تعّجل بتحرير أيمن الموصل

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن��ت وزارة التربي��ة، أن رئي��س 
الوزراء حيدر العب��ادي وجه وزارة 
الرواتب  املالية باإلس��راع بصرف 
ومدرس��ي  ملعلم��ي  املدخ��رة 
واملناط��ق  نين��وى  محافظ��ة 
الس��اخنة، ع��ادًة ص��رف روات��ب 
معلمي ومدرس��ي نين��وى دعماً 

ملعركة العراق ضد "داعش".
وق��ال مكت��ب الوزي��ر ف��ي بيان 
اجلديد"،  "الصباح  اطلعت عليه 
إن "وزير التربية محمد الصيدلي 

طرح في جلس��ة  مجلس الوزراء 
ملعلمي  املدخرة  الرواتب  موضوع 
واملناط��ق  نين��وى  ومدرس��ي 
الساخنة، مؤكداً ضرورة االسراع 
بصرفها لدعم اهلنا في املناطق 

احملررة".
وأضاف البيان، أن "مطالبة إقبال 
القت اس��تجابة طيب��ة من قبل 
رئيس الوزراء حيدر العبادي والذي 
وجه وزارة املالية بس��رعة صرف 

املبالغ املدخرة".
تتمة ص3

العبادي يوّجه باإلسراع لصرف الرواتب 
المدخرة لمعلمي ومدرسي نينوى

بغداد ـ الصباح الجديد:
جددت فرنس��ا، دعمه��ا للقوات 
ف��ي  والبيش��مركة  العراقي��ة 
"داع��ش"،  تنظي��م  مواجه��ة 
مؤك��دة ضرورة وج��ود قوة دولية 
ملواجهة "اإلرهاب"، فيما شددت 
على أهمية متتع إقليم كردستان 

باألمن واالستقرار.
وقال الرئيس الفرنس��ي فرنسوا 
صحف��ي  مؤمت��ر  ف��ي  هوالن��د 
إقلي��م  رئي��س  م��ع  مش��ترك 
كردستان مسعود البارزاني عقد 
، في قصر األليزيه عقب اجتماع 

وتابعت��ه "الصباح  بني اجلانب��ني 
اجلدي��د"، إنه بحث م��ع البارزاني 
خ��الل االجتماع "ملف��ات احلرب 
ضد داعش وعملية حترير املوصل 
توفي��ر  ف��ي  البيش��مركة  ودور 
األمن واالس��تقرار"، مش��يراً إلى 
"مناقشة التعاون والتنسيق في 

احلرب ضد داعش".
وأكد هوالند "دعم فرنسا جلميع 
القوات العراقية لضرب داعش"، 
مش��دداً على ضرورة "وجود قوة 

دولية ملواجهة اإلرهاب".
تتمة ص3

بغداد ـ الصباح الجديد:
توقع زعي��م التيار الصدري، مقتدى 
الصدر، حصول صراعات سياس��ية 

في املرحلة املقبلة.
وقال الص��در خالل زيارته اليوم مقر 
معس��كر التدري��ب املرك��زي التابع 
لقيادة سرايا السالم في محافظة 
النجف والتقى مبجموعة من قيادات 
الس��رايا "ألفت نظركم أن املرحلة 
املقبلة قد تشهد بعض الصراعات 
السياس��ية وعل��ى اجملاهدي��ن أن ال 
يزجوا أنفسهم في هذا الصراعات 

اطالقاً".
وأّك��د عل��ى "االس��تعداد للفت��رة 
نس��تعد  أن  الب��د  واآلن  املقبل��ة، 

جميع��اً له��ا ألن اجلي��ش العراق��ي 
والقوات األمنية واحلش��د بدأوا في 
حتري��ر اجلانب االمين من املوصل وهذا 
بداي��ة النصر النهائ��ي وندعو لهم 

بالنصر دائماً".
وأش��ار الص��در ال��ى "االس��تعداد 
ملرحلة م��ا بعد حترير املوصل البد أن 
يكون مشروطاً بحب العراق والفناء 
في الوط��ن وتقوية الع��راق كدولة 
وكل ش��يء يصب في تقوية الدولة 
ندعم��ه والب��د أن نحّك��م العق��ل 
والقلب قبل السالح فتقوية الدولة 
هدف رئيس��ي في ه��ذه املرحلة مع 

احلفاظ على هيبة اجملاهدين".
تتمة ص3

فرنسا تجدد دعمها للعراق
وتؤكد أهمية وجود قوة دولية 

لمواجهة "اإلرهاب"

مقتدى الصدر يتوقع حصول صراعات 
سياسية في المرحلة المقبلة

جوع وإعدامات في أيمن الموصل
وقادة "داعش" يفرون

"داعش" يسرق أموال األهالي
ويفقد السيطرة على عناصره 23

متابعة الصباح الجديد:
اته��م تقرير أممي،ام��س االربعاء، 
وتتاجر  بأنه��ا تصن��ع  إس��رائيل 
بنح��و غي��ر مش��روع باملبي��دات 
وتقوم  املستوطنات  السامة في 
بتس��ريب مياه الصرف الصحي 
اخلام إلى أراضي الرعي والبساتني 

الفلسطينية.
وقال��ت مواق��ع فلس��طينية، إن 
البعثة  أعدته  حتقيقا مش��تركا 
احلقائ��ق  لتقص��ي  املش��تركة 
العربية حلماية  برئاسة اجلمعية 
العمل  وشبكة   )APN(،الطبيعة
عل��ى املبيدات في آس��يا واحمليط 
اله��ادئ،)PANAP( كش��ف ع��ن 
وج��ود مبيدات ش��ديدة اخلطورة 
وغي��ر مش��روعة ف��ي األراض��ي 

الفلسطينية.
مت��ت  فق��د  التقري��ر  وبحس��ب 
مص��ادرة خمس��ة أطن��ان م��ن 
املبيدات احملظورة منذ عام 1995، 
مش��يراً إلى أن فلس��طني ليس 
بإمكانه��ا التخل��ص م��ن ه��ذه 
املبي��دات بأم��ان، إال أن إس��رائيل 

ترفض إعادتها.
وتؤدي املبيدات التي تتس��رب من 
العملي��ات الزراعي��ة والنفاي��ات 

اخلطرة الناجت��ة عن تصنيع املواد 
داخ��ل  الزراعي��ة  الكيميائي��ة 
املس��توطنات غير الشرعية إلى 

الفلس��طينيني  تس��ميم مزارع 
ومواشيهم ومصادر املياه.

اجملتمع��ات  أن  اللجن��ة  وذك��رت 

املس��توطنات  م��ن  القريب��ة 
ف��ي  االس��رائيلية  الصناعي��ة 
التربة  تل��وث  الغربي��ة  الضف��ة 
واملياه الصاحلة للش��رب، ما يؤدي 
إلى زي��ادة اإلصابة بأمراض اجلهاز 
التنفس��ي والعي��ون، مبا في ذلك 

اإلصابات بني األطفال.
من جهته��ا أش��ارت رزان زعيتر، 
مؤسس��ة وعضو مجل��س إدارة 
اجملموعة العربية حلماية الطبيعة 
إل��ى أنه مت إغالق بعض ش��ركات 
الكيماوي��ات الزراعية هذه داخل 
اخلط األخضر بس��بب انتهاكها 
والصحي��ة،  البيئي��ة  للقوان��ني 
لكنها تعمل من دون عقاب داخل 
املستوطنات غير الشرعية على 

حساب صحة الفلسطينيني.
ووضع��ت البعث��ة عريضة دولية 
نش��رتها على اإلنترنت، تضمنت 
املنظم��ات  تدع��و  توصي��ات 
وال��دول  الدولي��ة،  احلكومي��ة 
ومنظمات  والشركات،  األعضاء، 
بع��ض  لوض��ع  املدن��ي  اجملتم��ع 

التوصيات حيز التنفيذ الفوري.

تقرير أممي يتهم إسرائيل بـ"تسميم" الفلسطينيين

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلنت وزارة النفط، أمس االربعاء، 
عن اكتش��اف هائل م��ن النفط 
اخلام في الرقعة االستكش��افية 
العاشرة، مبينة ان الرقعة كانت 
من بني احلقول التي أسهمت في 
إضافة كمية 10 مليار برميل الى 

االحتياطي النفطي.
ش��ركة  ع��ام  مدي��ر  وق��ال 
كرمي  النفطي��ة  االستكش��افات 
حطاب في بيان ورد الى "الصباح 

اجلديد" ان "االختب��ارات التي قام 
به��ا ائتالف ش��ركتي ل��وك اويل 
الروس��ية وانبك��س اليابانية قد 
اس��فر ع��ن اكتش��اف مخ��زون 
هائ��ل م��ن النف��ط ف��ي مكمن 
مش��رف، واحلص��ول عل��ى معدل 
تدفق للنف��ط يزيد عن 1000 متر 
مكعب باليوم مما يؤكد الدراسات 

اجليولوجية السابقة".
"االحتي��اط  ان  حط��اب  وتاب��ع 
النفط��ي للرقع��ة ميث��ل اضافة 

جدي��دة لالحتياطي��ات النفطية 
"ه��ذه  ان  مبين��ا  العراقي��ة"، 
الرقع��ة كان��ت م��ن ب��ني احلقول 
التي أس��همت في إضافة كمية 
10 ملي��ار برميل ال��ى االحتياطي 

النفطي".
واشار حطاب الى ان "خطة تطوير 
ه��ذه الرقعة لهذا العام تش��مل 
حفر واختبار البئر االستكشافي 

اريدو 2". 
وكان ائتالف ش��ركتي "لوك اويل 

الروس��ية وانبكس اليابانية" قد 
فاز بتطوير الرقعة االستكشافية 
محافظ��ة  ف��ي  "العاش��رة" 

البصرة.
واعلن��ت وزارة النف��ط العراقي��ة 
، ف��ي 25 نيس��ان 2012، ع��ن بدء 
ل�12  الرابع��ة  التراخيص  جول��ة 
مناطق  في  استكش��افية  رقعة 
متفرقة م��ن الع��راق، مؤكدة أن 
اله��دف من ه��ذه اجلول��ة تعزيز 

احتياطي العراق النفطي.

"النفط" تعلن عن اكتشاف مخزون هائل
في الرقعة االستكشافية العاشرة

متابعة

تقريـر

إسرائيل تتاجر باملبيدات السامة في املستوطنات

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن وزير الهجرة الكندي أن بالده 
 1200 ستس��تقبل العام احلال��ي 
الج��ئ أيزيدي من الع��راق تعرضوا 
لالضطهاد من قبل تنظيم داعش، 
مش��يراً إلى أن 400 سبق ووصلوا 

إلى األراضي الكندية.
وقال الوزير في تصريح صحفي إن 
"عمليتن��ا جارية، وخالل األش��هر 
األخي��رة ب��دأ الجئون مم��ن جنوا من 
إل��ى  بالوص��ول  داع��ش  تنظي��م 

كندا".

وأض��اف أن "حكومتن��ا س��تعيد 
توط��ني نحو 1200 ن��اج في كندا، 
ممن ه��م في حاج��ة، إضاف��ة إلى 

أفراد عائالتهم".
 وه��ذه املب��ادرة تأتي بع��د اعتماد 
البرمل��ان الكندي قانونا في اخلريف 
املاضي ينص على اس��تقبال، في 
غض��ون أربع��ة أش��هر، أيزيدي��ني 
فارين من اضطهاد تنظيم داعش 
في شمال العراق، والذين تعرضوا 

إلى "إبادة" بحسب أوتاوا.
 وأوض��ح وزي��ر الهج��رة الكن��دي 

منص��ب  احلكوم��ة  تركي��ز  أن 
خصوصاً على "النساء األيزيديات 

والفتيات".
وأضاف "لقد أظه��رت جهودنا أن 
تنظي��م داعش يس��تهدف عمدا 
الفتي��ان أيض��اً، هذا هو الس��بب 
في أننا نس��اعد على إعادة توطني 
جميع األطف��ال الذين جن��وا" من 

التنظيم املتطرف.
 وتق��در كلف��ة هذه املب��ادرة ب�28 
)20 ملي��ون  ملي��ون دوالر كن��دي 

يورو(.

كندا تستقبل 1200
الجئ إيزيدي من العراق

بغداد ـ الصباح الجديد:
كشفت وزارة الدفاع األميركية 
)البنتاغ��ون( ع��ن عزمها تقدمي 
خطة لتس��ريع وتي��رة املعركة 

في العراق ضد داعش.
باس��م  املتح��دث  وق��ال 
البنتاغون، الكابنت جيف ديفيز، 

للصحفيني أن "الوزارة ستقدم 
للبي��ت األبي��ض في األس��بوع 
املقب��ل خط��ة أولية لتس��ريع 

وتيرة املعركة ضد )داعش(".
وأض��اف، إن "اخلطة ل��ن تتناول 
وجود )داعش( في العراق وسوريا 
فحس��ب بل وفي مناطق أخرى 

ظهر فيها".
وأش��ار ديفيز ال��ى، إن "القوات 
أكثر من  العراقي��ة اس��تعادت 
م��ن  مربع��اً  كيلومت��راً   125
)داعش( منذ يوم األحد املاضي" 
الذي انطلقت به عمليات حترير 

اجلانب األمين ملدينة املوصل.

البنتاغون يقّدم خطًة لتسريع وتيرة المعركة في العراق

ملحق "       " 
الفـن وإرهاصـات

ترميـم الحيـاة
تصاعد ظاهرة محاكاة مشاهد »الدراما العنيفة« بالمنطقة

الفرق ما بين »المايم والبانتومايم«.. المصطلح والتأريخ
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السليمانية ـ عباس كاريزي:

توقع مراقبون للشأن االقتصادي ان 
يتس��بب اخلالف حول نفط كركوك 
باشعال فتيل ازمة جديدة وخالفات 
ب��ن حكوم��ة االقلي��م واحلكوم��ة 
االحتادي��ة، نظ��راً لتفرد ش��ركة كار 
بتصدي��ر نف��ط احملافظ��ة م��ن دون 
الع��ودة ال��ى احلكوم��ة االحتادية او 

احلكومة احمللية في كركوك.
فبينم��ا عق��دت حكوم��ة االقليم 
ام��س الثالث��اء اجتماع��اً، ناقش��ت 
خالله خططها االقتصادية لتدارك 
االزم��ات االقتصادي��ة واالدارية التي 
اعلن��ت احدى  باالقلي��م،  تعص��ف 
اضخم ش��ركات النفط الروس��ية 
ابرامها عقداً م��ع حكومة االقليم 
لش��راء اخل��ام وفق��اً التف��اق حت��ى 
ع��ام 2019 وفقاً لبرنام��ج التمويل 

املسبق.  
وقالت الش��ركة في بي��ان حصلت 
الصب��اح اجلديد على نس��خة منه 
انه��ا انضم��ت لش��ركات التج��ارة 
العاملي��ة التي تس��تثمر ف��ي قطاع 
الطاق��ة ف��ي إقلي��م كردس��تان إذ 
أصبحت أول شركة نفط كبرى تبرم 
اتفاق متويل مس��بق لشراء صادرات 

اخلام من اإلقليم.
ونقل بيان لروس��نفت ع��ن الرئيس 
التنفي��ذي إيج��ور سيتش��ن قوله 
»نتطل��ع لتطوي��ر أس��واق جدي��دة 
للنفط اخلام من كردستان العراق.« 
وقالت روس��نفت إن العقد يس��ري 
ف��ي الفت��رة م��ن 2017 إل��ى 2019، 
مشيرة الى إنها تتطلع للتعاون مع 
كردستان العراق في أنشطة املنبع 

واألنشطة اللوجيستية.
روس��نفت  إن  سيتش��ن  وق��ال 
س��تحصل على اخلام من كردستان 
العراق لصالح نظام التكرير املتنامي 
بالش��ركة. ومتتلك روسنفت نظاماً 
ضخم��اً للتكرير في أملاني��ا بأوروبا، 
ب��دوره اوضح وزير امل��وارد الطبيعية 

في حكومة إقليم كردستان آشتي 
هورام��ي إن االتف��اق يفت��ح الب��اب 
أمام احتم��االت جديدة للتعاون بن 

روسنفت واإلقليم.
وبينما اعلنت وزارة النفط العراقية 
اول ام��س االح��د عن توقي��ع اتفاق 
ب��ن  مش��ترك  تفاه��م  ومذك��رة 
البلدين ف��ي مجال النف��ط والغاز، 
تضم��ن كذلك دراس��ة م��د أنبوب 
لنقل نفط محافظ��ة كركوك الى 
االراضي االيرانية، قال استاذ العلوم 
السياس��ية الدكتور دان��ا احمد ان 
املش��كالت االقتصادية وحتديداً في 
قطاع الطاقة ستشعل فتيل ازمة 
جديدة بن االقليم واملركز قد تصل 

باجلانبن الى حافة الهاوية.
احم��د في تصريح للصب��اح اجلديد 
ان حكوم��ة االقليم غي��ر جادة في 

حتقيق الش��فافية ورفع يد االحزاب 
واملافيات ع��ن ملف النفط، مضيفاً 
عدم الكشف عن فحوى ومضمون 
حكوم��ة  وقعته��ا  الت��ي  العق��ود 
االقليم مع شركات النفط العاملية 
وع��دم اس��تعداد االقلي��م لاليف��اء 
بالتزاماته النفطية جتاه املركز دليل 
قاطع عل��ى عدم وجود الش��فافية 
ووج��ود تالع��ب كبي��ر ف��ي مل��ف 

النفط.
واش��ار ال��ى ان كل االتفاق��ات التي 
وقعتها حكومة االقليم مع شركات 
ف��ي  الش��فاية  لتحقي��ق  عاملي��ة 
والغاز  النفط  مؤسس��اتها وقطاع 
حتديداً لن تأتي بجديد وهو مس��عى 
الضف��اء الش��رعية عل��ى التالعب 

احلاصل في ملف نفط االقليم.
واض��اف ان السياس��ة االقتصادية 

الت��ي انتهجته��ا حكوم��ة االقليم 
ث��روات  وتبدي��د  ضي��اع  ال��ى  ادت 
الش��عب الذي اصبح مديناً ورهينة 
بيد ش��ركات النف��ط العاملية، التي 
اس��تملكت ما على االرض وباطنها 
من ثروات االقلي��م، وهو ما وصفته 
حكوم��ة االقلي��م بان��ه يصب في 
خانة خططها لتحقيق االستقالل 

االقتصادي.   
احمد قال ان اخلالف��ات املتزايدة بن 
حكومتي املركز واالقليم حول نفط 
كركوك ستكون بداية الزمة جديدة 
قد تصل الى حد التحارب، ما لم يتم 
التوصل الى تفاهمات مشتركة مبا 
يضمن مصلحة الشعب واملواطنن 
ويرفع يد االح��زاب واملافيات عن بيع 

وتصدير النفط.
وكان بيان للوزارة ذكر ان وزير النفط 

جب��ار علي اللعيبي وق��ع مع نظيره 
اإليراني بيجن زنكن��ه على مذكرة 
تش��كيل  وتضمن��ت،  للتفاه��م 
اللج��ان املش��تركة  حلس��م ع��دد 
م��ن امللف��ات  املهم��ة ، منها ملف 
احلقول املش��تركة ب��ن البلدين ومبا 
يحقق االستثمار االمثل لها، وجلنة 
لدراس��ة امكانية م��د انبوب لنقل 
النف��ط اخل��ام العراقي م��ن حقول 
كركوك عبر االراضي االيرانية وجلنة 
لدراس��ة نقل النف��ط العراقي من 

البصرة الى عبادان.
عضو اللجنة االقتصادية في مجلس 
النواب احمد حاجي رش��يد اكد في 
تصريح انه اليؤمن باالصالحات التي 
حتاول حكومة االقليم ان جتريها وانه 
غي��ر متفائل بأية عق��ود او اتفاقات 
توقعها حكومة اإلقليم نظراً لعدم 

وجود الش��فافية وسيطرة االحزاب 
املتنفذة على ملف النفط.

بدره��ا قالت حركة التغيير في بيان 
تابعت��ه الصباح اجلدي��د ان اجتماع 
مجلس ال��وزراء الذي عق��د لم يأِت 
بجدي��د، وان��ه اليوجد ف��ي االفق ما 
يثبت ان حكومة االقليم س��تعمل 
في املس��تقبل القريب عل��ى الغاء 
برنام��ج االدخار االجب��اري في رواتب 
املوظف��ن، الذي كانت ق��د اتخذته 
لزيادة مواردها املالية ومعاجلة العجز 
في ميزانيتها بع��د االنخفاض احلاد 
في اس��عار النفط العاملي��ة، والذي 
تس��بب بتخفيض روات��ب املوظفن 
ال��ى اكثر من النصف في اجراء غير 
قانون��ي ادى ال��ى خ��روج تظاهرات 
عارمة واعتراضات واسعة في جميع 

محافظات االقليم. 

مراقبون يتساءلون: متى يعود نفط اإلقليم
المسّوق عالميًا بالفائدة على المواطنين

روسنفت الروسية توّقع مع حكومة اإلقليم لشراء النفط
د.علي شمخي

نقف بقوة مع تصريحات رئيس الوزراء حيدر 
العب��ادي ف��ي توصيفه للص��راع ب��ن ايران 
االميركية وتش��خيصه  املتحدة  والوالي��ات 
ورؤاه لبؤر التوتر في املنطقة وانعكاس��اتها 
على العراق ش��عباً وارضاً وقد ب��ات جلياً ان 
س��خونة امللف االيراني االميركي وتداعيات 
احل��رب النفس��ية ب��ن البلدين الب��د لها ان 
تت��رك اثارًا على احمليط االقليمي عامة وليس 
الع��راق فقط وق��د كان رئيس ال��وزراء حيد 
العب��ادي واضح��اً ف��ي تأكيده عل��ى  وجوب 
ان يك��ون  العراق  مبنأى ع��ن جوهر اخلالفات 
االيراني��ة االميركية والتزام��ه احلياد ورفض 
اي��ة مح��اوالت التخ��اذ الس��احة العراقية 
ميدان��اً خلوض النزاع��ات او تصدير الفوضى 
الناش��ئة عنه��ا ال��ى بغ��داد  ه��ذا املوقف 
الرس��مي الواض��ح والذي صدرعلى لس��ان 
ارفع عنوان في السلطة التنفيذية ميثل من 
وجهة نظرنا اشهار ورقة انذار لكال الطرفن 
بضرورة احت��رام االرادة العراقية وفي الوقت 
نفس��ه يكش��ف عن ش��فافية ووضوح في 
املواقف العراقية املعلنة ومينع أية محاوالت 
لتش��ويه موقف الع��راق كدولة مس��تقلة 
ويقطع الطريق امام أية تفس��يرات تنطلق 
من هنا وهن��اك وتتعكز على مواقف احزاب 
او كيان��ات او زعام��ات توزع��ت مواقفها بن 
التأيي��د والرف��ض واالصطفاف م��ع اميركا 
اي��ران وف��ي ض��وء التداخ��ل والتعقي��د  او 
والتش��ابك ف��ي العالقات ب��ن دول منطقة 
الشرق االوس��ط وفي ضوء اختالف املصالح 
بن دول اجلوار العراقي س��يكون من الصواب 
بالنسبة للعراق التزام احلياد والبقاء كدولة 
متوازن��ة تبحث ع��ن التع��اون االيجابي مع 
اجلميع وفي الوقت نفس��ه ترفض ان يتدخل 
ف��ي ش��ؤونها اجلمي��ع وس��تثبت االي��ام ان 
مواق��ف رئيس احلكوم��ة العب��ادي ودعواته 
املستمرة الس��تقاللية القرار العراقي ميكن 
ان جتن��ب الع��راق اي��ة ح��روب او نزاع��ات قد 
تنش��ب في املستقبل القريب في منطقتنا 
او ف��ي االقل س��تخفف من تداعي��ات هذه 
احلروب على الش��عب العراق��ي وخالف ذلك 
او املنح��ازة الي  ف��ان املواق��ف املتعاطف��ة 
تكتل او حتالف سيفتح االبواب امام النيران 
وس��يمنح االخري��ن  مم��ن يتربص��ون احلجج 
لزج العراق ف��ي منزلقات خطيرة قد تعرض 
الشعب العراقي الى ويالت جديدة على وفق 
هذا املنظور ميكن تفس��ير االهتمام العاملي 
مبحورية الع��راق ودوره في املس��تقبل ولرمبا 
كان اس��تقبال بغ��داد ملمثلي ثالثة رؤس��اء  
لدول مهم��ة ) ترامب وبوت��ن وروحاني ( في 
اقل من  48س��اعة  هو تفسير وجتسيد حي 
لتنافس دولي الستقطاب املواقف العراقية 
والتلويح بتقدمي الدعم للحكومة العراقية 
التي حققت جناحاً باهراً في قيادة احلرب على 

االرهاب .  

دولة متوازنة !

تقـرير

بغداد ـ مشرق ريسان:  

تنتظ��ر اللجن��ة القانوني��ة البرملاني��ة 
إحال��ة هيئة رئاس��ة البرملان مش��روع 
قانون انتخابات مجلس النواب -املرسل 
من رئاس��ة اجلمهورية- إليها، في وقت 
ش��ارفت جلنتا »القانوني��ة واحملافظات 
االنتهاء  عل��ى  النيابيت��ان  واألقالي��م« 
م��ن إع��داد قان��ون انتخاب��ات مجالس 
احملافظات واألقضي��ة والنواحي، متهيداً 

لعرضه للقراءة الثانية. 
وعلى الرغ��م من عمل »جلن��ة اخلبراء« 
عل��ى وض��ع آلي��ة الختي��ار مرش��حي 
»مجلس املفوضن« اجلديد، إال إن جميع 
املؤشرات ترجح تأجيل االنتخابات احمللية 
املقرر عقدها في أيلول املقبل، ودمجها 

مع انتخابات مجالس احملافظات.
ويقول عضو اللجن��ة القانونية النائب 
زانا س��عيد، ف��ي حديث م��ع »الصباح 
اجلدي��د«، إن »قان��ون انتخابات مجالس 
احملافظ��ات واالقضي��ة والنواح��ي، متت 
القراءة األولى ل��ه«، موضحاً إن »جلنتي 
واحملافظ��ات  واألقالي��م  القانوني��ة 
وإعداد  بدراس��ته  تقوم��ان  البرملاني��ة، 
املقترحات بش��أنه متهي��داً لعرضه إلى 

القراءة الثانية«.
ويضي��ف س��عيد إن »مش��روع قان��ون 
انتخابات مجالس احملافظات أخذ مجراه 
الطبيعي، وسيتم اإلسراع في حسمه 

بكون االنتخابات على األبواب«.
القانوني��ة  اللجن��ة  عض��و  وكش��ف 
النيابي��ة عن وجود » أكث��ر من 20 -بن 
النتخابات  قان��ون-  ومقت��رح  مش��روع 
مجل��س  أدراج  ف��ي  الن��واب  مجل��س 
»اللجن��ة  إن  إل��ى  مش��يراً  الن��واب«، 
القانوني��ة تق��وم بدراس��تها وإعدادها 
وإدراجها مس��تقبال في ج��دول أعمال 

جلسات اجمللس«.
وبحسب سعيد فإن األمور متضي نحو 
احملافظات،  انتخاب��ات مجالس  »تأجيل 
م��ن  ع��دد  بوج��ود  تتعل��ق  ألس��باب 
احملافظات غير املس��تقرة أمنًيا، إضافة 
إل��ى إنه م��ن الصع��ب عل��ى املواطن 
الذهاب إلى صناديق االقتراع مرتن في 
ع��ام واحد، فض��ال عن الكلف��ة املالية 

الكبيرة إلجراء االنتخابات«.
وعل��ى الرغم من »توج��ه أغلب الكتل 
السياسية نحو دمج انتخابات مجالس 
احملافظات مع انتخابات مجلس النواب، 
لكن هذا األمر يحتاج إلى تشريع«. يقول 

عضو اللجنة القانونية البرملانية. 
املستش��ارية  إن  األذه��ان  إل��ى  يع��اد 
القانونية في رئاسة اجلمهورية أرسلت 

في)20 شباط( مس��ودة مشروع قانون 
انتخ��اب مجل��س الن��واب اجلدي��د إلى 

البرمل��ان متهيداً ملناقش��ته وإق��راره من 
قبل السلطة التشريعية.

ف��ي الطرف اآلخر، أعلنت جلنة األقاليم 
إنه��اء جمي��ع  البرملاني��ة  واحملافظ��ات 
انتخاب��ات  قان��ون  بش��أن  املالحظ��ات 
ع��ن  كاش��فة  احملافظ��ات،  مجال��س 
إدخاله��ا ع��دداً م��ن التعدي��الت على 
»مش��روع القانون«، أبرزها اش��تراط أن 
يكون لدى احملافظ خبرة في مجال عمله 

واختصاصه ال تقل عن 10 سنوات.
ويق��ول عض��و اللجن��ة النائ��ب أحمد 
البدي��ري، ف��ي حدي��ث م��ع »الصب��اح 
اجلدي��د«، إن »قان��ون انتخابات مجالس 
احملافظ��ات ضمن أدراج اللجنة، بكونها 
املعني��ة ف��ي هذا األم��ر«، مش��يراً إلى 
إن »جمي��ع املالحظات بش��أن القانون 
اس��تكملت، وبانتظار إع��داده وحتويله 
إل��ى الق��راءة الثاني��ة، ليت��م بعد ذلك 
االس��تماع إلى آراء الن��واب في خطوة 

إلنضاج القانون بشكله النهائي«.
ويتاب��ع البديري حديثه قائ��الً: »مت إجراء 
ع��دد م��ن التعدي��الت عل��ى مش��روع 
القانون، أبرزها املواصفات الش��خصية 
للمحافظ«، مبين��اً إن اللجنة وضعت 
ش��رطاً يتمثل بأن »يك��ون لدى احملافظ 
خب��رة في مجال عمل��ه واختصاصه ال 

تقل عن 10 سنوات«.
األقالي��م  جلن��ة  عض��و  وبحس��ب 

واحملافظات النيابية فإن »هذا الش��رط 
أن يدي��ر أعم��ال  يس��مح للمحاف��ظ 
احملافظة بالنحو األمثل، بكون إن هناك 
عدداً م��ن صالحيات ال��وزارات أعطيت 

للمحافظات«.  
م��ن جهته��ا، ش��ددت »جلن��ة اخلبراء« 
الختيار مجل��س املفوضن اجلديد على 
والتصويت  املرش��حن  أهمية حس��م 
عليهم في البرملان، محذرة من إن تأخر 
ذل��ك يدف��ع باجت��اه تأجي��ل االنتخابات 

وعدم إجرائها في موعدها احملدد.
ويقول عضو اللجن��ة النائب عن كتلة 
املواطن حبيب الطرفي إن »جلنة اخلبراء 
ف��ي مجلس النواب تق��وم حالياً بوضع 
آلي��ة الختي��ار مجلس مفوض��ن يلبي 
طموحات الش��ارع العراق��ي«، مضيفاً 
إن »األس��س واآللي��ات تتضم��ن اختيار 
شخصيات مستقل ونزيهة ومهنية«.

م��ع  حدي��ث  ف��ي  الطرف��ي  ويوض��ح 
»الصب��اح اجلدي��د«، إن »هن��اك رغب��ة 
شعبية وسياس��ية في تغيير مجلس 
املفوض��ن احلال��ي«، الفت��اً ف��ي الوقت 
ذاته إلى أهمي��ة »تغيير املفوضية قبل 
موع��د إج��راء االنتخابات مب��دة كبيرة، 
بكون مجل��س املفوضن اجلديد يحتاج 

سقفاً زمنياً لإلعداد والتدريب«.

بعد إرساله من قبل رئاسة الجمهورية إلى البرلمان

»القانونية النيابية« تنتظر إحالة »مشروع قانون انتخابات مجلس النّواب« إليها

أعلنت إحدى أضخم 
شركات النفط 
الروسية إبرامها 
عقدًا مع حكومة 
اإلقليم لشراء الخام 
وفقًا التفاق حتى 
عام 2019 وفقًا 
لبرنامج التمويل 
المسبق

أحد حقول النفط في اإلقليم
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بغداد ـ الصباح الجديد:
واف��ق مجلس ال��وزراء، عل��ى تعديل 
قان��ون اخلدمة املدنية، كما قرر اعادة 
النظ��ر ببيع وايجار عق��ارات وأراضي 

الدولة.
وذكر بي��ان ملكتب رئيس ال��وزراء ورد 
ال��ى "الصباح اجلدي��د"، أن "مجلس 
االعتيادية  ال��وزراء، عق��د جلس��ته 
اليوم الثالثاء برئاسة حيدر العبادي، 

ووبارك اجملل��س انطالق عمليات حترير 
اجلانب االمي��ن واالنتصارات املتحققة 
في الس��اعات االول��ى النطالقها ومت 
تق��دمي عرض��ا ع��ن س��ير العمليات 
كما متت مناقش��ة تقرير عن اجلانب 
االنس��اني واي��واء النازح��ن وتوفي��ر 

الطعام".
وأض��اف "كم��ا ج��رى تق��دمي عرضا 
ع��ن نتائج مؤمت��ر ميون��خ واالنفتاح 

الدول��ي على العراق وم��ا مت حتقيقه 
ف��ي مج��االت االمن واالس��تخبارات 
واالس��تثمار  والتج��ارة  واالقتص��اد 
وغيرها، وص��وت مجلس الوزراء على 
استثناء وزارة البلديات وامانة بغداد 
من قرار مجلس الوزراء اخلاص بحماية 
املنت��ج الوطن��ي فيما يخ��ص مادة 

الكلور لغاية 30 حزيران 2017".
وتابع البيان "كما جرت املوافقة على 

مشروع تعديل قانون اخلدمة املدنية 
ال��ذي أقترحه مجلس ال��وزراء ودقق 
م��ن ش��ورى الدولة وارس��اله جمللس 

النواب".
وناقش مجلس الوزراء "مشروع نظام 
بيع وايج��ار عق��ارات واراضي الدولة 
والقط��اع العام الغراض االس��تثمار 
التوجي��ه  ومت  عليه��ا  واملس��اطحة 
باعادة النظر باملش��روع وعقد ورشة 

عم��ل م��ع ع��دد م��ن املس��تثمرين 
الفعلي��ن لوضع اليات عمل ناجحة 

ومشجعة على االستثمار".
كم��ا وافق "على تخوي��ل وزير املالية 
التوقيع على القرض السويدي البالغ 
500 ملي��ون ي��ورو لتمويل مش��اريع 

وزارة الكهرباء".
ولفت البي��ان الى "عرض ما توصلت 
االس��تقرار  دع��م  الي��ه مجموع��ة 

الدولية التي اتفقت على 54 مشروعا 
لتاهي��ل مش��اريع امل��اء والكهرب��اء 
والصح��ة والتربي��ة واخلدم��ات ف��ي 
املناطق احملررة والتوجيه بصرف رواتب 
املوظف��ن الذي��ن التحق��وا بالعمل 
في املناطق احملررة فورا ما لم تؤش��ر 
ازاءهم قضايا امنية واالسراع بتامن 
عودة النازحن م��ن اخمليمات للجانب 

االيسر".

مجلس الوزراء يوافق على تعديل قانون الخدمة المدنية

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن��ت وزارة النقل، ، عن اتفاقها 
مع ش��ركة صيني��ة عل��ى البدء 
بدراس��ة انش��اء قطار معلق بن 

محافظتي كربالء والنجف.
وقال��ت ال��وزارة في بي��ان أطلعت 
عليه "الصباح اجلدي��د"، إن "وزير 
احلمامي،  فنج��ان  النقل كاظ��م 

بحث مع وفد من ش��ركة نورنكو 
ف��ي  املتخصص��ة  الصيني��ة 
انشاء خطوط الس��كة وصناعة 
القطارات واالستفادة من خبراتها 
واق��ع  تطوي��ر  ف��ي  وامكاناته��ا 

السكك احلديد في البالد".
ونق��ل البيان ع��ن احلمامي قوله، 
م��ن  ملزي��د  تتطل��ع  "ال��وزارة  إن 

التع��اون مع مختلف الش��ركات 
بواق��ع  لنه��وض  املتخصص��ة 
السكة احلديدة"، موضحاً أنه "مت 
االتفاق مع الشركة على البدء في 
دراسة انش��اء القطار املعلق بن 
مدينتي كربالء املقدسة والنجف 
االشرف حيث س��يتم زيارة املوقع 
لإلطالع على مسار اخلط املقترح 

لغ��رض تق��دمي دراس��ه أولية مع 
دراسة جدوى للمشروع".

وأض��اف البيان أن "وفد الش��ركة 
أوضح استعداده لتنفيذ املشروع 
بالدف��ع األج��ل وس��يتم توقي��ع 
مذك��رة تفاهم بعد زي��ارة املوقع 
العمل  لغ��رض حتدي��د خط��وات 
واملواصفات املطلوبة للمشروع". 

بغداد ـ الصباح الجديد:
التامي��ز مق��اال  نش��رت صحيف��ة 
ملراس��لها لشؤون الشرق األوسط، 
لريتش��ارد سبنسر، بعنوان »األسر 
اجل��وع  ب��ن  املوص��ل تخت��ار  ف��ي 

واإلعدام«.
ويقول سبنس��ر إن سكان املوصل 
يقول��ون إن عناص��ر تنظيم الدولة 
اإلس��المية يقتل��ون م��ن يرف��ض 

االنضم��ام لصفوفه��م أو الذي��ن 
يحاول��ون الف��رار م��ن الهجم��ات 
ف��ي غ��رب املدين��ة م��ع الصعوبة 
الش��ديدة للحي��اة ف��ي املنطق��ة 

بسبب األمراض وشح الطعام.
ويُعتق��د أن ق��ادة تنظي��م الدولة 
وأن  املدين��ة،  غ��ادروا  اإلس��المية 
اجلي��ش العراق��ي خف��ض تقديره 
ف��ي  التنظي��م  لع��دد مس��لحي 

املدينة إلى نحو ألفي أو ثالثة آالف 
مسلح، بحسب املقال.

وقال أحد س��كان املدينة، واس��مه 
أبو موس��ى، للصحيف��ة »ما زالت 
داعش تتحرك ف��ي الطرقات وجتند 
حت��ى الصبي��ة الصغ��ار للقت��ال 

معهم«.
وأض��اف: » ال يوج��د لديه��م عدد 
كاف م��ن املقاتل��ن ألنه��م فقدوا 

الكثي��ر من املس��لحن في ش��رق 
املدينة. )ول��ذا( يجبرون الناس على 
القت��ال معه��م. ال ميك��ن ألحد أن 
يرفض أمرهم. الرفض يعني أنهم 

سيقتلونك«.
وتق��ول الصحيفة إن م��ا بن 650 
ألف شخص و750 ألف شخص ما 
زالوا محاصرين ف��ي املدينة، وتقل 
أعمار نصفهم عن 18 عشر عاما.

"النقل" تبحث مع شركة صينية إنشاء
قطار معلق بين كربالء والنجف

جوع وإعدامات في أيمن الموصل وقادة داعش يفرون



بغداد – هجوم مسلح 
الش��رطة  ف��ي  امن��ي  ذكرمص��در 
العراقي��ة امس االربع��اء، بأن عنصرا 
بالصح��وة قتل واصي��ب اخر بهجوم 

على نقطة تفتيش جنوبي بغداد.
وق��ال املص��در  االمن��ي ال��ذي رفض 
الكش��ف عن اس��مه ان "مسلحني 
مجهولني هاجموا صب��اح يوم امس  
نقط��ة تفتيش تابع��ة للصحوة في 
منطقة عرب جب��ور التابعة ملنطقة 
ال��دورة جنوب��ي بغداد، ما اس��فر عن 
مقت��ل اح��د عناصرها واصاب��ة اخر 

بجروح".

ديالى – عملية امنية 
افاد مصدر امني في شرطة محافظة 
ديالى امس االربعاء بأن ارهابيا ينتمي 
ال��ى تنظيم داعش في حوض حمرين 

قت��ل بضرب��ة جوية ش��مال ش��رقي 
ب عقوبة.

وقال املص��در إن االرهابي وهو "رئيس 
مجل��س ش��ورى تنظي��م داعش في 
حوض حمرين )75كم ش��مال ش��رق 
بعقوب��ة( قت��ل م��ع أح��د مرافقي��ه 
بقص��ف ج��وي اس��تهدف مضاف��ة 
ف��ي عمق حمرين م��ن جهة منطقة 

نارين". 

كركوك – محاولة تسلل
كش��ف مص��در امن��ي ف��ي مديرية 
ش��رطة محافظ��ة كرك��وك ام��س 
االربع��اء ع��ن اعتق��ال أح��د ارهابيي 
خ��ال   ، داع��ش  تنظي��م  عصاب��ات 
محاولته التسلل الى داخل محافظة 

كركوك.
وذكر املصدر انه بعد وصول معلومات 
ومراقبة دقيقة، استطاعت قوات من 

الش��رطة اعتقال احد عناصر داعش 
االرهابي في محافظ��ة كركوك، من 

اهالي احلويجة".
واضاف املصدر االمن��ي ان " االرهابي 
املعتق��ل كان جندياً ف��ي الفرقة 12 
ضمن اجلي��ش العراق��ي، إال انه اعلن 
انتسابه بعد سيطرة عصابات داعش 

االرهابية على قضاء احلويجة، ". 

بابل – عمليات دهم 
اعلن مصدر امني في مديرية شرطة 
محافظة بابل امس االربعاء عن متكن 
مفارزها من الق��اء القبض على عدد 
من املتهمني واملطلوبني للقضاء على 
وف��ق مواد وقضاي��ا قانونية مختلفة 

في عدد من مناطق احملافظة. 
وق��ال املص��در االمن��ي إن مف��ارز من 
املديري��ة نفذت عمليات دهم تفتيش 
ف��ي مناط��ق متفرقة م��ن احملافظة، 

أس��فرت ع��ن القبض عل��ى عدد من 
املطلوبني بتهم جنائي��ة ومخالفات 

قانونية متنوعة.
وأش��ار املصدر الذي رفض الكش��ف 
عن اس��مه الى ان قوة مشتركة من 
االس��تخبارات واألم��ن الوطني وفوج 
ط��وارئ بابل الس��ادس نفذت عملية 
استباقية متكنت خالها من القبض 
على متهم مطل��وب على وفق املادة 
الرابعة من قانون مكافحة اإلرهاب . 

صالح الدين – انفجار عبوة 
اكد مصدر أمني في شرطة محافظة 
صاح الدين امس األربعاء، بأن عنصراً 
من البيش��مركة قت��ل، فيما اصيب 
آخ��ر بإنفجار عبوة ناس��فة ش��رقي 

احملافظة.
وقال املصدر  إن "عبوة ناسفة كانت 
موضوعة على جانب أحد شوارع قرية 

اللزاكة التابعة لقضاء طوز خورماتو، 
)٩٠ كم شرقي صاح الدين(، انفجرت، 
مس��تهدفًة ق��وة من البيش��مركة 

كانت مبهمة إستطاعية".
وأض��اف املص��در ال��ذي طل��ب عدم 
الكشف عن إسمه، أن "اإلنفجار أدى 
ال��ى مقتل أحد عناصر القوة واصابة 

آخر ".

االنبار – عملية اختطاف 
االربع��اء،  مطل��ع،  مص��در  كش��ف 
عن اطاق س��راح اثنني من س��ائقي 
الش��احنات الذي��ن اختطف��وا ق��رب 
الرحالية، فيما اش��ار ال��ى انه مت اخذ 
اموال منهما اضاف��ة الى اجهزتهما 

النقالة.
وق��ال املص��در  ان "خاطف��ي س��واق 
الش��احنات اطلقوا صباح يوم امس 
س��راح اثن��ني م��ن الس��واق الذين مت 

اختطافهم قرب ناحية الرحالية بني 
محافظتي كرب��اء واالنبار"، مبينا ان 
"املس��لحني الذين كانوا يرتدون الزي 
العسكري اختطفوهم قبل عدة ايام 
في اثن��اء تناولهم العش��اء في احد 

املنازل قرب الناحية".

كربالء – اعتقال مطلوبني 
اعلن مدير ش��رطة محافظة كرباء 
االلواء أحمد علي زويني امس االربعاء 
ع��ن متك��ن مف��ارز مديري��ة ش��رطة 
احملافظة تنفيذ )22( مذكرة أمر قبض 
وحتري صادرة من القضاء العراقي وفي 
احي��اء متفرقة من احملافظة والقبض 
فيها على متهمني مطلوبني للقضاء 

وبجرائم جنائية مختلفة .
واوض��ح مدي��ر الش��رطة ان من بني 
املعتقل��ني متهم��ني مطلوبني على 
وف��ق أح��كام م��ادة القت��ل العم��د 

وانته��اك  التهدي��د  م��ادة  وأح��كام 
حرمة املس��اكن وملك الغير وأحكام 
م��ادة اخلطف وأحكام مادة الس��رقة 
واالعتداء على املواطنني وأحكام مادة 

اخملدرات واخملالفات.

نينوى – قصف جوي
اف��اد مص��در محل��ي ف��ي محافظة 
نين��وى امس االربعاء، بأن قصفاً جوياً 
أباد رتاً لكتيب��ة النخبة في تنظيم 
"داع��ش" االرهابي قرب مطار املوصل 

الدولي غربي املدينة.
وق��ال املص��در  احملل��ي إن "طائ��رات 
مقاتلة شنت، فجر يوم  امس، غارات 
عنيفة جدا قرب مطار املوصل، وابادت 
رتا يتالف من عشر مركبات محملة 
باملسلحني والعتاد كان في طريق الى 
داخل املطار لتعزي��ز خطوط تنظيم 

داعش الدفاعية".

استهداف نقطة تفتيش في عرب جبور جنوبي بغداد * اعتقال إرهابي خالل محاولته التسلل إلى كركوك 
اعتقال عدد من المتهمين والمطلوبين في عموم بابل * الطيران يبيد رتاًل إرهابيًا غربي مدينة الموصل

3 شؤون عراقية

بغداد ـ الصباح الجديد:
أك��دت أمان��ة بغ��داد، ان مهرجان بغ��داد الدولي 
التاس��ع للزهور الذي س��يقام في منتصف شهر 
نيسان املقبل س��يكون مميزاً عن األعوام السابقة 
من خال املشاركة الدولية الواسعة والفعاليات 

الفريدة التي سيتم عرضها.
وذكر بيان لألمانة اطلعت عليه "الصباح اجلديد"، 
أن "أمين��ة بغ��داد بحثت خ��ال اجتماع رأس��ته 
التحضيرات اجلارية القامة فعاليات مهرجان بغداد 
الدولي التاس��ع للزهور منتصف ش��هر نيس��ان 
املقب��ل مؤكدة ض��رورة تهيئة جمي��ع املتطلبات 
ليك��ون مهرج��ان ه��ذا العام ممي��زاً ع��ن االعوام 
السابقة كونه يقام حتت مظلة اليونسكو ضمن 

فعاليات بغداد مدينة االبداع االدبي".
وأضاف البيان، ان "مهرجان هذا العام س��يتضمن 
الى جانب معارض الزهور عروضاً تراثية وفلكلورية 
متثل التراث الش��عبي للدول املشاركة الى جانب 
والفعالي��ات  النش��اطات  م��ن  العدي��د  اقام��ة 
الثقافي��ة والفنية ودع��وة الش��خصيات االدبية 
وأمناء العواصم الش��قيقة والصديقة ومنظمة 

املدن العربية حلضور حفل إفتتاحه".
وبني، ان "دائرة املتنزهات والتشجير باشرت عملها 
في تخصيص موقع معارض الزهور مبساحة تقدر 
ب�20 دومناً تتضمن أجنحة الدول املشاركة واجنحة 
احملافظات واجنحة الدوائ��ر البلدية بواقع 400 م2 
لكل جن��اح مع الفعالي��ات املرافق��ة للمهرجان 
وتخصيص موقع للبيع املباشر للزهور والنباتات". 
وأوض��ح، ان "املهرج��ان ميثل ايض��اً فرصة مهمة 
للقط��اع الزراع��ي احمللي لغ��رض االط��اع وتبادل 
اخلبرات ب��ني اخملتصني واملعنيني لارتقاء مبس��توى 
زراعة الزهور وكذلك االس��هام ف��ي تطوير قدرات 
وقابليات ماكات أمانة بغداد واألقس��ام الزراعية 

فيها وتوسيع املساحات اخلضر املزروعة".

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن��ت قي��ادة ق��وات الش��رطة االحتادية،امس 
االربعاء، ع��ن إجاء 480 مواطن��ا نازحاً من قرية 

اليرموك غربي املوصل.
وقالت القيادة في بي��ان مقتضب اطلعت عليه 
"الصب��اح اجلدي��د"، إن��ه "مت إج��اء 480 مواطنا 
نازح��ا من قري��ه اليرم��وك ونقلهم ال��ى القرى 

اجلنوبية احملررة".
وكان القائد العام للقوات املسلحة رئيس الوزراء 
حيدر العبادي، أعلن، في )19 ش��باط 2017(، عن 
انط��اق عملي��ات حترير اجلانب األمي��ن من مدينة 

املوصل.

بغداد ـ الصباح الجديد:
كش��ف مصدر مطلع،امس االربع��اء، عن اطاق 
س��راح اثن��ني م��ن س��ائقي الش��احنات الذي��ن 
اختطفوا قرب الرحالية، فيما اشار الى انه مت اخذ 

اموال منهما اضافة الى اجهزتهما النقالة.
وق��ال املصدر ف��ي حديث صحف��ي، ان "خاطفي 
س��واق الش��احنات اطلق��وا امس، س��راح اثنني 
م��ن الس��واق الذي��ن مت اختطافهم ق��رب ناحية 
الرحالية ب��ني محافظتي كرب��اء واالنبار"، مبينا 
ان "املسلحني الذين كانوا يرتدون الزي العسكري 
اختطفوهم قبل عدة ايام اثناء تناولهم العشاء 

في احد املنازل قرب الناحية".
واض��اف املص��در ، ان "املس��لحني قام��وا بتقييد 
الس��واق فور مداهمتهم املنزل وعصب اعينهم، 
ومت نقله��م الى منطقة تضم كرفانات"، مش��را 

الى انه "مت تعذيبهم بواسطة الكيبات".
وتابع املصدر ان "اطاق سراح اثنني من اخملطوفني 
مت في منطقة تق��ع جنوب بغداد، بعد اخذ مبالغ 
مالي��ة منهما تص��ل الى اكث��ر م��ن 4500 دوالر 

اضافة الى هواتفهم النقالة".
واعلن مدير ناحي��ة الرحالية باألنبار مؤيد فرحان، 
في )15 ش��باط 2017(، عن قيام تنظيم "داعش" 
باختطاف 16 مدنيا من الناحية، مناش��دا رئيس 

الوزراء حيدر العبادي التدخل.
فيما كشف النائب حيدر الفوادي، في وقت سابق، 
أن املدني��ني الذين اختطفوا ف��ي ناحية الرحالية 
ب محافظة األنب��ار هم جتار من أهال��ي العاصمة 

بغداد، مبينا أن عددهم 17 مختطفا.

أمانة بغداد تستعد 
لمهرجان "ممّيز" 
للزهور في نيسان

إجالء 480 مواطنًا نازحًا 
غربي الموصل

إطالق سراح اثنين 
من سائقي الشاحنات 

المختطفين

الملف األمني

القّوات املشتركة تقتحم 
معسكر الغزالني جنوب 

املوصل بعد السيطرة على 
مناطق استراتيجية

وب��ني ألس��اعدي أن "احلدي��ث عن 
اخلطط العس��كرية واحمل��اور وابرز 
األه��داف س��ابق ألوان��ه وس��يتم 
اإلعان عنه فور انطاق املعارك". 

وف��ي الس��ياق ذاته أعلن��ت قيادة 
ق��وات احلش��د الش��عبي ، أم��س 
األربع��اء ، ع��ن انط��اق الصفحة 
غ��رب  م��ن عملي��ات  السادس��ة 

املوصل.
وقال فريق اإلعام احلربي للحش��د 
الش��عبي في بيان تلقت صحيفة 
‘‘الصباح اجلديد‘‘ نس��خة منه، إن 
"احلشد الش��عبي أعلن، فجر يوم 
امس ، انطاق املرحل��ة االولى من 
الصفحة السادس��ة من عمليات 

غرب املوصل". 
وأضاف البيان، أن "القوات باشرت 
بالتق��دم نح��و قرى جن��وب غرب 

تلعفر". 

وأف��اد فريق اإلع��ام احلربي ، أمس 
األربعاء، باقتحام قرية عني طاوي 

غرب املوصل. 
وق��ال ف��ي بي��ان تلق��ت صحيفة 
‘‘الصباح اجلديد‘‘ نس��خة منه، إن 
"قوة تابعة للواء 11 حشد شعبي 
اقتحم��ت، قري��ة عني ط��اوي من 

ثاثة محاور". 
وأض��اف البي��ان، أن "طيران اجليش 
حق��ق خمس اصابات طالت مفارز 
التنظيم املنهزمة  داخل القرية". 
وكش��ف طيران اجلي��ش العراقي, 
االربعاء , عن اس��تعماله صواريخ 
موجهة بالليزر ف��ي معركة حترير 
الساحل األمين من املوصل, مشيراً 
إلى أن أول دفعة من تلك الصواريخ 

وصلت قبل عدة أيام. 
وقال��ت القيادة في بيان لها تلقت 
صحيفة ‘‘الصباح اجلديد‘‘ نسخة 
من��ه إن “طي��ران اجلي��ش تس��لم 
دفعة أولى من الصواريخ املوجهة 
باللي��زر ذات التصويب عالي الدقة 
قبل أي��ام من انطاق معركة حترير 

الس��احل األمين لدك اوكار داعش 
ومق��رات  قيادت��ه م��ن دون وق��وع 

خسائر بشرية”. 
وأضاف البيان أن “طيران اجليش في 
املعارك الس��ابقة كان يس��تعمل 
صواري��خ حرة الرمي في مروحياته 
االميركي��ة م��ن نوع “بي��ل” لكنه 
اس��تغنى عنها بعد تسلمه تلك 

الدفعة”. 
وأش��ار إلى أن “طيران اجليش لديه 
كمية جيدة من الطائرات املقاتلة 
م��ن دون طيار متكنه م��ن تغطية 
جميع اجلبهات واس��ناد القطعات 

املتقدمة من كل احملاور”.

"الدفاع" تضبط وثائق وأجهزة 
تكشف معلومات تعّجل 

بتحرير أمين املوصل
مش��يرًا إلى أن "التنظيم هدد من 

لم ينفذ هذا األمر بالقتل".
"عناص��ر  أن   ، املص��در  وأض��اف 
داع��ش ص��ادروا ع��دداً كبي��رًا من 
مركبات األهال��ي اخلاصة من أجل 

استخدامها في صد تقدم القوات 
األمنية أو بغية تفخيخها"، الفتاً 
الى أن "عقوبة من يرفض تسليم 

مركبته حرقه معها".
وتاب��ع أن "أهالي حي املأمون اجملاور 
ملعس��كر الغزالن��ي أجب��روا على 
إخاء منازلهم لكي يس��تخدمها 
مسلحو داعش كثكنات عسكرية 
ونشر القناصني فوق سطوحها"، 
األهال��ي  "أولئ��ك  أن  موضح��ا 
يفترشون الش��وارع حالياً بعد أن 

باتوا با مأوى".
من جهة اخرى أفاد مصدر محلي 
في محافظة نينوى، ، بأن العشرات 
"داع��ش"  تنظي��م  عناص��ر  م��ن 
سقطوا بني قتيل وجريح بقصف 
جوي ش��نه التحال��ف الدولي في 

الساحل األمين ملدينة املوصل.
وقال املصدر ف��ي حديث صحفي، 
الدول��ي  التحال��ف  "طائ��رات  إن 
قصف��ت، عص��ر الي��وم، بش��كل 
عنيف مق��را تابعا لتنظيم داعش 
ف��ي جامع احملمدي بحي اجلوس��ق 

وال��ذي يتخذه التنظي��م مقراً له 
في الساحل األمين ملدينة املوصل"، 
مبين��اً أن "القص��ف أس��فر ع��ن 

تدمير املقر بالكامل".
وأض��اف املص��در ، أن "املعلوم��ات 
ال��واردة م��ن املوق��ع تؤك��د مقتل 
وإصاب��ة العش��رات م��ن عناص��ر 
التنظي��م اإلرهابي"، الفت��اً إلى أن 
األخير "من��ع األهالي من االقتراب 
م��ن املوق��ع املس��تهدف حتس��باً 
ع��دد  ع��ن  معلوم��ات  لتس��ريب 

قتاه".

العبادي يوّجه باإلسراع 
لصرف الرواتب املدخرة ملعلمي 

ومدرسي نينوى
وكان��ت وزارة التربي��ة، ق��د اعلنت 
االثنني )14 تش��رين الثاني 2016(، 
الش��هرية  الروات��ب  إط��اق  ع��ن 
واملدخرة ل��� 700 موظف من أبناء 
املناطق احملررة في محافظة نينوى، 
فيما أكدت اس��تمرار جهود إعادة 
احلي��اة للمؤسس��ات التربوية في 

تلك املناطق.

فرنسا جتدد دعمها للعراق
وتؤكد أهمية وجود قوة دولية 

ملواجهة "اإلرهاب"
وأش��ار هوالن��د إل��ى "أهمية أمن 
واس��تقرار إقليم كردستان"، الفتاً 
إلى أنه يتمتع "بعاقات شخصية 

مع البارزاني".
م��ن جانب��ه، أع��رب البارزان��ي عن 
"شكر اقليم كردستان لدور فرنسا 
في احلرب ضد داعش واستجابتها 

لدعم البيشمركة".

مقتدى الصدر يتوقع حصول 
صراعات سياسية في املرحلة 

املقبلة
عل��ى  نك��ون  أن  "الب��د  وأض��اف 
جهوزية واستعداد كامل للسام 
واحلب واالستقرار كما كنا جاهزين 
للجه��اد والقتال في س��بيل اهلل 
فكونوا على قدر املس��ؤولية كما 

عهدناكم دائماً".

تتمات ص1

نينوى ـ خدر خالت:

حصل��ت "الصباح اجلدي��د" على 
اع��داد مقاتل��ي تنظي��م داع��ش 
االرهاب��ي باجلان��ب االمي��ن مبدين��ة 
املوصل، وفيما يس��تغل التنظيم 
الغذائية  للم��واد  االهال��ي  حاجة 
ويس��رق اموالهم، بات��ت عناصره 
تقات��ل بنح��و عش��وائي وته��رب 
وتتوارى عن االنظار وسط مؤشرات 
واضح��ة ع��ن فقدانه الس��يطرة 

عليهم.
ف��ي  اس��تخباري  مص��در  وق��ال 
ع��دم  طل��ب  نين��وى  محافظ��ة 
الكش��ف عن اس��مه ل� "الصباح 
اجلديد" انه "من��ذ توقف عمليات 
م��ّدو  بانتص��ار  االيس��ر  اجلان��ب 
لقواتن��ا البطل��ة، حرصن��ا عل��ى 
جتديد وحتديث قاع��دة بياناتنا عن 
اعداد مقاتلي تنظي��م داعش في 
اجلان��ب االمين من الذين اصا كانوا 
متواجدين هنال��ك، او الذين هربوا 
من اجلانب االيسر بعد فرارهم من 

تقدم قواتنا".
واضاف "ع��دد املقاتل��ني اخلطرين 
واملدرب��ني جيداً م��ن عناصر العدو 
يبلغ 950 عنص��رًا، وهؤالء ينتمون 
ملا يسمى بالقوة الضاربة، وبينهم 
اعداد كبيرة من االرهابيني االجانب 
والعرب وم��ن دول عديدة، وهنالك 
نح��و 1450 مقات��ا م��ن العناصر 
احمللي��ة، بضمنهم العش��رات من 
املقاتل��ني املراهق��ني، فض��ا ع��ن 
مئ��ات االرهابيني الذي��ن وفدوا من 
محافظ��ات االنبار وص��اح الدين 
لديه  وبغ��داد، بعضه��م  وديال��ى 
اخلبرة القتالي��ة وبعضهم يفتقر 

لها".
واش��ار املص��در ال��ى ان "هنال��ك 
نح��و 1500 عنص��ر اداري ينتمون 
ال��ى ما يس��مى بالدواوين التابعة 

لدول��ة اخلرافة املزعوم��ة، ونصف 
ه��ؤالء توارى عن االنظ��ار فيما من 
املرجح ان النصف االخر سيشارك 

بالقتال".
وتاب��ع "على وف��ق املعلومات التي 
تردن��ا من مصادرنا، ف��ان التنظيم 
بات يفقد السيطرة على مقاتليه 
في مح��اور القتال بامي��ن املوصل، 
ول��م يعد هنالك مركزية قوية في 
ادارة املعرك��ة، حي��ث ان القيادات 
امليدانية للعدو تتعامل مع الوقائع 
كما هي م��ن دون أي تنس��يق مع 
وهنال��ك  الع��دو،  قي��ادات  بقي��ة 
عملي��ة ه��رب لبع��ض عناص��ره 

والع��دو ال يتمكن من ماحقتهم 
بسبب تسارع االحداث وانشغاله 
بالدفاع ع��ن ما تبق��ى بايديه من 

امين املوصل".
ون��وه املص��در الى ان "آخ��ر االوراق 
ه��و  الع��دو  بي��د  تبق��ت  الت��ي 
االنتحاري��ون ومفخخاته��م، م��ع 
العل��م ان طائراتهم املس��ّيرة قّل 
عددها على نح��و ملموس، بدليل 
ان��ه خال االيام الثاثة املاضية لم 
تش��ن طائراته تلك س��وى غارتني 
عل��ى ايس��ر املوص��ل، مت اس��قاط 
احداهما مبنطقة الغابات من قبل 

مقاتلي شرطة طوارئ نينوى".

داعش يسرق اهالي االمين
اق��دم التنظي��م التكفي��ري على 
اس��تغال حاجة سكان االمين الى 
املواد الغذائية وقام بسرقة اموال 

طائلة منهم.
فقد كشف ناش��طون موصليون 
عن قي��ام عناص��ر داع��ش بتبليغ 
س��كان احياء وادي حجر، اليرموك 
ومنطقة احل��اوي بجلب البطاقات 
الش��خصية  والهويات  التموينية 
الف��راد عائاته��م مع مبل��غ مالي 
ق��دره 15 ال��ف دينار لتوزي��ع مادة 

الطحني عليهم.

اع��ادة  مت  اي��ام   3 مض��ي  وبع��د 
م��ن  الرس��مية  املستمس��كات 
عناص��ر  ان  حي��ث  االم��وال،  دون 
داعش ابلغ��وا االهالي ان املطاحن 
متلكئة بسبب االنقطاع املستمر 
للكهرباء، وزعموا انهم سيوزعون 
الطح��ني مت��ى م��ا توف��ر له��م 

بالكميات املطلوبة.
اس��تمرت  آخ��ر،  صعي��د  عل��ى 
الضربات اجلوية على مواقع داعش 
بامي��ن املوصل، حيث مت اس��تهداف 
معس��كر الغزالني ومطار املوصل 
اجلوي��ة،  الضرب��ات  بعش��رات 
بضمنه��ا ضربات بقنابل ارجتاجية 

اس��تهدفت مواقع��ه ف��ي مطار 
املوص��ل ووصل صداه��ا الى احياء 

اجلانب االيسر.
كما مت استهداف منطقة الشفاء 
ب��� 15 ضرب��ة جوية اس��تهدفت 
اعقبتها  والتي  التفخيخ،  معامل 
تفجي��رات متتالية بس��بب وجود 

مواد متفجرة كبيرة.
فيما استهدفت غارة اخرى جامع 
احلميد في منطقة اجلوس��ق، بعد 
ان اتخ��ذه عناص��ر التنظيم مقرًا 
لتجمعاته��م تطبيقاً لتوجيهات 
قياداته��م باالحتم��اء باملس��اجد 
واجلوامع لغايات معروفة للجميع.

منذ توقف عمليات 
الجانب األيسر بانتصار 
مدو لقواتنا البطلة، 
حرصنا على تجديد 
وتحديث قاعدة بياناتنا 
عن أعداد مقاتلي 
تنظيم داعش في 
الجانب األيمن من 
الذين أصال كانوا 
متواجدين هنالك، أو 
الذين هربوا من الجانب 
األيسر بعد فرارهم 
من تقدم قواتنا

اجلانب األمين للموصل

"الصباح الجديد" تكشف عن عدد مقاتلي التنظيم بأيمن الموصل

"داعش" يسرق أموال األهالي ويفقد السيطرة على عناصره
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بغداد ـ الصباح الجديد: 
ش��نت ق��وات التحال��ف الدولي 
بقيادة الوالي��ات املتحدة 32 غارة 
عل��ى مواق��ع عصاب��ات داع��ش 
اإلرهابي��ة ف��ي الع��راق وس��وريا، 
واس��تهدفت القوات ف��ي العراق 
مواق��ع تابعة لداع��ش من خال 
تس��ع غارات قرب بغداد واملوصل 

وراوة وتلعفر.
وذكرت القيادة املركزية لعمليات 

ق��وات التحال��ف في بي��ان، أمس 
االربع��اء، انه��ا "نف��ذت 23 غارة 
ضد مواقع داعش في سوريا قرب 

مناطق الرقة ودير الزور وتدمر".
"الق��وات  ان  البي��ان،  واض��اف 
الع��راق مواقع  اس��تهدفت ف��ي 
تابع��ة لداع��ش من خال تس��ع 
غ��ارات قرب بغ��داد واملوصل وراوة 

وتلعفر".
الى ذلك، كش��ف مص��در محلي 

أمس ع��ن حف��ر تنظي��م داعش 
شبكة انفاق في اجلانب األمين من 

املوصل ملغمة بعبوات ناسفة.
تصري��ح  ف��ي  املص��در  وأوض��ح 
صحاف��ي، "تنظي��م داعش حفر 
نفق��ا صغي��را م��ن دورة قاس��م 
اخلياط الى كلية الطب في اجلانب 

األمين للموصل".
وأضاف املصدر أن "التنظيم وضع 
في النفق عبوات ناسفة استعدادا 

ملواجه��ة الق��وات العراقية عند 
دخولها إلى املدينة".

وكانت القوات العراقية قد بدأت 
يوم االح��د املاضي مرحلة جديدة 
العسكرية الستعادة  من احلملة 
اجلان��ب األمي��ن م��ن املوص��ل من 
قبضة التنظيم بعد نحو ش��هر 

من حترير كامل اجلانب األيسر.
عل��ى صعي��د متص��ل، صّدق��ت 
محكمة حتقيق الرصافة اعترافات 

متهمني اق��ّروا بتورطهم بعملية 
تفجير سيارة مفخخة في مرأب 

النهضة وسط العاصمة بغداد.
وق��ال املتح��دث الرس��مي جمللس 
القاض��ي عبد  القض��اء االعل��ى 
الستار بيرقدار، في بيان صحافي، 
حتقي��ق  "محكم��ة  إن  ام��س، 
اعتراف��ات  صدق��ت  الرصاف��ة 
متهمني اق��روا بتورطهم بتفجير 
س��يارة مفخخ��ة داخ��ل م��رأب 

النهضة الشهر املاضي".
اعترف��وا  "املتهم��ني  أن  وتاب��ع 
بتفاصي��ل كامل��ة ع��ن احل��ادث، 
وكيفية دخول السيارة املفخخة 
إلى مكان االنفجار"، مش��يراً الى 
باالنتماء  ان، "اعت��راف املتهم��ني 
إل��ى تنظي��م )داع��ش( االرهابي، 
تفجي��ر  بعلمي��ات  وقيامه��م 
مش��ابهة ف��ي ع��دد م��ن احياء 

العاصمة".

التحالف الدولي ينفذ 32 ضربة على مواقع داعش غربي البالد



ضّمت وحدة طبية متنقلة للنازحين وأجهزة لمستشفى الرمادي
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بغداد - الصباح الجديد:

الياب��ان  حكوم��ة  قدم��ت 
مساعدات مالية بلغت قيمتها 
490 الف دوالرأميركي  ملش��روع 
توفي��ر وح��دة طبي��ة متنقل��ة 
للنازح��ن داخليا ف��ي مخيمات 
ديباكه في محافظة أربيل و83 
الفا و300 دوالر اميركي ملشروع 
تقدمي أجهزة طبية للمستشفى 
التعليمي للنس��ائية واألطفال 

في الرمادي.
ووق��ع املنح��ة االولى ف��ي مقر 
الس��فارة الياباني��ة ف��ي بغداد 
ملش��روع توفي��ر وح��دة طبي��ة 
متنقل��ة للنازح��ن داخلي��ا في 
مخيم��ات ديباكه في محافظة 
أربي��ل الس��فير اليابان��ي ف��ي 
الع��راق فوميو ايواي وعن العراق 
الدكت��ور ياس��ن احم��د عباس 
رئي��س جمعية اله��ال االحمر 

العراقي .
كم��ا وق��ع املنح��ة الثانية في 
مق��ر الس��فارة الياباني��ة ف��ي 
بغ��داد ملش��روع تق��دمي أجه��زة 
طبية للمستش��فى التعليمي 
للنسائية واألطفال في الرمادي 
التي بلغت قيمتها 83 الفا و300 
دوالر اميركي الس��فير الياباني 
ايضا وعن اجلانب العراقي احمد 
الطبية  اجلمعية  رئيس  الهيتي 
لاغاث��ة  املوح��دة  العراقي��ة 
األول  املشروع  ويهدف  والتنمية 
ال��ى حتس��ن البيئ��ة الطبي��ة 
للنازحن داخليا الذين يعيشون 
في مخيم��ات ديباكه من خال 
تق��دمي وح��دة طبي��ة متنقل��ة 
تصل إل��ى كل اخملي��م، في حن 
أن املش��روع الثاني يه��دف الى 
حتسن البيئة الطبية لألطفال 
الرضع في مدين��ة الرمادي بعد 
التح��رر م��ن عصاب��ات داع��ش  
من خ��ال جتهي��ز 8 حاضنات و 

جه��از لإلنع��اش التنف��س لدى 
األطفال الرضع في املستشفى 
التعليمي للنس��ائية واألطفال 

في الرمادي.
وتأت��ي ه��ذه املنح��ة ف��ي إطار 
الرس��مية  املس��اعدات  برنامج 
األهلي��ة  للمن��ح  الياباني��ة 
ومش��اريع األمن اإلنس��اني من 
الياب��ان. وتهدف  قبل حكوم��ة 
هذه املش��اريع الى حتقيق نتائج 
لتحس��ن  ومباش��رة  فوري��ة 
الظ��روف املعيش��ية للمجتمع 
اليابان  احمللي. قام��ت حكوم��ة 

بتنفي��ذ أكثر من 90 مش��روعا 
من ه��ذا النوع منذ ع��ام 2003 
ف��ي جميع أنح��اء الع��راق، في 
مختل��ف اجمل��االت مبا ف��ي ذلك 
والتعلي��م  الصحي��ة  الرعاي��ة 

والفقر والرفاهية العامة. 
بعد ذلك القى السفير الياباني 
كلمة باملناس��بة ق��ال فيها إن 
بلدن��ا الياب��ان داعم��ة للع��راق 
الذي يواجه أزمة النزوح الناجتة 
ع��ن مكافحة عصاب��ات داعش 
اإلرهابي��ة من��ذ 2014 وذلك من 
اإلنس��انية  مس��اندتها  خ��ال 

املضيفة  واجملتمع��ات  للنازحن 
لهم وأيضاً من خال إسهامها 
بإع��ادة اس��تقرار املناطق احملررة 

من قبضة داعش.  
واضاف ان قيمة هذه املساعدات 
اإلنسانية تصل إلى 350 مليون 
دوالر من��ذ س��يطرة عصاب��ات 
داع��ش اإلجرامي��ة ، ويس��عدنا 
الي��وم أن نق��دم إس��هاماً آخ��ر 
مضاف��اً ال��ى م��ا قدمن��اه من 
الدعم اإلنساني عبر إمتام توقيع 
العقدين م��ع اجلمعيتن  هذين 
ف��ي  الناش��طتن  العراقيت��ن 

مجال تخفيف معاناة الشعب 
العراقي .

وم��ن اجلدير بالذك��ر أن جمعية 
اله��ال األحمر العراق��ي تقدم 
الذين  للنازحن  خدمات طبي��ة 
يس��كنون ف��ي مخي��م ديبجة 
أربي��ل.   مدين��ة  ق��رب  املوج��ود 
ومن املتوقع أن تس��هل الوحدة 
مهم��ة  املتحرك��ة  الطبي��ة 
اجلمعي��ة ف��ي توفي��ر اخلدمات 

الطبية الوقائية واألساسية.
أما بالنس��بة للعق��د اآلخر مع 
العراقي��ة  الطبي��ة  اجلمعي��ة 

املوحدة لإلغاث��ة والتنمية فإنه 
يه��دف إلى جتهيز مستش��فى 
التعليمي للنس��ائية  الرم��ادي 
حاضن��ات  بثم��اِن  واألطف��ال 
وأجه��زة  ال��والدة  حلديث��ي 
األوكس��جن ع��ن طري��ق هذه 
اجلمعية.  ومن اجلدير بالذكر أن 
عدد احلاضنات الفعالة اآلن في 
مستش��فى الرمادي هي فقط 
20 وح��دة، ولذلك من املتوقع أن 
تس��هم منحتنا هذه إس��هاماً 
ملموس��اً في حتس��ن اخلدمات 

التي يقدمها املستشفى.

اليابان تقّدم منحتين ماليتين للعراق ضمن مشاريع األمن اإلنساني 

تأتي هذه المنحة 
في إطار برنامج 

المساعدات 
الرسمية اليابانية 

للمنح األهلية 
ومشاريع األمن 

اإلنساني لتحسين 
الظروف المعيشية 
للمجتمع العراقي 

جانب من اللقاء

نحو ضفاف السفر 
ظروف احلياة القاهرة والضغوطات املعيشية 
التي يتع��رض لها الف��رد من انع��دام االمن 
واالس��تقرار وحرمان املواطن من الطمأنينه 
وس��ط بلده ،يش��عره بالرغبه باالبتعاد عن 
األج��واء املضطرب��ة والبح��ث ع��ن اماك��ن 
متنحه اله��دوء والراحة النفس��ية  ،تخفف 
عن��ه االعباء وحتميه م��ن االرتباك و االحباط 
،فا يجد أمامه  متنفس��ا إال فرصة السفر 
،يبتع��د م��ن خالها  عن واقع��ه املرير ويجد 
وقت��ا للتخفيف عن ال��ذات وكس��ر الرتابة 
وش��حن الطاقه باإليجابية. التي تس��اعده 

على حتمل أعباء احلياة من جديد.
جترب��ة الس��فر جندها ممزوج��ة برم��وز احلياة 
,متنحنا الوعي واملعرفة من خال استكشاف 
العالم ورحلتنا تكون ممتعة  مليئة بالطاقة 
للتع��رف على اماكن جدي��دة متنوعة منها 
اثري��ة وحضاري��ة ، ومنه��ا زي��ارة لاماك��ن 
الديني��ة ، وبعضها ترفيهية تس��اعدنا على 
اخل��وض بجمال الطبيعة اخلابة ، ,عداك عن 
االختاط مع شعوب مختلفه ثقافيا وفكريا 
ولغويا مما يزيد من معارفنا ويعزز شخصيتنا 

,ويساعدنا على تطوير الذات.
»س��افروا تصحوا وتغنموا« ،الس��فر مينحنا 
فرصة للتمل��ص من اعباء احلي��اة ، يعطينا 
حري��ة ذاتي��ة تضفي النفس��نا الس��كينة  
والتف��اؤل ،مم��ا يحعلنا نتصال��ح مع النفس 
،ونغي��ر نظرتن��ا للواقع ويش��حننا بالطاقة 
االيجابي��ة، وجند بأن هن��اك ثقافات مختلفة 
نضيفها الى ثقافتنا ،نكتس��ب من خالها 
االف��كار املتح��ررة يجعلن��ا نحل��م بالتغيير 
والتجدي��د ألج��ل حي��اة فضل��ى ،ويفتح لنا 
نوافذ الطموح ،النجاح ،الثقة ،واالدراك لنجد 

أنفسنا امام مدرسة جديدة في احلياة .
 أهمي��ة الس��فر بوج��ود اصدق��اء محببن 
برفقتن��ا ،وبن��اء عاق��ات جديدة تس��اعدنا 
عل��ى التعرف عل��ى ثقاف��ات الغير،عاداتهم 
وتقاليده��م وتذّوق اطعمتهم  اخملتلفة التي 
تن��م عن ت��راث بلدانه��م، والتح��رك بحرية 
بعيدا« عن القيود والعقد والروتن اليومي ،مما 
يجدد نش��اطنا ويغذي فضولنا ملعرفةاآلخر 

عن كثب.
يّعد الس��فر من األمور املرهق��ة وبرغم ذلك 
له فوائ��د ومنافع ،هناك من يس��افر لطلب 
الهدوء واالسترخاء ومتضية الوقت بعيدا عن 
الروتن، وآخر للمغامرة واالكتش��اف وتطوير 
الذات ،وألبعض يذهب للتحصيل العلمي مما 
يعود بالفائدة على الباد او البحث عن فرص 
عمل حتس��ن من اوضاعه املعيش��ية، فلوال 

التغرب »ما ارتقى البحور الى النحور« .

*كاتبة لبنانية  

آراء وأفكار 
ايمان عبد الملك*

بغداد - الصباح الجديد:
خصصت ش��ركة توزيع املنتجات 
النفطية هاتفا خاصا إلس��تقبال 
ش��كاوى املواطن��ن بالرقم )٤٠١( 
واخلاص بهيئ��ة التفتيش التابعة 

للشركة .
ويستقبل الهاتف جميع الشكاوى 
املتعلقة بعم��ل املنافذ التوزيعية 
والوكاء اجلوالن واملولدات وجميع 

املواقع التابعة للشركة . 
الش��ركة  ع��ام  مدي��ر  واوض��ح 

الك��رمي  عب��د  عل��ي  املهن��دس 
املوس��وي أن وزارة النفط املتمّثلة 
بش��ركة التوزي��ع تعم��ل كل ما 
التواص��ل مع  لغ��رض  بوس��عها 
املواطنن ومعرف��ة أهم املعوقات 
الت��ي تواجههم ف��ي مجال توفير 
املش��تقات النفطي��ة وذل��ك من 
أجل العمل عل��ى معاجلتها .وبن 
املدي��ر الع��ام ب��أن الرق��م الذي مت 
تخصيصه س��يأخذ عل��ى عاتقه 
تسجيل الشكاوى وتوجيه اجلهات 

خدم��ة  مبعاجلته��ا  املتخصص��ة 
للمواطنن الكرام ومنعا ألي حالة 
تاعب قد يستغلها بعض ضعاف 
املقدم  النفطي  باملنت��ج  النفوس 

للمواطن . 
يذك��ر إن هيئ��ة التفتيش التابعة 
لشركة التوزيع سبق أن خصصت 
الهاتف ذي الرقم ) ٠٧٧٠٤٨٥٥٥٨١( 
إلستقبال شكاوى املواطنن فيما 
يتعلق بعمل الش��ركة ومنافذها 
التوزيعي��ة كافة والوكاء اجلوالن 

وغيره��ا إضافة الى وج��ود هاتف 
اخلط الساخن )١٧٦( التابع ملكتب 

املفتش العام لوزارة النفط .
علما بأن جميع الهواتف املذكورة 
تعم��ل حاليا وجاهزة إلس��تقبال 
الش��كاوى وذلك حرصا م��ن وزارة 
التوزيع  بش��ركة  املتمّثلة  النفط 
عل��ى تقدمي أفض��ل اخلدمات لهم 
ومنع��ا ألي خل��ل ق��د يؤث��ر على 
للمش��تق�ات  املواطني�ن  إقتن��اء 

النفطي�ة.

النفطية تخصص هاتفًا جديدًا لشكاوى المواطنين بالرقم )٤٠١( 

ميسان - خاص: 
ميس��ان  تربي��ة  اك��دت 
التربي��ة  ل��وزارة  مطالبته��ا 
بتخصي��ص درج��ات وظيفية 
بصفة م��درس ومعلم واداري 
وفن��ي  وحاس��بات  وقانون��ي 

وحارس ليلي .
امل��اك  قس��م  مدي��ر  وق��ال 
والتعلي��م العام عب��د االمير 

مطشر ل�«الصباح اجلديد« ان 
املديرية سعت الى تعين اكثر 
من 1000 موظ��ف في حاجة 
ماسة لهم لسد الشواغر في 
ش��تى مفاصل املديرية وانها 
خاطبت الوزارة بكتب رسمية 
ومن خال اللقاءات املستمرة 
مع اصحاب الشأن والبرملانين 

من اجل هذه الغاية .

ميسان تطالب التربية 
بتخصيص 1000 درجة وظيفية

 PetroChina International Iraq FZE Iraq Branch 
فرع العراق نترناشيونال م.م.حاينا اششركة بترو  

 
Tender Announcement 

Tenders by: PetroChina International Iraq FZE Iraq Branch (PetroChina), 
Operator at Halfaya Oil Field (about 35 km southeast of Amarah city) in 
Iraq, PetroChina is assigned the operator in the consortium, alongside 
partners TOTAL E&P Iraq PETRONAS Carigali Sdn. Bhd. and the State 
Partner South Oil Company to develop Halfaya Oil field under contract 
(DPSC) with Missan Oil Company. 
The Announced Tender is listed below: 
 

Tender No. Tender Title 

0829-PUR/PD0842-HFY Purchase Of Lubricants For 
Production Facilities 

1 

From 8:00 a.m. on 23rd February 2017                                 
To     2:00 p.m. on 22nd March 2017 

Bidding collection 
period 

100.00 USD (NET – Bank charges to be paid by Bidder) Bid Collection fee 

1. Scope of Supply 
2. Technical Requirements 
3. Delivery Schedule 
4. Terms & Conditions 

Technical Evaluation 
Criteria 

 
2. Qualifications and documents required for ITB package request: 

2.1) Please complete the registration online at PetroChina Halfaya 
web portal http://www.petrochina-hfy.com/newportal.php.  

2.2) Please follow up the instructions indicated in the “User Guide” 
available at PetroChina Halfaya Web portal. 

      3. Contact information: 
For more information about the entrance permit to Halfaya Base 
Camp, you can send us an E-mail to 
halfaya_procurement@petrochina-hfy.com or call the numbers 
Mobile: 07827599732 & Ext No.: 29579 from 8.00 am to 3.00 pm 
during the official working days. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ةمناقصاعالن عن 

الجهة المعلنة : شركة بتروشاينا انترناشيونال م.م.ح فرع العراق (شركة بتروشاينا) المنفذة 

كم للجنوب الشرقي من مدينة العمارة) في العراق، وقد  35لمشروع حقل نفط الحلفاية ( الذي يبعد 

شركائها شركة توتال وشركة بتروناس وشريكهم اختيرت شركة بتروشاينا لتكون بمثابة المنفذ مع 

الحكومي شركة نفط الجنوب لتنفيذ المشروع المذكور أعاله تحت العقد الموقع مع شركة نفط 

 عالن عنها مدرجة أدناه:المراد اال ةالمناقص ميسان .

 

 رقم المناقصة عنوان المناقصة

 PUR/PD0842-HFY-0829        االنتاج تألمنش تشحيم زيوت تجهيز 1

 فترة استالم العطاءات
 2017 شباط 23يوم  من صباحا 8:00الساعة  من

 2017 اذار 22من يوم  مساءا 2:00الساعة  و لغاية

 تدفع من قبل العارض) المصرفية الرسوم( دوالر امريكي 100 رسوم المشاركة بالمناقصة

 معايير التقييم الفني
 التجهيز نطاق .1
 التقنية المتطلبات .2
 التسليم جدول .3
 الشروط و البنود .4

 
 بالمناقصة: للمشاركةلمؤهالت و الوثائق المطلوبة ا. 2

) الرجاء اكمال تسجيل بيانات الشركة عبر موقع شركة بتروشاينا االلكتروني: 1.2
http://www.petrochina-hfy.com/newportal.php 

شركة " المتوفر بموقع User Guide) الرجاء متابعة التعليمات المدرجة في ال"2.2 
 بتروشاينا االلكتروني.

       االتصال: معلومات. 3
يمكنكم مراسلتنا على البريد االلكتروني   للحصول على معلومات الدخولية لمخيم الحلفاية

halfaya_procurement@petrochina-hfy.com  التالية    األتصال على الهواتفاو
 3.00صباحا الى الساعة  8.00من الساعة  29579& هواوي:  07827599732موبايل: 

 مساًء خالل ايام العمل الرسمية.
 

اعالم الصحة  
 أعلن��ت دائ��رة صح��ة بغ��داد / 
الك��رخ عن تنظيمه��ا إحصائية 
وم��ن قب��ل ش��عبة املؤسس��ات 
الصحي��ة غي��ر احلكومي��ة ف��ي 
الدائ��رة والت��ي ش��ملت تفتيش 
صيدليات , مستشفيات , مذاخر 
, عيادات األطباء وأطباء األس��نان 
مح��ال   , جانبي��ة  مختب��رات   ,
صن��ع وبي��ع النظ��ارات الطبية , 
محال بيع األجهزة واملس��تلزمات 
الطبي��ة , مكاتب علمية أهلية , 
فضا عن محال الضماد والقبالة 
والعي��ادات   ) الصحي��ة  امله��ن   (
اجلراحي��ة اليومية وخال ش��هر 

كانون الثاني املاضي. 
التفتي��ش  قس��م  مدي��ر  وب��ن 
الدائ��رة  ف��ي  والش��كاوي 
الصيدالن��ي متام أم��ن محمد ان 
ه��ذه اإلحصائية اع��دت من قبل 
الصحي��ة  املؤسس��ات  ش��عبة 
غي��ر احلكومية ف��ي الدائ��رة ، اذ 
ق��ام فريق م��ن الش��عبة بأجراء 
63 زيارة تفتيش��ية خال ش��هر 
واحد وفي مناطق عدة من بغداد 
حيث شملت الزيارات تفتيش 25 
صيدلي��ة , مذاخ��ر أدوية أهلية 4 
في منطقة الكاظمية والشعلة 

وأيضا تفتي��ش 16 عيادات أطباء 
وأطباء أسنان في منطقة شهداء 
البياع وتفتيش محل لصنع وبيع 
النظ��ارات الطبي��ة وهم��ي عدد 
1 ف��ي منطق��ة حي الش��هداء , 
مح��ال ضم��اد والقبال��ة ) املهن 
الصحي��ة ( ع��دد 5 ف��ي منطقة 
أهلية  و3 مستش��فيات  البي��اع 
ف��ي منطق��ة احلارثي��ة واملنصور 
وأيض��ا تفتيش مختب��رات أهلية 
عدد 5 ف��ي منطق��ة الكاظمية 
والش��رطة الرابع��ة فض��ا ع��ن 
جانبي��ة  مختب��رات   2 تفتي��ش 
ف��ي منطقة الش��رطة الرابعة , 
عي��ادات جراحي��ة يومي��ة عدد 1 
في منطقة احلارثي��ة ومحل بيع 
الطبية  واملس��تلزمات  األجه��زة 
عدد 1 في منطقة احلارثية فضا 
عن مح��ل لألعش��اب وهمي في 
منطق��ة احلرية ع��دد 1 ومكتب 
علمي عدد 1 في منطقة البياع .

واش��ار مدي��ر القس��م خ��ال 
حديث��ه الع��ام الدائ��رة الى ان 
التفتيش��ية  الزي��ارات  جمي��ع 
الت��ي أجري��ت  جاءت وحس��ب 
التفتيش��ية  االس��تمارات 
وماحظ��ات وتوصي��ات الفريق 

التفتيشي .

بغداد - الصباح الجديد:
من اج��ل دميومة عمل ش��بكة 
الهوات��ف االرضية تقوم هيئات 
الكاب��ل ف��ي مديري��ة اتصاالت 
الرصاف��ة بعم��ل صيان��ة على 
مت  حي��ث  الكاب��ات  مس��ارات 
اص��اح عارض��ة كاب��ل رئي��س 
سعة 1200 زوج في محلة 505 
ضمن الرقعة اجلغرافية لبدالة 
الضباط وكذلك اصاح عارضة 
 1800 بس��عة  رئي��س  كاب��ل 

 )  102  ،  101  ( للمحلت��ن  زوج 
التابعتن لبدالة العلوية . 

من جهة اخ��رى اقامت مديرية 
دورات قصيرة  الك��رخ  اتصاالت 
على مدى يومن لتطوير مهارات 
العامل��ن ف��ي املديري��ة مبجال 
احلاسبات والطباعة والبداالت ، 
ويأتي ذلك ضمن منهاج املديرية 
الرامي لتطوير ماكاتها االدارية 
والفني��ة واالقس��ام والب��داالت 

التابعة لها .

صحة الكرخ تعلن تفتيش 
63 مؤسسة غير حكومية 

االتصاالت تواصل أعمال صيانة 
بدالتي الضباط والعلوية



مدير شركة النقل الخاص في البصرة لـ«            »:

بغداد - ميثم الالمي* 

عقد املركز العراقي للتنمية االعالمية 
ال��ذي  الش��هري  النص��ف  اجتماع��ه 
اس��تضاف فيه الدكتور مهدي العالق 
امني عام مجلس الوزراء  بحضور نخبة 
والباحثني   واالعالمي��ني  االكادمييني  من 
حيث اثار الدكتور عدنان السراج رئيس 
املرك��ز العراقي للتنمية اإلعالمية  في 
مقدمة حديثه ع��ن اهمية تفعيل دور 
االعالم العراقي في دعم استراتيجيات 
الدول��ة كونها  تخدم ش��تى ش��رائح 
اجملتمع العراقي وتطوره نحو االفضل ال 
سيما وان املرحلة املقبلة ستركز على 
البناء والتنمي��ة بعد حتقق االنتصارات 
وحتري��ر اغل��ب املناط��ق العراقي��ة من 
ارهاب��ي داعش ،  فيما ش��هد االجتماع 
تكرميا للدكتور واثق الهاش��مي  لدوره 
االعالمي و الثقافي املتميز ، وفي حديث 
مسهب وتفصيلي  قدم الدكتور مهدي 
العالق شرحاً عن مشروع استراتيجية 
الدولة في تنمية الصندوق االجتماعي 
2017 2015- والذي سيش��مل ش��تى 
محافظ��ات الع��راق حيث س��يتم من 
خالله تنش��يط الكثير من القطاعات 
وتوفي��ر فرص عمل جدي��دة  حيث اكد 
الع��الق بان ه��ذه التنمية من ش��أنها 
احلد من معدالت الفقر ببلد ، ال س��يما 
وان هذا الصندوق  يتبنى نهجاً يعطي 
س��لطة اتخاذ القرار بشأن التخطيط 
واملوارد االستثمارية للمجتمع احمللي، مبا 
في ذلك اإلدارات احمللية ويغطي نطاقه 
البني��ة التحتي��ة احمللي��ة و اخلدم��ات 
ش��بكات  و  األساس��ية  االجتماعي��ة 
األم��ان االجتماعي للفئات الهش��ة و 
حتسني سبل كس��ب العيش والدخول 
عل��ى املس��توى احمللي كما سيس��هم 
ف��ي مواجه��ة ومجابه��ة التحدي��ات 
املباش��رة من خالل تقدمي املس��اعدات 
احملرومة ملساعدتها على  للمجتمعات 
اعادة بن��اء البنية التحتية االجتماعية 
واالقتصادي��ة واس��تحداث فرص عمل 
مؤقت��ه  مضيفاً الى ان ه��ذا البرنامج 
س��يتبع نهجاً في اعادة بن��اء واالعمار 
بطريقة ذكية كما انه س��يكون داعماً 

للعقد االجتماعي في العراق.

استراتيجية معاجلة الفقر
التخطي��ط  وزارة  ان”  الع��الق  وق��ال 
اطلق��ت العام 2010 اول س��تراتيجية 
للتقلي��ل من الفق��ر في الع��راق التي 
عده��ا البن��ك الدولي واح��دة من اهم 
الس��تراتيجيات ف��ي املنطق��ة”، حيث 
انه��ا كانت تقتضي تقلي��ل الفقر في 
البالد، والت��ي كانت نس��بته 24 باملئة 
في العام 2010 ث��م اصبحت 19 باملئة 

الع��ام 2012 ووصل��ت ال��ى 16 باملئ��ة 
في الع��ام 2014، ولكن س��وء االوضاع 
الت��ي ش��هدتها البالد عقب س��يطرة 
عصابات”داع��ش” االرهابية على بعض 
املناطق آن��ذاك، حال دون اكمال العمل 
بها”، مش��يراً الى “ان من اس��باب عدم 
كان  الس��ابقة  االس��تراتيجية  جن��اح 

نقص التمويل املالي”.
وش��دد االم��ني الع��ام جملل��س ال��وزراء 
عل��ى ” ان اجلهود اس��تمرت مع البنك 
الدول��ي منذ اش��هر ع��دة، وعلى وفق 
املعطي��ات اجلدي��دة، املتمثل��ة بن��زوح 
مئات العائالت، وانخفاض ايرادات البلد 
بس��بب انخف��اض اس��عار النفط في 
االس��واق العاملية، وافضت تلك اجلهود 
الى االتف��اق على اطالق اس��تراتيجية 
جديدة في نيس��ان املقبل، على ان يتم 
حتويلها الى استراتيجية )متكني( وليس 
مس��اعدة فقراء، وبخاص��ة في جوانب 
حتس��ني التعلي��م والصح��ة واحلماية 
االجتماعية وتقليل الفوارق بني الذكور 
واالناث، مس��تعينا بتج��ارب دول عانت 
م��ن ظ��روف اقتصادية صعب��ة ومنها 
مص��ر، حي��ث متكن��ت من تبن��ي واحد 
من البرام��ج الناجحة في ما يس��مى 
بصن��دوق التنمي��ة االجتماعي��ة م��ن 
مواجه��ة الكثير من الصع��اب”. واكد 
العالق “وجود اتفاق م��ع البنك الدولي 

في اجناح االس��تراتيجية اجلديدة، وبناء 
صندوق التنمية االجتماعية”، مش��يرا 
ف��ي هذا اجملال الى “تقدمي اطار متكامل 
الى مجلس الوزراء ملناقشته واملصادقة 
علي��ه ، وفع��ال مت اصدار قرار بأنش��ائه 
وس��ط حتمس اجملتمع الدولي للمضي 

قدًما بتأسيس الصندوق .

دعم املشاريع الصغيرة
كما وعد الدكتور العالق البدء بانش��اء 
االساس��ية  بالدعام��ة  الصن��دوق، 
وبخاص��ة  اجلدي��دة،  لالس��تراتيجية 
مع اس��تمرار العمل ببرنامج ش��بكة 
 ،2019  –  2015 االجتماعي��ة  احلماي��ة 
ومكم��ال للجه��ود املتواصل��ة الصالح 
وتوس��عة برامج التحوي��الت النقدية. 
وب��ني ان “البرنام��ج املع��د باالش��تراك 
م��ع خب��راء البنك الدولي يس��تند الى 
مجموع��ة ركائز اهمه��ا  ان الصندوق 
سيقوم بدعم املش��اريع الصغيرة ذات 
العمالة املكثفة لبناء البنية التحتية 
واالجتماعي��ة واالقتصادي��ة الضرورية، 
مبعنى ان الصندوق االجتماعي للتنمية 
ميكن ان يشمل عدة برامج مثل مشاريع 
كثي��ف العمال��ة، االق��راض املتناه��ي 
الصغر،تنمي��ة محلي��ة، بن��ى حتتية”. 
ويراف��ق ذل��ك التصمي��م املؤسس��ي 
مصغ��ر  ببرنام��ج  الب��دء  للصن��دوق، 

)مش��روع كثي��ف العمالة( والتوس��ع 
به بعد تأس��يس الصندوق االجتماعي 
للتنمي��ة فضال عن اش��راك اجملتمعات 
في حتديد وتنفيذ املش��اريع واالش��راف 
عليها. واختتم العالق حديثه باالشارة 
الى “ان محصالت مش��اريع الصناديق 
االجتماعية تعمل على حتس��ن البنية 
التحتية والوصول الى اخلدمات العامة 
وحتسني الظروف املعيشية في املناطق 
الريفية فض��ال عن عمله��ا في متكني 
اجملتمعات والنساء على وجه اخلصوص 
في ادارة ممتلكاته��م،  ناهيك عن زيادة 
ثقة اجملتمع باحلكوم��ة كونها يتوجب 
عليها كسب الشرعية من خالل تقدمي 
نتائج ملموس��ة في التوقيت املناسب 
يرافق ذلك التحول من نهج التخطيط 
م��ن االعل��ى ال��ى االس��فل ال��ى نهج 

التخطيط من االسفل الى االعلى
اخلب��راء  م��ن  العدي��د  وتداخ��ل 
واالختصاصي��ني حي��ث اش��اد  النائب 
الدكت��ور مهدي احلاف��ظ  بهذه الورقة  
االس��تراتيجية ع��ادًا ان االعتماد على 
التمويل اخلارج��ي يعد من اهم مصادر 
دعم وتنشيط اقتصاد البلد حيث انها 
ال تؤثر على ميزانية الدولة والتي تعاني 
اص��ال م��ن عج��ز وال تتحم��ل خططاً 
ملش��اريع  اضافية  بل انها تس��هم في 
س��د العجز وه��ذا الصن��دوق يعد من 

املبادرات اجلدي��دة ذات الفائدة الكبيرة 
كونه��ا اعتمدت عل��ى نظريات علمي 
ومهني��ة عالية املس��توى فيما طالب 
النائ��ب حن��ني قدو ال��ى ان يت��م دعم 
متويل صن��دوق احلماية االجتماعية من 
قب��ل البنك الدولي بصورة مباش��رة ال 
س��يما وان عدداً كبيراً من املستفيدين 
من احلماية االجتماعية ميكن حتويلهم 
ال��ى عناص��ر ق��وة لالقتص��اد العراقي 
بع��د ان توفر لهم ف��رص عمل جديدة 
وكذل��ك النهوض بواقع ازمة الس��كن 
والكهرباء وه��ذا يحتاج ان يكون هناك 
تكييف قانوني عبر تش��ريعات جديدة 
حيث نرى ان مجلس النواب اقر الكثير 
م��ن التش��ريعات به��ذا االجت��اه ولكن 
اغلبها كانت ترقيعية ال تفي بالغرض 

واالهداف املرجوة .

معاجلة الفساد
واكد االس��تاذ سالم مش��كور على ان 
يكون هن��اك فقرات تخص مب��ا يتعلق 
مبوض��وع الفس��اد كونن��ا نعل��م ب��أن 
معاجل��ة هذا املوضوع بص��ورة واضحة 
وبغطاء قانوني س��يعطي دافع للبنك 

الدولي لتمويل هكذا مشاريع .
فيم��ا عّد  الدكتور علي الالمي  ان هذه 
االس��تراتيجية املقترح��ة ق��د كتب��ت 
بص��ورة مهنية و م��ن الواضح انها قد 

وضعت م��ن قبل خبراء ف��ي هذا اجملال 
اال انه طالب بأن تكون هناك مش��اركة 
اوسع  من قبل اختصاصيني في مجاالت 
اخرى واالستماع الى ارائهم كونها قد 
تزيد من تكامل االستراتيجية ال سيما 
وانه��ا اعتم��دت على  وضع مؤش��رات 
ل��كل ش��ريحة مس��تهدفه بالتنمية 
وهذا ش��يء ايجابي  يحسب للعاملني 

عليها.
ف��ي حني اش��ار الش��اعر ش��وقي عبد 
االمي��ر ال��ى ض��رورة  ان يك��ون هن��اك 
استقطاع ضريبي لدعم هذا الصندوق 
كونه سيعود بالفائدة للمجتمع حيث 
س��يكون هناك مس��همون من اجملتمع 
لنم��و وتطوير اجملتمع تفس��ه وهذا ما 

معمول به في شتى دول العالم.
املنع��م  كم��ا طال��ب االس��تاذ عب��د 
ه��ذه  مرجعي��ة  تك��ون  ان  االعس��م 
االس��تراتيجية لهيئة مستقلة بعيدة 
عن التحاصص والتحزب فهذا املوضوع 
له اهداف كثيرة ويس��تهدف ش��رائح 
متنوع��ة لذل��ك فاعتقد انه��ا مهمة 
الدول��ة العراقي��ة اكثر مم��ا هي مهمة 
البنك الدول��ي وكيفية التعامل معها 
حيث انها خطوات مهمة إلعادة الثقة 

بني املواطن والدولة .

*اعالم املركز 
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في اللقاء نصف الشهري للمركز العراقي للتنمية اإلعالمية

العالق يعلن موعد إطالق مشروع تنمية الصندوق االجتماعي في نيسان 

 أكد رئيس 
المركز العراقي 
للتنمية اإلعالمية 
أهمية تفعيل دور 
اإلعالم في دعم 
استراتيجيات الدولة 
كونها  تخدم شتى 
شرائح المجتمع 
العراقي وتطوره 
نحو األفضل

جانب من االجتماع »تصوير: ضرغام ستار«

البصرة - سعدي علي السند:

كّثفت شركة النقل اخلاص في البصرة 
التابعة للش��ركة العام��ة إلدارة النقل 
اخل��اص اح��دى تش��كيالت وزارة النقل 
جهودها خ��الل العام احلال��ي للنهوض 
بواق��ع النق��ل بص��ورة اكبر وتنس��يق 
جهودها م��ع ديوان محافظ��ة البصرة 
واحلكوم��ة احمللي��ة وقي��ادة العملي��ات 
وقيادة شرطة البصرة وكل اجلهات ذات 
العالق��ة  لتحقي��ق املزيد م��ن التعاون 
للمواطنني  املطلوبة  باخلدمات  لألرتقاء 
من خالل وضع املزيد من اآلليات واخلطط 
والبرامج للوصول ال��ى احلالة املطلوبة 

في مجال النقل اخلاص.
واوضح احلقوقي س��رحان ارحيم بريدي 
مدير قس��م النقل اخلاص بالبصرة اننا 
اردن��ا بهذه اجلهود املش��تركة أن نحقق 
كل مام��ن ش��أنه تقدمي اخلدم��ة بأرقى 
اشكالها وبصورة حضارية ملواطنينا في 
مجال النقل اخلاص فالتعاون الذي ابداه 
املس��ؤولون في ديوان محافظة البصرة 
واجملل��س وقيادتي العمليات والش��رطة 
س��يعزز كثي��را م��ن االرتق��اء بخطط 
والنهوض  بالبص��رة  الش��ركة  قس��م 
باملهام املوكلة للقس��م بص��ورة اكبر 
وملس��نا م��ن خ��الل ه��ذا التواص��ل ان 
اجلميع يريدون للنق��ل اخلاص أن يحقق 
املزيد م��ن النجاحات مع وج��ود الدعم 
املتواص��ل الذي نلق��اه من وزي��ر النقل 
الكاب��ن كاظم فنج��ان احلمامي الذي 

يتابع الكثي��ر من املهام الت��ي نتواصل 
معه��ا ويب��دي توجيهات��ه ومالحظاته 
لألرتق��اء بواقع النق��ل وكذلك مايبديه 
املهن��دس ميثاق طال��ب العلياوي مدير 
النق��ل  العام��ة إلدارة  الش��ركة  ع��ام 
اخلاص من متابعات يومية عبر األتصال 
الهاتف��ي او عب��ر البري��د األلكترون��ي 
واملراس��الت واألجتماعات الدورية ملدراء 
النق��ل اخلاص في احملافظات او من خالل 
زياراته امليداني��ة للبصرة وكل ذلك من 
أج��ل الس��عي األمثل للنه��وض بواقع 
القس��م ليكون مبستوى مس��ؤولياته 
في النهوض بحرك��ة النقل اخلاص في 
مرك��ز املدين��ة واقضيته��ا ونواحيها اذ 
تنتش��ر مالكاتنا الوظيفية في املرائب 
والساحات إلدارة وتنظيم عملية النقل 
اخلاص من خالل التزامها بكل مايحقق 
لتمض��ي  العملي��ة  له��ذه  النج��اح 
بأنسيابية طبيعية تتحقق من خاللها 
تعظيم واردات الشركة والعمل اخمللص 
عل��ى راح��ة املواط��ن وراح��ة س��ائقي 
املركب��ات وهو جناح نس��عى لتحقيقه 

دائما واحملافظة عليه وبأزدياد كبير .

نسعى النشاء مرأب متطور
واش��ار مدير النقل اخل��اص في البصرة 
ب��أن فرعنا فاحت بلدية احملافظة من خالل 
التعاون املثمر ال��ذي أبداه مدير البلدية 
م��ع الفرع بض��رورة تخصي��ص قطعة 
ارض مبس��احة ) 60 ( دومنا ق��رب املدينة 
الرياضية إلنشاء مرآب متطور في ذلك 
املكان بس��بب التوس��ع احلاصل وزخم 

الس��يارات ليكون مكمال ملرآب البصرة 
املوح��د وتخصي��ص املزي��د م��ن قطع 
األراض��ي في املرك��ز واألطراف ألنش��اء 
مرائ��ب متميزة حديثة وقد اس��تجابت 
قائممقامية قضاء شط العرب لطلبنا 
ف��ي انها س��تقوم بتخصي��ص قطعة 
ارض ف��ي مرك��ز القضاء إلنش��اء مرآب 
متط��ور عليها من أجل االس��تمرار في 
تطوي��ر البنى التحتي��ة لعملية النقل 
ف��ي الع��راق فضال ع��ن تق��دمي أفضل 

اخلدم��ات للمواطنني ، مؤك��دا تواصل 
العمل بصورة مستمرة للنهوض بواقع 
مرائب محافظة البصرة من خالل تقدمي 
اخلدم��ات بالصورة املطلوبة وبأس��لوب 
حضاري ، س��واء كان النق��ل داخليا في 
احملافظ��ة او خارجي��ا ب��ني احملافطات، اذ 
كان��ت اغلب الس��احات التي ش��يدت 
عليها املرائب احلديثة عبارة عن ساحات 
مهمل��ة تفتق��ر ال��ى ابس��ط وادن��ى 
مقومات التحضر والتمدن وتشكو من 

انتش��ار ظاهرة الفوضى وهي اآلن تؤدي 
واجباتها بالصورة املطلوبة .

جناح عمليات التشغيل املشترك
وب��ني مدير فرع ش��ركة النق��ل اخلاص 
في البص��رة بأن التش��غيل املش��ترك 
الذي باش��رت به الشركة العامة ألدارة 
النقل اخلاص حقق جناحاته والدليل عل 
ذلك مرآب البص��رة املوحد الذي يواصل 
خدمات��ه بص��ورة طبيعي��ة وعلى وفق 

ماهو مخطط له ويتميز بوجود العديد 
م��ن اجلوان��ب اخلدمي��ة احلضاري��ة فيه 
فقد ش��هد من خالل عملية التشغيل 
املش��ترك عمليات  تطوير شملت بناء 
فندق حديث باسم )فندق مرآب البصرة 
املوحد( ويستقبل سائقي املركبات من 
س��كنة احملافظات، ويضم ع��ددا كبيرا 
من الغرف مبساحات جيدة وأثاث متطور 
واس��عار زهيدة تقل كثيرا عن تسعيرة 

املبيت في الفنادق املماثلة باحملافظة .
كم��ا يضم  امل��رآب ايضا صال��ة كبيرة 
ودار  املركب��ات  س��ائقي  الس��تراحة 
استراحة وانتظار للمسافرين بطابقني 
م��ع عدد م��ن احمل��ال واملطاع��م وهناك 
بناية م��ن طابقني مت تش��ييدها كمقر 
قس��م ش��ركة النقل اخل��اص بالبصرة 
داخ��ل م��رآب البص��رة املوح��د ضم��ن 
عقد التش��غيل املشترك وشهد املرآب 
ضم��ن عمليات تطوي��ره اجن��از البوابة 
الذكية خل��روج املركبات وأدعو من خالل 
جريدتكم الغراء جميع األخوة اصحاب 
املركبات واملواطنني الدخول الى املرائب 
الداخل��ي  النق��ل  بخط��وط  اخلاص��ة 
والنقل بني احملافظات من اجل احملافظة 
على س��المتهم كونها حال��ة وظاهرة 

حضارية للبلد .

أهمية وجود البوابات الذكية في 
املرائب

وع��ن أهمي��ة البواب��ات الذكي��ة ق��ال 
احلقوق��ي س��رحان أرحيم بري��دي لقد 
أدخلت الش��ركة العام��ة إلدارة النقل 

اخل��اص ال��ى اخلدمة ع��ددا كبي��را من 
البواب��ات الذكي��ة في مرائبه��ا وعندنا 
ف��ي البص��رة بواب��ة ذكي��ة ف��ي مرآب 
البصرة املوحد وأخرى في مرآب السياب 
وس��ط احملافظة وان اه��م فوائد العمل 
بالبوابات الذكي��ة القضاء على حاالت 
الفس��اد املالي واالداري وحتقيق العدالة 
ملس��تعملي املرائ��ب، الس��يما اصحاب 
املركبات وع��دم التجاوز على حقوقهم 
واالس��تدالل على معلومات دقيقة من 
خ��الل النتائج الت��ي تظهرها مخرجات 
ه��ذا النظام الت��ي ميكن االف��ادة منها 
امني��ا وإحصائي��ا وخدمي��ا كم��ا أنها 
اس��همت ف��ي عملي��ة تنظيم س��ير 
خط��وط املركب��ات بالص��ورة املطلوبة 
وحتقيق انس��يابية ومرونة كبيرتني في 
عملي��ة دخول وخ��روج املركبات وضبط 
اس��تحصال اجلباي��ة اذ كان موظفون��ا 
يجبون في الس��ابق األموال يدويا وتلك 
الفعالية كانت حتت��اج الى وقت وجهد 
للتدقي��ق وإن��زال املعلوم��ات ومراقب��ة 
ومتابعة نزاهة العاملني وجديتهم في 
تأدية املهام، أما مع املكائن االلكترونية 
املتطورة فكان العمل أس��رع وأس��هل 
وأدق وه��ذا ماح��دث ف��ي مرائبن��ا التي 
توف��رت فيه��ا بواب��ات الكترونية وهي 
تعم��ل عل��ى وفق نظ��ام يتي��ح تدقيق 
املركب��ة  مواصف��ات  ع��ن  املعلوم��ات 
وباالتصال  الس��ائق  وهوي��ة  وبياناته��ا 
املباش��ر مع مقر ش��ركة النقل اخلاص 
خالل اقل من دقيقة وهي قاعدة بيانات 

كما قلنا تخدم حتى اجلهات األمنية.

تقرير

نسعى لالرتقاء بخدمات النقل الداخلي و بين المحافظات بأسلوب حضاري

مدير شركة النقل اخلاص في البصرة يتحدث ملراسلنا في احملافظة

العطية يبحث مع 
الوقف الشيعي لبناء 
مجمع سكني للموظفين

الميكانيكية 
تستأنف إنتاجها من 
اسطوانات غاز الطبخ 

بغداد - الصباح الجديد: 
وق��ع رئي��س الهيئ��ة العلي��ا للح��ج والعمرة 
الش��يخ الدكتور خالد العطية محضر اتفاق 
مع رئيس ديوان الوقف الش��يعي الس��يد عالء 
املوسوي الس��تمالك قطعة ارض وبناء مجمع 
س��كني ملوظفي الهيئة وتخصيص جزء منه 

ملوظفي الوقف .
وقال رئيس الهيئة انه »بعد مباحثات متواصلة 
مع الوقف الش��يعي الس��تمالك قطعة ارض 
لغرض بناء مجمع سكني ملوظفي الهيئة ، مت 
التوقيع على محضر اتفاق الس��تمالك قطعة 
ارض تبلغ مساحتها 54 دومنا تابعة الى الوقف 

في منطقة التاجيات شمالي بغداد«. 
واكد العطية ان »الهيئة حريصة على تأسيس 
س��كن الئق مبوظفيه��ا ومبا يلي��ق مبجهودهم 
املتواص��ل ف��ي خدمة املواطن الك��رمي وضيوف 
الرحمن خاص��ة ، وان هناك اتفاقا مبدئيا على 
ان يتم بناء مجمع س��كني في هذه االرض مع 

مراعاة الدخل احملدود للموظفني«. 

هدى فرحان*
اعلنت الشركة العامة للصناعات النحاسية 
وامليكانيكي��ة اح��دى ش��ركات وزارة الصناعة 
واملعادن عن انتاجها من اسطوانات غاز الطبخ 
بكامل اجزائها من بدن االس��طوانة والقاعدة 
والواقي��ة والصم��ام بطاق��ات انتاجي��ة عالية 
ومواصف��ات قياس��ية كاش��فة ع��ن اجلاهزية 
واالس��تعداد لتلبي��ة متطلب��ات وزارة النفط 

بالكميات واملواصفات املطلوبة  .
واوض��ح مدي��ر املتابع��ة الفنية في الش��ركة 
املهندس سلمان هالل حديد في تصريح خاص 
للمركز االعالمي في الوزارة بأن لدى الش��ركة 
خطوطا انتاجية النتاج اسطوانة الغاز بطاقة 
)500( الف اسطوانة /سنويا وخطوطا انتاجية 
لصناعة صمام اس��طوانة الغاز بطاقة مليون 
صمام /س��نويا بوجب��ة عمل واح��دة ، مؤكدا 
عل��ى جاهزية الش��ركة واس��تعدادها لتلبية 
متطلب��ات وزارة النف��ط م��ن ه��ذه املنتجات 

بالكميات واملواصفات املطلوبة .
من جانبه اش��ار مدير معمل انتاج اسطوانات 
غاز الطبخ املهندس عبدالكرمي خاش��ع الى ان 
للش��ركة معمال متكامال ومتخصصا يحتوي 
عل��ى خطني انتاجيني ذات منش��أ تركي النتاج 
اس��طوانات غ��از الطب��خ اضافة ال��ى االجزاء 
االحتياطية ، الفتا الى انتاج )2000( اس��طوانة 
جاهزة و)1000( اسطوانة اخرى في طور االجناز 
بانتظ��ار ابرام عق��ود م��ع وزارة النفط لغرض 

تصريفها .
ولف��ت مدير املعمل الى ان��ه مت توقيع عقد مع 
ش��ركة تعبئة الغاز لتجهيزه��ا بكمية )365( 
الف س��يت واقية وقاعدة لالس��طوانة بفترة 
اجناز عام كامل بقيم��ة مليارين و)400( مليون 
دينار ، الفتا الى ان الشركة جهزت وزارة النفط 
نحو )250( الف اس��طوانة للفترة من تأسيس 
املعمل في عام 2010 ولغاية عام 2014 ، مؤكدا 
في الوق��ت ذاته على توف��ر االمكانية والقدرة 
لتغطية احتياج��ات وطلبات وزارة النفط حال 

ابرام العقود .

*اعالم الصناعة

اعالم الصحة  
اج��رى فري��ق طب��ي متخص��ص ف��ي 
جراحة الكس��ور عملي��ة جراحية من 
النوع اخل��اص لتبدي��ل مفصل احلوض 
ملريضة تبلغ من العم��ر )100( عام في 

مستشفى ابي غريب العام.
الطب��ي  الفري��ق  رئي��س  ذل��ك  ذك��ر 
اختصاص��ي جراحة الكس��ور الدكتور 
اياد عبد العزيز عن��د مراجعة املريضة 

للمستشفى كانت تعاني من صعوبة 
او انع��دام اجلل��وس و املش��ي و كذلك 
احلال��ة الصحي��ة للمريض��ة بس��بب 
عمرها الكبي��ر البالغ )100( عام و بعد 
اج��راء الفحص الس��ريري و فحوصات 
االش��عة و التحالي��ل اخملتبري��ة و بناءا 
على نتائج الفحوصات و التش��خيص 
تبني انه��ا كانت تعاني من كس��ر في 
عظم احل��وض حيث قرر الفريق الطبي 

اجراء عملي��ة جراحية لها و بعون اهلل 
تكللت العملية بالنجاح حيث مت تبديل 
مفصل احلوض و استمرت العملية ملدة 
)30( دقيق��ة و املريض��ة بحالة صحية 
جيدة و ه��ذه العملية تع��د من النوع 
اخلاص و تكمن صعوبتها لكون ان عمر 
املريضة كبير و انه��ا اجريت لها و هي 
حتت التخدير العام و املريضة تعاني من 

هشاشة في العظام .

بغداد - الصباح الجديد:  
النف��ط جب��ار عل��ي  وزي��ر  بح��ث 
اللعيبي مع املمثل اخلاص للرئيسي 
الروس��ي لشؤون الش��رق االوسط 
ودول افريقي��ا نائ��ب وزي��ر اخلارجية 
ميخائي��ل بوغدانوف والوفد املرافق 
ل��ه تعزي��ز العالق��ات الثنائية في 
جميع اجملاالت وخاصة تطوير قطاع 

النفط والطاقة .

وقال الوزير خ��الل اللقاء ان اجلانبني 
اتفق��ا على تش��كيل جلن��ة وزارية 
لدراسة واقرار املشاريع املستقبلية 
املش��تركة وخصوص��ا ف��ي مجال 
اس��تثمار الغاز ومبا يخدم مصلحة 
البلدي��ن ويعزز من ف��رص التعاون ، 
مش��يدا بعمق العالقات التاريخية 
بني العراق وروس��يا ودور الش��ركات 
الروس��ية باالس��هام ف��ي تطوي��ر 

الصناعة النفطية في العراق .
م��ن جهته قال نائ��ب وزير اخلارجية 
الروس��ي بوغدانوف ان بالده تتطلع 
الى زي��ادة حجم التع��اون والفرص 
االس��تثمارية للش��ركات الروسية 
ف��ي الع��راق وان حكومت��ه حت��رص 
على تفعيل عمل اللجنة العراقية 
الروس��ية واللجان الفنية لتحقيق 

االهداف املشتركة .

عمليات نادرة في مستشفى
 »أبو غريب« العام  

العراق يبحث مع روسيا 
تعزيز العالقات الثنائية 
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صنعاء ـ أ ب ف:
قتل نائب رئيس هيئ��ة االركان في اجليش اليمني 
اللواء احمد س��يف اليافعي، احد ق��ادة الهجوم 
الذي تش��نه القوات احلكومية على ساحل البحر 
االحم��ر في جن��وب غ��رب اليمن، ف��ي مواجهات 
م��ع احلوثيني ادت ايضا الى مقت��ل نحو 40 جنديا 

ومتمردا.
وقالت مصادر عسكرية مينية لوكالة فرانس برس 
ان اليافع��ي قت��ل »بص��اروخ ح��راري«  امس االول 
الثالثاء عند االطراف الش��رقية ملدينة اخملا املطلة 
على البحر االحمر والتي س��يطرت عليها القوات 

احلكومية في العاشر من شباط.
واضافت املصادر ان معارك الثالثاء ش��رق وشمال 
اخمل��ا والتي ترافقت مع قص��ف لطائرات التحالف 
العس��كري العرب��ي ادت ال��ى مقت��ل 18 جندي��ا 
واصابة 30 آخري��ن بجروح، كما ادت الى مقتل 21 

من املتمردين واصابة 23 آخرين بجروح.

انقرة ـ بي بي سي:
رف��ع اجليش التركي حظر ارت��داء احلجاب الذي كان 
مفروضا على النس��اء اللواتي يخدمن في صفوفه، 
حسب ما أفادت به وكالة »أناضول« التركية لألنباء. 
وسيسري القانون اجلديد على النساء العامالت في 
اجليش وقيادة األركان وفروعه��ا، لكن لم يتضح إن 

كان يشمل النساء املشاركات في مهام قتالية.
وسيس��مح للنس��اء بارت��داء احلجاب حت��ت غطاء 
الرأس العس��كري، على أن يكون من نفس لون الزي 

املوحد.
وكانت تركي��ا قد رفعت حظرا الرت��داء احلجاب في 
احل��رم اجلامعي ع��ام 2010، وس��محت بارتدائه في 
املؤسس��ات احلكومية منذ عام 2013، وفي املدارس 

الثانوية منذ عام 2014.
وكانت احلكومة سابقا قد رفعت احلظر على ارتداء 

احلجاب للعامالت في أجهزة األمن والشرطة.
ويته��م منتق��دو رج��ب طي��ب إردوغ��ان الرئي��س 
التركيب محاولة هدم أعمدة النظام العلماني في 
تركيا التي أرساها مؤسس الدولة التركية احلديثة 

مصطفى كمال أتاتورك عام 1923.
وتنف��ي احلكومة هذه االتهامات وتق��ول إنها تتيح 

حرية العبادة ألتباع جميع األديان.
وح��ني احت��دم اجل��دل ح��ول موض��وع رف��ع احلظر 
في أوس��اط الش��رطة قالت وس��ائل إعالم مؤيدة 
للحكومة إن دوال أوربية أخرى قد سبقت تركيا إلى 

هذا.

المنامة ـ أ ب ف: 
اطلقت السلطة التشريعية في البحرين مشروعا 
لتعدي��ل الدس��تور به��دف الغاء حص��ر القضاء 
العسكري باجلرائم التي يرتكبها عسكريون وفتح 
الب��اب امام محاكم��ة مدنيني متهم��ني بقضايا 
»ارهابي��ة« او بارتكاب جرائم تش��كل »ضررا على 

املصلحة العامة« في محاكمات عسكرية.
واقر مجلس النواب املنتخب املؤلف من 40 عضوا 
امس االول الثالثاء مش��روع التعديل الدس��توري 
واحال��ه الى مجل��س الش��ورى املعني م��ن امللك 
واملؤل��ف م��ن 40 عض��وا ايضا، بحس��ب ما اعلن 

البرملان على موقعه.
ومن املفترض ان يناقش مجلس الشورى التعديل 
ويق��ره خ��الل م��دة 15 يوما ليح��ال بعده��ا الى 
احلكومة البحرينية لترفعه من جانبها الى امللك 

القراره رسميا.
ويس��تبدل التعديل فقرة في الدستور تنص على 
حصر احملاكمات العسكرية باجلرائم التي يرتكبها 

عسكريون ورجال امن.

مقتل أحد نواب رئيس 
هيئة االركان اليمني في 

معارك مع الحوثيين

السماح بارتداء الحجاب 
لنساء الجيش التركي

مشروع دستوري في البحرين 
يسمح للقضاء العسكري 

بمحاكمة مدنيين

متابعة ـ الصباح الجديد: 

وصل ممثلون عن احلكومة السورية 
امس االربعاء الى جنيف التي وصل 
ممثلو املعارضة امس االربعاء أيضا، 
عش��ية انطالق جول��ة جديدة من 
مفاوض��ات تواجه معوق��ات عدة، 
ما يحد من امكانية حتقيق اختراق 
في طريق انهاء نزاع مس��تمر منذ 

حوالى ست سنوات.
ووصل وفد احلكومة وعلى رأس��ه 
مبع��وث س��وريا الدائم ل��دى االمم 
املتح��دة بش��ار اجلعف��ري ام��س 
االربع��اء الى جنيف، وف��ق ما اكد 
مص��در مقرب من الوف��د لفرانس 

برس.
املعارضة االساس��ي  وف��د  ووصل 
الذي يض��م ممثلني ع��ن املعارضة 
السياس��ية وآخرين عن الفصائل 
املقاتلة، امس االربعاء يرافقه فريق 
من املستشارين والتقنيني، وفق ما 
اكد مسؤول إعالمي مرافق للوفد 

لوكالة فرانس برس.
ويترأس وف��د املعارضة املؤلف من 
22 عض��وا العض��و ف��ي االئتالف 
الوطني لق��وى الث��ورة واملعارضة 
القل��ب نص��ر  الس��ورية طبي��ب 
احلري��ري، ومت تعي��ني احملامي محمد 

صبرا كبيراً للمفاوضني.
املفاوضات  وسيش��ارك في جولة 
الرابع��ة برعاي��ة االمم املتحدة في 
جنيف أيضا وفدان من مجموعتني 
معارضتني أخريني تعرفان باسمي 
و«منص��ة  موس��كو«  »منص��ة 

القاهرة«.
وتضم »منصة موسكو« معارضني 
مقربني من روس��يا أبرزه��م نائب 
رئيس الوزراء س��ابقا قدري جميل. 
القاه��رة« فتجمع  ام��ا »منص��ة 
ع��دداً من الش��خصيات املعارضة 
املتح��دث  بينه��م  واملس��تقلة 
السابق باسم وزارة اخلارجية جهاد 

مقدسي.
وكم��ا س��ابقاتها، تواج��ه اجلولة 

اجلدي��دة من املفاوض��ات معوقات 
ع��دة، ولكنه��ا ايضا تأتي وس��ط 
تط��ورات ميداني��ة ودبلوماس��ية 
اهمه��ا اخلس��ائر امليداني��ة الت��ي 
منيت بها املعارضة خالل االشهر 
األخي��رة وأبرزها ف��ي مدينة حلب، 
والتقارب اجلديد بني تركيا الداعمة 
داعمي  أب��رز  وروس��يا،  للمعارضة 
النظام، فضال عن وصول اجلمهوري 
دونالد ترامب الى س��دة احلكم في 

واشنطن.
وعدد رئيس الدائ��رة اإلعالمية في 
االئت��الف الوطن��ي لق��وى الث��ورة 
واملعارضة السورية أحمد رمضان 
لوكالة فرانس برس معوقات عدة 
ابرزها فش��ل تثبي��ت وقف اطالق 
النار املعمول به منذ كانون االول ، 
وعدم وضوح موقف واشنطن من 

العملية السياسية.
واش��ار رمضان الى »فش��ل روسيا 

و)محادث��ات( اس��تانا ف��ي تطبيق 
االجراءات التمهيدية التي تشمل 
وقف األعمال العدائية والعسكرية 
وإطالق س��راح املعتقل��ني ودخول 

املساعدات« الى املناطق احملاصرة.
ولف��ت الى ان »الدول الضامنة لم 
تنجح ف��ي حتقيق تقدم في أي من 
هذه امللفات، ما س��ينعكس سلباً 

على مسار املفاوضات«.
االس��بوع  أس��تانا  واس��تضافت 
املاضي جولة ثاني��ة من محادثات 
الس��الم الس��ورية برعاية روس��يا 
واي��ران وتركي��ا. وكان عل��ى جدول 
اعمالها بند رئيسي يتعلق بتثبيت 

وقف اطالق النار الهش.
واكد يحيى العريضي، احد اعضاء 
فريق االستش��اريني املرافق للوفد 
املع��ارض لفران��س ب��رس، »أولوية 
وقف اطالق النار« خالل املفاوضات، 
مضيف��ا »ال ميك��ن اجناز اي ش��يء 

م��ن االمور املطروحة على املس��ار 
السياس��ي م��ن دون اجن��از قضية 

وقف اطالق النار«.
واض��اف »حاولن��ا ف��ي اس��تانا 1 
واستانا 2، لكن الوعود التي قدمت 
لنا من الضامن الروسي والضامن 
التركي لم تلق ترجمة على صعيد 

الواقع، وهذا معيق أساسي«.
كم��ا حت��دث رمض��ان ع��ن »عدم 
وجود توافق أميركي روس��ي حول 
السياس��ية،  العملية  اس��تئناف 
فضال ع��ن ع��دم وض��وح مواقف 
إدارة الرئيس ترمب بش��أن س��وريا 

والشرق األوسط«.
وم��ن ش��أن ذلك، وف��ق قول��ه، ان 
»يجع��ل املوق��ف الدول��ي ضبابياً 
بع��ض الش��يء ف��ي م��ا يتعل��ق 
اإلقليمي��ة  األط��راف  بحماس��ة 
للدف��ع باجت��اه إجناز حل سياس��ي 

عادل في سوريا«.

ولم يصدر ع��ن ترامب الذي طلب 
من البنتاغون خططا جديدة قبل 
نهاي��ة ش��باط ملكافح��ة تنظيم 
داعش ، أي مؤش��ر حتى الس��اعة 
إلى مش��اركة بالده في جهود حل 
النزاع الذي أدى إلى مقتل أكثر من 

310 آالف شخص ونزوح املاليني.
وس��تركز جولة املفاوضات احلالية 
االنتق��ال  عملي��ة  عل��ى  ايض��ا 
السياس��ي في س��وريا، مب��ا فيها 

وضع دستور وإجراء انتخابات.
ولطاملا ش��كلت عملي��ة االنتقال 
السياس��ي نقط��ة خالفي��ة ب��ني 
احلكومة واملعارض��ة خالل جوالت 
تطال��ب  اذ  املاضي��ة،  التف��اوض 
املعارض��ة بتش��كيل هيئة حكم 
الصالحيات تضم  كاملة  انتقالي 
واملعارض��ة،  للحكوم��ة  ممثل��ني 
مش��ترطة رحيل الرئيس السوري 
بشار األسد، في حني ترى احلكومة 

السورية ان مستقبل األسد ليس 
موضع نقاش وتقرره فقط صناديق 

االقتراع.
وق��ال العريض��ي في هذا الش��أن 
اخ��ذ عل��ى عاتق��ه  »النظ��ام  ان 
من��ذ البداية ان يحكم س��وريا او 
يدمره��ا«، مضيف��ا »مب��دأ الكل 
او ال ش��ي ه��ذا يعرق��ل بش��كل 
اساسي اي فرصة او امكانية حلل 

سياسي«.
وتابع »طاملا ان هذه احلالة موجودة 
ف��ال اتوق��ع اي منج��زات خّيرة في 
جني��ف اال اذا كان هن��اك ضغ��ط 
دولي ونية حقيقية لدى واشنطن 

جتاه املسالة السورية«.
واض��اف »االم��ال مح��دودة، ه��ذا 
صحي��ح، لك��ن ال نعتب��ر اس��تانا 
او جني��ف اال إحدى املع��ارك التي 
يخوضها السوري من اجل ان يعيد 

بلده الى احلياة«.

واشنطن ـ بي بي سي:
اتهم��ت منظمة العف��و الدولية 
األميرك��ي  الرئي��س  )امنس��تي( 
دونالد ترامب وزعم��اء تركيا واجملر 
الكراهية،  والفلبني بنشر خطاب 
وه��و م��ا يجع��ل العال��م أكث��ر 

خطورة.
ووصفت املنظمة الدولية املعنية 
بحق��وق اإلنس��ان ف��ي تقريره��ا 
الس��نوي عام 2016 بأنه هو العام 
الذي بل��غ فيه خط��اب الكراهية 
واخل��وف مس��تويات ل��م يبلغها 
م��ن قب��ل من��ذ ثالثيني��ات القرن 
املاضي، عندما اعتلى أدولف هتلر 

السلطة في أملانيا.
كثير من الزعم��اء يتبنى خططا 
أغ��راض  لتحقي��ق  إنس��انية  ال 
سياسية، بدال من القتال من أجل 

حقوق الناس
بالسياس��ات  التقري��ر  ون��دد 
املتغاضية عن العنصرية والعداء 

للمثلية اجلنسية.
ويق��ول التقرير إن هناك حكومات 
ألغ��راض  الالجئ��ني  تس��تغل 

سياسية.
ويق��ول التقري��ر إن السياس��يني 
الذين يستخدمون »خطابا مفرقا 
وال إنس��انيا ض��د مجموعات من 
الناس، يخلق عاملا أكثر انقس��اما 

وخطورة«.
الرئي��س  ع��ن  التقري��ر  وحت��دث 
األميرك��ي ترامب باعتب��اره مثاال 
واألكث��ر  الغاضب��ة  »للسياس��ة 

فرقة«.
الذي يش��مل بتغطيته 159 بلدا 
، إل��ى زيادة خط��اب الكراهية في 
وأوروب��ا ض��د  املتح��دة  الوالي��ات 
الالجئني، قائال إن ذلك قد ينعكس 
ف��ي مزي��د م��ن الهجم��ات على 
الناس بسبب عرقهم، أو نوعهم، 

أو جنسيتهم، أو دينهم.
وانتقد أيضا البلدان التي قال إنها 

كانت مدافعة عن حقوق اإلنسان 
خارج أراضيها، ثم تراجعت حقوق 

اإلنسان داخلها.
وقال األمني العام ألمنستي، سليل 
شتي، في بيان »كثير من الزعماء 
يتبنى خططا ال إنسانية لتحقيق 
أغراض سياسية، بدال من القتال 

من أجل حقوق الناس«.

وأض��اف أن حدود م��ا كان مقبوال 
تغي��رت، إذ إن بعض السياس��يني 
»يقننون بال حياء خطابا وسياسات 
كراهية اعتمادا على هوية األفراد، 
اجلنس��ية  واملثلية  املرأة  وكراهية 

والعنصرية«.
وأش��ارت أمنس��تي بوج��ه خاص 
إلى الق��رار التنفيذي الذي أصدره 

الش��هر املاضي ترامب ومنع فيه 
دخ��ول الالجئ��ني واملهاجري��ن من 
س��بع دول معظمه��ا إس��المية 

الواليات املتحدة.
وق��ال التقري��ر إن ترام��ب »وض��ع 
خطاب حملته املن��اوئ لألجانب« 
موض��ع التنفي��ذ بتوقيع��ه على 
القرار. ويتوقع أن يكشف الرئيس 
األميرك��ي ،الذي قال عن نفس��ه 
إنه »أقل ش��خص عنصرية وضد 
الس��امية« ،ع��ن قرار آخ��ر معدل 

هذا األسبوع.
الرئي��س  ع��ن  التقري��ر  وحت��دث 
والرئي��س  رودريغ��و،  الفلبين��ي، 
الترك��ي، رج��ب طي��ب إردوغ��ان، 
ورئي��س وزراء اجملر، فيكت��ور أوربان، 
يس��تخدمون  زعماء  باعتباره��م 

خطاب »الواليات املتحدة ضدنا«.
إن  أمنس��تي  ع��ام  أم��ني  وق��ال 
»النظ��ام العامل��ي اجلدي��د ال��ذي 
اإلنس��ان  حق��وق  في��ه  تص��ور 

باعتبارها حاجزا يحول دون حتقيق 
املصالح الوطني��ة، يجعل القدرة 
على مواجهة األعمال الوحش��ية 
اجلماعي��ة أق��ل بدرج��ة خطيرة، 
وي��دع الب��اب مفتوح��ا الرت��كاب 
إساءات مماثلة ملا حدث في عصور 

الظلمات في تاريخ اإلنسانية«.
وانتق��دت مدي��رة أمنس��تي ف��ي 
بريطانيا، كيت ألن، قرار احلكومة 
البريطاني��ة األخي��ر بوقف خطة 
كان��ت تس��مح بدخ��ول أطف��ال 
الالجئني غير املصحوبني بأسرهم 
واملوجودي��ن بالفعل في أوروبا إلى 
بريطاني��ا، والذي��ن يق��در عددهم 
ب���90.000 طفل. ووصف��ت القرار 

بأنه »مخجل«.
وأشار التقرير كذلك إلى 36 دولة 
العام  الدول��ي  القانون  انتهك��ت 
املاضي عندما أعادت بطريقة غير 
قانونية الجئني إلى بلدان تتعرض 

فيه حقوقهم لالنتهاك.

منظمة العفو الدولية تتهم ترامب بنشر خطاب الكراهية

تباعد كبير في المواقف بين جميع االطراف 

انطالق جولة جديدة من المفاوضات برئاسة مبعوث 
سوريا الدائم لدى االمم المتحدة

يترأس وفد 
المعارضة المؤلف 

من 22 عضوا 
العضو في االئتالف 

الوطني لقوى الثورة 
والمعارضة السورية 

طبيب القلب نصر 
الحريري

بشار اجلعفري مبعوث سوريا الدائم لدى االمم املتحدة

ترامب

تقـرير

موسكو ـ وكاالت : 

ش��مال  حل��ف  طائ��رات  اعترض��ت 
»الناتو«، مقاتالت وقاذفات  األطلسي، 
قنابل روس��ية، حلقت ضمن تشكيل 
عس��كري روس��ي، فوق بحر البلطيق 
مرت��ني ف��ي أس��بوع واحد. وس��ارعت 
طائرات حلف شمال األطلسي مبرافقة 
قاذف��ة القنابل إليوش��ن إل22-، التي 
كان��ت تصاحبها مقاتلتني س��وخوي 

سو27-، وفًقا حلكومة ليتوانيا.
وبدت طائرات الرئيس الروسي فالدميير 
بوتني في رحلة ذهاب وعودة من روسيا 
إل��ى كالينينغ��راد، املدين��ة التي تقع 
بالق��رب من بولن��دا وليتواني��ا. ووفًقا 
جملل��ة نيوزويك، اقترب��ت الطائرات من 
اجمل��ال اجل��وي للحلف��اء ف��ي 14 و16 
ش��باط.  وذك��رت وزارة دف��اع ليتوانيا 
أنه��ا تلق��ت خط��ة برحل��ة الطيران، 
والتي س��جلت طائرة واحدة فقط من 
الطائرات الثالث خالل الرحلة الثانية، 
في حني ل��م تتلق أي خط��ة للطيران 

لتشكيل 14 شباط.
وتظه��ر التقارير تصاعد ح��دة التوتر 

بني بوت��ني والغرب، كم��ا تعتبر أحدث 
عملي��ة اعتراض تق��وم به��ا طائرات 
حل��ف ش��مال األطلس��ي، العتراض 
طائرات حربية روس��ية. وفي تش��رين 
األول املاضي، مت اعتراض زوج من قاذفات 
القنابل الروسية من قبل مقاتالت من 
أربع دول أوروبية، وهما حتلقان في اجتاه 
النرويج إلى شمال أسبانيا. وسارعت 
بريطانيا وفرنس��ا والنرويج وأس��بانيا 
بإع��داد طائراته��ا احلربي��ة، ردًا عل��ى 
اقتراب قاذفة القنابل، توبوليف تي يو-

160 بالقرب من مجاالتهم اجلوية.
ونش��رت بريطاني��ا مقات��الت س��الح 
اجل��و امللكي البريطان��ي، بعد اعتراض 
القاذفات الروس��ية الت��ي اقتربت من 
أج��واء بريطانيا مرتني ف��ي أربعة أيام. 
وكانت الطائرة العس��كرية الروسية 
ق��د حلقت في منطقة »ذات أهمية«، 
قبالة سواحل إسكتلندا في منتصف 
لي��ل يوم 12 تش��رين األول، ومرة أخرى 
ف��ي تش��رين األول، وفقا ملا كش��فته 
وزارة الدفاع. وكانت ليتوانيا قالت إنها 
تريد من إدارة الرئيس األميركي دونالد 
ترام��ب، املس��اعدة في تعزي��ز الدفاع 
اجل��وي ف��ي منطق��ة بح��ر البلطيق، 

وس��ط تزايد اخملاوف األمنية من جانب 
روسيا.

الرئيس، داليا غريباوسكايتي،  وحذرت 
من أن اإلج��راءات التي اعتمدها حلف 
ش��مال األطلس��ي في العام املاضي، 
الش��رقية  احلدود  لتع��زز سياس��تها 
»ل��م تعد كافي��ة«. وتعت��زم ليتوانيا، 
أكب��ر وأقص��ى دول البلطي��ق الثالث 
 NASAMS ف��ي اجلنوب، ش��راء أنظمة
للطائ��رات  املض��ادة  الصاروخي��ة 
النرويجية متوسطة املدى في األعوام 
املقبل��ة، عل��ى الرغم من أنه��ا التزال 

تفتقر إلى نظام باتريوت بعيد املدى. 
ويوج��د ف��ي بولن��دا وروماني��ا اثن��ني 
م��ن القواع��د األميركي��ة العت��راض 
الصواريخ، الت��ي تعتبر جزًءا من الدرع 
األوروبي التابع ملنظمة حلف ش��مال 

األطلسي.
وفي غضون ذلك كش��ف ممثل روسيا 
الدائم لدى حلف ش��مال األطلس��ي 
)نات��و( أن روس��يا تبحث القي��ام بردود 
عل��ى تعزيز قوات احلل��ف في منطقة 

البحر األسود.
وترى روس��يا أن النات��و يخطو خطوة 
أخرى لشحن األجواء في هذه املنطقة 

الهام��ة، حينم��ا يقدم عل��ى تكثيف 
حش��وده العس��كرية فيها. وال يسع 
روس��يا، واحلالة هذه، إال أن تعمل على 

تعزيز أمنها.
وقال ألكس��ندر غروشكو ممثل روسيا 
الدائم لدى حلف ش��مال األطلس��ي 
)ناتو(، ف��ي تصريح��ات صحفية:لقد 
أقدمنا على مزيد من اخلطوات لتعزيز 
قواتنا في اجلنوب. ويجري حتديث سالح 

وعتاد قواتنا في القرم.
وكان ين��س س��تولتنبرغ، أم��ني ع��ام 
النات��و، قد أبل��غ الصحفي��ني في 16 
فبراير/ش��باط، ب��أن وزراء دف��اع احللف 
قرروا تعزيز القوات املتواجدة في البحر 

األسود.
وأكد ستولتنبرغ أن إحدى مهام احللف 

تتمثل في »ردع« روسيا.
فيم��ا أكد مس��ؤول ب��ارز ف��ي حلف 
ش��مالي األطلس��ي )الناتو( في وقت 
س��ابق  ٬ أن روس��يا ق��د نش��رت كل 
م��ن  وج��زءا  الش��مالي  أس��طولها 
أس��طولها في البلقان لدعم وجودها 
في س��وريا. وقال ذلك املسؤول إن هذا 
يع��د أكبر انتش��ار بحري روس��ي منذ 

نهاية احلرب الباردة.

فالديمير بوتين يبحث عن نقاط الضعف في دفاع أوروبا

طائرات حلف شمال األطلسي تعترض مقاتالت روسية فوق بحر البلطيق

موسكو واحللف االطلسي
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7 اقتصاد

تقـرير

الصباح الجديد ـ وكاالت:

أعلن رئي��س »هيئة التقاع��د العامة« 
اإلحص��اءات  أن  الس��اعدي،  أحم��د 
املس��تقاة م��ن مص��ادر ع��دة أظهرت 
أن العامل��ن في القط��اع اخلاص جتاوز 
عدده��م 8 مالي��ن، يج��ب أن تُضم��ن 
أن  حقوقه��م. وأض��اف ف��ي تصري��ح 
»قانون التقاع��د اجلديد املعّد حالياً هو 
بيد البرملان وس��يجرى التصويت عليه 
بعد تعديله في شكل يتالءم مع عمل 
القطاع اخلاص، وس��اوى بن القطاعن 
احلكوم��ي واخل��اص وأنص��ف القط��اع 

اخلاص في فقراته«.
وأوض��ح أن »القان��ون اجلدي��د يس��مح 
بإضاف��ة اخلدم��ة س��واء م��ن القطاع 
اخل��اص للحكوم��ي أو بالعكس، لذلك 
يجب على العاملن في القطاع اخلاص 
أن يُدركوا حقوقهم وواجباتهم جتاه رب 
العمل واملؤسسة التي يعملون فيها«.
يذكر أن العراق ينّسق مع البنك الدولي 
لدم��ج صندوقي الضم��ان االجتماعي 
للعمال والتقاعد العام مبوجب خريطة 
طريق الستراتيجية احلماية االجتماعية 
الت��ي تنته��ي ع��ام 2019. ونُق��ل ع��ن 
الناطق باس��م وزارة العمل والش��ؤون 
االجتماعية العراقية عمار منعم قوله 
إن وزير العمل محمد ش��ياع السوداني 
خالل اجتماع عقده مع مسؤولي دائرة 

التقاعد والضمان االجتماعي للعمال، 
أكد أن الوزارة أخذت على عاتقها انتهاج 
أسلوب ينس��جم مع منهج احلكومة 
اجلدي��د القاضي بالبدء فعلي��اً بتنفيذ 
خريطة طريق بن الوزارة والبنك الدولي 
لدم��ج صندوقي الضم��ان االجتماعي 
للعمال والتقاعد العام وإدخال مفهوم 
التقاع��د االجتماعي للم��رة األولى في 
الب��الد، مبوج��ب اس��تراتيجية احلماية 

االجتماعية.
وش��دد على ض��رورة مش��اركة جميع 
أطراف اإلنت��اج والعمل وفقاً ملتطلبات 
االس��تثمار الرابح، مبا يساهم في دعم 
القط��اع اخلاص ورفد صن��دوق الضمان 
تنه��ض  الت��ي  باخلط��ط  االجتماع��ي 
باملواط��ن. وكش��ف عن توج��ه الوزارة، 
من خ��الل خريطة الطري��ق التي أقّرت 
مع البنك الدولي والوزارات املعنية، إلى 
توحيد صندوقي التقاعد العام واخلاص، 
الذي أكد أنه س��يفّعل القطاع اخلاص، 
إذ إنه يس��اوي في حق��وق العاملن في 

دوائر الدولة والقطاع اخلاص.
س��مير  االقتص��ادي  اخلبي��ر  واقت��رح 
النصي��ري ف��ي حديث نقلت��ه »احلياة« 
الدولي��ة عل��ى موقعه��ا اإللكترون��ي، 
تأس��يس مص��رف لتموي��ل املش��اريع 
الصغيرة واملتوس��طة، تساهم الدولة 
بنس��بة 25 ف��ي املئ��ة من رأس��ماله، 
ويك��ون حجم��ه نحو 500 بلي��ون دينار 
)420.5 ملي��ون دوالر(، على أن يس��هم 

القط��اع اخلاص بنس��بة 75 ف��ي املئة، 
وتكون مشاركة الدولة ممثلة باملصارف 
احلكومية والوزارات، ومساهمة القطاع 
والش��ركات  اخلاصة  باملص��ارف  اخلاص 
املس��اندة للعمل املصرفي والشركات 
اخلاصة املعني��ة بالقطاعات اإلنتاجية 
ورجال األعمال احلقيقين ذوي السمعة 

االقتصادية اجليدة.
ودع��ا إل��ى »إص��دار قانون للمش��اريع 
الصغي��رة واملتوس��طة يض��م وصف��اً 
واضحاً لها ويحدد الضوابط واألس��س 
الت��ي حتدد نوع هذه املش��اريع وجدواها 

االقتصادية«. 
وأضاف: »ميكن للمصرف اجلديد حتقيق 

األه��داف التنموي��ة وخط��ة احلكومة 
والبنك املركزي في دعم القطاع اخلاص 
وتنشيط الدورة االقتصادية، ومساهمة 
القط��اع اخل��اص ف��ي تنويع اإلي��رادات 
وتقليص العج��ز في املوازن��ة، وحتقيق 
أح��د أهدافه��ا األس��اس املتمث��ل في 
إشراك القطاع في االستثمار وتفعيل 

العملي��ة اإلنتاجي��ة ف��ي القطاع��ات 
واإلس��كان،  والس��ياحية  الصناعي��ة 
إلى جانب اله��دف االجتماعي املتمثل 
في احل��د من نس��بة بطال��ة اخلريجن 
وأصحاب امله��ن واحلرفين والتي بلغت 
31 في املئ��ة، وإش��راك القطاع اخلاص 
في صناع��ة القرار االقتص��ادي وصوالً 
إل��ى بناء مقدمات االنتقال إلى اقتصاد 
الس��وق وقيادت��ه إلدارة االقتصاد وزيادة 
نس��بة مس��اهمته ف��ي الن��اجت احمللي 

اإلجمالي وخفض نسبة البطالة«.
بدورها شددت الباحثة االقتصادية آية 
عادل على »ض��رورة تطوير بيئة العمل 
القانونية، والبنية التحتية والتنظيم، 
مبا يس��اهم ف��ي تفعيل دور املش��اريع 

الصغيرة في اقتصاد العراق«. 
وأضافت أن »هذه املشاريع أو املؤسسات 
تشكل نحو 90 في املئة من مؤسسات 
األعمال، وتس��اهم بنح��و 33 في املئة 
م��ن الناجت احمللي، وتس��تحوذ على أكثر 
من 50 في املئة من الصادرات في الدول 

املستقرة اقتصادياً«.
وأوضحت أن »حجم تلك املشاريع وعدم 
زي��ادة رأس��مالها يحدان م��ن وصولها 
إل��ى التمويل م��ن طريق الس��ندات أو 
األس��هم، كم��ا أن توفي��ر التمويل من 
خالل املصارف يتطلب سجل ضمانات 
أقل ما يقال عنه أنه يشكل عائقاً أمام 
أصحاب املشاريع الصغيرة واملتوسطة 
في احلصول على التمويل من خالل هذه 

القناة بهدف تطوير إنتاجها وتوس��يع 
رقعة نشاطها«.

وأك��دت ع��ادل »ضرورة توفي��ر التمويل 
بكلف��ة معقول��ة له��ذه املش��اريع أو 
املؤسس��ات حتى تنم��و وتعطي دافعاً 
للقطاع اخلاص ملزيد من االزدهار«. ورأت 
أن »شراكة املؤسسات احمللية احلكومية 
مع القطاع اخلاص ستساهم في توفير 
اخلب��رة الالزمة لتط��ور وبن��اء القدرات 

للمشاريع الصغيرة واملتوسطة«.
الصغي��رة  املؤسس��ات  أن  يذك��ر 
واملتوس��طة تش��كل دافع��اً لتطوي��ر 
منتجات متويلية للمصارف لتتناس��ب 
مع حاجاتها، إضافة إل��ى قدرتها على 

توفير فرص العمل. 
وأشارت عادل إلى أن »املهنية التي يتمتع 
بها عدد من أصحاب املش��اريع واملرونة 
والتجاوب مع التغي��رات، متنح قوة دفع 
إضافية للنمو في العراق، وفرص العمل 
التي متنحها تلك املش��اريع تعمل على 
رفع مس��توى معيشة األفراد في الدول 
النامية واملتقدمة على حد سواء، كما 
أنها قادرة على اس��تيعاب نحو 70 في 
املئة م��ن إجمالي الق��وى العاملة في 

البلد«. 
وأوضحت أن »القط��اع اخلاص العراقي 
ميتلك رؤوس أم��وال كبيرة وهو العامل 
امله��م ف��ي إيج��اد الوظائ��ف، ولدي��ه 
منشآت إنتاجية متّكنه من إيجاد 9 من 

كل 10 وظائف«.

قادر على استيعاب 70 % من إجمالي القوى العاملة

»هيئة التقاعد«: 8 ماليين عامل في القطاع الخاص

بغداد ـ الصباح الجديد:

دع��ا رئيس ال��وزراء حي��در العبادي 
منظمة البل��دان املصدرة للبترول 
أوب��ك، إل��ى عق��د اجتم��اع جديد 

ملناقشة تخفيض إنتاج النفط. 
وقال العب��ادي، إن أس��عار النفط 
م��ا زال��ت دون املس��توى املطلوب، 
مشيراً إلى أنها لن حتقق املستوى 

املطلوب حتى عام 2019.
وأش��ار إلى أن »الع��راق يحتاج إلى 
متويل موازنته من خالل الضمانات 
املالية واالقتراض؛ نتيجة ملا سببه 

انخفاض سعر برميل النفط«. 
ولف��ت العبادي إل��ى حاجة العراق 
الرتفاع سعر برميل النفط إلى 60 
دوالراً؛ ليسد العجز في دولته على 
مستوى اإلنفاق، منوهاً بأن العراق 
كان ضاغطاً لتخفيض إنتاج اوبك 

من أجل دعم األسعار.
كان��ت مص��ادر ف��ي أوب��ك قالت 
مبنتصف شباط اجلاري، إن املنظمة 
قد مت��دد اتف��اق خف��ض املعروض 
النفط��ي مع الدول غي��ر األعضاء 
أو تطبق تخفيض��ات أكبر اعتباراً 
م��ن متوز؛ إذا ل��م تتراجع مخزونات 
البت��رول العاملي��ة إل��ى املس��توى 

املستهدف.
وبلغ س��عر خام »برن��ت« نحو 57 
دوالراً للبرمي��ل في تعامالت أمس 

االربعاء.
في الش��أن ذاته، ق��ال عضو جلنة 
النفط النيابية، إن »هناك خططاً 
استكشافية ألكثر من 300 مليار 
برميل نفط، تُضاف إلى إحتياطي 

العراق، بع��د التأكد من التوقعات 
املشيرة لذلك«. 

وأضاف مه��دي احلاف��ظ، أن »عدد 
آبار اإلحتياط��ي النفطي العراقي 
ارتف��ع إلى 135 برمي��ل نفط، بعد 
اكتش��اف آب��ار نفطي��ة مؤخ��راً، 

منوه��اً بأن هن��اك مئ��ات اآلبار ما 
زالت ُمغطاة«. 

على صعيد متصل، بدأت ش��ركة 
النفط الروس��ية روسنفت بحفر 
أول بئر استكش��افية في الرقعة 
ف��ي  الواقع��ة  عش��رة  الثاني��ة 

محافظتي النج��ف واملثنى حيث 
التنقيب  بتنظيم عملي��ات  تقوم 

والتطوير في منطقة االمتياز.
وأوضحت الش��ركة ف��ي بيان أنها 
تن��وي اس��تكمال أنش��طة احلفر 
في مت��وز من العام الفن وس��بعة 

عش��ر ، وكان��ت وزارة النف��ط قد 
وقعت في األول من آب الفن وأثني 
عش��ر عقدا أوليا لتطوير الرقعة 
الثانية عشرة في  االستكشافية 
محافظتي املثنى والنجف األشرف 
م��ع ائت��الف ش��ركتن بريطاني��ة 

وروسية، وأكدت الوزارة في بيانها 
أن اله��دف من ج��والت التراخيص 
النفطية والغازية شمول اكبر عدد 
ممك��ن من احملافظات من مش��اريع 
التطوير واالستثمار األمثل للثروة 

النفطية والغازية.

بغداد ـ الصباح الجديد:
املركزي  البن��ك  س��جلت مبيع��ات 
العراق��ي، أمس األربع��اء، إنخفاضاً 
في م��زاده لبي��ع العمل��ة االجنبية 
ببي��ع 161 مليون دوالر، بع��د أن باع 

الثالثاء 163 مليوناً.
وذك��ر بيان للبن��ك، إن »حجم املبلغ 
املباع أم��س بل��غ 161 مليوناً، و244 
الفاً، و975 دوالراً، بسعر صرف 1182 

دينارا ف��ي مقاب��ل ال��دوالر الواحد، 
ومبش��اركة 33 مصرفاً و13 ش��ركة 

للتحويل املالي«. 
وأشار إلى أن »حجم مبالغ احلواالت 
واالعتمادات بل��غ 126 مليوناً، و994 
الف��اً و975 دوالراً، ف��ي ح��ن كان��ت 
الكمي��ة املباع��ة نق��داً 34 مليوناً، 

و250 ألف دوالر«.
وأوض��ح البيان إن »بيع املبالغ احملولة 

حلس��ابات املصارف في اخلارج يكون 
بس��عر 1190 دينارا ل��كل دوالر، أما 
س��عر البيع النقدي فيكون بس��عر 

1190 ديناراً لكل دوالر«.
الى ذلك، اكد مصرف الرافدين، أمس، 
ان التس��هيالت املالية التي مينحها 
املش��اريع  واصح��اب  للمواطن��ن 
 25 تبل��غ  واملتوس��طة  الصغي��رة 
مليون دينار لغ��رض تطوير عملهم 

وتفعيل املنت��ج الوطني والصناعة 
احمللية ودعم االقتصاد الوطني.

وقال املكتب اإلعالمي للمصرف، ان 
املص��رف وضع ش��روط محددة ملنح 
التس��هيالت املالي��ة م��ن ضمنه��ا 
أن يك��ون ل��دى املتق��دم للحصول 
على التس��هيالت هوية غرفة جتارة 
بغداد وفتح حس��اب ف��ي اقرب فرع 

للمصرف في منطقة عمله.

وأض��اف البي��ان أن املص��رف ح��دد 
مبلغ 25 ملي��ون دينار كحد أقصى 
للمشروع الذي يراد تطويره بعد أن 
يقدم صاحب��ه رؤيته عن املش��روع 
وبضمان رهن عقار ويتم تقس��يمه 
وبحس��ب صالحي��ات مدي��ر الفرع 
وم��دى قناعت��ه بكف��اءة املواط��ن 
املالية.كم��ا أعلن املصرف عن منح 
15 مليون دينار أيضا كتس��هيالت 

مالية لصاحب املشروع مع كفالة 
كفيل لدي��ه تس��هيالت مصرفية 
املال��ي  تقدي��ره  يك��ون  أن  وعل��ى 
يتناس��ب مع التقدير املالي لطالب 

التسهيالت.
ودعا البيان م��ن يرغب في احلصول 
عل��ى ه��ذه التس��هيالت مراجعة 
فروع املصرف لغرض ملئ االستمارة 

اخملصصة لهذا الغرض.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن��ت جلنة الش��ؤون االقتصادية 
مبجلس ال��وزراء أم��س األربعاء عن 
ال��زام وزارة املالية بع��دم متويل أي 
عقد الستيراد مواد وأجهزة تصنع 

في البالد.
وذك��ر بي��ان ص��ادر ع��ن اللجن��ة، 

ان اللجن��ة عق��دت برئاس��ة وزي��ر 
اجلميل��ي  س��لمان  التخطي��ط  
وزراء  وعضوي��ة  اللجن��ة  رئي��س 
)النفط, املالية, الصناعة واملعادن( 
العراقي  املرك��زي  البنك  ومحافظ 
ورئيس الهيئة الوطنية لالستثمار 
ال��وزراء, ووكالء  االقتصادي لرئيس 

والتج��ارة  التخطي��ط  وزارات 
والصناعة واملعادن.

وأض��اف البي��ان ان��ه مت��ت خ��الل 
م��ن  ع��دد  مناقش��ة  االجتم��اع 
املواضيع وامللفات واتخذت العديد 
من القرارات ذات الطابع االقتصادي 
واملالي  والتي شأنها حتريك عجلة 

االقتصاد العراقي.
وأشار البيان الى انه مت توجيه وزارات 
)التخطي��ط والصناع��ة واملع��ادن 
دخ��ول  من��ع  بش��ان  والداخلي��ة( 
البالس��تيكية  االنابيب  منتج��ات 
واخملالف��ة للمواصف��ات العراقي��ة 
املتع��ددة، اضاف��ة الى ال��زام وزارة 

الصحة بش��راء كافة احتياجاتها 
م��ن االدوية واملس��تلزمات الطبية 
م��ن الش��ركة العام��ة لصناع��ة 
االدوية واملستلزمات الطبية فضال 
عن ال��زام  وزارة املالية بعدم متويل 
اي عقد الس��تيراد م��واد او اجهزة 
تصنع من اخلارج اذ كانت مصنعة 

داخل العراق.
وتاب��ع البي��ان ان اللجن��ة الزم��ت 
قيام الش��ركة العامة للصناعات 
االنشائية بتهيئة معاملها إلنتاج 
االنابيب  كما الزمت  اللجنة وزارة 
الكهرباء بشراء جميع احتياجاتها 

من شركة ديالى واور العامة.

انخفاض مبيعات »المركزي«  إلى 161 مليون دوالر

منع تمويل عقود استيراد مواد تصنع في العراق
شملت وزارات التخطيط والصناعة والمعادن والداخلية 

»الطاقة النيابية«: ُخطط الكتشاف 300 مليار برميل 

بغداد تدعو أوبك لمناقشة تخفيض إنتاج النفط

كانت مصادر في أوبك 
قالت بمنتصف شباط 
الجاري، إن المنظمة 
قد تمدد اتفاق خفض 
المعروض النفطي مع 
الدول غير األعضاء أو 
تطبق تخفيضات أكبر 
اعتبارًا من تموز؛ إذا 
لم تتراجع مخزونات 
البترول العالمية إلى 
المستوى المستهدف

مبنى أوبك

الصباح الجديد ـ وكاالت:
قدر وزير الطاقة الروس��ي ألكسندر نوفاك قيمة 
عق��ود النفط والغاز، التي من املمكن أن تش��ارك 
الش��ركات الروس��ية فيها بإيران بنح��و 20 مليار 

دوالر.
وف��ي مقابل��ة متلف��زة للوزير الروس��ي، ق��ال إن 
»الشركات الروس��ية مهتمة في مجاالت معينة 
وحقول طاقة محددة. وبش��كل ع��ام نقدر قيمة 
العقود في اجملاالت التي جتذب الشركات الروسية 

بنحو 20 مليار دوالر«.
وتتط��ور العالق��ات ب��ن موس��كو وطه��ران في 
مختلف القطاعات، وبع��د رفع احلظر الدولي عن 
اجلمهورية اإلس��المية مطلع ع��ام 2016 تتطلع 
الشركات العاملية ومنها الروسية لالستثمار في 

إيران.
ولدى إي��ران احتياطيات هائلة م��ن النفط والغاز، 
وتقدر احتياطي��ات النفط املؤكدة في إيران بنحو 
160 ملي��ار برميل، وتعادل نح��و %10 من إجمالي 

احتياطي النفط العاملي.

بروكسل ـ رويترز:
قال مكتب إحصاءات االحتاد األوروبي )يوروس��تات( 
أمس األربعاء إن التضخم في منطقة اليورو ارتفع 
1.8 في املئة على أس��اس سنوي في كانون الثاني 

مؤكدا بذلك تقديراته الصادرة في وقت سابق.
وعلى أساس شهري انخفضت أسعار املستهلكن 
ف��ي منطقة الي��ورو املؤلفة م��ن 19 دولة 0.8 في 

املئة وهو ما جاء متمشيا مع توقعات السوق.
لكن التضخم الس��نوي الذي يس��تثني املكونات 
املتقلبة ألس��عار الطاقة واألغذي��ة غير املصنعة 
وال��ذي يتابع��ه البنك املرك��زي األوروبي بش��كل 
وثيق بلغ 0.9 باملئ��ة في كانون الثاني مما يتفق مع 

التقديرات األولية ليوروستات وتوقعات السوق.
وترجع معظم الزيادة في التضخم الس��نوي إلى 
أس��عار الطاق��ة الت��ي ارتفعت 8.1 ف��ي املئة في 
كانون الثاني على أس��اس سنوي من زيادة سنوية 

بلغت 2.6 في املئة في كانون األول.

لندن ـ رويترز:
تسارع منو االقتصاد البريطاني ليسجل أقوى وتيرة 
في عام على مدى األشهر الثالثة األخيرة من 2016 
متجاوزا التقديرات األولية بشكل يكشف إلى أي 
مدى كان التأثير الفوري لتصويت االنس��حاب من 

االحتاد األوروبي محدودا على االقتصاد.
لكن استثمارات الشركات تراجعت وثمة مؤشرات 
على عام صعب قادم. وتباطأ إنفاق املس��تهلكن 
ف��ي الرب��ع األخي��ر م��ن الع��ام املاض��ي وأظهرت 
بيان��ات منفصلة منو قطاع اخلدمات املهيمن على 

االقتصاد بأبطأ وتيرة في سبعة أشهر.
وقال مكتب اإلحص��اءات الوطنية إن الناجت احمللي 
اإلجمال��ي منا 0.7 باملئة في الربع الرابع مقارنة مع 
األشهر الثالثة السابقة بينما كان التقدير األولي 

0.6 باملئة.
وعدل املكتب باخلفض تقديراته للنمو االقتصادي 

في 2016 بأكمله إلى 1.8 باملئة من اثنن باملئة.
كان استطالع أجرته رويترز آلراء االقتصادين توقع 
أن تؤك��د القراءة الثانية التقدير الوارد في القراءة 

األولى لنمو يبلغ 0.6 باملئة.
وانخفضت اس��تثمارات الش��ركات واح��دا باملئة 
في الرب��ع الرابع مقارن��ة مع الفترة م��ن متوز إلى 
أيلول وهي املرة األولى منذ األش��هر الثالثة األولى 
من العام وانخفض��ت 0.9 باملئة مقارنة مع الربع 

األخير من 2015.

مشاريع روسية في إيران 
بـ 20 مليار دوالر

1.8 % نسبة ارتفاع 
تضخم منطقة اليورو

أعلى نمو القتصاد 
بريطانيا
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فضاءات 8

فس��رت املعاجم املعتم��دة العلمانية 
يقتض��ي  سياس��ي  بأنها:«مفه��وم 
الفص��ل بني اجملتم��ع املدن��ي واجملتمع 
السياسي، وشاء املصلح الكبير محمد 
عب��ده ان ينطل��ق م��ن ه��ذا التعريف 
الى الق��ول »ال دين في السياس��ة وال 
سياس��ة في الدين«  فيما اعاد س��عد 
زغول توليف الدعوة مبقولته الشهيرة 
»الدين هلل والوطن للجميع«  وال غرابة 
طبع��ا ان تنش��أ حرك��ة الدع��وة الى 
الدولة العلماني��ة بني كتاب في مصر 
مثل فرح أنطون وجورجي زيدان وشبلي 
شميل وقاس��م أمني وعلي عبد الرازق 
والطهط��اوي وأحم��د لطفي الس��يد 
وطه حس��ني قبل غيرهم، فان الدولة 
املصرية احلديثة تأسس��ت قبل الكثير 
م��ن دول املنطق��ة وان مدع��اة اقام��ة 
نظام علماني اسُتمدت من املشكالت 
الت��ي واجهته��ا الدول��ة املصري��ة في 

القرن التاسع عشر.
ال��ى ذل��ك، م��ن اخلط��أ الق��ول ب��ان 
الدع��وة ال��ى )وحتى ممارس��ة( ش��كل 

م��ن العلماني��ة وح��االت الفصل بني 
االختصاصات لم تظهر في اجملتمعات 
االس��المية إال في مراحل متأخرة، فان 
بعض معارضي الدول��ة االموية، مثال، 
عندما بايعوا معاوية خاطبوه بالقول:  
»نحن لألمة في أمور دينها وأنت لألمة 
في أم��ور دنياها« كم��ا ان ثمة الكثير 
من احلاالت  كان فيها التش��ريع يجري 
مجرى الفصل بني مؤسس��تي اخلالفة 

والفقه. 
  واالن، ميك��ن الق��ول، وبعي��ًدا عن زوايا 
التعري��ف  واش��كاليات  املصطل��ح 
االكادميي للعلمانية ان  رابطة املواطنة 
على اس��اس العق��د االجتماعي)كما 
ت��رد ف��ي الكثي��ر م��ن دس��اتير الدول 
االس��المية( وليس على اس��اس الدين 
واملذه��ب هو اللبنة االول��ى في الدولة 

العلمانية جملتمع غالبيته مسلمة.
  وميك��ن االضافة الى ذل��ك، ان الدعوة 
اجملتمع��ات  ل��دى  العلماني��ة  ال��ى 
االس��المية انطلقت ف��ي الوقت الذي 
تع��ذر اقامة الدول��ة الدينية على وفق 

مقول��ة العال��م امل��ودودي »احلكومات 
ال تس��تحق طاعة الن��اس إال من حيث 
أنها حتكم مبا أن��زل اهلل« فان الغالبية 
الس��احقة من احلكومات االس��المية 
املطاع��ة اضط��رت ال��ى التخل��ي عن 
فروض ش��رعية اساسية  مثل تطبيق 
العقوبات البدني��ة كاجللد وقطع اليد 
والرج��م ، فضال ع��ن اس��قاط جباية 
اجلزية م��ن مواطنيها غير املس��لمني، 
والسماح لالنش��طة املدنية، مبا فيها 

حرية االعتقاد والوالء والتعبير.     
االس��يوية  املس��تعمرات  وإذ دخل��ت   
واالفريقية )واكثريتها مسلمة( مرحلة 
واالس��تعمار  التبعي��ة  عل��ى  الث��ورة 
االجنبي فقد اخ��ذت املراجع والهيئات 
الدينية دور الرائ��د في حركة  االنعتاق 
واالستقالل، لكن سرعة نشوء اجليوش 
الوطنية وقيام العسكر بانقالبات في 
غالبية هذه الدول حديثة االس��تقالل 
كس��ر من نفوذ كتلة »علم��اء الدين« 
في السياس��ات القومي��ة اجلديدة، بل 
وفت��ح عه��د الصراع��ات املدي��دة بني 

تركي��ا(  الباكس��تان.  اجلانبني)مص��ر. 
وانته��ى االم��ر بالكثير م��ن الدول الى 
مح��اوالت تدج��ني املس��جد م��ن قبل 
وحك��م  االنقالبي��ة  احلك��م  انظم��ة 
العائ��الت او التواب��ع وف��رض تفس��ير 
مقول��ة »اطاع��ة اولي االم��ر« باملواالة 
اخت��الف  عل��ى  للح��كام  املطلق��ة 

مشاربهم.
 وينبغي ان نضيف الى هذه القراءة )في 
احلال��ة العراقية مث��ال( حقيقة موازية 
تتصل بالتقس��يم املذهب��ي لالغلبية 
النج��ف  مرجعي��ة  ودور  املس��لمة، 
الناش��ط  ف��ي مقاوم��ة العثمانيني، 
والبريطانيني، ثم في تأسيس اململكة 
العراقية، قبل ان تضطرب العالقة بني 
املرجعية ومؤسس��ة احلك��م، صعودًا 
ونزوال، طوال عه��د اجلمهورية، ودخول 
الطرف��ني في اجواء الريب��ة واجملابهات، 
وق��د ب��رزت العلمانية ل��دى الكثيرين، 
وفي ش��كلها املبس��ط، كحل يجنب 
البالد دوامة االحت��راب الطائفي، بل ان 
مرجعي��ة النج��ف كانت)طوال صعود 

صدام حسني واشعال احلرب مع ايران( 
تل��وذ بتفس��ير اق��رب ال��ى العلمانية 
حت��ت عن��وان )الدي��ن ال يتدخ��ل ف��ي 
السياس��ة( اتقاء بط��ش الدكتاتورية 
ودفُعا لضغوط اجهزة السلطة منعاً 
الجباره��ا على تأييد سياس��ة النظام 

ومبايعته.
التفكي��ر  مس��احة  تتزاي��د  وفيم��ا   
والبح��ث ف��ي ج��دوى وض��رورات بناء 
منظومة فص��ل )او عالق��ة( علمانية 
ب��ني الدي��ن والسياس��ة ف��ي الع��راق 
اجلدي��د فقد تزايدت-ف��ي مجرى ذلك- 
احلاجة بالنس��بة لدعاة العلمانية الى 
حل مش��كالت بنوي��ة اعتراضية ذات 
بعد عمي��ق في اخللفي��ة الدينية، فان 
االسالم نش��أ ديناً في قلب السياسة، 
ومبعنى م��ا ، مطلوب م��ن العلمانيني 
العراقيني تأس��يس ورش بحث فكرية 
لصياغ��ة علماني��ة محلي��ة، ميكن ان 
تك��ون مقبول��ة من اجملتم��ع بوصفها 
صمام امان للس��الم االهلي وبناء دولة 

املواطنة.

 واآلن، لي��س من دون مغزى ان تكس��ر 
جماع��ات وتكتالت واحزاب اس��المية 
عراقية، في خ��الل التحرك املبكر نحو 
انتخابات 2018حاجز احلذر السياس��ي 
)وحت��ى الدع��وي( م��ن التعام��ل م��ع 
املفردة العلمانية واالستعداد لالئتالف 
االنتخاب��ي م��ع ش��خصيات او فئ��ات 
علمانية، ما يعني امرين، وقل تطورين، 
في خارط��ة احلراك السياس��ي، االول، 
يكش��ف ع��ن انحس��ار ف��ي مفاهيم 
التحفظ على فكرة الفصل بني الدين 
والسياسة وتزايد قاعدة اجلمهور الذي 
ش��في م��ن احلساس��ية السياس��ية 
حي��ال العلمانية والعلمانيني، والثاني، 
النجاح النس��بي)اكرر: النسبي( الذي 
حقق��ه العلمانيون العراقي��ون طوال 
الس��نوات الس��ت املاضية ف��ي تقدمي 
العلماني��ة ف��ي صيغ��ة )وممارس��ة( ال 
تتعارض مع الدين وال تناهضه او تقلل 
م��ن ش��أنه، وال متنع ه��ذه الصيغة  ان 
يكون املرء علماني��اً ومؤمناً في الوقت 

ذاته.

موضوع للنقاش: علمانية إسالمية.. هل يمكن، وكيف؟

اآلن، يمكن القول، 
وبعيدًا عن زوايا 

المصطلح وإشكاليات 
التعريف األكاديمي 
للعلمانية أن  رابطة 

المواطنة على أساس 
العقد االجتماعي، 
وليس على أساس 

الدين والمذهب هو 
اللبنة األولى في الدولة 

العلمانية لمجتمع 
غالبيته مسلمة

صفحة أسبوعية يحررها عبد المنعم األعسم

رأي

هل بهذا اإلعالم 
سنقاوم اإلرهاب؟ 

رأي آخر

اآلن عرف��ُت الَفرق بني اإلعالم املتط��ور وإعالمنا. 
اإلع��الم في البلدان املتقدم��ة كاذب لكنه يعلم 
أنه يك��ذب، وهو يكذب ألنه يعم��ل مببدأ خدمة 
مصالح مجتمعاته وهي خدمة ُتيز له الكذب. 
بينم��ا اإلعالم في تونس ومثيالته��ا كاذب لكنه 
ال ي��دري أنه يكذب، والس��بب أن��ه يتخذ اإلعالم 
»الكاذب« في البلدان املتقدمة مصدرًا مقدًس��ا 
للحقيقة وبالتالي فهو إعالم ُمصادِر للحقيقة 
ومش��ّوش عليه��ا وال يعم��ل من أجله��ا خدمًة 

ملصلحة الوطن.
علمُت هذا ف��ي غضون متابعتي لردهات عملية 
الهجوم على س��وق عيد امليالد ببرلني. فبالرغم 
من أنه حدٌث أليٌم إال أنه مثيٌر لعديد التساؤالت 
م��ن حي��ث املصداقية وهوي��ة املنف��ذ احلقيقي 
للهج��وم وهوية اجلهة اخملطط��ة له والغاية من 
وراء العملي��ة. وف��ي ه��ذا الس��ياق ياُلحُظ بكل 
حس��رة وم��رارة أّن اإلعالم في تونس ل��م يوِل أّي 
اهتمام باجلوانب املشبوهة التي حتوم حول احلدث 

ولم يتناول املسألة بشيء من التحري والشك.
عل��ى عكس ذلك، إّن اإلعالم احملل��ي أبدى تطابقاً 
تاًما مع اإلعالم األملاني واألوروبي »العمومي« الذي 
يعده إعالًما راقًيا بينما ال يكسب هذا األخير من 
العمومية سوى االس��م، حيث إنه ملٌك للدوائر 
الّدولي��ة ذات اجل��اه والنف��وذ املالي والسياس��ي 
ز« بتعبير تشومس��كي(. وقد أّثر  )»النف��وذ املُرَكَّ
هذا الصنف من التبعية سلبا على األداء احلِرفي 
لإلعالميني التونس��يني وذلك بدلي��ل أّن اإلذاعات 
والقن��وات التلفزيوني��ة والصح��ف ل��م توف��د 
مراس��لني إلى برل��ني لَتقّصي احلقائ��ق بروٍح من 
االس��تقاللية وللتمحيص في احل��دث من زواياه 
املتعددة، التاريخية والعقدية واجلغراسياس��ية 

وغيرها.
ه��ذا مم��ا يعن��ي أّن اإلع��الم ف��ي تون��س يتوانى 
ع��ن القي��ام بواجباته املهني��ة اإلخباري��ة جّراء 
استس��المه ملنظومة البروبغندا املتنفذة عاملًيا 
وهو بذل��ك يعلن ضمني��اً عن قبوله ب��أن يكون 
كنتيج��ة لذل��ك تابًعا للمنظومة نفس��ها من 
النواحي السياس��ية والفكري��ة واإليديولوجية. 
إنه إع��الٌم يأب��ى أن يتحّمل مس��ؤوليات ُمناطة 
بُعهدت��ه كإع��الٍم يُفَت��رض أن يك��ون مس��تقال 

ومتطوراً ووطنياً.
لو عدنا إلى حدث برلني وتأملنا في سلوك وسائل 
اإلخبار واالتصال التونسية ُتاهُه لتبيّنا كيف أّن 
عقدة اإلعالم األجنب��ي كأنها حَكمت على هذه 
الوسائل بأن تتناس��ى أّن سمعة الوطن وكرامة 
مواطنيه في امليزان مبا أّن املتهم بتنفيذ العملية 
)عل��ى  األوروبي��ة  الصحاف��ة  وأّن  تونس��يا  كان 
األخص الفرنس��ية منها( ش��نت حملة شعواء 
ضد تونس بتمامها وكمالها ال فقط ضد اجلاني. 
أل��م يكن من األج��در أن يثير اإلع��الم في تونس 
مش��كلة الهجرة إل��ى أوروبا التي تس��ببت وال 
زالت تتسبب في حدوث كوارث في بلدان اإليواء، 
وأن يشرح للقاصي والداني أّن الهجرة من بلدان 
الضفة اجلنوبية للمتوس��ط نحو بلدان الضفة 
الش��مالية إمنا هي نتيجة حتمية للسياس��ات 
األناني��ة واالس��تغاللية والنيوكولونيالية ألوروبا 
ف��ي عصر ما بعد االس��تعمار املباش��ر، وأن يبنّي 
للعال��م كيف أّن أوروبا قد تكون اليوم تدفع ثمن 

سياساتها اخلاطئة وغير املتكافئة؟
فليس��ت تونس هي املطالَبة بدفع الثمن مبجرد 
أّن أحَد مواطنيه��ا كان ضالعاً في عمل إرهابي. 
ليست تونس وحدها مسؤولة عن اإلرهاب، حيث 
إنه من الواضح أنها من ضحايا تلُكم السياسات. 
وبالتالي هل تونس مجَبرة على دفع ثمٍن ُمضاٍف 
إلى الثمن الذي تدفعه بصفتها ضحية واملتمثل 
في حتّمل تبعات سياس��ات االستغالل واالرتهان 

والتفقير العاملية؟
نخلص إلى أّن اإلعالم في تونس يقبُع في وضٍع ال 
يُحس��د عليه. ولئن تتبجح مكوناتُه بني الفينة 
والفينة األخرى بكونه إعالما حّرا ونزيهاً فقد بَان 
بالكاشف أّنه فقط يُطمئن نفسه بحريِة تعبيٍر 
وهمية واحل��ال أنه موجوٌد ب��ني ِمطرقة التبعية 
األداتية ملنظومٍة يَخالُها راقية وسنداِن التبعية 
اإليديولوجي��ة للمنظوم��ة ذاته��ا ومِل��ن ميلكون 
العق��ار االتصال��ي العامل��ي، ما يجع��ل منه أداة 
لَهجرِ احلقيق��ة وللتدمير الذات��ي وللهجرة من 
البالد، أكثر منه وس��يلًة لتنوير العقول ولتحرير 
اجملتم��ع. فهل مبث��ل هذا اإلعالم س��تقاوم تونس 

اإلرهاب؟

محمد احلّما-كاتب تونسي

علمانية الدولة، خالف علمانية اجملتمع،  ال تسمح 
بتدخل  مؤسس��ات الدولة ف��ي القضايا الروحية 
لألنس��ان، ففي أوروبا والواليات املتحدة أالميركية 
تنتش��ر املساجد واحلسينيات الى جانب الكنائس 
واملعاب��د الهندوس��ية واليهودي��ة , وجميعا لهم 
نفس احلقوق أمام القانون، ولم نسمع عن مذابح 
ذات طابع ديني أو مذهبي، كما ال تتدخل املؤسسة 
الديني��ة  بنح��و مباش��ر ف��ي عمل مؤسس��ات 

الدولة.
وعل��ى العك��س من ذلك جن��د التميي��ز والضغط 
واعم��ال القت��ل واالبادة الت��ي تأخذ طابع��اً دينًيا 
أو مذهبًي��ا ف��ي دول مث��ل  الع��راق و باكس��تان 
والس��عودية وايران،  وأستطيع اجلزم أن هذا القتل 
سياس��ي باألصل أعط��ي غطاء دينًي��ا أو مذهبًيا 
خدمة لنظام احلكم التس��لطي او جلهة طامعة 

بالسلطة. 
الدولة الَعلمانية قد تكون دكتاتورية و أبرز األمثلة 
التاريخية هي حكم نابليون في فرنسا و حكومات 
البعث في العراق سابقاً و سوريا، فهي دول أنظمة 
احلك��م فيها دكتاتورية و لكن في الوقت نفس��ه 
َعلماني��ة ال تتدخ��ل املؤسس��ة الدينية في عمل 
مؤسسات الدولة ومنها البرملان وتشريع القوانني 

وغيرها من أمور متس العمل املؤسساتي للدولة.
ولك��ن معظم دول العالم الَعلَمانية من بريطانيا 
وفرنسا الى الهند وباكستان وبنغالدش والبرازيل 
فه��ي دول دميقراطية َعلَمانية تتمتع مؤسس��ات 
الدول��ة  بإس��تقاللها وبع��دم تدخل املؤسس��ة 

الدينية بشؤنها .
ومن هنا أهمية التفريق ب��ني الدولة املدنية حيث  
أن الدميقراطي��ة  والدستورش��رط أساس��ي ف��ي 

بنائها.
وفي اخلتام البد من األش��ارة الى واقع احلياة املعقد 
املتعدد اجلوانب وال ميكن إخضاعه لقولبة محددة. 
ان األبيض واألسود حيزان محدودان وما بينهما هو 

احليز الواسع الذي يقبل التنوع في احلياة.

 *د. فاروق رضاعة

علمانية الدولة*
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صدر عن املركز القومى للترجمة بالتعاون 
مع دار آفاق للنشر والتوزيع ضمن سلسلة 
»عقول عظيمة« الترجمة العربية لكتاب 
للباح��ث   )1882-1809( داروي��ن  تش��ارلز 
اإلجنلي��زى مايكل ريوس أس��تاذ فلس��فة 
البيولوجي��ا، وق��ام بترجم��ة الكتاب فتح 
اهلل الش��يخ، وراجعه وشارك فى ترجمته 

أيًضا أحمد عبد اهلل السماحى.
وج��اءت ترجمة الكتاب ف��ى 352 صفحة 
م��ن القطع املتوس��ط، واعتمد ريوس فى 
كتابه على نصوص داروين نفسه خصوصاً 
كتابي��ه »أصل األنواع« و«أصل اإلنس��ان«، 

وعدد من كتبوا عن داروين.
ويش��ير ريوس إلى أن عبقرية داروين كانت 
دوماً م��ن الن��وع اإلبداع��ى، وكتلميذ لم 
يبال داروين بالدراسة، خصوصاً أن مدارس 
عصره كانت تعطى جوائ��ز إلى املتميزين 
فى كتابة الش��عر باإلغريقية والالتينية، 
وامله��رة فى الهندس��ة اإلقليدي��ة، لكنه 
اهت��م بالعل��وم فى س��ن مبك��رة، واعتاد 
إجراء تارب منزلية بسيطة فى الكيمياء، 
مع أخيه األكبر املدعو إراس��يموس، وأدرك 

أن األهمي��ة العظم��ى للكيمي��اء تكمن 
فى التطبيق��ات التكنولوجية للنظريات 
البحت��ة، ولعله أم��ر متوقع م��ن طفلني 
عاش��ا زمن الثورة الصناعية ف��ى إجنلترا، 
وكان متوقع��اً أيضاً أن يس��ير داروين على 
تقلي��د العائلة من حيث املهنة. إذ أُرس��ل 
فى س��ن الش��باب )16 س��نة( إلى أدنبره، 
الت��ى كانت فى ذل��ك الوقت مقراً ألعظم 
امل��دارس الطبي��ة فى أوروب��ا، وبعد عامني 
ثار على العملي��ات اجلراحية، ولم يتحمل 
األس��اتذة وأصبح غير قادر على البقاء فى 

أدنبرة. 
ب��دأ داروين فى دراس��ة التاري��خ الطبيعى 
بتعم��ق، متش��ياً م��ع رغبته اخلاص��ة، إال 
أن ذل��ك ل��م يعوض��ه احلي��اة الرتيبة مع 
العائل��ة  أع��ادت  ل��ذا،  االس��كتلنديني. 
توجيه��ه إلى اجملال املثال��ي، فتوّجب عليه 
أن يصب��ح قس��اً انغليكاني��اً، األمر الذى 
يتطل��ب احلص��ول على درج��ة علمية من 
جامع��ة إنكليزي��ة. وفى وق��ت مبكر من 
العام 1928، التحق داروين بكلية املس��يح 

فى جامعة كامبردج. 

وف��ى تلك األيام انخ��رط داروين فى العمل 
بسعادة، بسبب حبه للعلوم، وكذلك ألنه 
لم يكن لديه أسئلة عن حقائق املسيحية 
أو املق��االت التس��ع والثالث��ني الت��ى متثل 

شروطاً لالنتماء إلى كنيسة الدولة. 
ويهت��م ريوس كذلك مبوضوع املس��يحية 
وعالقته��ا بالداروينية، إلى حد أنه يرى فى 
الدارويني��ة طفالً للمس��يحية. كما يفرد 
أكثر من فصل فى الكتاب، لعرض مفهوم 
ال��رب ف��ى الداروينية ومقارنت��ه باملذاهب 

املسيحية اخملتلفة.
ويؤكد ريوس أيضاً أن داروين ظل مسيحياً 
مؤمناً ومتأثراً بنشأته الالهوتية وصداقته 
لرج��ال الدي��ن. يفاجئن��ا ري��وس الذى لم 
متنعه فتنته بداروين من مس��اءلة أفكاره، 
بتأكي��ده أن داروين ل��م يكن صاحب فكرة 

التطور، كما هو شائع بني الكثيرين.
ويستش��هد عل��ى ذلك بكتابات س��ابقة 
عل��ى »أص��ل األن��واع«، تُظه��ر أن كثيرين 
اعتنقوا هذا املذهب، وعلى رأسهم داروين 
آخر )حمل أيضاً اسم إراسيموس( هو جد 

تشارلز داروين ألبيه.

ويورد ريوس أش��عاراً له��ذا اجلد، تدور حول 
فك��رة التطور. إذن، لم يأِت تش��ارلز داروين 
بالفكرة، بل أعاد صياغتها وجعلها عاملية 

السمة، يخضع لها كل كائن حي. 
ولعبت رحلة داروين على سفينة البحوث 
»بيغل« التى اس��تغرقت خمس س��نوات، 
وزيارته ألرخبي��ل غاالباغوس، دوراً رئيس��اً 
فى إعادة صياغة نظري��ة التطور، فتبدت 
لصاحبه��ا كحقيق��ة نهائية ف��ى أصل 
األنواع. ويبدى ريوس اندهاشه من الطريقة 
الت��ى تغلب عليها البس��اطة واحلميمية 
فى كت��اب »أصل األن��واع«، بحيث ال يظن 
امل��رء أن��ه عمل علم��ى عظيم، ب��ل كأنه 

شىء كتب للعامة.
وفى الفص��ل األخير من الكت��اب، يعرض 
ريوس ملوضوع الدارويني��ة من زاوية الثورة 
العلمية، ويطرح تس��اؤالته حول حقيقة 
ما يس��مى بالث��ورة الدارويني��ة، فهل هى 
ثورة؟ وهل هى داروينية؟ يش��ير ريوس إلى 
قول عدد من العلم��اء املعاصرين ممن يرون 
أن احلدي��ث ع��ن »ث��ورات« حدي��ث خاطئ 

ومضلل. 

وفى سياق هذه االستعارة، يطبق البعض 
أمن��اط الي��وم على املاض��ي، ويجبر املاضى 
عل��ى الدخول فى بنى ليس��ت مناس��بة. 
ويعتق��د ريوس أنه من اخلط��أ احلديث عن 
ث��ورة علمي��ة، وأنه ل��م يكن هن��اك ثورة 
علمية فى القرنني السادس عشر والسابع 
عشر، كما لم يكن هناك ثورة داروينية فى 

القرن التاسع عشر.  

التوحش يهرب من الموصل.. وهواء نقي للحدباء

عقول عظيمة.. حقًا

أثارت حلقة من برنامج فكاهي 
بثتها هيئة »بي بي سي« جدال 
في بريطانيا بني مرحب ومنتقد، 
بسبب مقطع تؤدي فيه ممثالت 
دور زوجات ملتشددين من تنظيم 
داع��ش يتس��امرن ح��ول قطع 

الرؤوس واألحزمة الناسفة.

وبث��ت هذه احللقة م��ن برنامج 
وفيها  األربع��اء،  »ريفولتين��ج« 
مقط��ع بعن��وان »رب��ات املنازل 
احلقيقيات في تنظيم داعش«، 
وش��اهده أكث��ر م��ن 21 مليون 
ش��خص، وأثار 87 أل��ف تعليق 
على صفحة »بي بي سي« على 

موق��ع »فيس بوك« حتى صباح 
أمس.

وتراوحت التعليقات بني من رأى 
أن هذا املقطع يشكل فضيحة، 
وم��ن رآه عبقري��اً، وتظه��ر فيه 
ممثالت يؤدين دور زوجات لعناصر 
في تنظيم داعش، يتحدثن فيه 

عن مشكالتهن الزوجية، وتقول 
إحداهن »ما زال هناك ثالثة أيام 
لتنفيذ عملية قطع الرؤوس وال 
أدري حت��ى اآلن ماذا س��أرتدي«، 
وتضي��ف أخ��رى أنها مس��تاءة 
من صديقتها التي تقلدها في 
كل شيء حتى في شكل احلزام 

الناسف الذي ترتديه.
ت��راه  عم��ا  ثالث��ة  وتتح��دث 
تس��امحاً من زوجه��ا معها، إذ 
إنه سيوثقها بسلسلة طويلة 
تتي��ح له��ا اخل��روج إل��ى عتبة 
بعدم��ا كان��ت موثقة  املن��زل، 
بقيود تبقيها حبيسة املطبخ.

ولم تشأ »بي بي سي« التعليق 
عل��ى ردود الفعل املن��ددة بهذا 
املقطع، إال أن هي��دون بروز أحد 
أع��رب عب��ر  البرنام��ج  كت��اب 
تغريدة عن سعادته بأن املقطع 
أث��ار ه��ذا الكم من اجل��دل في 

البالد. 

»داعشيات« باإلنكليزي

من بطون الكتب

تشارلز داروين
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في رحيله.. راكان دبدوب يرسم كأنه ينحت
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ملحق يصدر عن مؤسسة 

"الصباح الجديد"

رئيس التحرير وصاحب االمتياز

اسمـاعيـل زايـر

بغداد - الصباح الجديد:

في وقت تس��تعد فيه املوصل احلدباء 
للتحرير الش��امل، م��ن قبضة داعش 
الس��وداء عل��ى ايدي قواتنا املس��لحة 
البطل��ة ب��كل صنوفه��ا، وعل��ى وقع 
املوصل  ودع��ت  املتوالية،  االنتص��ارات 
احلدباء الفنان التشكيلي الكبير راكان 
دبدوب، أحد أبرز وجوه الفن التشكيلي 
ف��ي الع��راق، التي ش��هد ن��ور الوالدة  
فيها ع��ام ١٩٤١، وظل وفي��ا لوطنه و 
ملدينته احلبيبة  املوص��ل احلدباء، التي 
س��قته من اجوائها التراثية منذ كان 
صبيا في الثالثة من العمر، وهو يحلم 
أن يك��ون فنان��ا مبدع��ا، ف��كان له ان 
يبدأ رحلته الفني��ة في معهد الفنون 
اجلميل��ة ببغداد، صاق��ا موهبته على 
اي��دي عمالق��ة التش��كيل العراق��ي، 
ليكمله��ا بتف��وق يؤهل��ه لالتح��اق 
باكادميية الفنون اجلميلة في روما عام 
1961، حي��ث درس مل��دة ع��ام »النحت 
على اخلش��ب«، ث��م درس بقية الفنون 
التش��كيلية في ما تبقى من سنوات 

الكلية.
دب��دوب تعل��م م��ن دراس��ته بإيطاليا 
الش��يء الكثي��ر، حي��ث كان��ت أولى 

خطواته التش��كيلية دراس��ة شاملة 
ألسلوب الفنان »س��يروني«, وطريقته 
في معاجلة االلوان، فكون بذلك أساساً 
متيناً، انطلق من خاله للمشاركة في 
معارض ومس��ابقات عدة في إيطاليا، 
وحتدي��داً في مدين��ة روما، مس��تثمرا 
وجوده ليش��ارك في معارض متعددة، 
أك��د فيه��ا عل��ى جدارت��ه االبداعية 
املبك��رة، وليحصد العدي��د من اجلوائز 
واملراك��ز املتقدم��ة، ومنه��ا: مع��رض 
اجلريدة اإليطالية الس��نوي، وليحصل 
عل��ى دبل��وم ومدالية فضية س��نتي 
1962و 1963، كما حص��ل على جائزة 
دانت��ي، في مع��رض أقامت��ه العاقات 
الثقافي��ة اإليطالي��ة العربية في روما 
س��نة  1962 ، وحص��ل عل��ى اجلائ��زة 
الثانية في مسابقة سان رومانو، التي 
أقامتها بلدية روما عام 1963، وشارك 
في املعرض »الترينال��ي« في نيودلهي 

لسنتي 1965و1975.
ويع��د دبدوب م��ن أبرز جيل ال��رواد من 
العراقي��ن،  التش��كيلين  الفنان��ن 
لكثرة وغزارة انتاجه خال دراسته في 
ايطاليا، وعند عودته للموصل بالعراق، 
ولم يترك معرضا تش��كيليا مهما اال 
وكان ل��ه حض��ور واضح فيه،الس��يما 
املعارض العاملية للفن العراقي املعاصر 

في البلدان العربي��ة، والعاملية، ومنها 
معرض موس��كو ع��ام ١٩٧١، ومعرض 
ارمينيا ١٩٧٢ و ١٩٧٣، ومعرض لندن عام 
١٩٧٧، ومعرض ليبيا ع��ام ١٩٧٩، كما 
أقام خمس��ة وثاثن معرضاً العماله 
الش��خصية في الع��راق والعالم، ولم 

يكت��ف بذلك، فأس��س م��ع نخبة من 
الفنانن املوصلين في جامعة املوصل 
»بيت الفن«، كما ق��ام بتدريس مادتي 
»الرس��م اليدوي«، و«الف��ن والعمارة«، 
في قسم الهندس��ة املعمارية بكلية 
الهندس��ة » جامعة املوص��ل«، ولعله 

الوحي��د من ب��ن الفنان��ن العراقين، 
ال��ذي ارتب��ط مع الش��اعر ن��زار قباني 
بعاقة حميمة جداً، ورسم له رسوماً 

خاصة ببعض دواوينه الشعرية.
املتتب��ع لس��فره االبداع��ي، يلحظ أن 
لوحاته تعد نحتية الس��مة بنتوءاتها 

الظاهرة، لتأثير دراس��ة النحت عليه، 
واسلوبه أكادميي واقعي تقليدي، وكان 
واحدا من أنشط الفنانن التشكيلين 
العراقي��ن، إن ل��م يك��ن أنش��طهم 
جميع��ا، وحت��ى ذل��ك احل��ن، أي أوائل 
التس��عينيات، لم يكن نشاطه فقط 
كميا، بل كانت معارضه الش��خصية 
مراحل نوعية، تؤشر نشاطه في مجال 
البح��ث ال��دؤوب والتجديد املس��تمر، 
ويهتم مبتان��ة البني��ان للوحاته، التي 
كان��ت قوي��ة التأس��يس مترابطة، مما 
ح��دى ببعض املعلقن ال��ى القول بأن 
»راكان يرس��م كأنه ينحت«، وبالفعل 
فق��د كان��ت اعمال��ه املنف��ذة، بنحو 
خاص ف��ي اواخ��ر الثمانيني��ات واوائل 
التس��عينيات، م��ن الق��وة والكثاف��ة 
اللوني��ة، ما يوحي للناظ��ر كأنها ذات 

بعد ثالث.
ويرى النقاد أنه يسيطر على أدوات أدائه 
الفني، ويتضح ذلك في أدق تفصيات 
أعمال��ه وإدارت��ه لتل��ك التفصي��ات، 
وحس��ن توزيع��ه لها على مس��احات 
اللوحة، وفي تكامل انسجامه اللوني، 
وتعدد مامس سطوحه، وفي القدرات 
اإليحائية التي تط��ل بها أعماله على 
املش��اهد، فهو ميتلك قدراً واس��عاً من 
اللوني،  واالدراك  البص��ري  االحس��اس 

ويجمع ما ب��ن احلرص الش��ديد، وبن 
س��عة اخلي��ال والقدرة عل��ى التنفيذ، 
وله ق��درة فائقة في وض��ع اللون على 
اللوحة، تبلغ ذروتها في الرسم من دون 
غيره، من أس��اليب األداء التش��كيلي 
األخرى، وال يركز الفنان على االنسجام 
اللوني، وامنا ينتقل الى تناقض مدروس 
أدى إلى تعميق اللون ونقيضه، ومنحه 
حضوراً ووحدة، ويجد املش��اهد نفسه 
فيه��ا  تصط��رع  لوني��ة،  متاه��ة  إزاء 
األل��وان، خللق عوالم متداخل��ة، تتناثر 
فيها األجس��اد واألشكال ضمن نظام 
خ��اص، وقد اهت��م باحل��رف، فيبدأ من 
اليس��ار وم��ن دون تنس��يق إلعطائ��ه 
قيمة تش��كيلية جدي��دة، تنقلنا من 
التوتر إلى االنبس��اط، عبر فوهة بارزة، 
أو نتوء نافر مستعار من النحت، وتدرج 
لوني هادئ ،ينقلنا إلى ش��كل إنساني 

كامل.
خس��ارة هذا الفن��ان االصيل التعوض، 
ورحيل��ه في هذا الوقت، ش��كل غصة 
القران��ه ف��ي الع��راق عام��ة، واملوصل 
خاص��ة، ألن عينيه ل��م تكتحا برؤية 
النص��ر الناجز، الذي بات قاب قوس��ن 
أو أدن��ى، عل��ى أع��داء احلب والس��ام 
واجلم��ال، وخاص مدينت��ه من هيمنة 

عشاق العنف واالرهاب والقبح .
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ل��و اردنا تعريف الف��ن كمصطلح وحالة، ال 
ميكن لن��ا ان نحدده بزاوي��ة، او حالة معينة 
دون غيره��ا، فل��و ركزنا على كل م��ا حولنا 

لوجدنا ان الكل ميارس فنا خاصا به.
الفن��ون في الع��راق ازلية، وس��تبقى ابدية، 
الن االنس��ان بنحو عام يسعى حلياة مرفهة 
جميل��ة، ولي��س اجمل م��ن الف��ن الضافة 
مس��حات جمالي��ة عليه��ا، والعراقي على 
وجه اخلصوص هو احوج ما يكون ملمارس��ة 
اي ن��وع م��ن ان��واع الفن��ون، او ف��ي االق��ل 

لالس��تمتاع مب��ا يقدم��ه آخرون م��ن فنون 
موسيقية، او درامية، او سينمائية.

املوس��يقيني،  الع��راق عباق��رة  م��ن  خ��رج 
واملطربني، ولم يكن ذلك صدفة ابدا، فهاهم 
احفاد االجداد يكملون مسيرتهم كل على 
طريقته، وقد يكون الفنان نصير شمة خير 
مث��ال على ذل��ك، والذي قرأنا ع��ن بعض ما 
قدمه من حفالت موسيقية لدعم النازحني 
والفق��راء في العراق و مش��روع »الق بغداد« 
وهو اخر مبادراته الوطنية حيث سيتم فيه 

انشاء عدة مشاريع تضفي على بغداد روعة 
جمالية.

الي��وم ف��ي ملحق فنون س��نقرأ ع��ن تاريخ 
الس��ينما وان��واع االف��الم الت��ي تق��دم من 
خاللها ومنها الفيلم التسجيلي، فالكثير 
منا من متابعي االفالم السينمائية ميكن ان 
يركز بعد قراءته للموضوع، على ماهية كل 

فيلم يشاهده مستقبال.
نق��رأ في هذا الع��دد ايضا موضوع��ا نقديا 
قام��ت بكتابت��ه ناق��دة جزائري��ة، وهو عن 

املسرحية العراقية يارب، وقد كتبت بطريقة 
يستطيع القاريء ان يستشف منها بعض 
تفاصيل املس��رحية، ومن ث��م تكوين فكرة 
عن اجلرأة باختيار املوضوع وبطريقة طرحه، 
اضافة الى االخراج املميز ملصطفى الركابي 
م��ع االبداع ف��ي اداء الش��خصيات من قبل 
املمثل��ني العراقيني، وعلى راس��هم الفنانة 

سهى سالم والفنان فالح ابراهيم.
في ملح��ق هذا االس��بوع س��نتعرف اكثر 
عل��ى خصائص ف��ن »البانتوم��امي« و«املامي« 

والف��رق ما بينهما، اضاف��ة الى احلديث عن 
اول من مارس هذا الفن في العصر الروماني، 
وسيكتشف القاريء معلومات كثيرة كانت 
غائب��ة عنه، فغالبا ما يقفز اس��م العمالق 
تش��ارلي ش��ابلن في اذهاننا، حينما يكون 
املوضوع عن فن التمثي��ل الصامت، اي اننا 
غالبا ال نفرق ما بني مصطلحي بانتوماميم، 

ومامي، وبني االفالم الصامتة.
الدرام��ا التلفزيوني��ة لم تغب عن مش��هد 
ملحق هذا االس��بوع الفن��ي، ففي موضوع 

»عالق��ة جدلية« هناك بحث عن االس��باب 
الت��ي دفعت بعدد م��ن مؤلف��ي الدراما الى 
اختيار مواضيع يس��ودها العن��ف واجلرمية، 
واالس��باب الت��ي ادت ال��ى ذلك، برغ��م اننا 
نعل��م ان مواضيع الدراما في وقت ما كانت 
تقتص��ر عل��ى مواضي��ع بعي��دة كل البعد 
عن اث��ارة املواضيع احلساس��ة التي تتعلق 
بالعنف، كونها متاحة لكل افراد االس��رة، 
عل��ى عك��س الفيل��م الس��ينمائي ال��ذي 

يشترط سن معني.

الفن وإرهاصات ترميم الحياة

الفرق ما بين 
»المايم والبانتومايم«..
المصطلح والتأريخ
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لعل المخرج 
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الركابي مزج 
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بين الملحمية 
وبين العبثية 

والسيكودراما، 
ليستفيد منها 

جميعا في 
بناء رؤيته 

الجمالية 
للنص الدرامي، 

ووفق إلى 
حد كبير في 

ذلك. حتى 
حينما لجأ إلى 

كسر الطابع 
المأساوي 

بموقف 
كوميدي، لم 

يكن ذلك إال 
إمعانا في 

إبرازا وهمية 
الشخصيات 

في عالمها 
المجنون 

المتداعي، 
ليجعل من 

تلك اللحظة 
متنفسا 

للمتلقي 
للحظات

يمر الفيلم 
الروائي 
بمراحل 

إنتاج طويلة 
معقدة 

تأخذ من 
الوقت الكثير، 

ومراحل 
توزيع ذات 

نظام دقيق، 
والهدف 

منها في 
أغلب األحيان 
تحقيق الربح 

المادي 
لمنتجيها، 

فاألفالم 
الروائية، أو 
بمعنى آخر 

السينما 
الروائية، 

صناعة قائمة 
على الربح 
والخسارة

الملف 10

د. ليلى بن عائشة

يعد العرض املس��رحي العراقي »يا 
رب«، للمخ��رج مصطف��ى الركابي، 
واملؤل��ف علي عب��د النب��ي الزيدي، 
عالمة فارقة ونقطة حتول في مسار 
الع��روض العربي��ة املعاص��رة، التي 
جتاوزت نفسها، وعجزها عن التعبير 
عن الهم العربي واإلنساني، لتطرح 
أس��ئلة فلس��فية، تبح��ث ح��دود 
العالق��ة مع املق��دس الديني، بنحو 
مغاي��ر، وصدام��ي في ط��رح قضايا 
إنس��انية، تتجاوز احلدود اجلغرافية، 
لترس��م ص��ورة مختلف��ة عما هو 
معهود، في محاولة يائسة لإلجابة 
عن أس��ئلة مصيرية، تبقى معلقة 

إلى حني .
تقوم ثيمة العرض –بنحو أساس��ي 
-على اجلرح العراقي الغائر »والعربي 
واإلنس��اني« وما يجري م��ن أحداث 
دامي��ة، حتص��د األرواح كل يوم، من 
دون أدنى رحم��ة، وآلة القتل التي ال 
تنف��ك تفتك مبئات العراقيني يوميا، 
إذ دارت األح��داث ف��ي كرونولوجي��ا 
احلكاي��ة املزدوج��ة، حكاي��ة امل��رأة، 
وحكاي��ة العراق في الوقت نفس��ه، 
وما امل��رأة إال الع��راق اجلري��ح، الذي 
يندب أبن��اءه كل يوم في ظل الواقع 
امللف��ت  ولك��ن  واملظل��م،  الق��امت 
لالنتب��اه ه��و الزاوية الت��ي اختارها 
الكات��ب واملب��دع الفن��ان علي عبد 
النب��ي الزيدي ملعاجل��ة هذا املوضوع 
، ال��ذي آثر أن ال ينق��ل احلكاية إلينا 
كما تنقلها شاشات التلفزيون في 
ش��كل تقرير إخباري، أو خبر أضحى 
اعتياديا من فرط تكراره، ولكنه دخل 
من باب األم، وما حتمله هذه األيقونة 
املقدسة من مشاعر ال تضاهى في 
احلن��و، واحل��ب الالمتناه��ي ألبنائها 
الذين هم في كنفها، فكيف بها إذا 
فقدته��م؟ ! فعلى ق��در احلب يكون 
األلم، ليستثمر الكاتب ذلك، معبرا 
عن عمق املأس��اة، وقوة وقعها على 
النفوس إل��ى أبعد م��دى »في حال 
فقدهم بطريقة مفجعة«، وهذا ما 
يعكسه كالم األم وهي تناجي ربها 

بوقف القتل:
»أدري أنني لس��ت بنبي، ولكن قلب 

األم كما تعلم يعادل ألف نبي« .
إن جرأة العرض كبيرة على مستوى 
الط��رح، ال��ذي يدعو إل��ى مواجهة 
بنح��و  مع��ه  والتعام��ل  املق��دس 
مختلف عم��ا هو علي��ه، فاملطلب 
املرف��وع إلى ال��ذات اإللهي��ة العليا  
»بوقف القتل«، هو مطلب ش��رعي 
بالنظر إل��ى حجم األل��م واملعاناة، 

لكن املهلة الت��ي أعطيت للرب مع 
إعالن اإلض��راب عن الصالة والصيام 
ه��ي م��ا ال يب��دو مستس��اغا على 
اإلطالق، غير أنه بالنس��بة لعذابات 
أم، متثل آالف األمهات وقهرهن على 
فل��ذات أكبادهن، يس��وغ لها رمبا أن 
تقول أي ش��يء، عالوة على أنها لم 
تكن لتقبل أي وسيط ما بينها وبني 
ال��ذات اإللهية املقدس��ة، حتى ولو 

كان نبيا، كليم اهلل ..
إن ما يجري من أحداث يدور في خلد 
األم، وبينها وبني ذاتها على مستوى 
س��يكولوجي بنحو خ��اص، حتى أن 
حزنه��ا العمي��ق وجرحه��ا الدامي 
إل��ى أن تس��مو بروحه��ا  يدعوه��ا 
لتطالب مبا تطالب به، حيث ترى من 
فرط األلم أنه يحق لها العتاب عبر 
مناجاتها، والتدلل على اهلل إن صح 
القول، أليست األم التي كرمها اهلل 
في كتابه الكرمي، وسما بها احلديث 
النبوي الش��ريف، بأن قال صلى اهلل 
عليه وسلم أن اجلنة حتت أقدامها؟ 
وم��ن ه��ذا املنطل��ق وذاك حمل��ت 
ف��ي رحمه��ا حج��م  األم  مناج��اة 
األل��م، واعتصار  املعان��اة، وقس��وة 
القل��ب الذي يقطر أملا، بل دما، حتى 
أن الكاتب لم يعرفها بل ترك االسم 
نكرة »أم« لت��دل على كل أم ثكلى، 
على كل أم مفجوع��ة، على كل أم 
تذوقت طع��م األلم، وجترعت مرارته 

في كل حلظة وحني.
إن األل��م كبي��ر والقهر أكب��ر، لكن 
من ال��ذي ميتلك الق��درة على وقف 
هذا األل��م؟ إنه ذاك املتس��امي في 

عاله، ذاك اجلليل الذي يقول للشيء 
كن فيك��ون، ولكن ه��ل يرفع البالء 
بالدع��اء، أو مبعجزة من الس��ماء ؟! 
هيه��ات، هيهات فعص��ر املعجزات 
وّل��ى وانقض��ى، ل��ذا عج��زت عصا 
موسى عن فعل أي شيء، كما فشل 
دعاؤه ومناجات��ه لربه في إحداث أي 
فرق، ولعل ما يؤكد ذلك هو النهاية 
املفتوحة على اجملهول، والتي ال تنبئ 
عن انفراج، لتؤكد أن كل ش��يء باق 
عل��ى حاله إل��ى أن يقضي اهلل أمرا 
كان مفعوال، أو لعل العرض يدعونا 
للتفكير بجدية كي��ف ميكن لنا أن 
نوق��ف حمام ال��دم، وحم��ى القتل 
املستش��رية في وجوه البش��ر بغير 
وجه ح��ق، أو رمبا كانت دعوة لنراجع 
أنفسنا جميعا لنعرف مكمن اخللل 
وموطن الزلل، ونس��تحضر هنا قول 
اهلل س��بحانه وتعالى »ال يغير اهلل 
ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم«، 
ورمبا كان اخل��وف أول هاته األخطاء، 
خاص��ة حينما جند أن النص يش��ير 
صراحة إلى أن اخلوف يسكن اجلميع، 
فغابت صورة »فرعون وجنوده ليحل 

محلها اخلوف وجنوده«.
لق��د كان وف��اء اخملرج للن��ص كبيرا 
إل��ى أقصى مدى، نظرا لقوته، بل إن 
قوة الع��رض كانت من ق��وة النص، 
ث��م إن الكات��ب اعتمد م��ن جهته 
منذ االستهالل، أو البرولوج الصارخ 
والواض��ح للن��ص الدين��ي الغائب، 
واحلاض��ر في ثنايا النص املس��رحي، 
وجع��ل من��ه مرجعي��ة أساس��ية، 
القرآن��ي،  القص��ص  وظ��ف  كم��ا 

ولكن��ه اعتمد بنحو أساس��ي على 
قصة موس��ى عليه السالم، ملا لها 
م��ن وقع ف��ي النف��س خاص��ة، وأن 
شخصية«أم« تتقاس��م األلم ذاته 
مع أم موس��ى الت��ي عانت من فقد 
ولدها، يقول احلق س��بحانه وتعالى: 
»وأصب��ح فؤاد أم موس��ى فارغا وإن 
كانت لتبدي به ل��وال أن ربطنا على 

قلبها لتكون من املؤمنني«.
ولئ��ن كان��ت األم تتوس��م توق��ف 
القت��ل، إال أنها تدرك ان عودة األبناء 
غي��ر ممكنة، على عكس أم موس��ى 
»فرددناه إلى أمه كي تقر عينها، وال 
حتزن، ولتعلم أن وعد اهلل حق، ولكن 
أكثرهم ال يعلم��ون« بيد أنها تأمل 
أن يحف��ظ اهلل ابنها الباقي من بني 

أربعة أبناء قتلوا ..
ولع��ل املتتب��ع للع��رض يعتق��د أن 
هنال��ك جتني��ا وتعدي��ا عل��ى الذات 
اإللهي��ة املقدس��ة، ولك��ن املناجاة 
كانت تعك��س منتهى الق��رب إلى 
اهلل الذي تناجيه األم بكل جوارحها 
ف��ي حميمية كبي��رة، جتعلها تضع 
ش��روطا تنبع من جراحه��ا املثخنة 
وأملها الذي يفوق التصور، مما أدخلها 
ف��ي حال��ة نفس��ية تف��وق املنطق 
واملعقول، لتلج منطقة الالمعقول 
والالمق��ول، فتنطق باحملظ��ور، ورمبا 
نس��تحضر هنا ما ه��و موجود في 
األثر م��ن أن » هلل عباد لو أقس��موا 
علي��ه ألبره��م » ق��د يك��ون املغزى 
هاهن��ا أن األم من القدس��ية مبكان 
حتى جتد لنفس��ها شرعية احلديث 

مبا حتدثت به.

لقد اش��تغل العرض م��ن الناحية 
التقني��ة على جملة م��ن العناصر، 
فمن حي��ث الفض��اء فق��د اعتمد 
اخملرج في جتس��يد احلكاية الدرامية 
عل��ى فض��اء ف��ارغ، إال م��ن بع��ض 
قط��ع الديكور الت��ي تتوقف عليها 
األح��داث  وتسلس��ل  املش��اهد، 
املستش��فى،  وس��رير  كالطاول��ة، 
واملس��تلزمات الطبي��ة، أم��ا زم��ن 
األح��داث فق��د كان محددا بعش��ر 
دقائ��ق، اختار اخمل��رج أن يجعل منها 
 les ما يش��به املش��اهد الفيلمية
séquences تب��دأ بطيئ��ة وتنتهي 
س��ريعة، كما وظف الداتاشو الذي 
أس��عفه في إعطاء حيوي��ة وإيقاع 
للع��رض، حت��ى ال يس��قط في فخ 
الرتابة نظرا لثقل املوضوع، وطغيان 
الس��رد عليه، ب��دأ بالبرول��وج الذي 
اخت��اره بعناية من فيلم »هأل لوين« 
وال��ذي يعكس صورة حية تش��كل 
في إيقاعها نبض األسى واأللم، من 
امللتحمات،  األمه��ات  خالل حركات 
رس��م  بالس��واد،إلى  وامللتحف��ات 

اخللفيات، وحتديد الزمن، واملالمح.
اس��تند اخمل��رج مصطف��ى الركابي 
عل��ى اإلض��اءة بنح��و كبي��ر، حيث 
كان��ت ملمحا جمالي��ا، كما كانت 
مؤطرا نفس��يا للمالمح، واحلركات، 
والس��كنات، وحتى رسم اخلطوات، 
دقي��ق،  بنح��و  إيقاعه��ا  وظب��ط 
فجاءت طولية، وعرضية، و جانبية، 
ها أساس��يا  وأمامي��ة لتك��ون ُمَوجِّ
على مس��توى صنع إيق��اع العرض، 
كما كان��ت اخلطى الت��ي تخطوها 

الشخصيات على اخلشبة مدروسة، 
لتك��ون جزء من ه��ذا إليقاع إضافة 
إلى االس��تعانة بأص��وات أخرى في 

حتقيق ذلك.
من جهت��م أبدى املمثل��ون احترافية 
وبن��اء  واإللق��اء،  األداء،  ف��ي  عالي��ة 
الش��خصية الدرامية، خاصة سهى 
سالم، التي تفننت في إبراز الفجيعة، 
والعزف على وتر اجلرح العراقي، وفالح 
إبراهي��م ف��ي دور موس��ى ال��ذي لم 
يكن موس��ى النبي، بل املريض الذي 
يتقم��ص ه��ذه الش��خصية، أو رمبا 
الشخصية اخليالية التي تدخل عالم 
األم الوجدان��ي، لتجيبه��ا وتتفاع��ل 
معه��ا، وتقاس��مها هواجس��ها في 
ظ��ل غياب اإلجابة من ال��ذات العليا 
األم  تناجيه��ا  والت��ي  املفترض��ة، 
وتتأرجح فيها بني تقديسها، ونزولها 
أحيانا إلى مخاطبتها بنحو اعتيادي 
كأنها تخاطب إنسانا، وذلك بحسب 
حالته��ا النفس��ية الت��ي تتعاي��ش 
معها،حت��ى املمرض��ة /العصا »زمن 
الربيع��ي« ف��ي هدوئه��ا، جعلت من 
الصم��ت لغ��ة ثانية، عض��دت عمل 

الشخصيتني األخريني.
 ولع��ل اخمل��رج مصطف��ى الركابي 
مزج في عمله ما بني امللحمية وبني 
العبثية والس��يكودرام، ليس��تفيد 
منها جميعا في بناء رؤيته اجلمالية 
للن��ص الدرامي، ووفق إلى حد كبير 
في ذلك. حتى حينما جلأ إلى كس��ر 
الطابع املأساوي مبوقف كوميدي، لم 
يكن ذلك إال إمعانا في إبرازا وهمية 
الش��خصيات ف��ي عامله��ا اجملن��ون 
املتداع��ي، ليجعل من تلك اللحظة 
متنفسا للمتلقي للحظات، ليعود 
مجددا ملعايشة املأساة، وهو ذات ما 
يعيشه العراقيون، فال تكاد البسمة 
ترسم على الشفاه، حتى تستبدل 
بالب��كاء والنحيب، ولك��ن من رحم 
األلم، استطاع اجلنون أن يبرز حجم 
األلم، وعمق املأساة، ليعود بنا اخملرج 
إل��ى الكلمات ذاته��ا التي بدأت بها 
املمثلة في أول العرض مناجية ربها، 
في نحو دائ��ري، ليبقى الوجع قائما 
واألل��م ماث��ال إلى حني، غي��ر أن هذا 

»احلني« غير محدد.
 وختام��ا نق��ول أن ع��رض »ي��ارب« 
يالمس شغاف القلوب عبر قلب األم 
املفجوع��ة، والثكلى، وه��و مفتوح 
عل��ى تأوي��الت ال حص��ر له��ا، ول��ن 
ندع��ي أننا وقفنا عل��ى جّل مكامن 
اجلمال فيه، بل إننا المسنا سطحه 
فحسب، وال ميكننا مع عروض كهذا، 
إال أن منع��ن النظ��ر، حت��ى ال نُْخرِج 
العمل الفني عن الس��ياق الفكري، 

واجلمالي الذي رسمه .

الصباح الجديد ـ وكاالت:

يع��رف الفيلم الس��ينمائي بأنه عبارة 
ع��ن سلس��لة م��ن الص��ور املتوالي��ة 
الثابت��ة، ع��ن موضوع، أو مش��كلة، أو 
ظاهرة معينة، مطبوعة على ش��ريط 
ملفوف عل��ى بكرة، تتراوح مدة عرضه 
عادة من 10 دقائق إلى ساعتني، حسب 

موضوعه والظروف التي حتيط به.
 األف��الم الس��ينمائية تع��د وس��يلة 
مهم��ة م��ن وس��ائل االتص��ال الت��ي 
وتفسير  لتوضيح،  اس��تعمالها  ميكن 
في  املتغي��رة  والعالق��ات  التفاع��الت، 
مج��االت كثي��رة، وم��ع فئ��ات وأعمار 
متعددة، وتستعمل األفالم السينمائية 
في مجاالت عدي��دة، وألغراض متعددة 
حيث تستعمل في اجملاالت التعليمية، 
واإلرش��ادية، والزراعي��ة، والصناعي��ة، 
وتتراوح أغراضها بني اإلعالم واإلرش��اد، 
والتثقي��ف وغي��ر ذل��ك م��ن األغراض 

األخرى كالترفيه مثالً.

فريق العمل أو طاقم الفيلم 
السينمائي:

الطاقم األساسي للفيلم السينمائي 
يتماثل ف��ي مكوناته، ولك��ن يختلف 
ع��دد العامل��ني في��ه، وفق��اً مليزاني��ة 
الفيل��م، وحجم اإلنت��اج، وفيه مخرج 
ومؤلف وممثل ومساعد اخرج ومصور.. 

الى اخره.

انواع االفالم السينمائية:
 ،Genre  يفضل البعض إط��الق كلمة
الت��ي تعن��ي ض��رب، أو ن��وع، أو جنس، 
بدال من كلم��ة Kind عل��ى النوعيات 
املتنوع��ة لألفالم، ومن هؤالء س��تانلي 
جي��ه س��ولومون، ف��ي كتاب��ه أن��واع 
الفيل��م األميرك��ي ع��ام 1976، وفيه 

رف مفهوم النوع بالنس��بة للفيلم  يعِّ
Film Genre ، بأن��ه الترتي��ب الواض��ح 
 ،Narrative Patterns لقوالب احلك��ي 
بهدف إنتاج خب��رات معينة ترتبط من 
فيلم إل��ى آخ��ر. ويقول إن الش��عبية 
املتواصلة ألن��واٍع س��ينمائية معينة، 
كأف��الم الغ��رب، واألفالم املوس��يقية، 
واحلربية، والتي استمرت لعقود عديدة، 
وعبر طرز متغيرة، وإحساسات جديدة، 
له��و أم��ر يوح��ي ب��أن ه��ذه القوالب 
نفسها تعتمد على أحداث، أو أنشطة 
حركي��ة Actions متمي��زة اخلصائص، 
وذات متي��ز أزل��ي، وذلك ف��ي نظر أمناط 
عديدة م��ن اجلمهور العريض، ويضيف 
أنه ال عج��ب أن يحاول من يكتبون عن 
األفالم في الس��نوات األخي��رة، تعليل 
االستس��اغة الكبي��رة الت��ي حتققها 
األنواع ل��دى اجلمهور، وذل��ك من خالل 
مسحهم الش��امل لتفاصيل الرموز، 
االجتماعي،  واحملت��وى   ،Imagesوالصور
والتطورات التاريخية لألفالم النوعية.

ويصنِّف الناقد الس��ينمائي ريتش��ارد 
ميري��ام برس��ام اإلنت��اج الس��ينمائي 

بشكل عام إلى قطاعني:
بالطاب��ع  ويتس��م  األول:  القط��اع 
اخليال��ي، ويش��مل الفيل��م الروائي، أو 
اخليالي، وهو الفيل��م الذي يعتمد في 
س��رده الس��ينمائي عل��ى بن��اء روائي 
مبتكر، يج��ري وضعه من قبل مؤلفه، 
ويستعني باملمثلني احملترفني لتجسيد 
ش��خصياته، ومتثيل أحداثه، ومواقفه. 
ويص��ور ع��ادة داخل االس��توديو، حيث 
يك��ون الديك��ور عنصراً أساس��ياً من 
عناص��ر البناء الفيلم��ي، بجانب بقية 

العناصر.
وين��درج حتت قائم��ة األف��الم الروائية، 
أو اخليالي��ة: األفالم الروائي��ة الطويلة، 
املص��ورة  واملسلس��الت  والقصي��رة، 
شاش��ة  عل��ى  لتع��رض  س��ينمائياً 

التليفزيون.
ومي��ر الفيل��م الروائ��ي مبراح��ل إنت��اج 
طويلة معقدة تأخذ من الوقت الكثير، 
ومراحل توزيع ذات نظام دقيق، والهدف 
منه��ا في أغلب األحي��ان حتقيق الربح 
املادي ملنتجيه��ا، فاألف��الم الروائية، أو 
مبعنى آخر الس��ينما الروائية، صناعة 

قائمة على الربح واخلسارة.
القط��اع الثاني: وهو نقي��ض القطاع 

األول م��ن حيث إنه يرتب��ط بالواقع، وال 
يهدف إلى الربح املادي السريع املباشر، 
ويطلق عليه برس��ام، الفيلم الواقعي، 
أو غي��ر اخليالي وغي��ر الروائ��ي. وهو ال 
يعتمد في س��رده على بن��اء روائي من 
إعداد صانعه، وال يستعمل الديكورات 
املصنع��ة، وال يلجأ إلى االس��تديوهات 
واملمثل��ني احملترفني، بل يج��ري تصويره 
في مواقع األحداث نفسها، وبعناصرها 

احلقيقي��ة الطبيعي��ة من أش��خاص 
وأماكن.

الفيلم التسجيلي:
املتتب��ع لتاريخ الس��ينما ف��ي العالم 
يالحظ أنها قد بدأت بداية تسجيلية، 
أو توثيقي��ة، فص��ّورت فع��الً مضارعاً 
لفاعل��ه، ح��ني ص��ّور األخ��وان لوميير 
خروج عمال من املصنع، وصبياً يلتهم 

تفاحة.
وبع��د عقدي��ن ص��ّور اخمل��رج محم��د 
بيومي الذي يعد الرائد األول للسينما 
التوثيقية املصرية، عودة الزعيم سعد 
زغلول، وصحبه من املنفي. ومع تراكم 
الس��ينمائي  املص��ور  أدرك  اخلب��رات، 
التعبيري��ة، حني  الس��ينما  إمكاني��ة 
أيقن أنها وس��يلة فّعال��ة للتعبير عن 
وجهة نظ��ره، فتحّولت الس��ينما من 
مجرد حرف��ة، إلى ف��ن، وارتقت األفالم 

التوثيقية إلى التسجيلية.
تنوَّعت األفالم التسجيلية، ليس فقط 
ف��ي موضوعاته��ا، بل ف��ي مناهجها 
وتوجهاته��ا، وُعرِض��ت أف��الٌم وصفية، 
وحتليلية، إضافة إلى أفالم عن اإلعالم، 
وأخرى عن البسطاء. وُعرضت أفالم عن 
التنمية، وأخرى في النقد االجتماعي، 
وفي الوقت نفس��ه، ترّس��خت لألفالم 
التس��جيلية خصائ��ص عام��ة، بداية 
من منهجها في املعايشة واملالحظة، 
ث��م اإلبقاء، وانتهاًء باكتش��اف اجلنس 
البش��ري، م��روراً مبيدانها، وه��و احلياة 
الواقعي��ة، ومادته��ا حي��اة اإلنس��ان. 
فيلتق��ط اخمل��رج فك��رة، يصيغها في 
نس��ق من مف��ردات الواقع، يش��كلها 
في بن��اء فيلمي يعبِّر عن وجهة نظره، 
يراعي وحدتي احلدث والزمان بأس��لوب 

فني خالَّق.

مفهوم الفيلم التسجيلي:

 Film يعني ف��ي االصطالح الفرنس��ي
Documentaire، أن الفيل��م وثيقة عن 
امل��كان، أو احل��دث، أو الش��خص الذي 
يتناوله، ولهذا يفضل البعض ترجمته 
إلى الفيلم الوثائق��ي بدالً من الفيلم 

التسجيلي.
أم��ا املفه��وم اإلجنلي��زي له��ذا الن��وع 
م��ن األف��الم التس��جيلية الوثائقي��ة 
يكتف��ي  ف��ال   Documentary Film
الفيلم بتسجيل احلقيقة وحدها، وإمنا 

يضيف إليها الرأي أيضاً.
وق��د أص��در االحت��اد الدولي للس��ينما 
التس��جيلية ف��ي ع��ام 1948، تعريفاً 
ش��امالً للفيلم التس��جيلي جاء فيه: 
عل��ى  التس��جيل  أس��اليب  »جمي��ع 
فيل��م ألي مظه��ر للحقيق��ة، يعرض 
إما بوسائل التصوير املباشر، أو بإعادة 
بنائ��ه بصدق، وذلك لتحفيز املش��اهد 
على عم��ل ش��ئ، أو لتوس��يع مدارك 
املعرف��ة، والفهم اإلنس��اني، أو لوضع 
حلول واقعية لش��تى املش��كالت في 
عالم االقتصاد، أو الثقافة، أو العالقات 

اإلنسانية«.
مصطل��ح  اس��تعمل  م��ن  أول  وكان 
الفيلم التس��جيلي هم الفرنس��يون، 
حني أطلقوه على األفالم الس��ياحية. 
وف��ي ع��ام 1926 ق��ام رائد الس��ينما 
»ج��ون  العال��م،  ف��ي  التس��جيلية 
مصطل��ح  باس��تعمال  جريرس��ون« 
وهو يستعرض  التسجيلية،  السينما 
فيل��م »موان��ا«، ال��ذي أخرجه ش��اعر 
»روب��رت  التس��جيلية  الس��ينما 
الذي  الس��ينمائي  اجلوالة  فالهرت��ي«، 
حم��ل كاميراته لتصوير حي��اة الناس 
اليومية ف��ي األصق��اع النائية، فقدم 
دراس��ات كامل��ة بالكاميرا ع��ن حياة 
اإلس��كيمو، وع��ن حياة الس��كان في 

البحار اجلنوبية.

)يارب( سيمفونية األلم األزلي

الفيلم السينمائي أنواعه وأهميته وخصائصه

إن جرأة العرض كبيرة 
على مستوى الطرح، 
الذي يدعو إلى مواجهة 
المقدس والتعامل 
معه بنحو مختلف عما 
هو عليه، فالمطلب 
المرفوع إلى الذات 
اإللهية العليا  »بوقف 
القتل«

مشهد من مسرحية »يا رب«
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11 الملف 

بغداد - الصباح الجديد:

ب��دأت أح��داث العنف التي تش��هدها 
العدي��د من دول العال��م، ومنها بعض 
دول الش��رق األوس��ط، والتي يتش��ابه 
بعضها، بدرجة كبيرة تصل، في بعض 
األحي��ان، إلى ح��د التطابق مع عدد من 
املش��اهد الدرامي��ة احمللي��ة والعاملية، 
تط��رح ج��دال مجتمعًيا وفنًيا واس��ًعا 
داخل تلك الدول حول مدى تأثير الدراما 
على ظاهرة العنف، اللفظي واجلسدي، 
داخ��ل اجملتمعات، وأس��باب تفاقم هذه 

الظاهرة خالل الفترة األخيرة.
 فق��د ش��هدت دول عدي��دة باملنطقة 
تقلي��ًدا لبع��ض أح��داث العن��ف التي 
تضمنته��ا الدرام��ا التي تع��رض على 
شاش��ات بعض وس��ائل اإلعالم، سواء 
كان��ت دراما محلي��ة، أو عاملي��ة، بنحو 
بات يثير اس��تياًء واضًحا بس��بب تدني 
وس��عى  الدرام��ي،  احملت��وى  مس��توى 
القائم��ن عل��ى إنت��اج هذا الن��وع من 
الدراما إلى حتقيق أرباح سريعة، بدعوى 
أن هذه األعم��ال ذات جماهيرية عالية، 
وش��عبيتها في بعض اجملتمعات تفوق 
احلمالت التي يش��نها النقاد واملثقفون 

ضدها.
   وبعبارة أخرى، فإن تعمد منتجي هذه 
النوعي��ة من الدراما تس��ليط األضواء 
عل��ى القضاي��ا ذات الطاب��ع اجلنائ��ي، 
عل��ى غ��رار االجت��ار باخمل��درات، واإلدمان، 
عل��ى  واخل��روج  األس��لحة،  وتهري��ب 
القان��ون، وعل��ى تضمن تل��ك األعمال 
أكبر قدر من مش��اهد العنف اجلسدي 
واللفظي، يهدف إلى استقطاب بعض 
الفئات االجتماعية، ال س��يما الشباب 
تل��ك األعم��ال،  واألطف��ال، ملش��اهدة 
بالتوازي مع ع��دم االهتم��ام بالقضايا 
الت�ي ميك�ن  والثقافي��ة،  االجتماعية، 
أن تس��اعد في تنمية الوعي اجملتمعي 

واألخالقي لدى تلك الفئات.

مؤشرات مختلفة: 
   قدمت أعمال الدراما في بعض الدول، 
خ��الل الس��نوات املاضي��ة، من��اذج عدة 
ألش��خاص ميارس��ون العنف، أو يقعون 
ضحية ل��ه، بنحو دفع بع��ض األطفال 
واملراهق��ن إل��ى محاول��ة تقليده��م، 
فانتش��رت حوادث االنتحار ألطفال أفاد 
ذووه��م بأنهم كان��وا يحاول��ون تقليد 

أبطال بعض املسلسالت.
 وقد أجريت دراسات عديدة أشارت إلى 
أن هن��اك عالق��ة طردية م��ا بن تعرض 
األطف��ال حتدي��ًدا ملش��اهد العنف في 
األعم��ال الدرامي��ة وبن س��لوكياتهم 
االجتماعية، التي تتسم بطابع عنيف 

في بعض األحيان.
كما احت��وت بعض األعم��ال الدرامية 
على ك��م كبير م��ن مش��اهد العنف 
ضد بع��ض الفئات اجملتمعي��ة، وهو ما 
ب��دأت اجتاهات عديدة في التحذير منه، 
على غرار جلنة رصد دراما رمضان، التي 
ش��كلتها جلنة اإلعالم باجمللس القومي 
للمرأة في مص��ر، والتي أصدرت تقريرًا، 
في يوليو 2016، كش��فت فيه أن املرأة 
تعرضت في املسلس��الت التي عرضت 
في هذا الشهر إلى نحو 1607 مشاهد 

للعنف.
   كما أص��درت الهيئة العليا لالتصال 
الس��معي والبص��ري في تون��س بيانًا، 
ف��ي يوليو 2015، أك��دت فيه أن »بعض 
األعمال الدرامية جاءت محملة بنسبة 
كبي��رة م��ن العن��ف بجمي��ع أنواعه، 
وهو ما من ش��أنه التأثير س��لبًيا على 
فئات واس��عة من املش��اهدين وخاصة 
الش��رائح االجتماعية الهشة، خاصة 

األطفال واملراهقن«.
   وق��د أش��ارت صح��ف جزائري��ة ف��ي 
ع��ام 2012 إلى أن ع��دد األطفال الذين 
أقدم��وا، خ��الل فت��رة قصي��رة، عل��ى 

االنتح��ار بالطريقة الت��ي عرضها أحد 
املشاهد في احللقة األخيرة للمسلسل 
الكرتوني الشهير »احملقق كونان« وصل 
إلى نحو 15 طفال في شتى أنحاء البالد. 
ف��ي ح��ن تُعد حادث��ة تقليد مش��هد 
في أحد املسلس��الت املصري��ة بإحدى 
احملافظ��ات املصرية عرض في منتصف 
عام 2016، امنوذًجا صارًخا لتأثير الدراما 
على مس��توى العن��ف اجملتمعي، حيث 
أجب��ر مواطنون رجال على ارتداء مالبس 
نس��ائية، وتصوي��ر مقطع فيدي��و له، 
ونشره على مواقع التواصل االجتماعي 

بسبب خالفات شخصية.
والالف��ت أن بع��ض مواق��ع التواص��ل 
االجتماع��ي ربط��ت م��ا ب��ن انتح��ار 
الس��وري جاب��ر البكر، املش��تبه به في 
محاولة تفجير إحدى محطات القطار 

في أملانيا ف��ي زنزانته في أكتوبر 2016، 
وبن املسلس��ل األميرك��ي »هومالند« 

الذي أشار إلى أحداث مشابهة.

أسباب متعددة:
   ف��ي ظ��ل م��ا يس��ود م��ن افتراضات 
نظري��ة تقضي ب��أن الدراما ه��ى مرآة 
عاكس��ة لواقع اجملتمع، تؤثر فيه، ويؤثر 
فيها، فإن التطبيق يعكس بنحو كبير 
جدلية هذه العالقة ما بن الدراما وبن 
اجملتمع، وميكن اإلشارة في هذا السياق 
إل��ى أس��باب تزاي��د تأثي��ر الدراما على 
العن��ف داخل اجملتمعات ف��ي املنطقة، 

وذلك على النحو التالي:
1. إب��داء فئ��ات عدي��دة داخ��ل بع��ض 
اجملتمعات اس��تعدادًا للتج��اوب مع ما 
يش��اهدونه م��ن عنف درام��ي: وهو ما 
تعي��ده اجتاه��ات عديدة إل��ى التكوين 
الش��خصي، أو البيئ��ة احمليط��ة الت��ي 
يغلب عليه��ا الفوضى وغياب القانون. 
وتتواج��د تل��ك الفئات ف��ي بعض دول 
تهميًش��ا  تعان��ي  حي��ث  املنطق��ة، 
اقتصاديًا وسياس��ًيا وتراجًعا في تقدمي 
واالقتصادي��ة  االجتماعي��ة  اخلدم��ات 

املتعددة. 
وهن��ا، فإن هذه االجتاهات ت��رى أن التأثر 
بالدرام��ا يبق��ى أح��د عوامل انتش��ار 
زات  العنف اجملتمعي، لكنه يرتبط مبُحفِّ
أخرى، على غرار التنش��ئة االجتماعية، 

والظروف االقتصادية احمليطة.
وقد تعرضت الدراما في العديد من دول 
املنطقة خلط��ر ما يس��مى ب�«املناطق 
العش��وائية«، التي متث��ل، وفًقا لتقارير 
عديدة، مص��درًا لتصاعد حدة العنف، 
وانتش��ار اإلرهاب، غي��ر أن زيادة التركيز 
عليها قد اتخذ مؤخرًا منحى مختلًفا، 
عندم��ا وج��د منتجو ه��ذا الن��وع من 
»دراما العش��وائيات« أنه��ا تلقى قبوال 
وحتقق إيرادات عالي��ة، لتصبح األعمال 
الدرامي��ة، في كثير من األحيان، س��بًبا 

في الترويج لها، بدال من التحذير منها. 
كما يتزايد تأثي��ر الدراما على معدالت 
العن��ف اجملتمع��ي ف��ي املناط��ق التي 
يش��تهر قاطنوه��ا بحمل الس��الح، أو 
تتزاي��د فيها أنش��طة بعض اجملموعات 

اإلجرامية.
2. عدم إق��رار القوان��ن الالزمة حلماية 
بعض الفئات اجملتمعي��ة: فعلى الرغم 
م��ن حرص العدي��د من امل��واد الدرامية 
عل��ى مناقش��ة أوضاع امل��رأة والطفل 
واحتياجه��م ف��ي كثير من ال��دول إلى 
قوانن وتش��ريعات منصف��ة، حتميهم 
اجملتمع��ي،  للعن��ف  التع��رض  م��ن 
والتش��غيل القص��ري، إال أن هذا النوع 
م��ن الدراما ع��ادة ما يك��ون عاجزًا عن 
التأثي��ر اإليجابي في بع��ض اجملتمعات، 
خاص��ة مع اس��تمرار غي��اب مثل هذه 
القوان��ن، بنح��و  يصبح م��ن الصعب 
معه احليلولة دون وقوع املزيد من أعمال 

العنف جتاه تلك الفئات.
 فق��د رك��زت الدرام��ا ف��ي بع��ض دول 
املنطقة على س��لبيات العنف األسري 
ض��د املرأة والطفل، لك��ن ذلك لم مينع 
اس��تمرار ارتكاب أعمال عنف ضدهما، 
حتى مع وج��ود العديد م��ن املنظمات 
احلقوقية النس��ائية، التي ال تستطيع 
تغيي��ر واقع تع��رض نس��بة كبيرة من 
النساء للعنف األس��ري، من دون وجود 

قوانن وتشريعات رادعة.
   وبرغم أن الدرام��ا اإليرانية تركز على 
العنف األسري ضد املرأة، إال أن ذلك لم 
يفرض تداعي��ات إيجابية على األخيرة، 
بس��بب غي��اب النصوص التش��ريعية 
التي تفرض عقوبات ضد أعمال العنف 

املوجه ضدها.
3. تراجع الش��عور باالنتماء لدى بعض 
الفئات: ال س��يما في ظل انتشار  حالة 
من االستقطاب السياسي في العديد  
م��ن دول املنطق��ة، خاصة ال��دول التي 
تتصاع��د فيه��ا الصراعات املس��لحة، 

ويتزاي��د داخله��ا نش��اط التنظيم��ات 
اإلرهابي��ة الت��ي جنحت في اس��تمالة 
إلحباط��ات  عرض��ة  األكث��ر،  الفئ��ات 
اجتماعية، واقتصادية، مما يجعل بعض 
عناصرها أكثر استعدادًا الرتكاب أعمال 
عنف، سواء بتطبيق بعض األفكار التي 
حتتويها املش��اهد الدرامية العنيفة، أو 
بتنفيذ اآلليات نفسها التي تستعملها 
التنظيم��ات اإلرهابي��ة، خاصة تنظيم 
»داع��ش«، ال��ذي اس��تطاع، بدرجة ما، 
توظيف وس��ائل اإلعالم خلدمة أهدافه، 
والترويج لتوجهات��ه، من خالل مقاطع 
فيدي��و تظهر عنفه في مواجهة الدول 
واجملتمعات، بل إن منًطا جديًدا بدأ يظهر 
في هذا السياق، ويتمثل في جلوء بعض 
األفراد إلى التنظيمات اإلرهابية، بغرض 
احلص��ول عل��ى متوي��ل للقي��ام بأعمال 
عنف وإرهاب، سواء داخل دولهم، أو في 
دول أخرى. وق��د بدا ذلك جلًيا في إعالن 
الس��لطات األملانية، ف��ي 2 يناير 2017، 
ع��ن إلقاء القب��ض على الجئ س��وري 
يُش��تبه في أنه كان يخطط للحصول 
على أموال من تنظيم »داعش« وش��راء 
ش��احنة لش��ن هجوم مش��ابه حلادث 

الدهس الذي مت تنفيذه في برلن. 
   وف��ي النهاي��ة، مُيك��ن الق��ول إنه مع 
التسليم بأن ما تشهده اجملتمعات من 
تغيرات وتطورات سياسية، واجتماعية، 
واقتصادية، البد وأن يُلقي بظالله على 
املدى الطويل على م��ا تقدمه األعمال 
الفني��ة من محت��وى درامي، ف��إن تأثير 
األخير على تلك اجملتمعات بات حقيقة 
ش��ديدة الوضوح، ال سيما فيما يخص 
مش��اهد العن��ف، وذلك في ظ��ل بروز 
ظاهرة محاكاة هذه املش��اهد بكثافة 
ف��ي بع��ض دول املنطق��ة، األم��ر الذي 
بات يس��توجب تبني آلي��ات رقابية جتاه 
احملتوى الفني غير املنضبط، الذي ميكن 
أن يساعد في ارتفاع مستويات العنف 

داخل بعض اجملتمعات.

بغداد - حامد شهاب:

الطرب العراقي الق��دمي، هو اكثر ما 
يحرك كوامن الوجدان العراقي، وهو 
األكث��ر تعبي��را عن أصالة الس��لوك 
أحزانه��م  عم��ق  وع��ن  العراق��ي، 
أو  ولوعته��م، س��واء م��ن األحب��ة، 
األقرب��ن، وه��و الوحي��د الذي يش��د 
األس��ماع، ويحرك الضمائ��ر، ويحرق 
القلوب بتلك الكلم��ات التي تقطر 
أس��ى، وحرقة، ولوع��ة، وهيام، حتى 
وكأن م��ن يس��معها، وه��و يس��مو 
الى الس��ماء كطائر جميل، تشدوه 
االح��زان ليغ��رد، فيط��رب القل��وب، 

ويلهبها بصوته الشجي.
ورمبا اليوجد شعب على وجه اخلليقة 
مثل ش��عب العراق تعلق��ا باالحزان، 
وكأنه��ا هي ق��دره، وه��ي برغم كل 
ظروف األسى واحلرمان، خير من يعبر 
عن صدق املش��اعر، وروع��ة التعبير، 

حت��ى تضاه��ي بترتي��ب كلماته��ا، 
قصائ��د  كب��ار  بالغته��ا،  وس��حر 

الشعرالعربي.
وهذا الل��ون املغلف باحل��زن العميق 
ال��ذي يجت��ث القل��وب، وال يحيلها 
وه��و  والعدال��ة«،  »املس��اءلة  ال��ى 
م��ن يبك��ي عقله��ا ووجدانه��ا، هو 
م��ن س��يبقى األكثر حض��ورا برغم 
عاديات الزم��ن، وتطور أنظمة احلياة، 
وتعق��د ألوانها الغنائي��ة، ولن يكون 
مبقدور أي غن��اء آخر ان يضاهيها من 
حي��ث اللوع��ة، والهيام ح��د اجلنوح 
بن األك��وان البش��رية، وجت��د الروح 
العراقي��ة املعذبة به��وى احملبوب، او 
من وقعت في شراك احلب، او قاست 
من ظلم األحب��ة، هي من تكون خير 
معب��ر عن كل ه��ذا الش��جن، وهذا 
االحس��اس العميق بلوعة الوجدان، 
وغربت��ه، وضياع��ه، وكان »الضياع«، 
و »الغرب��ة«، و »الف��راق«، واالبتع��اد 
عن األحب��ة واألوطان، ه��و من يوحد 

العراقين، أكثر مما يفرقهم حتى وان 
كانوا في الشتات.

ورمب��ا لم جت��د أغنية عراقي��ة، رواجا، 
وتألقا، وحزنا، وأسى على فراق احلبيب 

ولوعة ه��ذا الف��راق، مثلم��ا وجدت 
اغنية حرك��ت الروح م��ن »احلظوة« 
العراقي��ن،  مالي��ن  ب��ن  الكبي��رة 
الشغوفن مبثل هذا اللون من الغناء 

العراق��ي األصي��ل، ال��ذي يحفر في 
ذاكرتهم أخاديد من األحزان، واللوعة، 
واألس��ى، واحلرمان على زمانهم مرة، 
وعلى مايحل بهم من حاالت عش��ق 
وهيام وظل��م األحب��ة واألقربن مرة 
أخ��رى، حتى غناه��ا كب��ار املطربن 
العراقي��ن، على رأس��هم الراحلون: 
املطرب��ة املتألقة عفيفة اس��كندر، 
واملطرب العذب فؤاد سالم، واملطرب 
الكبير س��عدي البياتي، وآخرين على 
قي��د احلياة منه��م املط��رب الكبير 
كاظ��م الس��اهر، واملط��رب املتأل��ق 
حس��ام الرس��ام، ومطربن آخرين ال 

تتسع الذاكرة لإلشارة اليهم.
لنتكتش��ف مرة أخرى عمق املاساة 
العراقي��ة في ص��دق الكلمات، حتى 
العراق��ي  املع��دن  ان  الين��ا  يخي��ل 
األصيل، هو م��ن يعوضنا عن كل ما 
فقدناه، وهو بإمكان��ه أن يعيد الينا 

شعورنا باالنتماء الى الزمن اجلميل.
وهذه كلمات األغنية: 

حركت الروح ملن فاركتهم
بجيت ومن دموعي غركتهم

شكال الكلب ملن ودعتهم
حركت الروح
حركت الروح

حركت الروح ملن فاركتهم
أودعهم واكول شلون انساهم
يا كلبي اخلاطر اهلل روح وياهم
اريد املوت انا وما اريد فركاهم

اريد الفاركوني بعد مشوار
أريد أنطيهم الدالل تذكار

وانا بحسرات داللي حركتهم
حركت الروح ملن فاركتهم

اودعهم وانوح ودمعتي جتري
وانا العبرات كلها مكسرة بصدري

ياربي شلون وانت بحالتي تدري
أون وانحب على حظي ونصيبي
شلون اكدر بعد انسى حبيبي

وان بكل املصايب شاركتهم
حركت الروح

حركت الروح ..ملن فاركتهم!!

تصاعد ظاهرة محاكاة مشاهد »الدراما العنيفة« بالمنطقة

عدم إقرار 
القوانين 
الالزمة 
لحماية 
بعض الفئات 
المجتمعية: 
فعلى الرغم 
من حرص 
العديد 
من المواد 
الدرامية على 
مناقشة 
أوضاع المرأة 
والطفل 
واحتياجهم 
في كثير 
من الدول 
إلى قوانين 
وتشريعات 
منصفة، 
تحميهم 
من التعرض 
للعنف 
المجتمعي، 
والتشغيل 
القصري، إال 
أن هذا النوع 
من الدراما 
عادة ما 
يكون عاجزًا 
عن التأثير 
اإليجابي 
في بعض 
المجتمعات، 
ال سيما مع 
استمرار غياب 
مثل هذه 
القوانين، 
بنحو  يصبح 
من الصعب 
معه 
الحيلولة دون 
وقوع المزيد 
من أعمال 
العنف تجاه 
تلك الفئات

هذا اللون 
المغلف بالحزن 
العميق الذي 
يجتث القلوب، 
وال يحيلها الى 
»المساءلة 
والعدالة«، 
وهو من 
يبكي عقلها 
ووجدانها

»حركت الروح لّمن فاركتهم«.. والطرب العراقي األصيل

بعض األعمال الدرامية 
جاءت محملة بنسبة 
كبيرة من العنف بجميع 
أنواعه، وهذا من شأنه 
التأثير سلبًا على فئات 
واسعة من المشاهدين 
وال سيما الشرائح 
االجتماعية الهشة، 
ال سيما األطفال 
والمراهقين

إن هذه االتجاهات ترى 
أن التأثر بالدراما يبقى 
أحد عوامل انتشار العنف 
المجتمعي، لكنه يرتبط 
زات أخرى، على  بمُحفِّ
غرار التنشئة االجتماعية، 
والظروف االقتصادية 
المحيطة
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الفرق ما بين »المايم والبانتومايم«..
المصطلح والتأريخ

الصباح الجديد ـ وكاالت:

ورد تعريف مصطل��ح »مامي« في قاموس املورد 
علي أن��ه: املمث��ل ،واملهرج، وأيضاً مس��رحية 
قدمية متثل مش��اهد من احلياة بإسلوب ساخر 
مضحك، وهو فن التمثيل بحركات جس��دية، 

وكذلك تعني يقلد، او يحاكي، او يسخر.
وق��د اختلف النق��اد في تفس��ير مصطلحي 
»املامي« و«البانتومامي«، ففيما يتعلق مبصطلح 
»م��امي« »Mime »  بأن��ه كلم��ة يونانية األصل 
من كلمة »ميم��وس MIMOS » تعني احملاكاة، 
أو النق��ل، أو التقليد، وتتم احمل��اكاة عن طريق 
احلرك��ة. وقد ظهرمصطلح »املامي« في اليونان 
ف��ي القرن اخلامس قبل امليالد. ومن املالحظ أن 
كلمة مامي اكتس��بت معاني عديدة  مع مرور 
الزمن، حيث أنه��ا في بدايتها كانت عبارة عن 
مسرحيات قصيرة تعرض في األسواق العامة، 
وكان��ت موضوعاته��ا قائمة على الس��خرية 
من أخطاء ش��خصيات التاري��خ اليوناني، ثم 
انتقلت الي الس��خرية من شخصيات اجملتمع 
املعاص��ر مث��ل ش��خصية القاض��ي، والتاجر، 

ورجل البوليس. 
وف��ي مرحل��ة الحق��ة أصبحت تعن��ي املمثل 
الذي يقوم بآداء مسرحيات املامي. وكان ممثلوها 
يعاملون بازدراء. وكانت تعتمد بصفة رئيس��ة 
علي احلركات الكوميدي��ة، والهزل، والتهريج، 
إضافة إلى اعتمادها علي االرجتال.  ولكن أهم 
م��ا مييز  ف��ن املامي أنه ل��م يكن صامت��اً كلية، 
فق��د كان يحتوي علي كلم��ات وجمل حوارية 

قصيرة.
ومن املالحظة بتعريف مصطلح »البانتومامي«   
Pantomimeجند أن كل التعريفات تشترك في 
ك��ون »البانتومامي« عبارة ع��ن »تقليد للكل«، 
مبعن��ى آخ��ر احملاكاة لل��كل، س��واء كان الكل 
اش��خاصا، أو أش��ياء، تلك احملاكاة »شأنها فى 
ذلك شأن املامي«، تعتمد علي اإلمياءات وحركات 
اجلس��د فحس��ب. وتعتم��د علي الس��خرية 
والهجاء. وقد استعمل مصطلح »البانتومامي« 

ألول مرة في العصر الروماني، حيث كان يشير 
إلى الش��خص الذي يقلد ع��ن طريق احلركات،  
مس��تعمال األقنعة، والرقصات. وكانت كلمة 
بانتومامي تطلق على كل من املمثل، واملسرحية، 
ذلك ألن املس��رحية كان يقوم بأدائها شخص 

واحد يقوم بتجسيد كل األدوار.

من��اذج ملمثل��ي التمثيل الصامت ف��ي العصر 
الروماني

 كان أهم ما مييز »البانتومامي« عن »املامي« هو عدم 
مصاحبته لألصوات، حي��ث كان »البانتومامي« 
صامت��اً متاماً. كذل��ك متيز باس��تعمال املمثل 
لألقنع��ة. وم��ن املالح��ظ أن »البانتومامي« قد 
اكتس��ب مع��ان عدي��دة فيم��ا بع��د، حي��ث 
اس��تعمل املصطلح فى القرن الثامن عش��ر 
في اجنلت��را، على أنه عرض ملوضوعات تاريخية 
عن طري��ق اإلمي��اءات، كما اس��تعمل للداللة 
على عروض املهرجني. أم��ا في العصر احلديث 
فاس��تعمل للداللة علي املش��اهد الصامتة 

التي تتخلل عروض املسرحيات الناطقة.
ولكن في العصر احلديث يستعمل املصطلحان 

بالتبادل ليشيرا إلى فن التمثيل الصامت.

عمالقة فن التمثيل الصامت
يعد االهتمام بلغة اجلس��د، والتكوين احلركي 
من الناحي��ة النظري��ة، من أح��دث االجتاهات 
الت��ي ظهرت في املس��رح املعاص��ر، إال أنه لم 
يأخذ حقه من الدراسات النظرية فى املكتبة 
العربي��ة، وكذل��ك لم يأخذ حقه في املس��رح 
العربي بوصفه فنا مستقال عن فنون التمثيل 
املنط��وق، لذا وج��دت أنه من الض��رورى إلقاء 
الضوء على هذا االجتاه من خالل عرضنا ملدارس 

املامي الرئيسة.
تش��كل ف��ن التمثي��ل الصامت ف��ي العصر 
احلديث في صورة أساليب مختلفة، ومتباينة، 
متأث��راً بالتمثي��ل الصام��ت الفرنس��ي تارة، 
ومبزيج من الثقافات اخملتلقة املتعايش��ة داخل 
اجملتمع نفس��ه تارة أخرى، وباالجتاهات احلديثة 
في املس��رح تارة ثالثة. هذا املزيج اجلديد، أنتج 

لنا أس��اليب متع��ددة، حتمل ف��ي طياتها من 
العناص��ر واملالمح م��ا يثير التس��اؤالت حول 
ماهيتها. لذلك جند أنفسنا أمام ضرورة التعرف 
على مصادر تلك األساليب، وماهيتها، وملا كان 
املسرح الفرنس��ي املنبع الرئيس ألساليب فن 
التمثيل الصامت في العالم، لذا ينبغي علينا 
التع��رف عل��ى التمثيل الصامت في املس��رح 
الفرنسي. وهي إجتاهات كل من »ايتيان داكرو« 

و«مارسيل مارسو« و«جاك ليكوك«.
لق��د أوجد »إيتي��ان داك��رو« نوع��ا جديدا من 
التمثي��ل الصام��ت أطل��ق علي��ه »التمثي��ل 
الصامت الدرامي اجلسدي«  واجلدير بالذكر أن 
إيتيان داكرو، يعد  األب األول للتمثيل الصامت 
في العص��ر احلديث. وقد اعتم��د في منهجه 
على اإلمكانات اجلسدية للممثل فقط. مدربا 
إي��اه عل��ى حتقيق احل��ركات باس��تعمال خط 
القوة، لفترة زمنية متتد لثالثني عاما متواصلة. 
حتى يتحقق هدفه بالعثور على ممثل التمثيل 
الصام��ت ال��ذي يحم��ل » قلب ش��اعر، وذهن 
ممث��ل، وجس��م بط��ل رياض��ي«،  ول��م يهتم 
بالعناصر املس��رحية االخرى مثل املوس��يقى 
واألكسس��وار والديكور....الخ . وقد قام بوضع 
مجموعة من التدريبات عدها مبادئ أساسية 
ملمثليه ومنها التدرج، واألوزان املضادة، والعزل، 

والتأليف، واالرجتال ....وغيرها.
  أم��ا املنه��ج الثان��ي فيتمث��ل في مدرس��ة 
»مارس��يل مارس��و« . فق��د ابتكر »مارس��و« 
التمثي��ل الصامت »الغب��ي« Dumb«  ومتثلت 

عناصره فيما يلي :
أوال: م��ن حي��ث املوضوعات، ج��اءت كوميدية 
بس��يطة، اعتم��دت عل��ى إلقاء الض��وء على 
األم��ور االعتيادية في احلي��اة اليومية احمليطة 

بنا.
ثانيا:من حيث احلركة: اعتمد على اس��تعمال 
تقنيات مح��ددة تتمثل في إمي��اءات وإيهامات 
الصام��ت. فض��ال ع��ن  التمثي��ل  ومش��يات 
استعمال تقنيات الفنون االخرى مثل الرقص، 
واألكروبات، واملب��ارزة، وفنون التمثيل املتنوعة، 

لصقل مرونة اجلسد، وتنمية مهاراته.

ثالثا:فيم��ا يتعل��ق باس��تعمال الص��وت: لم 
يستعمل أي صوت بشري على خشبة املسرح، 
باس��تثناء املوس��يقى املصاحبة للعرض منذ 

بدايته وحتى نهايته.
رابعا: الشخصيات : ابتكر »مارسو« شخصية 
بيب مبالبس��ها املمي��زة وماكياجه��ا األبيض 

.وقدم بها عروضا منفردة.
وجتدر اإلشارة هنا إلى أن هذا النوع من التمثيل 
الصامت، هو النوع االكثر انتشارا في العالم، 
وكذلك في مصر، حيث اعتمدت عروض الفنان 
املصري أحمد نبيل على تقنيات تلك املدرسة.

مارسيل مارسو وشخصية بيب
فيم��ا يتعل��ق  بأس��لوب التمثي��ل الصام��ت 
األبيض, اهتم »ليكوك« بتدريس ذلك اإلسلوب 
فى مدرس��ته ملدة عامني متتاليني. وكان أهم 

ما ميزه أنه:
م��ن حي��ث املوضوع��ات، ف��إن االهتم��ام كان 
بالطبيع��ة والبيئ��ة احمليط��ة منبع��اً لتقدمي 

املوضوعات .
رك��ز عل��ى اجلس��د بنح��و رئيس ف��ى احلركة، 
وكان القناع احملاي��د، Natural Masks من أهم 
التدريب��ات الت��ى اس��تعملت إلظه��ار قدرات 
اجلس��د. كما اهتم بدراس��ة احلركة من خالل 

العالقة بني الفراغ والكتلة.
الصوت: فيم��ا يتعلق بعنص��ر الصوت، اهتم 
ليكوك بدراس��ة األصوات البشرية، فضال عن 
أصوات الكائنات احلية، واجلماد، الس��تعمالها 

فى العرض املسرحى.

دراسة بعض تقنيات املسرح املنطوق
جن��د أن »ليكوك« قد ط��ور تقنية فى التدريب، 
وارتك��زت ف��ى املق��ام األول عل��ى التعبيري��ة 
اجلسدية. وثانيا أنه كان أول من نادى بأن يكون 
فن التمثيل الصامت«ناطقا«.، حيث قال » لقد 

جعلت مؤديو التمثيل الصامت ينطقون«.

حاوره: عبد العليم البناء 

ش��هد مهرجان املس��رح العربي »دورة 
عزالدين مجوبي«، بنس��خته التاسعة 
التي أقامتها الهيئة العربية للمسرح 
هذا العام في مدينتي وهران، ومستغامن 
اجلزائريتني، ما بني العاشر وبني العشرين 
من ش��هر كانون الثان��ي 2017، الندوة 
التحكيمية املوسومة »مناظرة الريادة 
في النص املسرحي املنشور بني ابراهيم 
دانينوس ومارون النق��اش« مل بني كل 
من د. مخلوف بو كروح من اجلزائر، وبني 
د.سيد علي اس��ماعيل من مصر، وقد 
أتت هذه املناظرة اس��تتباعا للمناظرة 
االولى التي جرت ضمن اشغال امللتقى 
الفكري ملهرجان املسرح العربي بدورته 
السادسة في الشارقة 13 كانون الثاني 
2014 بني الباحثني املش��ار اليهما آنفا، 
اللذان توقفا عند مس��ألة ريادة النص 
املسرحي العربي، ما بني مارون النقاش 
في مس��رحية »البخيل« وب��ني ابراهام 
دانينوس في مسرحية »نزاهة املشتاق 
وغصة العش��اق في مدينة طرياق في 
العراق«.املناظرة عقدت وس��ط حضور 
اكادمي��ي رفيع، وقد أدارها االديب الكبير 
الدكتور واس��يني االعرج،  ومبش��اركة 
د. يوس��ف عيداب��ي منس��قا، في حني 
تش��كلت اللجن��ة احملكم��ة برئاس��ة 
الدكت��ور عقي��ل مه��دي م��ن العراق، 
ود.عزالدين بونيت من املغرب، ود. محمد 
املديوني من تونس، وبغية الوقوف على 
حيثيات ه��ذه املناظرة املهمة والفريدة 
من نوعه��ا، والتي مثلت احدى احملطات 
املهم��ة ف��ي مس��ار وعم��ل الهيئ��ة 
العربية للمسرح، وهي تواصل تصديها 
لتأصيل وتفعيل املس��رح العربي بكل 
متظهراته توثيقي��ا، وتاريخيا، وابداعيا، 
كان��ت لنا ه��ذه الوقفة م��ن احلوار مع 
االستاذ الدكتور عقيل مهدي، للوقوف 
عل��ى حيثي��ات املناظرة، وق��رارات جلنة 
التحكيم، واالسباب التي دعتها التخاذ 
قراراتها بعيدا ع��ن االهواء والعواطف، 
ومب��ا يرقي بهذا االمر ال��ى طرق البحث 
واجله��د االكادميي املتع��ارف عليه، ومبا 
ينسجم والظروف الذاتية واملوضوعية 

لقضية الريادة ..

*ف��ي ضوء مناظ��رة ري��ادة كتابة النص 
املس��رحي .. ما الذي ميكننا تأشيره من 

حقائق ؟
ترأس��ت جلن��ة التحكي��م م��ع زمالئ��ي 
والدكت��ور  املديون��ي،  محم��د  الدكت��ور 
املغربي، وتوصلنا الى ضرورة القيام بعقل 
جمع��ي يش��مل م��ا يع��رف ب�«التجريح 
الس��ياق  مبعرف��ة  اخل��اص،  والتعدي��ل« 
التاريخ��ي »اخلارج��ي« للن��ص، والوصول 
ال��ى حتلي��ل »معن��ى« الن��ص، ومقاربته 
ب��روح علمي��ة، وموضوعي��ة، تبتع��د عن 
الت��ورط في املغاالة املفرطة ما بني تأكيد 
»أصالة« الن��ص  واملؤلف ، وبني رفضهما 

وتهميشهما بالكامل.
قطع��ا كان��ت ق��رارات جلن��ة التحكيم، 
متزن��ة ،ولم تأخذ جانبا »متطرفا » مابني 
املتناظرين، وهما د.سيد علي إسماعيل، 
ود. ب��و ك��روح، إمن��ا ذهب��ت الى ض��رورة، 
التمييز مابني »ديانة« املؤلف  وبني الوضع 
االيديولوجي السياسي »الصهيوني«، وما 
قد حتقق حقا م��ن منجز ريادي في كتابة 
النص املس��رحي للرائدين، مارون النقاش 
دانينوس  وابراهام  »البخيل«  ومس��رحية 
وروض��ة  املش��تاق  ومس��رحيته«نزاهة 
العش��اق في بالد طرياق بالع��راق«، الذي 
حدد تاري��خ كتابته عام »1847« بافتراض 
سبقه »لسنة » واحدة عن مارون النقاش 
. خلصت اللجنة الى ضرورة التثبت عمليا 
من تأريخ النشر، ودعت الى تشكيل فريق 
من االختصاصيني مس��تقبال للنظر في 
»الريادة« املسرحية في مجاالت »النقد« 
و«التمثي��ل« و«اإلخ��راج«، وس��واها م��ن 
أنش��طة معرفية تخص اجلان��ب الفني، 
واجلمالي للعمل املسرحي، وبروح البحث 
االكادمي��ي، والنزاه��ة العلمية املنش��ودة 
ف��ي  الن��ص«  »بوج��ود  أق��رت  .اللجن��ة 
»أرشيف« دول غربية ولم يقدم »عرضا«، 

مسرحيا في اجلزائر .

*وما الذي قمتم به من خطوات عملية 
على الصعيد الشخصي؟

كم��ا اتض��ح م��ن الس��ؤال، إن البت في 
قضية الريادة قد ابتعدت عن احلساسيات 
والعقائدي��ة  والديني��ة،  املناطقي��ة، 
السياس��ية. وكان م��ن حظن��ا املعرفي، 
وخطوتن��ا اخلاصة بالتجري��ح، والتعديل 
عل��ى نص ابراه��ام دانين��وس، ان وضعت 

كتابا عن هذه التجربة، مبائة صفحة من 
القطع املتوسط، وفيه الكثير من البينات 
على طبيعة النص الدرامية، وافتقاده الى 
املمارسة االخراجية التطبيقية، التي لم 
تصل الى مرحلة »التركيب« الدرامي ، مع 
املس��رحي، مما يعطي أرجحية نص مارون 
النقاش«البخي��ل« على ن��ص »ابراهام«، 
خاص��ة ان م��ارون قدم مس��رحيات أخرى 
مث��ل : »النائم اليقظان«، أو »أبو احلس��ن 
املغفل«، وهارون النقاش، وس��واها، وقام 

بإخراجها، والتنظير لها.

*وه��ل ت��رى أن ماخرج��ت ب��ه اللجن��ة 
م��ن ق��رارات ق��د حقق��ت املطل��وب ؟ 
وم��ا الس��بيل ال��ى تش��خيص الريادة 
احلقيقية الس��يما ان البع��ض دعا الى 
تولي مؤسسات بحثية رصينة للقيام 

بهذه املهمة؟
نعم استطاعت اللجنة بكل اقتدار ان ال 
تنجر الى عصبيات خارج نطاق املشكلة 
البحثية املطروحة، واخلاصة »بسبق نشر 
الن��ص« لكل واحد منه��م، وثبت ان نص 

م��ارون النقاش كما جاء ف��ي كتاب »أرزة 
لبن��ان«، كان يقع في زم��ن متقدم وقدم 
عرضا مس��رحيا ف��ي دار م��ارون النقاش 
نفس��ه، واحت��وى نص��ه عل��ى حرفي��ات 
درامية ومس��رحية ناضجة على مستوى 
احلكاية، واحلوار، والش��خصية، والصراع، 
واجل��و الع��ام، وكذل��ك عل��ى مس��توى 
املس��رح،  الع��رض، وقوانني  »جمالي��ات« 
ومصطلحاته. وكان التشخيص سليما، 

ومتنزنا، ومنصفا للطرفني الرياديني .

* وكي��ف تنظر خلط��وة املناظ��رة أصال 
م��ن  والتوثيق��ي  التاريخ��ي  وبعده��ا 
ل��ن الهيئ��ة العربية للمس��رح ضمن 
سلسلة خطوات نوعية املؤمتر الفكري 
وال��ورش ومس��ابقات التألي��ف للكبار 

والصغاروغيره؟
-اليوم تقوم   الهيئة العربية للمس��رح، 
املس��توى  عل��ى  حاس��مة،  بخط��وة 
التاريخ��ي والتوثيق��ي املتمي��ز، واختارت 
بدراية واضحة مناذج من اس��اتذة املسرح 
وكان  واالنص��اف،  بالنزاه��ة  املعروف��ني 

الق��رار الذي اعتمدت��ه اللجنة قد توقف 
عن��د ماحققه م��ارون النقاش من أصالة 
فني��ة وابداعي��ة، واضح��ة ومتميزة من 
جتربة »البخيل« ملوليير، وأفاد من موروثنا 
القوم��ي، وباألخ��ص عبقرية ال��ف ليلة 
واش��عارنا،  العربي��ة،  وحكاين��ا  وليل��ة، 
وصياغ��ة احلانه��ا بعيدا ع��ن العنعنات، 

واالدعاءات الفارغة العقيمة.
إن النس��خة »التاسعة« للهيئة العربية 
اخلاصة باملسرح، قامت بصياغة مشروع 
متكامل، يضم النظ��ري، مع العملي، او 
التطبيقي اجلامع لهما، ووضعت الذهنية 
االخراجية، والتأليفية، والنقدية، والورش 
الفني��ة، واملس��ابقات، واملناظ��رات، على 
محك الواقع املس��رحي املترامي االبعاد، 
كما خلص��ت الختي��ار افض��ل العروض 
حس��ب معايير جلنة حتكي��م النصوص، 
واتضح جليا الفرق بني الفرقاء في عملية 
فهمهم للمق��دس، أو مق��دار وارجحية 
املواق��ف احل��رة، او اخل��روج م��ن قوقع��ة 
بع��ض املفهومات املندرس��ة. ولألس��ف 
انزل��ق البع��ض ال��ى تهيي��ج عواط��ف 

معينة انفعالي��ة، ليذهب بها بعيدا عن 
مظامينه��ا االصلي��ة، واقحامه��ا عل��ى 
الفض��اء اجلمالي الفني املس��رحي، الذي 
ينظر الى الرؤية الفنية، ال الى االجتهادات 
السياس��ية، او الفقهي��ة اخلارج��ة ع��ن 

موضوعة  املسرح واملسرحية. 

*اذا انتقلن��ا ال��ى املهرج��ان بش��كله 
العام ودميومة واستمرارية دوراته وتنوع 
أماكن انعقاده في البل��دان العربية ما 

الذي ميكن تأشيره هنا؟
أجد من الض��روري توزيع امكنة املهرجان 
العربي املقبل في بلدان عربية مشرقية، 
ومغربية، لكي تؤتي ثم��ار هذه العروض، 
والبحوث، والورش، ويفيد منها جمهورنا 
العربي وبروح تفاعلية تنش��د احلق واخلير 
واجلم��ال، وال تخس��ره ف��ي دروب ضيقة، 
فاق��دة للمصداقية، وبعي��دة عن هدفها 
احلقيق��ي ف��ي اث��راء الوج��دان  العرب��ي 
اجلماهيري، وهنا ينبغي احلرص على مسار 
الهيئ��ة العربي��ة للمس��رح، ونزاهته��ا، 
وتكرميها للمبدعني، أينما كان تواجدهم، 
وهم يصنعون حلمنا العربي »مسرحيا«، 

وبلغة رصينة، ومتعة وفرح حقيقيني.

*وكيف تنظر ملشاركة املسرح العراقي 
عروضا وباحثني واكادمييني واعالميني؟

الرصينة،  والبح��وث  التغطية االعالمية 
وعروض املسرح العراقي باالخص، توافرت 
فيها ش��جاعة الطرح، ومتث��ل االطروحة 
الفنية  التجريبية من خالل مجاميع من 
املمثل��ني،  وبعضهم من املتمرس��ني في 
املسرح، مع مجموعة ناشطة وموهوبة، 
وجلها من ش��باب املس��رح، إذ مت التأكيد 
على املمثالت اللواتي س��تنفتح امامهن 
الف��رص االبداعيةاملقبلة، كما تكرس��ت 
طاقة املمثلة د. س��هى سالم في عرض 
» يارب« م��ع زميلها فالح إبراهيم، واخملرج 
مصطف��ى الركابي، واملؤلف علي الزيدي، 
للممثل��ة  الصام��ت  ال��دور  ننس��ى  وال 
زم��ن الربيع��ي، أو م��ا أجنز عل��ى  صعيد 
الس��ينوغرافيا، ومقدم��ة العرض اخلاص 
باملمثل س��نان الع��زاوي. كذل��ك ما كان 
جل��رأة الفنان صميم حس��ب اهلل يحيى، 
من تثمي��ر لرمزية العنف الذي اس��تباح 
العرب��ي، وم��ا متثل��ه  والعال��م  عراقن��ا، 
اجملموعة اجلانحة من بعض السياس��يني 

العصابي��ني، وما يتركوه م��ن آثار، وتدمير 
ف��ي أجس��اد ضحاياه��م في الس��جون 
واملعتق��الت، مم��ا يعني خ��راب ضمائرهم 
م��ع  وذهابه��م  الفاش��ية،  البوليس��ية 
حماماتهم الشريرة الواقعة بني قبضتي 
السادية واملازوكية، حيث احللقة  املقفلة 
بني تدمير ال��ذات بنزعة إجرامية مرذولة، 
مما يس��بب لدى املتلقي ضربا من العذاب 
والتمرق في موقفهم وما يعرض أمامهم 

.

*وم��ا ال��ذي اث��ار انتباهك ف��ي مجمل 
برامج وانشطة وفعاليات املهرجان؟

مما يثي��ر االنتب��اه حقا هو تف��اوت قدرات 
املمث��الت بنحو أخص واملمثلني بش��كل 
عام وكذلك تكرمي الرائد واخملرج التونسي 
املع��روف توفي��ق اجلبالي، وه��و أمر يدعو 
للفخ��ر، كما متتعن��ا باملرونة اجلس��دية، 
والس��ينوغرافيا،  اإلخ��راج  وجمالي��ات 
كم��ا في الع��رض الكويت��ي، والنص من 
اخ��راج الكاتب  الكويت��ي املوهوب )علي 
احلسيني(ومن تاليف العراقي عبد األمير 
ش��مخي، وهي خطوة جمعت في نصف 
القلعة بني الش��عبني الشقيقني، وهما 
ينظران بروح مقدامة نبيلة للمس��تقبل 
االمن للبلدين، والالفت هو هذا الكرنفال 
الباذخ االناقة في تاريخ مس��رحنا العربي 

املعاصر.

*كلمة أخيرة..
لالنصاف نشيد باالستقبال الرسمي في 
اجلزائر، واالشراف الرئاس��ي للرئيس عبد 
العزي��ز بوتفليقة، هذا م��ن جانب املعنى  
الرم��زي، وامل��ادي لهذا النش��اط القومي 
املس��رحي، وكذل��ك ما يقدمه الش��يخ 
»س��لطان القاسمي« من جهود مشرفة 
وكرمية، ومن رعاية وحب للمسرح العربي، 
وم��ا بذله األخ إس��ماعيل عب��د اهلل، ود. 
يوس��ف عيدابي، وغنام غن��ام، من جهود 
عملية ولوجس��تية متمي��زة، وكذلك ملا 
قدمت��ه الهيئ��ة العربية للمس��رح من 
مع��ارض للكتب، والنش��ريات وتنس��يق 
اجلهود ما بني »وهران« الباهية وبني مدينة 
»مس��تغامن«والوقوف عند الش��هداء من 
اجلزائريني، وش��هداء االعالم  املس��رحيني 
والصحافة، كلها تدعو الى االعتزاز بأهل 
اجلزائر، والشارقة، والبلدان العربية كافة.

في حوار مع المخرج األستاذ الدكتور عقيل مهدي:
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حتول��ت املالي��ة الرقمية إل��ى ثورة 
غي��ر متوقع��ة، وذل��ك ببس��اطة 
م��ن خ��ال متك��ن اإلدم��اج املالي 
وبفض��ل  التكلف��ة.  املنخف��ض 
اجلدي��دة  املالي��ة  التكنولوجي��ات 
ميك��ن   ،)FINTECH( »فينت��اك« 
بسهولة،  التسوق  للمستهلكن 
وميك��ن للمهاجري��ن إرس��ال املال 
الذي حصلوا عليه بعرق جبينهم 
ألس��رهم بثم��ن بخ��س، وميك��ن 
احلص��ول  الصغي��رة  للش��ركات 
على االئتمان في دقائق بواس��طة 
البيانات الكبيرة، وميكن للمدخرين 
حتديد األهداف االستثمارية اخلاصة 
به��م. ولك��ن إذا أرادت »فينت��اك« 
تعزي��ز قدرته��ا خلدم��ة الصال��ح 
العام العاملي، عليه��ا األخذ بعن 
االعتبار عاما آخر: البيئة. ونش��ر 
برنامج األمم املتحدة للبيئة مؤخرًا 
تقري��رًا بعنوان >«فينتاك والتنمية 
التداعيات«،  تقيي��م  املس��تدامة: 
مستكش��فاً كيف ميك��ن لإلدارة 

الرقمي��ة حتقيق مكاس��ب بيئية. 
كم��ا يش��ير التقري��ر، م��ن خال 
خفض التكالي��ف وزيادة الكفاءة، 
إلى ب��دء »فينت��اك« بالعمل على 
ومتكن  األخضر،  التموي��ل  تفعيل 
الفقراء من الوص��ول إلى الطاقة 
النظيفة من خ��ال أنظمة الدفع 
املبتكرة وتسهيل التوفير األخضر 
م��ن أج��ل األغنياء والفق��راء على 
كن  حد سواء. على سبيل املثال، متمُ
مقاولة س��ويدية مبتدئ��ة تمُدعى 
»ترين« املدخرين في وس��ط مدينة 
س��توكهولم م��ن متوي��ل أنظمة 
املوزعة في  الطاق��ة الشمس��ية 
املناط��ق الريفي��ة البعي��دة بآالف 
الكيلومترات. في كينيا تس��تفيد 
للطاق��ة   M-KOPA ش��ركة 
الشمس��ية بنجاح من الدفوعات 
املتح��رك  الهات��ف  عب��ر  احمللي��ة 
M-PESA، جلعل الطاقة النظيفة 
احمللي��ة  للمجتمع��ات  متاح��ة 
الفقيرة. وهناك جتارب أخرى تسلط 

الضوء على إمكانات حماية البيئة 
عن طريق البيانات الكبرى والعملة 
النقدية اإللكترونية.  وميكن لهذه 
املبادرات أن تعود بالفائدة الكبيرة 
- على األس��ر ومقدم��ي اخلدمات 
املالي��ة، وعلى االقتص��اد والبيئة. 
وف��ي هذا اإلط��ار، مت خل��ق ائتاف 
 « الرقم��ي،  التموي��ل  لش��ركات 
التحال��ف املالي الرقمي األخضر«، 
الذي أطلق في االجتماع الس��نوي 
للمنتدى االقتص��ادي العاملي هذا 
الع��ام ف��ي داف��وس، بسويس��را. 
التحالف، »أنتي«  أحد مؤسس��ي 
للخدم��ات املالي��ة، لدي��ه منصة 
الدفع عبر الهات��ف املتحرك يبلغ 
ع��دد مس��تعمليها 450 ملي��ون 
الص��ن وحدها.  مس��تعمل ف��ي 
وتعم��ل املنظمة اآلن م��ع برنامج 
األمم املتحدة للبيئ��ة لتقدمي جتربة 
حول »الطاقة اخلضراء« بواس��طة 
تطبيق يحفز املستعملن لتقليل 
»فينت��اك«  الكرب��ون.  اس��تعمال 

ج��زء م��ن الث��ورة الرقمي��ة على 
نطاق أوس��ع، والتي تتضمن أيضا 
إنترنت األشياء، والبيانات الكبرى، 
والذكاء االصطناعي. ومتكننا هذه 
التكنولوجيات من تسجيل وتتبع 
دورة حياة املنتجات - حتى املال في 
حد ذاته - وبالتالي حتديد على وجه 
الدقة كيف اس��تمُعملت، وكيف مت 
متويله��ا، وما تأثيره��ا على البيئة. 
لذلك يترجم تطبيق شركة »أنتي« 
للطاقة اخلض��راء اجلديدة البيانات 
واملعام��ات املالي��ة إل��ى انبعاثات 
الكرب��ون ضمنًي��ا. وإذا امت��د هذا 
النهج، عبر املزيد م��ن املدفوعات، 
فيمكن أن يش��ارك مئ��ات املاين 
من األفراد ف��ي العوملة، مع حتقيق 
وف��ورات الكرب��ون ضم��ن خيارات 
منط احلي��اة اليومي��ة. كل الثورات 
حتمل تكاليف غير مقصودة، ورمبا 
تصير عرضة لانحراف، إن لم يكن 
ثورة »فينتاك«  الفس��اد.  تفش��ي 
ال تختل��ف عن ذل��ك. ويمُعد فقدان 

اخلصوصي��ة اخلطر األكثر وضوًحا. 
ف��ي الواقع، على الرغم من اجلهود 
املبذولة خلل��ق ضمانات، فإن خطر 
فق��دان اخلصوصية ال مف��ر منه. 
ولك��ن هن��اك أيضا مخاط��ر أقل 
وضوحاً، ناجمة عن تعطل األسواق 
الصحاف��ي  أك��د  كم��ا  احلالي��ة. 
والكاتب ماي��كل لويس في كتابه 
األكث��ر مبيع��ا »فاش بوي��ز«، فإن 
العوائ��د  عل��ى  العالي��ة  اخملاط��ر 
املالية الستغال الغابات وصناديق 
التقاعد في القرن العشرين ما تزال 
بعي��دة املدى. وهناك أيضا مخاطر 
تتعلق بالتنظيم، في األقل لفترة 
من الوقت، في وق��ت يجتهد فيه 
صن��اع القرار ملعرف��ة كيفية إدارة 
نظام مالي افتراضي يزداد تعقيدا 
ودينامي��ة. وهناك أيض��ا خطر آثار 
الس��رعة والبيان��ات الكبيرة على 
املنتج��ات التي ميك��ن أن تؤدي إلى 
تقويض الظروف املطلوبة للتنمية 
املستدامة. على الرغم من أن هذه 

اخملاط��ر ال ميك��ن القض��اء عليها، 
قد ميكن تخفيفها. س��وف يحتاج 
املنظم��ون، على وج��ه اخلصوص، 
إل��ى العمل بس��رعة ملواكبة، قدر 
املستطاع، الوس��ط املالي املتغير 
بس��رعة. ولكن هدفهم ال ينبغي 
أن يكون فقط احلماية من مخاطر 
»فينتاك«، عليهم أيضا مسؤولية 
التوجي��ه لتحقي��ق ذل��ك الهدف، 
حتى تص��ل »فينت��اك« إلى كامل 
إمكاناته��ا. عل��ى س��بيل املث��ال، 
يج��ب أن تتماش��ى »فينتاك« مع 
أهداف التنمية املس��تدامة - وهو 
جه��د يتطل��ب معايي��ر جدي��دة، 
واالبت��كار ف��ي الس��وق، والتعاون. 
يجب عل��ى دول العال��م أن تدمج 
خط��ط  ف��ي  الرقم��ي  التموي��ل 
متوي��ل التنمية املس��تدامة. ميكن 
املالي  التحالف  مث��ل  للتحالفات 
الرقمي األخضر دعم هذه اجلهود، 
م��ن خال تعبئ��ة العمل اجلماعي 
املالي��ة  املؤسس��ات  جان��ب  م��ن 

وس��يكون  اآلخري��ن.  والفاعل��ن 
اتخ��اذ التدابير املتعددة أمراً مهًما 
أيضا. هذا الع��ام، تركز مجموعة 
ال20، حت��ت قيادة أملاني��ا، على بناء 
الق��درة عل��ى التكيف، وحتس��ن 
املس��ؤولية  وحتم��ل  االس��تدامة، 
عن تغير املناخ ف��ي جميع اجملاالت 
يج��ب أن تصب��ح الرقمن��ة ج��زءا 
من احل��ل. وباملثل، ف��إن مجموعة 
إيطاليا،تعم��ل  قي��ادة  حت��ت   ،G7
م��ن أجل استكش��اف ك��ي   فية 
الصغيرة  »الشركات اخلضر  متويل 
واملتوسطة احلجم، واالستفادة من 
االبت��كارات التي تعمل بواس��طة 
»فينت��اك«. وبفضل اتب��اع النهج 
الصحيح، ميكن تسخير«فينتاك« 
لتعزيز االقتصادات واجملتمعات،في 
الوقت الذي تس��اعد ف��ي احلفاظ 

على البيئة. حلسن احلظ،،  
ميك��ن أن يبل��غ التموي��ل الرقمي 
األخض��ر مرحل��ة النض��ج ه��ذه 

السنة.

حتى ما قبل شهر مضى، لم يكن 
ليخطر عل��ى بال أحد، في الغرب، 
أن يمُشبَّه رئيس أميركي بالقذافي، 
فالتهريج والهبل وجنون العظمة 
كان��ت، دائم��اً، صف��ات حصري��ة 
محجوزة حلّكام في آسيا وأفريقيا 
تع��رف  ل��م  الاتيني��ة،  وأمي��ركا 
بعد.  الدميقراطية  نعم��ة  بادهم 
ولكن ما ل��م يكن ليحصل، حتى 
ف��ي األح��ام، يحص��ل، اآلن، عند 

الكام عن الرئيس ترامب.
ولم يكن من املألوف، أو حتى الائق، 
أن يكتب أميركي محترم عن إدارة 
هذا الرئيس أو ذاك بوصفها نظام 
فان، فالتعبير كان محجوزاً، بقدر 
واضح م��ن االس��تعاء األخاقي، 
ألنظمة في القاّرات الثاث. ولكن 
البع��ض يتكّلم ف��ي أميركا، اآلن، 
ع��ن »نظام ترامب«، كم��ا يتكّلم 
العرب عن نظام فان، بقدر واضح 
من اإلدانة، لهذا النظام أو ذاك في 
باده��م. ولم يك��ن ليخطر على 
بال أميركي، من التيار الرئيس، أن 
يرى في وجه رئيس��ه على شاشة 

التلفزيون مجّرد قناع ملوسوليني، 
أو حت��ى أن يتكّل��م، كم��ا فع��ل 
تشومس��كي، عن حزب عريق في 
ب��اده )اجلمه��وري( بوصفه أخطر 

تنظيم في العالم.
فما الذي حدث؟

قب��ل ال��كام عّما ح��دث، ينبغي 
التفكي��ر في أش��ياء من ن��وع أن 
الصل��ة  وثيق��ة  ترام��ب  ظاه��رة 
أنشأته  الذي  الرأس��مالية  بعالم 
اجلدي��دة:  التكنولوجي��ة  الث��ورة 
واإلنترن��ت،  التلفزي��ون،  عال��م 
ب��وك،  والفي��س  والكومبيوت��ر، 
الذكي��ة،  والهوات��ف  وتويت��ر، 
وتكنولوجيا  والرمي��وت كونت��رول، 
القت��ل عن بعد، واإلرهاب املعولم. 
هذا عالم جديد، متام��اً، في حالة 
سيولة دائمة، وغير مسبوق. ولم 
منلك، بعد، لغ��ة ومفاهيم وأدوات 
التفكي��ر ف��ي عال��م كه��ذا ألنه 

يتقّدم بسرعة هائلة.
 ال أح��د يع��رف كي��ف س��تكون 
ص��ورة العال��م حتى بع��د عقود 
قليل��ة. أط��ل علينا، قبل أش��هر، 

يوف��ال ه��راري صاحب »اإلنس��ان 
اجلن��س  تاري��خ  موج��ز  العاق��ل: 
البش��ري« بتاريخ جديد: »اإلنسان 
اإلل��ه: موجز تاري��خ الغد« ومفاده 
واحلروب،  والطواع��ن،  اجملاع��ة،  أن 
أصبح��ت ش��يئاً من املاض��ي، وأن 
املوت نفس��ه ميكن تأجيله بأدوات 
العل��م احلدي��ث، الذي س��يمّكن 
القادرين، في وق��ت ال يبدو بعيداً، 
م��ن العي��ش ضع��ف أعماره��م. 
وستيفن هاوكنغ، أحد أبرز علماء 
الفيزي��اء النظرية، يعتقد أن على 
اإلنسان االستعداد لغزو الفضاء، 
وإنش��اء مس��تعمرات هناك، ألن 
احلي��اة على كوكب األرض لم تعد 

مضمونة في قرون مقبلة.
م��ا تق��ّدم، وغي��ره عص��ي عل��ى 
احلص��ر، ليس ج��زءاً من س��يولة 
العال��م، ب��ل محاول��ة للترجمة، 
ومقاربة للس��يولة ف��ي محاولة 
للقب��ض عل��ى داللتها. س��يقول 
البع��ض: وم��ا يعنين��ي م��ن هذا 
كله، كل هذه األش��ياء ستحدث 
بعد موتي، ولدينا اآلن أشياء أكثر 

راهني��ة وأهمي��ة. ولك��ن العالم 
ال يفص��ح ع��ن نفس��ه بطريقة 
كه��ذه، فالعالم خاصة أش��ياء 

تتجاوز مكّوناته.
ذات يوم قيل لستالن إن ابنه يمُكثر 
م��ن اس��تعمال اللق��ب العائلي 
)س��تالن( للتأثي��ر عل��ى الن��اس، 
فأّنبه. ق��ال االبن: ولكن س��تالن 
لقبي. ورد األب: ال أحد يستطيع أن 
يكون س��تالن، حتى أنا، فستالن 
هو قّوة السوفيات. والعالم )ظاملاً 
ومظلوماً( هو قّوة السوق والعلم 
احلديث، وما ينش��ئ من ديناميات، 
ويمُطل��ق من اس��تيهامات، تتجاوز 
مكّونات��ه الفردي��ة. ه��ذا الب��اب 

يأخذنا إلى األخاق. 
ولك��ن، م��ا يعنين��ا، اآلن، يتمث��ل 
ف��ي مقاربة س��مات أول��ى حلالة 
السيولة الدائمة هذه. ولعل أبرزها 
العالم،  بهشاشة  فادح  إحساس 
وقل��ق كوني غير مس��بوق، يزعزع 
ثواب��ت وجودية، يعب��ر القوميات، 
كاهم��ا،  والثقاف��ات.  واألدي��ان، 
إحساس الهشاشة والقلق، أبكم 

لم يعثر على لغته بعد، وكاهما 
يتجلى في عالم غاب فيه الدليل، 
وضاعت البوصلة، في زمن ما بعد 
انهيار األيديولوجيات الكبرى التي 
وسمت تواريخ الناس والعالم في 

القرن العشرين.
على خلفية كهذه تبحث الغالبية 
العظمى من بني البشر عن دليل 
وبوصل��ة، ولكن بطريق��ة جزئية 
مألوف��ة ومجّربة،  وبلغ��ة  متام��اً، 
ومش��كات  لقضاي��ا  تتص��دى 
حصري��ة، يبحث��ون ع��ن حلولها، 
في حي��اة يعيش��ونها، اآلن، وهنا، 
ال فيما س��يأتي من األي��ام، بيد أن 
هذا ال يح��دث بطريقة نظيفة، أو 
بريئة متاماً. فلم يس��بق، في تاريخ 
اإلنس��ان عل��ى األرض، أن امتل��ك 
ّكن  بنو البش��ر أدوات، وتقنيات، متمُ
القادري��ن منهم، عل��ى »التاعب 
بالعق��ول«، )تعبي��ر بوردي��و ع��ن 
الدعاية ومخاطر التلفزيون(، كما 
يح��دث اآلن. فّكروا ف��ي »اجلزيرة« 

وتسويق اإلسام السياسي.
غادرن��ا بوردي��و قبل 15 عام��اً، وما 

نعرفه ونس��تهلكه، ويستهلكنا 
تكنولوجي��ا  م��ن  ويمُهلكن��ا، 
وتطبيقات جديدة، يكفي للكام 
عن تلفزيون بوردي��و بوصفه نوعاً 
م��ن اخلردة في عال��م اليوم. ولكن 
فكرته الرئيسة لم تفقد قيمتها 
بع��د. ومن حس��ن احل��ظ، أضاف 
املعّلق��ون األميركيون، بعد صعود 
ترام��ب وأكاذيبه املمُتلف��زة، تعبيراً 
جدي��داً يمُس��هم في إغن��اء علوم 
والنفس،  والسياس��ة  االجتم��اع 
ه��و »عال��م م��ا بع��د احلقيقة«، 
ال��ذي يمُفّس��ر ما يح��دث للعقول 
بع��د التاعب به��ا، فهي ال تكف 
ع��ن كونه��ا عق��والً، ولكنه��ا ال 
تعترف بنس��بية احلقيقة، وتنفي 
حت��ى ضرورته��ا. ولع��ل ف��ي هذا 
م��ا يأخذنا إلى مجتم��ع الفرجة، 
واالس��تعراض، ال��ذي تكّل��م عنه 
غي ديبور، قبل أربعة وأربعن عاماً، 
للتذكي��ر بحقيق��ة أن خصائص 
مجتمع الفرج��ة تضاعفت مّرات 
كثي��رة، عّم��ا كان��ت علي��ه، في 
النص��ف الثان��ي من ق��رن مضى. 

وأن احلقيقة ل��م تعد ضرورية في 
مجتم��ع كه��ذا. واأله��م أن أكبر 
مجتمع للفرجة في الكون نش��أ 
في الوالي��ات املتحدة، التي حتّولت 
فيه��ا أش��ياء كثي��رة، مب��ا فيه��ا 
االنتخابات، إلى صناعة، وبضاعة، 
ومه��ارات  واس��تعراض،  وفرج��ة، 

سوق وتسويق.
به��ذا املعن��ى، الرئي��س امللياردير 
ترامب املولع بالتغريد على أغصان 
تويت��ر، ال��ذي، كما كت��ب فيليب 
روث: »ال تزي��د ثروت��ه اللغوية عن 
سبعن مفردة«، هو وليد مجتمع 
الفرج��ة، الفائز بجائزة اليانصيب 
الكبرى. ورمبا في حس��اب النفس 
الذي يجري��ه أميركي��ون، اآلن، ما 
يفتح أفقاً، له��م ولنا، للحيلولة 
دون النهايات الكارثية، كما جتلت 
ف��ي أدب نهاي��ات األي��ام. فقذافي 
البيت األبيض )زعم أن الش��مس 
أشرقت يوم تنصيبه(، أشد خطراً 
على العال��م، وأكثر ضرراً، وعدوى، 
��ّمية، من أحمق سكن خيمة  وسمُ

في باب العزيزية.

قبل ثاثة أعوام فقط، كان صديقي »ك.« على موعد 
سعيد مع دار النشر التي تولت طباعة وتسويق كتابه، 
وفي ذلك اليوم نفسه اصطدم باول احباط حن ابلغه 
صاح��ب مكتبة كبيرة انه ال ينبغ��ي ان ينتظر مبيعاً 
كثيراً لكتابه. نس��خة او نسختن فقط. اول جمعة 
لشارع الثقافة كان مزدحماً بالرواد. هذا ما جعل »ك« 
متفائا إذ  حمل عشرين نسخة من الكتاب ليوزعها 
على معارفه في صاالت املقاهي ومنعطفات الشارع، 
وكان فرحا في ابتس��امات التهنئة والتش��جيع التي 
تلقاها من االصدقاء الذين لم يتسن له الوقت لتوقيع 
»الهدي��ة« ألكثره��م، لكنه ف��ي نهاية النه��ار وجد 
اكث��ر من نصف تل��ك الكتب مطروح��ة على قنفات 
املقاهي وزوايا املمرات. وبعد عام ابلغته دار النش��ر ان 
نس��ختن من كتابه بيعتا فقط وميكنه ان يس��تعيد 
بقية النسخ، وبعد عام آخر  اضطر صديقي ان يوافق 
زوجته على ان حترق نصف الكتب املكدسة في املنزل، 
فانهم س��يتحولون ال��ى منزل جديد ال يتس��ع لكل 
هذه الصناديق من الكتب التي عاها الغبار. كان ذلك 
الكتاب ق��د انضم الى اطنان واطنان من الكتب التي 
التهمتها النيران عبر التاريخ، فرط اهمالها وش��عور 
مؤلفيها باخليبة واسباب اخرى تتعلق بحرية التأليف 
والتفكي��ر، والبعض الكثير احرقت من قبل ش��رطة 
الثقاف��ة، يوم كان للثقافة ش��رطة. لق��د اضطر ابو 
حي��ان التوحيدي الى احراق كتبه، ف��ي ايام قال عنها 
»انها نحس��ة« وجاء في كتابه »املقابسات« شكوى 
احلال م��ن تأليف الكتب بقوله: »الى متى الكس��يرة 
اليابس��ة والبمُقيل��ة الذاوية، والقمي��ص املرقع.. وقد، 
واهلل بمُح احلل��ق وتغيمُر اخللق« ث��م اورد انه احرق كتبه 
بي��ده قائا »م��ا ظننت ب��أن الدنيا ونكده��ا تبلغ من 
انس��ان ما تبلغ مني«.  كما اقدم معل��م الفراهيدي 
»ابو العاء« االديب البصري الش��هير على طمر كتبه 
في باطن االرض ولم يعث��ر عليها بعد موته، متذرعاً، 
في س��اعة يأس »با جدوى العلم في زحزحة اجلهل« 
فيم��ا الق��ى داود الطائ��ي امللقب بتاج االم��ة بكتبه 
ال��ى امواج البح��ر مخاطب��ا اياها :«ال فائ��دة ترجتى.. 
فقد اعش��ى بصر القل��ب بصر الع��ن«. لكن االديب 
املراكش��ي يوس��ف ابن اس��باط حمل كتبه الزاخرة 
باملواجي��ز العلمي��ة واالكتش��افات والفلس��فة الى 
حفرة في جبل عصي على الوصول، وقد اتلفها هناك 
وهو ي��ردد القول: »دلنا العلممُ في االول، ثم كاد يضلنا 
في الثاني، فهجرناه«.اما »س��فيان الثوري« الذي هجا 
االس��تبداد االموي وحاصره املس��تبدون فقد اكتفى 
بتقطي��ع اوصال ما يزيد على ال��ف جزء من مؤلفاته، 
ووق��ف على رابي��ة ليذرو القصاص��ات رياحاً عاصفة، 
وعثروا عليه وهو يردد: »ليت يدي قطعت من هنا، ومن 
هن��ا، ولم اكتب حرف��ا«. في جمعة املتنب��ي املاضية 
س��ألت صديقاً مكتبياً: ماذا عن س��وق الكتب؟ قال: 
حتلحل بعض الش��يء.. فتذكرت  ان االش��ياء املفرحة 

تبدأ دائماً من »بعض الشيء«. 
 ********

عباس محمود العقاد: 
»إذا عجز القلب عن احتواء الصدق عجز اللس��ان عن 

قول احلق ».  
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محنة في الثقافة



ابنة ميال ذات التس��ع س��نوات( بأنه يتوجب 
عليها العودة س��ريعا ملدين��ة »راكون« خالل 
48 س��اعة، حيث جنحت منظم��ة »املظلة« 
بتطوي��ر »أنت��ي فاي��روس هوائي« ق��ادر على 
قتل كافة األحياء/األموات املصابني بفيروس 

»ت��ي« لضمان جن��اة البش��رية...وفي الطريق 
يأس��رها »د.اس��حق« )ايان غل��ني(، ويخبرها 
س��اخرا بأنه��ا س��بق وقتلت مستنس��خا 
عن��ه، ث��م يربطه��ا بعربة مصفح��ة كبيرة 
لتركض مهرولة وتتبعها »جحافل الزومبي« 
للقض��اء عليه��ا، ولكنها تنج��ح مبهاراتها 
»القتالي��ة- البهلوانية« من االس��تيالء على 
دراجة نارية محمولة لتصل بسرعة ملشارف 
مدين��ة »راك��ون« املدمرة...لتنتق��ل ال��ى ما 
يس��مى« جحر األرنب« الذي هو مبثابة خلية 
س��رية حتتوي على ترياق لعالج الفيروس��ات 
القاتلة، التي حولت معظم س��كان العالم 
لزومب��ي متوحش��ني )األحياء/األم��وات(، ثم 
نس��مع خطاب��ا ش��وفينيا الي��زاك املص��اب 
بجنون العظمة يبلغنا في��ه بأنه عازم على 
تطهي��ر املعم��ورة من بقايا اجلنس البش��ري 
من اج��ل التمهي��د حلك��م أقلي��ة مختارة، 
مبررا ذلك بتهديدات االرهاب العاملي املتزايد 
والتلوث واجملاعات واالزدحام الس��كاني واآلثار 

االجتماعية املرعبة املترتبة على ذلك!
تفوق��ت »جوفوفي��ش« هن��ا عل��ى كل م��ن 
»كيت بيكنس��يل« في »العالم الس��فلي« 
وكذل��ك رمبا على »س��يغورني ويفر« املبدعة 
في فيلم »الغرباء«، حيث انعكس��ت مالمح 
ش��خصيتها في وجهها ال��ذي حتلى بالنبل 
واملعاناة والعزلة والغموض كما احلزم والصبر، 
هذا الفيلم مسلي حلد بعيد بحيث ميكن ان 
يش��اهده املرء أثناء ركوبه الطائرة ثم ينساه 
كليا، انه كذلك فيلم »تدريبي« منوذجي  ملثل 
هذا النوع املدمج من أفالم الرعب واألكش��ن 
واخليال العلمي، فال يحتاج املرء فيه لس��ماع 
الس��رد اللغ��وي واحل��وار املعه��ود، كم��ا أنه 
مخص��ص متام��ا للنجم��ة »جوج��و فيش« 
وال ميك��ن تخي��ل ممثل��ة اخرى في ه��ذا الدور 

الصاخب املليء باحلركة البهلوانية الرشيقة 
ببعده البطولي املزمن النقاذ كوكبنا البائس 

حقا من مصيره اجلحيمي املتوقع.
الش��ريط يعتبر استنساخا انس��انيا متقنا 
ومعبرا للعبة الفيديو الشهيرة، وهو كذلك 

يظهر مه��ارات »أليس« اخلارقة ف��ي القتال 
واحلرك��ة مبواجهة ش��تى األع��داء املتربصني 
من قتل��ة وزومب��ي وتن��ني محل��ق وكائنات 
كلبية وحشية ش��نيعة...نعود ثانية ملدينة 
الراك��ون املدم��رة وخليته��ا املركزي��ة، وم��ع 
وج��ود م��ا يق��ل ع��ن 5000 ش��خص فقط 
متبق��ني على وجه املعم��ورة، وهم يالحقون 
بض��راوة من قبل جحاف��ل الزومبي املصابني 
بفي��روس »ت��ي«، والص��راع احملت��دم للوصول 
اوال لكبس��ولة مكافحة الفيروس��ات اخملبأة 
ف��ي أحش��اء »اخللي��ة« )التي تقع ف��ي اجلزء 
الس��فلي من فوهة بركان(، والتي هي مبثابة 
األمل الوحيد النقاذ اجلنس البشري خالل 48 
س��اعة فقط، وذلك قب��ل أن تهجم جحافل 
الزومب��ي الهائج��ة واجلائع��ة وتقضي على 
البش��ر املتبقني، وتبق��ى »ألي��س« الوحيدة 
الق��ادرة على انق��اذ العالم، حي��ث يتم بعد 
دخوله��م النبوب��ة الهواء الضخم��ة املؤدية 
للخلية، تنش��يط الكهرباء وتشغيل املراوح 

الهائلة التي تولد ضغطا س��البا كبيرا يؤدي 
لس��حق احدهم، ث��م ينجحون ب��زرع قنبلة 
داخل اخللية، وتتزاحم األحداث في املش��اهد 
األخيرة املتالحقة، فتفجر أليس قنبلة يدوية 
في جي��ب »ايزاك« مما يح��دث انفجارا كبيرا، 
حي��ث تس��ترد ألي��س »كبس��ولة مكافحة 
الفيروس��ات« املطلوبة، وتطلقها في الوقت 
املالئ��م لتقض��ي عل��ى جحاف��ل الزومب��ي 
املهاجمة، ويتزامن ذلك مع انفجار اخللية وقتل 
م��ن بداخلها... لقد أبدع��ت الوجوه اجلديدة: 
ايان غلني، علي الرتر، وش��ون روبرتس بأدوارها، 
ولكن��ه بق��ت باحل��ق ضائعة ت��دور في فلك 
البطلة الرئيس��ية املثيرة لالنتباه واالعجاب، 
كما جنح اخمل��رج الفنان م��ن »تغييب العقل 
واملنطق« ببراعة، فبقينا منش��دين بغرائزنا 
الفضولي��ة ملش��اهدة األح��داث املتالحق��ة 
واحلابس��ة لألنفاس، كما زاوج ببراعة ما بني 
لعبة الفيديو واملالحقات الضارية لالستيالء 
على«كبس��ولة الفيروس��ات العالجية« في 
رعب حركي شيق  ملا يقرب الساعتني، وكما 
اس��تهل الشريط مبش��اهد التنني الوحشي 
وهو يالح��ق جنمتنا فقد اختتمت املش��اهد 
بتنني آخ��ر يالحق بطلتنا ليخف��ق بالقضاء 
عليه��ا عل��ى مش��ارف ناطحات الس��حاب 

املتداعية في مدينة »الراكون«.
 أب��دع املمثل »ش��ون روبرتس« ب��دور »ألبرت 
ويس��كر« القاتل البارد النموذجي الالمبالي، 
ونراه يسحق ساقه وينزف واليبالي فيستمر 
مج��رد  بأنه��ا  »ألي��س«  مبلغ��ا  بالص��راع 
استنساخ متقن ألليس احلقيقية، ثم يتبدد 
بؤس��ها وحزنه��ا في آخ��ر الش��ريط عندما 
تزوده��ا »امللكة احلم��راء الصغي��رة« بذاكرة 
جدي��دة حي��ة لتحفيزها من جدي��د للقيام 
مبهامه��ا البطولية املزمن��ة ...ولكن الفيلم 
ال يغف��ل أن يلق��ي علينا محاض��رة قصيرة 
مجازي��ة تتحدث عن »فس��اد« رجال األعمال 
املعهود وتقصيره��م والمبالتهم وأنانيتهم 
جتاه مشاكل العالم املتضخمة، وبالرغم من 
حماس اخمل��رج وجنمته املفضلة اال أن الفيلم 
يفتق��د للطاقة والزخم واملب��ررات املنطقية 
األصلي��ة ف��ي املواجه��ات احلاس��مة، حيث 
س��ادت شحنة كبيرة من الغضب والفوضى 
واالرجت��ال مع احل��د القلي��ل للرؤي��ا اخلالقة، 
كم��ا تفاوت��ت أراء النق��اد ما ب��ني الضعيف 
واملتوس��ط، اال اني رأيت في��ه كما كبيرا من 
التس��لية والفوضى والتش��ويق املش��هدي 

والفذلكات التأثيرية املدهشة!
Alnabulsi.muhannad5@gmail.com

مهند النابلسي

اجلزء األخي��ر )2016(: أليس اجلامحة و«امللكة 
احلمراء« الصغيرة الرائع��ة وجحافل الزومبي 

املتوحشة والفوضى القتالية املمتعة!
أليس )ميال جوفوفيش( هي الناجية الوحيدة 
من بقايا االنس��انية من مواجهتها املصيرية 
م��ع جحاف��ل الزومب��ي املتوحش��ة )املوت��ى/

األحياء(...تتح��رك االن ه��ذه الفتاة الش��قراء 
»اجلميلة« اجلامحة عائ��دة ملوقع »الكابوس« 
األصلي في راكون سيتي، حيث تتجمع هناك 
قوى »ش��ركة املظلة« للهج��وم األخير على 
البش��ر املتبقني من معركة اجلحيم، انه رعب 
وخيال علمي ش��يق من كتاب��ة واخراج »باول 
أندرس��ون« )زوج ميال جوفوفي��ش احلقيقي(، 
وبطولتها الكاس��حة م��ع كل من ايان جلني، 
عل��ي الرت��ر، روب��ي روس، ايوين ماك��ن  ووليام 
ليفي...انها النس��خة األخيرة من السلسلة 
الطويل��ة القدمي��ة، وفيه��ا يتم خ��داع أليس 
واصدقائه��ا م��ن قب��ل املتآم��ر احل��اذق ألبرت 
وس��كر )ش��ون روبرتس(، الذي ينجح بتجميع 
قوى«املظل��ة« للقيام بالهج��وم األخير على 

الناجني.
»جيم��س  الدكت��ور  أن  م��ن  القص��ة  تب��دأ 
ماركوس« املؤس��س األصلي لشركة املظلة، 
كان ل��ه ابنة صغيرة حتتضر من الش��يخوخة 
املبكرة، وقد وقع اتفاقا مع الدكتور »تش��ارلز 
أشفورد« على اعتماد »الفيروس تي« )املصنع 
مخبريا( كوس��يلة عالجي��ة لكافة األمراض، 
وعندما رفض ايزاك )ألبرت ويسكر( استخدام 
ه��ذا الفي��روس ألغراض عس��كرية خاصة، مت 

االيعاز بالتخلص منه. 
تخب��ر امللكة احلمراء )الطفلة ايفر جابو، وهي 

الدولة الرس��مية ومت احلديث املسهب عن حتوالت 
االب��داع النس��وي بضيوفه م��ن س��وريا الروائية 
مه��ا حس��ن والكاتب��ة منص��ورة ع��ز الدين من 
مص��ر وإدارة اللقاء بجدارة االديب��ة املصرية  دينا 
قابيل، والالف��ت ان صيغة املهرج��ان قد حرصت 
عل��ى التخلص من كل اش��كال االحتفاء املبالغ 

فيها ف��ي التمظهرات الت��ي عرفناها في العراق  
والدخول في خضم محور البحث مباشرة.

توالت عل��ى مدى األيام الالحقة عقد اجللس��ات 
في جامعة عني ش��مس وقاعات أخرى في كلية 
األلس��ن وفي »بيت الس��ناري« إلى مركز »يونس 

امري« ومركز »دوم« في شارع عبداخلالق ثروت. 
كان��ت كوادر اإلدارة التنظيمي��ة قليلة على عدد 
األصابع تدعهم ثلة ش��باب متطوع، هذه القلة 
كان��ت فاعلة وق��ادرة عل��ى تفاصيل ف��ن اإلدارة 
الناجح��ة رغم تواضع ش��كل قاع��ات املهرجان 
. يعتبر ه��ذا املهرجان من الفعالي��ات النخبوية 
األدبي��ة املتخصصة في ش��أن ادب��ي تخصصي 
ودقيق في محاوره املنتقاة بدراسة متأنية، لذلك 
جاء مس��توى احلضور إلى الندوات قليال نس��بيا 
ويب��دو أن ه��ذا االم��ر طبيعيا حيث ج��اء موعد 
انعقاده مباش��رة بع��د معرض الكت��اب الدولي 
ف��ي مصر، لكن ه��ذا احلضور الرم��زي كان فاعال 
ف��ي التداخل وابداء الرأي اجلريء في محور الندوة 

اليومية.
حّل الي��وم اخلامس للمهرج��ان اخملصص للعراق 
وقد عقدت ندوته بقاعة دوم في الطابق اخلامس 
وق��د كان احلضور كعادة اجللس��ات األخرى قليال 
لكنه تفاعل كثيرا وهو يكتشف آفاق جديدة في 

الثقاف��ة العراقية والرواية العراقية اجلديدة التي 
كانت غائبة عنه.

املهرج��ان االدبي بنس��خته الثالث��ة مت تغطيته 
إعالميا بش��كل خج��ول ، كذلك لم يش��ارك به 
معظم جن��وم مصر / األدبية ، فثمة مش��تركات 
س��لبية م��ع بقي��ة البل��دان العربية ف��ي عادة 
التقاطع��ات والنف��ور أو التعالي م��ن ادباء مصر 
رغم حضور جنم الرواية العربية األس��تاذ إبراهيم 

عبداجمليد كراعي له وحضوره لبعض جلساته.
كان التركيز واضحا عل��ى دول البلقان وباألخص 
س��لوفينيا بحي��ث مت دع��وة كاتبات وش��عراء متّ 
ترجمة أعمالهم إلى العربية، لكنهم كانوا شبه 
مجهولني بالنس��بة للمتابعني إلى االدب العاملي 
مم��ا حصل ش��يء من التالق��ح الفع��ال مع تلك 
البلدان املهتمة أصال بالشأن العربي وحتوالته ما 

بعد الثورات والتغييرات السياسية.
أم��ا اجلهود املبذول��ة من إدارة املهرجان ورئيس��ه 
األس��تاذ الناش��ر محم��د البعل��ي ومس��اعدة 
الصحف��ي والروائ��ي الالمع احمد ش��وقي علي 
والذي واصال الليل بالنهار إلجناح املهرجان ليصل 
إلى عتبة املهرجانات العاملية . كانت ثمرة اجلهود 
واضحة وناجحة رغم شكل البساطة املتمظهرة 

في فضائه والعمق في متون محاوره. 

خضير فليح الزيدي

حتت بن��د ) املرأة .. حبر الكتاب��ة وروحها ( وللفترة 
م��ن 11 لغاية 16 ش��باط 2017 ُعقد في القاهرة 
املهرج��ان الدولي األدب��ي بنس��خته الثالثة على 
التوال��ي، حيث يتم كل عام دعوة االدباء والباحثني 
اليه م��ن كل أطراف العال��م  والتركيز على اديب 
عاملي أو أكثر كم��ا حصل في الدورة األولى ودعوة 
اوره��ان باموق وكذل��ك حصل في ال��دورة الثانية 
وتقل��ص األمر في الدورة الثالث��ة واملهرجان جهد 
ونش��اط مدع��وم عامليا من املنظمات اإلنس��انية 

وبعض املصارف االملانية  .
ومن العراق مت دعوة االدباء الروائيني حميد الربيعي 
وخضي��ر فليح الزيدي والناقد علي حس��ن الفواز 
للحديث ع��ن ش��جون الرواية العراقية والش��أن 
الثقاف��ي املعاصر في العراق واش��كالية التواصل 

مع العالم العربي.
هذا املهرج��ان يعتبر هو الصيغ��ة الدولية لدعم 
التالق��ح األدبي العامل��ي حي��ث كان التركيز على 
مح��وره اخملصص للمرأة وق��د كان احملور فاعال في 
حف��ل االفتتاح الذي عقد في »بيت الس��حيمي« 
وس��ط القاهرة وهو بي��ت تراثي تابع ملؤسس��ات 

الوالي��ات املتح��دة األمريكية، وق��د أتيحت لي 
فرص��ة حضور احلفل، واقتناء نس��خته العربية 
التي ق��ام بترجمتها ناصر بن س��عيد الكندي، 
بإش��راف مختص��ني مبكتب معالي مستش��ار 
جاللة السلطان للشؤون الثقافية، ولعّل أبرز ما 
لفت نظر الباحثة هو هذا اإلنسجام بني األصالة 
واملعاصرة، ورأت إّن في هذا اإلنسجام يكمن سّر 

األسطورة ، ولذا جعلته عنوانا للكتاب .

وح��ني تصفح��ت الكت��اب وج��دت أن الباحثة 
تناولت في كتابها وقائع ، وأحداث ساهمت في 
تكوين الشخصية العمانية، من خالل تقدميها 
س��ردا لتاريخ عمان، واإلرث اإلباض��ي، الذي ترك 
بصمته على ه��ذه الش��خصية، متوقفة عند 
ش��خصية صاح��ب اجلالل��ة بدءا م��ن طفولته 
، ودراس��ته ف��ي اخل��ارج، وجتربت��ه ف��ي العم��ل 
العس��كري، ث��م عودته للبالد ودراس��ته للواقع 
وقراءاته للتاريخ وجاء ذلك عبر س��بعة فصول: 
األول حم��ل عن��وان »جاذبية عم��ان« تناولت به 
موق��ع الس��لطنة  عل��ى تقاطع ط��رق التجارة 
القدمي��ة واحلديثة، ودورها ف��ي االقتصاد العاملي 
منذ القدم. و تاريخها البحري اجمليد الذي اتسم 
بعالقات مع بلدان عديدة، وحمل الفصل الثاني 
عنوان »عمان قبل 1970« وحتدث عن تاريخ عمان 
منذ بدايت��ه حتى حكم قبيلة البوس��عيديني، 
واإلطار التاريخي للنهضة التي خصصت لقائد 
مس��يرتها الفصل الثالث »قابوس بن س��عيد 
رجل النهضة«، وبه حتدثت عن شخصية جاللة 
الس��لطان ال��ذي اس��تلم مقالي��د احلكم عام 
1970 وحكاي��ة النهضة، وما رافقها من حتوالت 
جذرّي��ة في اجملتمع العماني، أم��ا الفصل الرابع 
فأطلق��ت عليه عن��وان »بناء مجتم��ع مدني«، 
وحتدثت به ع��ن التنمية، واالهتم��ام بالتعليم، 
والصح��ة، وتطرقت إل��ى دور املرأة ف��ي اجملتمع، 

وجتربة احلراك الش��وروي و املشاركة السياسية 
في صنع القرار.

وتناول��ت في الفص��ل اخلامس »بن��اء االقتصاد 
احلديث« الشراكة مع القطاع اخلاص، والتعمني، 
والتب��ادل الثقافي ،واحلفاظ على التراث والعمل 
التجاري، وقطاع الس��ياحة ، ويس��لط الفصل 
الس��ادس الض��وء عل��ى »العالق��ات اخلارجي��ة 
وسياس��ة االحترام املتبادل«، وعالقات الصداقة 
م��ع بريطاني��ا والوالي��ات املتح��دة الت��ي تعود 
إلى قرن��ني والسياس��ة اخلارجي��ة التي جعلت  
الس��لطنة تقوم بدور الوس��يط واملفاوض لنزع 
فتيل التوترات اإلقليمية، واحلفاظ على استقرار 
املنطق��ة، وجهوده��ا في ن��زع فتيل أزم��ة إيران 
النووية،  ويكش��ف الفصل األخي��ر الذي حمل 
عن��وان »الفرص والتحديات ف��ي القرن احلديث« 
يناق��ش الفص��ل الس��ابع واألخير م��ن الكتاب 
الس��ر الذي جعل عمان مكانا يحتضن التبادل 
الثقاف��ي الدولي الذي جعله��ا منوذجا لالعتدال 
ف��ي املنطقة، ودور اإلس��الم في عم��ان احلديثة، 
واإلصالحات االقتصادية، وحوار االختالف، وجاءت 
بعض فصول الكتاب مدعومة بصور توضيحية 
واحصاءات أعطت قيمة مضافة لكتاب شهرزاد 
األمريكية وهي تروي حكاية عمان التي عّدتها » 
واحدة من األخبار السارة القليلة التي برزت في 

الشرق األوسط في الذاكرة احلديثة«.

 
عبدالرّزاق الربيعي

 
»قصة عم��ان في القرن العش��رين أس��طورية، 
وه��ي قصة قبائل ، وبدو رّح��ل ، وماّلحني صارعوا 
الظروف القاسية لعّدة رون، وخرجوا من الغياهب 
، واحلرمان االقتص��ادي في الربع الثالث من القرن 
العش��رين ، ليكونوا بل��دا متماس��كا ، وحديثا، 
وأصيال في اآلن نفس��ه »بهذه الكلمات تختصر 
الكاتب��ة األمريكية البروفيس��ورة لين��دا باباس 
فانش قصة عمان التي زارته��ا للمّرة األولى عام 
1974 عندما كانت تعمل اختصاصية مش��اريع 
ضمن فريق عمل دولي لدراسة األولويات الهامة 
والتع��رف عل��ى املتطلب��ات األساس��ية احلرجة 
في مج��ال األمومة والطفولة والتعليم لألس��ر 
الريفية في الس��لطنة، وع��ادت إليها بعد ثالثني 
سنة لتش��اهد ش��يئا مختلفا، والذي أدهشها 
»الطريق��ة الت��ي  حول��ت عم��ان  م��ن منطقة 
منعزل��ة، وراكنة إلى قّوة حديثة ناش��ئة والعب 
ه��ام عل��ى الس��احة الدولي��ة، بدون أن تخس��ر 

تاريخها الثري أو حضارته العريقة«.
كما قالت املؤلفة في حفل  جرى خالله تدش��ني 
كتابه��ا ال��ذي  حمل عنوان »ُعم��ان فجر جديد.. 
املواءم��ة بني األصالة واملعاص��رة« وجاء ذلك بعد 
ع��ام تقريبا من تدش��ني نس��خته اإلجنليزية في 

ثقافة14

»رعب وأكشن وخيال علمي«
في فيلم »الشيطان المقيم«

امللصق الدعائي للفيلم

سينما
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عن مهرجان القاهرة األدبي

ُعمان.. قّصة أسطورّية ترويها شهرزاد أميركّية

تفوقت »جوفوفيش« 
هنا على كل من »كيت 
بيكنسيل« في »العالم 

السفلي« وكذلك ربما على 
»سيغورني ويفر« المبدعة 

في فيلم »الغرباء«، حيث 
انعكست مالمح شخصيتها 

في وجهها الذي تحلى 
بالنبل والمعاناة والعزلة 

والغموض كما الحزم 
والصبر

اسحبي برفٍق 
             هذه الساللم من حتِت 

قدميك
واكتبينا على سجادِة الريح هواًء 

ميِّتاً
سه في الطرقات  لم يجد ما يتنفَّ

سوى هذا الدم الصاعد/ النازل في 
مراياك. 

سوى دمدمة الهاربني من أهوال 
جهّنم لفرط  ما رأوا 

سوى الطمأنينَة في قلِب َمن فقدوا 
أجنحتهم في أّول الطريق.

قضيتي عمًرا تبحثني عن دمعٍة 
سقطت سهواً في أسفِل نهٍر راودته 

الفجيعة منذ بكر اخلليقْة. نهٌر به 
امتزج ماؤك امللطخ بجير الكلماْت. 

لن تقتفي أثره النجوم. غطَّ في 
أعماِق نوٍم موصوٍد بحجٍر حتت 

ركبتيك.
تسلقي الفضاء ولُْبسي النهر 

غيماً يعيد ترتيب األفق كزهرٍة ذبُلْت 
فوانيسها في أوَِّل يوٍم رأْت النورَ ظالالً 

يبحث عن مساٍء هو املساء. األرُض 
فيضاٌن من الوقت 

تكتُم ضحكتها
 في قوافٍل رحَلْت مع النهِر ثم عادْت 

كعرجوٍن قدمي. 
فيا أرُض ابلعي ماءك أو انثريه على 
معبٍد سومري. يبارك اإلله بنصف 

شعٍب يُذبُح على ُخصلِة شعٍر 
نثرتها الرياح َشهوًة على فِم كاهٍن 

تدلّى من ناصية التراب.
هل هذا هو املوُت؟

 أم أنَّ املرايا شّمْت متاثيل الصباح 
َد بعض ما  تتوسُد بابها علناً لتمجِّ
تناثَر من دٍم راودته التماسيح بحثاً 

عن الزمن املطلق. كل يوٍم نبحث عن 
يوٍم هو اآلخر لن ميوت. 

هل نحُن استعارَة الزمن؟
يه على   أم أنَّ املوَت أطبق كفَّ

راحتينا ليْنُقذنا من جحيٍم مختبٍئ 
خلف كلماٍت مركونٍة حتت كهوف 

القواميس. 
حسناً أروني جحيَم موتاكم إْن كنتم 

للرؤيا تعبرون.
ال جحيَم سوى جحيم اللغة،

 وهي تشوي امليتافيزيقيا طعاماً في 
سبيل َمِن اجتاحوا االختبار في أّوِل 

ْت جسرها لغواية العابرين من  يوٍم مدَّ
حتت املاء بال مظلٍة تْفقُه ما تناثر من 

الدم في أُرجوان الطبيعِة.
مع الدِم

         كلُّ شيٍء
                 يسيُر

                         في هدوٍء
إاّل َمن استنفر على ليل الطرقات 

باحثاً عن ذاته في شقِّ إبرٍة
ثقبتها املياه.

علي سرمد

شطحات الدم - 3 - 

سقط سهوا اسم الكاتب باسم سليمان 
من مادة موت صغير.. رواية نظيفة 

في نهائي البوكر  لكونه صاحب المادة 
لذا اقتضى التنويه واالعتذار

تنويه واعتذار

تم دعوة األدباء الروائيين 
حميد الربيعي وخضير فليح 

الزيدي والناقد علي حسن 
الفواز للحديث عن شجون 

الرواية العراقية والشأن 
الثقافي المعاصر في العراق

تناولت في الفصل الخامس 
»بناء االقتصاد الحديث« 

الشراكة مع القطاع الخاص، 
والتعمين، والتبادل الثقافي 

،والحفاظ على التراث والعمل 
التجاري، وقطاع السياحة



*صدام يزعم أن تاريخ العراق وخبرته 
العلمي��ة تؤهله بنحو فري��د لقيادة 
األمة العربي��ة لكنه يعبر عن خوفه 
من أن إس��رائيل تس��عى إلى إيقاف 
تق��دم الع��رب )بني أيلول ] س��بتمبر 
[ 1980 وتش��رين الثان��ي ] نوفمب��ر [  

 )1( )1981
باللغ��ة  إن��ه م��ا نس��ميه  ص��دام: 
االصطالحي��ة العس��كرية )احلق��ل 
احملل��ي(. هذا م��ا حصل ف��ي اليمن. 
هذا ما حصل للوحدة السورية. هذا 
ما ح��دث ف��ي 1967. أعن��ي إذا متْت 
كن  اإلطاح��ة بالنظام في س��ورية يمُ
اس��تبداله بنظام آخر، لكن بس��بب 
مواضيع معينة – س��ورية س��يكون 
له��ا ثق��ل ودور كبي��ر لتلعب��ه حتى 
تنقذ األمة العربية حني تصبح جزءاً 

من العراق. )2( 
لكنه��ا ال تق��وى عل��ى فع��ل ذل��ك 
مبفردها، حتى إذا أخذ حاكم مخلص 
دفة القيادة وهلم ج��را وما إلى ذلك 
وم��ع تع��اون اآلخري��ن، ال يكنه��ا أن 
تكون الشراع الرئيس لألمة العربية. 
هناك أشياء ضرورية البد من توافرها 
لها لكي تغدو الش��راع الرئيس. في 
اململكة العربية الس��عودية، احلكام 
آخرون محلهم.  سيذهبون وسيحل 
هناك أم��وال طائلة. نع��م، بالباليني 
وم��ن دون َعرَق، لكن اإلنس��ان ضائع. 
لي��س هناك كثافة س��كانية وليس 
هناك نوعية. إن الفرد الذي س��يرفع 
األم��ة العربي��ة يج��ب أن يك��ون هو 
الفرد األغن��ى في املعرف��ة العلمية 
مقارنًة باآلخرين. على أي حال، اجلزائر، 
البعيد ومحدودية  بس��بب موقعها 
عمق تفكيرها القومي، ال يكنها أن 
تتولى مس��ؤولية القي��ادة. ال َمهرب 
من مس��ؤولية القيادة. إنها ليسْت 
خيارن��ا بأن نقبل أو ال نقبل بها. إنها، 
باألحرى، ش��يء مف��روض علينا. في 
الواق��ع إننا نق��ول إننا األم��ة، علينا 
أن نس��لك هذا االجت��اه. البد أن يكون 
العراق بس��بب احلقيق��ة القائلة إن 
العراق كل ش��يء مناس��ب ل��ه. إنه 
يل��ك العم��ق احلض��اري، إن��ه يلك 
العمق في الكثافة السكانية، ولديه 
أنواع مختلف��ة من العلوم املتقدمة 
باملقارنة م��ع اآلخرين ولديه القدرات 
املادية ناهيك ع��ن الوقائع التاريخية 
الت��ي تس��انده. لديه بغ��داد ودورها 
احلديث، فض��اًل عن ال��دور التاريخي 
الذي لعبته خالل العصر اإلس��المي 
باإلضافة إلى بابل ونينوى قبل العصر 

اإلسالمي. بغداد هي هذا كله. 
ه��ذا كله ض��روري، بحي��ث أنك حني 
تق��ول ه��ذه احلقائ��ق إلى ش��خص 
م��ا س��يعتقد أن��ه جزء من رس��الة 
عظيم��ة. س��تقول له إن��ه جزء من 
أولئك األش��خاص العظم��اء. أولئك 
األش��خاص ل��م يكْن بوس��عهم أن 
يكونوا عظماء جداً لوال هذه القدرات 
الذاتية. َمن يقدر أن يقوم بهذا الدور؟ 
ما من أح��د آخر غير العراق. بوس��ع 
الع��راق أن يجعل ه��ذه األمة ترتقي 
وبوس��عه أن يكون السارية الرئيسة 
ملس��كنها الكبي��ر. هناك س��اريات 
أصغر، إمنا يجب دوماً أن يكون العراق 
هو الذي يش��عر باملسؤولية، ويشعر 
أن��ه س��ارية الدعم الرئيس��ة لألمة 
العربية. إذا س��قط الع��راق، عندئذ 
ستسقط األمة العربية كلها. حني 
تنكسر الس��ارية الرئيسة، سينهار 
املنزل برمته. ال يكن��ك أن تبني هذا 
املنزل في منطقة تهب فيها عواصف 

رعدي��ة. إن��ه يعني أنك تش��يده في 
واد، ألنك ال تس��تطيع تشييد املنزل 
على أرض مرتفعة. عندئذ سنستمر 
بش��حن ش��عبنا بهذا اإلحس��اس. 
إنن��ي أفّض��ل أن نبني جيش��نا على 
أس��اس علمي صل��ب، وأود أن أتكلم 
عن هذا املوضوع للش��بان والشيوخ، 
للجندي، والضاب��ط، والعالم الذري، 
أن  علين��ا  اجلامع��ي.  والبروفيس��ور 
نقولها للمرأة لكي يكون بوس��عها 
أن تلعب دورها في منزلها وفي مكان 
عمله��ا. وكذل��ك علين��ا أن نقولها 
للرجل العجوز لكي يكون مبقدوره أن 
يجعل أوالده يس��تفيدون من جتربته 

وهلم جرا. هل جاء قاسم ؟ 
ذكر 1: ستراه. 

ص��دام: إن كانوا س��يضربون العراق، 
س��يضربونه قبل 1985 بقنبلة ذرية. 
بعده��ا، لن يكون باس��تطاعتهم أن 
يضربوه. ه��ذا يعني جمي��ع أعدائه. 
عس��ى اهلل أن يحف��ظ الع��راق من 
العوائق املعّثرة املوضوعة في طريقه. 
ليحمي الباري العراق من، ماذا يتعني 
علّي أن أق��ول، أبناء الطاهرين  الذين 
يرافقون ش��عب العراق ف��ي املبادئ. 
س��نظل، مبش��يئة اهلل، بع��د ال� 85 
بحي��ث أن أي ضع��ف أو كم��ا يقول 
الع��رب )زبير(، ل��ن يكون ق��ادراً على 
إي��ذاء الع��راق. ل��ن أكون ق��ادراً على 
حتمل الزخ��م بينما يكون العراق في 
حالة تدحرج. س��يكون ه��و الفارس 
واحلاكم الذي سيكون مهتماً بالعراق 
والبطل الذي س��يواصل املسيرة إلى 
األمام. وعلى كل حال، قبل ال� 85، لن 
يكون احلال هكذا. إن س��اريات املبنى 
ومُضع��ْت في مكانها، غير أن الهيكل 

لم يتخْذ بعد شكله النهائي. 
ذك��ر 1: س��يدي، بع��د ال��� 85، حتى 
اإليرانيون ال يقدرون أن يفعلوا شيئاً. 

إنك تعني اإليرانيني؟ 
ص��دام: ال، أن��ا أعن��ي جمي��ع أعداء 

العراق، مبن فيهم إيران. 
ذكر 1: أعني أن��ه حتى إيران لم تكْن 
قادرة على القيام بأي ش��يء قبل ال� 

 .85
صدام: ال، إيران ال تس��تطيع أن تفعل 
الع��دو  مس��اعدة  دون  م��ن  ش��يئاً 

الصهيوني. 
ذكر 1: الهجوم الصهيوني، كما ذكر 

سيادتك، شيء آخر. 
صدام: فقط بالقنبل��ة الذرية وهذه 

عملية معقدة وليسْت سهلة. 
ذكر 1: هذا يعني أنه من اآلن حتى ال� 

85 سيحمينا اهلل. 
صدام: إن شاء اهلل في 1985 سيتخذ 
الهي��كل ش��كله النهائ��ي. أعن��ي 
احلال،  بطبيع��ة  النس��بي.  ش��كله 
سيتماش��ى الش��كل النهائ��ي مع 
س��رعة التقدم. أنا ال أقصد الهيكل 

النهائي. 

وحفظ��ه  اهلل  بحماي��ة   :1 ذك��ر 
ستعود. 

صدام: هناك قضايا تتطلب اهتمامنا 
بعد أن تضع احل��رب أوزارها. علينا أن 
نض��ع جدوالً. علينا أن نس��تفيد من 
التجربة التي اكتسبتاها لكي ننفذ 
م��ا لم نتولَّ العناية به من قبل لكي 

ننتهي من )الشغلة(. 
ط��ارق عزي��ز يش��رح كي��ف ش��ّجع 
اإلمبريالي��ون الِش��قاق ف��ي العالم 

العربي)تقريباً 1988( )3(
طارق: إنني أعتق��د أن التحدي الذي 
واجهن��اه في أثناء األع��وام الثمانية 
أو العشرة املاضية ومنذ مجيء هذا 
النظام اإليران��ي هو التحدي األخطر 
الذي واجهن��اه منذ س��قوط مصر.  
)4( ألن حتدي اإلمبريالية – على الرغم 
من حقيقة كونها خطيرة من وجهة 
النظ��ر املادي��ة وإل��ى ح��د كبير من 
وجهة النظر الروحي��ة – اإلمبريالية 
غريب��ة – غريبة حي��ث أصبح بعض 
األش��خاص عم��الء لإلمبريال��ي، إمنا 
ال يك��ن جتميده��ا في اجملتم��ع، كما 
تاب عنه وعل��ى الرغم من  يعب��ر الكمُ
لتقس��يم  اإلمبريالي��ني  مح��اوالت 
اجملتم��ع العراقي واألمة العربية. كان 
رد الفع��ل في وج��ه اإلمبرياليني هو 
الوح��دة العربية. وعلى غ��رار اخلطر 
اإلسرائيلي. إنه قوي جداً من الناحية 
املادي��ة. لق��د كان وال ي��زال خط��راً 
واقعي��اً جداً. على كل ح��ال، إنه غير 
قادر على عزل بناء ال��ذات والنتيجة 
االجتماعي��ة للمجتم��ع العربي. إن 
اخلطر ال��ذي بزغ من إي��ران – جاء مع 
القوة املادية الهائل��ة التي متتلكها. 
نعم، لقد كانت رجعية، لكنها على 
الرغ��م من ذل��ك كان��ت هائلة كما 
شهدنا. في بعض األحيان، تعّودنا أن 
نتلقى هجمات ضخمة من اإليرانيني 
بوصفها مؤشراً على القوة والقدرة 
الكبيرت��ني. لق��د كان��ت، وبصورة ال 
يك��ن إنكارها، أقل ق��وة من القوات 
التي نشرها اإلس��رائيليون في حرب 

 .1967

ص��دام: إن كل هج��وم تش��نه إيران 
كان يلك إص��راراً كبيراً وعدداً غفيراً 
من القوات املقاتل��ة وكماً كبيراً من 
الق��درات، حي��ث، لو كانت األش��ياء 
مختلف��ة، كان��ت أكث��ر بكثي��ر من 
القدرات الت��ي  مت اإلفصاح عنها في 

1973 وعلى مدى عام كامل. 
ط��ارق: كان��ت ق��د اعت��ادْت أن حتمل 
معه��ا ق��دراً هائ��الً من الطاق��ة إلى 
جانب طاقة يكننا أن ندعوها مجازياً 
)طاق��ة روحي��ة(، لكن، ف��ي حقيقة 
األم��ر، كانت طاق��ة رجعية وظالمية 
وكانت مس��تندة إلى إص��رار خرافي 
على التهدمي واحلقد، ألن الشعار الذي 
رفعه خميني منذ بداية حركته وقبل 
أن يكون في السلطة هو إذا كان ثمة 

ش��خص يريد الوصول إلى الش��هادة 
من أجل��ه هو، كما س��ّماها هو، أن » 
يص��ل إل��ى اله��دف »، عندئ��ذ عليه 
أن يقت��ل. القت��ل، إذاً، يصب��ح واجباً 
مقدساً كما يسميه هو في تفكيره 
املنح��رف. إنه يث��ل الق��وى اجلاهلة، 
الظالمية، املنحرفة، والتي كانت متيل 
إلى القت��ل وتصر على التهدمي. كانت 
حتاول الوصول إل��ى اجلماهير العربية 
واإلس��المية واختراقه��ا مّدعيًة أنها 
تنتمي إلى دين األمة. كان خطرها، لو 
أنها تمُركْت م��ن دون تدقيق ومتحيص، 
هو تقس��يم األمة العربية إلى أجزاء 
بحيث سيكون من الصعب توحيدها 

مجدداً في أيامنا العاجلة. 
نح��ن نالح��ظ، اس��تناداً إل��ى جتربتنا 
كع��رب، وكبعثي��ني ع��رب، كيف كنا 
حزين��ني عندم��ا مت تقس��يم األم��ة 
البريطاني��ني  قب��ل  م��ن  العربي��ة 
إتفاقية س��ايكس  والفرنس��يني في 
– بيك��و.  )5(  لق��د حاولنا جتاوزها في 
األعوام املبكرة من اس��تقاللنا. لبنان، 
وهي بحجم مقاطعة عربية، أصبحْت 
دولة عربية. تصوروا، لبنان دولة عربية 
مس��تقلة. قطر، وهي بلدية صغيرة، 
صغي��رة ج��داً، يتحدث��ون عنه��ا اآلن 
كونها ذات تاري��خ، ثقافة، وأدب واحد 
خاص به��ا وحدها. إن هذا يش��به أن 
يأتي ش��خص ما ويتكلم عن سكان 
احملمودية. )6(  بوسع املرء إذاً أن يتكلم 
عن تاريخ، أدب، وثقافة احملمودية. قطر 
تقريب��اً بحجم احملمودي��ة بقدر تعلق 
األمر بعدد الس��كان. وبناًء على ذلك، 
إذا سمحنا لألمة العربية أن تتقسم 
مرة ثانية وثالثة في شكل جديد من 
سايكس – بيكو على أساس طائفي، 
ل��ه  س��تكون  كه��ذا  تقس��يماً  إن 
النتيجة نفسها كاتفاقية سايكس 

– بيكو تلك. 
هذه البلدان الصغيرة سيقاتل أحدها 
اآلخر باملصطلحات السياس��ية، في 
الدعاي��ة   )البروباغندا( وفي وس��ائل 
الته��دمي األخ��رى. إنها ال حتت��اج إلى 
الدخول في حرب ما. على كل حال، إن 

بلداناً من طراز بلد خميني ستدخل 
حروباً مع أحدها اآلخر ألسباب رجعية 
طائفية. سنحارب من أجل تقسيم 
مصادر املياه بيننا، وكذلك تقس��يم 
س��كك احلديد، ومحطات الكهرباء، 
واملال امل��ودع في البنك املركزي. وبناًء 
على ذلك، سيتمزق البلد أو يتشظى. 
األمة العربية وبخاصة اجلزء الشرقي 
من األمة العربية سيتحّول إلى عدد 
من البلدان الصغيرة، املبعثرة تتقاتل 
فيما بينها وتغدو فريس��ة س��هلة 
ألي ف��رد يري��د أن يف��رض س��يطرته 
عليه��ا. إن بنية األم��ة العربية بحد 
ذاته��ا س��تنتهي كأم��ة واح��دة أو 
حت��ى كالبلدان املنفصل��ة املوجودة 
حالي��اً، التي ال نريده��ا مطلقاً. هذه 
الدول��ة، عل��ى الرغ��م م��ن كونه��ا 
س��يئة، س��تصبح أس��وأ وس��نبدأ 
بهبوط منح��در انهيار األمة العربية 
كما عرفناه��ا تاريخياً. عب��ر التاريخ 
س��ح من  كانت س��تنهار أمم عدة ومتمُ
اخلارطة لوال العراقي��ني الذين لعبوا 
دوراً عظيم��اً في وقفته��م من أجل 
إنقاذ األم��ة العربية. كان للحزب دور 
عظيم في هذا الشأن وكان للقيادة 

دور عظيم. 

هوامش:
)SH-SHTP-A-000  )1-626: » صدام 
يناقش البلدان اجملاورة وأنظمتها »، 
االجتماع غير مؤرخ )تقريباً 1980 – 

 .)1981
) 2( بع��د أن وقع��ْت مص��ر اتفاقية 
)كامب ديفيد(، نحى العراق وسوريا 
مؤقت��اً أعواماً من الع��داء من أجل 
تع��اون أفضل ضد مص��ر. القائدان 
في بغداد ودمش��ق أعلنا عن هدف 
بلديهم��ا  توحي��د  ف��ي  مش��ترك 
أنه��ى  ص��دام  أن  م��ع  سياس��ياً. 
محادث��ات الوحدة رس��مياً بعد أن 
أصبح رئيس��اً للجمهورية، إال إنها 
كانت ميتة من��ذ مطلع 1979 وفي 
األرجح ل��م تكْن صادق��ة متاماً في 
املق��ام األول. توماس   دبليو. لبمان: 
» العراق وس��وريا: خصمان قدميان 
يتحركان إلنهاء عدائهما »، جريدة 
)واش��نطن بوس��ت(، 17 أيار )مايو( 
ص��دام   « وروس��تي:  كارش  1979؛ 
حسني »: 104 – 107؛ مالك مفتي: 
» ابداعات ناجعة: البلدان العربية 
عموم��اً والنظ��ام السياس��ي في 
س��وريا والعراق » )إيثاكا، نيويورك: 

مطبعة جامعة كورنيل، 1996(. 
 «  :631-SH-SHTP – A-000)3(
صدام يناقش قضايا عامة والتاريخ 
العس��كري العراق��ي »، االجتماع 

غير مؤرخ  )تقريباً 1988(. 
) 4( رمب��ا يُش��ير ه��ذا إل��ى معاهدة 
السالم بني إسرائيل ومصر املبرمة 

عام 1979. 
اتفاقي��ة س��ايكس –  ) 5( كان��ت 
بيكو  اتفاقية س��رية بني بريطانيا 
العظم��ى وفرنس��ا، م��ع موافق��ة 
اإلمبراطوري��ة    لتجزئ��ة  روس��يا، 
العثماني��ة. االتفاقي��ة مت التوصل 
إليه��ا في أي��ار )ماي��و( 1916، ونتج 
عنه��ا تقس��يم الع��راق، س��وريا، 
إل��ى مناط��ق  وفلس��طني  لبن��ان، 
تديره��ا بريطاني��ا وفرنس��ا. أنظر: 
اتفاقية س��ايكس – بيكو، 15 و 16 
أي��ار )مايو( 1916، وق��ت الدخول 16 
نيس��ان )أبريل( 2009 عل��ى املوقع 
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) 6( احملمودي��ة مدين��ة عراقية تقع 

جنوب بغداد مباشرة. 

»          « تكشف ما لم ينشر عن مواقف صدام حسين السرية آلخر عقدين من حكمه

ه��ذا الكت��اب ترج��م وأع��دّ للنش��ر م��ن 
قب��ل »دار الجم��ل« ف��ي ألماني��ا بعن��وان 
)أشرطة تسجيل صدام.. األعمال السرية 
لنظام اس��تبدادي 1978-2001( وتنشره 
»الصب��اح الجديد« اس��تباقًا عل��ى حلقات، 
وتس��تند معلومات��ه الى آالف الس��اعات 
لالجتماع��ات،  الس��رية  التس��جيالت  م��ن 
واالتص��االت الهاتفية، والمؤتمرات التي 
عقده��ا ص��دام حس��ين ط��وال أكثر من 
عش��رين س��نة قبل س��قوط نظامه عام 
2003 إذ وقعت تس��جيالت هذه الوثائق  
بي��د ق��وّات االحت��الل وأع��دت م��ن قب��ل 
)معه��د التحلي��الت الدفاعي��ة(  لمكتب 
نائب وزير الدفاع لشؤون السياسة، وهي 

مزودة بالهوامش للتسجيالت الصوتية 
وحاش��يته،  ص��دام  بي��ن  لالجتماع��ات 
الباحثي��ن  أن  المقدم��ة  م��ن  ويفه��م 
س��يزودون  بتبص��رات مهم��ة لألعم��ال 

السرية للنظام.
وضمن��ًا س��يطرح الكت��اب سلس��لة م��ن 
األس��ئلة التأريخي��ة. كي��ف كان رد فع��ل 
صدام حيال ضغوطات حروبه؟ كيف كان 
يدير عالم��ه الميكافيلي الذي خلقه هو 
بنفس��ه؟ كيف كان رد فعله إزاء إش��ارات 
وأفع��ال المجتم��ع الدولي ف��ي القضايا 
المتعلق��ة بالح��رب والس��الم؟ ه��ل كان 
هناك اختالف بين ص��دام العلني وصدام 
بالمس��ائل  يتص��ل  م��ا  ف��ي  الش��خصي 

الحساسة بالدولة؟. 
اما مع��دّو هذه الوثيق��ة فهم، كيفن 
أم. وودز: عضو في هيئ��ة البحث التابعة 
ل� )معه��د التحليالت الدفاعية(. نُش��رتْ 
)الش��ؤون  ف��ي  الع��راق  ع��ن  دراس��اته 
األجنبية(، )مجلة الدراس��ات اإلستراتيجية 
واألمن القوم��ي( وهو ضاب��ط اميركي 
متقاع��د، وديفيد دي. بالكي: نائب مدير 
وباح��ث في المرك��ز له رس��الة دكتوراه 
في موضوعات هذه الوثيقة، ومارك إي. 
س��تاوت: محاضر في كلية كريغر لآلداب 
والعل��وم التابع��ة لجامعة جون��ز، وهوً 
م��ؤرخ ف��ي متح��ف التجس��س العالمي 

بواشنطن.

أشرطة تسجيل صدام
األعمال السرية لنظام استبدادي 1978 - 2001  »الحلقة 19« 

طارق: إنني أعتقد 
أن التحدي الذي 

واجهناه في أثناء 
األعوام الثمانية أو 
العشرة الماضية 
ومنذ مجيء هذا 

النظام اإليراني 
هو التحدي األخطر 
الذي واجهناه منذ 

سقوط مصر

صدام: إن كانوا 
سيضربون العراق، 
سيضربونه قبل 

1985 بقنبلة ذرية. 
بعدها، لن يكون 
باستطاعتهم أن 

يضربوه. هذا يعني 
جميع أعدائه. عسى 
اهلل أن يحفظ العراق 
من العوائق المعّثرة 

الموضوعة في 
طريقه
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البصرة ـ وكاالت : 

الص��راع والعنف وحال��ة الهيجان 
متثل جزءاً من احلياة اليومية لكثير 

من األطفال في العراق.
نُظ��م في اآلونة األخي��رة مهرجان 
للرسم أو دورة فنية لألطفال على 
أم��ل مس��اعدتهم ف��ي التعامل 

بنحو أفضل مع آثار الصراع.
ال��دورة نظمته��ا كلي��ة الفن��ون 
ومؤسس��ة  البصرة  ف��ي  اجلميلة 
الغدي��ر للفن��ون على م��دى ثالثة 
أيام وذلك لتطوير مهارات األطفال 
له��م  متنف��س  وتوفي��ر  الفني��ة 
للتعبير عن مشاعرهم من خالله.

فقد اجتاح تنظيم داعش اإلرهابي 
البالد في 2014, فارضاً نظام حكم 
أجرامي على املاليني، لكن بعد نحو 
العراقية  القوات  استعادت  عامني 
البطل��ة معظ��م األراض��ي الت��ي 

كانت تخضع لسيطرة االرهابني .
وقال��ت  حن��ان عبداجلب��ار الزبيدي 
أُس��تاذة في كلية الفنون اجلميلة 
بالبصرة : إن ال��دورة التعليمية أو 
الورشة الفنية حيوية للمساعدة 
في معاجلة أم��ور يواجهها أطفال 
عراقيون ,إضافة إلى تعزيز آمالهم 

وطموحاتهم.
وأضافت : الطفل هو أحد الشرائح 
املهمة باجملتمع التي حتتاج العناية 
واالهتم��ام م��ن قب��ل املنظم��ات 
واملؤسسات  والدولية  االجتماعية 
احلكومية وم��ن ضمنها ما قامت 
ب��ه مؤسس��ة الغدي��ر باحتضان 
الطفولة في الدورة الثالثة ملرسم 

الغدي��ر الذي تق��وم فيه باحتضان 
تطلعاته��م  ومعرف��ة  األطف��ال 
,احتياجاته��م  املس��تقبل  إل��ى 
واملش��كالت الت��ي يعان��وا منه��ا 

وكيفية معاجلتها.
املتح��دة  األمم  منظم��ة  وقال��ت 

للطفول��ة )يونيس��يف(: إن ع��دد 
األطفال العراقي��ني الذين يعملون 
وال يذهب��ون للم��دارس يُقدر بأكثر 
من نصف مليون طفل مع تضاؤل 
دخل ماليني األُس��ر بسبب العنف 

والنزوح.

وأضافت يونيسيف في تقرير 2016 
, أن مدرس��ة واحدة تقريباً من كل 
خمس مدارس ف��ي العراق أغلقت 
أبوابه��ا بس��بب الص��راع وأن نحو 
3.5 مليون طفل في سن الدراسة 

تسربوا من التعليم.

وأردفت حنان الزبيدي أن رس��ومات 
األطفال تركز على مش��اهد احلياة 

اليومية ,إضافة للحرب واملعارك.
وقال��ت ان : »املهرج��ان أو املعرض 
يش��مل لوحات متنوعة  تعبر عن 
تطلعات األطفال، أواًل والرغبة في 

حياة حرة كرمية من خالل رسومات 
األمن واالس��تقرار، واحلياة العادية 
لإلنس��ان، وللبيت واألسرة واملنابر 

اجلميلة«.
وق��ال حس��ني ن��زار مدير مرس��م 
الغدي��ر :إن الهدف الرئيس��ي من 
هذه الدورة هو مس��اعدة األطفال 
على التعامل مع املشاعر السلبية 
واألحاس��يس املرتبط��ة بالص��راع 

العراقي.
وأضاف »من أهم األهداف ان نخرج 
ه��ذه الفئة العمري��ة من األطفال 
من دائرة احلرب والقتل والتهميش 
واحلرمان إلى دائ��رة اجلمال واإلنتاج 
الفن��ي وتصني��ف ه��ذه الفئ��ات 
العمري��ة واألطفال حت��ى يركزون 
على موضوع��ات اجلمال من خالل 
ه��ذا الف��ن ليك��ون حاف��ز له��م 
الس��لبية  اجلوانب  للتخلص م��ن 

التي تستشري في مجتمعنا«.
ف��ي  مش��اركة  طفل��ة  وقال��ت 
مهرج��ان الرس��م تدعى ش��مس 
صف��اء »ان ه��ذا املهرج��ان جميل 
جداً , وقد رس��مت من خاللِه قطة 

جميلة ».
الرس��م هذا  وس��ُينظم مهرجان 
مرت��ني كل عام في البص��رة ويدير 
من خالله أساتذة في كلية الفنون 

اجلميلة دورات فنية.
ويتي��ح املرس��م لألطف��ال الذي��ن 
واع��دة  فني��ة  أعم��ااًل  يعرض��ون 
فرص��ة ملواصل��ة دراس��تهم ف��ي 
االس��توديوهات الفنية ملؤسس��ة 
الغدي��ر ليس��تعملوا جتاربهم في 
العمر املبكر في تطوير أنفس��هم 

إلى فنانني بارزين مستقباًل.

الرسم لمساعدة األطفال على الشفاء من آثار الحرب

الفنون الجميلة في البصرة تنّظم دورات لتطوير مهارات األطفال
شريط ملون

فرنسا تعدم 600 ألف بطة  
قال وزير الزراعة الفرنس��ي ستيفان لو فول اول أمس الثالثاء: 
إن فرنسا ستعدم 600 ألف بطة أخرى في إطار اجلهود الرامية 

إلى منع انتشار ساللة )إتش5إن8( من أنفلونزا الطيور.
وس��تجري أحدث عملية إعدام ف��ي منطقة النديس بجنوب 
غرب فرنس��ا حي��ث يتواجد معظم منتج��ي املنتج الغذائي 
الفرنس��ي الش��هير الفوا جرا الذي يعتمد عل��ى كبد البط 

واألوز.
وقال ل��و فول حملطة فرانس بلو اإلذاعي��ة اإلقليمية : “أعدمنا 
بالفعل كثيرًا من البط في اجلزء الش��رقي من هذه املنطقة. 
ونع��رف أن��ه مازالت هناك منطق��ة متبقية علين��ا أن نقوم 
فيه��ا بتح��رك إلع��دام كل البط.” وفرنس��ا واجمل��ر هما أكثر 
دولتني تضررتا بشدة من ساللة )إتش5إن8( الشديدة العدوى 
والتي انتشرت في شتى أنحاء أوروبا ,إضافة إلى دول بالشرق 

األوسط خالل األشهر الثالثة األخيرة. 
وقامت فرنس��ا بعملية إعدام ضخمة ف��ي يناير في محاولة 
الحت��واء الفيروس وقالت قبل ش��هر: إنها س��تقلص عملية 
الذب��ح الوقائي بعد تباطؤ انتش��ار الفي��روس ولكن مع ذلك 
اس��تمر عدد امل��زارع املصابة في االرتفاع. وق��در منتجو الفوا 
ج��را أن عدد الطيور الداجنية التي نفقت أو أعدمت بس��بب 
أنفلونزا الطيور في فرنس��ا يزيد عن 3.2 مليون طائر وتوقعوا 
أن يرتف��ع هذا إلى 3.4 مليون طائر مع متديد احلكومة إجراءات 

إعدام الطيور.

تركيا تسمح بارتداء
الحجاب في صفوف الجيش

رفعت الس��لطات التركية، حظر ارتداء احلجاب على النساء 
اللوات��ي يخدمن في اجليش برتب ضابط أو ضابط صف، على 

وفق ما نقلت “فرانس برس”.
وهذا اإلجراء الذي يكتس��ي رمزية كبرى بسبب وضع اجليش 
التركي كحامي العلمانية في البالد منذ تأسيس اجلمهورية 
من قبل مصطفى كمال أتاتورك، يشمل أيًضا الطالبات في 

املعاهد العسكرية.

وفي أب  من عام 2016، قررت احلكومة الس��ماح للشرطيات 
بارت��داء احلج��اب، عل��ى أن يكون من ل��ون البدلة الرس��مية 

نفسها وال يحتوي على أي نقوش.

الصين ترصد أخطر ساللة
من فيروس إنفلونزا الطيور

قال��ت منظم��ة الصح��ة العاملي��ة إن الص��ني رص��دت حتورًا 
للس��اللة إتش7إن9 من إنفلونزا الطيور التي ميكن أن تصيب 

الدواجن باملرض الشديد وإنها تتطلب متابعة عن كثب.
وقال��ت املنظمة إنه��ا حقنت طيوراً في مختب��ر بعينات من 
الفي��روس مأخ��وذة من ش��خصني مصابني وأصبح “ش��ديد 

العدوى” بالنسبة للطيور.
لك��ن املتحدث باس��م املنظمة كريس��تيان ليندماي��ر قال : 
إن ه��ذا التصنيف ينطبق على الطيور وحس��ب وليس على 
البش��ر وإن��ه ال يوجد “ دلي��ل على أن التحور يؤث��ر على قدرة 

الفيروس على االنتشار بني البشر.”
وقال��ت املنظمة ف��ي أحدث تقري��ر لها إنه ج��رى اإلبالغ عن 
304 حاالت إصابة بش��رية جدي��دة أكدتها مختبرات في البر 
الرئيس��ي الصيني بني 19 يناير كان��ون الثاني و14 فبراير إلى 

جانب 36 حالة وفاة.
ورمب��ا يعني حت��ور الفيروس أن املرض س��يكون أكث��ر وضوًحا 
في بع��ض القطعان إذا ب��دأ نفوق الطيور مم��ا يجعل الرصد 

والسيطرة أكثر سهولة.
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بيتسبرج – رويترز :
أن  حديث��ة  دراس��ة  أظه��رت 
املتزوج��ني رمبا يكون��ون بصحة 
أفضل من الع��زاب أو املطلقني 
أو األرام��ل ألس��باب م��ن بينها 
انخف��اض مس��تويات هرم��ون 
للتوت��ر ل��ه عالق��ة مبش��كالت 

صحية شتى.
وكان��ت أبحاث س��ابقة ربطت 
بني الزواج وإطالة العمر وفوائد 
صحية أخرى, وقد يرجع الفضل 
ف��ي ذلك إلى العالق��ة الزوجية 

نفس��ها أو عوامل أخ��رى مثل 
أرتف��اع دخ��ل األس��رة أو وجود 
تأم��ني طبي أفضل أو س��هولة 
الرعاي��ة, لكن  احلص��ول عل��ى 
الدراس��ة اجلدي��دة تلم��ح إلى 
فائ��دة أخ��رى محتمل��ة للزواج 

وهي احلد من التوتر.
فح��ص  الدراس��ة  وإلج��راء 
الباحث��ون مس��تويات هرم��ون 
يعرف باس��م كورتي��زول يفرزه 
اجلسم عند التوتر, وشارك فيها 
572 رج��ال وامرأة م��ن األصحاء 

الذين تت��راوح أعمارهم بني 21 
و55 عاًما.

وق��ال كبي��ر باحث��ي الدراس��ة 
برايان تشني وهو باحث في علم 
النفس بجامعة كارنيجي ميلون 
في بيتسبرج بوالية بنسلفانيا 
األميركية »تق��دم نتائجنا رؤية 
جديدة ومهمة وأولية للطريقة 
الت��ي تتغلغ��ل فيه��ا عالقاتنا 
احلميم��ة ’حتت اجللد’ لتؤثر على 
الصحة اجلسدية.«، وأضاف عبر 
البري��د اإللكترون��ي »ال ميكنن��ا 

قوي��ة  نتائ��ج  أي  اس��تخالص 
لدراس��تنا ملعرفة كيف  وفق��اً 
يحدث ه��ذا على وجه التحديد 
, لكن بإمكاننا التوصل لبعض 
استناداً  املدروس��ة  التخمينات 

إلى أبحاث سابقة.«
وقال إن  : الزواج قد يساعد في 
حتفيز املرء على االلتزام بأسلوب 
حياة صحي أو تفادي سلوكيات 
قد ت��ؤدي إلى اإلصابة باألمراض 

مثل التدخني أو شرب اخلمر.
وعكف الباحثون  على دراس��ة 

ف��ي  الكورتي��زول  مس��تويات 
اجملم��ل وكذل��ك تقلباتها لدى 

املشاركني على مدار اليوم. 
دوري��ة  ف��ي  الباحث��ون  وق��ال 
)سايكونيورواندوكرينولوجي(  : 
إن مس��تويات الكورتيزول تصل 
في الع��ادة إلى ذروته��ا عندما 
نس��تيقظ ث��م تنحس��ر خالل 

اليوم.
وأضافوا : أن مستويات الهرمون 
كان��ت تنخفض بوتيرة أس��رع 
ل��دى املتزوج��ني وهو م��ا يؤدي 

إل��ى فوائ��د صحية م��ن بينها 
احلد من خط��ر اإلصابة بأمراض 
القلب وإطالة العمر بني مرضى 

السرطان.
وتقول الدراسة : إن السبب في 
انخفاض مستويات الكورتيزول 
في أجسام املتزوجني وتراجعها 
بس��رعة أكبر خالل الي��وم رمبا 
يك��ون ألنه��م أكث��ر رض��ا عن 
عالقاتهم وال يش��عرون بالتوتر 
املرتب��ط بكون املرء ف��ي عالقة 

عاطفية سيئة أو غير متزوج.

دراسة: الزواج يخفض مستويات هرمون التوتر

لقطة

بطاقة شخصية

عيد الحب في بغداد »عدسة: زياد متي«

الدكتور عبد اجلبار عبد اهلل  عالم 
فيزياء عراقي وثاني رئيس جلامعة 
بغ��داد ول��د ع��ام  1911 بقلع��ة 
صال��ح  ف��ي محافظة ميس��ان ، 
أَكمل دراسته اإلعدادية في بغداد 

عام 1930. 
ون��ال ش��هادة البكالوري��وس في 
العلوم من اجلامعة األميركية في 

بيروت عام 1934. 
حص��ل عل��ى ش��هادة الدكتوراه 
ف��ي العلوم الطبيعي��ة )الفيزياء( 
مساتشوس��ت  معه��د  م��ن 
اس��تاذاً  ُعني   ،MIT للتكنولوجي��ا 
ف��ي  الفيزي��اء  لقس��م  ورئيس��اً 
دار املُعلم��ني العالي��ة ف��ي بغداد 
من س��نة 1948 إل��ى 1949, وفي 
ه��ذه الفتره رُش��ح اس��تاذاً باحثاً 
في جامع��ة نيويورك بني س��نتي 
1952 و1955. وف��ي عام 1958 عني 
اميناً عاماً جلامع��ة بغداد ووكيالً 
لرئي��س اجلامع��ة, واس��تمر ف��ي 
هذي��ن املَنصينب حت��ى عام 1959, 
حيث ُعني رئيس��اً جلامع��ة بغداد، 
ل��ُه العديد من البح��وث العلمية 

التي نُش��رت في اجملالت األميركية 
واألوروبية، وعض��و في العديد من 
اجلمعي��ات العلمفي��ة في أميركا 

واوروبا.
وهو عضو ف��ي الطائفة املندائية، 
تع��رض لإلعتق��ال والتعذيب في 
نهاي��ة حياته، وأعتقل بعد صعود 
حزب البعث إلى السلطة في عام 
1963. وقد ُس��جن ملدة عام تقريباً 
ولَكن أُطل��ق س��راحه فيما بعد، 
وَس��مح له بالس��فر إلى الواليات 
ُهن��اك ش��غل منصب  املتح��دة, 
أس��تاذ في جامعة كول��ورادو في 

بولدر، وجامعة نيويورك.
ه��ذا وقد ُع��ني اس��تاذًا ورئيس��اً 
لقس��م الفيزياء ف��ي دار املُعلمني 
العالية في بغداد من س��نة 1948 
إلى 1949. وف��ي عام 1958 أصبح 
أمين��اً عام��اً جلامعة بغ��داد، وفي 
ع��ام 1959 تولى رئاس��ة اجلامعة، 
وبق��ي في هذه املَنصب إلى أن قام 
إنقالب 8 فبراير أو ثورة 14 رمضان، 
حي��ث قام حزب البع��ث بإعتقاله 
ومعاملته ُمعاملة سيئة ألسباب 

سياسية.
وفي ع��ام 1966 غادر الع��راق الى 
الوالي��ات املتحدة األميركية حيث 
بدأ بع��د م��دة وجي��زة يعاني من 
مرض عض��ال وبقى يصارع مرضه 
حتى وافاه األجل في التاس��ع من 
مت��وز 1969 حيث نقل جثمانه الى 
الع��راق وت��واراه الثرى ف��ي مقبرة 
الصابئ��ة املندائيني ف��ي أبوغريب 

بناًء على وصيته.
وم��ن الطرائ��ف الت��ي ت��روى عن 
الدكتور الراحل أنه شوهد يحمل 
مظلة شمس��ية في أثناء قدومه 
لل��دوام الرس��مي ف��ي أح��د أيام 
الصيف وعند سؤاله عن السبب 

قال بأن الدنيا ستمطر اليوم.
ل��م يقتنع أحد بطبيع��ة احلال مبا 
تنب��أ ب��ه الدكتور العال��م باألنواء 
اجلوية وبالفعل , أمطرت الس��ماء 

قبل ظهر ذلك اليوم .
احلقيق��ة ان كل عراقي يفتخر في 
ان تك��ون ب��الد ماب��ني النهرين قد 
اجنب��ت عامل��اً عبقرياً ووطني��اً وأباً 
مربياً مثل الدكتور عبد اجلبار عبد 

اهلل. 
لقد ملس الزعيم عبد الكرمي قاسم 
منه هذه املكانة العلمية العاملية 
العالية والوطنية وإخالصه لتربة 
العراق وقرر ان تكون جلامعة بغداد 
الفتي��ة منزل��ة علمي��ة عاملي��ة 
عالية من خالل ترؤس ش��خصية 
مثل الدكت��ور عبد اجلبار عبد اهلل 

رئاسة اجلامعة .

عبد الجبار عبد اهلل

عبد اجلبار عبد اهلل

الجوزاءالثورالحمل

الميزاناألسدالسرطان

القوسالعقربالعذراء

يج��ب علي��ك الي��وم أن تدير ش��ؤونك بش��كل 
عمل��ي ومنطقي، وم��ن املهم ج��دا أن تخصص 
وقتا ملتطلبات��ك واحتياجاتك الش��خصية. أنت 
مس��تعد إلجناز كل مشاريعك اليوم ما دمت في 

عزلة عن اآلخرين وعن األجواء الصاخبة.

تعتق��د اليوم أنه ميكنك االلتزام بكل وعودك 
ألن الوفاء بالوعود من أهم مبادئك في احلياة. 
تؤث��ر اليوم بش��كل حيوي على م��ن حولك. 
رمبا ال تش��عر بالس��عادة بس��بب األمور التي 

يطلبها منك البعض.

رمبا يكون أمام��ك اليوم العديد م��ن االختيارات، 
ولكنك مضطر الختيار واحد من بينهم، تش��عر 
ان املس��ؤولية صعب��ة وحتت��اج إلى وق��ت طويل. 
تتخلص الي��وم من األمور التي كانت س��ببا في 

حدوث االضطرابات في الفترة املاضية.

يخب��رك اليوم ش��خص ما ف��ي العم��ل بأمر ما 
تظن��ه من وجهة نظرك تافها. لن تنوي إيذاء هذا 
الش��خص على اإلط��الق، ولكن أس��لوب حوارك 
كاف ألن يجرح مشاعر هذا الشخص. كن لطيفا 

ورقيقا معه وراع مشاعره.

 اجته��د حت��ى تتخلص م��ن كل م��ا يعكر 
صف��وك. لن تش��عر ه��ذا الي��وم بالرضا عن 
إجنازات��ك أو األمور التي حققتها، وللش��عور 
بالرض��ا عن أدائك عليك أن جتدد من خططك 

واستراتيجياتك في العمل.

تري��د أن تبتعد عن أماك��ن التجمعات وتضع 
ح��دودا بينك وبني اآلخرين. اس��تغل ما لديك 
م��ن مواه��ب بطريق��ة عملي��ة اآلن، وإن لم 
تشعر أنك مبدع أو مميز بدرجة كافية، عليك 

أن حتسن استغالل هذه املهارات واملواهب.

مت��ر اليوم بأزم��ة معقدة جتعل��ك مضطربا وغير 
مستقر نفس��يا، ولكن في احلقيقة، هذه األزمة 
ليس��ت كم��ا تتخيله��ا. ال تض��ع طاقت��ك في 
محاولة السيطرة على مشاعرك وأعصابك، وإال 

لن حتقق أي شيء في النهاية.

أنت الشخص الوحيد القادر على اسعاد نفسك 
فق��ط إذا ل��م تلتفت إلى قي��ود يفرضها البعض 
عليك. لسوء احلظ اليوم، رمبا ال تتمكن من االبتعاد 
عن األشخاص الس��لبيني ولذلك من الصعب أن 

تعيش في جو هادئ يبعث على السعادة. 

تضط��ر ه��ذا الي��وم أن تواج��ه بع��ض القضايا 
الصعب��ة التي جتعلك تش��ك ف��ي كل حتركاتك. 
تتفاقم املش��كالت التي تتعلق بعالقاتك خاصة 
إذا انسحبت منها دون إيجاد حلول لها. انسحابك 

قد يجعل من حولك يشعرون بعدم الراحة. 

ال يس��تطيع زم��الؤك ف��ي العم��ل أن يفس��روا 
أس��لوبك الغري��ب، ورمب��ا يظن��ون أنك ش��خص 
ساذج على الرغم من محاوالتك لتوضيح نواياك 
احلقيقي��ة. ال تتح��دث كثي��را ب��ل دع تصرفاتك 

وأفعالك تثبت لهم احلقيقة بوضوح.

ليس��ت لديك الق��درة الي��وم على إجن��از أي 
مهم��ة اليوم على الرغم من أن لديك الرغبة 
في االنتهاء منها. من األفضل أن متارس بعض 
التمارين الرياضية حتى جتدد طاقتك وتشعر 

بالنشاط.

الدلو الحوتالجدي

على الرغم من أنك تدرك حقيقة مشاعرك 
جتاه اآلخرين، إال أنك ال تريد أن يعرفها اآلخرون 
أو من حولك بش��كل عام. رمبا يدرك البعض 
أنك ال تس��مح لهم باالطالع على أس��رارك 

وحتتفظ بها لنفسك فقط.

حظك اليـوم

عاموديأفقي
1. نصف النصف o أمانع

2. مجموعة متتالية o أعلو
3. نصف منار o العب تنس أميركي من 

أصول ايرانية
4. متشابهة o كثير هطول املاء.

5. س��ال )مبعث��رة( o تخط��ى مرحلة 
الطفولة o قرأ

6. أثار انتباهه o رمي الرماد في العيون 
o نعم )مبعثرة(.

7. ذرة م��ن امل��ادة فق��دت أو اكتس��بت 
الكترونا o نصف مناص o حرف نصب.

8. ه��دم وس��وى ب��األرض o تس��تحق 
الشفقة.

9. قارة o لم يعد يذكر.
10. الع��ب كرة س��عودي س��جل ثالث 

أفضل هدف في تاريخ كأس العالم.

1. جنم التنس االسباني.
2. اسطورة التنس االملاني.

3. ازدحم o ماكنة بحث انترنت عاملية 
o نصف واصل.

4. مبعنى o ح��رف للتأكيد على صحة 
رأي.

5. كون ش��يئا من املعدن o اختلف عن 
البقية o سال

6. العب تنس أميركي معتزل حقق 14 
لقبا في تاريخه الرياضي

7. دهن الطعام)معكوسة( o يعود عن 
رأيه وال يحقق ما وعد )معكوسة(.

8. العب تنس برازيلي o سهولة
9. بطلة كأس العال��م في كرة القدم 

.1990
10. لقب املنتخب املصري لكرة القدم.

كلمات متقاطعة
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1
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3
4
5
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7
8
9

10
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بغداد ـ الصباح الجديد:
ذك��ر م��درب املنتخب��ات الوطنية 
للفئ��ات العمرية بك��رة الطاولة، 
املنتخ��ب  ف��وز  ان  جب��ار:  عقي��ل 
بالوس��ام  للش��بالت  الوطن��ي 
بالوس��ام  واألش��بال  الذهب��ي 
البرونزي في منافسات غربي آسيا 
التي اختتمت منافس��اتها مؤخراً 
في مدين��ة البقعة في االردن، جاء 
بظروف صعبة في ضوء ما شهده 
احتاد اللعبة من مش��كالت كادت 
ان تقض��ي عل��ى حلم املش��اركة 
ف��ي البطولة، لكن ه��دف اجلميع 
كان تأكيد اجلدارة وحتمل املشاركة 
على النفقة اخلاصة حلضور عراقي 

مؤثر في املنافسات.
وبينّ املدرب عقيل جبار: ان البطولة 
ش��هدت إثباتاً جلدارة كرة الطاولة 
العراقي��ة، وانه��ا ق��ادرة على قهر 
الظروف واملشكالت التي عصفت 

باالحتاد في املدة االخيرة، وال سيما 
ان اإلجناز جاء عل��ى صعيد الفئات 
العمري��ة، بع��د سلس��لة إجنازات 
حتققت للع��راق في ه��ذه الفئات 
ضمن البطوالت اخلارجية االخيرة.

الع��راق  حصيل��ة  ان  واوض��ح: 
النهائية في البطولة اسفرت عن 

حصول��ه على 8 أوس��مة، 3 ذهب 
ومثلها فضة و2 من البرونز. منوهاً 
إلى: ان وفد املنتخب ضم الالعبي: 
حسي عقيل وناصر جبار ومحمد 
زياد وعقيل عباس وامير ثامر وامير 
س��عد، والالعبت��ي اس��ماء علي 

وسجى مجيد.

بغداد ـ الصباح الجديد:
يواص��ل منتخ��ب الش��باب لك��رة 
الص��االت تدريبات��ه اليومي��ة ف��ي 
العاصم��ة  التدريب��ي  معس��كره 
املصرية القاهرة الذي يستمر لغاية 
السادس والعشرين من هذا الشهر 

استعدادا للمشاركة في تصفيات 
اس��يا املقرر ان حتتضنها العاصمة 
التايلندي��ة بانك��وك ف��ي النصف 

االول من الشهر املقبل.
االعالم��ي للجنة  املنس��ق  واوضح 
الصاالت ع��دي صب��ار: ان املنتخب 

يواصل وحدات��ه التدريبية اليومية 
بواق��ع وحدتي صباحية ومس��ائية 
من اج��ل الوصول بالفري��ق لدرجة 
اجلاهزية املطلوبة التي يبحث عنها 
املدرب، علي طالب، من خالل تطبيق 

العديد من احلاالت التكتيكية.

 خورفكان � كاظم الطائي*
 ف��رض رياضيون��ا حضورهم في 
اليوم الثالث من منافس��ات غرب 
اسيا اللعاب املعاقي املقامة في 
خورفكان االماراتي��ة ومتكنوا من 
الف��وز ف��ي اغلب اللق��اءات التي 
ج��رت ضم��ن منه��اج البطول��ة 
في فعاليات رف��ع االثقال والعاب 
القوى وك��رة الهدف للمكفوفي 
وك��رة الس��لة وتن��س الطاولة.. 
وبع��د ان ظف��رت الرباع��ة ه��دى 
مهدي ب��اول اوس��مة العراق في 
غرب اس��يا توالت االجنازات تباعا 
لتبلغ احلصيلة لغاية صباح امس 
االربعاء 19 وساما منها 6 ذهبيات 
و9 فضي��ات و4 نحاس��يات بل��غ 
حص��اد العاب القوى 13 وس��اما 
و4 ميدالي��ات في تن��س الطاولة 

ووسامي برفع االثقال.
وش��هد س��باق 400 متر بالعاب 
الق��وى  تفوق��ا عراقي��ا واضح��ا 
باحلصول على اربعة اوسمة كان 
االول بلون الذهب بامضاء العداء 
عب��اس حامت في فئة ت��ي 38 ونال 
س��جاد محم��د فضية الس��باق 
بفئة تي 37 وشاكر محمود ثانيا 
ايض��ا في فئة ت��ي 13 وعلي جبار 
بالنحاسية  الثالث وظفر  باملركز 

في فئة تي 37.
العراقي��ة  الرياضي��ة  وتقل��دت 
فاطم��ة جواد ذهبية س��باق رمي 
امي��رة كاظم  واضاف��ت  الرم��ح 
وس��اما ذهبي��ا اخ��ر للع��راق في 
مس��ابقة رم��ي الثقل ف��ي فئة 

f56 واخ��ر فض��ي برم��ي القرص  
وحصد احم��د غني نعاس ذهبية 
فعالي��ة رم��ي الق��رص لقص��ار 
القام��ة فئة 39 محطم��ا الرقم 
العاملي الس��ابق وحل بعده جراح 
نصار وتقلد الفضية بفئة قصار 

القامة 40.
اوس��مة العاب القوى هي االكثر 
بريقا في سماء بطولة غرب اسيا 
للمعاقي توزعت بواقع 4 ذهبيات 
وثمانية فضيات ونحاسية واحدة 
وينتظ��ر ان ي��زداد الرصي��د امللون 
اليوم مبشاركة العديد من ابطال 

وبطالت الفعاليات. 
الرباع علي موحان لم يترك مولد 
حصاد االوس��مة ب��ال حمص في 
اول اطالل��ة له ف��ي بطولة غرب 
اسيا ليتوج بذهبية وزن 54 كغم 
الذي ج��رى بطريقة دم��ج االوزان 
املشاركة كافة لقلة املتنافسي 
وكان االول من بي 5 رباعي رافعا 
142 كغ��م وس��تضاف اوس��مة 
اخرى ان ش��اء اهلل عب��ر الرباعي 
رسول كاظم وحسن كرم ومحمد 
عباس وس��الم محمد كرمي وهزار 

كاظم وعلي فاضل.
ذهبي��ة  ين��ال  موس��ى  س��عيد 

الطاولة
حصاد رياضة الباراملبية كان وفيرا 
ايض��ا في لعب��ة تن��س الطاولة 
ابتسم للرياضي العراقي سعيد 
باملس��ابقة  ف��از  ال��ذي  موس��ى 
الفردية وتقلد الذهبية ونالت جنالء 
عماد فضية فئتها وجاءت هديل 

عل��ي ثالثة وظفرت بالنحاس��ية 
واضاف مصطفى جواد نحاسية 
الفعالية وسيشارك  بهذه  اخرى 
منتخبين��ا للرجال والنس��اء في 

البطولة الفرقية.
اله��دف  ك��رة  منتخ��ب  ابل��ى 
للمكفوف��ي الب��الء احلس��ن في 
مشاركتهم احلالية واجتازوا فرق 
ليتربعوا  بج��دارة  مجموعته��م 
عل��ى الص��دارة بع��د ف��وز على 
س��لطنة عمان بنتيجة 12هدف 
مقاب��ل هدفي وعلى فلس��طي 
14 /6 والتغل��ب عل��ى نظيره��م 
القط��ري 10 مقابل ه��دف واحد 
وس��يخوض مب��اراة مهم��ة مع 
املتأهل الثاني من اجملموعة االخرى 
التي تضم االمارات والس��عودية 

والكويت واالردن.
سلة الكراسي في املربع الذهبي

تأهل منتخب سلة الكراسي الى 
الدور نص��ف النهائي من بطولة 
الع��اب غ��رب اس��يا للمعاق��ي 
بعد ف��وزه عل��ى نظي��ره االردني 
بفارق كبير م��ن النقاط بنتيجة 
70 نقط��ة مقاب��ل 31 متص��درا 
مجموعته واجاد معظم الالعبي 
ف��ي اداء دوره��م في املي��دان كان 
ابرزهم قائد الفريق رعد جاس��م 
الذي س��جل 5 ثالثي��ات في هذه 
املب��اراة وس��بقها بث��الث ثالثيات 

امام الفريق السعودي.

* موفد االحتاد العراقي للصحافة 
الرياضية
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»المصارعة« يتلقى 
دعوة من أميركا

تسمية 3 العبين للمشاركة 
في بطولة العالم بالجمناستك

»األثقال« إلى إيران

الديوانية ـ رحيم عودة*
تلقى االحتاد املرك��زي للمصارعة دعوة من نظيره 
االميركي للدخول في معس��كر تدريبي مشترك 
يقام في اميركا في حزيران املقبل.. اعلن ذلك امي 
س��ر االحتاد العراقي املركزي شعالن عبدالكاظم، 
وقال: ان االحتاد س��يعقد اجتماعا خالل االسبوع 
احلالي س��يتم من خالله مناقشة الدعوة، فضال 

على املنهاج السنوي للموسم احلالي.
 واك��د عبدالكاظم: ان االحتاد الدولي اعتمد ثالثة 
حكام دولي��ي من العراق كح��كام أوملبيي، وهم 
علي محمد صيوان وهادي حسن اسماعيل وعلي 
قاس��م، بالنظر للمس��توى املميز ال��ذي قدموه 
وقيادته��م الناجح��ة لنزاالت البط��والت القارية 
واالوروبية والعاملية، وغيرها من البطوالت الدولية 
االخ��رى، وه��و اعلى ت��درج عاملي، كم��ا مت اعتماد 
احلك��م الدولي مضر اديب حكم دولي درجة اولى، 
ومس��لم ارزيج حكم دولي درجة ثانية. مؤكداً: ان 
اعتم��اد احلكام العراقيي يعد اجنازاً كبيراً لرياضة 
املصارع��ة العراقي��ة الت��ي تنتظره��ا الكثير من 
االستحقاقات الدولية خالل املوسم احلالي الذي 
س��يكون زاخ��راً بالبط��والت احمللي��ة، اضافة الى 

الدورات التدريبية والتحكيمية.

* املنسق اإلعالمي الحتاد املصارعة

بغداد ـ مؤنس عبداهلل*
أكد امي س��ر االحتاد املركزي للجمناستك الدكتور 
اسماعيل ابراهيم: ان ثالثة العبي سيمثلون العراق 
في منافسات بطولة كأس العالم للرجال والنساء 
الت��ي من املقرر ان تنطل��ق فعالياتها في جمهورية 
اذربيجان ما بي الس��ادس عش��ر والتاسع عشر من 
ش��هر اذار املقب��ل، ومبش��اركة عدد كبي��ر من اقوى 

وافضل املنتخبات العاملية برياضة اجلمناستك.
وب��ينّ ابراهيم: ان الالعبي الثالثة الذين س��يمثلون 
العراق في املنافسات العاملية هم: احسان زياد الذي 
من املؤمل ان يشارك في منافسات ستة اجهزة هي 
االرضية واملقاب��ض واحللق والقفز واملت��وازي واخيرا 
العقلة، وياس��ر عمار الذي سيشارك في منافسات 
ثالثة اجهزة ه��ي املقابض واملتوازي والعقلة، واخيرا 
الالعب علي س��عدي الذي من املقرر ان يش��ارك في 
منافس��ات جه��ازي القف��ز واالرضي��ة. مضيفا: ان 
الالعبي الثالثة من املزمع ان ينتظموا في معسكر 
تدريب��ي خارجي يقام ف��ي العاصم��ة االذربيجانية 
باكو، على ان يس��تمر ملدة تتراوح ب��ي 10-15 يوما، 
وذلك من اجل التحضير واالس��تعداد بشكل امثل 
قبل املشاركة في منافس��ات بطولة كأس العالم 

الشهر املقبل.

* إعالم األوملبية

بغداد ـ الصباح الجديد:
يش��ارك االحتاد املركزي لرفع  االثقال ببطولة الفجر 
الدولية التي س��تقام ف��ي ايران )االه��واز( في الرابع 
م��ن آذار املقبل. وذك��ر محمد مزعل، رئي��س االحتاد: 
ان رباعي اثني سيش��اركان ف��ي البطولة املعتمدة 
م��ن قبل االحتاد الدولي للعب��ة.. على صعيد متصل 
تنطل��ق ف��ي الثاني م��ن الش��هر املقبل ف��ي قاعة 
التأميم بطولة أندية العراق الناشئي، وتستمر ملدة 

يومي.

بغداد ـ الصباح الجديد:

ح��ددت جلنة املس��ابقات في احتاد 
الك��رة يوم غ��ٍد اجلمع��ة، موعدا 
النطالق ال��دور األول م��ن مرحلة 
إي��اب دوري ك��رة الق��دم املمت��از. . 
وم��ن املق��رر أن ينطل��ق ال��دوري 
بإقام��ة س��ت مباريات  ي��وم غٍد، 
حيث يواجه فريق احلسي ضيفه 
املين��اء فيما يواج��ه القوة اجلوية 
نظي��ره  زاخو  ويحل احل��دود ضيفاً 
على كرب��الء ويس��تضيف بغداد 
عل��ى ملعب��ه الس��ماوة ويتقابل 
نف��ط اجلن��وب مع نفط ميس��ان 
عل��ى  ملعب ال���ول  فيم��ا يالقي 
النجف فريق البحري على ملعب 
الثاني. ويشهد اليوم التالي إقامة 
املباري��ات الث��الث املتبقي��ة حيث 
يواج��ه الش��رطة غرمي��ه الطلبة 
ويالعب   النفط على ملعبه نفط 
الوس��ط ويواجه الكهرباء نظيره 
الزوراء، في حي ل��ن يلعب الكرخ 

في هذه اجلولة. 
وقال مدير جلنة املسابقات شهاب 
أحم��د ف��ي تصريح��ات صحفية 
إن فريق��ي ال��زوراء والق��وة اجلوية 
يخوض��ان مباريات اجلولتي األولى 
والثانية فيما ستؤجل مباراتهما 
في اجلولة الثالثة التي تقام يومي 
اخلامس والس��ادس من شهر   اذار 
املقب��ل الرتباطهم��ا باملش��اركة 

كأس االحتاد االسيوي.
يذكر ان ن��ادي النفط تصدر الدور 
40 نقط��ة يلي��ه  األول برصي��ده 
نفط الوسط باملركزالثاني برصيد 
37 نقط��ة مع مباراة مؤجلة أمام 
القوة  اجلوية، وح��ل الزوراء باملركز 

الثالث برصيد 35 نقطة.
ويحل فريق نفط الوس��ط ضيفا 
على فري��ق النفط، يوم الس��بت 
املقب��ل، ضم��ن منافس��ات الدور 
األول م��ن املرحلة الثاني��ة لدوري 
الكرة. وقال عضو الهيئة االدارية 
لنادي نفط الوس��ط ف��راس بحر 
العلوم في تصريح��ات صحفية: 

تع��د  املقب��ل  الس��بت  »مب��اراة 
بالنس��بة لنا مباراة اخليار الواحد، 
حي��ث نس��عى للف��وز دون غي��ره 
وحص��د النق��اط الث��الث النه��ا 
مباراة ص��دارة، وس��ترفع رصيدنا 
للتساوي مع فريق النفط متصدر 

الترتيب«.
الفريق��ي  »تق��ارب  وأوض��ح:   
ومالحقتنا لفري��ق النفط يجعل 
املباراة بس��تة نق��اط ، كونها مع 
فري��ق منافس وبالتال��ي علينا أال 
نفرط بفرصة الصدارة ، ال س��يما 
وان الفوز في بداية املرحلة الثانية 
ايجاب��ي  انع��كاس  ذو  س��يكون 
على مس��يرة الفريق في املرحلة 
الثانية، وس��يكون مح��ط تقدير 
من وزارة النفط الراعية للفريقي 

املتباريي«.. واش��ار الى ان تسمية 
املدرب عب��د الغني ش��هد مدربا 
للمنتخ��ب االوملبي ل��م يؤثر على 
مس��يرة الفري��ق ، ك��ون الالعبي 
يحرص��ون على مواصل��ة النتائج 
اإليجابية ، وسيكون هناك جلسة 
مع املدرب شهد حول ارتباطه مع 
املنتخب االوملبي ملناقش��ة جميع 

التفاصيل.
 يش��ار إل��ى أن النف��ط يتص��در 
قائم��ة ترتي��ب االندي��ة برصي��د 
40 نقط��ة، فيم��ا يواص��ل نفط 
 37 برصي��د  الوس��ط مالحقت��ه 
نقط��ة في املركز الثان��ي.. وأنهى 
فري��ق النف��ط متص��در املرحل��ة 
االولى للدوري املمتاز لكرة القدم، 
معسكره التدريبي الذي اقيم في 

التركية، حتضيراً  انطالي��ا  مدينة 
ملنافسات املرحلة الثانية ،واستمر 
ملدة اسبوعي.. وقال مدرب الفريق 
حس��ن احم��د: »فريقن��ا ف��ي أمت 
اجلاهزية للدخول في منافس��ات 
املرحلة الثانية من الدوري املمتاز، 
بعد ان استفدنا من فترة التوقف 
بي املرحلتي، إلقامة معس��كرنا 
التدريبي، والعودة بقوة الى الدوري 
احملل��ي، بع��د ان تصدرن��ا مرحلته 

األولى بتفوق بشهادة اجلميع.
 وأش��ار إلى أن الفري��ق وصل الى 
بغداد، بع��د ان اكملن��ا البرنامج 
التدريب��ي الذي وضعن��اه ، وبواقع 
صباحي��ة  تدريبيت��ي  حصت��ي 
ومس��ائية، تخللتهما محاضرات 
منها،  لالستفادة  ونظرية  علمية 

اضاف��ًة ال��ى خ��وض 4 مباري��ات 
جتريبية، حي��ث تعادلنا في املباراة 
االول��ى م��ع ردي��ف فري��ق دينامو 
كييف االوكراني بهدف ملثله، في 
مباراة قوي��ة تقدم فيه��ا الفريق 
االوكران��ي به��دف، وتعادلن��ا في 
الشوط الثاني بهدف وليد كرمي«.

وتابع: »خس��رنا في املباراة الثانية 
بهدف دون رد جاء في الدقيقة 91، 
من نادي دينامو ميتالوف احد اندية 
الدرج��ة املمت��ازة االوزبكي��ة، وفي 
املب��اراة الثالثة تفوقن��ا على فريق 
كامر س��بورت الترك��ي احد اندية 
الدرجة الثالثة برباعية من دون رد، 
وفي املباراة الرابعة واالخيرة متكنا 
من الفوز على نادي شرشيف ثالث 
ال��دوري االوكراني، بثالثية نظيفة، 

تعاقب على تسجيلها مصطفى 
جودة وعلي سعد ومحمد داود«.

وأوضح أن موسمه احلالي مع نادي 
النف��ط يعتبر اس��تثنائياً، بعد ان 
وصل العبي��ه الى مس��توى كبير 
من االنس��جام، مضيًف��ا: »الثقة 
الكبي��رة التي أعطيت الى العبينا 
ات��ت بثمارها، من خالل منافس��ة 
الفرق اجلماهيري��ة الكبيرة، والتي 
متتلك العبي محترفي من الطراز 
االول، لكننا متكنا بالعبينا الشباب 
من الوقوف نداً له��م، بل والتفوق 
عليه��م، وم��ا تصدرن��ا للمرحلة 
االول��ى من الدوري املمت��از اال دليل 

على ما ذهبنا اليه«.
من جانبه، عاد فريق الزوراء، مساء 
أول أمس، للعاصم��ة بغداد قادما 
من العاصم��ة القطري��ة الدوحة 
بعد ان خ��اض مبارات��ه األولى في 
بطولة كأس االحتاد االس��يوي ضد 
الس��ويق العمان��ي والت��ي انتهت 

بالتعادل السلبي.
 وق��ال املنس��ق االعالم��ي للنادي 
عبد الرحمن رشيد، في تصريحات 
سيباش��ر  الفري��ق  إن  ل  خاص��ة 
تدريبات��ه اليومي��ة مس��اء أم��س 
اس��تعدادا للدور االول من املرحلة 
الثاني��ة ل��دوري العراق��ي، حي��ث 
يواجه فريق الكهرباء يوم السبت 
املقبل في ملعب الشعب الدولي. 
وأضاف: »نتيجة التعادل بال ش��ك 
لم ترض طموحاتن��ا، إال أن املباراة 
االول��ى دائم��ا م��ا تك��ون مغلفة 
بتحفظ من قبل الفريقي وبالتالي 
يتأثر الفريقان نتيجة حساس��ية 
مب��اراة االفتت��اح«، الفًت��ا إل��ى أن 
الفري��ق تأث��ر بغياب قائ��د الفريق 
عالء عبد الزهرة نتيجة خطأ اداري 
ح��دث في نظام دخ��ول دولة قطر 
مما عطل الالعب ول��م يتمكن من 
املشاركة..  وأكد أن الفريق سيركز 
على مباراة السبت في الدوري من 
أجل مواصلة س��عينا للمنافسة 
على صدارة الدوري.. يش��ار إلى أن 
ال��زوراء يحتل املركز الثالث برصيد 

35 نقطة.

المرحلة الثانية لدوري الكرة تبدأ غدًا

النفط يسعى لتعزيز الصدارة على حساب الوسط.. السبت

جانب من الدوري املمتاز

عقيل جبار مع الشبالت

»غليزر« راضية على عمل المدرب البرتغالي

لندن ـ وكاالت:

يظهر جلياً أننّ إدارة نادي مانشستر يونايتد 
اإلنكلي��زي راضية ج��داً بالعمل الذي يقوم 
به املدي��ر الفني للفري��ق، البرتغالي جوزيه 
مورينيو، في أول موسم له مع »الشياطي 
احلم��ر«، بحي��ث أف��ادت تقاري��ر صحفي��ة 
بريطانية ع��دة، أننّ عائلة«غليزر« تريد متديد 
عق��د امل��درب البرتغال��ي إل��ى غاية صيف 

.2022
وقالت صحيفة »صنداي وورلد« البريطانية 
أننّ إدارة اليونايت��د معجب��ة بنح��و كبي��ر 
بالعم��ل ال��ذي يقوم ب��ه موريني��و في أول 
موسم له ب� »أولد ترافورد«، على الرغم من 
احتالل الفريق للمركز الس��ادس في ترتيب 

بطولة »البرميييرليغ«.
وأضاف��ت: »االتف��اق ال��ذي يس��ير اآلن هو 
متدي��د عقد مورينيو الذي ينتهي في 2019، 
إل��ى عام 2022، حيث يأمل مس��ؤلو املانيو 
في بناء أس��رة إدارية جديدة ف��ي النادي«.. 

وتابعت: »مورينيو س��يرحب بذلك، خاصة 
أنه سبق وأعلن بأنه حريص على البقاء في 

مانشستر يونايتد لفترة طويلة«.
وكان موريني��و ق��د وق��ع عقد مدت��ه ثالث 
س��نوات مع مانشس��تر يونايتد في يونيو 
آخ��ٍر،  لع��اٍم  التمدي��د  خي��ار  م��ع   ،2015
براتب س��نوي يق��در بعش��رة ماليي جنيه 

إسترليني.
لكن وبحس��ب مصادر صحفية، فانه وبعد 
إجراء محادثات بي عائلة غليزر األمريكية، 
مالك��ة ن��ادي مانشس��تر يونايت��د، واملدير 
التنفيذي للفريق، إد وودوارد، سيتم حتسي 
ه��ذا العقد ليمتد حتى 2022 بزيادة قدرها 

مليوني جنيه إسترليني.
ولن تكتف��ي إدارة نادي مانشس��تر يونايتد 
مبكافأة متديد العقد، فسوف تُكافئه مبكافأة 
أخرى تتمثل في اإلش��راف على مبلغ مليار 
جنيه إس��ترليني املرصود إلجراء الصفقات 
اجلديدة خالل خمس سنوات ،بدًءا من سوق 

االنتقاالت الصيفية القادمة.
وم��ن املتوقع مطالبة ن��ادي أتلتيكو مدريد 

اإلس��باني مبلغ 100 مليون يورو لتس��ريح 
املهاجم الدولي الفرنسي أنطوان غريزمان 
لالنضمام ملانشس��تر يونايت��د، كما يراقب 
موريني��و عن كثب تط��ورات موهب��ة نادي 

موناكو الفرنسي تيمور باكايوكو.
يُش��ار أننّ مورينيو قد جنح إل��ى حد اآلن في 
تأهيل مانشستر يونايتد إلى الدور النهائي 
من مسابقة كأس رابطة األندية اإلنكليزية 
احملترفة لكرة القدم ، كما ضمن التأهل إلى 
الدور ثمن النهائي من الدوري األوروبي لكرة 
القدم بعد فوزه على سانت إتيان الفرنسي 
بثالثية نظيفة في مباراة ذهاب دور ال� 32 ، 
اخلميس املاضي، كما ال تفصله س��وى أربع 
نقاط عن املركز الثاني في الدوري اإلنكليزي 

املمتاز.
واعت��ذر البرتغال��ي جوزي��ه موريني��و املدير 
الفني لفريق مانشس��تر يونايتد اإلجنليزي، 
جلماهي��ر فريق��ه لع��دم تواف��ر العديد من 
تذاك��ر حض��ور املباري��ات خ��ارج األرض في 

إجنلترا.
وحضر 7283 مشجع للشياطي احلمر، في 

ملعب »إوود بارك«، خ��الل مواجهة الفريق 
أمام بالكبيرن روفرز في بطولة كأس االحتاد 
اإلجنلي��زي، والت��ي فاز به��ا املاني��و بنتيجة 

.)1-2(
ويُعد أقص��ى ع��دد للتواجد ف��ي املباريات 
خارج األرض للجماهير 3 آالف مقعد فقط، 
أو نس��بة %10 م��ن املقاعد لو قلت س��عة 
امللعب عن 30 ألف مشجع.. وقال مورينيو، 
 »BT Sport« لقن��اة  تصريحات��ه  خ��الل 
البريطانية، عقب اللق��اء: »أريد أن أقول إن 
اجلماهير خيالية بالتأكيد«.. وأضاف مدرب 
تشيلس��ي وري��ال مدريد الس��ابق: »لذلك 
أعتذر لهم، نظرًا لع��دم تواجد العديد من 
التذاك��ر في املباريات خارج األرض«.. وواصل 
مدرب بورتو وإنتر ميالن السابق: »أعتقد أن 
احلكام كان��وا هادئي وحافظوا على س��ير 

املباراة، والتي كانت حتت السيطرة«.
وحس��م الش��ياطي احلمر، تأهلهم للدور 
ربع النهائ��ي من البطولة عق��ب االنتصار 
باألمس، ليواصل رج��ال مورينيو الصراعات 

حلصد لقب هذا املوسم.

تقرير

مانشستر يونايتد يكافئ مورينيو بتمديد العقد وبمليار جنيه استرليني

مورينيو

مفكرة الصباح الجديد

أياكس ـ وارسو

فيورنتينا ـ مونشغالدباخ
ليون ـ آلكمار

روما ـ فياريال
9:00 مساًء

11:05 مساًء
11:05 مساًء

9:00 مساًء

الدوري األوروبي

عقيل جبار: إنجاز كرة الطاولة
 في غربي آسيا تأكيد للجدارة

19 وسامًا ملونًا للعراق في ألعاب غربي آسيا

»الصاالت« يواصل معسكره في مصر



ليس��ت  "التفاه��ة"  نظ��ام 
اجلمل��ة أو العب��ارة أو الش��عار 
الذي اخترته أنا العبد املسكني 
لك��ي أص��ف به نظ��ام احلكم 
الس��ابقة  األنظمة  أو  احلال��ي 
العقود  املتعاقب��ة على م��دى 
والق��رون املاضي��ة، وإمنا "نظام 
 )Mediocratie( التفاه��ة" 
الذي نقص��ده هو عنوان كتاب 
الكندي  الفيلس��وف  أطلق��ه 
املعاص��ر أالن دونو، هذا الكتاب 
الدني��ا وأقامها  ال��ذي ش��غل 
ول��م يقعدها من��ذ طرحه في 
املكتب��ات وال��ى يومن��ا ه��ذا، 
حيث حظي باهتمام املفكرين 
واملهتمني في شؤون السياسة 
والفلسفة  واجملتمع  واالقتصاد 
والثقاف��ة وغيره��م.. في أرض 

اهلل الواسعة.
ب��اب  فت��ح  التفاه��ة..  نظ��ام 
م��ن  الكثي��ر  عل��ى  النق��اش 
بواطن األمور واخلفايا والقضايا 
واالزدواجي��ات  واإلش��كاليات 
التي نعيشها ونتعايش معها 
في السراء أو الضراء.. وما الذي 
"التافه��ون"  ويفعل��ه  فعل��ه 
وبأحالمن��ا  ومبصائرن��ا  بن��ا 
ومجتمعاتنا.. ولهذا يقول دونو 
"ربح التافهون احلرب، وسيطروا 
على عاملنا وبات��وا يحكمونه"، 
يع��زو  الت��ي  األس��باب  وم��ن 
"دونو" ذلك إليها تغير مفهوم 
يقول  اجملتمع��ات.  ف��ي  العمل 
"إن »املهن��ة« صارت »وظيفة«، 
صار ش��اغلها يتعام��ل معها 
كوسيلة للبقاء ال غير، ميكن أن 
تعمل عشر ساعات يومياً على 
وضع قطعة في سيارة، وأنت ال 
جتيد إصالح عطل بس��يط في 
سيارتك، ميكن أن تنتج غذاًء ال 
تقدر على شرائه، أو تبيع كتباً 
ومج��الت وأن��ت ال تق��رأ منها 

سطراً"!
وع��ن تأثير أنظم��ة احلكم في 
"دونو"  "التفاهة" يضرب  دعم 
مثالً أنه عندما جاء التكنوقراط 
احلك��م،  إل��ى  بريطاني��ا  ف��ي 
اس��تبدلوا السياس��ة مبفهوم 
»احلوكمة«، واس��تبدلوا اإلرادة 

»املقبولية  مبفهوم  الش��عبية 
اجملتمعي��ة«، واملواط��ن بكلمة 
»الش��ريك«، ف��ي النهاية صار 
الش��أن العام تقنية »إدارة«، ال 
منظوم��ة قيم وُمث��ل ومبادئ 
ومفاهيم عليا،  وصارت الدولة 

مجرد شركة !
أما كي��ف ميكن مواجهة نظام 
التافهني..؟ يقول دونو: "ما من 
وصف��ة س��حرية، فاحلرب على 
لنظ��ام  أدت خدم��ة  اإلره��اب 
التافه��ني، جعل��ت الش��عوب 
تستس��لم إلرادات مجموعات، 
أو حت��ى ألش��خاص، كأنه��م 
ميلك��ون عناي��ة فوقي��ة، ب��دل 
أن تك��ون تل��ك احل��رب فرص��ة 
لتستعيد الشعوب قرارها، إنه 
خطر »ث��ورة تخديرية« جديدة، 
غرضها تركيز حكم التفاهة."

ونحن نق��ول إن أصابت نظرية 
"دون��و" أو أخطأت يبقى الواقع 
عل��ى األرض ه��و ال��ذي يفرض 
نفسه على طبيعة اجملتمعات!

وأنا أحتدث مع صديقي عن هذه 
النظري��ة العصرية طلب مني 
ب��دوره تعريف��اً ل��� "التفاهة" 
فقلت له: إنها ليست "مفردة" 
جديدة أو مبتكرة، حتى أجتهد 

أن��ا في تفس��يرها بل 
إن مجتمعن��ا كما 

هذه  ي��ردد  تعرف 
املفردة كلما رصد 
حال��ة أو تصرف��اً 

سلبياً من شخص 
أو  باحلم��ق  يتص��ف 
أو  أوالتفاهة  احلق��ارة 
الش��خصية  ضعف 
فيقول��ون مثال "هذا 

شَكد تافه"!
أم��ا أن��ا فأج��د أن من 
تنتق��د  أن  التفاه��ة.. 

ما..  أو قضية  موضوع��اً 
وأنت جته��ل حقائق األمور 

وال متتل��ك أوليات املوضوع !، 
كذلك فإن من "التفاهة" أن 
تخرج في تظاهرة أو مسيرة 
احتجاجي��ة.. وأن��ت ال تعرف 

الدواف��ع واجله��ات التي تقف 
وراءها ..!

 ومن التفاه��ة.. أن يبّح صوتك 
وأن��ت تهت��ف أو تق��وم بترديد 
الش��عارات م��ن دون أن تع��رف 

مغزاها أو معناها !
ت��ردد  أن  "التفاه��ة"  وم��ن 
الت��ي  الكلم��ات  كالببغ��اء.. 
أن  دون  م��ن  اآلخ��رون  يردده��ا 
تكلف نفس��ك عن��اء مراجعة 
والتأكد من صحتها  فحواها.. 

أو عدمها !
ومن "التفاهة" أيضا.. أن تتقافز 
وترق��ص على "ح��س الطبل" 
وأن��ت ال تعرف أنغام الطبل وال 

من هو الضارب عليه !
وم��ن "التفاه��ة".. أن تتح��ول 
الكثي��ر م��ن وس��ائل اإلع��الم 
والصحف الى وس��ائل لالبتزاز 
والتشهير والتسقيط والقذف 

والذم !
وم��ن "التفاه��ة" أن تضطرك 
"رئيس  ال��ى مح��اورة  األق��دار 
حتري��ر" ل��م ميس��ك قلم��اً في 
حياته.. وال يتقن من الصحافة 
س��وى لغة الش��وارع اخللفية 

والسطحية..!

• ضوء
قفز "التافهون" الى السطح، 

فس��قط 
 " ن مل��و حلا ا "

منه!

نظام التفاهة!

عاصم جهاد

رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

صحيفة يومية سياسية مستقلة
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جمال جصاني

ب��ني آون��ة وأخ��رى تندل��ع االش��تباكات بني معس��كري 
اإلسالمويون )رسمي وشعبي) من جهة، وأفراد وجماعات 
مش��تتة ال حول وال قوة لها من جهة أخرى؛ حول مسألة 
احلقوق واحلريات الفردي��ة املنتهكة من قبل الطرف اآلخر 
املس��تند الى إرث عتيد من "احلمالت اإلميانية" ومحاكم 
تفتي��ش املؤمياءات املنفلت��ة. مرة حول نش��اطات فنية 
يراها الطرف األول خادش��ة حلياء األمة وثوابتها )س��يرك 
البص��رة على س��بيل املثال ال احلصر) وأخ��رى جّراء صدور 
تش��ريعات وقرارات متنع بيع وعرض املشروبات الكحولية، 
وأخرى حول حجاب "القوارير" واألزياء الش��رعية الواجب 
ارتدائها، وغي��ر ذلك الكثير من اجلبه��ات التي تفتح هنا 
وهن��اك حول مثل تلك القضاي��ا، التي تنتهك حياء وزهد 

وتقوى الطرف األول..؟!
إن التجرب��ة ق��د برهنت ومبا ال يقبل الش��ك، ب��أن جميع 
مدارس اإلس��الم السياسي، بشتى عناوينها وتسمياتها 
وادعاءاته��ا، ال احمللية واإلقليمية وحس��ب، ب��ل حتى من 
ول��د وترعرع في الغ��رب وأصقاع العال��م األخرى، وانضم 
لتنظيماته��ا وواظب عل��ى حضور نش��اطاتها العبادية 
والعقائدية؛ قد حتصن بنحٍو ال ميكن أن تتسلل اليه عدوى 
احلري��ات الفردية، والت��ي يعدها الكثي��ر منهم بوصفها 
"فس��اداً في األرض" وعدواناً على اهلل ورس��وله. صحيح، 
إنه��م يتراجعون أحياناً عن بع��ض خطواتهم وقراراتهم 
في هذا اجملال، حتت ضغط ما تبقى من ردود فعل طبيعية 
حول تلك االنتهاكات للحقوق واحلريات؛ لكن ذلك ال يعني 
أنهم قد أذعنوا لهذا األمر، ألنهم سيعيدون الكرة الى ما 
ال نهاية حتى يحققوا الفردوس املفقود، عبر حتش��يد ما 

يكفي من قوة ضاربة متحق عدو اهلل وعدوهم..
يقول��ون إن عصاب��ات داعش اإلجرامية ال متثل اإلس��الم، 
وه��ي عبارة صحيحة ولك��ن يراد بها باط��ل، ألن داعش 
ال ميكن أن متثل اإلس��الم كدين ومش��وار طويل مع عيال 
اهلل وقضاياهم، لكن اإلس��الم كدين ش��يء واإلس��الم 
السياس��ي كآيديولوجي��ة ونش��اط يه��رول بش��غف 
للوليمة ش��يء آخر، وقد أحلق األخير؛ أبلغ الضرر بقضايا 
ومصائر ش��عوب هذه األوطان املنكوب��ة، وداعش مثلت 
أعل��ى مراحل اإلس��الموية، أما الذين يدع��ون االختالف 
عنه��ا، فاختالفه��م ليس في األه��داف النهائية بل في 
س��بل وآليات الوصول لتلك الغايات. ميكن التعرف على 
ما يضمره اإلس��المويون من شتى الرطانات والسرديات، 
من خالل موقفهم من )العلمانية) والتي يعّدونها عدواً 
ل��دوداً، مما جعلهم يصفونها بأبش��ع وأقب��ح األوصاف، 
وهي املنظومة التي أهدت عيال اهلل، كل هذه الش��رائع 
واملدونات التي انتصرت لكرامتهم وحقوقهم وحرياتهم 
بع��د انتظار طوي��ل، وهي بريئ��ة كبراءة الذئ��ب من دم 
يوس��ف، من كل م��ا ألصقوه بها م��ن موبقات وتهم ال 

عد لها.
كل شعوب وأمم هذا العالم الذي حولته الثورات العلمية 
والقيمي��ة الى قري��ة، يتفقون على حقيق��ة أن احلريات 
الفردية لم تتحقق بهذا الش��كل الواسع والعميق، إال 
بع��د أن ظهرت العلمانية وس��ادت، وه��ي بريئة من كل 
تعص��ب وانحياز، حي��ث تنظر بحي��اد تام ال��ى اختالف 
الن��اس وتعدديتهم وتنوع أفكاره��م واعتقاداتهم، ومن 
دونها تعجز النظم السياسية والقانونية من النهوض 
مبهمة الدفاع عن احلقوق واحلريات الفردية التي تش��كل 
أساس ازدهار واس��تقرار اجملتمعات والدول احلديثة، وهذا 
ما ال تطيقه اجلماعات التي صادرت الدين بشعار دمارها 

الشامل )اإلسالم هو احلل)..!

اإلسالمويون 
والحريات الفردية

ومضــة

كاريكاتري ـ  عاصم جهاد

تعزية
بنعى مجلس القضاء األعلى 
فقيده الراحل السيد "عاجد 
محكم��ة  قاض��ي  هات��ف" 
التميي��ز االحتادي��ة الذي وافاه 

األجل بعد مرض عضال
والذك��ر  الرحم��ة  للفقي��د 
الطي��ب وألهل��ه وذويه الصبر 

والسلوان
)إنا هلل وإنا إليه راجعون(

القاضي
فائق زيدان
رئيس مجلس القضاء األعلى

كركوك - الصباح الجديد:
انطلقت فعاليات مهرجان "كركوك تقرأ" 
وال��ذي اقامه البيت الثقافي في كركوك، 
بالتع��اون مع احتاد ادب��اء وكتاب احملافظة، 
ومؤسس��ة اليمامة لالع��الم، وكتاب بال 

حدود، وجريدة درة االدب، ورابطة افق.
جاء ه��ذا املهرجان الكبي��ر بدعم من دار 
سطور للنش��ر، التي زودت كركوك بأكثر 
من 4000 كتاب ألصدارات ادبية، وثقافية، 
واجتماعية، وباللغتني العربية واالجنليزية، 
اضافة الى مش��اركة عشرات املتطوعني 

الشباب من كال اجلنسني.
م��ن  لع��دد  تتويج��ا   املهرج��ان  اقي��م 
اإلجتماع��ات، واللق��اءات املكثف��ة، التي 
عقده��ا البي��ت الثقاف��ي ف��ي كرك��وك 
م��ع مجموعة م��ن االحت��ادات، والنقابات، 

ومنظمات اجملتمع املدني.
وبدأت مراسيم املهرجان بكلمة االعالمي 
فراس احلمداني، اعقبها كلمة مدير البيت 
الثقافي يوس��ف طيب صالح، وباللغتني 
العربي��ة والكردية، عبر فيها عن س��روره 
بهذا التعاون املثمر بني اغلب املؤسسات 

الثقافي��ة، واالدبي��ة، واالعالمي��ة، مؤكدا 
دعمه الكامل على ان يكون هذا املهرجان 
هو البذرة االولى، لتأسيس شارع الثقافة 

على غرار شارع املتنبي.
فيم��ا قدم ش��كره لدار س��طور للنش��ر 
وجميع املؤسسات املش��اركة، والداعمة 
الجناح ه��ذه الفعالية التي تع��د امنوذجا 

حقيقيا للتعايش السلمي.

بعدها القى السيد ستار محسن كلمة 
دار س��طور، والتي اكد فيها على: رغبة 
هذه الدار باالستمرار في دعم نشاطات 
كركوك االدبية، والثقافية، الن كركوك 
تستحق كل االحترام والتقدير، شاكرا 
حف��اوة االس��تقبال، والتنظيم العالي 

لهذه الفعالية املتميزة.
واش��تركت جمي��ع اجلهات املش��اركة 

ف��ي تنظيم املهرجان في قص ش��ريط 
االفتت��اح الرس��مي للفعالي��ات، لتبدأ 
مرحل��ة مهم��ة وجدي��دة ف��ي تاري��خ 
كركوك الثقافي واالدب��ي. ولم تقتصر 
فعاليات املهرجان على معرض الكتاب 
فحسب، بل تنوعت النشاطات الفنية، 
ثالث��ة  ومنه��ا  واالبداعي��ة،  واالدبي��ة، 
مع��ارض للف��ن التش��كيلي، ومعارض 
للصور الفوتوغرافية، ومعرض لالعمال 
واالش��غال اليدوي��ة الفلكلوري��ة ل�30 
املناط��ق  م��ن  النازح��ات  م��ن  فنان��ة 

الساخنة.
كما تضمن مهرجانا للش��عر، والرسم 
احلر، وعزفا للفرق املوس��يقية املتعددة، 
اضافة الى نشاطات طبية متعددة قام 

بها مجموعة من شباب كلية الطب.
من اجلدير بالذكر، ان الفعاليات اقيمت 
ف��ي اح��دى احلدائق العام��ة، وقد القت 
حض��ورا منقط��ع النظي��ر م��ن قب��ل 
اجلمه��ور، ف��كان بح��ق هو ي��وم نزهة 
للعائلة الكركوكية، اضافة الى التمتع 

بجمال الفعاليات املتنوعة.

انطالق فعاليات مهرجان "كركوك تقرأ"

أكثر من ثالثين فنانة نازحة تشارك باألعمال اليدوية
الصباح الجديد - رويترز:

 أظهرت دراسة حديثة أن املتزوجني رمبا يكونون بصحة أفضل 
من العزاب، أو املطلقني، أو األرامل، ألسباب من بينها انخفاض 

مستويات هرمون للتوتر، له عالقة مبشكالت صحية شتى.
وكانت أبحاث س��ابقة ربطت ما بني الزواج وبني إطالة العمر، 
وفوائد صحية أخ��رى. وقد يرجع الفضل في ذلك إلى العالقة 
الزوجية نفس��ها، أو عوامل أخرى مثل ارتفاع دخل األس��رة، أو 
وج��ود تأمني طبي أفضل، أو س��هولة احلصول عل��ى الرعاية. 
لكن الدراس��ة اجلديدة تلمح إلى فائدة أخرى محتملة للزواج 

وهي، احلد من التوتر.
وإلجراء الدراس��ة فح��ص الباحثون مس��تويات هرمون يعرف 
باس��م كورتيزول، يفرزه اجلسم عند التوتر. وشارك فيها 572 
رجال وامرأة من األصحاء، الذين تتراوح أعمارهم ما بني 21 وبني 

55 عاما.
وق��ال كبير باحث��ي الدراس��ة برايان تش��ني، وه��و باحث في 
علم النف��س بجامعة كارنيجي ميلون في بيتس��برج بوالية 
بنس��لفانيا األميركية: "تقدم نتائجنا رؤي��ة جديدة، ومهمة، 
وأولي��ة للطريقة التي تتغلغل فيه��ا عالقاتنا احلميمة "حتت 

اجللد" لتؤثر على الصحة اجلسدية."
وأضاف عبر البريد اإللكتروني "ال ميكننا اس��تخالص أي نتائج 
قوي��ة وفقا لدراس��تنا، ملعرفة كي��ف يحدث ه��ذا على وجه 
التحديد، لكن بإمكاننا التوصل لبعض التخمينات املدروسة، 

استنادا إلى أبحاث سابقة."

آخر الدراسات تؤكد أن 
المتزوجين أفضل حااًل من العّزاب

جانب من مهرجان "كركوك تقرأ"

الصباح الجديد - وكاالت:
أّك��دت الفنان��ة نيللي كرمي، 
أن مسلسلها املقّرر عرضه 
املقبل،  خالل شهر رمضان 
س��يحمل اس��م "ألعل��ى 
س��عر"، وه��و مزي��ج بني 
احلب، والغ��رام، واالنتقام، 
مبّينة أن: "املسلسل في 

رمضان مش كئيب".
وأوضح��ت ك��رمي، ف��ي 
خالل  هاتفية  مداخلة 
احد البرام��ج الفنية،  
 on" املذاع عل��ى قناة
مسلس��لها  أن   ،"E
املقبل سيكون جتربة 
مختلف��ة،  فني��ة 
ين��ال  أن  متمني��ة 
إعجاب اجلمهور في 
بش��هر  عرضه  أثناء 

رمضان املقبل .

مسلس��ل "ألعلى سعر" بطولة 
ونيلل��ي كرمي،  زين��ة،  النجمت��ني 
وأحم��د مجدي  وأحمد فهم��ي، 
علي، وسلوى محمد علي، وخالد 
كم��ال، والعديد من النجوم، وهو 
من تأليف السيناريس��ت الكبير 
"العدل  وإنت��اج  الع��دل،  مدحت 
جروب"، ومن إخراج ماندو العدل.

يذكر ان الفنانة نيللي كرمي ولدت 
ألب مص��ري، وأم روس��ية. ذهبت 
م��ع والدها وهي في السادس��ة، 
لتقيم بروسيا نحو عشرة أعوام، 
حيث انهت دراس��تها املدرس��ية 
هن��اك، ث��م ع��ادت وعائلتها إلي 
مصر عام1991، حيث اش��تركت 
ف��ي دار األوب��را املصري��ة، و بدأت 
شوطها في فن الباليه كراقصة 
بالي��ه، وكان��ت من أح��د أفضل 
راقص��ات البالي��ة ف��ي دار األوبرا 

املصرية.

نيللي كريم تؤّكد أن مسلسل "ألعلى 
سعر" هو مزيج بين الغرام واالنتقام

بغداد - الصباح الجديد:
حتت شعار نحو "مستقبل 
مستدام من خالل التعليم 
وبالتعاون  اللغ��ات"  متعدد 
مع دائرة الفنون املوس��يقية، 
أحيت دائرة العالقات الثقافية 
العامة اليوم العاملي للغة االم، 
بأصبوحة ثقافية فنية متنوعة. 

ابت��دأت االصبوح��ة بن��دوة للدكتور 
سعدون محس��ن اسماعيل بعنوان 
"التعدد اللغوي يعزز الوحدة 
الوطنية"، بني فيها 
همي��ة  أ

اللغة، والدور االستثنائي الذي تلعبه 
في نقل التراث الشفاهي، والتواصل 
بني االفراد، ومؤكدا على دور التعليم 
املتع��دد للغ��ات ف��ي تعزي��ز اللغات 
االخ��رى داخل البل��د الواح��د، ابتداًء 
من ري��اض االطفال، وحت��ى التعليم 
الثانوي، مبا يسهم في توطيد وتالحم 
فئات��ه، ومس��تعرضاً اه��م التجارب 
الناجح��ة التي طبقت ف��ي عدد من 
الن  القومي��ات،  املتع��ددة  البل��دان 
تعدد اللغات و تعدد الثقافات س��مة 

جامعة البناء الوطن. 
بعده��ا قدمت مدرس��ة املوس��يقى 
بص��وت  "بغ��داد"  اغني��ة  والبالي��ه 
الطفل��ة ت��ارة موني��كا، تاله��ا عزف 
وغناء باللغة الكردي��ة للفنان احمد 

الكردي.
حضر االصبوحة وكيل وزارة الثقافة 
دائ��رة  ومع��اون  االتروش��ي،  ف��وزي 
الدكتور  العامة  الثقافي��ة  العالقات 
علي عوي��د، واملع��اون الثقافي خضر 

خلف، وعدد من املثقفني واملهتمني.

الثقافة تحتفل باليوم العالمي للغة أالم
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