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ملحق "              " 

في هذا العدد  "أشرطة تسجيل صدام حسين" ا لحلقة 25 ص15

تواص��ل "الصباح الجديد" بالتعاون مع "دار الجمل" نش��ر وثائق أش��رطة تس��جيل صدام 
حسين/ األعمال السرية لنظام استبدادي/ 1978 – 2001 وتسلط حلقة اليوم الضوء على 
مساعي صدام لنشر مبادئ حزب البعث على مستوى الدول العربية حيث يقول : على مدى 
زمن طويل الحظتُ أن وجهة نظرنا النفس��ية قد أثرتْ علينا بشكل معاكس بطريقة ما 
أثرتْ في حكمنا الواضح وغيرتْ قناعاتنا وأحكامنا الجوهرية من يوم إلى آخر، من شهر 
إلى شهر، ومن عام إلى العام الذي يليه. هذا األمر أسفر عن مواجهات مع مفاجآت في 

تفكير رفاقنا بحيث إننا لم نعدْ قادرين على إدارة سياستنا الخارجية بصورة صحيحة ... 
أود أن أسأل عن الشعب العراقي الذي يموت اآلن بالمئات واآلالف. إنهم يضحون بأنفسهم  
يومي��ًا تحت نيران المدافع ويتش��بثون باألرض. ما الذي يتمس��كون ب��ه؟ إنها قوة مبادئ 

حزبنا.

السليمانية ـ عباس كاريزي: 
أك��د رئي��س ال��وزراء القائ��د العام 
للق��وات املس��لحة حي��در العبادي 
ان املعرك��ة ضد االره��اب مصيرية 
يغي��ر  ان  االره��اب  يري��د  ووجودي��ة 
يلغ��ي  حكم��اً  ويف��رض  احلض��ارة 
التعددية والدميقراطية وان يس��لب 
احلري��ة م��ن املواطنني، مضيف��اً ان 
العراقيني س��يردون لالرهاب الصاع 
صاعني ويبن��ون املصاحلة اجملتمعية 
ل��كل  واألم��ن  الس��لم  ويعي��دون 
املكونات، ليكس��بوا بذلك الس��لم 
قبل احلرب وان يحرروا االنس��ان قبل 

االرض.
ج��اء ذلك خ��الل كلم��ة القاها في 
الذي  اخلامس  الس��ليمانية  ملتقى 
انطلق امس األربع��اء )8 آذار 2017(، 
حتت ش��عار "مرحلة ما بعد داعش، 
إنه��اء دوام��ة العن��ف نح��و حلول 
مستدامة"، وافتتح من قبل النائب 
الثاني لالم��ني العام لالحتاد الوطني 
الكردس��تاني الدكتور برهم صالح 
بالضي��وف، معرب��اً عن  بالترحي��ب 
سعادته باالنتصارات التي حققتها 
القوات العراقية وقوات البيشمركة 
ضد تنظيم داعش وطرح تساؤال عن 
كيفية احلفاظ على الس��الم وزخم 
االنتص��ارات في العراق وضمان عدم 

تكرار ماحدث في العراق مرة أخرى.
صال��ح اتاح الكلمة لرئي��س الوزراء 
حيدر العبادي، الذي قال في كلمته 
"لق��د جئتكم م��ن املوص��ل احملررة 
احم��ل بش��ائر النص��ر ال��ى جميع 
العراقي��ني"، الذين له��م حصة من 
ه��ذا النص��ر، ال��ذي جاء بس��واعد 
االبط��ال الذي��ن يقاتل��ون االره��اب 
الذي اليري��د احلياة والعي��ش الكرمي 

للعراقيني".
العبادي اضاف ان داعش ادعت كذباً 
وزورًا انه��ا تداف��ع عن اهل الس��نة، 
ولكنه��ا ف��ي واقع االم��ر قتلت من 
اهل الس��نة اكثر من أية فئة أخرى 
في البالد، ودمرت مناطقهم والبنى 
التحتي��ة بكلف��ة وصل��ت ال��ى 35 
مليار دوالر ما عدا االضرار االنسانية 

واملادية واملعنوية. 
وأك��د العب��ادي ان الذي��ن يضحون 
بأنفس��هم في املوصل الميلكون أية 
مصلح��ة فيه��ا وال اه��ل وال اقرباء 
له��م هناك وليس��ت لديهم أراض، 
امن��ا دفاعهم هو عن العراق ، واضاف 
"انا أرى كل هؤالء الشباب ينافسون 
والف��داء يخرجون  التضحي��ة  على 
صباح��اً ويعلمون ب��أن بعضهم لن 

يعود مساء". 
تتمة ص3 

العبادي يدعو إلى توحيد القّوات المسلحة في 
قوة وطنية وأن يكون الجيش لكل العراقيين

العبادي خالل إلقاء كلمته في ملتقى السليمانية اخلامس

بغداد - أسامة نجاح:
أعلنت قيادة العمليات املشتركة 
، أم��س األربع��اء ، ع��ن قتل 139 
داعشياً بعملية استعادة مجمع 
حكومة املوصل والتوغل مبسافة 
300 متر ف��ي املدينة القدمية في 
امي��ن احملافظ��ة ، فيما كش��فت 

قي��ادة ق��وات جه��از مكافح��ة 
اإلره��اب ، ب��أن قواته��ا تقدمت 
نحو 3 أحياء في اجلانب األمين من 

املدينة. 
وقال مصدر امني رفيع املستوى 
في قيادة العمليات املشتركة إن 
"قطعات الرد السريع والشرطة 

االحتادي��ة توغل��ت 300 مت��ر في 
املدينة القدمية". 

وأَض��اف املصدر في حديث خاص 
لصحيف��ة ‘‘الصباح اجلديد‘‘ ان " 
عملية استعادة اجملمع احلكومي 
أس��فرت ع��ن قت��ل 145 إرهابياً 

وتدمير 20عجلة ملغمة . 

وأوضح املص��در الذي لم يفصح 
عن أس��مه بان"الق��وات األمنية 
نشرت املصدات واحلواجز حلماية 
بعملي��ات  وباش��رت  قواته��ا 
الدواس��ة  مناط��ق  تفتي��ش 
للكش��ف  والعكيدات  والدندان 
ع��ن مخلفات الدواع��ش متهيداً 

الستكمال عمليات التقدم". 
من جانبها كش��فت قيادة قوات 
جه��از مكافحة اإلره��اب، أمس 
األربع��اء ، ب��أن قواته��ا تقدم��ت 
نحو 3 أحياء في اجلانب األمين من 

املوصل . 
وق��ال قائد محور جهاز مكافحة 

عب��د  الرك��ن  الفري��ق  اإلره��اب 
الوه��اب ألس��اعدي لصحيف��ة 
‘‘الصباح اجلديد‘‘ إن "قوات جهاز 
نحو  اإلره��اب تقدمت  مكافحة 
ح��ي الش��هداء واملنص��ور وحي 

املعلمني بعد حترير تل الرمان ". 
تتمة ص3

القوات المشتركة تقتل 139 داعشيًا خالل عملية استعادة المجّمع الحكومي في الموصل

بغداد ـ الصباح الجديد:
اشادت تونس باالنتصارات املهمة 
التي حققها العراق في حربه ضد 
االره��اب، فيما ابدت اس��تعدادها 
وتعزي��ز  التع��اون  أط��ر  بتوطي��د 
العالق��ات الثنائي��ة املتين��ة ب��ني 

البلدين .
وذك��ر بي��ان لرئاس��ة اجلمهوري��ة 
اطلع��ت عليه "الصب��اح اجلديد" 
ان " معص��وم اس��تقبل في قصر 
السالم ببغداد اليوم وزير اخلارجية 
اجلهين��اوي  خمي��س  التونس��ي 
والوف��د املراف��ق له ، وأك��د خالل 
العم��ل  تعزي��ز  أهمي��ة  اللق��اء 

املش��ترك بني الع��راق وتونس في 
ش��تى اجمل��االت خصوص��اً تطوير 
واألمن��ي  االس��تخباري  التع��اون 
بني العراق وتون��س ومتابعة خاليا 
اإلرهاب النائمة، فضال عن العمل 
على محاربة العمل االرهابي على 
والفكري��ة  التربوي��ة  املس��تويات 

واالقتصادية".
واش��ار معص��وم بحس��ب البيان 
الى " وجود مش��تركات كثيرة بني 
الطرف��ني من املمكن اس��تثمارها 
في صالح تنشيط التعاون الثنائي 

بني البلدين الشقيقني.
تتمة ص3

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعل��ن البي��ت األبي��ض، ان الرئي��س 
االميركي دونالد ترامب سيلتقي في 
شهر اذار اجلاري رئيس الوزراء العراقي 

حيدر العبادي.
وذكر البيت االبي��ض في خبر تابعته 
"الصباح اجلدي��د"، ان "رئيس الوزراء 
املتحدة  الوالي��ات  العراق��ي س��يزور 

االميركية في شهر اذار اجلاري".
واضاف ان "العبادي سيلتقي بالرئيس 
دونال��د ترام��ب وعدد من املس��ؤولني 
االميركيني"، مشيرا الى ان "العبادي 

سيبحث مع ترامب واملسؤولني احلرب 
ضد داعش والدعم االميركي للعراق 

والعالقات الثنائية بني البلدين".
وأب��دى رئيس ال��وزراء حي��در العبادي 
خ��الل مكامل��ة هاتفية م��ع الرئيس 
األميرك��ي املنتخ��ب دونال��د ترامب، 
ف��ي 18 تش��رين اثان��ي 2016، رغبة 
الع��راق بتوس��يع آف��اق العالقة بني 
بغداد وواش��نطن، وفيما وجه ترامب 
دعوة للعبادي لزيارة الواليات املتحدة 
ولقائ��ه "قريبا"، وعد بتق��دمي "دعم 

قوي وراسخ" للعراق.

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلنت اللجنة املالية في البرملان 
، امس األربعاء، إرتفاع ديوان البالد 
 119 ال��ى  واخلارجي��ة  الداخلي��ة 

مليار دوالر.
املالي��ة  اللجن��ة  وقال��ت عض��و 
ماج��دة التميم��ي ف��ي تصري��ح 
الدي��ون  ان "مجم��وع  صحف��ي، 
الداخلي��ة واخلارجي��ة التي بذمة 
الع��راق ه��و 119 ملي��ار دوالر من 
بينه��ا 80 ملي��ار دوالر مجم��وع 

الديون اخلارجية".
ان "مجموع  التميم��ي،  وأضافت 
الديون كان��ت 107 مليار دوالر إال 
أنه بعد القرض البريطاني املقدر 

ب� 12 ملي��ار دوالر أصبح مجموع 
الديون 119 مليار دوالر".

وأعرب��ت التميمي ع��ن "تخوفها 
م��ن ان تذه��ب الق��روض األخيرة 
التي اقترضها الع��راق هذا العام 
إلعمار البنى التحتية في املناطق 

احملررة، جليوب الفاسدين".
ويعان��ي العراق من أزم��ة خانقة 
نتيج��ة انخفاض أس��عار النفط 
باألس��واق العاملي��ة، فض��الً ع��ن 
مصاريف العمليات العس��كرية 
التي تق��وم بها الق��وات األمنية 
داعش  العسكرية على عصابات 
اإلرهابية الذي س��يطر على عدد 
من محافظات العراق عام 2014.

تونس تشّيد بانتصارات
العراق وتبدي استعدادها 

للتعاون المشترك

العبادي يلتقي ترامب في 
واشنطن الشهر الجاري

ارتفاع ديون العراق
إلى 119 مليار دوالر

مفوضية الالجئين تفتتح مخيمًا
جديدًا للنازحين شرق الموصل

جهود شعبية إلغاثة نازحي أيمن 
الموصل وسط تلكؤ حكومي ودولي 23

ترجمة: سناء علي 
في تقرير مت نشره على الصحيفة 
للكات��ب الدكت��ور » فيل بالك » 
والذي اشار في تقريره الى حجم 
االنتهاكات الت��ي يتعرض اليها 
اطفال العالم وخاصة في الدول 
الت��ي تعان��ي من وي��الت احلروب 
والصراع��ات القبلي��ة والعرقية 
ف��ي العالم الش��رق اوس��طي , 

كسوريا والعراق ,
 حيث اشار الى ان » من يتوقع أن 
احلروب كان لها وقع تدميري في 
سوريا والعراق واليمن على البنى 
التحتي��ة  والت��راث والثقاف��ات 
فق��ط  , فأنه واه��م بنحو كبير 
, ك��ون ان وقع ه��ذه احلروب على 
االجي��ال الالحقة  م��ن االطفال 
الذين ترعرعوا وسط هذه احلروب 
سيكون تدميرياً اكثر بل سيكون 
اكثر بشاعة , خاصة مع تعرض 
االطف��ال وباس��تمرار ال��ى وقع 
الصواري��خ ورائحة الب��ارود ودوي 
االنفجار التي سلبت طفولتهم 

وبراءتهم .« 

واض��اف أيض��اً ان » مالي��ن من 
االطف��ال ف��ي كل م��ن س��وريا 
واليم��ن والع��راق م��ا زال��وا الى 

االن يعان��ون من اجل��وع واحلصار 
والتش��ريد , اضافة الى انتش��ار 
األمراض واألوبئ��ة وإلى التجنيد 

القسري واالستغالل حتى أصبح 
الطفل العربي في معظم البالد 
العربية، صورة حية لالنتهاكات 

املتع��ددة حلق��وق الطف��ل ف��ي 
احلي��اة واحلرية واحلماي��ة , وهذه 
الصورة التي يعيش فيها هؤالء 
االطف��ال تختل��ف جذري��اً عما 
يعيشه اطفال العالم في بقية 
ال��دول الت��ي تعيش اكث��ر اماناً 
واس��تقراراً , في ظ��ل حكومات 
تعنى بالدرجة االس��اس بحقوق 
الطفل االساس��ية في التعليم 
واالمان والغذاء الصحي وعطف 

االهل وصحبة االقران .« 
كما اش��ار بالك ف��ي تقريره الى 
ان »  احل��روب عرضت )10 مالين( 
والصدم��ات  لالكتئ��اب  طف��ل 
النفس��ية، اجلزء األكبر من هذه 
األرق��ام يَقع ف��ي بل��دان العرب 
واملسلمن في عام 2015. وأكثر 
م��ن 360 ألف طف��ل يعانون من 
أم��راض نفس��ية ف��ي الع��راق. 
اضافة الى ان نحو نصف مليون 
طفل عراق��ي بانتظار الش��فاء 
النفس��ي م��ن تبع��ات احل��روب 

والكوارث.
تفصيالت ص2

أطفال العراق و سوريا وحروب داعش

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن��ت وزارة اخلارجية، عن تأييد 
ع��دد م��ن ال��دول األعض��اء في 
جامع��ة ال��دول العربية ملوقف 
الع��راق بش��أن مراجع��ة ق��رار 
اجلامعة تعليق مشاركة الوفود 
اجتماعاته��ا،  ف��ي  الس��ورية 
العم��ل على  مؤك��دة عزمه��ا 
كس��ب تأيي��د املزيد م��ن الدول 
األعض��اء لتحقيق ذل��ك، فيما 

الع��راق  قناع��ة  إل��ى  أش��ارت 
الس��لمي  باحل��ل  "الراس��خة" 

لألزمة السورية.
الرس��مي باسم  وقال املتحدث 
ال��وزارة احم��د جمال ف��ي بيان 
اطلعت عليه "الصباح اجلديد"، 
إن "موقفنا املطالب بعودة سوريا 
لش��غل مقعدها ف��ي اجلامعة 
العربية مع تأكيدنا على ضرورة 
مراجع��ة قرار اجلامع��ة بتعليق 

مش��اركة الوفود الس��ورية في 
اجتماعاتها وفعالياتها اخملتلفة 
يأتي في س��ياق قناع��ة العراق 
الراسخة باحلل السلمي لالزمة 
القضاء  إلى  واحلاجة  الس��ورية 
عل��ى اجملامي��ع اإلرهابي��ة التي 
عبثت بأمن واس��تقرار الشعب 

السوري الشقيق".
وأضاف جمال أن "عدداً من الدول 
العربية أيدتنا في ذلك وسنعمل 

لكس��ب تأييد املزي��د من الدول 
األعضاء ألجل حتقيقه".

إبراهي��م  اخلارجي��ة  وزي��ر  وكان 
اجلعف��ري طالب ي��وم األول من 
ام��س الثالث��اء ، بعودة س��وريا 
لش��غل مقعدها ف��ي اجلامعة 
الوق��ت  ف��ي  داعي��اً  العربي��ة، 
نفسه إلى مراجعة قرار تعليق 
مش��اركة الوفود الس��ورية في 

اجتماعات مجلس اجلامعة.

العراق يتلقى تأييدًا عربيًا بشأن مقترحه
بمراجعة تعليق سوريا بالجامعة العربية

متابعة

تقريـر

أطفال سوريا

بغداد ـ الصباح الجديد:
الرافدين،ام��س  مص��رف  اعل��ن 
االربع��اء، ان��ه وضع ش��رطا ملنح 
س��لفة ال� العش��رة ماليني دينار 
ملوظف��ي الدول��ة، مش��يرًا ال��ى 
تنفيذ هذه اخلطوة يأتي للحفاظ 

على املال العام.
وقال املكت��ب االعالمي للمصرف 
في بيان اطلع��ت عليه "الصباح 

اجلدي��د" انه "م��ن اج��ل ان مينح 
املوظف س��لفة العش��رة ماليني 
دين��ار فان��ه يجب ان يت��م توطني 
رواتبهم في حس��ابات الكترونية 
لتس��هيل إجراءات منح القروض 
والس��لف واخلدم��ات املصرفي��ة 
الضواب��ط  وف��ق  عل��ى  األخ��رى 

القانونية".
واض��اف املكت��ب ان "تنفيذ هذه 

عل��ى  للحف��اظ  يأت��ي  اخلط��وة 
ضواب��ط  واعتم��اد  الع��ام  امل��ال 
ومعايي��ر موحدة لضمان العدالة 
املوظف��ني  لكاف��ة  والش��فافية 
وذل��ك لالرتقاء بالواق��ع املصرفي 
إل��ى تطبي��ق املعايير  والوص��ول 
الدولية املطلوب��ة لالرتقاء بعمل 

املصارف".
تتمة ص3

شرط جديد لمنح سلفة موظفي الدولة

بغداد ـ الصباح الجديد:
كش��ف موقع ويكيليكس الشهير 
ع��ن وثائ��ق قال إن��ه اس��تقاها من 
مصادر في االستخبارات األميركية 
تكش��ف مدى ق��درة الوكالة على 
برامج جتسس��ية على  اس��تخدام 
الهوات��ف النقالة، وصل��ت إلى حد 

اختراق أجهزة التلفاز الذكية.
وبحس��ب تقرير ملوقع س��كاي نيوز 
البريطان��ي، فإن الوثائق تش��ير إلى 
أنشطة قرصنة قامت بها الوكالة، 
تعرف ب�"اليوم صفر"، وهي عبارة عن 

مجموعة من أعمال القرصنة التي 
استغلت ثغرات في برامج احلاسوب 
من أجل اختراق أنظمة التش��غيل 
اخملتلفة س��واء على احلاس��ب مثل 
ويندوز ولينوك��س أو على الهواتف 
النقال��ة، مث��ل أندرويد املس��تخدم 
ف��ي معظ��م الهوات��ف، وآي أو أس 

املستخدم في أجهزة آيفون.
لك��ن الالف��ت لالنتب��اه أن تقني��ات 
القرصن��ة التي أطلقتها "س��ي آى 
إيه" شملت أيضاً استعمال أجهزة 
تلفزي��ون سامس��ونغ الذكي��ة من 

أجل التنصت عل��ى احملادثات بحيث 
يتم حتويل التلفزيون إلى ميكروفون 

سري.
ويوض��ح تس��ريب ويكيليك��س أن 
نطاق عمليات القرصنة التي تعمل 
عليه��ا وكالة االس��تخبارات يصل 
إلى حد اس��تطاعت من خالله عام 
2016 إلى اس��تعمال شفرات أكثر 
من تلك املس��تخدمة في تش��غيل 
موقع فيس��بوك، ما يعني أن نطاق 

التجسس أصبح عامليا. 
تتمة ص3

"ويكليكس" يكشف عن برامج تجسسية 
"CIA" وقرصنة إلكترونية لـ

أكد من السليمانية على أهمية بناء المصالحة المجتمعية

الوضع األمثل.. حدائق األقنعة والوجوه

كيف يعبر »الفن الرقمي« عن قضايا المجتمع في المنطقة؟

التشكيل العراقي بين
األمس واليوم تتأرجح األمنيات



شؤون عراقية2

بغداد- وعد الشمري:

أك��دت كتلة دول��ة القانون، أمس 
محاف��ظ  جه��ود  أن  الثالث��اء، 
بغ��داد اجلديد عط��وان العطواني 
ستنصب على تهيئة قاعدة عمل 
للحكوم��ة احمللي��ة املقبلة، الفتة 
إلى سعيه تقدمي اخلدمات املعّطلة 

إلى سكان اطراف العاصمة.
وفيم��ا كش��فت كتل��ة االح��رار 
في اجملل��س عن س��عيها للطعن 
عل��ى  التصوي��ت  اج��راءات  ف��ي 
العطواني، ش��ددت كتلة املواطن 
إقرارها  برغ��م  قانونيته��ا،  عل��ى 

بأنها لم تصوت لصاحله.
وق��ال عض��و مجل��س احملافظ��ة 
ع��ن كتل��ة دول��ة القان��ون معني 
الكاظمي في حديث مع »الصباح 
اجلدي��د«، إن »العم��ر املتبقي من 
احلكوم��ة احمللية ق��د ال يتجاوز 6 
أشهر فقط وهي برئاسة احملافظ 

اجلديد عطوان العطواني«.
»العم��ل  أن  الكاظم��ي  وتاب��ع 
س��يكون من أجل تأسيس قاعدة 
تس��تند اليه��ا احلكوم��ة احمللية 
املقبل��ة لك��ي تنجح ف��ي تقدمي 
املواط��ن  إل��ى  اخلدم��ات  افض��ل 

البغدادي«.
وأشار إلى أن »احملافظ اجلديد وعد 
االقضية  إل��ى  بتق��دمي اخلدم��ات 
الس��تة ح��ول بغ��داد كونها هي 
الت��ي حت��ت اختص��اص احلكومة 

احمللية«.
وأكد »قانوني��ة اختيار العطواني 
 39 باغلبي��ة  لبغ��داد،  محافظ��اً 
صوتاً من اصل اربعة وخمس��ني«، 
الفت��اً إلى أن »تلك االغلبية جاءت 

بتصويتنا إضافة إل��ى كتلة احتاد 
القوى العراقي��ة وبعض االعضاء 

املستقلني«.
وأورد الكاظمي أن »ابواب الترشيح 
فتحت منذ نهاية االسبوع املاضي 
وحت��ى يوم التصوي��ت وبالتالي ال 

توجد هناك مخالفة«.
لكن عضو مجل��س احملافظة عن 
كتل��ة االح��رار فاضل الش��ويلي 
مخالف��ات  ارب��ع  »وج��ود  يؤك��د 
قانوني��ة رافقت عملية التصويت 

على احملافظ اجلديد«.

وأضاف الش��ويلي في تصريح إلى 
»الصباح اجلديد«، أن »املرش��حني 
س��بعة  كان��وا  املنص��ب  إل��ى 
اشخاص، ليس من بينهم عطوان 
العطواني وهذا يخالف القانون«.

وحت��دث ع��ن »جل��وء الكتل��ة إلى 
القض��اء ألجل الطع��ن بقانونية 
التصويت على احملافظ اجلديد؛ ألننا 

على ثقة بأنها غير صحيحة«.
ونف��ى الش��ويلي »ني��ة اعض��اء 
مجلس احملافظ��ة التابعني لكتلة 
االح��رار تعطي��ل العم��ل داخ��ل 

»أننا  احلكومة احمللية«، مستدركاً 
مع احلفاظ على قانونية االجراءات، 
ومطابق��ة  صحيح��ة  تأت��ي  وأن 

للدستور«.
بدوره، ذكر عضو مجلس احملافظة 
عن كتلة املواطن محمد الربيعي 
في تعليق إل��ى »الصباح اجلديد«، 
عل��ى  تص��وت  ل��م  »كتلتن��ا  أن 
لبغ��داد  محافظ��اً  العطوان��ي 

الختالف الرؤى معه«.
واق��ّر الربيعي ب� »قانونية اجراءات 
اعتم��دت  وأنه��ا  التصوي��ت، 

عل��ى االغلبي��ة«، مبين��اً أن »ذلك 
ينطبق م��ع مب��ادئ الدميقراطية 
الت��ي مبوجبها يحصل م��ن لديه 
اعل��ى االص��وات عل��ى املنص��ب 

التنفيذي«.
ولفت إل��ى أن »الكتلة س��تدعم 
العطوان��ي في مهمت��ه اجلديدة، 
ول��ن تق��ف حج��ر عث��رة أمامه«، 
لكنه أفاد بأن »أي تلكؤ سنلمسه 

سنقوم باستجوابه«.
وأكمل بالقول إن »املرحلة املقبلة 
يجب أن تكون خالية من اجملامالت 

وأن ي��ؤدي مجلس احملافظ��ة دوره 
البغدادي  املواط��ن  احلقيقي كون 
بحاجة إل��ى خدمات وعلى جميع 
ادراك  احمللي��ة  مكون��ات احلكومة 

ذلك«.
وكان مجل��س احملافظة قد صوت 
عل��ى  اجل��اري  األس��بوع  مطل��ع 
مرش��ح دول��ة القان��ون عط��وان 
لبغداد خلفاً  العطواني محافظاً 
للقي��ادي ف��ي كتلة االح��رار علي 
التميم��ي الذي مت��ت االطاحة به 

بعد استجوابه.

دولة القانون: محافظ بغداد سيضع
قاعدة للحكومة المحلية المقبلة

األحرار تتجه للطعن في تعيين العطواني.. والمواطن تؤكد: التصويت شرعي
طارق حرب 

 م��ا نش��رته اح��دى اجلرائ��د البغدادي��ة ي��وم 
2017/3/7 م��ن تظاهرة لط��الب احدى كليات 
القانون للمطالبة باجناح بعض الراس��بني عن 
طريق الزام عميد الكلية مبنح كل طالب راسب 
عشر درجات لكي يتحقق النجاح للراسب يثير 
اخلوف واحلزن مع��اً واالبتعاد عن حكم القانون 
ثاني��اً ذلك ان ه��ذه التظاهرة لطلب��ة القانون 
وليس لسواهم بتحويل الطلبة الراسبني الى 
طلبة ناجحني عن طري��ق الزام من مت التظاهر 

ضده وهو عميد الكلية مبنح هذه الدرجات.
 وبالتالي حتوي��ل الطالب الراس��ب الى طالب 
ناجح ومثل هذه املطالبات تتضمن حتويل احلق 
الدس��توري واحلرية الدس��تورية ف��ي التظاهر 
املق��ررة مبوج��ب امل��ادة )38( من الدس��تور الى 
مطالب��ة غي��ر مش��روعة وغير قانوني��ة وغير 
دس��تورية خالفاً للقاعدة الت��ي تقول ان حرية 
التظاهر مقررة للمطالبة باملشروع واملطالبة 
باحلق واملطالب��ة بالقانوني وليس س��وى ذلك 
كاملطالبة بغير املش��روع واملطالب��ة بالباطل 
وغي��ر القانوني كما حصل ف��ي التظاهرة غير 

القانونية لطالب كلية القانون.
 اذ يزداد االمر سوءاً اذا علمنا ان هؤالء املتظاهرين 
ه��م طلبة قانون أي من اهل القانون وليس��وا 
م��ن طلبة كلي��ة الطب البيط��ري اذ لو كانت 
هذه التظاهرة من طالب كلية الطب البيطري 
ض��د عمي��د كليتهم ل��كان ميكن التس��امح 
معها او في االقل عدم االعتراض عليها ولكن 
ما بال ه��ذه التظاهرة تصدر ممن اتخذ القانون 
جلباب��اً والذي يفترض فيه ان عقله وقلبه بعد 
دراس��ته للقانون ف��ي هذه الكلي��ة حتول الى 
قانوني واعتزل غير القانوني إضافة الى ان هذه 

التظاهرة تثير اخلوف واحلزن معاً.
 ف��اذا كان اخلوف غم��اً متوقعاً ف��ان احلزن غم 
واق��ع اذا علمن��ا ان نس��بة النج��اح ف��ي هذه 
الكلي��ة لطالب القانون ال تتجاوز %10 مع تدن 
واض��ح جلميع اخلريج��ني في جمي��ع الكليات 
واجلامع��ات احلكومية واالهلية وهذه مس��ألة 
واضحة ومعروفة لكل صاحب شأن جتدها في 
خريج كلية الطب وخريج كلية االداب وخريج 
كلية القان��ون وعلى جمي��ع الكليات من دون 

استثناء.
 فكل خريج مع هذه الكليات اكثرهم ال يحيط 
باملسلمات الواضحات والبديهيات املشهورات 
في العلوم التي درس��ها ال بل شاهدنا احدهم 
وهو حاصل على دكتوراه في التاريخ في شارع 
املتنب��ي ال ميي��ز ب��ني ابن اجل��وزي واب��ن اجلوزية 
واالمر ذاته يقال ع��ن خريجي القانون في هذه 
االي��ام وظاه��رة التدني في املس��توى العلمي 
للخريجني ش��املة عامة والتف��وق والكفاءة 
موج��ود لكنه قلي��ل ج��ًدا ون��ادر ،كان االولى 
باجله��ات ذات العالق��ة ت��رك مؤمت��رات وندوات 
واجتماع��ات حق��وق االنس��ان والدميوقراطية 
والعن��ف ضد امل��رأة التي اس��تمرت مل��دة 14 
س��نة وااللتفات الى املستوى العلمي املتدني 
ودراس��ة ه��ذه الظاه��رة في مؤمت��رات وندوات 
واجتماع��ات جلميع اجله��ات م��رورًا باملناصب 
العلي��ا في كلي��ات التربية والتعلي��م العالي 
والبرملان واحلكومة وس��واها فكل شيء ميكن 
قبوله اال مس��ألة تدني املس��توى العلمي ولو 
تصور أي واحد منهم ان ابنه املريض سلم الى 

طبيب ينطبق عليه الوصف السابق .

تدني المستوى 
العلمي للخريجين

تقـرير

ترجمة / سناء علي: 

ف��ي تقرير مت نش��ره عل��ى الصحيفة 
للكاتب الدكت��ور » فيل بالك » والذي 
اشار في تقريره الى حجم االنتهاكات 
الت��ي يتع��رض اليها اطف��ال العالم 
وخاص��ة في ال��دول الت��ي تعاني من 
وي��الت احل��روب والصراع��ات القبلية 
والعرقية في العالم الشرق اوسطي 

, كسوريا والعراق ,
 حي��ث اش��ار ال��ى ان » م��ن يتوقع أن 
احلروب كان لها وقع تدميري في سوريا 
والعراق واليمن عل��ى البنى التحتية  
والتراث والثقافات فقط  , فأنه واهم 
بنحو كبي��ر , كون ان وقع هذه احلروب 
عل��ى االجيال الالحقة  م��ن االطفال 
الذي��ن ترعرعوا وس��ط ه��ذه احلروب 
سيكون تدميرياً اكثر بل سيكون اكثر 
بش��اعة , خاصة مع تعرض االطفال 
وباستمرار الى وقع الصواريخ ورائحة 
الب��ارود ودوي االنفج��ار التي س��لبت 

طفولتهم وبراءتهم .« 
واض��اف أيضاً ان » ماليني من االطفال 
في كل من س��وريا واليمن والعراق ما 
زالوا الى االن يعانون من اجلوع واحلصار 
والتشريد , اضافة الى انتشار األمراض 
القس��ري  التجني��د  وإل��ى  واألوبئ��ة 
واالس��تغالل حت��ى أصب��ح الطف��ل 
العرب��ي في معظ��م الب��الد العربية، 
ص��ورة حي��ة لالنته��اكات املتع��ددة 

حلق��وق الطف��ل ف��ي احلي��اة واحلرية 
واحلماية , وه��ذه الصورة التي يعيش 
فيها ه��ؤالء االطفال تختل��ف جذرياً 
عما يعيش��ه اطفال العالم في بقية 
الدول التي تعيش اكثر اماناً واستقراراً 
, ف��ي ظ��ل حكومات تعن��ى بالدرجة 
االس��اس بحقوق الطفل االساس��ية 
في التعليم واالمان والغذاء الصحي 

وعطف االهل وصحبة االقران .« 
كم��ا اش��ار بالك ف��ي تقري��ره الى ان 
»  احل��روب عرض��ت )10 ماليني( طفل 
لالكتئاب والصدمات النفسية، اجلزء 
األكبر من ه��ذه األرقام يَقع في بلدان 
العرب واملسلمني في عام 2015. وأكثر 
من 360 ألف طفل يعانون من أمراض 
نفسية في العراق. اضافة الى ان نحو 
نصف ملي��ون طفل عراق��ي بانتظار 
الش��فاء النفس��ي من تبعات احلروب 
والكوارث.كم��ا  بل��غ ع��دد األطف��ال 
في غ��زة الذين يحتاج��ون إلى الدعم 
النفس��ي واالجتماع��ي 373،000 في 
األق��ل. كما أظه��رت التقارير أن نحو 
21988 طفالً ميني��اً يتعرضون للرعب 
يومياً جراء عمليات القصف اجلوي.« 

وأكد أيضاً ان » تنظيم داعش االرهابي 
كان ل��ه دور مهم وكبي��ر في محاربة 
الطفولة واالطفال حي��ث اقدم على 
إعدام 12 طفالً، بعد محاولتهم الفرار 
م��ن معس��كر للتدري��ب ف��ي مدينة 
املوص��ل العراقية. كم��ا قام باعدام 6 
أطفال أمام الناس بسبب ممارستهم 

ك��رة الق��دم ف��ي املوصل.اضافة الى  
مقت��ل ثالثة أطفال ف��ي أيلول/2016 
جراء انفجار لغم من مخلفات تنظيم 
داعش، في إحدى مدارس مدينة منبج 
بري��ف حل��ب. كم��ا وثقت الش��بكة 
السورية حلقوق اإلنسان /2016 مقتل 
19 ألف��اً و773 طف��الً س��ورياً على يد 

قيام  الى  احلكومية.اضاف��ة  الق��وات 
جبهة النصرة بقتل 49 طفال سورياً. 
كم��ا قتل��ت ق��وات حماية الش��عب 

الكردية 62 طفال سوريا.« 
ام��ا فيم��ا يخ��ص مل��ف االعتقاالت 
الت��ي تع��رض اليه��ا االطف��ال على 
ي��د احلكوم��ات القمعية فقد اش��ار 

ب��الك ال��ى ان » مت اعتق��ال 314 طفالً 
عراقي��اً في قضاي��ا متعلقة باإلرهاب 
في ع��ام2015. كم��ا اعتقلت القوات 
التركية 21 طفال كانوا يحاولون عبور 
احلدود بش��كل غير قانوني من سوريا 
في 2016.اضافة الى ان عدد املعتقلني 
األطفال منذ اندالع الصراع الس��وري 

بلغ إلى 10 آالف و891 طفالً، وإن 2716 
ما يزالون قيد االعتقال حس��ب تقرير 
الش��بكة الس��ورية حلقوق االنسان. 
كما اعتقل داعش 217 طفال س��ورياً, 
و اعتقلت فصائل املعارضة املسلحة 
ان  ال��ى  اضاف��ة  س��ورياً.  طف��ال   84
السلطات البحرينية قامت  باعتقال 
س��تة أطفال ف��ي /2016.كم��ا  وثق 
مرك��ز البحرين حلقوق االنس��ان 237 
حالة اعتقال ألطفال في سنة 2015 

فقط.« 
اما فيم��ا يخ��ص انته��اكات احلروب 
للطفولة فقد اشار بالك الى ان »واحداً 
من بني ستة اطفال جرحى في العراق 
قد اصيب بسبب احلرب، مقارنة بواحد 
فقط بني 50 طفال مصاباً في العالم 
حس��ب جلنة املرأة واالسرة والطفولة 
النيابية.كم��ا ان  اليونيس��ف أعلنت 
سنة 2014 س��نة مدمرة لألطفال15 
مليون طف��ل يعانون من آث��ار احلروب 
والصراع��ات الطائفي��ة أغلبهم في 
البلدان العربية واإلس��المية. واشارت 
االحصائيات ال��ى ان 2،7 مليون طفل 
راع ف��ي العراق فقط عام  تأثَّ��روا بالصِّ
2015.كم��ا  يّق��ّدر بنح��و 4.7 مليون 
طفل عراق��ي ثلث ع��دد األطفال في 
البالد يحتاج إلى املس��اعدة العاجلة. 
كما  يتع��رض كل طفل من 5 أطفال 
في العراق إل��ى التعذيب وخطر املوت 
والعنف اجلنس��ي والتجنيد القسري 
والتهجي��ر والقت��ل واخلط��ف , كما 

وصل��ت نس��بة االطف��ال املصاب��ني 
بس��بب احلرب بنحو مباشر إلى 15% 
مبا في ذلك اإلصابات بسبب الطلقات 
واملتفجرات حسب  والشظايا  النارية 

دراسة مسحية عام2014.
يخ��ص  فيم��ا  أيض��اً  ب��الك  واش��ار 
االنتهاكات الى  انه » نحو 3.7 ماليني 
طفل س��وري ول��دوا منذ ب��دء النزاع 
في س��وريا مم��ا يعن��ي أن واح��داً من 
كل 3 أطف��ال ال يعرفون س��وى احلرب 
حس��ب تقارير منظمة اليونسف في 
3016. كم��ا ان نح��و 15 مليون طفل 
سوري تضرروا من الصراع الذي يدخل 
عامه اخلام��س. وإن أكثر م��ن ثمانية 
ماليني طفل في سوريا والدول اجملاورة 

يحتاجون ملساعدات إنسانية.« 
كما اشار بالك الى »  حدوث ما يقرب 
1500من االنتهاكات اجلس��يمة بحق 
أطفال س��ورية في ع��ام 2015.ووالدة 
مااليق��ل ع��ن 148 أل��ف طف��ل في 
اخمليم��ات ولم يحص��ل الكثير منهم 
عل��ى أوراق ثبوتي��ة منذ بداي��ة الثورة 
الس��ورية , اضاف��ة الى  تع��رض 7،3 
مليون طفل سوري ألبَشع االنتهاكات 
اإلنس��اني.كما   الدولي  للقانون  وفًقا 
ما ي��زال أكثر من 1600 طفل س��وري 

مختفياً قسرياً.« 

* عن صحيفة » ذا ميرور 
البريطانية.

في ظل حجم الجرائم واالنتهاكات الخطيرة

أطفـال العـراق و سوريـا وحـروب داعـش   

صوت مجلس 
المحافظة مطلع 
األسبوع الجاري على 
مرشح دولة القانون 
عطوان العطواني 
محافظًا لبغداد خلفًا 
للقيادي في كتلة 
االحرار علي التميمي 
الذي تمت االطاحة به 
بعد استجوابه

عطوان العطواني

بغداد ـ الصباح الجديد:
دع��ت الهيئة القيادي��ة للتحالف 
الوطن��ي، احلكوم��ة ال��ى اتخ��اذ 
اج��راءات صارمة لفرض س��لطة 
القانون والتصدي الى اي محاولة 
تزع��زع االمن، فيما طال��ب بابعاد 
االس��تجوابات ع��ن االس��تهداف 

السياسي.

وقال��ت الهيئة في بي��ان اطلعت 
عليه »الصباح اجلديد« ان »اجتماع 
للتحال��ف  القيادي��ة  الهيئ��ة 
الوطني ، برئاس��ة عم��ار احلكيم، 
بحث فيه تطورات معركة قادمون 
ي��ا نينوى وحتري��ر الس��احل االمين 
للموص��ل«، مبين��ة ان »اجملتمعني 
امللف��ات واكثره��ا  اب��رز  ناقش��وا 

سخونة في الوضع العراقي حيث 
تص��در موضوع تط��ورات معركة 
قادمون يانينوى واس��تكمال حترير 
الس��احل األمين من املوصل وحترير 
اه��م املناطق فيه املتمثلة باجملمع 

احلكومي«.
»مت��ت  ان��ه  الهيئ��ة  واضاف��ت 
انتخاب��ات  موضوع��ة  مناقش��ة 

وس��ن  احملافظ��ات  مجال��س 
الترش��يح وع��دد املقاع��د فضال 
عن انتخاب��ات االقضية والنواحي 
وقان��ون االنتخاب��ات املق��دم م��ن 
رئاس��ة اجلمهورية«، مش��يرة الى 
ان »اجملتمع��ني دع��وا الى حس��م 
رئاسة جلنة اخلبراء الختيار اعضاء 
متهي��دا  االنتخاب��ات  مفوضي��ة 

حس��ب  املفوضوي��ة  لتش��كيل 
الدستور«.

وتابع��ت الهيئة ان »االجتماع اكد 
على حرية التعبير واحلق الدستوري 
ف��ي التظاه��ر، ضم��ن الضوابط 
والقوانني املقرة«، موضحة انه »مت 
بحث ملف االستجوابات واهمية 
مهني��ة االس��تجواب واس��تيفاء 

القانونية،  للش��روط  االستجواب 
حيث دع��ا اجملتمع��ون ال��ى ابعاد 
االس��تجوابات ع��ن االس��تهداف 

السياسي«.
ولفتت الهيئة ال��ى ان »االجتماع 
بحث موضوعة التسوية الوطنية 
وامكاني��ة االعالن عنه��ا مع حترير 

الساحل االمين«.

بغداد ـ الصباح الجديد:
افتتح��ت مفوضي��ة األمم املتحدة 
الالجئ��ني  لش��ؤون  الس��امية 
مخي��م جاماكور اجلدي��د، لإليواء 
النازحني، مؤك��دة إمكانية توفير 
امل��أوى ومس��اعدة آالف اآلخري��ن 
التابع��ة  األخ��رى  اخمليم��ات  ف��ي 

للمفوضية إذا ما لزم األمر. 

وق��ال رئي��س مكت��ب املفوضي��ة 
الس��امية لش��ؤون الالجئ��ني في 
أربي��ل فريد كوس��يغ ف��ي حديث 
مخي��م  »افتت��اح  إن  صحف��ي، 
جاماكور، )20 كم ش��رق املوصل(، 
هو جزء من اس��تجابة املفوضية 
ملواجهة التزايد السريع في أعداد 
العوائل الت��ي تغادر غربي املوصل 

حالياً«، مبينا أن »املفوضية لديها 
اإلنش��اء،  مخيمان جدي��دان قيد 
وس��يكون أحدهم��ا جاه��زاً قبل 

نهاية الشهر«.
وأضاف، »نحن نتمكن من متابعة 
زخم الوافدي��ن اجلدد بالتعاون مع 
ش��ركائنا، وما تزال لدينا السعة 
الكافية لتوفير املأوى ومس��اعدة 

آالف اآلخرين ف��ي اخمليمات األخرى 
ش��مال  للمفوضي��ة  التابع��ة 
املوص��ل إذا ما لزم األمر«، موضحا 
أن »املفوضية قامت بنصب خيم 
عل��ى 1.700 قطع��ة أرض وه��ي 
جاهزة الس��تقبال قراب��ة 10.200 
املفوضية  ش��خص، كما قام��ت 
بتشييد 4.300 قطعة أرض أخرى 

في اخمليمات حول املوصل لتتمكن 
من إيواء 25.000 شخص آخر«. 

وتقوم املفوضية السامية لشؤون 
بتشييد مخيمني  الالجئني حالياً 
إضافي��ني بالق��رب م��ن املوص��ل 
)وهما حس��ن ش��ام 2 إلى الشرق 
وحم��ام العلي��ل 2 إل��ى اجلن��وب( 
ليستوعبا 39.000 شخص، فضال 

عن نص��ب 19 خيم��ة كبيرة في 
مخيم حمام العليل املش��يد من 
قب��ل احلكومة العراقي��ة، لتكون 
كمراكز استقبال و منطقة عبور 

للنازحني.
كما تدرس حالياً توس��يع السعة 
االستيعابية في اخمليمات الواقعة 

شمالي املدينة.

التحالف الوطني يدعو البعاد االستجوابات عن االستهداف السياسي

مفوضية الالجئين تفتتح مخيمًا جديدًا للنازحين شرق الموصل
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بغداد – انفجار عبوة 

ذك��ر  مص��در امن��ي في الش��رطة 
العراقية امس األربع��اء، بأن مدنيني 
قتال وأصيب خمسة آخرون بانفجار 

جنوبي بغداد.
وق��ال املص��در  إن "عب��وة ناس��فة 
مزروع��ة عل��ى جان��ب طري��ق قرب 
علوة لبي��ع الفواكه واخلضر بناحية 
الرشيد جنوبي بغداد انفجرت، ظهر 
يوم امس ما أسفر عن مقتل مدنيني 

اثنني وإصابة خمسة آخرين".

ديالى – مقتل انتحاري 
أعل��ن مص��در امن��ي ف��ي ش��رطة 
محافظ��ة ديالى ام��س االربعاء، عن 
مقتل انتحاري يرتدي حزاما ناس��فا 

شرقي قضاء ب عقوبة. 
وقال املص��در الذي رفض الكش��ف 
عن اس��مه ان "قوة امنية مشتركة 

قتلت انتحاريا يرتدي حزاما ناس��فا 
بع��د تطويق��ه في أط��راف منطقة 

الندا شرقي مندلي".

كركوك – هجوم مسلح 
ف��ي ش��رطة  امن��ي  اف��اد مص��در 
محافظة كركوك امس األربعاء، بأن 
ضابط ش��رطة قتل بهجوم مسلح 

شمالي احملافظة.
وقال املصدر  إن "مجموعة مسلحة 
فتحت نيران أس��لحتها، صباح يوم 
ام��س ، باجتاه س��يارة يقودها ضابط 
ش��رطة برتبة رائ��د لدى م��روره في 
منطقة ش��ارع عرفة ق��رب محطة 
التعبئة ش��مالي كركوك ، ما أسفر 

عن مقتل الضابط على الفور".

صالح الدين – ضربة جوية 
اعل��ن مص��در امن��ي ف��ي ش��رطة 
محافظة صالح الدين امس االربعاء 

لتنظي��م  مضافت��ني  قص��ف  ع��ن 
"داعش" ف��ي املطبيجة على احلدود 
مع محافظة ديالى ، فيما أش��ار الى 
مقتل خمس��ة من التنظيم بينهم 

قيادي. 
وقال املصدر الذي رفض الكشف عن 
اسمه ان "مضافتني لتنظيم داعش 
قصفتا من قب��ل طائرات حربية في 
أط��راف منطق��ة املطبيج��ة عل��ى 
احل��دود الفاصل��ة بني ص��الح الدين 

وديالى ". 

نينوى – تفجير ملغمتني 
كش��ف مصدر امني ف��ي محافظة 
نينوى امس االربعاء ان قوات احلش��د 
الشعبي فجرت سيارتني ملغومتني 
لعصاب��ات داع��ش االرهابي��ة غربي 

اجلانب االمين للموصل.
وذكر املص��در االمن��ي ان “قواتنا من 
اللواء الثاني حشد الشعبي واللواء 

34 ف��ي اجليش العراق��ي متكنوا من 
تفجي��ر س��يارتني ملغمت��ني عل��ى 
اط��راف ناحي��ة بادوش غ��رب اجلانب 

االمين للموصل".

كربالء – عملية استباقية 
ف��ي ش��رطة  امن��ي  اف��اد مص��در 
محافظة كرب��الء ام��س االربعاء ان 
قوة أمنية مشتركة متكنت من إلقاء 
القب��ض عل��ى اكثر م��ن 35 متهما 
ومش��تبه به��م فض��ال ع��ن ضبط 
عجالت ودراجات ناري��ة غير أصولية 

وال حتمل اوراق رسمية وثبوتية..
املف��ارز   ان  االمن��ي  املص��در  وق��ال 
االمنية املشتركة وضمن النشاطات 
والفعاليات الت��ي تقوم فيها اخلاص 
وتفتيش  الفضائية  األوام��ر  بتنفيذ 
الهي��اكل واملقاه��ي والكازينوه��ات 
ونصب السيطرات املفاجئة  للبحث 
عن املطلوبني واملشتبه بهم للحفاظ 

على أمن واستقرار احملافظة .

الديوانية – اعتقال مطلوبني 
اعلن مصدر امني في مديرية شرطة 
محافظ��ة الديوانية ام��س االربعاء 
عن القاء القبض على شخصني من 

املتاجرين باالسلحة.
وق��ال املص��در ان مف��ارز مكافح��ة 
اجلرمية املنظمة بالتعاون مع مكتب 
اس��تخبارات ومكافحة االرهاب في 
ناحي��ة املهناوي��ة متكنت م��ن القاء 
القب��ض على ش��خصني وذلك بعد 
توفر املعلومات التي تؤكد قيام عدد 
من االش��خاص باملتاجرة باألسلحة 
بعد نص��ب كمني له��م وضبطهم 

باجلرم املشهود .

ميسان – نزاع مسلح 
كش��ف مص��در امني في ش��رطة 
محافظة ميس��ان ام��س االربعاء ان 

ثالثة مدنيني اصيب��وا اثر جتدد النزاع 
العش��ائري ف��ي قلع��ة صال��ح في 

محافظة ميسان.
وذكر املص��در ان "النزاع العش��ائري 
ب��ني عش��ريتي بي��ت فيص��ل والبو 
زي��د جت��دد واس��فر عن إصاب��ة ثالث 
مدنيني كحصيل��ة أولية"، الفتا الى 
ان "العش��يرتني املذكورتني هما من 

قبيلة البو محمد".

ذي قار – حترير مختطفة 
اعل��ن مص��در امن��ي ف��ي ش��رطة 
محافظ��ة ذي ق��ار ام��س االربع��اء 
ذي  إج��رام  مكافح��ة  مديري��ة  ان 
ق��ار بالتعاون م��ع مكافح��ة إجرام 
احملمودي��ة وجه��از األم��ن الوطن��ي 
متكن��ت م��ن حتري��ر مختطف��ة من 
أهالي قضاء سوق الشيوخ والقبض 

على اخلاطفني.
وافاد املص��در ان العملية نفذت بعد 

أن أحال مركز شرطة سوق الشيوخ 
األوراق التحقيقية اخلاصة باملشتكي 
واملته��م املوق��وف واملتضمنة ادعاء 
أثن��اء  أبنت��ه  اختط��اف  املش��تكي 

ذهابها إلى املدرسة.

البصرة – حترير مختطف 
أمن��ي ف��ي ش��رطة  اك��د مص��در 
محافظة البصرة امس  األربعاء، بأن 
قوة من خلية الصقور االستخبارية 
متكنت م��ن حترير مختط��ف لبناني 
اجلنس��ية وألقت القب��ض على أحد 

خاطفيه في مركز احملافظة.
وقال املص��در  إن "قوة تكتيكية من 
خلي��ة الصقور نفذت فجر يوم امس 
عملية أمنية في منطقة تقع ضمن 
مدينة البص��رة )مركز احملافظة( أدت 
الى حترير مختطف لبناني اجلنسية"، 
مبين��اً أن "العملي��ة أدت ال��ى القاء 

القبض على أحد اخلاطفني".
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3 شؤون عراقية

بغداد ـ الصباح الجديد:
أف��اد مصدر ف��ي وزارة املالية ، بضب��ط 14 حاوية 
لالدوية املستوردة بتصاريح واوراق مزورة في جمرك 

ام قصر اجلنوبي.
وق��ال املصدر في حديث صحفي، إنه "مت ضبط 14 
حاوي��ة لالدوية املس��توردة بتصاري��ح واوراق مزورة 
في جمرك ام قصر اجلنوب��ي"، موضحاً أن "جميع 
معطي��ات هذه احلاوي��ة مزورة وقادم��ة من اخلارج 

وهي تابعة الحدى الشركات".
وأض��اف املصدر أنه "مت تش��كيل جلنة من اجلهات 
ذات العالقة ملعاينة ما فيها"، مرجحاً أنها "ادوية 
فاس��دة ولم يراجع عليها لغاية االن اي ش��خص 
او جه��ة". يذك��ر أن هيئة اجلم��ارك التابعة ل وزارة 
املالية تضبط بني فترة وأخرى دخول بضائع وأدوية 
وأغذية "غير مرخصة" أو غير مستوفية لإلجراءات 

القانونية، في اماكن متفرقة من البالد.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنت هيئ��ة النزاهة،ام��س االربع��اء، عن صدور 
حكم غيابي باحلبس الش��ديد مدة س��نة واحدة 
بحق مديرة أحد املصارف األهلية مع إلزامها بدفع 
غرام��ٍة مالي��ة، عازية ذلك الى تالعبه��ا بإجراءات 
مزاد العملة التي يجريها البنك املركزي العراقي.

وقال��ت الهيئة ف��ي بيان اطلعت علي��ه "الصباح 
ة بقضايا النزاهة  تصَّ اجلديد"إن "محكمة اجلنح املخُ
وغسيل األموال واجلرمية االقتصاديَّة قضت حكماً 
ة س��نٍة واح��دٍة بحقِّ  دَّ غيابياً باحلبس الش��ديد مخُ
املدير املخُفوَّض ألحد املصارف األهليَّة وإلزامها بدفع 
غرامٍة ماليٍَّة؛ لتالعبها بإجراءات مزاد العملة التي 

." يجريها البنك املركزيُّ العراقيُّ
وأوضح��ت دائ��رةخُ التحقيقات في هيئ��ة النزاهة، 
ة ش��غلها  دَّ أنَّ "املخُدان��ة )ز.خ.ع( أقدم��ت، خ��الل مخُ
مس��ؤوليَّة إدارة أح��د املص��ارف األهليَّ��ة، عل��ى 
مخالف��ة ش��روط اش��تراك املص��ارف ف��ي م��زاد 
بي��ع وش��راء العمل��ة األجنبيَّة ال��ذي يخُحتِّم على 
املخُش��تركني فيه اس��تيراد بضائ��ع مقابل العملة 
املش��تراة في املزاد"، مبينة أن "التحقيقات أثبتت 
أنَّ املصرف لم يس��تورد بضائع مقابل املبالغ التي 

." اشتراها من البنك املركزيِّ

ضبط14حاويًةلألدوية
المستوردةبتصاريحمزورة

الحبسالشديدبحق
مديرةمصرفأهلي

الملف األمني

العبادي يدعو إلى توحيد القّوات 
املسلحة في قوة وطنية وأن يكون 

اجليش لكل العراقيني
واردف "املعرك��ة الي��وم ض��د االره��اب 
مصيرية ووجودية يريد االرهاب ان يغير 
احلضارة والتوجه وفرض حكم جديد ال 
يؤمن بالتعددية يريد س��لب احلرية منا، 
اال اننا س��نرد له الص��اع صاعني ونبني 
املصاحل��ة اجملتمعي��ة ونعي��د الس��لم 
واألمن لكل املكونات، لنكس��ب بذلك 
الس��لم وليس احلرب فق��ط، وان نحرر 

االنسان قبل االرض.
العبادي قال " نس��عى لتحويل املناطق 
املتنازع عليها الى مناطق متفق عليها، 
لك��ي نعمل عل��ى اعماره��ا وخدمتها 
نح��ن النري��د ان نحكم املوص��ل أو أيَة 
منطق��ة أخرى ب��ل نري��د ان يحكمها 
اهله��ا وهم الذي��ن يق��ررون مصيرها، 
داعياً القوى السياس��ية الى املزيد من 
التوح��د ونبذ اخلالف��ات والتكاتف معاً 

خلدمة املواطنني. 
ودعا العبادي الى توحيد القوات االمنية 
في قوة وطنية عراقية واحدة وان يكون 
اجلي��ش ل��كل العراقيني ولي��س لفئة 
اليجوز ان يك��ون لنا ق��وة أمينة تابعة 
له��ذا احلزب او ذاك احلزب او هذا املذهب 
او ذاك املذهب وان يش��عر كل املواطنني 

بأن هناك قوة أمنية حتميهم. 
وش��دد العب��ادي "ل��ن اتردد ف��ي ضرب 
مواق��ع اإلرهابي��ني الذين يه��ددون أمن 
الع��راق والعراقيني حتى ل��و كانت في 
دول مجاورة، نح��ن نريد حماية املواطن 
العراق��ي والتعاون مع جميع دول اجلوار، 
وكش��ف عن وجود مئة دولة يتم فيها 

جتنيد ارهابيني لصالح داعش.
الفس��اد والترهل ينخران جس��د البالد 
الفس��اد ال يقل ضررًا ع��ن االرهاب وهو 
الذي يؤدي ال��ى بروز االرهاب ، مش��دداً 

على ان محارب��ة االرهاب مهمة عاملية 
واقليمي��ة وليس فق��ط مهمة العراق، 
معلن��اً ع��ن وجود مس��احات واس��عة 
لالتف��اق والتوافق كبيرة ج��داً مع دول 

اجلوار.
وعل��ى صعي��د منفص��ل اش��اد رئيس 
الوزراء بدور واهمي��ة اجلامعات في بناء 
العقول والطاقات كركن اساسي ليس 
فقط لبناء املستقبل وامنا لبناء احلاضر 
ايض��اً، وان يكون لها دور يعايش الواقع، 
لك��ي يكون الطالب مؤهال ليلعب دوره 
في بناء اجملتمع ودعا اجلامعات ان تقدم 
دراس��ات معمق��ة ملعاجلة مش��كالت 

اجملتمع. 
وكان رئي��س الوزراء قد وصل أمس االول 
الثالث��اء الى اربي��ل قادماً م��ن املوصل 
والتقى ف��ور وصول��ه برئي��س االقليم 
مسعود بارزاني الذي كان في استقباله 
مبطار اربيل الدولي،، رئيس ديوان رئاسة 
االقلي��م الدكت��ور فؤاد حس��ني اكد ان 
رئيس ال��وزراء بحث م��ع رئيس االقليم 
عدداً م��ن القضاي��ا واملس��ائل املهمة 
العس��كري  التعاون  اهمه��ا مس��ألة 
املوص��ل  ف��ي  االوض��اع  ومس��تقبل 
والتنسيق العسكري والتعاون لضمان 

استتباب األمن في نينوى. 
واض��اف ان االجتماع ناقش العالقة بني 
والعمليات  االحتادية  واحلكومة  االقليم 
العسكرية اجلارية لتحرير كامل مدينة 
واس��تراتيجية  وسياس��ية  املوص��ل 
الوالي��ات املتح��دة جتاه الع��راق واقليم 

كردستان. 
العبادي توجه بعد ذلك الى السليمانية 
التي وصلها في وقت متأخر من مساء 
الثالثاء قادماً م��ن اربيل وخالل اجتماع 
عق��ده مع املكت��ب السياس��ي لالحتاد 
الوطني، حضر الرئيس مام جالل جانباً 
منه، تباحث اجلانبان في االوضاع الراهنة 

مؤكدين اهمية اللقاء في حتقيق املزيد 
من التقارب والتعاون ملعاجلة املس��ائل 
واملش��كالت العالقة والتنسيق ملرحلة 

ما بعد داعش. 
عضو اجمللس القيادي في االحتاد الوطني 
الكردس��تاني اال طالبان��ي اعلن��ت في 
تصري��ح للصب��اح اجلدي��د، ان اجتماع 
املكت��ب السياس��ي مع رئي��س الوزراء 
كان ناجح��اً ب��كل املعايي��ر، وايجابي��اً 
قدم خالل��ه النائ��ب االول لالمني العام 
كوس��رت رس��ول عل��ي مطال��ب هذه 
املنطق��ة بصراح��ة الى رئي��س الوزراء، 
والت��ي تضمن��ت تأمني ميزاني��ة قوات 
الفالحني  ومس��تحقات  البيش��مركة 
وتوفي��ر حص��ة االقلي��م م��ن االدوي��ة 

واملستلزمات الطبية.
وتابعت طالبان��ي ان العبادي حتدث عن 
غي��اب الش��فافية ف��ي مل��ف النفط 
ال��ذي يصدر، م��ن محافظ��ات االقليم 
وكرك��وك لصال��ح االقلي��م، واضافت 
ان رئي��س الوزراء متيق��ن من ان النفط 
الذي يصدره االقليم اكثر من حصة ال 
17 باملئ��ة املصصة له وفق��اً للموازنة 
العامة، لذا فهو ملزم بتأمني احتياجات 
املواطنني، اض��اف انه اليعل��م كميات 
النفط الت��ي تصدرها حكومة االقليم 
م��ن كركوك، وطالب ب��أن يكون تعامل 
حكومة االقليم مع ملف تصدير نفط 

االقليم اكثر شفافية ووضوًحا.
طالبان��ي اش��ارت كذل��ك ال��ى انه��م 
حتدثوا ع��ن ضرورة االس��راع ف��ي حترير 
قضاء احلويجة والتنسيق والتعاون في 
املوصل وسنجار بني قوات البيشمركة 

واجليش العراقي.
مصدر مطلع قال في تصريح للصباح 
اجلدي��د ان رئيس الوزراء حي��در العبادي 
اجتم��ع بعي��داً عن وس��ائل اإلعالم مع 
نائ��ب رئي��س حكوم��ة االقلي��م قوباد 

طالبان��ي، على هامش مش��اركته في 
ملتق��ى الس��ليمانية داخ��ل اجلامعة 

االميركية.
وبحس��ب املصدر ف��أن العب��ادي بحث 
م��ع طالبان��ي، العالق��ات الثنائية بني 
اإلقليم والعراق فضالً عن مسائل أخرى 

مهمة.
ويشارك في امللتقى الذي ينظم بإشراف 
املعه��د اإلقليم��ي والبحث��ي الدول��ي 
ف��ي اجلامع��ة األميركي��ة، العديد من 
الش��خصيات السياسية واالقتصادية 
واإلعالمية، إل��ى جانب كّتاب ومثقفني 
من العراق وإقليم كردس��تان والعالم، 
ملناقش��ة القضايا الراهن��ة في العراق 

ومستقبل االوضاع بعد حترير املوصل.

القوات املشتركة تقتل 139 داعشياً 
خالل عملية استعادة اجملّمع 

احلكومي في املوصل
الى ذل��ك أعل��ن الناطق باس��م هيئة 
احلش��د الشعبي النائب احمد االسدي  
،أمس األربع��اء ، ان القوات املش��تركة 
اقتحمت معمل اسمنت بادوش، غربي 

املوصل. 
وق��ال االس��دي لصحيف��ة ‘‘الصب��اح 
اجلديد‘‘ ان "احلشد الشعبي اللواء 26 و 
الفرقة املدرعة التاسعة شرعا باقتحام 
وتطهي��ر معمل اس��منت ب��ادوش من 
س��يطرة داع��ش وحترير قري��ة تل خزف 
غرب تلول عطش��انة ف��ي اجلانب األمين 

ملدينة املوصل". 
العل��م  رفع��ت  "الق��وات  أن  وأض��اف 
العراقي فيها بعد تكبيد العدو خسائر 

باألرواح واملعدات".
وأعلن إعالم احلش��د الش��عبي ، أمس 
األربع��اء ، أن ق��وات احلش��د متكنت من 
تطهير عدة قرى في اجلانب األمين ملدينة 
املوصل، وفتح 3 ط��رق أمنة وحترير 400 

مدني محتجز. 
وق��ال إع��الم احلش��د ف��ي بي��ان تلقت 
صحيف��ة ‘‘الصباح اجلدي��د‘‘ إن "قوات 
احلش��د الش��عبي اللواء 26 استأنفت 
، بإس��ناد الفرق��ة املدرع��ة التاس��عة 
ف��ي اجلي��ش العراق��ي الي��وم الثالث��اء 
العمليات العس��كرية لتحرير مناطق 
غرب وش��مال اجلانب األمين من املوصل 
والت��ي تكلل��ت بتحرير)قري��ة الثلجة( 
والسيطرة على مساحة 70 كم مربع، 
فيما استمرت قطعات الفرقة املدرعة 
التاس��عة باالندفاع نحو حتري��ر ناحية 

بادوش االستراتيجية". 
وأض��اف أن "األه��داف املتحقق��ة هي، 
س��يطرة قوات احلشد الش��عبي على 
مس��احة 70 ك��م مرب��ع، وحتري��ر قرية 
)الثلج��ة( غرب��ي امين املوص��ل من قبل 
احلشد الشعبي، وحترير أجزاء من ناحية 
بادوش االس��تراتيجية من قبل الفرقة 
املدرع��ة التاس��عة، وف��رض املزي��د من 
القي��ود على حتركات داع��ش و حرمانه 
من ط��رق االم��داد احلي��وي و محاوالت 

الهرب بني امين املوصل و تلعفر". 
وتاب��ع البي��ان، أن "خس��ائر العدو هي، 
قت��ل 22 عنصرًا من داع��ش بضمنهم 
س��يارات   3 وتفجي��ر  انتحاري��ني،   7
مفخخ��ة"، مبين��اً أن "ف��رق معاجل��ة 
املتفج��رات جنح��ت بتطهير عش��رات 
الط��رق و املن��ازل الت��ي فخخها داعش 
متهيداً لعودة س��كانها بأمان، ومتكنت 
قوات احلش��د الش��عبي من فتح ثالثة 
طرٍق آمنة الس��تقبال وإج��الء النازحني 
وجنحت بتحرير 400 مدني ونقلهم الى 
أماكن امن��ة اليوائهم بنحو مؤقت مع 

توفير متطلبات اإلغاثة املطلوبة". 
ومتكنت قوات احلش��د الش��عبي اللواء 
26 والفرقة املدرعة التاسعة في اجليش 
بتأم��ني خ��روج أكثر من أل��ف نازح من 

مناطق ناحية بادوش والريحانية شمال 
غرب اجلانب األمين ملدينة املوصل. 

وذكر بيان إلعالم احلشد تلقت صحيفة 
ان  اجلدي��د‘‘ نس��خة من��ه،  ‘‘الصب��اح 
"احلش��د الش��عبي الل��واء 2، س��يطر 
على منطقة حميدان في بادوش، وحرر 
محطة قطار الصابونية، الواقعة على 
جانب الطريق الراب��ط بني أمين املوصل 

وتلعفر". 
وأفاد فريق اإلعالم احلربي ، أمس األربعاء 
، بتحرير محطة قط��ار الصابونية في 

املوصل. 
وقال الفريق في بيان له تلقت صحيفة 
‘‘الصباح اجلديد‘‘ نسخة منه، إن "قوات 
احلش��د الش��عبي متكن��ت، م��ن حترير 
محطة قطار الصابونية الواقعة على 
جانب  الطري��ق الرابط بني امين املوصل 

وتلعفر".

تونس تشّيد بانتصارات
العراق وتبدي استعدادها للتعاون 

املشترك
الس��يما في الوق��ت ال��ذي يعاني فيه 
البل��دان وبل��دان املنطقة األخ��رى آفة 

االرهاب".
وتابع أن " تواج��د االرهابيني في العراق 
يقت��رب م��ن نهايت��ه بع��د االنتصارات 
الكبيرة الت��ي حققه��ا العراقيون في 

حربهم املصيرية ضد اإلرهاب" .
ولف��ت البيان الى ان " رئيس اجلمهورية 
تلقى في مستهل اللقاء حتيات الرئيس 
التونس��ي الباج��ي قائ��د السبس��ي، 
وتصمي��م تون��س عل��ى توطي��د أط��ر 
الثنائي��ة  العالق��ات  وتعزي��ز  التع��اون 
املتين��ة بني البلدين الش��قيقني، حيث 
أش��ار الوزي��ر اجلهيناوي إلى اس��تعداد 
تونس التام لتطوير التواصل والتنسيق 
ب��ني البلدين ف��ي اجملاالت السياس��ية 

واألمنية والسياحية والثقافية".
وأش��اد الوزي��ر ب� " االنتص��ارات املهمة 
الت��ي حققه��ا الع��راق ف��ي حربه ضد 
االرهاب نيابة عن اجلميع، كما استعرض 
األوضاع التونس��ية في ش��تى اجملاالت 
سيما التحديات االقتصادية واالرهابية 

والتي تعاني منها تونس".
وحّمل رئيس اجلمهورية بحسب البيان 
" وزير خارجية تونس حتياته إلى الرئيس 
السيبسي ومتنياته للشعب التونسي 
التجرب��ة  وتعزي��ز  التق��دم  باضط��راد 

الدميقراطية في البلد الشقيق".

شرط جديد ملنح
سلفة موظفي الدولة

وكان��ت وزارة املالي��ة ق��د وافق��ت في 
18 ايل��ول املاض��ي عن اطالق الس��لف 
الش��خصية للموظف��ني والبالغة 10 
ماليني دينار الغراض مختلفة وحس��ب 

الضوابط والتعليمات .

"ويكليكس" يكشف عن برامج 
جتسسية وقرصنة إلكترونية لـ 

"CIA"
ونش��ر موقع ويكيليك��س آالف الوثائق 
ه��ذا األس��بوع الت��ي ق��ال إنه��ا م��ن 
مرك��ز االس��تخبارات اإللكترون��ي في 
األميركي��ة  املركزي��ة  االس��تخبارات 
)س��ي. آي. إيه(، وهو نشر مفاجئ يبدو 
أنه به��دف كش��ف التفاصيل اخلاصة 
بجه��ود التجس��س اإللكترون��ي ف��ي 

اجلهاز.
وقال أحد اخلبراء بعد فحص التسريبات، 
وه��و جايك ويليامز، مؤس��س ش��ركة 
اخلدمات األمنية "رينديشن إنفوسيك"، 
ألسوش��يتد ب��رس إن التس��ريب يبدو 
حقيقي��اً وإن من ش��به املؤك��د أن يهز 

وكالة االستخبارات.

تتمات ص1

نينوى ـ خدر خالت:

ف��ي ظ��ل التلك��ؤ غي��ر املب��رر م��ن 
قبل األوس��اط الرس��مية والدولية، 
انطلقت مواكب شعبية وعشائرية 
لنازح��ي  املس��اعدات  لتق��دمي 
امي��ن املوص��ل، م��ع انتق��ادات حادة 
بس��بب  احلكومي��ني  للمس��ؤولني 
التقصي��ر ف��ي اداء واجباته��م جتاه 

شعبهم.
وق��ال الناش��ط احلقوق��ي واملدن��ي 
املوصل��ي لقم��ان عم��ر الطائي الى 
"الصب��اح اجلديد" ان "حجم املعاناة 
الت��ي تصي��ب النازحني م��ن اجلانب 
االمين م��ن مدينة املوصل ال يعني ان 
يقف اجلميع مذه��وال امامها لهول 
حجمه��ا، بل ينبغي املب��ادرة لتقدمي 
الدع��م مهم��ا كان حجم��ه، وعدم 
انتظ��ار اجلهد احلكومي والرس��مي 
عنه��ا  يتحدث��ون  الت��ي  واخلط��ط 
ليل نه��ار من دون أي جه��د ميداني 
يتناس��ب وحجم تلك اخلطط التي 

هي مجرد كالم في شبك".
واضاف "اهالي نينوى ومعهم اهالي 
بعض احملافظات العراقية من اقصى 
وهب��ت  للتص��دي  انب��رت  اجلن��وب، 
للمس��اعدة وتقدمي الغوث الشعبي 
ان  حي��ث  املوص��ل،  امي��ن  لنازح��ي 
عش��رات املواكب احلسينية وصلت 
الى س��يطرة العقرب )بوابة املوصل 
� بغ��داد( وهي حتمل ش��تى صنوف 
املس��اعدات الغذائي��ة واالغاثية في 
مش��هد يجس��د روح التع��اون بني 

شتى مكونات الشعب العراقي".
واشار الطائي الى ان "عشائر اهالي 
جنوب املوصل، كان لهم دورهم أيضاً 
في هذا اجلهد الش��عبي التطوعي، 
حي��ث ان مواكب االغاث��ة انطلقت 
م��ن القرى وامل��دن الصغي��رة باجتاه 
مخيم��ات النزوح ف��ي ناحية حمام 
العلي��ل وه��ي حتمل ش��تى صنوف 

األطعمة واملياه وم��واد إغاثية أخرى 
كاملنامات وغيرها".

وتابع بالقول "برغ��م ان هذه اجلهود 
ال تسد اال جزءاً يسيراً من احتياجات 
النازح��ني، لكنه��ا تفض��ح التلكؤ 
احلكومي س��واء حلكوم��ة نينوى او 
للحكوم��ة احمللي��ة، الذي��ن لم تكن 
جهوده��م تتناس��ب م��ع حجم ما 
يحصل، فضال عن ان الدعم الدولي 
عبر املنظمات الرسمية واالنسانية 

خجول جدا".
ودع��ا الطائ��ي "حكومت��ي نين��وى 
وبغ��داد ال��ى مضاعف��ة اهتمامها 
بنازح��ي امين املوصل، وتوفير االغذية 

واالطعمة، وخاص��ة حليب االطفال 
للرض��ع، مع الب��دء بحمل��ة تلقيح 
لالطف��ال حلمايته��م م��ن ام��راض 
املف��ارز  اس��تنفار  م��ع  محتمل��ة، 
الطبية في نينوى وجتهيزها مبختلف 
العالج��ات بضمنه��ا ادوية االمراض 
املزمن��ة، لتق��دمي اخلدم��ات الطبية 
الولئ��ك النازحني الناج��ني من موت 

ورعب حقيقي".
من جانبه، ق��ال الباحث االجتماعي 
رائ��د احم��د، ان "من يق��دم الدعم 
لنازح��ي االمي��ن كم��ن يقات��ل م��ع 
الق��وات االمني��ة اوال، وثاني��اً كأنك 
تقدم الطعام وامل��اء مع اهل الغيرة 

والش��رف الذي��ن أتو مب��ا لديهم من 
ولي��س جدي��ًدا  واجلن��وب  الوس��ط 
عليهم الكرم والضيافة والشهامة 
النهم اوالد علي الكرار وحامل سيف 
النازحني  املرجلة، النهم اس��تقبلوا 
وقبل م��ا يقارب ثالث س��نوات وحلد 

االن بكل رحابة صدر".
واض��اف "انهم قدموا امل��ال والعيال 
ولبوا نداء املرجعية الرشيدة، ونفذوا 
ق��ول جده��م احلس��ني حينم��ا قال 
عليه الس��الم )هيهات من��ا الذلة( 
هنيئ��اً لهم ه��ذه البطول��ة وهنيئاً 
لهم هذه املرجلة وبارك اهلل بالرجال 
الت��ي ال ته��اب املوت، واخل��زي والعار 

العداء االنسانية".
واش��اد الباح��ث االجتماعي ب� "كل 
م��ن أت��ى ص��وب املوص��ل ونص��ب 
املواك��ب الطع��ام النازحني وكس��ر 
اجل��وع والعطش، وحتية اكبار وتقدير 
له��ذه العائ��الت التي أجنب��ت هكذا 

رجال وصناديد".
انتق��د   ، نفس��ه  الصعي��د  عل��ى 
ناش��طون موصلي��ون االداء املي��ب 
احلكومي��ني  للمس��ؤولني  لالم��ال 

وللسياسيني املوصليني.
وعدوا ان من يتلكأ في تقدمي الدعم 
لنازح��ي امي��ن املوصل ال ي��كاد يفرق 
ش��يئاً عم��ن كان يدع��م م��ا كان 

يسمى ب� )س��احات العز والكرامة( 
والتي لم يأت من ورائها سوى اخلراب 
لنينوى واهلها، بعد سقوط املوصل 

بيد تنظيم داعش االرهابي.
وحث الناش��طون املوصليون، اهالي 
املوصل عل��ى التكاتف فيما بينهم 
في هذه احملن��ة، وجتنب دعوات بعض 
سياسي املوصل املغرضة من الذين 
يختف��ون ف��ي االزم��ات ويظه��رون 
كأنه��م مالئكة  االنتخاب��ات  قب��ل 
وسيحولون املوصل الى مدينة ينعم 
اهله��ا بالرخ��اء واالس��تقرار، بينما 
تخل��وا ع��ن اه��ل املدينة في اس��وأ 

جتربة ميرون بها في التاريخ املعاصر.

أهالي نينوى ومعهم 
أهالي بعض المحافظات 
العراقية من أقصى 
الجنوب، انبرت للتصدي 
وهبت للمساعدة وتقديم 
الغوث الشعبي لنازحي 
أيمن الموصل، حيث أن 
عشرات المواكب الحسينية 
وصلت إلى سيطرة العقرب 
)بوابة الموصل ـ بغداد( 
وهي تحمل شتى صنوف 
المساعدات الغذائية 
واإلغاثية في مشهد يجسد 
روح التعاون بين شتى 
مكونات الشعب العراقي

نازحو أمين املوصل

مع وصول المساعدات اإلنسانية من أقصى الجنوب العراقي

جهودشعبيةإلغاثةنازحيأيمنالموصلوسطتلكؤحكوميودولي
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ناصر عبد / حسين حسن*

العام��ة  الش��ركة  تواص��ل 
التابع��ة  الغذائي��ة  للصناع��ات 
ل��وزارة الصناع��ة واملع��ادن على  
حرصها ف��ي توفيرامل��ادة االولية 
اخلاص��ة بصناع��ة الس��كر م��ن 
قص��ب  ملصن��ع  قصب)الب��كاز( 
للشركة  التابع  س��كر ميس��ان 
بتطوي��ر وتوس��يع مزرعة قصب 
الس��كر لتوفي��ر امل��ادة االولي��ة 
عليها  واحملافظة  القصب(  )عقل 
م��ن خ��ال االمكاني��ات الذاتية 
للشركة ضمن الرقعة اجلغرافية 

حملافظة ميسان.
وقال مدير مركز االعام والعاقات 
العامة ف��ي الوزارة عب��د الواحد 
عل��وان الش��مري ب��أن م��اكات 
مصن��ع س��كر ميس��ان قام��ت 
االنتاجي��ة  خطوطه��ا  بتهيئ��ة 
واالعم��ال الت��ي تخ��ص جمي��ع 
االنتاجية في ش��عبة  اخلط��وط 
التعبئ��ة ونصب نواقل الس��كر 
ورب��ط مكائن  ومكائ��ن اخلياطة 

التعبئة واملباشرة بالفحص .
الصيان��ة  أن  الش��مري  واض��اف 
الطاق��ة  خط��وط  ش��ملت 
وتأهيل  وجتهيز  والبخار)املراج��ل( 
االالت  ش��عبة  م��ع  بالتنس��يق 
الدقيقة بفحص جميع املقاييس 
والصمامات واملشاعل والسيطرة 
املركزية للمرجل البخاري والعمل 
العاطلة  على صيان��ة االجه��زة 
اضافة الى حل��ام االنابيب اخلاصة 
باملرج��ل والكثي��ر م��ن االعم��ال 
الت��ي تس��هم في  الكهربائي��ة 

دميومة واستمرارية العمل .
املتراكم��ة  اخلب��رات  أن  وب��ن 
ملاكاتها في مجال  زراعة قصب 
الس��كر حقق��ت قف��زات نوعية 
فيه حيث انتهت من اعداد خطة 
عمل ته��دف احملافظة على املادة 
وتوس��يع  القصب(  االولية)عقل 
زيادة مس��احات زراعتها مبساحة 

اجمالية) 250 ( دومنا .
بجل��ب  الش��ركة  ب��ادرت  كم��ا 
االصن��اف االميركي��ة اجلدي��دة ) 

الزراعة النس��يجية( والتي حتقق 
نس��بة انب��ات جي��دة ج��دا بعد 
معاجلتها وأج��راء عملية تفتيت 
الترب��ة كما حتمل ه��ذه النوعية 
عالي��ة  انتاجي��ة  مواصف��ات 
وتكثيره��ا يتم  بتقني��ة الزراعة 
 )17( وتضمن��ت  النس��يجية 
والتي تفوق على االصناف  صنفاً 
الس��كرية  بنس��بتها  القدمي��ة 
وماءمتها لظروفنا املناخية بعد 
الع��دول عن االخي��رة التي كانت 
تغط��ي اغلب مس��احات املزرعة 
ونتيج��ة للظ��روف البيئي��ة غير 
الطبيعية والتي ادى الى االجهاد 
على هذه الزراعة بش��كل سلبي 
وتردي صفاتها النوعية عدم توفر 

اجل��دوى اقتصادية املطلوبة فيها 
، فق��د اصبح من الضروري  توفير 
االس��مدة العضوية لها من اجل 
تنشيط بنيتها الزراعية لتعطي 
منتجاً س��ليماً ليدخل في انتاج 
اس��تغال  مت  والجل��ه  الس��كر 
مخلفات القص��ب )البكاز( وهي 
مادة سلوزية وتتميز عن مخلفات 
النبات��ات االخ��رى كونه��ا حتتوي 
على نس��بة من الس��كروز الذي 

يساعد على زيادة التخمير. 
العام��ة  الش��ركة  ب��أن  يذك��ر 
للصناع��ات الغذائية تتكون من 
دمج مجموعة م��ن املصانع هي 
مصانع الزي��وت النباتية ، التبوغ 
 ، االلب��ان  صناع��ة   ، والس��كائر 

صناعة السكر ( .
اعلن��ت  عل��ى صعي��د متص��ل 
للصناع��ات  العام��ة  الش��ركة 
الهيدروليكي��ة التابع��ة ل��وزارة 
الصناعة واملعادن ع��ن زيارة وفد 
من مكتب رئيس الوزراء الدكتور 
حيدر العبادي للش��ركة لاطاع 
على س��ير عمل خطوط االنتاج 
في مصنع الباس��تك التابع لها 
الذي ض��م الدكتور ص��اح عبد 
وهاش��م ش��افي   بال  الصاحب 

وسرحان محنة .
وق��ال الش��مري ان ه��ذه الزيارة 
جاءت في اطار التحرك واالنفتاح 
والهيئات  ال��وزارات  على جمي��ع 
احلكومية لغرض عرض امكانيات 

لاس��هام  الش��ركة  وق��درات 
الصناع��ي  بالواق��ع  بالنه��وض 
ودع��م املنتج الوطن��ي في وقت 
توجه��ات  لديه��ا  الش��ركة  ان 
واهتمام��ات باطاع ال��راي العام 
انش��طتها  عل��ى  احلكوم��ي 
االنتاجي��ة وامكانياته��ا املتوفرة 
مصن��ع  ف��ي  الس��يما  لديه��ا 
الباس��تك ومنتجاته ذات اجلودة 
العاملي��ة واملعوق��ات التي تواجه 
تس��ويق وترويج له��ذه املنتجات 
وضرورة االعان املس��تمر عنها ، 
مبيناً ان الش��ركة متبعة معيار 
املس��توردة   االس��عار  منافس��ة 
بنظ��ام التكام��ل م��ع ش��ركات 

الوزارة.

م��ن جانب��ه اكد عب��د الصاحب 
ال��وزارات  الت��زام  ض��رورة  عل��ى 
وجميع القطاعات االخرى باقتناء 
املنتج احمللي والعزوف عن استيراد 
املنتجات االجنبي��ة ومقاطعتها 
لي��س فق��ط  حلماي��ة املنتجات 
احمللية التي تنتجها شركات وزارة 
الصناعة واملعادن بل انها الحتمل 
مواصف��ات الصناع��ة الوطني��ة 
متطلب��ات  لتلبي��ة  العراقي��ة 

وحاجة السوق منها .
كما تباحث اجلانبان في امكانية 
توفير املنتج احمللي الباس��تيكي 
بشتى االحجام والقياسات ضمن 
الوق��ت املتف��ق عليه ف��ي حالة 

الطلب من خال ابرام العقود.

»الغذائية« توّفر المادة األولية لصناعة سكر القصب لمصنع ميسان

قام مصنع 
سكر ميسان 

بتهيئة خطوطها 
اإلنتاجية ونصب 

نواقل السكر 
ومكائن الخياطة 

وربط مكائن 
التعبئة والمباشرة 

بالفحوصات 
المطلوبة 

مصنع سكر ميسان

جولة تفقدية لمحافظ 
ميسان للمشاريع 

الخدمية في المحافظة  

إتالف مركزات عصائر 
فاسدة في منطقة عويريج

المنتجات النفطية 
تفتتح منافذ توزيع 

جديدة في النجف وذي قار 

ميسان - خاص:
اطلع  محافظ ميسان علي دواي الزم ضمن جولة 
ميداني��ة تفقدي��ة لإلش��راف واملتابع��ة لعدد من 

املشاريع في عموم احملافظة . 
واكد احملافظ ل�« الصباح  اجلديد« انه متت املباشرة 
مبش��روع فرش الش��وارع باحلصى اخلاب��ط وبعدها 
الرش بالبرامي كوت ملنطقة اإللف وحدة سكنية . 

ووجه احملافظ بضرورة إن يكون العمل بالتنس��يق 
املشترك بن مديريتي مجاري ميسان وماء ميسان 
وب��ن بلدي��ة العم��ارة من خ��ال تش��كيل مفارز 
مش��تركة للحفاظ على اخلدمات العامة املنشأة 

في احلي وإكمال العمل ضمن املدة املقررة له . 
بعدها مت زيارة مشروع تطوير وتأهيل مدخل بغداد 
ووجه احملافظ  بضرورة االهتمام بش��بكة تصريف 
مياه اإلمطار والتنسيق مع مجاري ميسان إلعداد 
كش��ف يضمن تصريف مي��اه االمطار من حوض 
الش��وارع للمحافظ��ة عل��ى اخلدم��ات التي يتم 

إنشاؤها .

اعالم الصحة  
قامت ش��عبة الرقابة الصحية / قس��م الصحة 
العامة بالتعاون مع قسم  الرقابة / دائرة الصحة 
العام��ة بإت��اف طنن ونصف الطن م��ن مركزات 
العصائر املنتهية الصاحية في منطقة عويريج 

جنوبي بغداد .
وبن مدي��ر عام الدائ��رة الدكتور جاس��ب لطيف 
احلجام��ي ان اامل��اكات الصحي��ة ف��ي الش��عبة 
الرقابة الصحية  قامت باتاف طنن ونصف الطن 
من مركزات العصائر املنتهية الصاحية في احد 
معامل العصائر في منطقة عويريج ، موضحا ان 
طريقة االتاف كانت بسكبها في اجملاري وبحضور 
صاح��ب العاقة فضا ع��ن غلق وتغ��رمي صاحب 
املعمل وحس��ب قانون الصحة العامة 89 لسنة 
1981 .   واش��ار الدكت��ور احلجام��ي ف��ي حديث��ه 
العام الدائرة ان ماكات الشعب الرقابية وفرقها 
الصحية متواصلة في عملها الرقابي وفي جميع 
مناط��ق بغ��داد وعلى املعام��ل واملطاع��م واحملال 

واألسواق كافة لضمان صحة املواطن.

اعالم الشركة 
إفتتحت شركة توزيع املنتجات النفطية عدة منافذ 
توزيعي��ة في محافظت��ي النجف األش��رف وذي قار 
س��عيا منها لتخفيف الضغط على املنافذ احلالّية 
وتوفير املنتجات النفطية لكل املناطق في األقضية 

والنواحي واملناطق النائية.
واوضح مدير عام ش��ركة توزي��ع املنتجات النفطية 
املهندس علي عبد الكرمي املوسوي ان املنافذ اجلديدة 
ستسهم في تقدمي خدمة أفضل للمواطن العراقي 
لإلس��تفادة من املنتجات على إخت��اف أنواعها من 
البنزي��ن وال��كاز والنفط األبي��ض والغاز الس��ائل ، 
مؤك��دا أن تلك املناف��ذ وأخرى مزم��ع إفتتاحها في 
األيام املقبلة س��تأخذ بعن اإلعتبار حتديات الصيف 

والطلب املتزايد على املنتجات النفطية. 
وبن املدير العام انه مت إفتتاح محطة بانيقيا املشيدة 
ف��ي موقع اس��تراتيجي ضم��ن األحياء الش��مالية 
حملافظة النجف األش��رف ، فيما كانت حصة قضاء 

الكوفة إفتتاح محطة ميرال املشيدة .
م��ن جانبه لفت مدي��ر فرع النجف األش��رف لتوزيع 
املنتجات النفطية الى أن هاتن احملطتن ستخدمان 
مركز قضاء الكوفة واألحياء الشمالية من احملافظة 
، مش��يرا الى أهمية إس��تحداث محط��ات ومنافذ 
توزي��ع جدي��دة متاش��يا مع واق��ع احملافظ��ة وحجم 
الزائري��ن الذين يف��دون إليها م��ن محافظات العراق 
ومن خارج البلد ، مضيفا إن األيام املقبلة ستش��هد 

إفتتاح منافذ جديدة في عموم احملافظة.
الى ذلك شهدت محافظة ذي قار إفتتاح محطة غاز 
جرف الصخر في منطقة سوق الشيوخ إضافة الى 
ساحة غاز ونفط املراد املشيدة في ناحية أور ، حضره 
مدي��ر ف��رع  ذي قار للمنتج��ات النفطية رئيس جلنة 

الطاقة  في القضاء الذي تقع فيه الساحة. 
يذك��ر أن ش��ركة توزي��ع املنتج��ات النفطية قد 
إفتتحت خال األش��هر املاضي��ة محطات تعبئة 
حكومي��ة وأهلي��ة منه��ا محط��ة ) كلكام��ش 
املشيدة ( الواقعة بن محافظتي البصرة وذي قار 
ومحطة تعبئة ) األرصفة العشرة ( في محافظة 
البصرة ومحط��ة الناصري��ة احلكومية في مركز 

محافظة ذي قار . 

سعاد التميمي* 

والبيئ��ة  الصح��ة  وزي��رة  برعاي��ة 
الدكت��ورة عديل��ة حم��ود حس��ن 
اختتم��ت فعاليات املؤمت��ر العلمي 
السنوي االول لعاج الصرع جراحيا 
ال��ذي نظم��ه قس��م االس��تقدام 
م��ع  بالتع��اون  الطب��ي  واالخ��اء 

الشركة العامة لتسويق االدوية . 
لل��وزارة  الفن��ي  الوكي��ل  والق��ى 
كلم��ة الوزيرة اش��ار فيه��ا إلى أن 
ه��ذا املؤمتر يعد من املؤمت��رات التي 

اكس��بت الصحة في العراق واقعا 
مش��رقا ومزدهرا ف��ي مجال الطب 
وباالخ��ص عاج احل��االت العصبية 
الت��ي ال تعال��ج اال باألدوية اخلاصة 
او التداخل اجلراح��ي حيث حرصت 

وزارة الصحة 
وحتقي��ق  االم��وال  توفي��ر  عل��ى 
االستفادة من اخلبرات عبر استقدام 
الفرق الطبية إلى العراق في الوقت 
نفس��ه جند رجال احلشد الشعبي 
االبط��ال والق��وات االمني��ة تدافع 

بضراوة من اجل حترير املوصل .
بعد ذلك جرت مراسم منح الوكيل 

درع��ا لإلب��داع م��ن قبل مس��ؤولة 
الطب��ي  واالخ��اء  االس��تقدام 
الدكتورة فاتن محمد ، كما مت منح 
لألطباء  تقديري��ة  دروع وش��هادات 
تقديري��ة  وش��هادات  املتميزي��ن 

للحضور والنخبة املشاركة.
واختت��م املؤمت��ر بافتت��اح  معرض 
خ��اص باالدوية والتقني��ات الطبية 
الطبي��ة  واألجه��زة  والعاجي��ة 
احلديث��ة التي حرصت ال��وزارة على 
اس��تيرادها منذ ع��ام ٢٠١٤ والتي 
منه��ا أجه��زة فلترة س��موم الدم 
وتنقيته��ا والتي تع��د مهمة جدا 

في عاج املصابي��ن م��ن احلش��د 
والق��وات االمني��ة ..

يذك��ر أن الي��وم االول م��ن املؤمت�ر 
افتتح م��ن قبل مستش��ار الوزيرة 
وع��دد من املتخصصن ف��ي الوزارة 
، اذ ج��رت مناقش��ات ومحاض��رات 
علمية متخصص��ة مبجال مرضى 
الصرع ومن املؤم��ل أن يعقد املؤمتر 
س��نويا الهميت��ه عل��ى املس��توى 
العاملي والعربي مبا يسهم باالرتقاء 
والعاجي��ة  الصحي��ة  باخلدم��ات 
املقدم��ة للمواطن��ن ف��ي جمي��ع 

االختصاصات.

تقرير

اختتام فعاليات المؤتمر السنوي العلمي األول لعالج الصرع
برعاية وزيرة الصحة والبيئة  

الشيخ حاكم شويع يدعو عشائر العراق مساندة ودعم القانون 
بغداد - الصباح الجديد:

دعا الش��يخ حاكم شعيبث طعمه شويع 
احد شيوخ عش��يرة بيت موسى العامين  
احدى عش��ائر  الش��حمان من قبيلة مياح 
جميع شيوخ العشائر في العراق الى ضرورة 
سند ودعم القانون من خال السيطرة على 

االوضاع االجتماعية .
وقال في حوار خ��اص ل�«صحيفة »الصباح 
اجلدي��د« ان احلد م��ن النزاعات العش��ائرية 
سوف ينعكس بدوره على حفظ االستقرار 
في الباد ، واكد الشيخ حاكم على ضرورة 
واتباع الشريعة االسامية كنهج اساسي 
في حل القضايا العش��ائرية مع حفظ دور 
القانون ، مبيناً ان الع��رف والفقه والقانون 
قواعد رئيسة منبعها ومصبها هي خدمة 

الناس .
من جهة اخرى انتقد الشيخ حاكم شعيبث 
ظاهرة مجالس االس��ناد املسيسة وقال ان 
دوره��ا ان دورها سياس��ي ولي��س اجتماعي 
، واض��اف ان ش��يخ العش��يرة مكانته في 
مضيفه مبجلس سياسي موكداً ان الكثير 
ممن اس��ماهم شيوخ االسناد استغلوا هذه 
اجملال��س م��ن اج��ل ان يطلق عليه��م لقب 

)الشيخ ( .
وناشد الشيخ حاكم جميع شيوخ ورؤساء 

القبائ��ل بأن يحذو حذو االمي��ر مهند هال 
الباس��م الياس��ن الش��يخ العام لقبيلة 
مي��اح ف��ي الفت��رة املقبل��ة ، اذ س��يعقد 
مؤمت��ر لقبيلة مياح الغاي��ة منه االنضباط 
االجتماعي ومتسك الشباب بالقبيلة لكي 
ال ينخرطوا في طرق غير مش��روعة ويبقوا 
عل��ى متاس��ك مع ش��يوخهم ، ودع��ا ايضاً 
على عدم زج املرأة وجعلها كوسيلة لفض 

النزاعات .

يذك��ر ان الش��يخ حاكم ل��ه دور مهم في 
حف��ظ االم��ن واالس��تقرار بع��د س��قوط 
ص��دام حيث هب مع ابناء عش��يرته حلفظ 
مؤسس��ات الدول��ة وماي��زال يواصل دعمه 
لقوات احلشد الش��عبي باملال والرجال وله 
دور فريد من نوعه حيث قام بايصال اسلحة 
نوع )قناص( الى قوات س��رايا الس��ام االمر 

الذي يصعب على احد حتقيقه .
كما ناشد دولة رئيس الوزراء بضرورة اعتماد 

ش��يخ عش��يرة العام  في امور السياس��ة 
وعن��د احلاجة التي يتطلب به��ا اجتماعات 
او ف��ي حال��ة عق��د مجال��س  عش��ائرية 
سياس��يه او ن��دوات الن الش��يخ العام هو 
اعل��م بالش��يوخ احلقيقن  من العش��يرة 

حسب قوله .
وف��ي نهاي��ة احل��وار اب��دى الش��يخ حاكم 
تفاؤله ب��أن تكون الفترة املقبلة فترة جيدة 
تشمل االهتمام بالواقع الزراعي والصناعي 
والتجاري وخصوصا ان داعش يلفظ انفاسه 

االخيرة حسب تصريح الشيخ .
واجلدي��ر بالذكر ان عش��يرة بيت موس��ى 
تتك��ون م��ن اربع��ة افخاذ وهم س��لمان 
وللش��يخ  ويعق��وب  وكعي��د  وس��هيل 
حاكم ش��عيبث والذي يتمت��ع بكاريزما 
اجتماعية ويلق��ى محبة واحترام اجلميع 
وميل��ك مضيف��ا كبي��را في قض��اء احلي 
ف��ي محافظة واس��ط تؤم��ه الناس من 
اماك��ن بعيدة ل��دوره في ف��ض النزاعات 

العشائرية
وفي خاصة احلوار اعطانا الشيخ حاكم 
جزءا من سالته بدءاً من حاكم شعيبث 
طعمة شويع عبد علي رملي لفته حيدر 
سلمان موسى االمير االشحم ، ويعد من 

رؤساء شيوخ بيت موسى العامين .

اعالم النفط  
اوعز وزير النفط جبار علي اللعيبي 
ف��ي  النفطي��ة  الش��ركات  ال��ى 
نفط الش��مال والوسط وميسان 
احلاج��ة  بي��ان  بدراس��ة  واجلن��وب 
الهندسية  الفعلية للتخصّصات 

عل��ى الفور ، وذلك م��ن اجل اتخاذ 
بتعيينه��م   املطلوب��ة  اإلج��راءات 
عل��ى ماكاته��ا باالس��تفادة من 
الدرجات الش��اغرة وحسب حركة 

املاك .
واكد الوزير على الشركات النفطية 

ع��ن  باالع��ان  التعجي��ل  ض��رورة 
ذلك عبر وس��ائل االعام حال توفر 
الشاغر ، مشددا حرص الوزارة على 
استيعاب جميع  خريجي الكليات 
الهندس��ية ومعاه��د النف��ط  من 
اجل رفد هذا القطاع احليوي بدماء 

جديدة حت��رص على املش��اركة في 
تطوير الصناعة النفطية . 

وتاب��ع اللعيبي ان الوزارة س��وف لن 
تتخل��ى ع��ن رعاية ابنائه��ا بتوفير 
ف��رص العم��ل والتعي��ن برغم ان 
املوازنة االحتادية لعام 2017 لم توفر 

الدرجات والتخصيص املالي للوزارة 
بس��بب الضائقة املالي��ة والظرف 

االقتصادي للعراق .
وس��بق للوزارة ان اعلنت في العام 
املاضي ع��ن تعين 159 مهندس��ا 
وتعمل اجلهات املعني��ة في الوزارة 

على توفير فرص استيعاب خريجي 
التخصصية  الهندس��ية  الكليات 
النفطي��ة  للش��ركات  وااليع��از 
بتعيينه��م على ماكاتها ومن دون 
الرجوع ال��ى الوزارة عند االعان عن 

فرص التعين .

اللعيبي يوعز الى الشركات النفطية تعيين خريجي الهندسية

ذي قار - علي حسين:
ذك��ر محافظ ذي ق��ار يحيى الناص��ري ان وزير 
احلمام��ي س��يفتتح مط��ار  النق��ل كاظ��م 
الناصري��ة املدني غدا اجلمعة ، مؤكدا ان ابواب 
املط��ار مفتوح��ة ام��ام املس��تثمرين لتق��دمي 

خدماتهم للمطار وللمسافرين.
وق��ال يحي��ى الناصري خ��ال تفق��ده اكمال 
االعمال في مطار الناصرية املدني ان احلكومة 
احمللي��ة عمل��ت بجهوده��ا ال�ذاتي��ة وبتعاون 
ماكاتها عل��ى جتهيز مط��ار الناصرية املدني 
وضمن التخصيص��ات املالية لدوائر احملافظة ٬ 
لتج��اوز التلكؤ القانون��ي واالداري لدى الوزارت 
املتخصص��ة واثار العج��ز املالي ال��ذي يعاني 
منه البلد ٬ ومت اكمال مستلزمات املطار ونحن 

مستعدون الستقبال الرحات اليه".
واض��اف احملافظ يحيى الناصري "ننتظر وصول 
اول طائ��رة م��ن بغ��داد يوم غد اجلمع��ة والتي 
سيكون على متنها وزير النقل كاظم احلمامي 
م��ع وفد من وزارة النقل واملواصات وس��تكون 

بادرة خير المتام متطلبات املطار ".
واكد احملافظ انه سيتم فتح مجاالت االستثمار 
إلدارة مطارالناصري��ة املدن��ي وجميع اخلدمات 
االرضية مبوجب مواصف��ات املنظمات الدولية 
املتع��ددة ٬ وس��يكون للمس��تثمرين دور مهم 
واساس��ي في توفير ش��تى اخلدم��ات للمطار 

وللمسافرين . 

غدًا.. وزير النقل يفتتح 
مطار الناصرية المدني 



بغداد - الصباح الجديد:
بغرف��ة  ممث��ا  الع��راق  بح��ث 
جت��ارة بغ��داد م��ع غرف��ة جتارة 
وصناع��ة تونس مبقرها الرئيس 
ف��ي العاصمة بغ��داد لتطوير 
العاقات التجارية بني البلدين 

الشقيقني .
الغ��رف  احت��اد  رئي��س  واش��ار 
التجارية العراقية رئيس غرفة 
احلمداني  بغ��داد جعف��ر  جتارة 
ف��ي كلمة له خ��ال املباحثات 
الى العاقات التجارية املتميزة 
الش��قيقني  البلدي��ن  ب��ني 
خصوص��ا في ه��ذا الظرف ، اذ 
ان اجمل��ال متاح امام الش��ركات 
التونس��ية لاسهام في اعمار 
املناط��ق احمل��ررة م��ن عصابات 
داعش االجرامية بفضل قواتنا 
احلش��د  وابط��ال  املس��لحة 

الشعبي .
الس��وق  ان  احلمدان��ي  واك��د 
وان  واع��دة  س��وق  العراقي��ة 
ب��دأت  الثنائي��ة  العاق��ات 
اجتماع��ات  بع��د  بالتحس��ن 
اللجنة العراقية - التونس��ية 
املش��تركة ع��ام 2012 ، داعي��ا 
ال��ى فتح خ��ط جوي مباش��ر 
بني البلدين وتبس��يط اجراءات 
السفر  تأشيرات  احلصول على 

الى تونس ,
من جانبه قدم رئيس غرفة جتارة 
وصناعة تونس منير مؤخر في 

كلمة له التهاني الى الشعب 
االنتص��ارات  عل��ى  العراق��ي 
املوص��ل ضد   ف��ي  املتحقق��ة 

داعش.
واكد انه��ا نصر للعرب جميعا 
، اذ حترص احلكومة التونس��ية 
على متت��ني عاقاته��ا االخوية 
م��ع الع��راق وهن��اك موافقات 
على فت��ح خط جوي مباش��ر 
ب��ني البلدين وجن��ري االتصاالت 
م��ع االش��قاء بهذا الش����أن 
التباحث حول  ال��ى  اضاف����ة 
فت����ح خ����ط بح��ري بي����ن 

البل��دين.
واك��د مني��ر مؤخر رغب��ة باده 

في تطوير العاق��ات التجارية 
ان  خصوص��ا  والصناعي��ة 
مشهود  التونس��ية  الصناعة 
له��ا باجلودة واملتان��ة على وفق 
املواصفات القياس��ية العاملية 
التونس��ية  للش��ركات  وكان 
الس��وق  ف��ي  فاع��ل  حض��ور 

العراقية .
كما ج��رى خال اللق��اء تبادل 
اجلانبني  ب��ني  النظ��ر  وجه��ات 
حول مج��االت التبادل التجاري 
والصناعي بينهما وقدم رئيس 
غرفة وصناعة تونس دعوة الى 
رئيس واعضاء غرفة جتارة بغداد 

لزيارة تونس.

البصرة - سعدي علي السند:

ش��هدت قاعة قصر الثقاف��ة والفنون 
ف��ي البص��رة افتت��اح ورش��ة العم��ل 
الس��ابعة الت��ي أقامه��ا برنام��ج األمم 
املتحدة للمس��توطنات البشرية حتت 
مظلة برنام��ج تنمي��ة املناطق احمللية 
املمول من قبل االحتاد األوروبي وبأشراف 
برنامج األمم املتحدة للبرامج التطويرية 
وف��ي موض��وع ) متويل مش��روع احياء 
التراث وحتديدا منطقة الشناشيل في 

البصرة القدمية(.
مجل��س  عض��و  الورش��ة  وحض��رت 
املياح��ي  أمط��ار  البص��رة  محافظ��ة 
رئيس��ة جلن��ة امل��رأة في اجملل��س وعدد 
م��ن املتخصصني ف��ي اجملل��س وديوان 
محافظة البصرة والدوائر ذات العاقة 
بالبرنامج وع��دد من األعاميني إضافة 
الى موظف��ي وموظفات قصر الثقافة 
والفن��ون ف��ي البص��رة التاب��ع لدائرة 
ب��وزارة  العام��ة  الثقافي��ة  العاق��ات 

الثقافة  .

خرجنا بنتائج متميزة من الورش 
السابقة

وحتدثت عند افتتاح الورشة البروفسورة 
آنا سوافي املتخصصة بتخطيط املدن 
مديرة مش��روع تنمي��ة املناطق احمللية 
وق��ام بالترجم��ة املهندس��ة املدني��ة 
راني��ة كم��ال واملهندس��ة املعماري��ة 
بوزان حويزي واملهندسة سارة محمود 
إضافة الى حيدر حس��ن ممثل منظمة 
الهبيت��ات ف��ي اجلنوب ، وق��د أوضحت 
س��وافي ان برنامجن��ا وبص��ورة عامة 
وقب��ل ان نتحدث عن موضوع الورش��ة 
اليوم وهو متويل مش��روع إحياء التراث 
ف��ي  الشناش��يل  منطق��ة  وحتدي��دا 

البصرة القدمية .
أق��ول ان برنامجنا يركز على توفير بناء 
ق��درات ودعم تقني متواص��ل في اجناز 
أهداف ونتائج املش��روع الذي أعطيناه 
اهتماما متواصا من��ذ بداية انطاقه 
وق��د اجنزن��ا قبل عدة اش��هر الورش��ة 
االستش��ارية املوس��ومة  )األستجابة 
للمناط��ق  األساس��ية  لاحتياج��ات 
األثري��ة املتداعي��ة /اإلس��كان وظروف 

املعيشة ( .
وكان��ت الورش��ة تتويج��ا لعم��ل دام 
ش��هرا كاما في املس��وحات امليدانية 

وجمع البيانات واستش��ارة اخلبراء من 
كل الدوائ��ر املرتبطة بالعم��ل ومت اجناز 
االس��تبيانات م��ن ب��اب الى ب��اب بعد 
تدريب اعداد من طلبة جامعة البصرة 
على كيفية اس��تعمال تطبيق هاتفي 
للمس��وحات امليداني��ة وق��د توصلن��ا 
ال��ى الكثير م��ن النتائ��ج والتحليات 
في معرف��ة الكثير عن حرك��ة الدولة 
واجملتمع في مجال البيوت التراثية هذه 
واهم السبل للمحافظة على معاملها 

التراثية والتاريخية واآلثارية .
وقد ملس��نا كما كنا في البدء بأن هذه 
األماكن التراثية ميكنها توفير اقتصاد 
مس��تدام مع فرص سياحية من خال 
االهتم��ام به��ذا الت��راث الثقاف��ي في 
تطوي��ر اجملتم��ع واالقتص��اد وش��هدت 
ورش��تنا اخلامس��ة الت��ي اقيمت على 
قاعة قصر الثقافة والفنون في البصرة 
ايضا خطة احلفاظ والتنمية للمناطق 
التاريخية في البصرة وحتديدا منطقة 
القدمي��ة  البص��رة  ف��ي  الشناش��يل 

وشهدت قاعة قصر الثقافة هذه ايضا 
الورشة السادس��ة التي كانت بعنوان 
ع��ن اإلط��ار القانون��ي حلماي��ة مواقع 
املهتمني  العراق��ي مبش��اركة  الت��راث 
معنا بهذا املوضوع من احلكومة احمللية 
في البص��رة ودوائر اخ��رى متخصصة 

بهذا الشأن وخرجنا بنتائج متميزة.

تقييم متويل مشروع إحياء التراث 
العراقي 

وقالت س��وافي أما ورشتنا اليوم فهي 
حتت عنوان تقييم متويل مشروع إحياء 
الت��راث وحتدي��دا منطقة الشناش��يل 
ف��ي البص��رة القدمي��ة ، ون��ود أن نصل 
عبر دراس��تنا وتقييمن��ا لهذا املوضوع 
من خ��ال الورش��ة هذه وعب��ر حضور 
االختصاصي��ني م��ن احلكوم��ة احمللية 
والدوائ��ر اخملتص��ة ال��ى حتقي��ق رؤي��ة 
واضح��ة للحف��اظ عل��ى دور البص��رة 
القدمي��ة كونها دورا تراثية مهمة والبد 
من االهتم��ام بها بالص��ورة التي تليق 

مبكانتها التراثية والتاريخية .
وق��د اعددنا لها العديد من الدراس��ات 
واخلط��ط واملص��ادر ألغ��راض االهتمام 
بها وحتقيق أقص��ى درجات التعاون مع 
الس��لطات احمللية في البص��رة ملراقبة 
املنطق��ة وعدم الس��ماح به��دم الدور 
او أي��ة تغيي��رات بطابعه��ا التراثي من 
قب��ل األهالي ونحتاج به��ذا اخلصوص 
ال��ى ابس��ط القضاي��ا لتحقي��ق هذا 
املنح��ى من قب��ل املس��ؤولني ألهمية 
األطار القانوني لهذا املوضوع فمن دون 
اإلطار القانوني الجند اساسا قويا لهذا 
املش��روع وس��نناقش األدوار املطلوب��ة 
من املؤسس��ات احلكومية للقيام بدور 
التموي��ل وإعداد اخلط��ط لهذا الغرض 

وصوال الى عملية التنفيذ.
ونحن جميعا نعلم ان احلكومة االحتادية 
تواص��ل ومن��ذ م��دة نقل الس��لطات 
للحكوم��ات احمللي��ة وان احلضور الكرمي 
هو من ميثل هذه الس��لطات احلكومية 
وندعوكم جميعا الى املزيد من التعاون 

لنضع حلوال للتمويل لغرض النهوض 
به��ذا املش��روع ال��ذي نلتق��ي بصدده 
وعندنا ع��دة مقترح��ات نضعها أمام 
حضراتكم لنصل الى نتائج ملموسة 

بهذا اخلصوص  .

احلضور يضعون مقترحاتهم 
كم��ا دعت البروفس��ورة آنا س��وافي 
احلضور الى مشاهدة اخلرائط والصور 
املعدة من قبل البرنامج الذي تشرف 
عليه بهذا اخلصوص واخلاصة بخطة 
احلفاظ والتنمية للمناطق التاريخية 
في البص��رة للتع��رف عل��ى آرائهم 
فجرت احلوارات واملناقشات ومت تأشير 
العديد من املاحظات حول الدراسات 
املعدة له��ذا الغرض من قبل برنامج 
األمم املتحدة للمستوطنات البشرية 
وتوصل اجلميع الى ضرورة التنس��يق 
املتواص��ل بني املهتمني بهذا الش��أن 
الص��وت  إيص��ال  عل��ى  بالعم��ل 
املطل��وب الى س��كنة ه��ذه البيوت 

التراثي��ة التاريخية واعامهم بأنهم 
يتخذون من هذه البيوت سكنا لهم 
وه��ي بيوت تدخ��ل في الئح��ة الدور 
التاريخي��ة الت��ي تتطل��ب رعايته��ا 
واألهتم��ام به��ا وأن تك��ون عمليات 
صيانته��ا واج��راء التصليحات فيها 
حتت اشراف من لهم خبرة بالتعامل 
مع هذه الدور من دون األضرار مبعاملها 
او اجراء التغيرات في طابعها التراثي 
وان نوص��ل حقيق��ة مهم��ة ل��كل 
االخ��وة الس��اكنني ف��ي ه��ذه الدور 
بأنه��م اذا اتقن��وا عملي��ة احلف��اظ 
عليها سينعكس هذا االهتمام على 
روح التراث ف��ي مدينتهم التاريخية 
والبأس ان يت��م توزيع اس��تمارة يتم 
اعدادها بدقة وتوزيعها على اصحاب 
هذه البيوت وتتضمن فقراتها كيفية 
األهتم��ام بها وكي��ف يتعاملون مع 
ه��ذا األهتمام وكيف يحافظون على 
جمالية البناء التراثي وان اليسمحوا 

ألحد بتغييره .
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Habitat أقامها برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية

ورشة عمل عن تمويل مشروع إحياء التراث في البصرة القديمة 

ان برنامجنا وضع 
لتمويل مشروع 
إحياء التراث وتحديدا 
منطقة الشناشيل 
في البصرة القديمة 
كما انه يركز على 
توفير بناء قدرات 
ودعم تقني متواصل 
في انجاز االهداف 
والنتائج

مراسل »الصباح اجلديد« في البصرة وحديث مع فريق عمل Habitat خالل الورشة

جانب من املباحثات بني غرفتي جتارة بغداد وتونس 

افتتاح جسر المثنى 
االستراتيجي

 أمام حركة السير.. قريبًا 

انطالق مشروع الفتى القائد 
في مدارس تربية ميسان  

بغداد - الصباح الجديد:
اعلنت وزيرة االعم��ار واالس��كان والبلديات العامة  
د. املهندس��ة آن نافع أوس��ي عن قرب افتتاح جسر 
املثنى االستراتيجي شمال بغداد امام حركة السير 

خال االيام القليلة املقبلة .
وذكرت املهندسة اوسي ان شركة املعتصم العامة 
للمق��اوالت االنش��ائية اح��دى تش��كيات ال��وزارة 
وبأش��راف دائرة الطرق واجلسور مستمرة في العمل 
باملمر االيسر من اجلسر بعد ان انتهت من اجناز املمر 
االمي��ن بصورة كامل��ة وافتتاحه امام حرك��ة املرور ، 
مشيرة الى ان الشركة تعمل االن على اجناز االرصفة 
واالعمال الكهربائية والكربستون ، اذ وصلت نسبة 

االجناز الى نحو 85%
واوضحت املهندس��ة اوس��ي بأن الشركة كانت قد 
اغلقت املمر االيس��ر ملدة خمس��ة ايام لغرض اجناز 
االعمال اخلاصة بحقن الروافد الكونكرتية املتضررة 
)اسفل اجلسر( ، مشيرة الى ان االيام القليلة املقبلة 
ستشهد افتتاح اجلسر بجانبيه االمين وااليسر امام 

حركة السير .
اجلدي��ر بالذك��ر ان املمر االمين من اجلس��ر املؤدي من 
)الكرخ ال��ى الرصافة ( كان قد افتت��ح امام حركة 
السير بتاريخ منتصف كانون االول املاضي بعد اجناز 

جميع االعمال املرتبطة به.

ميسان - خاص: 
انطلق من قضاء اجملر الكبير في محافظة ميس��ان 
مش��روع )الفت��ى القائ��د(  لتأهيل طلب��ة املرحلة 
املتوسطة برعاية مركز تدريب وتطوير املاكات في  

دائرة صحة ميسان بالتعاون مع تربية ميسان .
وقال مدي��ر االعام التربوي محم��د حمزة الكعبي 
ل�« الصباح اجلديد« ان املشروع يستمر ملدة شهرين 
ومبعدل س��اعتني في االس��بوع ويهدف الى االرتقاء 
بالطلبة وحتملهم املس��ؤولية ومواجهة التحديات 

من خال محاضرات تخص التنمية البشرية .
واض��اف الكعبي ان اختيار املتوس��طة هو من اجل 
خلق قيادات من هذه الفئة والس��ير بها الى مراحل 
اخرى تكون قادرة على اتخاذ القرارات ، مش��يرا الى 
ان افتتاح املش��روع كان في متوس��طة احلكمة في 
قض��اء اجملر الكبير وم��ن املؤمل ان يش��مل مدارس 

احملافظة كافة . 

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

 
Tenders 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 Tenders are listed below: 
 

Tender No. Tender Title 

0842-CON/IT0818-HFY Provision of Support Service for 
SAP Application 

1 

From 8:00 a.m. on 9th March 2017                                   
To     2:00 p.m. on 9th April 2017 

Bidding collection 
period 

100.00 USD (NET – Bank charges to be paid by Bidder) Bid Collection fee 
1. Comply with requirement of PetroChina as per ITB 

and clarifications for this service. 
2. Related certificates to perform the service. 
3. Experience on similar projects in Iraq. 
4. Compliance with PetroChina’s Terms & Conditions. 

Technical Evaluation 
Criteria 

0835-CON/OP0811-HFY Provision of Directional Drilling 
Equipment & Services 

2 

From 8:00 a.m. on 9th March 2017                                   
To     2:00 p.m. on 23th April 2017 

Bidding collection 
period 

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

1. Compliance with Scope of Work & Technical 
requirement. 

2. Bidder’s Proven Experience. 
3. Personnel Experience. 
4. HSE 

Technical Evaluation 
Criteria 

0747-CON/PS0723-HFY 

(Rebidding)  
Provision of Diesel Generators Sets  
Maintenance Service and  
Halfaya Power System Workshop 
Support 

3 

From 8:00 a.m. on 9th March 2017                                   
To     2:00 p.m. on 20th April 2017 

Bidding collection 
period 

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

1. OEM’s spares supply and technical support 
2. compliance with HSE program 
3. compliance with the scope of work 

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. 
 
 
 
 

 
 

 
 اتمناقصاعالن عن 

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

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

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

لحكومي شركة نفط الجنوب لتنفيذ المشروع المذكور أعاله تحت العقد الموقع مع شركة نفط ا

 عالن عنها مدرجة أدناه:المراد اال اتالمناقص ميسان .

 

 رقم المناقصة عنوان المناقصة

 SAP 0842-CON/IT0818-HFY لتطبيق الدعم خدمات توفير 1

 العطاءات فترة استالم
 2017 اذار 9يوم  من صباحا 8:00الساعة  من

 2017 نيسان 9من يوم  مساءا 2:00الساعة  و لغاية
 تدفع من قبل العارض) المصرفية الرسوم( دوالر امريكي 100 رسوم المشاركة بالمناقصة

 معايير التقييم الفني

 وتوضيحات للعطاء وفقا بتروتشاينا شركة لمتطلبات االمتثال .1
 .حقةالال

 .الخدمة ألداء الصلة ذات الشهادات .2
 .العراق في مماثلة مشاريع في خبرة .3
 .بتروشايناشركة  وأحكام شروطل االمتثال .4

 والخدمات الموجه الحفر معدات توفير 2
 بها المرتبطة

0835-CON/OP0811-HFY 

 فترة استالم العطاءات
 2017اذار  9يوم  من صباحا 8:00الساعة  من

 2017 نيسان 23من يوم  مساءا 2:00الساعة  و لغاية
 تدفع من قبل العارض) المصرفية الرسوم( دوالر امريكي 100 رسوم المشاركة بالمناقصة

 معايير التقييم الفني
 . العمل نطاق و الفنية المقدرة .1
 .للمقاول السابقة الخبرة.2 .2
 .للمقاول البشري الكادر خبرة. 3 .3
 .السالمة و البيئة و الصحة بشروط االلتزام. 4 .4

3 
 )اعالن أعادة(

  الديزل لمولدات الصيانه خدمات توفير
 الصيانة ورشه واعمال

0747-CON/PS0723-HFY 

 فترة استالم العطاءات
 2017اذار  9يوم  من صباحا 8:00الساعة  من

 2017 نيسان 20من يوم  مساءا 2:00الساعة  و لغاية
 تدفع من قبل العارض) المصرفية الرسوم( دوالر امريكي 100 رسوم المشاركة بالمناقصة

 معايير التقييم الفني
  ة.مباشر المصنع من الفني والدعم الغيار قطع توريد .1
 .بتروشاينا لشركة ةالسالم و واالمن ةالصح ببرنامج االلتزام .2
 .بالمناقصة ةالمدرج االعمال جميع اداء علي ةالقدر .3

 
 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 النفط 
عل��ي  جب��ار  النف��ط  وزي��ر  اعل��ن 
اللعيب��ي عن جناح امل��اكات الفنية 
والهندس��ية في ش��ركة مصافي 
الش��مال واجلهات الساندة لها من 
الشركات النفطية االخرى في اجناز 
وتش��غيل وح��دة التكري��ر اجلديدة 
بطاق��ة 10 اآلف برمي��ل باليوم في 

مصفى كركوك  .
وق��ال وزير النفط ف��ي برقية رفعها 
الى رئيس الوزراء د. حيدر العبادي ان 
حتقيق هذا االجن��از من قبل املاكات 
الوطنية وفي ظل التحديات االمنية 
واالقتصادي��ة يع��د خط��وة مهمة 
ألضافة طاق��ة تكريرية جديدة الى 

مصف��ى كرك��وك لترتف��ع الى 40 
ال��ف برميل باليوم وهو ما يس��هم 
في تغطي��ة جزء مهم م��ن حاجة 
احملافظة واملواطنني  من املش��تقات 
النفطية وخصوصاً النفط االبيض 
وزيت الغازوالنفثا فضاً عن النفط 
االسود في تلبية أحتياجات معامل 
والطاب��وق  واالس��منت  االس��فلت 
واملش��اريع الصناعية االخرى سواء 

في القطاع احلكومي أواخلاص .
وأضاف وزير النفط أن الوزارة تسعى 
الضافة وحدة تكريرية أخرى ملصفى 
برمي��ل  اآلف   10 بطاق��ة  كرك��وك 

باليوم قبل نهاية العام اجلاري .
وتابع وزير النفط أن املاكات الفنية 

والهندس��ية في شركة غاز اجلنوب 
وشركة املشاريع النفطية واجلهات 
الساندة لها قد أجنزت بنجاح جتهيز 
وتشغيل محطة كهرباء النجيبية 
ف��ي محافظة البص��رة بوقود الغاز 
وأضافة طاق��ة توليدية جديدة الى 
املنظومة الوطنية تصل الى معدل 
100 ميكاواط ، مشيرا الى أن الوزارة 
ق��د أجنزت ف��ي وقت س��ابق وبوقت 
قياسي جتهيز محطة كهرباء شط 
العرب بوقود الغاز والبدء بالتشغيل 
التجريبي له��ذه احملطة . فضاً عن 
والهارثة  الهارث��ة  جتهيز محط��ات 
االستثمارية واخلور والرميلة وغيرها 

بوقود الغاز  .

وزير النفط يعلن إنجاز وتشغيل
 وحدة جديدة في مصفى كركوك

العراق يبحث مع تونس تطوير 
العالقات التجارية بين البلدين

في برقية إلى رئيس الوزراء



لندن ـ وكاالت:

واف��ق مجل��س الل��وردات البريطاني، 
ام��س االول الثالث��اء عل��ى تعديل ثان 
ملش��روع قان��ون ح��ول تفعي��ل خروج 
بريطانيا من أوروب��ا، وطالب بتصويت 
البرمل��ان عل��ى نتائ��ج املفاوضات مع 

االحتاد األوروبي.
ووج��ه بذلك مجلس الل��وردات ضربة 
جدي��دة إل��ى حكوم��ة تيري��زا م��اي 

مبوافقته على هذا التعديل.
ويعطي التعديل اجلديد في حال إقراره 
احل��ق للبرملانيني في خت��ام املباحثات 
الكلمة الفصل حول االتفاق النهائي 
وجمي��ع االتفاقات التجاري��ة املقبلة 
مع االحتاد األوروب��ي. وترجح التوقعات 
أن يعط��ي مجل��س الل��وردات الضوء 

األخضر لصياغة مشروع القانون.
احلكوم��ة  رئيس��ة  أن  إل��ى  يش��ار 
البريطاني��ة تيري��زا م��اي عمل��ت في 
وق��ت س��ابق عل��ى إجه��اض أي مترد 
ف��ي صفوف احملافظني ف��ي حال طرح 
التعديل للتصويت، ووعدت باستشارة 
النواب حول شروط »بريكست« ،قبل 
النتيج��ة النهائي��ة للمفاوضات مع 
االحتاد األوروبي، وهذا ما يتناس��ب مع 
توجهات العديد م��ن النواب املؤيدين 

لبقاء بريطانيا في االحتاد األوروبي، بيد 
أن احلكوم��ة قالت حينها بصراحة إن 
رفض النواب لش��روط بريكس��ت لن 
يق��ف عائقا أمام خ��روج بريطانيا من 
االحتاد. كما عّبر البرملان االسكتلندي 
رسميا في وقت سابق، عن معارضته 
خلروج بريطانيا من االحتاد األوروبي، وقام 
بتصويت »رمزي« ضد مشروع القانون 
احلكوم��ي الذي يهدف إلى الس��ماح 
مل��اي بب��دء مفاوض��ات االنفصال عن 

التكتل األوروبي.
وفي الش��أن ذاته أطلق��ت اجلمعيات 
اخليرية ف��ي لندن ،صاف��رة إنذار حول 
إحصائيات جديدة للشرطة وصفتها 
ب� »املقلق��ة للغاية«، حي��ث أظهرت 
ارتفاًع��ا كبيرًا في اجلرائم التي تتعلق 
بالكراهية ف��ي العاصمة البريطانية 
خ��الل العام املاضي، قائلة إنه ال ميكن 
إنكار« دور اس��تفتاء اخلروج من االحتاد 

األوروبي في ذلك.
وتكشف إحصائيات شرطة العاصمة 
عن زيادة في جميع أشكال اجلرائم ذات 
الصل��ة بالكراهية تقريًبا، مبا في ذلك 
احل��وادث املرتبطة باإلعاق��ة، والدوافع 
العنصرية واخل��وف من املثليني. وزادت 
أع��داد ضحاي��ا اإلعاق��ة الناجمة عن 
الكراهية بنس��بة 216 ف��ي املائة في 
العام املاضي وحده، مسجلة ارتفاعا 

من 251 في عام 2015-2016 إلى 794 
في -2017 2016.

وارتفع عدد ضحاي��ا جرائم الكراهية 
الديني��ة والعنصرية الى ما يقرب من 
20 في املائ��ة، من 14004 إلى 16618، 

وش��هدت ضحاي��ا كراهي��ة االعتقاد 
زيادة تق��در بنحو 18 ف��ي املائة حيث 
وصل��ت م��ن 1699 إل��ى 2000 خ��الل 
الفترة الزمنية نفسها، عندما كانت 
قضي��ة البريكس��ت مهيمن��ة على 

احل��وار الوطني. وتظه��ر األرقام أيضا 
زيادة حوادث اخلوف من املثليني بنسبة 

12 في املائة، من 1816 إلى 2033.
وق��ال كي��ري موس��كو جي��ري، مدير 
حم��الت منظمة العف��و الدولية في 

اململك��ة املتح��دة: »إذا كان��ت ه��ذه 
املعلوم��ات دقيق��ة، فان ه��ذه األرقام 
مقلق��ة للغاي��ة، وتعرب ع��ن اخملاوف 
السياس��ية  احلم��الت  م��ن  األولي��ة 
اخلالفي��ة ف��ي الصيف املاض��ي التي 
أعط��ت رخصة للتعبي��ر عن وجهات 
النظر التمييزية بطريقة لم نشهدها 

على مدى عقود ماضية.
وأض��اف »إن انتخ��اب دونال��د ترام��ب 
رئيًس��ا للواليات املتح��دة، بعد حملة 
قامت على خطاب االنقس��ام وبعض 
األحيان اخلطابات الس��امة، يعني أننا 
قلقون للغاية بشأن الطبيعة املدمرة 
للخط��اب السياس��ي عل��ى جانب��ي 
احمليط األطلس��ي«. وتاب��ع: »يجب أن 
تكون هناك رس��الة أق��وى بكثير من 
جميع جهات املؤسس��ة السياسية 
ب��ان التغيي��ر بالعنصري��ة واخلط��اب 
التحريض��ي غي��ر مقب��ول متام��ا في 

بريطانيا احلديثة.«
وقال مايك اينسورث، مدير في حملة 
»وق��ف الكراهية اململك��ة املتحدة«: 
»إن الوق��ت وطبيع��ة ه��ذه الزي��ادات 
يعني أنها ترتبط بال ش��ك باستفتاء 
االحتاد األوروب��ي. وأض��اف: لقد كانت 
لغة »حملة اخلروج من االحتاد  س��بًبا، 
وليست النتيجة، والتي أعطت رخصة 
الرت��كاب  املتحي��زة  اآلراء  ألصح��اب 

جرائم الكراهية. وأش��ار قائالً: »نحن 
بحاجة إل��ى قيادة أخالقي��ة واضحة 
جدا من هؤالء الذين يقفون في مراكز 
السلطة لنقف ونقول أن اجلرمية غير 
مقبولة«. وكان عم��دة لندن في هذا 
الصدد هو الش��خصية املثالية حتى 
اآلن. وس��يعاد مشروع القانون املعدل 
مجددا، األس��بوع املقبل، إلى مجلس 
العم��وم ال��ذي كان قد ص��ادق عليه 
في قراءة أولى، أوائل الش��هر املاضي، 
دون حتف��ظ، ليدرس��ه ويص��وت عليه 

مجددا.
وأبدى حزب احملافظ��ني ثقة في قدرته 
عل��ى تعطيل التعدي��ل األول املتعلق 
بحماي��ة حقوق ثالث��ة ماليني مواطن 
أوروبي يعيش��ون ف��ي بريطانيا، لكن 
حكومة تيريزا ماي تخشى أن يحظى 
التعدي��ل الثاني املتعلق مبنح الكلمة 
األخيرة للبرملان دعما من طرف النواب، 
خصوصا وأن نوابا من حزب احملافظني، 
ال��ذي ال يتمت��ع إال بأغلبية بس��يطة 
ف��ي اجملل��س، ق��د صرح��وا بتأييدهم 

للتعديل.
وقالت النائبة احملافظة آنا س��وبري إن 
ه��ذا التعديل )الثاني( »وس��يلة ملنح 
ش��بكة أم��ان برملاني��ة« للبريطانيني 
االحت��اد  م��ن  اخل��روج  ش��روط  ح��ول 

االوروبي.
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بكين ـ وكاالت:
أعلنت وزارة اخلارجية الصينية أن بكني مستعدة 
للتوسط في تسوية اخلالفات بني إيران والسعودية 

إذا اقتضت الضرورة.
وق��ال وزي��ر اخلارجي��ة الصيني وانغ ي��ي في مؤمتر 
صحف��ي ام��س األربع��اء ، »نأمل ف��ي أن تتمكن 
السعودية وإيران من تسوية خالفاتهما من خالل 
مشاورات ودية متساوية. والصني صديق مشترك 
إلي��ران والس��عودية، وإذا اقتض��ت الض��رورة فإن 

الصني مستعدة للعب دور مناسب«.
كما رحب الوزير الصيني بالزيارة املزمعة للعاهل 
السعودي امللك س��لمان بن عبد العزيز آل سعود 

إلى بكني.
جت��در اإلش��ارة في ه��ذا الس��ياق إل��ى أن عالقات 
الرياض وطهران ال تزال متوترة بعد قطع العالقات 
الدبلوماسية بينهما في كانون الثاني عام 2016 
املاض��ي عل��ى خلفية إع��دام الداعية الش��يعي 
املعروف منر النمر في السعودية وهجمات احملتجني 

على البعثات السعودية في إيران.

اإلسماعيلية ـ رويترز:
قال��ت مصادر قضائي��ة امس األربع��اء إن محكمة 
مصرية عاقبت ثالثة مصريني وس��تة إس��رائيليني 
بينهم أربع��ة تقول الس��لطات املصرية إنهم من 
ضباط اخملابرات العس��كرية اإلس��رائيلية بالسجن 

املؤبد إلدانتهم في قضية جتسس إلسرائيل.
وق��ال مص��در إن احلكم ص��در على اثن��ني حضوريا 
هما املصري��ان عودة طلب إبراهيم برهم وس��المة 
حامد فرحان أبو جراد بينما صدر احلكم غيابيا على 

الباقني.
وأص��درت احلك��م محكمة اجلنايات ف��ي محافظة 
ش��مال س��يناء املتاخمة إلس��رائيل وقط��اع غزة. 
وعق��دت احملكم��ة جلس��اتها في مجم��ع احملاكم 
مبدينة اإلس��ماعيلية إح��دى مدن قناة الس��ويس 

ألسباب أمنية. وبدأت إجراءات القضية في 2013.

الدار البيضاء ـ أ ب ف: 
اغتيل نائب مغربي بالرص��اص امس االول الثالثاء 
في ال��دار البيضاء من قب��ل مجهولني متكنوا من 
الف��رار، كم��ا افادت وس��ائل االع��الم احمللية امس 

االربعاء.
وقت��ل عبد اللطي��ف مرداس )53 عام��ا( في وقت 
متأخ��ر بالق��رب من منزل��ه في ح��ي كاليفورنيا 

الراقي في الدار البيضاء.
واصيب النائب بثالث رصاص��ات من بندقية صيد 
ح��ني كان ف��ي س��يارته بحس��ب وس��ائل اعالم 
الكتروني��ة خاص��ة نش��رت ص��ورا ملوق��ع اجلرمية 
وللس��يارة التي حتطم زجاجها. ومتكن املهاجمون 

من الفرار.
وعب��د اللطي��ف م��رداس كان نائب��ا ع��ن االحت��اد 
الدس��توري )ح��زب ليبرالي( عن مدين��ة بن أحمد 
الواقع��ة عل��ى بع��د 60 كل��م جنوب غ��رب الدار 

البيضاء.
واعم��ال القتل بالرصاص امر نادر في املغرب حيث 
ليس هن��اك الكثي��ر من االس��لحة ف��ي متناول 
اشخاص بشكل غير شرعي. ولم يصدر اي تعليق 

رسمي حتى صباح االربعاء حول احلادث.

اغتيال نائب مغربي 
بالرصاص في الدار البيضاء

الصين تعلن 
استعدادها للتوسط 
بين السعودية وإيران

محكمة مصرية تعاقب 
تسعة بينهم إسرائيليين 

بالسجن المؤبد 

متابعة ـ الصباح الجديد :

الروس��ية  الدف��اع  وزارة  أعلن��ت 
التوصل التفاق لوقف إطالق النار 
ف��ي الغوطة الش��رقية بس��وريا 
الت��ي متث��ل معق��ال للمعارض��ة 
بالقرب من دمش��ق بدأ س��ريانه 
من األحد املاضي ويس��تمر حتى 

20 آذار اجلاري.
وقالت الوزارة ف��ي بيان لها امس 
ب��دأ س��ريان  إن��ه  الثالث��اء  االول 
»نظ��ام تهدئ��ة« اعتب��ارا م��ن 6 
آذار وحت��ى 20 آذار ف��ي منطق��ة 
الغوطة الش��رقية. وأضافت بأنه 
لم ترد تقارير بش��أن ح��دوث »أي 

انتهاكات« لهذه الهدنة.
ويتمركز مس��لحو تنظيم جيش 
اإلس��الم املع��ارض ف��ي الغوطة 
معق��ل  آخ��ر  وه��و  الش��رقية، 
للمعارضة بالقرب من العاصمة 

دمشق.
الغوط��ة  منطق��ة  وتعرض��ت 
الش��رقية لهجوم ضار من قوات 
اجلي��ش الس��وري ف��ي الش��هور 
األخيرة، وتقع بالقرب من مناطق 
للمعارض��ة في دمش��ق  تابع��ة 
احلكومية  الق��وات  تس��تهدفها 

على نحو متزايد.
وق��ال حم��زة بيرق��دار املتح��دث 
باسم جيش اإلسالم في تصريح 
لوكال��ة فرانس ب��رس إن »جيش 
اإلس��الم لم يُبل��غ باتف��اق وقف 
إطالق النار«، لكنه »لن يعارض أي 
اتفاق يوقف نزيف الدماء ومعاناة 
شعبنا«. وأوضح مصدر مقرب من 
جهود احلكومة للتوصل ملصاحلة 
ف��ي املناطق امللتهبة في س��وريا 
يوم الثالثاء بأنه ل��م ترد إليه »أي 

معلومات« بشأن التوصل التفاق 
هدن��ة في ش��رقي دمش��ق وفي 
الغوطة الشرقية، حسبما نقلت 
عنه صحيفة »الوطن« الس��ورية 

املقربة من احلكومة.
وذك��ر املرص��د الس��وري حلق��وق 
اإلنسان ومقره بريطانيا بأن غارات 
اس��تهدفت العديد م��ن البلدات 
ف��ي الغوط��ة الش��رقية وأحياء 
تخضع لسيطرة املعارضة شرقي 
دمشق، وأسفرت عن مقتل ثالثة 
أشخاص. لكنه أوضح أن الغارات 
توقفت بعد الظه��ر عقب إعالن 
روس��يا ع��ن اتف��اق وق��ف إطالق 

الن��ار. وفي تطور آخر، اس��تعادت 
احلكومة السورية السيطرة على 
محط��ة مياه رئيس��ية في حلب 
من أيدي ما يُعرف بتنظيم الدولة 
اإلس��المية. ويعاني السكان من 
الرئيس��ية  املياه  إم��دادات  غياب 
من ه��ذه احملط��ة منذ م��ا يقرب 
م��ن ش��هرين بع��د أن قطعه��ا 
مس��لحو تنظي��م الدول��ة. وقال 
املرصد السوري إن قوات احلكومة 
»سيطرت على منطقة اخلفسة 
ومحطة ضخ املي��اه« التي تغذي 
حلب.وأوض��ح أن املس��لحني فروا 
ف��ي مواجه��ة هج��وم احلكومة 

بالضرب��ات  مدعوم��ة  الس��ورية 
اجلوية الروسية.

وقال مصدر عسكري في تصريح 
الس��ورية  األنباء  نقلت��ه وكال��ة 
»س��انا« إن عش��رات املس��لحني 

قتلوا في هذه العملية.
بيرق��دار املتحدث  ونف��ى حم��زة 
العسكري باسم جيش اإلسالم، 
لفران��س برس الثالث��اء »وجود أي 
تواصل )روسي( مع جيش اإلسالم 
حالي��ا بش��أن االتف��اق املذك��ور« 
مؤك��داً ف��ي الوقت ذات��ه »اننا ال 
منان��ع أو ن��رد أي اتفاق من ش��أنه 
أن يوقف ش��الل الدم��اء ومعاناة 

شعبنا«.
وم��ع جت��دد الغ��ارات والقص��ف 
عل��وش  محم��د  ق��ال  االربع��اء، 
االس��الم  جي��ش  ف��ي  القي��ادي 
لفران��س ب��رس ان »اعالن روس��يا 
وقف��اً ألط��الق النار ف��ي الغوطة 
الش��رقية لدمش��ق ه��و اع��الن 
سياس��ي فقط لكنه عس��كرياً 

غير منفذ«.
وقال ان روسيا، ابرز حلفاء النظام 
الس��وري، »تريد ان تقدم نفسها 
حيادية وراعية للحل السياس��ي 
الوض��ع  االرض  عل��ى  ولك��ن 

مختلف«.

وت��رأس عل��وش وف��د الفصائ��ل 
املعارض��ة الى جولت��ي محادثات 
املاضيني  الش��هرين  عقدتا خالل 
في اس��تانا برعاية روس��يا وايران، 
حليفتا دمش��ق، وتركيا الداعمة 

للمعارضة.
وبحث��ت ه��ذه احملادث��ات تثبي��ت 
وقف اطالق نار تش��هده اجلبهات 
الرئيس��ية ف��ي س��وريا منذ 30 
كان��ون االول مبوج��ب اتف��اق بني 
موس��كو وانقرة، لكن��ه يتعرض 
خلروق��ات كثي��رة خصوص��ا ف��ي 
الغوطة الشرقية لدمشق واحياء 

في شرق العاصمة.

كابول ـ بي بي سي:
مستش��فى  مس��لحون  هاج��م 
عسكريا، هو األكبر في كابول، وال 
تزال معركة باألس��لحة مستمرة 
داخله، حسبما تقول وزارة الدفاع 

األفغانية.
وقال أحد موظفي املستشفى لبي 
بي س��ي إنه س��مع صوت انفجار 
عند البوابة الرئيسية ملستشفى 

ساردار داوود تبعه إطالق نار.

وقال طبيب باملستش��فى إنه رأى 
مسلحا يرتدي معطفا طبيا وهو 
يس��حب بندقي��ة م��ن معطف��ه 

ويفتح النار ليقتل شخصني.
وقال طبيب متكن من الهرب يدعى 
عبد القادر »رأيت مهاجما انتحاريا 
يرت��دي معطفا طبيا أطل��ق النار 
عل��ي، فقفزت من ال��درج، فأطلق 

النار على زميل لي آخر«.
وكتب موظف آخر في املستشفى 

على فيس��بوك »هناك مهاجمون 
داخل املستشفى. ادعوا لنا«.

وأعلن تنظيم داع��ش ، عبر موقع 
ل��ه،  التاب��ع  اإلخب��اري  »أعم��اق« 

مسؤوليته عن الهجوم.
وق��ال الرئي��س األفغان��ي أش��رف 
غن��ي إن الهجوم »داس كل القيم 
ف��ي  فاملستش��فى  اإلنس��انية. 
جميع األديان يع��د موقعا منيعا، 
مهاجم��ة  تعن��ي  ومهاجمت��ه 

أفغانستان كلها«.
ون��دد نائب��ه، عب��داهلل عب��داهلل، 
بالهجوم على موقع تويتر، وتعهد 

ب�«الثأر لدم لشعبنا«.
ونقل��ت وكال��ة رويت��رز لألنباء عن 
مسؤول أمني قوله إن ما بني ثالثة 
وخمس��ة مهاجم��ني مس��لحني 
وقناب��ل  أوتوماتيكي��ة  بأس��لحة 
يدوية دخلوا املستش��فى، وأخذوا 
مواقع لهم ف��ي الطابقني الثالث 

والرابع.
وقال متحدث باس��م وزارة الدفاع 
األفغاني��ة إن عددا غير معلوم من 
املهاجم��ني كان��وا يتبادلون إطالق 
النار داخل املستشفى مع وحدات 
م��ن اجليش. وأض��اف أن الوزارة لم 

تعلن بعد عن اخلسائر البشرية.
تول��و  محط��ة  تقاري��ر  وأف��ادت 
 13 بنق��ل  احمللي��ة  التليفزيوني��ة 
ش��خصا على األقل من املصابني 

ف��ي الهج��وم إلى مستش��فيات 
أخرى.

وكان 16 ش��خصا ق��د قتل��وا في 
نفذتهم��ا  انتحاري��ني  هجوم��ني 
حركة طالبان في كابول األسبوع 
املاض��ي. والهجومان هما األحدث 
ف��ي سلس��لة هجمات ش��نتها 
الس��لطات  متحدي��ة  احلرك��ة 
بدئه��ا »هجوم  بع��د  األفغاني��ة، 

الربيع« مبكرا.

طهران ـ أ ب ف: 
اتهم مسؤول كبير في بحرية احلرس 
الثوري االيراني امس االربعاء الواليات 
املتحدة بالس��عي الى اثارة »توترات« 
ف��ي اخللي��ج بع��د ح��وادث وقع��ت 

االسبوع املاضي.
وقال مهدي هاش��مي في تصريحات 
نقله��ا املوق��ع االلكترون��ي للحرس 
الثوري »س��باه ني��وز« ان »س��فينة 
تابعة للبحرية االميركية كانت تعبر 

مضيق هرمز غيرت مس��ارها الدولي 
لتقت��رب الى مس��افة 550 مترا عن 
س��فن حراس الثورة في موقف غير 

مهني«.
واض��اف ان »حت��ركات االي��ام االخيرة 
الت��ي قامت به��ا الوالي��ات املتحدة 
وبريطانيا تدل على ان لديهما اهداف 
س��يئة وغير شرعية واس��تفزازية«، 
ال  فق��ط  »لي��س  انهم��ا  مؤك��دا 
تريدان االس��تقرار واالمن في اخلليج 

الفارسي ومضيق هرمز، بل تسعيان 
ايضا الى اثارة توترات وازمة«.

الدف��اع األميركي��ة  وزارة  وانتق��دت 
الثالث��اء  االول  ام��س  )البنتاغ��ون( 
للبحرية  املهن��ي«  الس��لوك »غي��ر 
اإليرانية عق��ب حادثتني منفصلتني 

في مضيق هرمز األسبوع املاضي.
وأفاد البنتاغون ب��أن فرقاطة ايرانية 
اقترب��ت اخلميس املاض��ي نحو 150 
مترا من س��فينة املراقبة األميركية 

»يو اس ان اس انفينسبل« وطاقمها 
من املدني��ني. وفي حادثة مش��ابهة 
م��ن  اقترب��ت مجموع��ة  الس��بت، 
ال��زوارق الهجومي��ة من الس��فينة 
نفس��ها حتى باتت عل��ى بعد 350 

مترا عنها.
وف��ي تعليقه عل��ى احلادثتني، أوضح 
املتحدث باس��م البنتاغ��ون الكابنت 
جي��ف ديفي��س أن��ه »مت تقيي��م )ما 
حصل( على أنه مزيج من الس��لوك 

غير اآلمن وغير املهن��ي« مضيفا أن 
السفينة األميركية اضطرت لتغيير 

مسارها لتجنب وقوع اصطدام.
وأف��اد ديفي��س بأن ما حص��ل »مثير 
للقلق ألن��ه كان من املمكن أن يؤدي 
إلى خطوة غير محسوبة أو استفزاز 
غير مقص��ود ال نرغب به،« مش��يرا 
إلى حتس��ن في نش��اطات اي��ران في 

املضيق.
وكان البنتاغ��ون عب��ر في الس��ابق 

ع��ن قلقه من سلس��لة من احلوادث 
في املياه قبالة س��واحل اجلمهورية 
االس��المية وحي��ث يج��ري احل��رس 
الثوري االيران��ي مرارا مناورات خطرة 
ف��ي محي��ط الس��فن األميركية مما 
اضط��ر الواليات املتح��دة في بعض 

األحيان ألطالق طلقات حتذيرية.
وسفينة »يو اس ان اس انفينسبل« 
م��زودة مبع��دات رادار بإمكانها تتبع 

مسارات الصواريخ البالستية.

هجوم على أكبر مستشفى عسكري في العاصمة األفغانية

إيران تتهم الواليات المتحدة بإثارة »توترات« في الخليج

يعّد آخر معقل لـ«داعش« بالقرب من العاصمة دمشق

غارات وقصف على الغوطة الشرقية في سوريا غداة إعالن روسيا هدنة فيها

تعرضت منطقة 
الغوطة الشرقية 

لهجوم ضار من قوات 
الجيش السوري في 

الشهور األخيرة، وتقع 
بالقرب من مناطق 

تابعة للمعارضة في 
دمشق تستهدفها 

القوات الحكومية على 
نحو متزايد

تصاعد دخان القصف في الغوطة

تيريزا ماي
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تقـرير
حمالت »الخروج من االتحاد األوروبي« هي المتسبب األول في ذلك 

اللوردات البريطاني يوّجه صفعًة جديدًة لـ»ماي« في ملف »بريكست«



7 اقتصاد

بغداد ـ الصباح الجديد:

قال مس��ؤول كردي أمس األربعاء إن 
اجلماعة الكردية التي تس��يطر على 
حقول النفط في محافظة كركوك 
توصل��ت إل��ى اتف��اق م��ع احلكومة 
في بغداد الس��تمرار ض��خ اخلام من 
املنطق��ة عبر خط أنابي��ب ميتد إلى 
مرف��أ جيه��ان التركي عل��ى البحر 

املتوسط.
وقال كوسرت رس��ول، لرويترز، إنه مت 
التوصل لالتفاق ب��ن االحتاد الوطني 
الكردس��تاني ورئي��س ال��وزراء حيدر 

العبادي.
وأضاف رس��ول الذي يشغل منصب 
نائب األمن العام حلزب االحتاد الوطني 
الكردستاني »أنهى االتفاق املشكلة 
ولم يعد هن��اك موعد نهائي إلغالق 

خط األنابيب.
الوطن��ي  االحت��اد  ق��وات  وكان��ت 
الكردستاني سيطرت على منشآت 
النف��ط في كرك��وك في األس��بوع 
املاضي وأوقفت ض��خ النفط لفترة 
وجيزة وه��ددت مبزيد م��ن اإلجراءات 
م��ا ل��م يت��م االس��تجابة ملطلبها 

بتخصيص حصة لها من اإليرادات.
وأمس أيضاً، قال��ت وزارة النفط في 
بي��ان له��ا إن »العراق أض��اف وحدة 
معاجلة ملصفاة نفط كركوك ليرفع 
للمصفاة  اإلنتاجي��ة  الطاقة  بذلك 

بواقع عشرة آالف برميل يوميا«.
وقال البيان نقال عن وزير النفط جبار 
اللعيب��ي إن »الوح��دة اجلديدة بدأت 

العمل«.
وأضاف اللعيبي أن »الوزارة ستضيف 
وح��دة ثاني��ة بنهاية الع��ام بطاقة 

إنتاجية مماثلة للوحدة اجلديدة«.
ف��ي خضم ذلك، ص��رح اللعيبي بأن 
العراق حقق��ت التزاما بنس��بة 85 

في املئ��ة باتفاق أوب��ك على خفض 
إمدادات النفط اخلام بواقع 210 آالف 

برميل يوميا.
وأض��اف الوزي��ر على هام��ش مؤمتر 
منعقد في هيوس��ن »إنتاجنا يزيد 
لك��ن صادراتنا عند مس��توى اتفاق 

أوبك«.
على مستوى األس��عار عاملياً، واصل 
النفط النزول دون مس��توى 56 دوالرا 

للبرمي��ل أمس األربع��اء بعدما جدد 
تقري��ر أش��ار إلى زي��ادة كبي��رة في 
مخزون��ات اخل��ام األميركي��ة اخملاوف 
بش��أن تخمة املعروض العاملي برغم 
تخفيض��ات اإلنت��اج ف��ي منظم��ة 

البلدان املصدرة للبترول )أوبك(.
وأظهرت بيانات م��ن معهد البترول 
األميرك��ي الثالثاء، قبيل إعالن تقرير 
املعروض،  األميركية بشأن  احلكومة 

أن مخزونات اخلام األميركية سجلت 
زي��ادة أكبر م��ن املتوق��ع بلغت 11.6 

مليون برميل في األسبوع املاضي.
وانخفض خام القياس العاملي مزيج 
دوالر   55.63 إل��ى  س��نتا   29 برن��ت 
للبرميل. وانخف��ض اخلام األميركي 

40 سنتا إلى 52.74 دوالر للبرميل.
وقال وزير الطاقة الس��عودي خالد 
ف��ي  الكل��ي  اخلف��ض  إن  الفال��ح 

اإلنت��اج جت��اوز 1.5 ملي��ون برمي��ل 
يومي��ا من 1.8 ملي��ون برميل يوميا 
تقريبا نص عليها اتفاق أوبك. وقال 
أيض��ا إن النتائج جت��اوزت التوقعات 

املنخفضة للسوق.
وذكر التقرير الشهري إلدارة معلومات 
الطاقة األميركية أنها تتوقع اآلن منو 
إنتاج اخلام األميركي في 2017 بواقع 
330 أل��ف برميل يوميا وهو أكثر من 

التقديرات السابقة.
وحت��اول أوبك التخل��ص من تخمة 
املعروض التي تتسبب في انخفاض 
أس��عار النفط من��ذ ال��ذروة التي 

بلغتها في منتصف عام 2014.
األميركية  اخملزون��ات  ارتف��اع  ويعزز 
التكهنات بأن أوبك قد متدد العمل 
باتفاق خفض اإلنتاج الذي يس��ري 

حتى حزيران املقبل.

المغرب األولى في شمال أفريقيا بـ »الحرية االقتصادية«
الصباح الجديد ـ وكاالت:

األميركي��ة  املؤسس��ة  صنف��ت 
»هيريتاج  االقتصادية  للمؤش��رات 
فونديش��ن« املغ��رب ف��ي ص��دارة 
دول ش��مال أفريقيا وجنوب البحر 
مج��ال  ف��ي  املتوس��ط  األبي��ض 
امللكية  احلرية االقتصادية وحماية 
الش��خصية وضمان االستثمارات 
األجنبي��ة وتن��وع مص��ادر الدخ��ل 

اخلارجية وحرية التجارة الدولية.
وحصدت الرب��اط 61.5 نقطة على 
س��لم 100 نقط��ة، وضعته��ا في 

املرتبة التاسعة في على قائمة دول 
الش��رق األوسط وش��مال إفريقيا، 
التي ش��ملت أيضاً إسرائيل وإيران. 
وج��اءت اإلمارات ف��ي املرتبة األولى 
عربي��اً والثامن��ة عاملي��اً، وقطر في 
املرتبة الثانية عربي��اً وال�29 عاملياً، 
ث��م البحري��ن ف��ي املرتب��ة ال���44، 
ف��األردن في املرتبة 61 والس��عودية 
في املرتبة 64 وُعمان في املرتبة 82.
وحل املغ��رب في املرتب��ة 86 عاملياً 
خلف إيطاليا التي احتلت املرتبة 79 
وفرنس��ا املرتبة 72 وإسبانيا املرتبة 

69، في حن جاءت باقي دول شمال 
أفريقي��ا في مراتب متأخ��رة، منها 
تونس ف��ي املرتب��ة 123 وموريتانيا 
131 ومص��ر 144 واجلزائ��ر 172، في 
حن لم يُحتس��ب تصني��ف ليبيا 
وس��ورية والع��راق واليمن بس��بب 

األوضاع األمنية واحلروب.
وأشار التقرير، الذي تطّرق إلى أوضاع 
186 بلداً، على رأس��ها هونغ كونغ 
وس��نغافورة، إل��ى أن »املغرب متكن 
من حتقي��ق إصالح��ات كثيرة خالل 
الس��نوات األخيرة ش��ملت تعديل 

الدس��تور واتس��اع احلريات الفردية 
واجلماعية، وتطوي��ر االقتصاد الذي 
حافظ على منو س��نوي نس��بته 4 
ف��ي املئة، ولم يتض��رر من تداعيات 
الربي��ع العربي«. وأضاف: »اس��تفاد 
اقتصاد املغرب في املقابل من تراجع 
أس��عار النفط عاملياً، ما سمح له 
برفع الدع��م احلكومي عن جزء من 
نفقات صن��دوق املقاص��ة لتمويل 
املاكرو  احملروقات، وحتسن املؤشرات 
اقتصادي��ة وتقليص عج��ز املوازنة 

واحلساب اخلارجي«.

ولف��ت التقري��ر إل��ى أن »املغ��رب، 
يتمت��ع  جيران��ه،  عك��س  عل��ى 
بقطاع خاص ديناميكي ونش��يط 
في مج��االت عديدة داخ��ل املغرب 
وخارجه، جعله يس��تفيد من تنوع 
في مصادر الدخ��ل وفي التدفقات 
املالية واالستثمارات اخلارجية التي 
س��اهمت ف��ي تنش��يط قطاعات 

حيوية مثل السياحة والصناعة.
وح��ددت املؤسس��ة حج��م الناجت 
احمللي اإلجمال��ي إلى قيمة العملة 
بنحو 273 بليون دوالر وبدخل فردي 

م��ا  دوالراً،   8164 س��نوي مق��داره 
يجع��ل املغ��رب في مص��اف الدول 
متوس��طة الدخل ومتطورة احلرية 
االقتصادي��ة. ولك��ن ف��ي املقاب��ل 
يس��جل االقتصاد املغرب��ي ضعفاً 
واضح��اً ف��ي مج��ال توفي��ر فرص 
العم��ل للش��باب، وهي مش��كلة 
تواج��ه كل دول الش��رق األوس��ط 
وش��مال أفريقيا التي تعاني عجزاً 
ف��ي الوظائف وارتفاع��اً في بطالة 
الش��باب تصل إلى 25 في املئة من 

الفئة النشيطة.

ارتفاع مبيعات »المركزي« من العمالت األجنبية
بغداد ـ الصباح الجديد:

ارتفع��ت مبيع��ات البن��ك املرك��زي 
العراقي من العمالت األجنبية خالل 
مزاد أمس األربعاء، إلى 165.5 مليون 
دوالر، في مقابل 162.33 مليون دوالر 
الثالثاء، بانخفاض قدره 3.17 مليون 

دوالر، بحسب بيان للمركزي.

وأضاف املركزي، في البيان، أن س��عر 
الصرف بلغ 1182 ديناراً لكل دوالر في 
امل��زاد املنعقد مبش��اركة 32 مصرفاً 

و11 شركة للتحويل املالي.
وأشار البنك، في البيان، إلى أن حجم 
املبالغ املبيعة لتعزيز أرصدة املصارف 
ف��ي اخلارج بل��غ 127.93 مليون دوالر، 

في حن كان��ت كمية املبيعات نقداً 
37.57 مليون دوالر.

وأوضح املرك��زي، في البي��ان، أن بيع 
املبال��غ احملول��ة حلس��ابات املص��ارف 
في اخلارج يكون بس��عر 1190 ديناراً 
ل��كل دوالر، أما البيع النقدي فيكون 

بالسعر ذاته.

وف��ي األول من أم��س، اعلن مصرف 
الرافدي��ن، ع��ن وض��ع ش��رطا ملنح 
س��لفة ال��� العش��رة مالي��ن دينار 
ملوظف��ي الدولة، مش��يرا الى تنفيذ 
هذه اخلط��وة يأت��ي للحف��اظ على 
املال الع��ام. وقال املكت��ب االعالمي 
للمصرف في بيان ان��ه، »من اجل ان 

مينح املوظف سلفة العشرة مالين 
دين��ار فيجب علي��ه ان يت��م توطن 
رواتبه��م ف��ي حس��ابات الكترونية 
لتس��هيل إج��راءات من��ح القروض 
والسلف واخلدمات املصرفية األخرى 

على وفق الضوابط القانونية<.
واض��اف البيان ان تنفيذ هذه اخلطوة 

يأت��ي للحف��اظ عل��ى امل��ال الع��ام 
واعتم��اد ضواب��ط ومعايي��ر موحدة 
لضمان العدالة والش��فافية لكافة 
املوظف��ن، من اجل االرتق��اء بالواقع 
إل��ى تطبي��ق  والوص��ول  املصرف��ي 
لالرتقاء  الالزم��ة  الدولي��ة  املعايي��ر 

بعمل املصارف<.

»النفط«: زيادة الطاقة اإلنتاجية لمصفاة كركوك

بغداد وأربيل إلى اتفاق الستمرار ضخ الخام عبر تركيا

أظهرت بيانات من 
معهد البترول األميركي 
الثالثاء، قبيل إعالن تقرير 
الحكومة األميركية 
بشأن المعروض، 
أن مخزونات الخام 
األميركية سجلت زيادة 
أكبر من المتوقع بلغت 
11.6 مليون برميل في 
األسبوع الماضي

أنبوب النفط العراقي ـ التركي

لندن ـ رويترز:
ارتفعت األس��هم األوروبية ف��ي التعامالت املبكرة 
أمس األربعاء حيث طغت املكاس��ب التي حققتها 
أس��هم أديداس األملانية للمالبس الرياضية وجي 4 
إس )G4S( البريطانية لألمن بفعل نتائج مالية قوية 

على تأثير خسائر أسهم إي.دي.إف وبوسكاليس.
وزاد مؤش��ر س��توكس 600 األوروب��ي 0.2 ف��ي املئة 

بحلول الساعة 0951 بتوقيت جرينتش.
واكتس��ب موس��م النتائج املالية ق��وة دفع حيث 
أظه��رت األرق��ام أن 54.9 ف��ي املئة من الش��ركات 
األوروبي��ة جت��اوزت التوقع��ات حت��ى اآلن وهو أعلى 

بكثير من املتوسط الفصلي منذ 2011.
وصع��د س��هم أدي��داس 6.5 ف��ي املئ��ة مس��جال 
مس��توى قياس��يا وكان من بن كبار الرابحن على 
مؤش��ر ستوكس بعدما رفعت الشركة املستويات 
املستهدفة للمبيعات واألرباح في أعقاب تسجيل 

زيادة بلغت 12.5 في املئة في مبيعات 2016.
وحق��ق س��هم أدي��داس مكاس��ب بلغ��ت 65 في 
املئة على مدى العام الس��ابق بينما تراجع س��هم 

منافستها األميركية نايكى ثالثة في املئة.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
انخفض اليورو إلى املس��توى األدنى في خمس��ة 
أيام أمس األربعاء، مع ترقب املس��تثمرين اجتماع 
البن��ك املرك��زي األوروبي غ��داً ال��ذي يتوقعون أن 
يش��هد اإلبقاء على أسعار الفائدة من دون تغيير 

برغم زيادة ضغوط التضخم.
ويترقب أطراف الس��وق أيضاً بيانات سوق العمل 
األميركية املقرر إعالنها في وقت الحق اليوم، والتي 
ينبغ��ي أن تعطي مؤش��رات على تقرير كش��وف 
رواتب القطاع غير الزراع��ي املرتقب اجلمعة على 
رغ��م أن محللن قالوا إن من املرجح أن يكون تأثير 

ذلك على الدوالر أقل من املعتاد.
وصع��د مؤش��ر ال��دوالر ال��ذي يقي��س العمل��ة 
األميركية مقابل سلة عمالت 0.1 في املئة اليوم 
إل��ى 101.93 وزاد بنحو 0.2 مقاب��ل اليورو ليجري 
تداول��ه عند 1.0547 يورو وهو املس��توى األضعف 
للعمل��ة األوروبي��ة املوح��دة منذ الثال��ث من آذار 

اجلاري.
ولم يطرأ تغير يذكر على الفرنك السويسري الذي 
جرى تداوله بس��عر 1.0135 لل��دوالر بعد تراجعه 
إل��ى 1.0170 للدوالر ف��ي األس��واق اخلارجية وهو 
املس��توى األدنى منذ 11 كانون الثاني إذ تأثر بزيادة 
احتياط��ات النق��د األجنبي في »البن��ك الوطني 
السويسري« )املركزي( وتصريحات رئيسه توماس 
ج��وردان ب��أن الفرنك »مق��وم بأعلى م��ن قيمته 

الفعلية بشكل واضح«.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
هبط مؤش��ر نيكي القياسي لألس��هم اليابانية 
بش��كل طفيف عن��د اإلغالق للجلس��ة الرابعة 
عل��ى التوالي أمس األربعاء مع ميل املس��تثمرين 
لتوخ��ي احلذر قبيل إعالن تقري��ر وظائف أميركية 

في وقت الحق من األسبوع.
غير أن سهم ش��ركة نينتندو خالف االجتاه العام 
وصعد 0.6 باملئة بعدما ذكرت مجلة »فاميتسو« 
املتخصصة ف��ي أخبار ألعاب الفيديو اليابانية أن 
أداة اللعب الهجينة احملمولة باليد التي أطلقتها 
الش��ركة في الثالث م��ن آذار باعت نحو 330 ألفا 

و637 وحدة في األيام الثالثة األولى.
وهب��ط نيك��ي 0.5 باملئة ليقفل عن��د 19254.03 

نقطة.

مكاسب متواضعة 
لألسهم األوروبية

أدنى مستوى لليورو 
في 5 أيام

نيكي يهبط ترقبًا 
لبيانات أميركية

تقـرير

متابعة الصباح الجديد:

حقق��ت االس��تثمارات الصيني��ة ف��ي 
العالم، خصوصاً ف��ي أملانيا وبريطانيا، 
أرقاماً قياسية عام 2016، إذ بلغت نحو 
200 ملي��ار دوالر، بارتفاع نس��بته نحو 
40 ف��ي املئة مقارنة بع��ام 2015، وفقاً 
مل��ا أظهرت دراس��ة أصدرتها مجموعة 
»ميريكس اند روديوم غ��روب« للبحوث 

في الشؤون الصينية في أملانيا.
وال ت��زال دول االحتاد األوروبي حتتل مكانة 
خاصة في قلوب املستثمرين الصينين، 
وتأت��ي أملانيا في املرتب��ة األولى في هذا 
اجملال، بفضل اس��تحواذ شركاتها على 
إعجاب رجال األعمال الصينين. وبلغت 
قيمة الشركات واملشاريع التي اشتراها 
صينيون في أوروبا العام املاضي نحو 35 
مليار ي��ورو، بزيادة 77 ف��ي املئة مقارنة 
بعام 2015، بلغت حصة أملانيا منها 11 

مليار يورو، أو 31 في املئة.
وأشارت الدراس��ة إلى أن »املستثمرين 
املنافسة  الصينين يش��عرون بضغط 
الدولية، وحاجتهم الدائمة والس��ريعة 
إل��ى حتس��ن وتطوي��ر التكنولوجي��ات 
والعالم��ات الت��ي يعمل��ون به��ا، كما 
أنه��م يرّكزون عل��ى زيادة رأس��مالهم 
وقدراتهم املالية لشراء األفضل بهدف 

تعزيز إنتاجهم وتنويعه، وفتح أس��واق 
جديدة لهم، خصوص��اً في ظل معاناة 
اقتصاد بالده��م من تراجع ف��ي النمو، 
وفي التصري��ف في اخل��ارج«. وأضافت: 
»ينعك��س ه��ذا الضغ��ط عل��ى طرق 
االس��تثمار الت��ي يعمل��ون عليه��ا في 
أوروبا، إذ أظهر رجال األعمال الصينيون 
الع��ام املاض��ي اهتمام��ات كبي��رة في 
مج��ال ش��راء تكنولوجي��ات متقدمة، 
خصوص��اً ف��ي م��ا يتعل��ق بالتوضيب 
وحتضي��ر البضائع للتصدير، وفي مجال 
الطاق��ة وطرق اس��تخداماتها، ومجال 
التحتية،  والبني��ة  والتس��ليم  النق��ل 
كما في مج��ال االنترن��ت وتكنولوجيا 

االتصاالت ووسائل التسلية«.
وم��ن كب��رى مش��تريات املس��تثمرين 
»سوبرس��ل«  ش��ركة  الصيني��ن 
»اونالي��ن  ش��ركة  وه��ي  الفنلندي��ة، 
غيمينغ«، مببلغ 6.7 مليار يورو، وشركة 
صناعة الروبوتات األملانية »كوكا« التي 
اش��ترتها ش��ركة »ميدي��ا« الصيني��ة 
واملط��ار  ي��ورو،  ملي��ار  ب���4.4  اخلاص��ة 
االرلندي لتأجير الطائرات »ليزينغ فيرما 
افول��ون« ب�2.3 مليار ي��ورو، ومصنع »إي 
إي ف��ي إنيرجي« األملاني حل��رق النفايات 
ب�1.4 مليار يورو، والش��ركة البريطانية 
االلكتروني��ة »س��كاي س��كينر« ب�1.6 
مليار يورو، وش��ركة املوضة الفرنسية 

»سكاي كن« ب�1.3 مليار يورو، والشركة 
الس��ينمائية البريطانية »اوديون اند يو 

سي إي سينما« ب�1.1 مليار يورو.
ويرّكز رج��ال األعم��ال الصينيون اليوم 
على االقتصادات األوروبية الكبيرة مثل 
أملانيا وبريطانيا بعد مرحلة من التركيز 
على دول جنوب أوروب��ا. ويجذب البلدان 
نحو ثلث��ي االس��تثمارات الصينية في 
أوروب��ا. وبرغ��م التصوي��ت البريطان��ي 

ملصلحة اخلروج من االحتاد األوروبي، حتتل 
بريطانيا املرتبة الثانية بعد أملانيا جلهة 
حج��م االس��تثمارات الصيني��ة. وف��ي 
املقاب��ل، ال تزال االس��تثمارات األوروبية 
ف��ي الصن حذرة، ب��ل تراجعت قيمتها 
الع��ام املاض��ي للم��رة الرابع��ة عل��ى 
التوال��ي إل��ى 8 مليارات ي��ورو. وحلظت 
الدراس��ة وج��ود أس��باب ع��دة لذلك، 
منها تراجع النم��و في الصن، وتقّلص 

هام��ش الربح، إلى جان��ب العوائق أمام 
املس��تثمرين األجانب. وأبلغت احلكومة 
األملاني��ة اجلان��ب الصيني أخي��راً أن من 
غير املقبول السماح ملستثمرين تابعن 
للقطاع العام الصيني ش��راء صناعات 
حساس��ة أملانية أو أوروبي��ة، فيما مُتنع 
الش��ركات األملاني��ة اخلاصة من ش��راء 
ش��ركات وصناع��ات صيني��ة خاص��ة. 
وش��ددت احلكومة األملانية على ضرورة 

التعامل بشفافية. 
وس��جلت الطلبات الصناعية األملانية 
أعل��ى تراجع لم تش��هده من��ذ ثماني 
س��نوات في كانون الثاني املاضي، وفقاً 
ملا أظهرت بيانات نشرت، وعزت ذلك إلى 
»تدٍن ملح��وظ في الطل��ب احمللي وفي 

منطقة اليورو«.
وأوضح��ت وزارة االقتص��اد، أن »عق��ود 
الس��لع املصنعة ف��ي أملانيا انخفضت 
بنس��بة 7.4 في املئة خالل الش��هر في 
أكبر هبوط ش��هري من��ذ كانون الثاني 
2009، بتس��جيل تراج��ع نس��بته 2.5 
في املئة. ولفتت ال��وزارة إلى أن »ارتفاع 
الطلب ف��ي الربع األخير من 2016، كان 
الس��بب في البداي��ة الضعيفة للعام 
احلال��ي«، متوقع��ة »تعاف��ي الطلب��ات 
الصناعية خ��الل هذه الس��نة«. وزادت 
الطلب��ات 5.2 في املئ��ة في كانون األول 
املاض��ي، وهي أكب��ر زيادة من��ذ حزيران 

.2014
وسجلت الصن أول عجز جتاري شهري 
ف��ي ثالث��ة أعوام في ش��باط م��ع زيادة 
الواردات بأس��رع وتيرة من��ذ مطلع عام 
2012 بدعم الطلب القوي على السلع 
األولي��ة مثل خام احلدي��د والنفط اخلام 

والفحم.
وأظه��رت بيانات جم��ارك أمس األربعاء 
أن صادرات الصن في شباط انخفضت 

عل��ى نحو غي��ر متوق��ع 1.3 باملئة على 
أساس س��نوي. لكن الواردات زادت 38.1 
باملئ��ة وهو م��ا يف��وق توقع��ات خبراء 

االقتصاد.
وقالت اإلدارة العام��ة للجمارك إن هذا 
تس��بب في عجز جتاري بل��غ 9.15 مليار 

دوالر في شهر شباط.
غي��ر أن مراقب��ي الص��ن ح��ذروا من أن 
بيان��ات كانون الثاني وش��باط قد تتأثر 
سلبا بعطلة الس��نة القمرية اجلديدة 
الطويل��ة مع تباط��ؤ العمل قبل موعد 
العطل��ة بأس��ابيع وجل��وء العدي��د من 

الشركات خلفض عملياتها أو اإلغالق.
وبدأت العطل��ة في نهاية كانون الثاني 
ف��ي الع��ام احلالي وف��ي ش��باط العام 

املاضي.
وزادت ص��ادرات الصن لش��هري كانون 
الثاني وش��باط مع��ا 4.0 باملئة مقارنة 
بنفس الفترة قبل عام في حن ارتفعت 
الواردات 26.4 باملئة مما يوحي بتحس��ن 
قوي ف��ي الطلب ف��ي الداخ��ل واخلارج 

برغم أي تأثيرات سلبية للعطلة.
وتوقع محللون استطلعت رويترز آراءهم 
زي��ادة صادرات ش��باط ألكبر مصدر في 
العالم 12.3 باملئة مقارنة مع 7.9 باملئة 

في كانون الثاني.
وتوقعوا من��و ال��واردات 20 باملئة بعد أن 

زادت 16.7 باملئة في كانون الثاني.

سّجلت أّول عجز تجاري في 3 أعوام

الصين توّسع استثماراتها في ألمانيا وبريطانيا
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فضاءات 8

 في علوم السياسة، ال مناصرة ملوقٍف 
او مخاصمة له من دون مصلحة بائنة، 
وفي  »تلخيص« ملعهد اوكس��فورد ورد 
القول »ان السياس��ة هي علم دراسة 

املصالح املتضاربة وانعكاسها«. 
وال يظه��ر تناق��ض املصال��ح بوضوح 
اش��د مما هو ح��ن تكون هن��اك حركة 
اصالح��ات تتجه الى تطبي��ق العدالة 
التوزي��ع  الفس��اد وضم��ان  ومحارب��ة 
الع��ادل للث��روة، وف��ي التاري��خ، لي��س 
اجلمي��ع  ثم��ة اصالح��ات اس��تقبلها 
بالتصفي��ق، اوقبله��ا الفاس��دون عن 
طيب خاطر. كاتب الفاينانش��يال تاميز 
س��يمون كير، ف��ي متابعات��ه لقضايا 
االصالح في دول الشرق االوسط الحظ 
ان اكثر االعتراضات شأناً التي يواجهها 
االص��الح تتمثل في تل��ك اجليوب التي 
متسك مبفاتيح مهمة بالدولة، واحسب 
ان هذه القاعدة، وإن كان احمللل يتابعها 

ف��ي حال��ة الس��عودية، مت��س الواق��ع 
العراق��ي الراه��ن، إذ تواج��ه »حرك��ة« 
االصالح التي اطلقها عام 2015 رئيس 
الوزراء حيدر العب��ادي خصومة ضارية 
م��ن جيوب ف��ي الدول��ة وف��ي الكتلة 
السياسية النافذة، وهي تتخذ اشكاال 
غاية في التعقي��د واملماطلة واملناورة، 
وتزداد ض��راوة ووضوحاً كلما اتس��عت 
قاع��دة املناصري��ن لإلص��الح عمودي��اً، 
واعن��ي كلم��ا اجته��ت اعم��ال التأييد 
والترحي��ب ال��ى التعبئ��ة والتنظي��م 
مبس��توى خطورة املشروع الذي تضمن 
والتع��دي  واخملالف��ات  االه��دار  وق��ف 
على امل��ال الع��ام ومكافحة الفس��اد 
الرواتب للرئاسات  وتخفيض مناسيب 

واملناصب العليا وتقليص اعدادها. 
وعلى الرغم من تراجع زخم االجراءات، 
وانكفاء بعضها على حتالفات احملاصصة 
في مجلس النواب، فان املعركة ما تزال 

تدور في ما هو«ش��رعي« خليار االصالح 
الذي يستطيع، كما يُفترض، ان يكسب 
املعركة في هذا امليدان، ألنه ليس ثمة 
اكثر ش��رعية ووجاهة من العدالة في 
توزي��ع الث��روة ومنع االس��تئثار بها من 
قب��ل حفنة اس��تغلت هيمنه��ا على 
س��لطة القرار ونفوذها للس��طو على 

منافع بغير حق. 
والدع��وة ال��ى االصالح ليس��ت بدعة 
جدي��دة في تاري��خ العراق السياس��ي 
فقبل نحو س��بعة عق��ود  كنب ناظم 
الزهاوي، الوزير والسياسي واالقتصادي 
االس��بق جلريدة »السياس��ة« بعددها 
الص��ادر ي��وم االثن��ن 6/2/ 1947  ع��ن 
»فس��اد اجله��از احلكومي« ع��رض فيه 
ملنه��ج حتص��ن  العريض��ة  اخلط��وط 
الدول��ة ض��د الفس��اد ال��ذي »باع��د 
الش��ّقة ب��ن الش��عب واحلكومة كل 
البعد، وعمل على ازالة الثقة بينهما، 

هذه الثق��ة التي هي اش��د الضرورات 
القام��ة مجتمع مدن��ي« والحظ قائال: 
»ان اعم��ال الناس ال تُقض��ى في كثير 
م��ن دوائر احلكومة، وال تُس��ّهل، إال عن 
طريق الوس��اطات والش��فاعات او عن 
طرق الرش��وة وسوء االس��تعمال، وقد 
اصب��ح، م��ن الواض��ح أيض��اً، ان كثير 
من مطال��ب املتنفذين تُقضى بيس��ر 
ش��ادة  بط��رق  كان��ت  وإن  وس��هولة، 
مخالفة للقوانن« كما وضع تأشيرات 
ومس��لكيات  ظواه��ر  حت��ت  مهم��ة 
منتج��ة للفس��اد بقوله »لق��د جرت 
العادة ان تطب��ق القوانن االنضباطية 
على صغ��ار املوظف��ن ويُعف��ى منها 
كبارهم... ف��اذا قامت ضجة على دائرة 
من الدوائر، القيت مسؤولية التقصير 
او سوء االستعمال على بضع كتبة او 
موظفن صغار يعاقبون بالفصل وغير 
الفصل من العقوبات االنضباطية، وال 

يُس��أل بع��د ذلك عما ضاع م��ن اموال 
الدول��ة واموال الناس« وخص االش��ارة 
ال��ى فس��اد »بع��ض كب��ار املوظف��ن 
اكل  يس��تحلون  الذي��ن  ورؤس��ائهم 
الس��حت« وخلص الى ما هو اهم من 
كل ذلك وذي صلة باملشروع االصالحي 
ال��ذي يؤمن ب��ه ويس��تلزم بن��اء حياة 
دميقراطي��ة وتأمن حرية التعبير وحترير 
الش��عب من اخلوف والقيود، بقوله »ان 
مثل هذا االص��الح ال ميكن ان يجري إال 
عل��ى يد وزارة دميقراطية تفس��ح اجملال 
للحريات الدس��تورية ومتّكن الش��عب 
من مناقش��ة امث��ال ه��ذه القضايا .. 
وحين��ذاك ال يجد املقصر واملس��ئ من 

يستطيع ان يحميه«. 
 ال��ى ذلك فان االنحراف��ات اإلدارية تبرز 
في الغالب خالل االضطرابات والثورات 
والسياس��ية،  اجملتمعية  واالنعطافات 
فيم��ا تنتش��ر املصطلح��ات الكيفية 

في س��وق التداول ليبدو ان كل ش��يء 
ل��م يعد كما ه��و، وكل ثاب��ت لم يعد 
ف��ي موقعه، ب��ل ويصبح اخلطأ س��يد 
املواقف، قبل ان مت��ر العاصفة الرملية 
ليصح��وا الن��اس وكأنهم كان��وا في 
غيبوبة. اما التاريخ فأنه سيوزع الذنوب 
في مس��ؤولية الصراع على السلطة 

في غالب االحيان،
لكن، مشكلة التاريخ معقدة، وبخاصة 
موقفه من الباطل الذي يشكل كابوساً 
رهيب��اً ألصح��اب الضمائر واإلحس��ان 
والعقول النيرة، فهو يساوم الكثير من 
الطغاة والنصابن والسفاحن ونهابي 
الثروة، أما املؤرخ االجنليزي الشهير ويلز 
فقد جمع الباط��ل واحلق في مجلداته 
االربعن عن »معالم تاريخ االنس��انية« 
من دون تس��مية االش��ياء باس��مائها، 
وت��رك للمؤرخن الالحق��ن، ولنا، هذه 

املهمة العسيرة: اصالح املعايير. 

اإلصالح ليس بدعة في تأريخ العراق.. وخصومه حراس الفساد دائمًا

على الرغم من 
تراجع زخم 

اإلجراءات، وانكفاء 
بعضها على 

تحالفات المحاصصة 
في مجلس النواب، 

فإن المعركة ما 
تزال تدور في ما 

هو »شرعي« لخيار 
اإلصالح

صفحة أسبوعية يحررها عبد المنعم األعسم

رأي

ترامب وإداراته الخمس
رأي آخر

ينبغي أن يكون واضحاً أمامنا اآلن، أن هناك خمس إدارات 
مختلف��ة لترامب تتبدل أم��ام أعيننا وه��ي: إدارة ترامب 
الترفيهة، وإدارة ترامب للتنظيف، وإدارة ترامب املعتوهة، 
وإدارة ترامب اجلمهورية، وإدارة ترامب اجلوهري. واملشكلة 
هن��ا أنه ليس هناك أحد لديه القدرة على التنبؤ بأي إدارة 
من هذه اإلدارات س��تكون عنواناً أساس��ياً لعهده، أو أي 

منها سيجعل إدارته في النهاية إدارة ناجحة.
وإدارة ترام��ب الترفيهي��ة، تظه��ر يومي��اً اآلن ف��ي صورة 
»حقيق��ة بديلة« فاحش��ة، أي في ص��ورة مؤمتر صحفي 
مش��اكس، أو تغريدة تش��جب وس��ائل اإلع��الم اخلبرية 
وتصفه��ا بأنه��ا »ع��دوة الش��عب األميرك��ي«، أو جتمع 
مفاج��ئ ف��ي فلوريدا، ال صل��ة له بأي أجندة تش��ريعية، 
منظم بالكام��ل لغرض إعطاء األنا الرئاس��ية، فورة من 
الطاقة والنش��اط. ومع ذلك، ميكن القول إن أميركا بدأت 
تتع��ود اآلن عل��ى إدارة ترامب الترفيهي��ة. فمن الصعب 
علي أي أحد في أميركا اليوم أن يتوقف عن التحديق إلى 
رئيس، يقول أي ش��يء عن أي ش��يء! فما ي��راه املواطنون 
أمامهم أمر غير عادي على اإلطالق، كرؤيتهم مثاًل لفيل 
طائر، أو حلصان يتحدث، إلى درجة أنهم ال ميلكون س��وى 

مواصلة التحديق!
ولك��ن ذلك ميثل إه��داراً كبيراً للطاق��ة. وأنا في احلقيقة 
أتساءل فيما بيني وبن نفس��ي، فيما إذا كان الصينيون 
يقض��ون أيامهم بهذه الطريقة. وتراودني فكرة أنهم رمبا 
يكون��ون قد أضافوا خط س��كة حديدية فائق الس��رعة، 
خ��الل الفترة الت��ي مضت من��ذ انتخاب ترامب رئيس��اً، 

وحتى اآلن.
أم��ا إدارة ترام��ب للتنظي��ف، فتش��مل الناضج��ن في 
فريقه، الذين يس��يرون وراء أف��راد إدارة ترامب الترفيهية، 
ل�»توضي��ح« م��ا كان الرئيس يعنيه! فنج��د وزير الدفاع 
»جي��م ماتيس« يطمئ��ن الكورين اجلنوبين ب��أن أميركا 
-على الرغم ما قاله الرئيس- ستفي بالتزاماتها األمنية 
نحوه��م، أو يطمئ��ن العراقين بأننا ف��ي الواقع لن نقدم 
على س��رقة نفطهم، كما جند س��فيرة الواليات املتحدة 
ف��ي األمم املتحدة »نيكي هيلي« توض��ح أنه -على الرغم 
ما قال��ه ترام��ب- فإننا ما زلن��ا ملتزمن بح��ل الدولتن 

لإلسرائيلين والفلسطينين.
أم��ا رئيس إدارة ترامب املعتوهة، فهو بال منازع »س��تيف 
بانون« الذي يش��غل منصب كبير اس��تراتيجيي ترامب، 
وق��د عجلت نصائحه بح��دوث الورطة الت��ي حدثت في 
بداي��ة والية الرئيس، والناجتة عن األم��ر التنفيذي الصادر 
منه بش��أن الهجرة. فمن املعروف أن بانون يكرس معظم 
جهده لتقليص النفوذ العامل��ي للصن، واالحتاد األوروبي، 
وإيران، وجعل أميركا دولة أقل انفتاحاً للهجرة والتجارة، 
ودولة أكثر بياضاً وأكثر تعصباً من الناحية القومية، ودولة 
خالي��ة من النفوذ اإلس��المي واملهاجرين بق��در اإلمكان. 
وبان��ون هو أيضاً -بكل تأكيد- الرجل الذي ش��جع ترامب 
على ش��ن هجمات على أجهزة االس��تخبارات، ووس��ائل 
اإلع��الم، كوس��يلة لتقويض كاف��ة املصادر املس��تقلة، 
بحي��ث يتمكن ترامب م��ن حقن حقائق��ه اخلاصة -عبر 

تويتر- في اجلسم األميركي مباشرة.
أما إدارة ترامب اجلمهورية، فيقودها »رينس بريبوس« كبير 
موظف��ي البيت األبي��ض، الذي ميثل األجن��دة اجلمهورية 
القدمي��ة. وهذه األجندة تعرف أن ترامب ينتمي إلى جنس 
دخي��ل احتل حديق��ة احل��زب اجلمه��وري، وأن احلزب حتت 
إدارته يج��ب أن يعمل على اس��تخراج أفضل ما فيه، أي 
قتل مش��روع »أوباماكير«، وتخفيض الضرائب، وتخفيف 
القي��ود التنظيمية في »وول س��تريت«، والترويج للوقود 
احلفري، وتعين قض��اة محافظن -مع احلد، في اآلن ذاته، 
من أس��وأ األفكار التي يتبناها، مثل فكرة احلد من حرية 
التجارة. والتغطية اخلبري��ة اليومية املكثفة عن ترامب، 
كان الب��د أن تركز عل��ى افتراءاته املتوالي��ة، التي صرفت 
أنظارنا ع��ن »ترامب اجلوهري«، ال��ذي ميكن تلخيصه في 
أص��دق التصريحات التي ألقاها من��ذ أن بدأ حملته، وهو 
ذلك ال��ذي قال في��ه: »أس��تطيع أن أقف ف��ي منتصف 
الش��ارع اخلامس، وأطلق النار على شخص ما، من دون أن 

أفقد أصوات الناخبن«!
هذا هو »ترامب اجلوهري«. إن��ه رجل يثمن الوالء، ويضعه 
فوق أي ش��يء آخر، رجل لم يظهر أي اهتمام بكسب ثقة 
األميركي��ن، الذين ل��م يصوتوا من أجل��ه، بدليل أنه لم 
يعن دميقراطياً واحداً في مجلس وزرائه، وال يهتم س��وى 
بأن يصبح رئيس��اً فق��ط حملبي ترامب، كم��ا أظهر جتمع 
فلوري��دا. وعندما أجمع كل هذه اإلدارات اخملتلفة لترامب، 
فإنني ال أش��عر بأن أمامي فريقاً جيداً، وإمنا أش��عر بأنني 

أمام فريق كرة سلة جرى جتميعه من هنا وهناك.
* توماس فريدمان

في س��نتها الرابع��ة، قطعت الثورة الفرنس��ّية 
رأس املل��ك لويس الس��ادس عش��ر. بع��د بضع 
أش��هر، وباملقصل��ة نفس��ها، أحلقت ب��ه زوجته 
م��اري أنطوانيت. في س��نتها الثاني��ة، أعدمت 
الثورة الروسّية بالرصاص آخر حّكام آل رومانوف: 
القيصر نقوال الثاني وزوجته ألكسندرا وأبنائهما 
اخلمسة، مبن فيهم أليكسي ابن الرابعة عشرة. 
حريق »الرايخس��تاغ« في أملاني��ا، مطالع 1933، 
خدمت لتحويل  كان اجلرمية الغامضة التي اس��تُ
هتلر من مستش��ار إلى زعيم. في العراق، تطّهر 
انق��الب 1958 ب��دم أف��راد األس��رة الهاش��مّية 
املالكة. ثّم في 1968، بُعيد انقالب البعث الثاني، 
اخُترعت »مؤام��رة يهودّية – ماس��ونّية« ُعّلقت 

فيها الرؤوس ألّيام في شوارع بغداد.
تلك األحداث الدموّية قد ال يجمع بينها الكثير. 
مع هذا، جتم��ع بينها الرغبة ف��ي إحداث تعديل 
ضخم على احلياة الس��ائرة، تعدي��ٍل لألفضل أو 
لألسوأ تبعاً لكّل منها، لكّنه يصطدم مبصاعب 

فعلّية تستدعي حتويل األنظار عنها.
هك��ذا تُس��تدعى الطقوس والش��عائر وأكباش 
احملارق، كما يُستدعى الكذب واألحداث اإلعجازّية 
فيم��ا حت��ّل اجلرمية ويس��يل ال��دم. وف��ي احلاالت 
جميعاً، يُعلن أّن هذا الرأس املقطوع هو وحده ما 
كان يعيق املس��تقبل الزاهر واملضمون، ثّم يُرمى 

الرأس ألقدام هواة النوع الهستيرّين.
بالطبع، وبفضل النظ��ام الدميوقراطّي، لن يُعدم 
ب��اراك أوبام��ا، ال بالرص��اص وال باملقصل��ة. لكّن 
محاولة إعدامه الرمزّي والسياس��ّي جارية على 
قدم وس��اق. وقد تنطوي العملّي��ة الزائفة على 
إج��راءات قانونّية أيض��اً. ذاك أّن جمهورّية دونالد 
ترام��ب االنقالبّي��ة، الت��ي تع��د بتغيي��ر أميركا 
والعالم، حتتاج إلى ضحّي��ة من عيار أوباما لكي 

تعمل، أو لكي يبدو أّنها تعمل.
فالرئي��س األميرك��ّي الس��ابق ه��و م��ن اّتهمه 
»تويت��ر« ترامب بتحريك املصاع��ب في مواجهة 
اإلدارة اجلدي��دة، قب��ل أن يّتهم��ه بالتنّصت على 
تليفونات حملة اجلمهورّين االنتخابّية في »برج 
ترام��ب« مبانهاتن. وصاحب االّته��ام يعاني اليوم 
م��ا يعانيه: انخفاض اس��تثنائّي في الش��عبّية، 
حرب م��ع اإلعالم، معركة م��ع القضاء، قطيعة 
م��ع بيئ��ات املثّقف��ن والفّنانن والس��ينمائّين 
والنسوّين والنسوّيات، واحتمال، ال يزال ضعيفاً، 
بتراج��ع الدعم الذي يقّدمه ل��ه »الرجال البيض 
الغاضب��ون« م��ع اّتض��اح توّجهات��ه وتعييناته 
االقتصادّي��ة. لكْن يبقى أهّم من أّي ش��يء آخر، 
حج��م املصاع��ب الت��ي تقف ف��ي وج��ه خياره 
الروسّي: مستش��اره لألمن القومّي مايكل فلن 
اس��تقال أو أقيل الّتصاله بالروس، واملّدعي العاّم 
جيف سيشونز قد يلقى املصير نفسه للسبب 
نفس��ه. حّتى الصهر جارد كوش��نر قد ال يبقى 

مبنأى عن النار الروسّية.
إذاً ينبغ��ي أن يك��ون أوباما الرأس ال��ذي »يُقطع 
ويُرمى لألقدام«، كي تس��تقيم أم��ور ترامب. إّنه 
من ينبغ��ي محوه من األذهان وم��ن الذاكرات إالّ 
بوصفه الشّر احملض. بهذا، وبهذا فحسب، يتراءى 
لنقيض��ه، ترامب، أّنه يس��تطيع اإلقالع انطالقاً 
من صفٍر لم يسبقه »تلويث« أميركا »الصافية« 

برئيس أسود ونصف مسلم.
لكّن األمور يصعب أن تس��تقيم لرئيس وس��ط 
انشغاالت يُفترض أّنها عظمى، ومنها »مؤامرة« 
أوباما علي��ه التي ذّكرته بووترغيت، واس��تدعت 
مطالب��ة الكونغ��رس أن يحّق��ق فيه��ا، يج��د 
الوق��ت الكافي لتصفية حس��اباته م��ع أرنولد 

شوارزينيغر!
وه��ذا، عل��ى عمومه، بائ��س بقدر ما ه��و هزلّي، 

وهزلّي بقدر ما هو خطير.
لكّن إع��دام أوباما لن يكون س��هالً. ففضالً عن 
غياب األدّلة، هناك قيم عّبر عنها الرئيس السابق 
لن يكون إعدامها سهالً. وفي املقابل، قد تتحّول 
تهم��ة التنّصت ذاتها إلى حبل في يد الصحافة 

تلّفه حول رقبة ترامب الغليظة.

* حازم صاغية

إعدام باراك أوباما
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مبناس��بة حل��ول الي��وم العامل��ي للمرأة، 
الثام��ن م��ن آذار، صدرت مؤلف��ات كثيرة 
تتن��اول موض��ع امل��رأة والحظت »نش��رة 
االصدارات« في وزارة الثقافة الفرنس��ية 
ان من ب��ن موضوعات ه��ذا العام األكثر 
رواج��اً واهتماماً ه��و موض��وع » اجلندر« 
وش��اء مؤلفو الكت��ب به��ذا املوضوع ان 
يعيدوا الكثير من التأويالت والتفسيرات 
اخلاصة به��ذا املفهوم احلدي��ث.. فما هو 

»اجلندر«؟: 
تش��ير األدبي��ات إلى أن مصطل��ح جندر 
“النوع االجتماعي” استعمل ألول مرة من 

قب��ل “آن أوكلى” وزمالئها من الكتاب في 
س��بعينيات القرن املاضي، وذلك لوصف 

خصائص الرجال والنساء  
اس��تعمال  أن  يرج��ح  البع��ض  أن  غي��ر 
املصطلح وانتش��اره في األدبيات العاملية 
كان خ��الل فت��رة الثمانينيات م��ن القرن 
املاض��ي، وه��ي الفت��رة الت��ي اتس��مت 
مبناقش��ات مكثف��ة حول أثر سياس��ات 

التكيف الهيكلي على أوضاع املرأة.
وكاجت��اه عام ف��إن املصطلح يش��ير إلى 
التفرقة ب��ن الذكر واألنثى على أس��اس 
الدور االجتماعي لكل منهما تأثراً بالقيم 

الس��ائدة. وف��ي ه��ذا الس��ياق، تتطلب 
عملية اس��تجالء مفهوم اجلندر أو “النوع 
االجتماع��ي” التمييز بين��ه وبن مفهوم 
اجلن��س أو “الن��وع البيولوج��ي”، فبينم��ا 
Sex عل��ى  يقتص��ر مصطل��ح اجلن��س 
االختالف��ات البيولوجية بن الرجل واملرأة 
ويتس��م بالتالي باجلبرية واالس��تاتيكية 
كون الفروق اجلس��دية ب��ن الرجل واملرأة 
فروق ثابتة وأبدية، جند أن مصطلح اجلندر 
مفهوم دينامي حيث تتفاوت األدوار التي 
يلعبه��ا الرج��ال والنس��اء تفاوت��اً كبيراً 
ب��ن ثقاف��ة وثقاف��ة أخرى وم��ن جماعة 

اجتماعي��ة إل��ى جماعة أخرى ف��ي إطار 
والطبق��ة  فالع��رق،  الثقاف��ة نفس��ها، 
االقتصادي��ة،  والظ��روف  االجتماعي��ة، 
والعمر، عوامل تؤثر على ما يعد مناس��باً 
للنساء من أعمال. ولذا فإن طرح مفهوم 
اجلندر كبديل ملفه��وم اجلنس يهدف إلى 
التأكيد على أن جميع ما يفعله الرج�ال 
والنس���اء وكل م��ا هو متوق��ع من�هم، 
فيم�ا ع�دا وظائفهم اجلسدية املتماي�زة 
جنسي�اً، ميكن أن يتغير مبرور الزمن وتبعاً 
للعوامل االجتماعية والثقافية املتنوعة.

وفيما يرى أنصار مفه��وم اجلندر أو النوع 

االجتماع��ي أن��ه يعب��ر ع��ن اجتي��از آخر 
احلواجز عل��ى طريق حتقي��ق العدالة بن 
الرج��ال والنس��اء ألن��ه يش��مل التحول 
ف��ي املواق��ف واملمارس��ات ف��ي جمي��ع 
اجملتمع��ات، جن��د مقابل ذل��ك العديد من 
االنتق��ادات للمفهوم واس��تعماله، وهي 
تل��ك االنتقادات التي ميك��ن إجمالها في 

التالي:
* يرك���ز مفه���وم اجلن���در عل���ى األدوار 
االجتماعي��ة التي هي جزء م��ن النظرية 
الوظيفي��ة البنائي��ة. وبينم��ا تس��تبعد 
ه��ذه النظري��ة مفاهيم الق��وة والصراع 

في تفس��يرها للظواهر، يرجع إطار النوع 
االجتماع��ي قضية املرأة إلى االختالل في 
ميزان القوة والنفوذ بن اجلنسن، وينادي 
بإع��ادة توزي��ع الق��وة بينهما م��ن خالل 

مراجعة توزيع األدوار والفرص.
* ينط��وي مفه��وم اجلن��در عل��ى بع��ض 
االجتاه��ات املتطرفة الت��ي تتعامل أحياناً 
م��ع عالقة الرجل بامل��رأة على أنها عالقة 
صفري��ة، وتدع��و بن ما تدع��و إلى إقامة 
مجتم��ع م��ن النس��اء على أس��اس أنه 
اجملتمع الوحيد الذي تتحقق فيه املساواة 
املطلقة بن أف��راده، ومثل تلك االجتاهات 

تتكفل بإثارة احلفيظ��ة جتاهها حتى بن 
أنصار قضية املرأة أنفسهم.

االجتماع��ي  الن��وع  إط��ار  يس��تخدم   *
الفجوة بن أوضاع الرجل واملرأة أساس��اً 
لقياس نهوض املرأة في حن أن مساواتها 
م��ع الرجل في كثير من اجمل��االت ال يعنى 
بالضرورة نهوضها، إذ أن تس��اوى نس��بة 
متثي��ل اجلنس��ن ف��ي اجملال��س النيابي��ة 
على س��بيل املثال قد ال ي��ؤدي إلى اتخاذ 
القرارات املناس��بة لتمك��ن املرأة إذا كان 
هناك ضعف في وعي النائبات البرملانيات 

بقضايا املرأة.   

»األرض المحروقة«.. احتظار داعش في الموصل

المرأة وموضوع »الجندر« في إصدارات حديثة

تخ��وض الق��وات العراقية معارك 
وصف��ت بأنها »األعن��ف« وتتقدم 
بثبات وع��زم وتخطي��ط في عمق 
عصاب��ات  فل��ول  لط��رد  املوص��ل 
تعتم��د  ب��دأت  الت��ي  »داع��ش« 
حي��ث  احملروق��ة،  األرض  سياس��ة 
مجمع املباني احلكومية، فيما أكد 
احياء  اس��تعادة  قادة عس��كريون 

رئيسة.
وفي غض��ون االس��بوع املاضي دار 
قت��ال ض��ار في حي��ي الدواس��ة و 
الدندان احملاذي��ن لضفة نهر دجلة 
الفاصل بن اجلس��رين الرابع الذي 
تس��يطر عليه الش��رطة االحتادية 
وجس��ر احلري��ة في اجتاه مش��ارف 

املدينة القدمية، فيما تتقدم قوات 
مكافحة اإلرهاب من جهة األحياء 

الغربية.
وأفادت مص��ادر أمنية أن التحالف 
الدولي ق��دم إلى القوات املهاجمة 
دعم��اً كبي��راً، من خ��الل القصف 
اجل��وي ومش��اركة غير مس��بوقة 
ملروحيات أباتش��ي، إلى جانب دعم 
أرض��ي باملدفعية الثقيل��ة وقوات 
خاصة ومستش��ارين عس��كرين 
اخلط��وط  ف��ي  الدع��م  يقدم��ون 

األمامية.
ومع احتدام املعارك حذرت منظمات 
حقوقي��ة من جل��وء االرهابين إلى 
سياس��ة األرض احملروق��ة، واجب��ار  

الس��كان حتت التهديد على وضع 
سياراتهم س��واتر ملنع اجليش من 
التق��دم، أو يحرقها محدث��اً دخاناً 
كثيفاً إلرباك الطائرات، كما يقدم 
عل��ى قت��ل كل ش��خص يح��اول 
الف��رار في اجت��اه املناطق اخلاضعة 

لسيطرة اجليش.
وأكد مواطنون أن عناصر التنظيم 
يعانون من االضط��راب واحلصارات 
ويلج��أون الى ش��بكة أنف��اق في 
محاولة يائس��ة  ملن��ع القوات من 
الس��يطرة عل��ى املدين��ة القدمية 
وموق��ع  رمزي��ة  م��ن  حتمل��ه  مل��ا 
خس��رت  بعدم��ا  اس��تراتيجي 
العصابات ثالثة أرباع مواقعها فب 

الدينة، حيث اجلام��ع الكبير الذي 
أعلن من على منبره االرهابي اجملرم 
أبو بك��ر البغدادي املوصل عاصمة 
للخالف��ة املزعوم��ة، إل��ى جان��ب 

املباني احلكومية الرئيسة.
وأعلن قائد حملة استعادة املوصل 
الفريق الركن عبد األمير ياراهلل في 
بيان له أن »جهاز مكافحة اإلرهاب 
حرر حي الصمود بالكامل، وباش��ر 
اقتحام حي املنصور من جهة احملور 

الغربي«.
وكش��ف التقاري��ر امليداني��ة م��ن 
العراقي��ة  »الق��وات  أن  املوص��ل 
تخوض حرباً في الشوارع املغلقة، 

الستئصال بؤراإلرهابين«.

من بطون الكتب



جوهان هارتمان رسام الُمدن
كريم رسن

تتميز أعمال الرسام الكندي” جوهان هارمتان 
“ بأنها مش��اهد مل��دن  على وفق منظور عني 
الطائ��ر، لكن ذلك املنظور ليس ذو مس��قط 
ش��اقولي مباش��ر، وإمنا هن��اك حركة توحي 
مبيالن��ه ف��ي بع��ض جوان��ب املش��هد الذي 
يخت��اره الفن��ان ليك��ون موضوعاً للرس��م، 
لك��ي يعطي م��ن خالل ذلك إيح��اًء باحلركة 
والديناميكي��ة، تظه��ر في��ه بع��ض مالمح 
املدين��ة ذات االرتفاعات العالي��ة أو الواطئة 
منها. كذلك مشاهد أخرى ترتَب لها على أن 
تكون من أعلى مكان في املدينة، كاألبراج أو 

البنايات ذات الطوابق العالية،
امل��دن الت��ي يختاره��ا ملوض��وع الرس��م في 
لوحات��ه ل��م تكن م��دن عابرة، وإمن��ا قد وقع 

عليها اإلختيار ملعرفته الس��ابقة بتأريخها 
واحلكايات اخملتلفة الت��ي يعرُفها عنها، التي 
ق��د تك��ون تعني ل��ه ش��يئاً ف��ي املاضي أو 
احلاضر الذي جتذر في ذاكرته الثقافية كفنان 
مهتم بهذا املوضوع، حيث يس��هم ذلك في 
نوع من التحفي��ز الداخلي لتكون تلك املُدن 
موضوع��اً خاصاً للرس��م. بعضها تش��تهر 
بكثافة سكانية أو ذات نشاط صناعي، تقع 
عل��ى ضفاف األنه��ار أو على حاف��ات البحار 
واحمليط��ات ف��ي بق��اع عدي��دة م��ن األراضي 
الكندية واألميركية وبعض املدن األخرى من 

القارة األوروبية
في كثي��ر م��ن األحي��ان يس��تعمل هارمتان 
الصور الرقمية في إعداداته األولى للمشهد 
ال��ذي يخت��اره م��ن املدين��ة، وأحيان��اً أخرى 
يعتمد التحضي��رات األولية املتعارف عليها، 
مث��ل: التخطيط��ات والسكيش��ات املائية، 
ومن ثم يقوم بتنفي��ذ لوحاته على القماش 

بواس��طة األلوان الزيتية. لوح��ات هارمتان ال 
حتاكي الص��ور الفوتوغرافية التي يلتقطها 
حتديدي��اً للمش��هد، وال حت��ى التخطيطات 
أو السكيتش��ات املائي��ة، هو يق��ول : يكفي 
ان تش��اهد الصورة ف��ي كادر الكاميرا. تلك 
الص��ور والتحضي��رات التي يَعُده��ا لم تكن 
اال مداخ��ل صغيرة الى عالم آخر أكثر رحابة 
وحرية يتمثل فيما بعد على قماشة الرسم 
، هارمتان يرسم املشهد وفقط ما متليه عليه 
رؤيت��ه الفنية ع��ن املكان وتأثي��ره العاطفي 
الش��خصي بتعبيرية مثيرة لالهتمام، وفي 
بعض االحيان يس��تدعى الذاك��رة اجلمعية 
للم��كان إذا كان��ت تلك املدينة قد ش��هدت 
بع��ض الوقائ��ع التاريخي��ة ، مث��ل مدين��ة 

هليفاكس حيث يكون مرسمه هناك.
في لوحاته الفنية ليس��ت هناك مش��اهد 
تفصيلي��ة دقيق��ة للمدين��ة. هو ال يرس��م 
ش��كلها الظاهر للعيان من خ��الل الصورة، 

وإمنا يرس��م روحها ونبضها على وفق منطق 
ذهن��ي وعاطفي ف��ي الوقت نفس��ه ، حيث 
نرى في الكثير م��ن أعماله وكأن املدينة من 
حلم ودم وأعضاء داخلية تتمثل على ش��كل 
جسور وش��وارع وطرق س��ريعة معلقة ذات 
الت��واءات ف��وق بعضها البع��ض ، من خالل 
بعض اخلطوط العريضة لألشكال والتالوين 
الوردية واحلمراء واألخرى الداكنة التي تشير 
الى ذلك كله، حي��ث يُذّكرنا بعضها بأعمال 
نخبة من الفنانني التعبيريني مثل س��وتني، 
ككوش��كا، إمي��ل نولده وج��ورج رو، وأعمال 
الفنانني الكنديني الطليعيني الذين سبقوه 

*.Group of seven((
وعل��ى هذا األس��اس ه��و ال يراع��ي املنطق 
الس��ائد في رس��م وتلوين مش��اهد لوحاته 
على شاكلة رس��امني املناظر الطبيعية، بل 
يخضع أعماله إلى رؤية تعبيرية وإس��لوبية 
مميزة جداً، يك��ون للون فيها أثر كبير ودالالت 

ومعاني يريد من خاللها اإلشارة إلى مواضيع 
كثي��رة منه��ا التل��وث البيئي والتس��ريبات 
الصناعية، كذلك من خالل ملس��ات فرشاته 
القوية املُعبرة والغير مترددة وبكثافات لونية 
عالية، الغرض منها اإلشارة الى طوبوغرافية 
امل��دن التي يرس��مها. وبالتحدي��د تلك التي 
تك��ون قريب��ة م��ن حاف��ات املي��اه واخللجان 
املُطلة عل��ى البحار واحمليط��ات، حيث تكثر 
فيها املصانع وموانئ التحميل مس��ببة في 
تل��وث بيئي خطي��ر. ميكن االس��تدالل عليه 
من خ��الل بعض األجزاء م��ن اللوحات، حيث 
يرس��م األنهار واخللجان ذات مي��اه برتقالية 
وأخ��رى داكن��ة للداللة على الس��موم التي 
تطف��و عليها أو تراف��ق جريان امل��اء، كذلك 
بعض حافات املدن احملاذي��ة ملياه البحار وهي 
غارق��ة باألل��وان الداكن��ة الت��ي تش��ير الى 
التلوث البيئي فيها برؤي��ة درامية بانورامية 

مدهشة.

ف��ي امل��دن الكبرى م��ن العال��م ال يكفي أن 
نعيش فيها متنقلني في شوارعها ومرافئها 
العامة واخلاصة، بل البد من مش��اهدة تلك 
امل��دن م��ن أعلى م��كان ميكن الوص��ول اليه 
لنرى حقيقة إفرازاتها اليومية على ش��كل 
غمام��ات س��امة وملوثة لإلنس��ان والبيئة. 
أعمال الفنان الكندي جوهان هارمتان تدعونا 
للتأم��ل في ذلك وحت��ذر من مخاط��ر كبيرة 
قد ت��ؤدي الى أض��رار ال ميك��ن معاجلتها في 
املس��تقبل وبرؤية فنية ال تخل��و من اجلمال 

والتفرد.
* Group of seven جماعة السبعة. هي 
جماعة فني��ة كندية ظه��رت مطلع القرن 
املاضي، اشتهر أعضائها باهتمامهم  برسم 
املناظ��ر الطبيعي��ة الكندي��ة وبانطباع��ات 
مختلفة لكل منه��م، جتمع بني االنطباعية 
والوحش��ية والتعبيرية، ويعد أعضائها من 

أهم فناني كندا في العصر احلديث.

خالد خضير الصالحي

)التشويه( و)التحوير( و)االسلبة(
سوف يكون مدخلنا إلى دراسة التجديد األسلوبي 
الذي قدمه عدد من الرس��امني العراقيني من خالل 

موضوعة )التشويه(, وهو )التشويه( قد يبدو تعبيراً 
قاس��ياً ومتطرفاً ملن هم خارج الوسط التشكيلي 
الذين ق��د يقترحون اس��تبداله )بالتحوي��ر(، أو رمبا 
)االس��لبة(, وف��ي كل األحوال فنحن سنس��تعمل 
تعبير )الوضع األمثل( بوصفه مفهوماً شامال لكل 

التحويرات، 

رؤيا حميد ياسين

مع تنام��ي برامج االتصاالت وتس��ارع ظاه��رة العوملة 
تقاربت املس��افات وتغيرت معالم العالم بنحو ملفت 
لالنتب��اه على ما يبدو فيه من تط��ور كبير في الثقافة 

العامة وما تشكله من أثر على اختفاء بعض الثقافات 
واللغ��ات ، تتب��دى أمامنا اس��ئلة كثيرة ح��ول التراث 
والتفكير بإعادة صياغة املفاهيم التي جتمع بني التراث 
والعومل��ة ، تلك التس��اؤالت التي تظهر بني عقد وعقد 
آخر من الزمن نتيجة للشعور بأهمية التراث والثقافة 

الوطنية التي ترى التراث متزامناً مع العوملة

التراث والعولمة في تصميم األزياء العربيةالوضع األمثل.. حدائق األقنعة والوجوه
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ASSABAH ALJADEED
رئيس التحرير وصاحب االمتياز

اسمـاعيـل زايـر

ملحق يعنى بالفن التشكيلي 

يصدر عن مؤسسة »الصباح الجديد«
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ASSABAH ALJADEED

1011
الفن التش��كيلي، ملا ميثله من ثقافة بصري��ة مهمة، تأخذ على 
عاتقها إش��اعة اجلم��ال والقيم الفنية التي تنق��ل املتلقي الى 
عالم جديد، خاص به. في العدد األول من مجلة رواق التش��كيل، 
ثمة مادة عبارة عن تغطية جللس��ة ثقافي��ة بعنوان: عزلة الفن 
في الثقافة العراقية. حتدث فيه احملاضر عن عزلة الفن ونفور من 
وجوده بوصفه خارج األجناس األدبية. الصباح اجلديد، تسعى الى 
كسر تلك العزلة، وتبديد نفور املتلقي واملثقف العراقي من الفن، 
وجعله مادة مثلها مثل الش��عر والقص��ة والرواية والنقد. وهذا 
هو الس��بب الثاني الذي دعا الى هذا امللحق الذي تضمن مقاالت 
ودراسات وتغطيات صحفية ألبرز مجلة تعنى بالفن التشكيلي 
وهي رواق التش��كيل، عبر عرض للعدد )صف��ر( الذي صدر العام 
املاض��ي والعدد األول ال��ذي صدر مطلع هذا الع��ام. كما تضمن 
مادة لألكادميية د. رؤيا حميد ياس��ني بعن��وان: املقاربة بني التراث 
والعومل��ة في تصميم األزياء العربية ومقالة للناقد خالد خضير 

الصاحلي بعنوان: في الرسم العراقي احلديث الوضع األمثل .. 
حدائ��ق األقنعة والوج��وه. ومقالة: جوهان هارمتان.. رس��ام املدن 
لكرمي رس��ن. ويهدف هذا امللحق اطالع املتلق��ي على اإلصدارات 
التي تعنى بالفن التشكيلي، مع مقالة تتناول العالقة بني التراث 
والعوملة في تصميم األزي��اء العربية، هي محاولة لالنفتاح على 
فن التصميم، ) تصميم املالبس( هذا النسق من الفنون الذي لم 

ينل القارئ فرصة لالطالع عليه واالنفتاح على أهم رواده. 

التشكيل العراقي بين 
األمس واليوم تتأرجح 

األمنيات

من أعمال الفنان جوهان هارمتان

)Thu. 9 Mar. 2017 issue )3644اخلميس 9 آذار 2017 العدد



10

لقد كانت 
إستراتيجية 

فيصل لعيبي 
في التعامل مع 
)الطابع المحلي 
العراقي( من 
خالل إعادة 

تأسيس 
تراث الرسم 
الرافديني 

العربي 
اإلسالمي من 
خالل األسس 
األكاديمية 

بما فيها من 
مكتشفات 
تشريحية 
ومنظورية 

مختلفة, وهو 
ما نعتقده 
المساهمة 

األكثر أهمية 
لهذا الرسام 

في تاريخ 
الرسم العراقي 

الحديث

تعتمد 
طوبولوجية 
المخيلة فيما 

يخص )ظاهرة 
التكوين الخطي( 

على اندماج 
العناصر القابلة 
للتحول فتضيف 
العين خطوطًا 

وهمية، ومحيطًا 
ذاتيًا إلكمال 

الصورة، يذكر 
ر. روجرز ان 
بيكاسو قد 

صرح مرة انه 
عمل وجوها من 
ثقبين او ثالثة 
ثقوب، مؤكدًا 

ان »ثقبين، هما 
رمز الوجه، 
وذلك يكفي 

إلبراز الوجه من 
غير تجسيد«، 

ووصف هذا بأنه 
»تجريد إلى حد 

كاف« )فرانكلين 
ر. روجرز، دار 

المأمون للترجمة 
والنشر، بغداد، 

1990
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ASSABAH ALJADEED

خالد خضير الصالحي

»ما اكثر البس��تانيني الذين سبقوني 
إلى حديقة الوج��وه، وما أكثر األقنعة 
اجلميل��ة الت��ي بعثرتها ري��اح احلديقة 

وزوابعها«
)محم��د خضي��ر، حديقة الوج��وه، دار 

املدى، بغداد، ط1، 2008، ص10(

1
)التشويه( و)التحوير( و)االسلبة(

س��وف يك��ون مدخلن��ا إل��ى دراس��ة 
التجديد األس��لوبي ال��ذي قدمه عدد 
م��ن الرس��امني العراقي��ني م��ن خالل 
موضوعة )التش��ويه(, وهو )التشويه( 
ق��د يبدو تعبي��راً قاس��ياً ومتطرفاً ملن 
هم خارج الوس��ط التش��كيلي الذين 
ق��د يقترح��ون اس��تبداله )بالتحوير(، 
أو رمب��ا )االس��لبة(, وف��ي كل األح��وال 
)الوضع  تعبي��ر  فنح��ن سنس��تعمل 
األمثل( بوصفه مفهوماً ش��امال لكل 
التحوي��رات، ونعني به إج��راء تغييرات 
او )إزاح��ات( ش��كلية ف��ي » التناغ��م 
الهندس��ي املنتظم او بالنس��ب التي 
يقدمه��ا العالم الطبيع��ي«  )هربرت 
ريد / معنى الفن / دار الشؤون الثقافية 
العام��ة , بغداد 19 , ط1 , ص 46(, وهو 
أم��ر يتضم��ن اإلزاح��ات في الش��كل 
البش��ري كما يتضمن إزاحات شكلية 
ف��ي قواعد املنظور، وه��و أمر  لم يكن 
جديداً، في الفن عب��ر تاريخه الطويل، 
فقد )ش��وه( النح��ت اإلغريقي مناذجه 
ألجل االقتراب من املثال اجلمالي, فكان 
اخلط املوصل بني خ��ط األنف واحلاجب 
مس��تقيماً، وه��و لي��س كذل��ك ف��ي 
الواقع, كما أن الوجه لم يكن بيضاويا، 
وال النهد مستديراً بالطريقة التي كان 

الفن اإلغريقي يقدمهما به. 
سنبحث هنا منطاً من التشويه هو ما 
سمي ب�)الوضع األمثل(، حيث نعتقد ان 
الرسم منذ نشأته، وفي كل احلضارات 
قد م��ارس إزاحة ش��كلية بهذا االجتاه 
به��دف ان يتخ��ذ كل جزء من اجلس��د 
البش��ري )بصفة خاصة( الوضع الذي 
يظه��ر أعظ��م خصائصه الش��كلية 
متثي��ال، فق��د ظه��رت أج��زاء اجلس��د 
اإلنس��اني في فن الفراعنة والعراقيني 
القدام��ى بنح��و مخال��ف ألوضاعها 
الفعلية ف��ي الواقع )م��ن وجهة نظر 
أس��اليب عص��ر النهضة( فق��د كان 
الوجه يظهر جانبيا، فيما تظهر العني 
أمامية وتظهر األكتاف أمامية حينما 
تظه��ر األقدام جانبية؛ فيبدو اجلس��د 
اإلنس��اني وقد خضع ملنط��ق تركيبي 
خ��اص ال هدف له س��وى إظه��ار اكبر 
درجة من اخلصائص الشكلية ألجزائه؛ 
فالوض��ع األمثل منط من حتريف قواعد 
التش��ريح، تلك القواع��د التي وصلت 
في عص��ر النهضة إل��ى قمتها، فقد 
كان الف��ن اإلغريقي مي��ارس ضروبا من 
التحريفات، وكان اآلش��وريون القدامى 
يضيف��ون طرفاً خامس��ة ليتم حتقيق 
الوضع األمث��ل الذي يتيح رؤية جانبية 
تظهر الثور اجملن��ح بأربعة أطراف وفي 
الوقت ذاته تتيح الرؤية األمامية رؤيته 

بطرفني أماميني متالصقني.
لق��د نه��ج العدي��د م��ن الرس��امني 
العراقي��ني احملدث��ني اس��تعمال آلي��ة 
الوضع األمثل وحتريفات املنظور لتصب 
كلها ف��ي هدف حتقيق رؤية ش��كلية 
تغط��ي املوض��وع، فهؤالء ل��م يكونوا 
يرس��مون ما يرونه بل كانوا يرس��مون 
م��ا يفكرون به، فقد كان طارق مظلوم 
يرس��م امل��زارات بلقطت��ني: خارجي��ة 
تظهر مدخ��ل املزار، وف��ي الوقت ذاته 

متازجها لقطة تصور املشهد من داخل 
املزار في لقطة واحدة. 

2
فيصل لعيبي.. إعادة تأسيس 

التشريح واملنظور 
فيص��ل  إس��تراتيجية  كان��ت  لق��د 
لعيبي ف��ي التعامل مع )الطابع احمللي 
العراقي( من خالل إعادة تأس��يس تراث 
الرس��م الرافديني العربي اإلس��المي 
من خالل األس��س األكادميي��ة مبا فيها 
من مكتشفات تش��ريحية ومنظورية 
مختلف��ة, وهو ما نعتقده املس��اهمة 
األكث��ر أهمية لهذا الرس��ام في تاريخ 
الرس��م العراق��ي احلدي��ث, وليس��ت 
)الفولكلوري��ة( التي عده��ا الكثيرون 
الفت��ح األهم في جتربة فيصل لعيبي، 
وه��و أم��ر ق��د يب��دو مس��تغرباًَ م��ن 
الكثيري��ن, إال أنن��ا نعتق��د ان اجلوه��ر 
األهم م��ن جتربته قد اندث��ر حتت ركام 
هيمنة وْهم موضوع��ة )الطابع احمللي 
العراق��ي( الت��ي وق��ع حت��ت طائلته��ا 
معظم املتلق��ني، والنقاد الذين تناولوا 
جترب��ة فيص��ل لعيبي، فتوهم��وا أنها 
الثيم��ة التي تضم ف��ي طياتها )كل( 
منج��ز فيصل لعيبي، وه��و األمر الذي 

أوقع معظم هؤالء في حبائله. 
لم تقن��ع فيصل لعيبي احلل��وُل التي 
مت تقدميه��ا س��ابقا ملوضوع��ة )الروح 
احمللي��ة( فع��اد لطرف��ي معادلتها في 
محاول��ة لتطويع طرف آلخ��ر، وإيجاد 
أرضية مش��تركة بينهم��ا، فدرس فن 
الرس��م اإلس��المي والف��ن الرافديني 
القدمي واستعار تأثيرات بنيوية جوهرية 
فكان��ت حتقق��ات الوض��ع األمثل لقد 
اتخذ فيصل لعيبي إجراءين ش��كليني 
في حتقيق قدر من التش��ويه هما: أوال، 
تش��ويه قواعد املنظ��ور، وتع��دد زوايا 
النظر, وثانيا، تش��ويه نس��ب اجلسم 
البش��ري، وتش��ريحه، واتخاذ كل جزء 

فيه وضعه األمثل..
لق��د اثبت فيصل لعيب��ي, إن )التعبير 
عن الروح احمللية(, ذل��ك )القانون( الذي 
هيمن على الفن، والنقد التش��كيلي 
خالل الفترة التي س��بقت س��تينيات 
الق��رن املاضي، م��ازال مقترح��اً ميكن 
اغن��اؤه باملزي��د م��ن التج��ارب، ومنها 
الرس��م  تطوي��ع  بإع��ادة  مقترح��ه 
األكادميي لقوانني الرس��م اإلس��المي 
والرفدين��ي القدمي، وجعله ق��ادراً على 
التعبير عن تلك ال��روح العراقية التي 
بدا فيصل لعيبي مأخوذاً بها بش��دة, 

وإن منج��ز فيص��ل لعيبي ال��ذي يبدو 
رس��وما )بس��يطة( ال حتت��اج مؤهالت 
قرائي��ة قبلية، و ال تفع��ل في املتلقي 
س��وى إث��ارة املزيد م��ن الذكري��ات مع 
إكسسوارات اللوحة التي يبثها بنحو 
ب��اذخ ومتوازن، عن��د املتلق��ي العادي، 
بدت لن��ا جتربة مليئة باحللول البصرية 
اجلريئ��ة واملتف��ردة، ومقترحاً يش��كل 
إضافة جادة ف��ي معاجلة الفضاء التي 
تبقي س��مات الفن املسطح العراقي 
القدمي واإلس��المي، مضافاً له املعاجلة 
باألش��كال األكادميية التي تبقي على 

البعد الثالث حيثما كان ذلك ضرورياً.
لق��د اجت��ه فيص��ل لعيب��ي إل��ى منط 
م��ن التش��ويه )االيجابي( ف��ي حتويره 
أش��كال املش��خصات، وهو م��ا يعرف 
)بالوض��ع األمث��ل(, ال��ذي تتخ��ذ فيه 
املش��خصات أوضاعها األكثر مثالية، 
من الناحية الش��كلية، حي��ث تُظهر 
أهم خصائصها الشكلية, وهو إجراء 
طبقته فن��ون حضارات عدي��دة منها 
الفن الفرعوني والفن الرافديني القدمي 
والف��ن اإلس��المي, فالع��ني واألكتاف 
كانتا تتخذان الوضع األمامي، في حني 
يتخ��ذ الوجه واألق��دام الوضع اجلانبي 

دائًما. 

3
القناع األمامي والوجه اجلانبي:

إسماعيل فتاح الترك ، إسماعيل 
خياط، علي طالب

إذا كان الرس��م مناس��بة لوضع املادة، 
مبعناه��ا الواس��ع والتي ين��درج اللون 
ضمنها، على سطح اللوحة، فان الوجه 
القن��اع كتمظهر  ونصنف  البش��ري- 
م��ن متظهرات��ه، بالنس��بة لع��دد من 
الرس��امني العراقيني: إس��ماعيل فتاح 
الترك، وعلي طالب، وإس��ماعيل خياط 
؛ ال يع��دو ان يكون، هو ايضاً، مناس��بة 
إلثب��ات الق��درة على وض��ع اللون على 
سطحه )= سطح اللوحة التي اتخذت 
جغرافيته الس��طحية(، فف��ي الوقت 
الذي كان فيه إس��ماعيل فتاح الترك ، 
ه��ذا )النحات( يصّرف بعض ش��حناته 
من خالل الرسم، يضع اللون مبساحات 
واس��عة )= لطخ��ات( واس��عة أحادية 
اللون يتخللها )شطب(  و)تصحيحات( 
تهدف إلى كسر أحادية تلك املساحات 
التي كان يبني بها الترك الوجه البشري 
مانيكان��ا مي��ارس ب��ه وعلي��ه مهاراته 
التعبيرية في الرس��م، كان إسماعيل 
خياط يضع ألوان��ه بفوضوية عارمة ال 

ح��دود قواعدية  لها إال حدود جغرافية 
األقنع��ة )= جغرافي��ة اللوح��ات( التي 
يرس��مها من دون مخططات مسبقة، 
فكان��ت وجوه��ا تس��يح ف��ي اجتاهات 
شتى دومنا ضوابط إال إحساس الرسام، 
ومتاما مثلما اتخذ الرس��ام علي طالب 
جغرافي��ة الوج��ه اجلانب��ي )البروفيل( 
ش��كال للوحة، اتخذ إسماعيل خياط 
شكل القناع األمامي هندسة لشكل 
اللوحة، فصارت فورانات األلوان احتداما 
لواقع احلياة ذاتها، وملآس��يها وأحزانها، 
بقاي��ا رؤي��ا  تل��ح عليه، رؤيا مأس��اوية 
جملاميع م��ن الناس املعرض��ني لعذابات 
ش��تى اختزنتها ذاكرته من مجازر مرت 
عليه ف��ي صباه، انه فوران ذكريات تلك 
األي��ام العصيبة التي عاش��ها الكورد 
عب��ر تاريخهم الطوي��ل، واجمل��ازر التي 
تعرضوا لها، وأعنفها وأش��دها قسوة 
حلبجة واألنفال، واحلروب الطويلة التي 
خاضوه��ا ض��د احلكومات الس��ابقة، 
فقد جاء في تعليق قصير ألحد املواقع 
االلكترونية عن أقنعة إسماعيل خياط 
»ان سلس��لة األعمال التي تس��تذكر 
مأس��اة األنف��ال للرس��ام إس��ماعيل، 
الرئي��س الس��ابق لقس��م الفّنون في 
وزارة الثقاف��ة في كردس��تان، يش��ّرف 
األك��راد ال���182,000 الذي��ن قتلوا في 
جرمية األنفال. كانت أقنعة مرس��ومة 
بألوان مائية، وباحلب��ر الصيني، معّبرة، 
وملّونة بجرأة، وتشكل مدونات تذكارية 
صنعه��ا فنان هرب هو ايضاً، من اإلبادة 

اجلماعية الفظيعة«.

 4 
)وجوه( جانبية و)أقنعة( أمامية

حينما كن��ا نتحدث عن الرس��ام علي 
طال��ب كن��ا نص��ف ش��خوصه بأنها 
)وجوه( تتخذ وضع��اً جانبياً؛ بينما كنا 
نصف شخوص إسماعيل خياط بأنها 
)أقنع��ة( تتخذ وضعاً أمامي��اً، ونقصد 
به��ذا التفرق��ة ب��ني هذين الرس��اَمني 
اللذي��ن وان كانا يتخ��ذان اآللية ذاتها، 
والت��ي تع��رف ب�)�الوض��ع األمث��ل( إال 
أنها كانت توصلهم��ا إلى مفترق طرق 
بنتيجت��ني مختلفت��ني، فآلي��ة الوضع 
األمث��ل تنتهي بالوجه ليك��ون جانبياً، 
وهو ما توصل إليه الفراعنة والعراقيون 
القدام��ى، بينم��ا ال يك��ون القناع في 
وضع��ه األمثل إال أماميا، وهو ما أدركه 

األفريقيون في فنهم. 
 ان عل��ي طال��ب ف��ي مرحل��ة الوجوه 
الرس��م،  اجلانبي��ة م��ن منج��زه ف��ي 

وإس��ماعيل فت��اح الترك وإس��ماعيل 
خي��اط ف��ي )أقنعتهم��ا( في الرس��م، 
اختزل��وا جهده��م ف��ي جت��ارب عل��ى 
الوجه البش��ري في متظهري��ه: الوجه 
اجلانبي، والقناع األمامي؛ وقد جعلهم 
ذل��ك يواجهون مش��كالت بصرية اقل 
تعقيداً من تلك الت��ي واجهها فيصل 
لعيب��ي، حينم��ا كان يرتك��ز على آلية 
الوض��ع األمث��ل آلي��ة ينظم اس��تناداً 
إليه��ا أوضاع أجزاء اجلس��د البش��ري، 
فكانت املشكالت التي واجهها فيصل 
لعيب��ي أكثر تعقي��داً مبا ال يق��ارن مع 
هؤالء، فكان كل جزء من اجلس��د يتخذ 
وضع��ه األمث��ل الضروري ال��ذي يظهر 
الش��كلية جوهرية،  أكثر خصائص��ه 
وق��د وصفت ذلك في مقال س��ابق لي 
نش��رته ف��ي موق��ع )األوان( ان فيصل 
لعيبي قد »اس��تعار، م��ن خالل الوضع 
األمث��ل، منطاً من التش��ويه )االيجابي( 
في حتويره أش��كال املش��خصات التي 
تتخ��ذ في��ه أوضاعه��ا األكث��ر مثالية 
التي تُظهر أهم خصائصها الشكلية, 
وه��و إج��راء طبقت��ه فنون حض��ارات 
عديدة منه��ا: الفن الفرعون��ي، والفن 
الرافدين��ي الق��دمي، والفن اإلس��المي؛ 
فالع��ني واألكتاف كانتا تتخذان الوضع 
األمام��ي، بينما يتخذ الوج��ه واألقدام 

الوضع اجلانبي دائما«
 

 5
األقنعة املانيكانات

الرافدين��ي  النح��ت  تش��كل  مثلم��ا 
الق��دمي من حش��ود غفيرة م��ن الدمى 
الناس��كة في حض��رة اإلله وهي تنظر 
في فراغ التاريخ املمت��د أمامها بعيون 
مفتوحة على وسعها، تشكلت جتربة 
إس��ماعيل خي��اط من مئ��ات األقنعة 
الصارخة الواجمة الرمداء التي فقدت 
القدرة عل��ى اإلبصار، وفق��دت قدرتها 
على ضبط جغرافية أشكالها وضبط 
تكنيكها اللوني؛ فغدت فورة ش��كلية 
ولونية دموية ال ق��رار لها، ومتاما مثلما 
أس��س النح��ات هيث��م حس��ن جتربة 
معرضه األخير على نسخة مانيكانية 
واح��دة أج��رى عليها مختل��ف ضروب 
التحوي��رات، واإلزاحات الش��كلية كل 
مرة؛ فبدا معرضه حشدا غريبا من تلك 
املانيكانات امللونة اخملتلفة واملتشابهة 
مع��ا، كذلك اتخ��ذ إس��ماعيل خياط 
شكل القناع مانيكانا يستنسخه كل 
م��رة، ويجري عليه ضروب��ا من اإلزاحات 
الش��كلية واللوني��ة الت��ي متنحه كل 

م��رة خصوصية عن أش��كال  األقنعة 
األخرى التي وان بدت متشابهة إال أنها 
مختلفة كطبعات األصابع املتشابهة 

واخملتلفة في الوقت عينه. 

 6
وجود شيئي على سطوح أقنعة 

إسماعيل خياط 
إن الكائنات التي كان إسماعيل خياط 
يوزعه��ا عل��ى س��طوح لوحات��ه فيما 
مض��ى جتس��دت اآلن من خ��الل وجود 
ش��يئي عل��ى س��طح أقنعت��ه فبدت 
وكأنه��ا عودة إل��ى تلك  امل��ادة األولية 
لعناص��ر املوض��وع الت��ي يتركها فجة 
من دون مس��اس يغير جوهرها؛ عندما 
تظه��ر األش��كال واملوج��ودات بنح��و 
يعط��ي إحساس��اً بأننا, وجه��ا لوجه, 
أمام املادة الغف��ل )=اجلوهر األول( وهي 
ف��ي طور متازجها األولي بالش��كل, في 

مزيج أسميته مرة )العماء الشكلي(.

 7
طوبولوجية اخمليلة في أقنعة احمد 

غريب
تعتمد طوبولوجية اخمليلة فيما يخص 
)ظاهرة التكوي��ن اخلطي( على اندماج 
العناص��ر القابل��ة للتح��ول فتضيف 
وهمي��ة، ومحيط��اً  الع��ني خطوط��اً 
ذاتي��اً إلكم��ال الصورة، يذك��ر ر. روجرز 
ان بيكاس��و ق��د ص��رح مرة ان��ه عمل 
وجوها من ثقبني او ثالثة ثقوب، مؤكداً 
ان »ثقب��ني، هم��ا رم��ز الوج��ه، وذل��ك 
يكف��ي إلبراز الوجه من غير جتس��يد«، 
ووص��ف ه��ذا بأن��ه »جتري��د إل��ى حد 
كاف« )فرانكل��ني ر. روج��رز، دار املأمون 
للترجم��ة والنش��ر، بغ��داد، 1990، ص 
108( ، ويع��زو روجرز ذلك إلى الطبيعة 
االستمرارية للظاهرة اخلطية، وهو ما 
أكدت��ه الفرضية اجلوهري��ة للتنظيم 
االقلي��دي – الديكارت��ي للمكان، حيث 
»يفت��رض وج��ود تعاق��ب ب��ني نقطة 
ونقطة من اجل تكوي��ن خط، وحركة 
متعاقبة خلط من اجل تكوين س��طح 
م��ا، وحركة متعاقبة لس��طح ما من 
اج��ل تكوين ثالث��ي األبع��اد«  )املصدر 
الس��ابق، ص 110(، وه��و م��ا يلمس��ه 
املش��اهد حينم��ا يجد ان ث��الث نقاط 
س��ود على سطح ابيض تشكل مثلثاً 
وهمي��اً بال��غ الوض��وح برغ��م ان تلك 
النق��اط الثالث قد تك��ون واقعة على 
محي��ط دائرة،   وهو ما يلمس��ه العبو 
الش��طرجن حينما ينفتح احد األعمدة 
فان الالعب بوجود الرخ س��وف يجد ان 
خطاً )عم��ودًا او صفاً بإحداثيات رقعة 
الشطرجن( سينشأ، وان القوة الفاعلة 
في تكوين ذلك اخلط هو نقطتان هما: 
الرخ والنقطة اله��دف على العمود او 
الص��ف، وان��ه باالفتقار إل��ى وجود رخ 
مث��ال ال ميكن احلديث عن عمود مفتوح 

وال الشعور به أساسا. 
 تل��ك هي آلية بناء أقنعة )النحت( في 
)األوضاع األمامية( التي يصنعها احمد 
غريب بنحو منحوت��ات ذات أبعاد ثالثة 
ولكنها مصنوعة لترى من جانب واحد 
هو الوضع األمامي مبا يشبه التعطيل 
ألبعاده��ا األخ��رى، او اختزالها في بعد 
واح��د بوصف��ه الوضع األمث��ل لتلقي 
العم��ل النحت��ي ذي األبع��اد الثالث��ة، 
متاًما كما تعطل رمية النرد س��طوحه 
اخلمس��ة األخ��رى في كل رمي��ة ويتم 
تفعيل وجه واحد من الوجوه الس��تة؛ 
التقليلي��ة  اإلس��تراتيجية  فكان��ت 
ه��ي اآللية األكث��ر فاعلية ف��ي عمله 
اإلبداع��ي ف��ي صناعة األقنع��ة والتي 
تنتهي إلى متثيل الوجه اإلنس��اني من 

خالل ثقبني او ثالثة. 

في الرسم العراقي الحديث

الوضع األمثل.. حدائق األقنعة والوجوه

من أعمال الفنان فيصل لعيبي
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رؤيا حميد ياسين
م��ع تنامي برام��ج االتصاالت وتس��ارع 
ظاهرة العوملة تقاربت املسافات وتغيرت 
معالم العالم بنحو ملفت لالنتباه على 
ما يبدو فيه من تطور كبير في الثقافة 
العامة وما تشكله من أثر على اختفاء 
بعض الثقافات واللغات ، تتبدى أمامنا 
اس��ئلة كثيرة ح��ول الت��راث والتفكير 
بإعادة صياغ��ة املفاهيم التي جتمع بني 
الت��راث والعوملة ، تلك التس��اؤالت التي 
تظه��ر بني عق��د وعقد آخر م��ن الزمن 
نتيجة للشعور بأهمية التراث والثقافة 
الوطني��ة الت��ي ت��رى الت��راث متزامن��اً 
م��ع العومل��ة ، وحيث تتجل��ى مفاهيم 
فلسفية تعطي للفنون مكانة متميزة 
في العوملة التي تبدو مالمحها واضحة 
في تق��دم التكنولوجي��ا والعلوم بنحو 
خ��اص ، األمر الذي يجعلن��ا نفكر أكثر 
م��ن ذي قب��ل ف��ي احلض��ارات القدمي��ة 
التي مازالت توم��ض الى العالم اجلديد 
بوصف��ه نتاجاً لسلس��ة متالحمة من 
الثقاف��ات واملفاهي��م الفكري��ة الت��ي 
ظه��رت عبر العصور ، من هنا كان الفن 
ب��كل أنواعه املعب��ر الوحيد ع��ن الروح 
الطموح��ة لإلنس��ان في التط��ور فلم 
يعد تصمي��م االزياء فناً خ��ارج العوملة 
بل هو الفن الذي يعبر بحق عن املقاربة 
التي نس��عى اليها بني التراث والعوملة ، 
إذ يتغذى تصميم األزي��اء بدرجة كبيرة 
على التراث الذي وفر له املزيد من االفكار 
والنبوءات اجلمالية ووحد بني الثقافات ، 
فلو نظرنا الى تصميم االزياء في العصر 
احلاضر لوجدنا انه قد استلف الكثير مما 
كان س��ائداً في الفنون العربية القدمية 
بنحو خ��اص بل هناك عدد ال يس��تهان 
به م��ن مصمم��ي االزياء الع��رب الذين 
عبروا في دراساتهم عن تأثرهم بالفنون 
االس��المية والعراقي��ة القدمي��ة بنحو 

خاص
  وخ��الل بحثن��ا في املقاربة ب��ني التراث 
والعومل��ة وجدنا من الض��روري أن نقدم 
ايضاحا حول العوملة بوصفها مفهوماً 
خ��الل  أس��بابه  تع��ددت  ومصطلح��اً 
عملية التطور ، إذ كانت لفظة العوملة 
اكثر شيوعا وتداوال بني الباحثني وتباين 
مفاهيمه��م املتعلق��ة فيه��ا على ما 
تنطوي عليه من خلفي��ات ايديولوجية 
وثقافي��ة وحضاري��ة ، إذ وض��ع علم��اء 
تعريفا  واالجتماع  والسياسة  االقتصاد 
لها بوصفها الدول��ة الراعية والداعمة 
لنظ��م جدي��دة تس��عى ال��ى جعله��ا 
أنس��اقاً عاملي��ة ميكن تداوله��ا في كل 
مكان والى خلق عال��م افتراضي هدفه 
الدع��وة الى العاملية ب��كل ما يتضمنه 
م��ن مفاهي��م اقتصادي��ة وسياس��ية 
وثقافي��ة ، فكان��ت العومل��ة قد ظهرت 
بنح��و واضح في ثقافة الغ��رب ونقلها 
الثقاف��ة االميركية  وبالتحدي��د  الين��ا 
الت��ي تس��عى بأهدافها للوص��ول الى 
أغل��ب مجتمعات العال��م ، وجتلى ذلك 
ف��ي العديد من الدراس��ات الداعية الى 
االقت��داء بالثقاف��ة االميركي��ة واقتفاء 
آثارها في محاولة كبرى لتغيير املناهج 
ومنط التفكير في أبواب املعرفة وكذلك 
تغيي��ر الس��ياقات التي عرفه��ا اجملتمع 

العربي والبلدان النامية    
  وم��ن املفاهي��م االخرى الت��ي طرحت 
ح��ول العوملة كانت تس��عى الى تذويب 
الش��عوب  ب��ني  الثقافي��ة  الفروق��ات 
كظاه��رة فكري��ة ذاعت ش��هرتها في 

ت  نيني��ا ن ثما لق��ر ا
ض��ي  ملا ا
ف��ت  عر و
بالظاه��رة 
ني��ة  لكو ا
بينم��ا   ،
في  ن��رى 
الواقع أن 
ملة  لعو ا
عل��ى  و

م��ا 
و  يب��د

واضحاً أنها لم متيز بنحو دقيق بني تراث 
الش��عوب واآلثار الفكرية الكبيرة التي 
تركتها احلض��ارات القدمية عب��ر الزمن 
، إذ ميك��ن القول بأن العومل��ة متثل هدفاً 
سياس��ياً هو طمس الظواه��ر التراثية 
لدى ش��عوب العالم في احمل��اوالت التي 
تس��عى ال��ى الهيمن��ة الفكري��ة عبر 
مراكز ثقافية تقود العالم الى مفاهيم 
تغييري��ة مختلف��ة ، األم��ر ال��ذي دفع 
بالباحثني الى ايج��اد املمكنات النافعة 
ف��ي العومل��ة ذاته��ا وتش��خيص اآلثار 
االيجابي��ة فيها ولي��س الوقوف ضدها 
وابقائها على ما تسعى إليه من جوانب 
التط��ور العلم��ي والتكنولوج��ي على 
أس��اس مواجهة تلك االش��كالية بروح 
داعية الى االعتراف بأن العرب يشكلون 
بح��ق فهماً كبيراً للعومل��ة  ، وهو ليس 
نكران��اً لتوصي��ف العومل��ة عل��ى أنها 
مصطل��ح ب��رز حديثا ودخل ف��ي احلياة 
بل  والسياس��ية للشعوب  االقتصادية 
إن تضاف��ر اآلث��ار املتعلق��ة باجلماليات 
الت��ي أفرزتها احلضارات العربية القدمية 
تع��د إرث��اً ثقافي��اً مش��تركاً للعال��م ، 
وتلك الصورة االقتصادية والسياس��ية 
العومل��ة  جس��دتها  الت��ي  والثقافي��ة 
ف��ي مجم��ل منطلقاتها كان��ت نتاجا 
مش��تركا للعرب وبلدان الغرب والبلدان 
املتقدم��ة صناعي��اً ، وي��رى البع��ض أن 
توصي��ف العوملة هكذا ي��راد به توحيد 
العال��م في إطار جدي��د وثمة من عدها 
نظام��اً عاملي��اً تتش��كل من��ه أع��راف 
وتقاليد جديدة ، إذ أن تطور التكنولوجيا 
وهيمنة أصحاب رؤوس االموال الكبيرة 
الذين ساعدوا على ظهور مراكز جديدة 
وأرادوا  والثقافي��ة  العلمي��ة  للبح��وث 
بذلك أن يضعوا للعوملة مكانة شاملة 
كان��ت ق��د اصطدمت م��ع الواقع الذي 
ينبثق عن الت��راث العربي القدمي ، عالم 
االبداعية  والفن��ون  القدمية  احلض��ارات 
واالجتماعي��ة  الثقافي��ة  واملفاهي��م 
والديانات السماوية ، وإن تلك املراكز لم 
تس��تطع أن تفرض أهدافها التحويلية 
ف��ي العومل��ة عل��ى اجملتمع��ات لكونها 
حتتفظ  بتراثها العريق الذي ال يس��مح 
له��ا بأية حال من االحوال باالس��تحواذ 
ال��ذي أريد ل��ه ان يطغى عل��ى العالم ، 
ب��ل إن ذلك لم يكن ممكن��اً على االطالق 
بفعل التأثي��رات الكبيرة التي أحدثتها 
احلضارات العربي��ة القدمية ، واذا اردنا أن 
نعترف بالعوملة كما نراها فإنها تتمثل 
بالنتاجات التي تضاف��رت على وجودها 
جمي��ع اجملتمع��ات مب��ا متتلكه م��ن إرث 
حض��اري ميثل بالض��رورة دورًا في حركة 

تطور العالم . 
   م��ن هنا نرى أن الت��راث يقع في مركز 
الثقافي��ة  املوضوع��ات  م��ن  الص��دارة 
وض��رورة وضعه في إط��ار جديد يتجلى 
في��ه جوه��ر املعاص��رة وتأثي��ر العوملة 
على صحوة الع��ودة الى التراث بوصفه 
االس��اس املت��ني لتكوي��ن رؤي��ة ثقافية 
وجمالية ال تستغني عن مجمل حركة 
التطور التي يس��عى إليها االنسان في 
العال��م ، ذلك أن الت��راث يتضمن قيمة 
جدلية ودافعاً قوياً ومتواصال في البحث 
عن اجلدي��د ، وفضال عن ذلك هناك تراث 
انساني مشترك للش��عوب يقوم على 
التعانق في مفاهيمها وما تسعى إليه 
من تقدم يكون ف��ي االخير حاصل نتاج 
أنس��اني ش��امل ، مع العل��م أن بعض 
الش��عوب متتل��ك تراثاً كبيراً بالنس��بة 
ال��ى غيرها كت��راث الع��راق بحضاراته 
القدمية الس��ومرية واآلشورية واالكدية 
والبابلية واالسالمية التي ظلت تتنامى 
عبر الزمن خ��الل معطياته��ا اجلمالية 
إذ ننطل��ق م��ن    ،

هذه النقطة االساسية في تراث العراق 
العظي��م ال��ذي ظل مؤث��راً على حركة 
التط��ور احلضاري لألمم االخ��رى ، بيد اننا 
نؤكد على التطور الذي استثمرته بلدان 
العوملة واس��تلفت فيه م��ن حضاراتنا 
الش��يء الكثي��ر وأخضعته للدراس��ة 
والبحث من أجل االتيان بش��يء جديد ، 
غير أن ذلك بحد ذاته يتفق مع مفهومنا 
للعوملة بأنها نتاج أنس��اني مشترك اذا 
استثنينا منها االهداف والدعوات التي 
تريد أن تصنع للعالم صورة مستقلة ال 
عالقة لنا فيها ، وهنا وجدت الباحثة أن 
ما ينبغي علين��ا هو أن نؤكد دائماً على 
العميقة  واالنعكاس��ات  الغني��ة  اآلثار 
التي أحدثته��ا حضاراتنا عل��ى العالم 
بأسلوب مبني على املرونة واجلدل وليس 

االعتماد على املفاخرة والتخاصم .
   كم��ا ينبغ��ي أن نبح��ث بعناي��ة في 
مفه��وم احلداث��ة والعوملة عل��ى أنهما 
س��ببان جوهريان من أس��باب التطور ، 
إذ أن العومل��ة هي نتاج فكري لطروحات 
تري��د أن تضل��ل اآلث��ار القيم��ة للتراث 
العرب��ي االس��المي وإيج��اد مفاهي��م 
جديدة للت��راث هدفه��ا تضييع معامله 
التي تتجلى بالفن��ون االبداعية وأثمرت 
بالكثي��ر م��ن مفاهيم التط��ور ، إذ لوال 
اآلثار اجلمالية للتراث العربي ملا حتققت 
روح املدنية التي يش��هدها احلاضر ، فال 
يص��ح أن تكون العومل��ة مظهرًا لتفوق 
التكنولوجيا املتمثلة بأس��لحة احلروب 
والقناب��ل النووية وغير ذل��ك من أدوات 
التدمي��ر ، ب��ل ال ميك��ن ان تتحق��ق لها 
تل��ك املكانة الكونية من دون أن تخضع 
ال��ى روح الس��لم والتعاطي اجلميل بني 
الشعوب واالعتراف باملعطيات الكثيرة 
لتراث االمم وتلمس األس��س االنس��انية 
الت��ي بني��ت عليه��ا حض��ارات العالم 

القدمي .
   فيب��رز الت��راث أمامن��ا بوصفه املعني 
ال��ذي ال ينضب الغن��اء املدنية 
ومظاهره��ا اجلمالية بل هو 
الذي أعطى حلياتنا املعاصرة 
بع��دا جماليا تتأس��س عليه 
روح التع��اون ب��ني الش��عوب 
ودليلن��ا ف��ي ذلك م��ا قدمته 
حض��ارات الع��راق الق��دمي من 
التط��ور  اجن��ازات مهم��ة ف��ي 
ال��ذي متث��ل بالكتاب��ة والعمارة 
واملنحوت��ات اجلداري��ة والنص��ب 
واالزي��اء  واالوان��ي  والتماثي��ل 
التي  والقوانني  اآلداب  ومنظوم��ة 
نظمت حياة االنس��ان وجعلت من 
العراقي االنسان الرائد في العالم ، 
فلقد كان العراقيون القدماء يولون 
اهتمام��اً كبيرًا لألزي��اء ويجملونها 
والزخ��ارف  الرم��وز  م��ن  بالكثي��ر 
وال��دالالت التي ترتب��ط ارتباطاً وثيقاً 
بحركة االنس��ان اليومية ، وتش��هد 
الت��ي ظه��رت  املؤث��رات  ذل��ك  عل��ى 
على االزي��اء املعاص��رة والت��ي أبدعها 
املصممون وعرفت على صعيد واس��ع 
في صاالت العرض ودور االزياء واستأثرت 
بالعدي��د من الدراس��ات التي ق��ام بها 
الباحث��ون ، ومثالنا في ذلك هو املصمم 
العربي الذي استطاع ان يخترق العوامل 
الثقافية التي وضعتها العوملة وكذلك 
املفاهيم واالس��اليب الت��ي تتدخل في 
حياة االنسان اليومية وجتعله محكوماً 
بأطر تقي��ده ومتنع علي��ه مواهبه التي 
متثل توقاً متواصال الى االبداع والتجديد 
، بينم��ا تس��عى العوملة ال��ى ان تقيم 

لها جغرافية خاص��ة لتخاطب العالم 
منه��ا بوصفه��ا هي الت��ي صنعت كل 
شيء وعلى األمم االخرى االقتداء بها في 
وقت نرى فيه أن لنا جغرافية اقتصادية 
وثقافي��ة وصناعي��ة مس��تقلة بذاتها 
وهي متثل من جان��ب آخر نقطة مهمة 
في مفهوم العوملة الذي يكون فيه كل 

صنيع انساني هو مشاع للجميع . 
  ليس هناك من شك في أن أي مصمم 
لألزياء في العالم حينما تتفتح موهبته 
الواج��ب  اجلمالي��ة  املفاهي��م  ويع��ي 
اتباعه��ا في عملية التصميم يس��عى 
ال��ى ان تصل نتاجات��ه التصميمية الى 
اوس��ع اجملتمعات ف��ي العال��م ، بل لم 
يك��ن ذلك حك��راً عل��ى مصممني كبار 
يعملون ف��ي ارقى الصالون��ات الغربية 
اعتم��دوا م��ن حي��ث االس��اس بدرجة 
كبي��رة على الت��راث العربي االس��المي 
باس��تثناء تلك التحوي��رات والتغييرات 
التي طرأت عل��ى املوروثات التصميمية 
العربي��ة االس��المية الت��ي ب��رزت على 
أيدي مصمم��ي الغرب وأخذت ش��هرة 
واسعة ، ومعنى ذلك أنهم قاموا بإعادة 
التصمي��م على وفق مب��دأ احلاجة الى 
التغيير املتوافق م��ع العصر ، فأضحت 
تل��ك التصاميم املس��تعادة تعرف لدى 
البعض بأنها من نتاج العوملة ، غير أن ما 
حصل عليها في الواقع من تغيير يتركز 
فيم��ا أوجدت��ه التكنولوجي��ا املتعلقة 
بالطباع��ة والتصوير وم��ا لعبه االعالم 
والتسويق من دور جعلت تلك النتاجات 
تذه��ب الى كل مكان ف��ي العالم ، غير 
أن املصممني العرب واكبوا حركة تطور 
تصاميمهم  وأخضع��وا  التكنولوجي��ا 
واالع��الم  اجلدي��دة  االنت��اج  ملفاهي��م 
والتس��ويق وظلت اسماؤهم المعة بني 
أش��هر مصممي العال��م النهم مزجوا 
في نتاجاته��م التصميمية بني اخلامات 
وأبرزوا  التكنولوجية  واخلام��ات  اليدوية 
النق��وش والزخ��ارف والعالم��ات الت��ي 
جت��ذب املتلق��ني في كل م��كان ، وبذلك 
قد وفروا للعوملة قيمة ثانوية تستطيع 
بها أن تغزو مجتمع��ات العالم فكانت 
تلك هي نقط��ة مهمة في الفصل بني 
العومل��ة والت��راث ، حي��ث أثب��ت التراث 
ب��أن له طاق��ة روحية ال ميك��ن ان تذوب 
وال ميك��ن االس��تهانة بها ، االم��ر الذي 
جعل بعض املفكري��ن االوروبيني يأثرون 
الع��ودة الى الت��راث ويولون ل��ه أهمية 
خاص��ة وكذل��ك يقلل��ون م��ن املكابرة 
التي حتملها ظواه��ر العوملة ، بل كانت 
لتصاميم العرب احملدثني أهمية ملفتة 
لإلعجاب س��اعدت املؤسسات الغربية 
على االف��ادة من املزاوجة بني التصاميم 
التراثي��ة والطبائع اجلديدة التي أحدثها 

التطور في زمن العوملة .
   إذ يع��د خال��د املص��ري واح��ًدا م��ن 
مصممي االزياء املش��اهير مبا قدمه من 
تصامي��م اعتمدت بدرج��ة كبيرة على 
االثر التراث��ي الذي كان واح��دا من أهم 
االس��س التجديدية في تصميم االزياء 
الت��ي أنتج��ت في زم��ن العومل��ة وطرح 
تصاميمه باعتداد كبي��ر نابع من أميانه 
بأن الدالالت االساس��ية لفن��ه العربي 
ستأخذ دورها البارز في تصاميم العالم 
، فأطل��ق عل��ى مجموعت��ه االولى من 
التصامي��م عن��وان )أبجد ه��وز( مؤكداً 
بذل��ك عل��ى أن هن��اك نش��أة جدي��دة 
للف��ن العربي س��تأخذ مكانه��ا البارز 
في العالم مس��توحياً للعديد من أنواع 
اخلط العربي واالنسيابية والرقة واملرونة 

الت��ي يتمتع به��ا احلرف العرب��ي ، كما 
أطلق مجموعت��ه الثانية الت��ي ازدانت 
بآثار تصميمية مس��توحاة من العصر 
العباس��ي وجماليات��ه املش��هورة ف��ي 
العال��م ، فأثار بذلك اعج��اب املتذوقني 
وأعط��ى لتصاميمه قيم��ة متفردة بني 
تصامي��م االمم االخرى وأك��د بذلك على 
حقيقة جوهري��ة وهي أن الفن هو نتاج 
انس��اني والتصاميم التي تتحلى مبزايا 
تراثية عربية البد ان تكون جزءا ال يتجزأ 
م��ن حركة تطور احلداثة في العالم ، بل 
اس��تطاع هذا املصمم أن يجد أس��باب 
التالقي والتب��ادل الكبير مع اجلغرافيات 
الت��ي صنعته��ا العومل��ة كاجلغرافي��ة 
والسياس��ية  والثقافي��ة  االقتصادي��ة 
ووض��ع املس��تهلك العرب��ي لألزياء في 
املرتب��ة االول��ى من املس��تهلكني الذين 
واكب��وا حرك��ة تطور فن��ون احلداثة في 
عصرن��ا الراه��ن ، وبذل��ك كان قد قلب 
املوازين في تصمي��م االزياء على النهج 
الذي تسعى اليه العوملة وجعل الباحثني 
والنقاد يفكرون بالتراث ومعطياته التي 
ال تغي��ب ، االم��ر ال��ذي جعل الس��يدة 
العصري��ة ف��ي كل م��كان م��ن العالم 
تتحلى مبالبس تزهو بلمس��ات ش��رقية 
مثيرة لالعجاب واالفتتان.                                                             
   وكانت ظاهرة التصاميم التي أحدثها 
املصمم خالد املصري قد كش��فت عن 
مواه��ب أخ��رى ملصممي االزي��اء العرب 
أمثال املصمم الكويتي الكبير يوس��ف 
اجلس��مي ال��ذي أث��ار أهتم��ام وأعجاب 
مراك��ز البحث في تصمي��م االزياء ودور 
التصمي��م وص��االت الع��رض واقتن��اء 
الذي��ن وج��دوا  العال��م  املتلق��ني ف��ي 
بتصاميمه طابعاً مميزاً بأفكاره املبتكرة 
التي أدخلها على العديد من تصاميمه 
وبنحو خاص على العباءة اخلليجية التي 
غير معناها التقليدي وأكسبها معنى 
جدي��داً مب��ا ميتلك��ه من موهب��ة كبيرة 
وتقنية حداثوية وأمكانات حرفية كبيرة 
قد وظفها في نتاجاته التي غدت عالمة 
ب��ارزة في ص��االت العرض ف��ي العالم ، 
ب��ل إن ما حققه املصم��م الكويتي في 
العباءة مهد الس��بيل لظهور مدرسة 
جديدة لالزياء العصرية واس��تفز ذائقة 
النساء في العالم بوصفها الفن الذي 
يكيف الصلة بني التراث واملعاصرة ، ثم 
أحدث انقالباً صريح��اً في االزياء أفضى 
للفستنة أن تتقدم لتكون العباءة أقرب 
الى فس��تان الس��هرة بوصفه��ا عمال 

جمالياً بارزاً خرج من العباءة.
   وثم��ة مصمم آخر ه��و اللبناني رامي 
القاضي الذي اجته الى احالل التصاميم 
العربية واالس��المية موقعها املميز في 
االزي��اء العاملية عبر مترس��ه الدقيق في 
وابرازها  االسالمية  الزخارف  استخدام 

على تصاميمه للفساتني النسائية 
التي أضحت تع��رف بتلك الزخارف 
الظواه��ر  م��ن  واح��دة  وجعله��ا 
املهمة في تصاميم االزياء املتأثرة 
بأنواع الزخارف االس��المية ، وكان 
بذلك قد حق��ق مخالطة كبرى 
بني تصاميم االزي��اء احلديثة في 
التراث  الغربي ومؤث��رات  العالم 
العربي االس��المي واعتمد ذلك 
بوصفه اجتاهاً في تصميم االزياء 
العاملية وحق��ق به جناحاً كبيراً 
وملفت��اً لالعجاب مس��تفيداً 
م��ن تط��ور التكنولوجيا ومن 
االس��تعماالت الرقمي��ة التي 
أن تصل  مهدت لتصاميم��ه 

الى جميع بلدان العالم.
   وأظهرت تصاميمه لوحات 
فنية تتجلى بالطابع العربي 
االس��المي عبر رحلة ميكن 
تس��ميتها بأنه��ا الرحل��ة 
أعم��اق  ب��دأت م��ن  الت��ي 
املاضي ووصلت الى احلاضر 
وجع��ل االنظار تتجه نحو 
الع��رب على  املصمم��ني 
م��ا ميتلكونه م��ن خزين 
زاخر ف��ي اجلمال العربي 
لألزياء ، مما كش��ف عن 
تتميز  اخ��رى  موهب��ة 
بن��وع آخر م��ن التراث 
الذي  االسالمي  العربي 

االندلس ووجد  ترعرع في 
حض��وره الالم��ع عل��ى ي��د 
املصممة اللبنانية رمي عكرا 
التي أعادت لنا صورة اجلمال 
العرب��ي ومالمح��ه اخلالبة 
التي ظلت شاخصة حتى 
يومن��ا ه��ذا وس��ط اوروبا 

وكانت جزءا م��ن حضارتها 
عبر الزمن ، إذ قدمت املصممة 

مجموعة من الفس��اتني املزدانة 
بالزخ��ارف واحللي العربي��ة واثارت 

ذائق��ة املتلق��ني ف��ي العال��م ال��ى 
رؤي��ة العالم اجلديد بلباس اندلس��ي 

جمي��ل أع��اد املتلق��ني الى اس��ترجاع 
الرواي��ة العربي��ة الكبي��رة أل��ف ليل��ة 
وليلة واخليال الذي اس��تنبطه الفنانون 
في العالم من تل��ك الليالي التي ظلت 
حتيا برغ��م كل القي��ود الت��ي فرضتها 
التكنولوجي��ا وأقامت به��ا العوملة ، اذ 
نقلتن��ا املصممة الى عالم يزخر باالزياء 
والآللئ التي يتمثل به��ا التراث العربي 
وقطعت بتصاميمها شوطاً مهماً من 

املقاربة بني التراث والعوملة وحققت في 
تصميم االزي��اء صورة واضح��ة للتراث 
العربي االس��المي ال ميك��ن أن تضمر او 

تذوب بأية حال من االحوال.
فلقد كان واضحاً أن هناك ثقافة عربية 
اس��المية ش��املة كان��ت دافع��ا قويا 
ل��دى مصممي االزياء الع��رب جعلتهم 
يتمس��كون بأصالته��م ويجعل��ون من 
نتاجاتهم متوافقة بنحو كبير مع حركة 
التطور واالفادة من عملية االس��تعمال 
التي تواف��رت من تق��دم التكنولوجيا ، 
ب��ل ان تنامي ظاه��رة االعت��زاز بالفرادة 
احلض��ارة  تعيش��ها  الت��ي  واملعاص��رة 
العربية جعلهم يقفون أمام العوملة في 
اعتداد شديد بانفسهم حاملني معهم 
ال��ى دول العال��م املزي��د م��ن االيقونات 

والزخارف واالشكال اجلمالية .
  ومن مصممي االزي��اء العراقيني الذين 
أس��هموا في نق��ل الت��راث العربي الى 
العالم املصمم��ة العراقية هناء صادق 
التي عرفت باالجتاه ذاته الذي سار عليه 
املصمم��ون العرب وه��ي االخرى عرفت 
بتصميم العب��اءات وحازت على العديد 
من اجلوائز بفعل ما قدمته من تصاميم 
انطلقت فيها من التراث العراقي القدمي 
والت��راث العرب��ي االس��المي وحظي��ت 
مبكانة المعة في عال��م االزياء واملوضة 
ف��ي العامل��ني العرب��ي والغرب��ي ، كم��ا 
امت��ازت باهتمامها الطبيعي بجس��د 
امل��رأة وايجاد التصاميم املناس��بة كما 
تضمنت تصاميمها تكوينات من احلرف 
العرب��ي الذي أصب��ح في العال��م رمزاً 
جمالياً ف��ي تصميم االزياء واس��تأثرت 
تصميماتها باهتم��ام النقاد واخملتصني 
ب��دور االزي��اء حتى أنظمت ال��ى الرعيل 
العربي من املصممني الذين احيوا التراث 
العرب��ي وجعلوا منه منطلق��اً للتفوق 

اجلمالي في أروقة تصاميم االزياء.

11
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ASSABAH ALJADEED

المقاربة بين التراث والعولمة 
في تصميم األزياء العربية

)Thu. 9 Mar. 2017 issue )3644اخلميس 9 آذار 2017 العدد



بغداد ـ الصباح الجديد:

يب��دو أن ثمة حتوالت جذرية س��وف 
ودور  وماهي��ة،  مكان��ة،  تش��هدها 
الص��ورة في وس��ائل اإلعالم احلديث 
والتقليدي، في ظل تطور تكنولوجي 
كبير أدى إل��ى تزايد تأثي��ر »الصورة 
عل��ى  لقدرته��ا  نظ��رًا  الرقمي��ة«، 
االنتشار، مستفيدة من االستعمال 
الواس��ع لش��بكة اإلنترن��ت ح��ول 
العال��م، فيم��ا لم تتوق��ف تطورات 
الص��ورة عن��د حدوده��ا التقليدية، 
أو املصنع��ة كلًيا من خ��الل أجهزة 
الكمبيوت��ر، وإمن��ا تطورت لتش��هد 
منًطا جديًدا من »الفن الرقمي« الذي 
يعتمد على ابت��كار الفنان وإبداعه 

من خالل أدوات رقمية.
وعلى الرغم م��ن أن »الفن الرقمي« 
قد ظه��ر خ��الل الس��بعينيات من 
القرن املاضي، كأحد تطبيقات تطور 
انتش��اره  أن  إال  الرقمي��ة،  الص��ورة 
واس��تيعابه م��ن قبل اجلمه��ور قد 
ج��اء متأخرًا بعض الش��ىء في دول 
املنطق��ة، فيم��ا مث��ل دوره اخلدمي 
واجملتمع��ي أح��د أهم عوام��ل إدراك 
املتلق��ي له، بعد أن مت توظيفه بنحو 
جي��د خلدم��ة العديد م��ن القضايا 

االجتماعية والسياسية.
   وتع��د الس��نوات الس��ت املاضية 
ه��ى أكثر فترات انتع��اش هذا النوع 
من الفن غير التقليدي، ال سيما مع 
التوظي��ف اجليد له، كأح��دى أدوات 
التعبير س��ريعة االنتش��ار عن اآلراء 
اجملتمعية  والتوجهات  السياس��ية، 
في دول املنطقة، التي شهد بعضها 
حراًكا ثوريًا وش��عبًيا، ما زال يفرض 

تداعيات عديدة حتى اآلن.

منط مختلف:
يعد الفن الرقمي أحد أشكال اإلبداع 
التقني املعتمد عل��ى ابتكار الفنان 
وقدرت��ه عل��ى التعبي��ر ع��ن فكرته 
اإلنس��انية بأدوات رقمية، توفرها له 
األجه��زة اإللكترونية املتنوعة، على 

غ��رار أجه��زة الكمبيوت��ر، واألجهزة 
اللوحية، والهوات��ف احملمولة عالية 

اجلودة.
   وتتنوع أس��اليب وتطبيقات الفن 
الرقمي بنحو كبي��ر، كما تتدرج في 
مس��تويات تعقيدها، بداية من صور 
اجلرافيك وتصميمات اإلنفوجرافيك، 
مرورًا بالكاريكاتي��ر الرقمي، وانتهاًء 
بالتصميم��ات الرقمي��ة املعبرة عن 
أنواع الفنون التقليدية املتعددة، من 

سريالي، وجتريدي، وواقعي، وغيرها.
   وق��د اختلفت أمن��اط توظيف هذا 
الف��ن، حس��ب الغ��رض م��ن ه��ذا 
التوظيف، فعلى س��بيل املثال عادة 
ما تستعني املؤسس��ات احلكومية، 
والشركات بتطبيقات اإلنفوجرافيك 
بغ��رض التوعي��ة، وش��رح األنظمة 
املتنوع��ة، ومقارن��ة األداء وتقييمه، 
فيما تسعى املبادرات اجملتمعية إلى 
االستعانة بالصورة الرقمية الفنية 

املعبرة عن فكرتها.

توظيف متنوع:
برز الدور اخلدمي للفن الرقمي سريًعا 
منذ انتشار هذا النمط من الفن في 
املنطق��ة، حي��ث مت توظيفه خلدمة 
بعض األه��داف، باملقارن��ة مع بقية 
أنواع الفنون األخ��رى التي انخرطت 
في التعامل م��ع القضايا اجملتمعية 
بنح��و متأخر، وهو األم��ر الذي يعود 
في قس��م منه إلي إمكانية تطويع 
هذا الفن التقني بسهولة، وسرعة 
انتشار أعماله بني مشتركي شبكة 
تطبيقات��ه  خ��الل  م��ن  اإلنترن��ت، 
املتع��ددة، الت��ي ال تقتص��ر فق��ط 
عل��ى اللوحات الفنية، وإمنا تش��مل 
واإلنفوجرافيك،  اجلرافي��ك،  أعم��ال 
والكاريكاتير، وغيرها من التطبيقات 

كما سبقت اإلشارة.
   فض��ال ع��ن ذلك، يع��ود التوظيف 
املبك��ر لهذا النوع م��ن الفن خلدمة 
تنموي��ة،  أو  اجتماعي��ة،  قضاي��ا 
أو سياس��ية، إل��ى انخ��راط أغل��ب 
القائم��ني علي��ه م��ن الش��باب في 
املنطقة، فيما تشهده من تفاعالت 

سياس��ية، واجتماعية، واقتصادية، 
فرضته��ا األحداث والتط��ورات التي 
مرت به��ا املنطقة خالل الس��نوات 
املاضية، ال سيما بعد اندالع الثورات 
العربي��ة الت��ي ش��هدت تفاعالتها 
أبرز أمناط توظيف ه��ذا الفن، والتي 

تتمثل في:
-1 إلقاء الضوء على معاناة الشعوب: 
ميك��ن الق��ول إن الث��ورة الس��ورية 
ق��د حظي��ت باهتم��ام منتجي هذا 

النمط من الف��ن احلديث، بنحو فاق 
بقي��ة الثورات العربي��ة، على الرغم 
م��ن أن توظيفه قد ش��مل الثورتني 
املصرية والتونس��ية أيًضا، فيما لم 
يقتصر هذا التوظيف على الفنانني 
والتونسيني،  واملصريني،  الس��وريني، 
والعرب وإمن��ا امتد لفنان��ني أجانب، 
حيث ظهرت ش��عارات الثورتني في 
العديد من تطبيقات الفن الرقمي، ال 
سيما رسوم اجلرافيك والكاريكاتير.

   ويالحظ أن أحد أهم أمناط توظيف 
الفن الرقم��ي في الثورة الس��ورية، 
الش��عب  ارتب��ط بتوضي��ح معاناة 
الس��وري من احلرب التي تش��هدها 
فيل��م  مش��روع  ولع��ل  الدول��ة، 
القص��ص املصورة »أم م��ن مضايا« 
ال��ذي تبنت��ه قن��اة »إيه بي س��ي« 
األميركي��ة واس��توديوهات »مارفل« 
أحد أه��م وأبرز تطبيق��ات توظيف 
الفن الرقمي، بهدف دعم الش��عب 

الس��وري احملاصر، حيث تسرد الصور 
الرقمي��ة املكونة للفيل��م القصير 
وعددها 30 صورة قصة معاناة أسرة 
س��ورية من مدينة مضايا السورية، 
التي حوصرت ألكث��ر من عامني من 
خالل ص��ور أغلبه��ا أبيض وأس��ود 

فقط.
-2 تغيير النظرة الس��لبية لالجئني: 
السياس��ية  احلم��الت  إط��ار  ف��ي 
واإلعالمي��ة في ال��دول الغربية على 
الالجئني من دول الش��رق األوس��ط، 
وبصفة خاصة الالجئني الس��وريني، 
برز مش��روعان، وظف��ا الفن الرقمي 
بهدف حتسني صورة الالجئني، وتغيير 
الرؤي��ة النمطية الغربي��ة جتاههم. 
يتمثل أولهما، ف��ي املعرض املتنقل 
»أنا السوري« الذي  يتنقل به الفنان 
»متام عزام« منذ ثالث سنوات، حيث 
حاول أن يجسد معاناة التهجير من 
س��وريا، وبيان مدى متسك السوريني 
ببالدهم، ونيتهم ف��ي العودة إليها، 
وذل��ك من خ��الل ص��ور ورس��ومات 
توضح م��دى الدمار الذي تتعرض له 
املنازل في س��وريا، فيما تؤكد إحدى 
الصور املسماة ب�«الرحلة امليمونة« 
وفيه��ا  الس��ابقة،  الفك��رة  عل��ى 
حتم��ل بالونات أح��د املباني احملطمة 
من دمش��ق، وجتول به ف��ي عدد من 
العواصم، واملدن مثل بيروت، ولندن، 

وباريس، ونيويورك، وجنيف.
   وينصرف ثانيهما، إلى احلملة التي 
دش��نها الفنان السوري »مصطفى 
النش��طاء  أح��د  وه��و  يعق��وب«، 
الس��وريني في اخلارج، على شبكات 
م��ن خ��الل  االجتماع��ي  التواص��ل 
 ،»#I_AM_SYRIAN« هاش��تاج 
بالتزام��ن مع موع��د مهرجان حفل 
األوس��كار، حيث هدفت هذه احلملة 
البصرية إل��ى التخفيف من النظرة 
الس��لبية لالجئ السوري، من خالل 
لش��خصيات  بوس��ترات  تصمي��م 
ش��هيرة تعود إلي أصول سورية، من 
بينها علماء مثل الدكتورة ش��ادية 
رفاعي أستاذ كرسي فيزياء الفضاء 
في جامع��ة ويل��ز البريطانية، ورائد 

الفضاء محم��د فارس، وفنانني على 
غرار اخمل��رج مصطفى العقاد، ورجال 

أعمال مثل ستيف جوبز.
-3 احلفاظ على هوية اجملتمع: ظهرت 
العديد من املبادرات التي سعت إلى 
توظي��ف اإلنتاج الرقم��ي، في تعزيز 
االنتم��اء للمجتم��ع والوطن، حيث 
تبنى ملتقى اإلع��الم املرئي الرقمي 
»شوف« الذي عقد دورته الرابعة في 
الري��اض في 23 أكتوبر 2016، س��بع 
مب��ادرات فني��ة رقمية، ته��دف إلى 

تعزيز االنتماء للمجتمع السعودي.
-4 التأكي��د عل��ى أهمي��ة التواصل 
بعض  احلقيق��ي: حرص  االجتماعي 
منتج��ي ه��ذا الف��ن عل��ى توجي��ه 
االهتمام نحو  ض��رورة احلفاظ على 
التواصل احلقيقي ما بني الفرد، وبني 
اجملتمع، ف��ي ظل تزايد االعتماد على 
التواصل االفتراضي في التفاعل بني 
الطرفني، وذلك من خالل التعبير عن 
فك��رة عزلة الفرد م��ع التكنولوجيا 
بص��ور رقمي��ة معبرة ع��ن انفصال 
األس��رة، وغياب التواص��ل، وما ميكن 
أن يفرضه م��ن تداعيات، وهى فكرة 
نفذت ف��ي البداية من قب��ل فنانني 
أجان��ب، وانتش��رت عل��ى صفحات 
التواص��ل االجتماع��ي بنح��و كبير، 
غير أنها شهدت محاوالت لتعريبها 
خالل الفت��رة األخيرة، عب��ر التركيز 
للحياة  التقليدي��ة  املظاه��ر  عل��ى 

العربية.
   وفي النهاية، ميكن القول إن البداية 
القوية لتوظيف الفن الرقمي خلدمة 
قضاي��ا اجتماعية، وسياس��ية في 
دول املنطق��ة، في ظل انتش��ار هذا 
النمط سريًعا عبر وسائل التواصل 
االجتماعي، رمبا تعزز من قدرته على 
ممارسة مزيد من األدوار اخلدمية خالل 

املرحلة املقبلة.

أدوات جديدة:

كيف يعّبر »الفن الرقمي« عن قضايا المجتمع في المنطقة؟

الملف12 
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)Thu. 9 Mar. 2017 issue (3644اخلميس 9 آذار 2017 العدد

متابعة الصباح الجديد:
ع��ن جمعي��ة التش��كيليني العراقيني في 
بغ��داد ص��در الع��دد األول من مجل��ة رواق 
الثان��ي2017).  كان��ون  ع��دد   ( التش��كيل 
التي يت��رأس حتريرها الفن��ان مؤيد البصام 
وبإش��راف الفنان قاسم س��بتي. وجاء في 
العدد مواضيع تش��كيلية مهمة، أضافت 
بع��داً جمالي��اً، إضاف��ة جلمالي��ة اإلخ��راج 
والتصمي��م والطباع��ة. وافتت��ح قاس��م 

اجمللة بكلمة حتت عنوان: احملبة س��بتي 
تكم��ل 

اإلب��داع 

ج��اء فيها: منذ اش��هر ع��دة، وحتديداً منذ 
صدور الع��دد) صف��ر( من رواق التش��كيل 
ونح��ن نح��ث اخلطى ص��وب إص��دار العدد 
األول والذي حاولنا وبكل جهد تفادي بعض 
مواطن الضعف هنا او هناك والتي رافقت 
االصدار في طبعته الصفرية مع يقيننا ان 
العيون الفاحصة هي التي ميكنها اكتشاف 
هذا الوهن البس��يط.. اولى مواضيع اجمللة 
كان للفنان ن��وري الراوي بعن��وان: جمعية 
الفنانني التشكيليني العراقيني.. البدايات.. 
وما بعدها. امل��ادة الثانية هي للفنان صالح 
س  عب��ا

بعنوان: سالم الدباغ.. البو الفني امللغز.. او 
تش��فيرات الرؤى. املادة األخرى وهي دراسة 
لألكادميية د. رؤيا حميد حسن بعنوان: رؤية 
جديدة في تش��كيلية موندريات بتصميم 
األزياء املعاصرة. كما تضمن مقالة للفنان 
عادل كامل بعنوان: ترميم الذاكرة واحلداثة.. 
محم��د احلس��ني واحلف��اظ عل��ى الهوية. 
وأيض��اً مقال��ة د. جم��ال العتاب��ي بعنوان: 
نعمان هادي مش��روًعا فني��اً.. هل خطفت 
الغربة هذا املشروع؟ ومقالة د. جواد الزيدي 
بعنوان: في معرض خزافون عراقيون: كسر 
افق التوقع وانعتاق من التبعية. كما جاءت 
مقالة الواقعية املفرطة في فن الرسم ل� 
د. تاليا البصير. ومقالة الناسخ واملنسوخ 
للدكتور بالسم محمد. واألصالة في الفن 
للدكتور ماضي حس��ن. كما كتب الفنان 
قاس��م س��بتي مقاال بعنوان: خمس��ون 
عاماً من الغرافيك العراقي. ومقالة شاكر 
حس��ن آل س��عيد.. احلروفية واركولوجية 
الرسم للدكتور عاصم عبد األمير. ومقالة 
حت��د  الكرافيكي��ة..  البصري��ة  الثقاف��ة   :
للمرحل��ة الرقمي��ة ل�: أ.د نصيف جاس��م 
محم��د. ومقالة: حت��والت الص��ورة الفنية 
وتواطؤ التقنية واإلبداع الرقمي عن الفنان 
الناصر بن الش��يخ ل� د. مكية الشرمي من 
تونس. ومقالة الناقد خالد خضير الصاحلي 
بعن��وان: الرس��ام هان��ي مظه��ر: البياض 
املق��دس في الرس��م. ومقابلة م��ع الفنان 
انتوني تابييس وهي منقولة عن الفرنسية 
نقله��ا: عم��ار صاح��ب مجيد. وف��ي زاوية 
رصد ومتابعات مادة حملمد سعدون سباهي 
بعنوان: اياد صادق.. الفنان الذي سرقته منا 
املنافي. كما تضمنت زاوية رصد ومتابعات: 
ش��يء من الوفاء للنحات الراحل احتاد كرمي. 
ونصب فن��ي لفنان عراقي يزي��ن العاصمة 
النمس��اوية فيينا. وتغطية جللسة ثقافية 
حتت عنوان: عزلة الفن في الثقافة العراقية. 
اضاف��ة الى مواضيع اخر تضمنتها الزاوية. 
ث��م زاوية كتب فنية. مت تناول كتاب االنزياح 
في اخلزف املعاصر للدكتور محمد العبيدي. 
جغرافي��ة اجل��دل ف��ي الفكر والفلس��فة 
والفن.. العصور القدمية رنني ورموز وبش��ر، 
وخبر ع��ن مصطفى عبد املعط��ي. وختام 

العدد مع زاوية معرض العدد. 

مؤيد جواد الطالل

صدر في بغداد العدد األول الذي أطلق عليه 
) العدد صف��ر ( من مجلة رواق التش��كيل 
بوصفه��ا )) مجلة متخصص��ة تصدر عن 
جمعي��ة الفنانني التش��كيليني العراقيني 
(( يش��رف عليها األس��تاذ ) قاسم سبتي (, 
ويترأس حتريرها الصديق ) مؤيد داود البصام 
( .. وم��ا أن تتصف��ح أوراق اجمللة حتى تتذكر 
مجل��ة )) فكر وفن (( األملاني��ة التي امتازت 
بطباع��ة راقي��ة وفخم��ة تش��مل الص��ور 
األخ��اذة املدهش��ة, إضافة إل��ى املضامني 

الفنية والثقافية رفيعة املستوى.
الطباعة الراقية, بصوره��ا املعبرة الزاهية 
والفني��ة  الفكري��ة  واملضام��ني  األل��وان, 
والثقافية هي الشروط األساسية املطلوبة 
لنج��اح أي جتربة فني��ة وصحفية وإعالمية 
مميزة متنح نفس��ها اس��م كبير مثل )) رواق 
التش��كيل (( كمجل��ة متخصصة وتصدر 
عن جمعي��ة للفنانني التش��كيليني الذين 
لعب��وا دوراً ممي��زاً وطليعي��اً ف��ي تش��كيل 
مالم��ح احلركة الفنية ف��ي الوطن العربي, 
الوطن ال��ذي خلق ب��دوره اجلس��ر الثقافي 
املت��ني بني حضارات الش��رق العظيمة وبني 
حضارة الغرب املعاصرة التي أبدعت لوحات 
وأعم��ال فنية وأس��ماء دخل��ت تاريخ الفن 
ولن تغ��ادره ق��ط .. الفنانني التش��كيليني 
العراقيني الذين يفتخرون اليوم أن تتوسط 
عاصمته��م جداري��ة » جواد س��ليم » في 
القلب من بغداد عند >> ساحة التحرير <<, 
التي أخذت اس��مها من اسم اجلدارية التي 

قل نظيرها في العالم قاطبة.
وهك��ذا أصبح على مجلة كه��ذه أن تربط 
ب��ني مج��د املاضي ورس��ومات الواس��طي 
كم��ا ظهرت على صفحاته��ا في مقالة د. 
) عاص��م عبد األمير ( وف��ن اخلط والزخرفة 
في مقالة مصّدق احلبيب املعنونة ] ممارسة 
اخلط العربي موقف فلسفي وجتربة عملية 
[ وب��ني تطور الفنون املعاص��رة كما ظهرت 
في لوحات بديعة ورائعة لس��لفادور دالي و 
) كاندينسكي (, وأعمال وتكوينات جتريدية 
لرافع الناصري و ) ش��اكر حسن آل سعيد ( 

و وس��ام زكو .. وغيرهم من فنانني عراقيني 
الكثي��ر منه��م يكت��وي اليوم بن��ار الغربة 
والضياع وهدر الطاقات اإلبداعية؛ بس��بب 
احلروب الت��ي أفضت إلى االحتالل األميركي 
الطائفي��ة  واحل��روب  النزاع��ات  وظه��ور 

البغيضة !!
لقد جنح العدد في ربط القضايا التاريخية 
في اإلبداع التشكيلي باملمارسات الواقعية 
املعاصرة واحلديثة على مس��توى الصورة / 
اللوحة وعلى مس��توى املضامني / القضايا 
الت��ي تناولت الفنون التش��كيلية والعرض 
املس��رحي كدراس��ة د. ) عقيل عل��ي (, وما 
تضمنته دراس��ة ) نزار ش��هيد فدعم ( عن 
السينما والتش��كيل .. مع املرور باملتابعات 
واملعارض الفنية وإصدارات الكتب, وغيرها 
من النش��اطات املنوعة للفنانني العراقيني 

في اخلارج وفي العاصمة واحملافظات.
وأع��ود م��ن جديد ألش��يد بتط��ور اإلخراج 
الفن��ي املده��ش, والصور اجلميل��ة الباهرة 
املمتعة التي احتوتها ) شملتها ( صفحات 
األخيرت��ني  الصفحت��ني  خاص��ة  الع��دد, 
املعنونني مبع��رض العدد حيث ت��رى فيهما 
كما ل��و أّن طبق��نّي من احلل��وى والفاكهة 
الشهية يُقدمان لك دفعة واحدة, فتمّسك 
الدهش��ة واالنبهار بتالبيب عقلك وروحك 
معاً, وحتار ف��ي اختيار األجم��ل واألطيب أو 
األكث��ر تألقاً مما ه��و موجود ف��ي الطبقنّي 

الشهيني والبديعني ؟!
ولك��ن, ه��ل معن��ى ه��ذا أّن الع��دد خ��ال 
م��ن األغ��الط اللغوي��ة والعي��وب الفني��ة 
واإلخراجي��ة ؟ كال, ولنضرب مثالً في إغفال 
مقال��ة الصديق الش��اعر ) م��ازن املعموري 
 ..  / الع��دد  / فهرس��ت  الفهرس��ة  ع��ن   )
الفهرس��ة التي احتوت عل��ى صور لوحات 
س��تتكرر في داخل املواد املنشورة, في حني 
كان م��ن املمكن واألفضل اختيار لوحة غير 
لوح��ة )) احل��الق (( للفنان فيص��ل لعيبي, 
وع��دم االكتف��اء بلوحاته الت��ي تعبر عن )) 
املهن الش��عبية (( فقط, مذكرين بلوحته 
ع��ن األديب الراحل غائب طعمه فرمان وهو 
يتأبط روايته الش��هيرة >> النخلة واجليران 

<< ويتيه في أزقة رصافة بغداد القدمية !!
ويظه��ر العي��ب ذات��ه ف��ي امل��ادة اخلاص��ة 
بالس��ينما والتش��كيل حني وض��ع مخرج 
اجملل��ة أربع صور لفيلم ) ايزنش��تاين ( ايفان 
الرهي��ب, إضاف��ة إل��ى الص��ورة نفس��ها 
املوجودة في الفهرست, في حني كان ميكنه 
االكتف��اء بصورة أو اثنت��ني لعرض صور من 

أفالم أخرى.
وأخي��راً نتمن��ى املزي��د م��ن النج��اح ملالك 
اجملل��ة في األعداد املقبل��ة, وجتنب مثل هذه 
الهفوات من أجل الوصول إلى إجناز إبداعي 

مكتمل.

صدور العدد الثاني 
من مجلة »رواق التشكيل«

مجلة »رواق التشكيل«: 

ضرورة فنية 



تتزام��ن مئوي��ة الثورة الروس��ية 
ه��ذا العام م��ع ث��ورة ترامب في 
الوالي��ات املتح��دة، والت��ي تل��ت 
اململك��ة  ف��ي  بريكس��ت  ث��ورة 
املتحدة. مثل البالش��فة في عام 
1917، تَعد احلركات السياس��ية 
وراء ترامب وبريكس��ت نفس��ها 
طليع��ة الث��ورة الدولي��ة - أو ما 
يس��ميه زعيم حزب االس��تقالل 
البريطاني الس��ابق نايجل فاراج 

»بثورة عاملية كبيرة«.
لك��ن عل��ى املتمردي��ن الي��وم أن 
يتعلموا م��ن دروس التاريخ. لقد 
خلفت الثورة الروس��ية خس��ائر 
وقلص��ت  األرواح  ف��ي  فادح��ة 
ويعتق��د ع��دد غي��ر  الرفاهي��ة، 
قليل م��ن املؤرخني املعاصرين أنه 
ل��م نحص��ل على أي ش��يء بناء 
ج��راء تل��ك الث��ورة. وكان لين��ني 
رائداً سياس��ياً يدرك أن احلركات 
الثورية تُركز على دولة إدارية غير 
ش��عبية لك��ن ف��ي النهاية هي 

ضرورة بيروقراطية.
وتتمرد احل��ركات الثورية اجلديدة، 
مثل البلش��فية، ضد ما تعتبره 
نظام��اً دولياً جائ��راً ومقيًدا. من 

وجه��ة نظ��ر لينني، يتك��ون هذا 
الغربي��ة  الق��وى  م��ن  النظ��ام 
الت��ي دفعت روس��يا إل��ى احلرب 
العاملي��ة األولى ضد أملانيا - وضد 
مصاحلها. أما بالنس��بة لترامب، 
فيتجس��د ذل��ك ف��ي املصطلح 
الغام��ض »العوملة« حي��ث قال: 
»لقد مت اس��تغاللنا من قبل كل 
دولة في العالم تقريبا. لكن هذا 

لن يحدث بعد اآلن«.
وبرغم ذلك ف��اٍن األعداء احلاليني 
له��ذه احل��ركات ه��م محلي��ون 
ال  أجان��ب. وف��ي خط��اب حديث 
ملؤمتر العمل السياس��ي احملافظ، 
كبي��ر  بان��ون،  س��تيفن  أعل��ن 
ترامب،  إدارة  االس��تراتيجيني في 
أنه��ا ث��ورة م��ن أج��ل الس��يادة 
األميركية، التي حتددها القومية 
االقتصادي��ة و »تفكي��ك الدولة 

اإلدارية«.
وكما هو احلال مع جميع البرامج 
الثورية، يدور نه��ج ترامب وبانون 
باألس��اس حول إع��ادة النظر في 
الدول��ة وس��لطتها. وم��ع ذلك، 
الثوري��ني احلالي��ني  الق��ادة  ف��اٍن 
ال يتناس��بون متام��اً م��ع الفئات 

التقليدية من اليس��ار أو اليمني، 
ألنه��م يعتم��دون بنح��و واضح 
على سياس��ات كال املعسكرين. 
تاميز  ونقل��ت صحيفة نيوي��ورك 
عن »مساعد« ترامب الذي يدعي 
أن الرئيس نفسه يتساءل إذا كان 
بانون »من اليمني أو من اليسار«.

بغض النظر عن كيفية تصنيف 
برنام��ج ترام��ب الداخل��ي، فمن 
الواض��ح أن��ه اس��تجابة لعالم 
االنفت��اح  يتعاي��ش في��ه مب��دأ 
ورأس  األجنبي��ة  الس��لع  م��ن   -
امل��ال والناس - مع نظ��ام معقد 
لتنظيم هذه التدفقات. وتخضع 
السلع األجنبية ملعايير السالمة 
ومعلوم��ات املنتج��ات الوطنية؛ 
وتدار تدفقات رأس املال عن طريق 
ف��رض ضواب��ط عل��ى اإلق��راض 
املصرف��ي؛ كما تخض��ع الهجرة 
غير احملدودة جملموعة من الضوابط 

والشروط.
احلي��اة  ترام��ب جلع��ل  وع��ود  إن 
أس��هل، وأق��ل تعقي��داً، وخالية 
من أوام��ر البيروقراطي��ة اإلدارية 
التخلص  س��تتحقق من خ��الل 
م��ن التش��ابكات الدولي��ة. هذا 

اقتراح مغ��ر لكثير من املواطنني 
الذين يجدون العوملة  االعتياديني 
معقدة ومحي��رة. معظم الناس 
محبط��ون م��ن الروت��ني. لك��ن، 
بطبيعة احل��ال، هناك الكثير من 
الروت��ني ف��ي التفاع��الت احمللية، 
حي��ث تنظ��م الدولة كل ش��يء 
من ج��ودة املنتج والس��المة إلى 

اخلدمات املالية وأسواق العمل.
في حالة بريكس��ت، وضع مؤيدو 
»املغ��ادرة« األصليني خطاً فاصال 
بني »الش��عب« و »اخلب��راء«، كما 
دعوا إل��ى تفكيك أج��زاء كبيرة 
من جهاز الدولة البريطاني حيث 
يتحصن فيه ه��ؤالء اخلبراء على 
ما يب��دو. كما ق��ال وزي��ر العدل 
الس��ابق وزعيم حزب بريكس��ت 
في  غ��وف  مايكل  للمحافظ��ني 
مقولت��ه الش��هيرة: »لقد تعب 
الناس ف��ي هذا البل��د ما يكفي 
من اخلب��راء«، وهن��اك حاجة إلى 
»تغييرات كبيرة« لتعديل طريقة 
اشتغال احلكومة واخلدمة املدنية 

.
وإثر حصول الثوار على السلطة، 
فإنهم س��رعان م��ا يعتقدون أن 

»الدول��ة العميق��ة« محافظ��ة 
إرادة  عرقل��ة  عل��ى  وعازم��ة 
»الشعب«، وإضعافها. وبالتالي،مت 
اخلارجي��ة  ب��وزارة  االس��تهزاء 
البريطاني��ة لكونه��ا متعاطفة 
م��ع بيروقراطية االحت��اد األوروبي؛ 
واتهم��ت أجه��زة االس��تخبارات 
بتس��ريب معلومات  األميركي��ة 
إلى مؤسس��ة صحافي��ة والتي 

أصبحت »عدو الشعب«.
ولكن إذا مت��ادى الثوار في حربهم 
ضد الدولة، فإنهم س��يواجهون 
مش��كلة مختلف��ة، ألن أعضاء 
املؤسسة القدمية هم الوحيدون 
الذي��ن يعرف��ون م��ا يكف��ي عن 
البرامج احلكومية بالتحديد إلمتام 
أي عمل. وفي نهاية املطاف، يجب 
على الثوار محاولة حتقيق التوازن 
بني التخلي عن رغبات أنصارهم 
املتطرف��ة وتصاعد الص��راع مع 
الدولة لدرجة اس��تحالة حتقيق 

أي أهداف سياسية أخرى.
وتتمي��ز الث��ورة الروس��ية بهذه 
لق��د كان  نفس��ها.  الدينامي��ة 
موظف��و الدولة - الش��ينوفنيك 
- مبنزل��ة األع��داء املص��رح بهم، 

وهناك قلق م��ن أن البيروقراطية 
س��تمنع الثورة من بلوغ هدفها، 
مم��ا يعزز فك��رة أن احل��زب الثوري 

يجب أن يحل محل الدولة متاما.
لك��ن ع��ادت املش��كلة القدمية 
وكان  الظه��ور.  إل��ى  نفس��ها 
اجملتمع الروس��ي في أوائل القرن 
العشرين بالفعل معقداً للغاية. 
وكانت هن��اك حاجة جلميع أنواع 
امله��ارات اإلداري��ة - س��واء إدارة 
شبكات السكك احلديد أو جتهيز 
اجليش - لضم��ان مواصلة احلياة 
اليومي��ة االعتيادي��ة. بالنس��بة 
لليون تروتسكي، استيالء ستالني 
على الس��لطة بعد وف��اة لينني 
كان ثورة مضادة. لقد متت خيانة 
الثورة ملا حل الشبنوفنيك محل 

ثوار حقيقيني مثل تروتسكي.
ال��درس الذي ينبغ��ي تعلمه من 
التاري��خ ه��و أن الث��وار يواجهون 
بع��د  مس��تحيلة  معضل��ة 
االس��تيالء على س��لطة الدولة. 
وإذا استمرت الثورة بنحو سريع، 
س��يؤول ذل��ك للعج��ز، وخيب��ة 
األم��ل، مث��ل املطاردة الش��ديدة 
للساحرات، وسُينتج دورة متكررة 

م��ن العن��ف. لك��ن إذا مت إحباط 
الث��ورة، فس��ُيعد قادته��ا عدميي 

الفائدة.
لقد أطاح��ت الث��ورة األولى عام 
1917 بالقيصر نيكوالس وخلقت 
احلكوم��ة املؤقتة التي ترأس��ها 
الزعي��م االش��تراكي الكس��ندر 
كيرينس��كي، ث��م حتول��ت إل��ى 
مرحلة انتقالية فاش��لة. ووصف 
لينني كيرينسكي ب »آلة الوتر« 
الق��دمي  النظ��ام  لعبه��ا  الت��ي 
العمال  ف��ي خ��داع  لالس��تمرار 
والفالحني. لكن الث��ورة الثانية - 
والت��ي حملت لينني والبالش��فة 
إل��ى الس��لطة - أنتج��ت نظاماً 
لم يك��ن أقل عرض��ة لالتهامات 

باخليانة.
وبينما يحاول الثوار اليوم ممارسة 
السلطة، ميكننا أن نتوقع ارتفاع 
الته��م باخليانة من قب��ل الدولة 
أن  إال  اإلداري��ة.  والبيروقراطي��ة 
الدولة هي أوس��ع بكثي��ر وأكثر 
قدرة مما كانت عليه قبل قرن من 
الزمان - وس��وف تك��ون تكاليف 
التطرف أعلى مما كانت عليه في 

املاضي.

بأحد املعاني، ال يوجد للرواية كاتب 
واح��د. و)هذا يصدق عل��ى أجناس 
أدبي��ة غيرها( فع��دد الكّتاب بعدد 

القّراء. 
جت��د ه��ذه الفرضي��ة تفس��يرها، 
وم��ا يبررها، ف��ي حقيقة أن تصوير 
ش��ارع ُمظلم، أو حادث��ة في قطار، 
أو قبل��ة ب��ني عاش��قني )أضف ما 
ش��ئت( ال حتدث في الن��ص الروائي 
بعني الكامي��را، وال حتاكي الصورة 
الفوتوغرافية. لذا، يبقى الكثير مما 

يُحّرض امُليلة على ملء الفراغ. 
تختلف هذه الدينامية من شخص 
إلى ش��خص آخر باختالف طاقات 
امُلّيلة من ناحية، وحاجات صاحبها 

)صاحبتها( من ناحية ثانية. 
وه��ذا يح��دث، غالب��اً، بطريق��ة ال 
إرادي��ة متاماً. فلنتذكر م��ا قرأنا في 
مراحل مختلفة من العمر، وكيف 
ألهبت شخصيات وأحداث بعينها 

خيالنا، ورمبا حرمتنا من النوم. 
مع التقّدم في العمر، نفقد البراءة 
إلى حد ما، ولك��ن ال منل من لعبة، 

وغواية، ملء الفراغ. 
فك��رة  يتج��اوز  م��ا  هن��ا،  وثم��ة، 
التلص��ص على العالم الش��ائعة 
في نظريات النقد األدبي، منذ زمن 
بعي��د. فملء الفراغ يح��ّول القارئ 
إل��ى فاعل وش��ريك. وفي ه��ذا ما 
مينح أجناساً سردية ُمختلفة حياة 

تستقل عن أصحابها. 
ف��ي حتفت��ه »الع��ب الن��رد« ي��روي 
محم��ود دروي��ش كي��ف تأخ��ر عن 
رحل��ة مدرس��ية، وجنا م��ن حادثة 
طرق »ألني نسيت الوجود وأحواله/ 
عندم��ا كنت أقرأ ف��ي الليل قصة 
حب/ تقمص��ت دور املؤل��ف فيها/ 
فكن��ت  الضحي��ة/  احلبي��ب  ودور 
شهيد الهوى في الرواية/ واحلي في 

حادث السير«. 
تنطوي عب��ارات كهذه على دالالت 
فعل ومش��اركة الق��ارئ في إعادة 

إنتاج النص. 
عملية كهذه تتع��دد بعدد القّراء، 
وتبرهن على استقاللية النص عن 
صاحبه األصلي من ناحية، وتفسر 

ملاذا ال يقرأ اثنان نصاً واحداً بطريقة 
واحدة من ناحية ثانية.

بي��د أن ثمة ما ه��و إرادي، أيضاً، إذا 
جتاوزنا ُمخّيلة واستيهامات القارئ 
الفرد. وأعني بذلك القراءة اجلمعية 
للنصوص، وه��ي محكومة بتبّدل 
األزمان. فلنفك��ر في دون كيخوته، 
مثالً، التي يُؤّرخ به��ا كثيرون مليالد 

الرواية احلديثة. 
بطريق��ة  تغّي��ر  كيخوت��ه  ف��دون 
راديكالية في أزم��ان مختلفة: من 
ش��خصية كوميدي��ة، إل��ى فاعل 
خير، إلى بطل تراجيدي، وحتى إلى 
شبيه ليسوع أحياناً، وإلى شخص 

طّيب القلب، وغريب األطوار. 
وميكن، الي��وم، أن نقرأ دون كيخوته 
الشخصية والرواية بوصفها نقداً 
ساخراً لقصص الفرسان، الشائعة 
في القرون الوسطى، وخروجاً على 
التقلي��د، كما ق��رأ النّق��اد العرب 
قصائ��د النواس��ي بوصفه��ا نقداً 
س��اخراً للوق��وف عل��ى اإلط��الل، 

وخروجاً على التقاليد.

وهذا يحدث، دائماً، بطريقة مجازية. 
للنص��وص  جمعي��ة  ق��راءة  ف��ال 
خارج اجمل��از. وال مج��از دون، أو فوق، 

حساسية وحاجات زمن بعينه. 
وقد أوكلت هذه الوظيفة على مدار 
قرون طويلة لقّراء محترفني )نُّقاد(، 
استناداً إلى فرضية أنهم أصحاب 
مؤه��الت، وخب��رات، وأدوات تتجاوز 
دينامية ملء الفراغ الفردية، وداللة 
فعل ومش��اركة الق��ارئ في إعادة 

إنتاج النص. 
وال أريد االستطراد، في هذا اجلانب، 
ففيه ما يفتح أبواباً كثيرة بش��أن 
العالق��ة ب��ني املعرفة والس��لطة 
من ناحي��ة )فوكو، إدوارد س��عيد(، 
وتقاليد وسياس��ة الطاقم املهني 
ف��ي ه��ذا احلق��ل أو ذاك، والتوت��ر 
الدائ��م بني مركزه وهامش��ه، كما 
أجاد وأصاب ماكس فيبر في الكالم 

عنها وعنه من ناحية ثانية.
فاملهم، في هذا الشأن، أن نحتفظ 
ف��ي الذه��ن بحقيقة أنن��ا نعيش، 
الث��ورة التكنولوجي��ة،  ف��ي ظ��ل 

وانفجار وسائل التوصيل واالتصال 
واحلصول على املعلومات، زمناً غير 

مسبوق. 
والواقع أن الناس شعروا على مدار 
الق��رون الثالث��ة املاضي��ة بالعيش 
في زمن غير مس��بوق، وعثروا على 
إجاب��ات محتملة ف��ي تنوير القرن 
الثام��ن عش��ر، وعلموي��ة الق��رن 
التاس��ع عش��ر، ويوتوبي��ا اخلالص، 
القرن  الكب��رى، في  وأيديولوجياته 

العشرين.
ولكنن��ا في العق��د الثاني من قرن 
وألفية جديدين لم نعثر على إجابة 
محتملة بعد. وبقدر ما يتعّلق األمر 
بالتقني��ة والتكنولوجي��ا املعروفة 
في الق��رون الثالثة الس��ابقة، وما 
غّيرت من طبيعة اإلنسان والعالم، 
فكلها تبدو قليلة الش��أن مقارنة 
احلالية،  والتكنولوجي��ا  بالتقني��ة 
التي ق��د تطي��ح مبعنى اإلنس��ان 
نفس��ه، كما اس��تقر علي��ه منذ 
اكتشاف الزراعة، وحتى يوم الناس 

هذا.

واملهم، أيضاً، في عالم اليوم، أي في 
ظ��ل الاليقني، والعي��ش في الفترة 
االنتقالي��ة ب��ني عالم قي��د الزوال، 
وعال��م لم يول��د بعد، أن ش��قوقاً 
وتصدعات كثي��رة تتجلى في بنية 
املعرفة والسلطة، كما في تقاليد 

وسياسة الطاقم املهني.
لتوضيح أمر كهذا ميكن االستعانة 
مبا كتب��ه أميركي، تش��ارلز بيرس، 
ينعى حال بالده ف��ي كتاب بعنوان 
»أمي��ركا احلمق��اء: كي��ف أصب��ح 
الغب��اء فضيل��ة في ب��الد األحرار« 
)2010(: »في امليدي��ا اجلديدة الكل 
م��ؤرخ، وعال��م، وواع��ظ، وحكيم. 
وإذا كان ال��كل خبراء فال جدوى من 
وج��ود خبير. وأس��وأ م��ا يحدث أن 
تك��ون خبيراً ف��ي مجتمع يتصّرف 
فيه الكل كخب��راء. هكذا تتصّرف 
أميركا احلمق��اء بطريقة جماعية، 
لوح��ة  عل��ى  الضرب��ات  مالي��ني 
املفاتي��ح، وإذا ُوِج��د جانب��ان لكل 
مس��ألة، فكالهما يج��ب أن يكون 

صحيحاً، أو غير خطأ في األقل«.

تنّبه أورتيغا غاس��يت إلى أش��ياء 
كراهي��ة  ف��ي  م��ا  إل��ى  كه��ذه: 
»اجلماهير« لفكرة التفّوق، وعبادتها 
ملبدأ املس��اواة، قبل ش��كوى بيرس 

بعقود طويلة. 
كانت س��وداويته في الفترة ما بني 
احلربني األولى والثانية تبدو رجعية 
متام��اً، وحت��ى ف��ي عق��ود متأخرة 
من القرن نفس��ه. ولك��ن في زمن 
الفيس ب��وك، وتويت��ر، ووضع قناع 
»الرأي والرأي اآلخ��ر« على وجه َمْن 
إذا حضر ال يُعد، وإذا غاب ال يُفتقد، 
ثمة ما يبرر وضعها في إطار حتليلي 
جدي��د لفهم حقيق��ة وخلفية ما 
أصاب بنية املعرفة والس��لطة من 
وانعكاس هذا  صدوع وتش��ققات، 
كله على جزئي��ات صغيرة من نوع 
الق��ارئ والرواي��ة، وحماق��ة وغباء 
ح��روب امليليش��يات الثقافوية في 

امليديا اجلديدة. 
ولعل ف��ي هذا ما يُحّرض على وعد 

مبعاجلة جديدة الحقة.
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تنشر تعبر عن وجهة نظر 
أصحابها وال تمثل بالضرورة 
رأي الجريدة
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حسن خضر

هارولد جيمس

ينشر باالتفاق مع 
صحيفة األيام 

الفلسطينية

أستاذ الشؤون التاريخ 
والدولية بجامعة 

برينستون

PROJECT
SYNDICATE

قرارات ترامب

الذين يزعمون انهم س��يصححون مس��يرة البالد، 
وكنا قد جربناهم، وبني ايدينا الكوارث التي احّلوها 
في البالد، امنا يحاولون صناعة االوهام وتس��ويقها 
باق��ل ما ميكن من املهارات واكث��ر ما امكنهم من 
الضجيج، واخلشية ان يقع جمهور كبير في شراك 
هذه االوهام، حينها يوجب احلذر، وتلزم الدعوة الى 

التأمل.
فالصناعة هي صناعة، كما يقول تشارلس كامان 
صانع طائ��رات الهليوكوبتر الش��هير، اما االوهام 
فهي م��رض لم يكتش��ف العلم عالج��اً له حتى 
اآلن، سوى وجوب االقامة مبصحات بالنسبة للذين 
يعانون من اعياء التفكير في ما الطائل منه، ومنذ 
القدم الحظ العالم اليوناني هيبوقراط أن اإلعياء 
الذي اليعرف له س��بب ينذر مبرض ، وان الذي يوخزه 
ش��يء من بدنه واليحس بوجعه ف��ي أكثر حاالته 
فعقله مختلط ، واإلحس��اس بوجود مرض من دون 

التوجع منه يشير إلي علة في القوي اإلدراكية.
وفي الغالب ال تصبح االوهام صناعة رائجة إال حني 
يكون وراء ذلك مصلحة، او مش��روع سياس��ي، او 
ترتيب في امور البالد واالمم من اخلارج، فان تعصيب 
العيون وتبليد العق��ول وتعطيل مفاعيل االرتقاء 
والنش��اط اجلمعي للتغيير ال تتم من غير فاعل او 
منظومة من شعارات التخويف التي تتاجر بغفلة 

املاليني، حني تقبل ان تتمتع برزاياها وكوارثها.
 ال��ى ذلك، ف��ان لالوه��ام، من��ذ الق��دم، صناعات 
وماركات ومصالح، وبراءات اختراع، ويتطور انتاجها 
وتس��ويقها في مسارات معقدة حتى بلغت عصر 
النت واحلكومات االلكترونية والعلم في موصوفات 
مناهض��ة حلقائق االش��ياء وللواق��ع، واحلال،  ليس 
بالضرورة ان يكون صانعو االوهام موهومني، فثمة 
الكثير ممن يعمل ف��ي هذه الصناعة موظفون في 
مؤسس��ات اعتبارية، سياس��ية ودينية وطائفية، 
مهمتهم حش��ر املاليني ف��ي غيبوب��ة الهرب الى 
الوه��م، وهم، بالض��رورة، ميتلك��ون بعض مواهب 
الصنع��ة، وقلي��ل من تقني��ات االقناع، واس��اليب 
الوص��ول الى جموع الضحاي��ا، فضال عن »ثقافة« 
تناس��ب هذه الوظيفة، وتؤه��ل صاحبها لفرصة 
عمل غي��ر منتجة عنوانها: جتهي��ل اجلمهور حتى 
تدمي��ر صفات��ه االنس��انية والنوعي��ة، وليصب��ح 

مريضاً في داء ال دواء له. 
اخط��ر ما في »صناع��ة االوهام« انه��ا تعيد انتاج 
بضاعتها الفاس��دة م��ن دون كلفة س��وى خيبة 

ضحاياها بعد فوات االوان.

 ********
الزمخشري: 

»البراطيل تنصر االباطيل«.

عبدالمنعم األعسم 

جملة مفيدة

إنهم يصنعون األوهام



ترقد وهما يصبان منفصلني أو مجتمعني 
في اخلليج , وبعد مرور مئات آالف السنني 
أبدل النهران مس��اريهما ع��دة مرات ثم 
التقي��ا عند بداية الدلت��ا حاليا على بعد 
) 130  كل��م( عن فم اخللي��ج ليكونا هذا 
البس��اط الغريني من السهول الفيضية 
الرس��وبية اخلصيبة اخلالي��ة من املناطق 
الصعب��ة والوعرة . ولذلك فإن كل مرتفع 
غي��ر طبيع��ي في ه��ذه األراض��ي البد أن 
يك��ون ت��ا أثريا وكان��ت هذه الت��ال ذات 
خضرة دائمة ومزارع مثمرة وهي اآلن تال 
صحراوية قحل��ة منس��ية ونائمة حيث 

تغمرها الرمال.

 تالل تلتحف األرض 
 ان الكثي��ر من هذه الت��ال املهجورة اآلن 

هي ب��ا مامح واضحة وكثي��را ما تكون 
ملتحفة األرض ذائب��ة فيها وتخفي حتت 
ترابه��ا مدنيات وحض��ارات عظيمة وهذا 
هو قدر مدن الطني أنها إلى الطني ترجع , 
حيث تتحول إلى كتل من الطني السائب 
اللزج عند أي غمر من فيض املاء أو بسبب 
املط��ر الثقيل أو احلري��ق أو تغيير النهرين 
اخلالدي��ن جملريهم��ا أو مج��اري روافدهما 
ورواضعهم��ا وفروعهم��ا فتتغرين جدران 
هذه امل��دن وأس��وارها وتذوب ف��ي األرض 
, ويح��دث غم��ر املي��اه هذا بس��بب عدم 
العناية بك��ري االنه��ر وصيانتها وإهمال 
اإلنس��ان الس��يطرة عليه��ا النش��غاله 
والدفاعات واحلصارات  والغ��زوات  باحلروب 
أو بس��بب حدوث األوبئة الكارثية وهجرة 
الن��اس من امل��دن او بس��بب الفيضانات 
املوس��مية الت��ي تغ��رق االرض واالنه��ار 
فت��زداد رواس��ب الطمي وي��ؤدي ذلك إلى 
تغيير وابتعاد األنهر عن مجاريها القدمية 
فتحفر لها أخاديد ومجار جديدة في وجه 
األرض فتهج��ر امل��دن واملواق��ع احلضارية 
وتنه��ار أبنيته��ا وتتدثر بدثار م��ن التراب 
والرمال آلالف الس��نني إلى أن يأتي معول 
املنق��ب فيكش��ف عنها س��ترها فتبوح 
بأس��رارها وينصت لها العال��م ويتوقف 
عندها الزمن , فه��ذه املدن قد كتبت مع 
التاريخ عهدا وموعدا وأست احلضارة بني 
ركام أطاله��ا املبعثرة وخلدها الزمن فا 
هو بالقادر عل��ى محوها وال هو بالقابض 
عليها وعندما تس��تيقظ تكتب تاريخها 
اخلالد خل��ود الطني وتطب��ع قبلة عرفان 
على جب��ني األرض الت��ي أجنبتها , وهكذا 
جند أن مدن أريدو وال��وركاء وأور ونفر وتلو 
وس��بار وبابل وآش��ور ونين��وى وكلخ ودور 
ش��روكني والكوف��ة وبغداد وس��ر من راى 
كانت من أعظم مراكز احلضارة اإلنسانية 
وقبل إندثارها كانت قد نقشت أسمانها 
بش��كل ثابت وخالد على خارطة العالم 
احلضارية وسجلت دالتها على البشرية 

 
حضارات متنوعة ومتجانسة 

 يحادد ب��اد الرافدين منطقت��ان لهما دور 
قوي في مشاركة الوادي في بناء احلضارة 
السومرية , األولى تقع شمال غربه وهي 

منطقة )ماري وتل براك في سوريا حاليا( 
والثانية تقع جنوب ش��رقه ) سوسه في 
إي��ران حالي��ا( , وكانت هات��ان املنطقتان 
امللتحقت��ان م��ن )احلضارات املس��اعدة - 
سنت لويد , فن الشرق االدنى القدمي ( التي 
أس��ندت  دعائم احلضارة في باد الرافدين 
إال أن احل��دود السياس��ية احلديثة وبعيدا 
ع��ن اجلغرافي��ا واإلرث والفع��ل احلضاري 
ه��ي التي ش��كلت توزي��ع ه��ذه  املناطق 
االثري��ة إقليميا وس��لخت بع��ض املواقع 
ع��ن حض��ن أمه��ا مثل م��اري وت��ل براك 
وسوس��ه , حيث لم تضئ شمس سومر 
س��هول ما بني النهرين حسب بل اضاءت 
كل وادي الرافدي��ن واملناطق احمليطة بها . 
وق��د تناوبت على ب��اد الرافدين حضارات 
عظيمة كانت متس��اوية مع بعضها في 

االهمية متجانس��ة في ش��كل عطانها 
احلض��اري ول��كل منه��ا ش��كلها الفني 
اخل��اص ال��ذي متي��زت وابدعت في��ه مثل 
احلضارات الس��ومرية واألكدية واألمورية 
واآلش��ورية والكلدانية والعربية . وترتبط 
جميعه��ا بتس��مية واحدة ه��ي حضارة 
ب��اد الرافدي��ن حي��ث كان��ت الش��عوب 
حض��ارات  مظاه��ر  تخت��زن  الاحق��ة 
الش��عوب الس��ابقة ومتزجه��ا بعطائها 
جدي��دة  كحض��ارة  مج��ددا  وتخرجه��ا 
بإسلوبها العبقري املتميز . وكان التناغم 
وااللتقاء  بني هذه  احلضارات يتسم احيانا 
باالنس��جام اإلرادي التلقائي مثلما حدث 
عندم��ا أزاح العنص��ر األك��دى العنص��ر 
الس��ومري وجودا وثقافة ليتصدر واجهة 
احلض��ارة , ومثلم��ا انته��ت األزم��ة ب��ني 

مدينتي الوركاء وكيش وفقا لدميقراطية 
ذلك العصر البدائية بعد توس��ط مدينة 
اخرى بينهما . أو بص��راع اإلرادات والقوى 
أحيانا مثلما ح��دث في حروب عصر فجر 
الس��االت حيث تنازعت املدن والساالت 
بقوة الس��اح من اجل بس��ط السيطرة 
على منطق��ة جنوب ال��وادي اوفي عصر 
االكتس��اح العربي املس��تند الى الرغبة 
في نشر الدين االسامي التوحيدي وكان 
كل ذلك يتم بوجود واس��تمرار التنوع في 

الشكل وسيادة الوحدة في احلضارة.
 

الهالل اخلصيب
 متت��د تأثي��رات ه��ذه احلض��ارة عل��ى كل 
جغرافية الهال اخلصب ) وهذه التسمية 
اطلق��ت من قبل العالم اآلثاري االمريكي 
جيم��س هن��ري برس��تد ف��ي ثاثيني��ات 
الق��رن العش��رين(  . ومتثل م��دن احلضارة 
السومرية اجلزء الش��مالي الشرقي منه 
, وم��ن غرب إي��ران والعراق وجنوب ش��رق 
تركي��ا إلى باد الش��ام وفلس��طني فقد 
م��رت جم��ع ه��ذه املناطق بنف��س األدوار 
احلضاري��ة القبتاريخي��ة والتاريخية مثل 
العص��ر احلجري الق��دمي )أكثر م��ن مائة 
ألف س��نة( والعصر احلجري املتوس��ط ) 
اكثر من عش��رة آالف س��نة( ث��م العصر 
احلجري احلديث )عش��ره آالف سنة وانل ( 
ثم العص��ور الواقعة ب��ني األلفني الثامن 
والس��ادس ق م وما بعدها والتي قسمت 

إلى األدوار التالية 
 دور جرم��و ) 7000  ق م( / دور الص��وان / دور 
حس��ونة / دور س��امراء )الى نهاية األلف 
الس��ادس ق م ( وحقبة اكتش��اف املعادن 
ث��م دور حل��ف )5500 ق م(/ دور أريدو / دور 
العبي��د )تصغير العب��د( )   -4500 3800 
ق م( / ث��م الدور التاريخي / الوركاء ) 3800 
 - 000   ق م ( وه��و زم��ن ب��دء الكتابة / دور 

جمده نصر ) اقل من 
3000  ق م  / ثم عصر فجر الساالت الذي 
تناوبت الس��يطرة فيه , خمس س��االت 
قوي��ة , س��الة كي��ش األول��ى , س��الة 
الوركاء , س��الة أور األولى , سالة لكش 
) 2900  إل��ى - 2350  ل   ق م ( ثم الس��الة 

االمورية االولى ) 1850  ق م / .

تناولنا في احللقة السابقة، دور سومر في 
اجناب احلضارة االولى للبش��رية، وكيف ان 
االنس��ان الس��ومري، ابتكر الكتابة حتى 
يتواص��ل مع احلضارة ملواجه��ة التحديات 
التي تواجهه في حياته، فقرر اختراع احلرف 

في مدينة الوركاء.
 كان التطور احلضاري للش��عب الرافديني 
فكريا واجتماعيا وثقافيا وفنيا يس��ير في 
سياق التطور الطبيعي املتصل عبر التاريخ 
حي��ث كان مرتبط��ا بعناصر امل��اء والطني 
والزراع��ة والتج��ارة والفك��ر والفلس��فة 
واالس��طورة والدين والفن وه��ي االعمدة 
األس��اس ف��ي أركان احلض��ارة وجميعه��ا 
كانت تس��ير متازمة عب��ر درب واحد منذ 
البداي��ة وال ميك��ن فهم أو فص��ل أيا منها 
دون حس��اب العناصر األخرى , وكان الدين 
هو مصدر اإللهام والوحي للفن غاطس��ا 
في املاء متطهرا فيه مس��تندا على كتف 
الطني في جميع املراحل احلضارية الرئيسة 
التي كانت مترعة مش��بعة سكرى باملاء 
نائم��ة على فراش��ها الطيني مس��تقية 
بع��ض مقوماته��ا م��ن حض��ارات بدانية 
س��بقتها في الزم��ان وامل��كان وجميعها 
حضارات تس��تحق التقدير , وس��رعان ما 
أخ��ذت احلض��ارات اجلديدة تعط��ي ثمارها 
الناضج��ة إل��ى املراح��ل التالي��ة للتطور 
املتصل الطويل األمد وتس��تلمها االجيال 
جيا عن جي��ل وبدأت جداوله��ا باالمتزاج 
س��ويا و جتمعت لتكون نهرا هادرا عريضا 

هو حضارة باد الرافدين - 
 لق��د احت��وى ال��وادي على ع��دد هائل من 
التال واملواقع األثرية املنتشرة فيه بدءا من 
مرتفعاته الشمالية حيث نينوى والنمرود 
وس��هوله  وتال��ه  وهضاب��ه  وخرس��باد 
الوس��طى املتموجة حيث آش��ور وسر من 
رأى وس��هوله أجلنوبية أملنبس��طة حيث 
دوركوريكالزو وبابل وبرس منرود في الوسط 
وس��هول س��بار وأورو ال��وركاء  وأريدو وتلو 
ونفر جنوبا , وجغرافيا كانت كل مس��احة 
البس��اط أألخضر من األراض��ي املتموجة 
والسهلية أملنبس��طة اجلنوبية التي متثل 
ربع مس��احة ال��وادي هي هبة م��ن نهري 
دجل��ة والفرات حي��ث كانت ترس��باتهما 

املائية املتحطمة وصوت الرياح املتس��للة من 
خال األعشاب، أما في غياب الصمت فنسمع 
صرخ��ات األل��م الش��ديد وأص��وات »تكس��ر 
العظ��ام« وهس��يس اللهب احلارق لألجس��اد 
املنكل بها، ونحن كبشر نخشى الصمت ألنه 

مرادف »للرعب وصمت القبور«ّ!
قصة الفيلم بس��يطة حيث يق��وم اثنان من 
الكهنة اخمللصني وهما »أندرو غارفيلد ودرايفر 
آدم« برحل��ة م��ن البرتغ��ال للياب��ان بحثا عن 
كاهن ثالث مفقود )ليام نيس��ون(، الذي ضاع 
أثناء قيامه بالتبش��ير، ويعتق��د أن اليابانيني 
قد قاموا بتعذيبه، حيث مير األب »سيبستياو 
روديغز« بتجرب��ة عذاب مماثلة ويتحمل صنوف 
املعان��اة، كم��ا يكون ش��اهدا على مش��اهد 
تعذيب ش��ديد لآلخري��ن، ويطرح هنا س��ؤال 
»اميان��ي« مح��وري: فهل يقب��ل اهلل )عز وجل( 
منا كبش��ر أن نتحمل العذاب الش��ديد لكي 
يغف��ر لن��ا ذنوبنا، وه��ل محبتن��ا الكبيرة له 
تؤهلن��ا للغف��ران وفقدان الق��درة على حتمل 
آالم الع��ذاب والتنكيل،  وه��ل »الرب« ال يبالي 
حقا مبعان��اة عبيده اخمللصني؟! أس��ئلة دينية 
عميقة ووجدانية يطرحها السرد »الروحاني« 
له��ذا الفيلم الفري��د وال يجيب عليها ومنها 
»ماذا كان س��يفعل املس��يح ذاته قي موقف 
األب رودريغ��ز« وه��و »عليه الس��ام« كان قد 
صمد أمام ويات الصليب...وماذا عن السجناء 
االخري��ن، وكيف س��يتم وق��ف املعاناة...وهل 
س��تصلنا اش��ارة ربانية ذات مغزى؟ وهل يريد 
اهلل ذلك...وهل يس��مح للمؤمنني اخمللصني أن 

يرتدوا اليقاف العذاب واملعاناة واآلالم؟!
يتم ف��ي اجلزء الثان��ي من الفيل��م وضع األب 
ويضط��ر  خش��بي،  قف��ص  ف��ي  »رودريغ��ز« 

ملش��اهدة وس��ماع حاالت تعذيب املسيحيني 
اليابانيني من اتباعه، ثم يتس��اءل في ذاته عن 
احلكمة اخلفية من مجيئه لليابان، وعن قدرته 
على البقاء حيا في خضم هذه احملنة الرهيبة، 
ثم عن احلكمة من املؤسسة التبشيرية التي 
تؤدي بأعضائها للمعانة والتعذيب واملوت في 
سبيل »القيم املس��يحية الروحانية العليا«،  
ثم يبدا بالتس��اؤل عما يريده »اهلل« مبواجهة 

هذا البؤس واأللم الذي ال ميكن ايقافه! 
للكاه��ن  مؤث��رة  مبش��اهد  الفيل��م  يب��دأ 
»كريس��توفاو فيريرا«)نيس��ون( وهو يش��هد 
عملي��ات التعذي��ب اجلماع��ي للمس��يحيني، 
ويطلب منه »ال��ردة« اليقاف العذاب واملعاناة، 
ثم تقفز مشاهد الفيلم سنوات عديدة لألمام 
لنجد األبوبن »رودريغز وشريكه فرانسيسكو 
جارب��ي« وهما يش��قان طريقهما ف��ي رحلة 
محفوف��ة باخملاط��ر ال��ى اليابان )عب��ر جزيرة 
ماكاوا البرتغالية(، ومبس��اعدة ودعم نصراني 
يابان��ي مخل��ص كدلي��ل، وتتحدث الس��اعة 
االول��ى م��ن الفيلم ع��ن »التش��رد والفضول 
واملعرف��ة«، وحول م��ا حدث لس��ابقيهم من 
املؤمنني، علما بأن السلطات اليابانية احلازمة 
كانت في حينه ال تتساهل اطاقا مع الكهنة 
االوروبيني اللذين يتجولون بحرية في جزيرتهم 

للتبش��ير واحلديث عن امجاد املس��يح، حيث 
كانوا يعتبرون »املسيحية« كسرطان البد من 

استئصاله من اجلسم السياسي!
نه��ج سكورس��يزي بنم��ط اخراج��ه الفريد 
اس��لوبا س��احرا هجين��ا خل��ط في��ه البعد 
الهوليي��ودي التاريخي )وخاصة في املش��اهد 
األخيرة( مع منطية »كوروس��اوا« الذي س��بق 
وق��دم عروضا مس��توحاة بعناية من مس��رح 
»الكابوك��ي« الش��هير، كم��ا قدم مؤش��رات 
دينية لش��خصية الكاهن ال��ذي يتماهى مع 
ش��خصية »يهوذا« الذي يخون اميانه، ويهرول 
لطلب الغفران، ويش��ير عن��وان الفيلم أيضا 
لصم��ت اآلله��ة الروحان��ي املهي��ب، وتلعب 
األص��وات املنتق��اة بعناي��ة مع الطن��ني وقرع 
الطب��ول م��ع ص��وت »شاكوهاش��ي« القادم 
من بعي��د، تلعب دورا مؤثرا في س��ياق الرواية 
الدرامية...وأخي��را فالفيلم يبحث في الصراع 
التاريخي الضاري ما بني االوربيني واألس��يويني 
م��ن اجل ف��رض »العقائد واملذاه��ب« التي ما 
ع��ادوا حالي��ا يهتم��ون بها...تكم��ن عبقرية 
»سكورس��يزي« االخراجي��ة ف��ي قدرته على 
اخ��راج فيل��م فري��د يجمع م��ا ب��ني البعدين 

التجاري والفني »النخبوي« في آن واحد.  
Mmman98@hotmail.com

مهند النابلسي
يتح��دث عن قص��ة راهب��ني مخلص��ني )آندرو 
جارفيل��د وآدم درايف��ر( وذهابهما في ارس��الية 
لليابان في القرن السابع عشر، وعن تعرضهما 
للع��ذاب واملعان��اة، أثن��اء جتوالهم��ا وبحثهما 
عن اس��تاذهما املفقود »ليام نيس��ون«...وذلك 
في زم��ن كانت في��ه املس��يحية »مضطهدة 
ومحرمة وخارجة عن القانون«: يعيد هذا اخملرج 
الكبي��ر الرواي��ة اخلال��دة للياباني »شوس��اكو 
آن��دو« للحياة والس��رد الس��ينمائي الش��ّيق، 
ويحقق هنا بجدارة ذروة س��ينمائية اخرى بعد 
حتفته الرائعة »الث��ور الهائج«، ويضعنا كنقاد 
ومشاهدين امام مغامرة وجتربة حياتية نابضة 
بالتفاصي��ل واألح��داث التاريخي��ة املروع��ة...

ان��ه االقتباس الثاني لرواية »شوس��اكو آندو«، 
حيث ظه��ر الفيل��م األول م��ن قب��ل الياباني 
»ماساهيرو شيفودا« في العام 1971، وقد صور 
سكورسيزي هذه النس��خة بتكاليف باهظة 
في تايوان وف��ي العاصمة »تايبه« )ال اعرف ملاذا 
ل��م يصورها في اليابان؟(، وجلأ مع مصوره الفذ 
إلعادة احلياة التاريخية لليابان في العام 1670...

ينه��ي هذا الفيل��م امللحمي عق��دا كاما من 
س��عي اخملرج إلنتاجه بهذه الص��ورة املتكاملة 
ابداعيا واملشحونة باإلميان والعواطف واألفكار 
والروحانيات، وق��د وضعنا في أجواء جحيمية-

عقابي��ة قاه��رة وجدلي��ة، ف��ي بح��ث حثيث 
ع��ن »االس��تبصار والتنوير«، طارحا األس��ئلة 
املصيرية وعارضا التجارب »احلسية والروحية«، 
ورمبا اس��تحق بجدارة جائزة »أحسن سيناريو« 
م��ن معهد الفيل��م األمريكي )الس��يناريو من 
كتاب��ة كل من سكورس��يزي وج��ي كوكس( ، 
كما اعتب��ره معظم النقاد واحدا من أحس��ن 
أفام العام 2016. أعطانا املمثل »نيسون« هنا 
قوة اداء مؤثر واس��تثنائي وغير متوقع من ممثل 
برع س��ابقا في أفام األكش��ن، وترافق ذلك مع 
تصوير مذهل ليابان القرن الس��ابع عشر، ولم 
يك��ن ممكن��ا اختصار مدة عرض هذا الش��ريط 
حتى ال يؤثر ذلك على السياق السردي املتكامل 
واملتماس��ك واملرك��ز الذي ي��دور ح��ول راهبني 
برتغاليني يس��افران لليابان إليج��اد معلمهما 
املفق��ود »األب فيريرا« باالس��تعانة بش��خص 
ياباني يدعى »كيشيجرو«)يوساكي كوبوزوكا(، 
وهو يبحث مجازا في مس��ائل اكتشاف مغزى 
الدين »ش��خصيا ومؤسس��اتيا« كما يخوض 
بقصص »الثقافة والسياس��ة« الس��ائدة في 

القرن السابع عشر.
يحف��ل ه��ذا الش��ريط بلحظ��ات طويلة من 
الصم��ت والترق��ب، ولقط��ات اخ��رى تش��به 
الصمت مثل أصوات »حرق األعشاب« واملوجات 
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 خبرة سينمائية مذهلة
عن الصمت والعذاب واإليمان!

كان التطور الحضاري للشعب 
الرافديني فكريا واجتماعيا 

وثقافيا وفنيا يسير في سياق 
التطور الطبيعي المتصل 

عبر التاريخ حيث كان مرتبطا 
بعناصر الماء والطين والزراعة 

والتجارة والفكر والفلسفة 
واألسطورة والدين والفن 

وهي األعمدة األساس في 
أركان الحضارة وجميعها 

كانت تسير متالزمة عبر درب 
واحد منذ البداية وال يمكن 
فهم أو فصل أيا منها من 
دون حساب العناصر األخرى

أعطانا الممثل »نيسون« هنا 
قوة أداء مؤثر واستثنائي وغير 

متوقع من ممثل برع سابقا في 
أفالم األكشن، وترافق ذلك مع 

تصوير مذهل ليابان القرن السابع 
عشر، ولم يكن ممكنا اختصار 
مدة عرض هذا الشريط حتى ال 

يؤثر ذلك على السياق السردي 
المتكامل والمتماسك

}الحلقة السادسة تواصل ثقافية الصباح اجلديد نشر حلقات من كتاب: }
سرقة حضارة الطني واحلجر للكاتب حميد الشمـري

ناجح المعموري 

قراءة الكتاب بش��كل دقيق ، ستفضي 
الى معلومة جوهري��ة ، لها دور مركزي 
ف��ي اقتراح مجال للتلق��ي مهم ، وهي 
الفراغ في الصورة الذي اتس��ع حضوره 
كثي��راً وتع��ددت أش��كاله وحت��ول الى 
ظاه��رة بنائي��ة ضم��ن مجال امل��كان . 
وأكثر الفراغات جذب��اً للمتلقي وتأثيراً 
عليه هي فراغات امل��كان املقدس ألنها 
مستدعية الهدوء واألمان واالستقرار ، 
والسعي لتوليد نوع من الوساطة غير 
املباش��رة بني الكائن واملق��دس ، مينحه 
توفراً عاجي��اً ، روحيا ونفس��ياً ، يلعب 
دوراً اش��فائياً بارزاً ، لذا كان االس��ترخاء 
التجاور مع القداس��ة قصدياً ، مختماً 
س��يفضي ليونة اجلس��د واالس��تقرار 
والنوم . ونحقق نوع من أنواع الرضا التام 
والتفان��ي بفض��اء املق��دس وااللتصاق 
الرمزي��ة املس��كونة بهيمنة  بس��رقة 
املقدس . وهذا م��ا ناحظه في الصورة 
رقم 18 حيث استراحة عدد من الرجال 
، بينهم طفل واالس��ترخاء والنوم وقد 
أعلنوا أميانهم املطلق بقداس��ة املكان 
وااللت��زام بضوابط��ه املوروث��ة احلاضرة 
دوم��اً ، مثال ذلك احلفاء والفراغ في هذا 
املكان املقدس ، ال يعني تضاءل العاقة 

به ومعه.
اعتقد بأن فوتوغرافيات رفعت اجلادرجي 
مق��روءة بصيغته��ا الواقع��ة ، املرئي��ة 
، املعروف��ة ، وعل��ى الرغ��م م��ن أنن��ا ال 
ننف��ي ض��رورات آني��ة ملح��ة اللتقاط 
الص��ورة ، لكن رفعت يخض��ع الصورة 
الت��ي يريد ويفكر بها ، الى جهد يتمثل 
باقتراح مجاالت بنائي��ة / فوتوغرافية ، 
وانثربولوجي��ة علي��ه أن يخفقها ، من 
هنا تك��ون ملتقطات رفع��ت الصورية 
مدروس��ة معمول عليها كثيراً وبدقة ، 
فا يلتقط الصورة إال في اللحظة التي 
توف��ر له ما يحك��م به تخّي��اً ، خلدمة 
حاجات��ه الثقافي��ة . وأؤكد بأن��ه فنان 
فوتوغراف��ي يش��تغل عل��ى وفق خطة 
انثربولوجية ، كذلك يذهب باجتاه اقتراح 

تنوعات عديدة للمجال الواحد .
يرى الفنان رفعت املشهد اخليالي وسط 
مكان مقت��رح وخاضع للعم��ل وأجراء 
تطبيق��ات عليه بواس��طة الكاميرات 
مرات عديدة . وه��ذا تعلن عنه الصورة 
املش��حونة بالدقة والذكاء والتأني في 
اللحظ��ة املقترن بها الق��رار واملتضمن 
التق��اط الصورة الكفيل��ة باإلعان عن 
زم��ن اللحظ��ة والكش��ف ع��ن املكان 
وزحمته ، وأي هو املراد ، املكان املزدحم ، 

أو املكان الفارغ أو فيه س��يادة النوع من 
الفراغ��ات مثلما اتض��ح ذلك في كثير 

من فوتوغرافيات رفعت اجلادرجي.
 

شعرية الفراغ 
صور امل��كان املقدس وحركة األفراد فيه 
وش��عرية الفراغ ، كلها ليس��ت بعيدة 
ع��ن الطقس والش��عائر والس��رديات ، 
بوصفها ه��ذه من حيوي��ات اخلصائص 
الديني��ة ، إذا أضفنا له��ا املعتقد . ولم 
ينس رفعت اجلادرجي العقائد الشائعة 
ح��ول س��لطة املق��دس وم��ا يتناقل��ه 
األفراد ع��ن طاقته في االش��فاء اخلارق 
والغري��ب ، ل��ذا قدم لنا صورة الش��ابة 
املمسوسة املربوطة الى شباك االضرع 
املقدس وامها املفجوعة بفقدان ابنتها 
وخس��ارتها له��ا » جنونها » جالس��ة 
محبطة ، خائبة ، يائس��ة لكنها حتدق 
بالش��ابة املس��كينة ، املنتظ��رة فعل 
املقدس حتى يعيد إليها توازنها ويطرد 
الشيطان ومينحها يقظتها ، املتسلطة 

اليها من بركاته .
كل تنوع��ات الفوتوغرافي��ا الكتاب في 
صحن اإلمام الكاظم ، ليست اعتباطا 
، بل هي أكثر مما ذكرت . فاملكان املقدس 
في الفوتوغرافيا مركز العناية واالهتمام 
بع��د أن توفرت عني الفنان على دراس��ة 
طويلة ومتكررة ورصد والمس��اك بكل 
االحتم��االت التي توق��ع احلصول عليها 
ف��ي زي��ارة ثاني��ة / وثالث��ة . واتضح لي 
م��ن خال تنوعات الفوتوغرافيا وس��ط 
صحن اإلم��ام الكاظم أن رفق اجلادرجي 
جعل منه س��رة للعالم البغدادي كله 
وهكذا هو دائماً املق��دس في اختياراته 
احليوي��ة في امل��كان ال��ذي يخت��اره وال 
يكف عن التعامل واياه باعتباره مغذياً 
للعالم في املكان األوس��ع والكلي ، أي 
بغداد كله��ا عندما كانت مبس��احتها 
حلظة التق��اط الفوتوغرافيات للصحن 
س��رة  اآلن  وه��و  املق��دس  الكاظم��ي 
للم��كان البغ��دادي مع كل توس��عاته 
. يبق��ى كذل��ك مانح��اً لل��روح  احل��ة ، 
املتحرك��ة ، املطلق��ة الت��ي يحركه��ا 
املقدس ، وس��يرة املكان رمزية عالية ، ال 
تتحدد بإط��ار للمكان ، بل حاضرة على 
س��عته ومتواجدة فيه تتمت��ع بطاقة 
احلضور الطقوس والس��حري . فالسرة 
هي املانحة والت��ي ال تكف عن العطاء 
عبر التاري��خ ابدا . بل هي باذخة بالكرم 
والتغذية حتى تس��اعد وحدها املقدس 
بالنمو والتصاعد والتوس��ع وبهذا كله 
تتح��ول ال��ى ذاك��رة للم��كان ، وتغذيه 
أساطيره ، وشعائره وتؤطره بصور هائلة 

من التصورات »اآلتية من الداخل«.

فوتوغراف رفعت الجادرجي 

شعرية الفراغ وجمالية الحضور

القسم األول

امللصق الدعائي للفيلم



ص��دام: على مدى زم��ن طويل الحظُت أن 
وجه��ة نظرنا النفس��ية قد أث��رْت علينا 
بش��كل معاك��س بطريقة ما أث��رْت في 
حكمنا الواضح وغّيرْت قناعاتنا وأحكامنا 
اجلوهري��ة من يوم إلى آخر، من ش��هر إلى 
ش��هر، ومن عام إلى العام الذي يليه. هذا 
األمر أسفر عن مواجهات مع مفاجآت في 
تفكي��ر رفاقنا بحيث إننا ل��م نعْد قادرين 
عل��ى إدارة سياس��تنا اخلارجي��ة بص��ورة 

صحيحة ... 
أود أن أس��أل ع��ن الش��عب العراقي الذي 
مي��وت اآلن باملئ��ات واآلالف. إنهم يضحون 
بأنفس��هم  يومي��اً حت��ت ني��ران املداف��ع 
ويتش��بثون باألرض. ما الذي يتمس��كون 
ب��ه؟ إنها قوة مبادئ حزبن��ا. إنها منجزات 
حزبن��ا. إنها منجزات الث��ورة التي يقودها 
حزبنا. إنهم اآلن يقاتلون اآلن جميع القوى 
العظمى وجميع البلدان الوسطى وبقية 

دول العالم. 
أن  الس��وفييتي  االحت��اد  يس��تطيع  ال 
يستوعب الدور الذي أجنزه اجليش العراقي. 
إنن��ي واث��ق م��ن أن االحتاد الس��وفييتي ال 
يستطيع أن يتمس��ك باملنطقة نفسها 
من األرض كما منس��كها   نح��ن. لديهم 
ش��عب من األفغان إلى جانبهم، لكن ما 
من أحد معنا م��ن جيراننا. )1(  أليس هذا 
يرجع إلى إمياننا بالثورة؟ إذاً ملاذا نوجه هذا 
اإلش��عاع إلى اخل��ارج ونؤثر في الش��عب 
كم��ا أثر في ش��عبنا وجعله��م صبورين 
وصامدي��ن م��دة عام وش��هرين؟ مل��اذا ال 
نق��در أن نحّول اجتاه هذا اإلش��عاع صوب 
اململكة العربية الس��عودية بحيث نغير 
العشر خاليا إلى خمسمائة خلية وجنعل 
التاج الس��عودي يترنح ضمن بالد العربية 
الس��عودية؟  )2( إنن��ي أع��رف جي��داً جداً 
وكل ش��يء عن هذه النقطة، وأنا أمتسك 
دوماً بالشعب العراقي. الشعب العراقي، 
في س��بيل املثال – أمي��ركا ضدنا وكذلك 
االحتاد الس��وفييتي – ال تدعونا نتكلم عن 
كيف أن عالقاتنا قوية وَمن هو الذي يزودنا 
باألسلحة ... وما هو متوقع من األمريكيني، 
السوفييت ومعظم األنظمة العربية، من 
بني الكثير من البلدان الكبيرة ومتوسطة 
احلجم. ما هو الش��يء ال��ذي كانوا قادرين 
عل��ى القيام ب��ه؟ إن ش��عبنا وحزبنا هما 
مصدر قوتنا. إنها تلك األعوام ال� 14 التي 
جعل��ت العراقي ال��رث ال��ذي كان رجعياً 
والذي أفس��دته االنقس��امات العشائرية 
ناهيك عن االنقسامات اإلقليمية، احمللية، 
الطائفي��ة، الديني��ة، القومي��ة، جعلت��ه 
يقف كأمة واحدة ويحقق هذه األعجوبة 
العظيم��ة. )3(   هذا كل��ه يعود إلى قيادة 
حزب البع��ث العربي االش��تراكي. ميكننا 
أن نقول للس��عوديني: أنظ��روا، ال تخافوا، 
ميكنكم أن تكونوا بش��كل جيد جداً مثل 

أولئك البعثيني ... 
عندم��ا وصلنا إل��ى نقط��ة التناقض مع 
الس��وفييت، في الواقع ليس هناك شيء 
ميك��ن أن يقودنا إلى ه��ذا املوقف طاملا أن 
بوس��عنا أن جنع��ل األش��ياء واضحة في 
عالقتنا معهم ونكون صريحني في تبادل 
املصال��ح. يجب أن تش��تمل عل��ى تبادل 
وحتس��ني العالقات. طاملا إننا ندرك أن هذا 
ق��د حصل، فإن��ه في طريق��ه ألن يصبح 
واضح��اً، والعالق��ات يج��ب إن ترج��ع إلى 

وضعها الطبيعي والودي .
عل��ى أي ح��ال، إن الوق��وف إل��ى جان��ب 
الس��وفييت هو مؤشر على الضعف. في 
الوقت نفسه، إن الوقوف بوجه السوفييت 
ش��يء مرفوض متاماً. نحن ال نريد أن يُنظر 
إلين��ا باعتبارنا تابع��ني أو يعتبروننا ضمن 
املعس��كر الس��وفييتي. وإذا لم نحس��ْن 
عالقاتن��ا معه��م فأن ذل��ك كما ل��و إننا 
قطعن��ا اتفاقيتنا معه��م. ال بأس، هناك 

حيز لتحسني األجواء والعودة إلى عالقات 
طيبة كما كانت عليه من قبل ... 

نعيم: ال حاجة بنا مطلقاً ألن نكون أعداًء 
للسوفييت. هذه ليسْت مهنتنا باألساس. 
وكذل��ك، ال نس��تطيع أن ندعم وأن نكون 
ملتزم��ني باإلس��تراتيجية الس��وفييتية 
بالطريقة التي أشار إليها األمني العام ...  
)4(  السوفييت لديهم معلوماتهم اخلاصة 
بهم عن احلرب ولديهم استخباراتهم عن 
املنطقة ولديهم إستراتيجيتهم اخلاصة 
بهم فيما يخص القضية الفلس��طينية 
وخطة فه��د. )5(  لقد ضرب��ُت هذا املثال 
لكي أُري احتمال أن نصل إلى نزاع معهم. 
بن��اًء على ذلك، أش��عر أن الدبلوماس��ية 
الهادئة، وحتى ع��دم ذكر انقطاعهم عن 
تزويدنا باألسلحة، وتزويد العدو الفارسي 
باألسلحة هو أيضاً يجب عدم ذكره. كما 
قلُت، إن تزويد إيران باألس��لحة هو لغرض 
حتس��ني عالقاتهم م��ع إيران. م��ا يقلقنا 
حالياً هو أن علينا أن نقيم عالقات معهم 
ونتحرك إلى األمام بهدوء من دون أن نشير 
إل��ى أنن��ا ممنوعون قس��راً م��ن قطع هذه 

العالقة. 
اعت��اد الش��عب أن يحل��م به��ذه األفكار 
املدهشة: سبعة أعوام في اخلنادق)-1981 

 )1987
بينم��ا كانت الق��وات اإليرانية مس��تقرًة 
في األراضي العراقية، اتخذ القتال طابعاً 
كئيباً. القوات العراقية التي كانت تفوقها 
عدداً بش��كل مفرط لكنها أفضل جتهيزاً 
ش��يدْت خطاً دفاعياً محكم��اً وكافحْت 
لكي تكون قادرًة على صد هجمات ضخمة 
كانت تشنها ميليشيات إيرانية ضعيفة 
التدري��ب. كان ص��دام يرك��ز عل��ى إيجاد 
أفضلية تكنولوجية، أوالً من خالل ش��راء 
آالف الدبابات وقطع املدفعية، والحقاً من 
خ��الل اس��تخدام األس��لحة الكيمياوية 
وصواريخ األرض – أرض. في احلوارات اآلتية، 
يناق��ش ص��دام تس��ليح قوات��ه، معاقبة 
إيران، والهجوم عل��ى العناصر اخلائنة في 

داخل العراق. 
ص��دام يتكل��م بأبه��ة ع��ن التحصينات 
الدفاعية، سوق األسلحة العاملي، والتعّلم 

من التجارب العسكرية السابقة )تقريباً 
أواخر 1983 أو مطلع 1984( )6( 

ذك��ر 1: أنا أعتق��د ] القن��اة الدفاعية، أي 
اخلندق املائي الذي يُحفر حول احلصن [ هو 
عائق جيد في وجع العدو ومُيكن أن يُحسب 
حس��ابه في إيقاف وإبط��اء هجوم العدو، 
إال إن قدراته محدودة مبا إنه يس��تطيع أن 
يفعل ذلك بشكل جيد جداً ] فقط [ ضد 
عدد معني من قطعات العدو. إذا زاد العدو 
أعداد قطع��ات قوته املهاجمة، عندئذ لن 
تساعدنا ... من املؤكد اخلط الدفاعي لهذه 
القناة لن يغير أو يؤثر في االس��تراتيجيات 
أو تش��كيالت اخلط الدفاعي الرئيس على 
األرض. إن اخل��ط الدفاع��ي الرئيس ال يزال 
قائماً. أعني، العوائق التي من صنع البشر 

ال ت��زال على م��ا ه��ي علي��ه، وأن األلغام 
األرضي��ة ما تزال كما ه��ي عليه وبالطبع 

ستكون هناك لكي تبقى. )7( 
صدام: إن تلك الدفاعات الرئيسة بوسعها 
أن تتداخل مع املناطق التي تش��ّكل خط 

دفاع القناة املائية. 
ذك��ر 1: ف��ي املناطق اجمل��اورة التي ميكنها 
أن تتداخ��ل، صممنا املناط��ق الواقعة بني 
االثنني لكي تكون أقس��ام ثالثية الشكل. 
أعني، أن باستطاعتي العبور من نقطتني 
من خالل كس��ر احلاج��ز والعب��ور إليهم، 
بحيث أنه في حالة إذا خسرنا شيئاً ما، ال 
سمح اهلل، س��تكون مئات األمتار. سآتي 
باملاء حتى نهاية القاطع الثامن. باإلضافة 
إلى ذلك، س��وف لن يعرف��وا أو لن يكونوا 
قادري��ن على اكتش��اف مصدر امل��اء الذي 
سنستعمله لغمر القناة. نحن اآلن جنري 

عملية ... 
صدام: هل اس��ترجعها رفاق��ك؟ ماذا عن 

املدنيني؟
ذكر 1: ال، س��يدي، لم يس��ترجعوها بعد. 
يس��تخدمه  ال��ذي  القط��ار  باملناس��بة، 
العدو لنقل معداته ُض��رب البارحة. حني 
انفج��ر القط��ار، حتّول إلى قط��ع صغيرة. 
كنا نحاول ض��رب القطار منذ أمد طويل. 
كن��ا اس��تخدمنا االس��تطالع اجلوي في 
مناسبتني مختلفتني لكي نحدد موقعه 
كه��دف، لكنن��ا أخطأنا في اس��تهدافه 
مرت��ني. عل��ى أية ح��ال، هذه امل��رة أصبنا 
القط��ار بينم��ا كان ف��ي احملط��ة وكانت 
الضربة مباشرة – لقد قاموا بتوجيه النار 
بش��كل جيد نحو الهدف. سيدي، الكتب 
الرس��مية والرس��ائل قد دخلْت وسنكون 

جاهزين في غضون وقت قصير. 
صدام: أن نكون ساكنني، ثابتني، وبال حراك 
وفي نفس احلال؛ عموماً أنا ال أحب األشياء 
الثابت��ة والس��اكنة. أن تكون ف��ي احلالة 
نفس��ها من أس��لوبك هو شيء مميت في 
احلرب طويلة األمد. إن استعمال األسلوب 
احلربي نفس��ه س��يعّلم عدوك أسلوبك 
ف��ي القتال. واألكث��ر من ذل��ك إن الهدف 
الساكن، غير املتحرك، هو هدف سهل إذا 
ما كنَت تروم ضربه؛ هذه قاعدة جوهرية. 

ص��دام: حاولُت من قبل احلصول على تلك 
األس��لحة من أصدقائنا الس��وفييت من 
دون أن يحالفن��ي احل��ظ. كما إنني حاولُت 
أن أجده��م في الس��وق املفتوحة، لكنني 
ل��م أعثرْ على أي واحد منهم. قلُت إنه ما 
م��ن أحد بقي لكي نذهب إليه باس��تثناء 
الصني، لذلك طلبُت من السفير الصيني 
أن يلتقي بي. ف��ي اللقاء كان رئيس أركان 
الق��وات املس��لحة حاض��راً. إن لم تخني 
الذاك��رة، أعتقد أن ذلك اللق��اء كان قبل 

اندالع احلرب بثالثة أشهر – 
ذك��ر 1: نع��م س��يدي، تقريب��اً ف��ي ذلك 

الوقت. 
صدام: بعد مضي خمس��ة أش��هر، أغلب 
الظن. في بعض األحيان مُيكن لألشياء أن 

مت��ر في انعطافة غريبة م��ن األحداث. مع 
إنن��ا حاولنا أن نضع خطة وأن نس��تخدم 
أفضل خيار متوافر في حينها، على الرغم 
من ذلك، لم تتعاوْن معنا السوق. لم تكْن 
السوق ضخمة وباملقابل، كنا محددين في 
خياراتنا. فضالً عن استخداماته في هذه 
املنطقة من العال��م، في املناطق احمليطة 
بن��ا، وفي العال��م العربي. قلُت للس��فير 
الصين��ي: » ألي��س لنا احلق ف��ي أن نكون 
مستقلني، أليس لنا احلق في أن نكبر كما 

كبرمت أنتم؟ » 
لدين��ا عالقاتنا الودية م��ع مختلف بلدان 
العال��م. بع��ض تل��ك البلدان ه��ي بلدان 
غربي��ة وبعضه��ا بل��دان ش��يوعية. على 
كل حال، يتع��ني علينا الق��ول أن البلدان 
الكبيرة، بس��بب تنافسها اإلستراتيجي، 
تفضل دوماً التجزئة ألن كل جزء ال يضمن 
في وق��ت واحد أي ج��زء يك��ون مضموناً 
عندم��ا تك��ون متوح��دة. إن عجزهم عن 
أن يضمن��وه ] مين��ع [ ه��م جميع��اً م��ن 
القت��ال ضد ] القوى العظم��ى [، وبعدها 
ينقس��مون في هذه جهة هنا وفي اجلهة 
األخ��رى هن��اك. وفي م��رات عدة، الش��ك 
املتعلق بأي اجتاه س��يغري البل��د املقترَح 
اجلدي��د الق��وى العظم��ى للقت��ال عليه، 
كل منهم��ا يأمل أن يقع اآلخر حتت تأثيره، 
البلد اجلديد سيتمزق وميوت عادًة مفهوم 

الوحدة خالل سريان العملية. 
ص��دام: األكثر م��ن ذلك، لقد اس��تنتجنا 
من خالل اعتباراتنا االس��تراتيجية أنه في 
تعامالتن��ا مع االحتاد الس��وفييتي، نحتاج 
ألن نفسح لها مدة طويلة، لكي نقدمها 
ونؤخرها، ألنهم اكتش��فوا أن اعتباراتهم 
املتعلق��ة بإيران كان��ت خاطئة. لقد قلُت 
حس��اباتكم  أن  ستكتش��فون   « له��م: 

خاطئة وستعودون إلى جانبنا. » 
صدام: إن األس��لحة الرئيس��ة في احلرب 
طويلة األمد هي الدبابات واملدافع. مبا إننا 
دمرنا قوتهم اجلوية، اآلن وأكثر من أي وقت 
مضى، األس��لحة الرئيس��ة ه��ي املدافع 

والدبابات. 
ذكر 1: نعم، إنها األس��لحة الرئيسة إلى 

أقصى حد. 

صدام: إنني أضع املزي��د من التأكيد على 
ذينك السالحني. حاولُت احلصول على قدر 
كبي��ر من املدافع والدبابات من أفضل نوع 
كان متوافراً. مبا إننا ال منلك خيارات كثيرة، 
ليس لدينا مجال كبير ألن نلتقط ونختار. 
ف��ي الواقع، لقد اش��ترينا )مارك��ة( ممتازة 
م��ن املدفعية. )8(  باإلضافة إلى ذلك، هذا 
الن��وع من املدافع أفض��ل من املدافع التي 
ميتلكها الع��دو. على كل ح��ال، الدبابات 

التي بحوزتنا تفي بالغرض حالياً. 

هوامش:
)1( صدام يش��ير إلى احلرب السوفييتية 
ف��ي أفغانس��تان )1978 – 1988( والعون 
الذي تلقاه السوفييت من )حزب الشعب 
الدميقراطي في أفغانستان(. مع أن صدام 
في األرجح كان يتوقع أن يش��ّكل العرب 
اإليراني��ون طابوراً خامس��اً يس��اعد في 
غزوهإليران، معظم العرب في خوزستان 
ظلوا بعيدين بحذر عن مجهوده احلربي. 
) 2(   يب��دو أن هذه إش��ارة إلى خاليا حزب 
البعث في اململكة العربية الس��عودية 

التي يرعاها العراق. 
)3( ص��دام يش��ير إل��ى م��دة حكم حزب 
ب��دأ  ال��ذي  14 عام��اً،  البالغ��ة  البع��ث 
بانقالب عسكري خال من الدماء في 17 
مت��وز )يوليو( 1968. )ورد ف��ي النص خطأً: 

16 متوز – م.( 
)4( ه��ذه عل��ى ما تبدو إش��ارة إلى األمني 
الع��ام جلامعة ال��دول العربي��ة. في كل 
مكان من الش��ريط، يناقش املشتركون 
األمني العام جلامعة الدول العربية، ولكن 
ليس األمناء العامني للمنظمات األخرى. 
)5( في 1981 اقترح ولي العهد السعودي 
فه��د إعط��اء الفلس��طينيني دول��ة وأن 
يت��م االعتراف صراحة بإس��رائيل كجزء 
م��ن اخلط��ة إلنه��اء الص��راع العرب��ي – 

اإلسرائيلي. 
)SH-SHTP-A-000  )6-627: » صدام وكبار 
املس��ؤولني العس��كريني كبار يناقشون 
األسلحة املستوردة وقضايا أخرى تتعلق 
باحلرب العراقي��ة – اإليرانية »، االجتماع 
غير م��ؤرخ )تقريباً أواخ��ر 1983 – مطلع 

 .)1984
) 7(  كان جيش صدام يعتمد كثيراً على 
خطوط دفاع عديدة م��ن بينها القنوات 
املطم��ورة،  الدباب��ات  اخلن��ادق،  املائي��ة، 
حق��ول األلغ��ام، وأنظم��ة الغم��ر باملاء 
وسحبها، وهي أنظمة مدروسة، للدفاع 
في مواجه��ة اجليش اإليراني األكبر عدداً 
بكثي��ر. هن��ا، العراقيون يناقش��ون قناة 
دفاعية )أي: خندقاً مائي��اً محفوراً حول 
حص��ن( على طول احلدود مع إيران. عرفنا 
في وقت أبك��ر في التس��جيل أن القناة 
الدفاعية كانت بعرض سبعة أمتار وفي 
األق��ل بعمق متري��ن. من أج��ل احلصول 
على مراجعة ش��املة الستخدام العراق 
للخنادق املائية والتحصينات األخرى في 
احل��رب العراقية – اإليراني��ة، أنظر: هيرو: 
»  أط��ول احل��روب »: 180 181-؛ كيني��ث 
أم. ب��والك: » الع��رب ف��ي احل��رب: التأثير 
العس��كري ، 1984 – 1991 » )لنكول��ن: 
مطبعة جامعة نبراس��كا، 2002 (: 203 

 .206 –
 GHN- �8(   رمب��ا يش��ير صدام إل��ى ال (
45، وه��و مدفع قذاف مجرور منس��اوي 
الصنع عي��ار 155 مل��م كان قد ُصمم 
من قبل عبق��ري املدفعية جيرالد بول. 
حصل العراق على 100 مدفع من طراز 
اس��تمر  و1983.   1981 ب��ني   GHN -45
 Super – Gun «  ���ب��ول في تصميم  ال
» ال��ذي ُوجد في الع��راق بعد )عاصفة 
الصح��راء(. ولي��م لوث��ر: » األس��لحة 
واإلنس��ان » )نيوي��ورك: آيف��ي بوكس، 

 .167 – 166 :) 1991

»          « 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 25« 

صدام: إنني أضع المزيد 
من التأكيد على ذينك 

السالحين. حاولتُ 
الحصول على قدر كبير 
من المدافع والدبابات 

من أفضل نوع كان 
متوافرًا. بما إننا ال 

نملك خيارات كثيرة، 
ليس لدينا مجال كبير 
ألن نلتقط ونختار. في 

الواقع، لقد اشترينا 
)ماركة( ممتازة من 

المدفعية

صدام: بعد مضي 
خمسة أشهر، أغلب 

الظن. في بعض األحيان 
يُمكن لألشياء أن تمر 

في انعطافة غريبة 
من األحداث. مع إننا 
حاولنا أن نضع خطة 
وأن نستخدم أفضل 

خيار متوافر في 
حينها، على الرغم من 
ذلك، لم تتعاوْن معنا 

السوق. لم تكنْ السوق 
ضخمة وبالمقابل، كنا 

محددين في خياراتنا
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تح�ري�ر :
كيفن م. وودز
ديفيد د. باكي

مارك إي. ستوت
ت�رجم�ة :

علي عبد األمير صالح

كيف اعترفوا باإلخفاقات في تحليل الوضع الدولي؟
تبعيث األمة العربية.. وهٌم صدامي مريض آخر    

صدام حسني والعاهل األردني الراحل حسني بن طالل



اعالن اخلميس 9 آذار 2017 العدد )3644(

Thu 9 Mar 2017 issue )3644( 16



بغداد - زينب الحسني:

انطالًقييا من مبدأ تثميين دور املرأة 
جلهودهييا  وتقديييرًا  اجملتمييع  فييي 
املبذوليية فييي تصديهييا لالرهيياب 
، تقدمييت جلنيية املييرأة فييي وزارة 
االجتماعييية  والشييؤون  العمييل 
مبقترحييات عدة لتكييرمي املوظفات 
في الوزارة مبناسييبة اليوم العاملي 
للمييرأة , فيمييا أعلنييت مدير عام 
دائرة حماية املرأة,ان اطالق االعانة 
للمستفيدات اصبح كل شهرين 

بدالً من ثالثة اشهر وبانتظام .
زاهييدة  اللجنيية  وقالييت رئيسيية 
احمد شييهواز : انه في ظل االزمة 
املالييية وسياسيية تقليييل االنفاق 
والتوجيهييات الصييادرة عيين وزارة 
املالية ستقوم وزارة العمل بتوجيه 
جهود اللجنة في خدمة الشرائح 
املستفيدة والضعيفة في اجملتمع 
من خالل القيام بزيييارات ميدانية 
تقييدمي  لغييرض  االيوائييية  للييدور 
والقيام  العينية لهم،  املساعدات 
بحملة للتبرع بالدم لدعم جرحى 
القوات االمنية، مع اقامة فعالية 

لالحتفال بيوم املرأة العاملي. 
وبتبييرع  اللجنيية  ان  واوضحييت 
بزيارة  شييخصي منهييا سييتقوم 
ميدانية الى دار املسنن في الرشاد 
لتقييدمي بعض الهدايا البسيييطة 
الى املستفيدين في الدار ، مشيرة 
الييى ان اللجنيية وبالتنسيييق مع 
مؤسسيية اخلالني اخليرية ستقوم 
اقاميية  مييع  مسيياعدات  بتوزيييع 
برنامج تثقيفي من قبل املؤسسة 
الى املشييردات في الييدور االيوائية 

التابعة لدائرة اصالح االحداث.
وبينت شهواز ان اللجنة ستنظم 
حملة للتبييرع بالدم لدعم جرحى 
القوات االمنية وذلك لوجود رغبة 

شييديدة لدى املوظفات واملوظفن 
متييت  التييي  بالييدم  التبييرع  فييي 
مالحظتها خالل احلمالت السابقة 
وتسابق املوظفن لالنضمام لتلك 

احلمالت.
ميين جانييب آخيير بينت مدييير عام 
وزارة  املييرأة ممثليية  دائييرة حماييية 
العمل والشييؤون االجتماعية في 
التحالييف احلكومي لتنفيذ خطة 
قرار مجلس األميين الوطني 1325 
)املرأة، األمن،السالم( عطور حسن 

املوسوي اإلجراءات التي قامت بها 
الدائرة لتنفيذ القييرار املذكور، »اذ 
عملت الوزارة على رفع احلد األدنى 
لالعانة االجتماعية للمرأة مراعاة 
للنييوع االجتماعييي كونها تعيش 
ظروًفييا بيئية تختلييف عن الرجل 
ليصبييح مبلغ االعانة الشييهرية 
للمرأة 100 الف دينار و150 اذا كان 
عدد افراد األسييرة اثنن و200 ألف 
دينار اذا كان عدد افراد األسرة ثالثة 
أفييراد و 225 الف دينار اذا كان عدد 

افراد االسييرة اربعة افراد فما فوق 
،في حن ان اعانة الرجل الشهرية 
تبلييغ 100 ألييف دينييار و125 الف 
دينار اذا كان عدد افراد االسرة اثنن 
و150 الف دينييار اذا كان عدد أفراد 
االسييرة ثالثيية افييراد و175 اذا كان 
عدد افراد األسرة اربعة فما فوق ».

واشييارت الييى : ان اطييالق االعانة 
اصبح كل شييهرين بدالً من ثالثة 
اشهر وبانتظام مستهدفة االسر 

التي تقع حتت خط الفقر. 

واضافييت : انه مت االتفيياق مع وزارة 
اخلدمييات  تقييدمي  الصحيية علييى 
الصحية مجاناً للمستفيدات من 
الدائرة باعتماد بطاقة املستفيدة 
التي تزودهييا الدائرة بهييا، مؤكدة 
على ان من اولويات الدائرة العمل 
علييى توفير دخل داعم لالسيير من 
خييالل تعليييم املسييتفيدة مهنة 
تتييدرب عليهييا ميين خالل قسييم 
التدريييب والتأهيييل فييي الدائييرة 
بالتعاون مييع دائرة التدريب املهني 

وبالتنسيييق مييع املنظمات احمللية 
والدولية ومن ثم تزويدها باملعدات 
املطلوبيية الفتتاح مشييروعها في 
لتؤدي  منزلييية(  )مهنيية  منزلهييا 

رسالتها التربوية مع صغارها .
وبينييت املوسييوي  : انييه من خالل 
التنسيييق مييع املفوضييية العليا 
حلقوق االنسييان مت شمول عدد من 
الناجن والناجيات من االيزيديات إذ 
مت استحصال موافقة وزير العمل 
محمييد شييياع السييوداني علييى 
تشييكيل جلنة مشييتركة لتذليل 
الصعوبييات بهييدف ايصال افضل 

اخلدمات لهم. 
وتابعت : ان عدد النساء االيزيديات 
الناجيات الالتي مت شمولهن براتب 
االعانيية قييد بلغيين )1529( نازحة 
وناجية من بطش عصابات داعش، 
فضاًل عن شييمول )88( ناجية من 
الشبك، وشييمول )196( امرأة من 
العلييم مبحافظيية صالح  ناحييية 
الدين بعد حترير الناحية، الفتة الى 
انه مت توثيق هذه اإلجراءات من قبل 

منظمة يزد اإلنسانية.
 وزادت : ان الدائييرة تكفلييت بفتح 
فييي  ألقسييامها  بديليية  منافييذ 
السييتقبال  اآلمنيية  احملافظييات 
النازحات وتسهيل اإلجراءات كافة 

لهن .
واوضحت :  ان الدائرة تسييعى ملنع 
وقوع أي شكل من اشكال العنف 
علييى املييرأة فييي اثنيياء النزاعييات 
املسييلحة ومييا بعدها ميين خالل 
تطبيق خطييط قرار مجلس األمن 
1325 )املييرأة، األميين، السييالم(، اذ 
مت إنشيياء مراكز للدعم النفسييي 
فييي  محافظييات )بغداد،وكربييالء 
األشييرف،  والنجييف  املقدسيية، 
وبابل، وديالييى( وجتهيزها باألجهزة 
واملييواد الضرورية وبالتنسيييق مع 

املنظمات الداعمة .

بمناسبة يوم المرأة العالمي

لجنة المرأة في »العمل« تنّفذ حملًة للتبرع بالدم لدعم القّوات األمنية
شريط ملون

وزير الثقافة يفتتح معرض
الفنانات العراقيات المبدعات

أفتتح وزير الثقافة والسييياحة واآلثار فرياد رواندزي، أمس 
األربعاء ، معرض )الفن العراقي بريشة املبدعات( مبناسبة 
اليوم العاملي للمرأة، على قاعات دائرة الفنون التشكيلية 

في مركز الوزارة.
 وقييال وزير الثقافيية: تعودنا فييي وزارة الثقافة أن نحتفل 
مبناسبة اليوم العاملي للمرأة بطريقة مغايرة، ليس بتوزيع 
احللييوى والورود، وإمنييا أيضاً في أقامة معارض التشييكيل 
والنحت والسيييراميك ميين قبل األنامييل الرقيقة للمرأة 
العراقية وإبداعاتها، ولذلك نرى أن هذه اإلبداعات كأعمال 
السيييراميك والنحت كلها تعبر عن قييدرة املرأة العراقية 
على اإلنتاج واإلبداع واملقاومة وكذلك االسهام مع الرجل 

في بناء اجملتمع”.
وأضاف رواندزي: “البد أن أشييير إلييى معاناة املرأة العراقية 
ومشيياركتها مع الرجل كونها أيًضا هي نواة العائلة، وأنا 
شييخصياً مسييرور جداً ألن الكثير من اللوحات املعروضة 
ترقى إلى األعمييال اإلبداعية، أمتنى أعطاء احلق للمرأة في 
اجلانب الفني والثقافي أسييوة باجلوانييب األخرى وأنا دائماً 
نصير املييرأة في هذه الوزارة، ندعو ميين اهلل أن يوفقنا في 

دعم املرأة ومساندتها في عطاؤها”.
وعلى هامش املعرض، أهدى مدييير املتحف العراقي للفن 
احلديث علي الدليمي كتيياب بعنوان )حياة جميل حافظ( 
إلى وزير الثقافة والسييياحة واآلثار ويعرض الكتاب سيرة 

الفنانة التشكيلية واهم أعمالها الفنية.       

ابن البلدي: نجاح عملية تجميلية
لطفل عمرُه 8 أشهر 

أجييرى فريق طبييي في مستشييفى ابن البلييدي لألطفال 
والنسييائية عملية جتميلية لطفل عمره 8 أشييهريعاني 

من “الشفة املشقوقة “  .
 وقالت الدكتورة سارة زهير الربيعي رئيس الفريق الطبي 
في املستشفى : لقد مت إجراء عمليه جتميلية لطفل يبلغ 
من العمر 8 أشييهر بعد إن كان يعاني من شق في الشفة 
العلوية وتسييمى بشييفة األرنب )الشييفة املشييقوقة( . 
موضحه : ان مثل هذه احلالة تعد من التشييوهات الوالدية 
الشييائعة وهي ميين العمليييات التجميلية التييي كانت 
جترى فييي مراكز اجلراحه التجميليه فقط كمستشييفى 
الواسييطي ومستشييفى غازي احلريري وفي مدينة الطب 
,فيمييا أصبحييت جتييرى فييي وحييدة جراحة األطفييال في 

مستشفى ابن البلدي .

نجاح عملية جراحية خطيرة
في دائرة مدينة الطب

اجييرت مالكات املركز العراقي المراض القلب التابع لدائرة 
مدينيية الطب عملييية جراحييية لرفييع ورم البطن االمين 

ملريضة تبلغ 30 سنة من العمر .
افاد بذلك مسييؤول اعالم الدائرة وسام عبد الهادي مبيًنا 
ان املريضيية كانييت تعاني من ورم فييي البطن االمين حيث 
متكنت املالكات الطبية اجلراحية من رفع كتلة بن البطن 
االمين فييي القلب من قبل فريق العمييل املكون من اجلراح 
االستشيياري الدكتييور ليث صالييح الكعبي ومبسيياعدة 
الدكتييورة رغدة باسييل والدكتور احمد محييي وأخصائي 
التخدير الدكتورة غصون محمد ومبسيياعدة فريق املاكنة 

واملالك التمريضي .
وتعد العملييية من العمليات اجلراحييية الدقيقة خلطورة 

االصابة اذ تكللت بالنجاح ومتاثل املريضة للشفاء .

لالبالغ عن الجريمةهواتف تهمك
07901737723

07901737726
07901737727
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لقطة

بطاقة شخصية

مدينة ألعاب السندباد الند في بغداد »عدسة: زياد متي«

بدر شاكر السياب شاعر عراقي 
يعييد واحداً ميين أهم الشييعراء 
املشييهورين بالعالم  العربي في 
القرن العشييرين، كما يعد أحد 
مؤسسي الشييعر احلر في األدب 

العربي.
ُولييد بييدر شيياكر السييّياب في 
محافظيية البصرة جنوب العراق 
فييي 25 ديسييمبرعام  1926، في 
قرية جيكييور، وهي قرية صغيرة 
تابعيية لقضاء أبييي اخلصيب ، ال 
يزيد عدد سييكانها آنييذاك على 
)500( نسييمة، واسييمها مأخوذ 
فييي األصل ميين الفارسييية من 
لفظيية )جييوي كييور( أي )اجلدول 

األعمى( .
 وكان جّوها الشاعري اخلالب أحد 
ممهدات طاقة السياب الشعرية 
وذكرياته املبكرة فيه التي ظلت 
حتييى أخريات حياته متّد شييعره 
باحلييياة واحليوييية والتفجر )لقد 
كانت الطفولة فيها بكل غناها 
وتوهجهييا تلمييع أمييام باصرته 
اجزائها  ويسجل بعض  كاحللم. 

الصور  بهييذه  وقصائييده مييألى 
الطفولييية كما يقييول صديقه 
الطفوليية:  صديييق  احلميييم، 
الشيياعر محمد علي إسماعيل. 
إن هذه القرية تابعة لقضاء أبي 
اخلصيييب الذي أسسييه )القائد 
مييرزوق أبييي اخلصيييب( حاجييب 
اخلليفيية املنصور ,عييام 140 هي 
والييذي شييهد وقائييع تاريخييية 
مهمة سييّجلها التاريخ العربي، 
أبرزهييا معركة الييزجن وما تبعها 

من أحداث. 
َفَقد السياب والدته عندما كان 
عمره ست سيينوات وكان لوفاة 
أّمه أعمق األثر في حياته. وبعد إذ 
أمتّ دروسه االبتدائية في مدرسة 
)باب سليمان( التي كانت تتكون 
من أربعة صفوف وتبعد نحو10 
كيلو متر عيين منزله بعد انتهاء 
الصف الرابع انتقل إلى مدرسة 
)بيياب  عيين  وتبعييد  )احملمودييية( 
سييليمان( 3 كيلومترات اضافية 
وبعدها انتقل إلى مدينة البصرة 
,وتابع فيها دروسييه الثانوية، ثم 

انتقل إلى العاصمة بغداد حيث 
التحييق بييدار املعلميين العالية، 
واختار لنفسييه تخصص اللغة 
العربّية وقضى سنتن في تعلم 
األدب العربييي تتّبييع ذوق وحتليل 
واستقصاء, ولكن تغّير في سنة 
1945 ميين األدب إلى متخصص 

في اللغة اإلجنليزية. 
وفييي سيينة 1952 ,اضُطيير إلى 

مغادرة بالده والتّوجييه إلى إيران 
عقييب  وذلييك  الكويييت،  فإلييى 

مظاهرات اشترك فيها.
وفييي سيينة 1961 بييدأت صحة 
السييياب بالتدهييور حيييث بييدأ 
يشييعر بثقل في احلركيية وأخذ 
األلم يزداد في أسييفل ظهره، ثم 
ظهرت بعد ذلييك حالة الضمور 
في جسده وقدميه، وظل يتنقل 
بن بغييداد وبيروت وباريس ولندن 

للعالج من دون فائدة.
أخيراً ذهب إلييى الكويت لتلقي 
العالج في املستشييفى األميري 
في دوليية الكويت حيييث قامت 
برعايتييه  املستشييفى  هييذه 
وأنفقت عليه خالل مدة عالجه. 
توفي باملستشفى هناك في 24 
كانييون األول عييام 1964 عن 38 
عاماً ونُقييل جثمانه إلى البصرة 
وعاد إلى قرييية )جيكور( في يوم 
من أيام الشييتاء الباردة املمطرة. 
وقد شييّيعه عدد قليل من أهله 
وأبناء محلته، وقد دفن في مقبرة 

احلسن البصري في الزبير .

بدر شاكر السياب

السياب

بيتسبورج - د ب أ :
كلما قضييى الصغار البالغيين مزيداً 
من الوقت في تصفح وسائل التواصل 
االجتماعي كلما شعروا بالوحدة أكثر، 
هييذه هي النتيجة التي خلصت إليها 
دراسة لباحثن في جامعة بيتسبورج 
بوالية بنسييلفانيا األميركية ونشرت 
نتائجها فييي »اجمللة األميركية للطب 

الوقائي«.

وأوضييح معييدو الدراسيية  : أن الوقت 
الذي ميضيه اإلنسييان في تصفح هذه 
املواقييع ليييس العامل الوحيييد الذي 
يصيب املتصفييح بالوحدة بييل أيضاً 
عدد املرات التي يتصفح فيها اإلنسان 
مواقع مثل فيسبوك ويوتيوب وسناب 

شات.
االجتماعية حسييب علماء  والعزليية 
النفييس هي احلالة التي يشييعر فيها 

اإلنسييان بنقييص االنتميياء واحلاجيية 
امللحيية لتبييادل احلديث عن املشيياعر 
والتجارب الشييخصية مييع آخرين أو 
إقامة عالقييات مع غيره إلثبييات ذاته، 
وميكن أن يزيد الشييعور بالوحدة خطر 
اإلصابة بأمراض نفسية وجسدية بل 
إن هنيياك باحثن يربطييون بينها وبن 

ارتفاع نسبة الوفيات.
وكان الباحثييون يعلقييون منييذ فتييرة 

طويلة آماال على امتالك وسائل اإلعالم 
االجتماعييي فرًصييا هائليية لتحقيييق 
التواصل بن البشيير من شييتى الدول 
واملناطق, لكن هذه الدراسيية تتحدث 

عن أثر عكسي لهذه الوسائل.
وحلييل الباحثون حتييت إشييراف بريان 
برمييياك مبسيياعدة اسييتبيان ُوزع عبر 
عيين  اإللكترونييي  بالبريييد  رسييالة 
استعمال وسائل التواصل االجتماعي 

ميين قبييل 1787 مواطنيياً أميركياً في 
سن 19 إلى 32 عاًما.

وشمل االستبيان استعمال11 منصة 
تواصل اجتماعي من بينها فيسبوك 
ويوتيوب وتويتر وانستغرام، حيث وجد 
الباحثون أن املشاركن الذين يقضون 
أكثر من سيياعتن يومييياً في تصفح 
وسييائل التواصييل االجتماعييي كانوا 
معرضن لإلصابة بالوحدة االجتماعية 

بواقع الضعف مقارنة بأقرانهم الذين 
يقضون أقل من نصف سيياعة يومياً 

مع هذه الوسائل.
وقييال الباحثون إن ميين يتصفح هذه 
الوسييائل أكثر من 58 مرة أسييبوعياً 
معرض لإلصابة بهييذه الوحدة بواقع 
ثالثة أمثال مقارنة باألشخاص الذين 
ال يتصفحون هذه الوسييائل أكثر من 

تسع مرات أسبوعياً.

مواقع التواصل االجتماعي تسبب اإلصابة بالوحدة

الجوزاءالثورالحمل

الميزاناألسدالسرطان

القوسالعقربالعذراء

ال تقلييق ميين صعوبة وكثييرة هييذه التعليمات 
فذهنييك حاد جييدا وذاكرتك قوية أكثيير من أي 
وقييت مضييى. إن لم تكيين حريصا وواعيييا، رمبا 
تختييار طريقا خاطئا وتعود إلييى نقطة البداية 

من جديد.

أي خبر قد تسييمعه اليوم قييد يكون مبنيا على 
افتراضات خاطئة ومزيفة وعار متاما من الصحة. 
شخص ما يحب أن يتحدث معك يحاول االتصال 
بييك اليوم فاهتم بكالمه وحديثه. ال تتدخل في 

مجادالت أو مناظرات ال جدوى منها.

هل شييريك حياتك يواجه صعوبة في التواصل 
مع أصدقائييه أو عائلته خالل هييذه الفترة؟ إذن 
عليك أن تسييمع ملشييكلته وجتد حييال لها. كن 
مسييتمعا جيييدا فهييو بحاجيية إلييى عطفك 

وحكمتك أيضا.

قد تتذكر هذا الشيء بسهولة ولكن إذا حتليت 
بالهييدوء والصبيير. رمبييا تبحث عنه فييي املنزل 
ولكنييك ال جتده. عليك أن تسييأل نفسييك هل 
أنت بحاجة إلى هذا الشيييء فعال اليوم أم هل 

ميكنك أن تنتظر للغد؟

قد يؤثيير التوتر العاطفي الذي تشييعر به اليوم 
على حكمتك وتعاملك مييع اآلخرين. قد تفقد 
االتصال ببعض أفراد أسييرتك هذا اليوم. هناك 
بعييض األمور التييي تتعلق بالعائليية ولكنك ال 

تعرف عنها شيئا وهذا ما يزعجك.

إذا كان هذا الشخص ال يعتمد عليه في املاضي، 
أعطه فرصيية مرة أخرى اليييوم ليثبت لك نيته 
احلسنة. أنت شخص عملي كالعادة ولكن اليوم 
قد تطلق العنان خليالك وتفكر في رسييم منظر 

طبيعي أو في عزف مقطوعة موسيقية.

شييعور غريب ومفزع هذا اليييوم. قد يكون هذا 
الشعور بسبب عدم تذكرك لشيء ما أو مهمة 
ما كان ميين املفترض عليك القيام بها في فترة 
الصبيياح. ال جتعل هييذا األمر يزيييد من غضبك 

وانفعالك. 

إذا كنييت أعييزب حاليييا، كن حييذرا. رمبييا تلتقي 
بشييخص ما جتد فيه كل املواصفات التي كنت 
حتبث عنها، ولكن انتبييه فهناك بعض اجلوانب 
السيييئة التي لم يظهرها لك هذا الشييخص 

بعد!

رأيت في مكان ما قطعة إكسسوار مغرية جدا 
وال تسييتطيع أن تكف عن التفكير فيها. تأكد 
أنك تريدها بالفعل وترغب في شرائها. فكر في 
هذا األميير جيدا قبل اتخاذ أي قييرار وقبل إنفاق 

أموالك لكي ال تندم الحقا.

تشك في أحد أصدقائك هذا اليوم. هل اقترض 
منك هذا الشييخص مبلغا من املال؟ هل وعدك 
بييأن يقدم لك شيييئا ما؟ هل تعتمييد على هذا 
الشييخص؟ هذه األسييئلة هي أفضييل طريقة 

للحكم على هذا الشخص. 

القضيياء علييى االرتباك أو التوتر هييو األمر الذي 
يشييغلك هذا اليوم. تشعر أنك في دوامة اليوم 
وبالتالي ثقتك في نفسييك تقل تدريجيا. حاول 
أن تركييز أثنيياء قيامييك بأي مهميية وتعامل مع 

املواقف مبوضوعية وحكمة.

الدلو الحوتالجدي

بعض املفاهيييم املتيافيزيقييية والروحانية قد 
تكييون غامضة جدا بالنسييبة لك هييذا اليوم. 
عندمييا جتييد بعييض األصدقاء يتقبلييون بعض 
أفييكارك الغريبيية قييد تشييعر أنييك شييخص 

مختلف.

حظك اليـوم

عاموديأفقي
1. جتمعات للفرح o تصد وذود )عن احلق 

مثال(
2. ضوضيياء o – امتنييع عن عمل الشيير 

واملوبقات o للتمني
الرعييب  أفييالم  خملييرج  األول  االسييم   .3

األميركي o كرم
4. مرحتل بن البالد

5. ثلثا سيف o ثلثا كان o ثلثا دام
6. تغيب في التفكير والتركيز

o عملييه هييو  7. يدفييئ فييي الشييتاء 
الكتابة

 o 8. في حالة اسييتحياء ممييا صدر منها
شكله دائري وقد توصف به الشمس

9. مغاميير في اللعييب بالنقييود o غنى 
وثراء

10. في القرآن لم تبدأ بالبسملة

1. عكس همجي o – شديد الظلمة
2. خضييار من مقبالت الطعام o حرف 

جر o ثلثا قوم
3. تسييتخدم في االسييتحمام o طن 

مشوي
4. نقود مقابل عمل أو خدمة o سيدة 
مهنتهييا نقييل املعنييى من لغيية إلى 

أخرى
5. بحر كبير o سروال واسع

6. عن الكاميرا
 o أداة نصب o 7. آلة ايقاع موسيييقية

نصف يتيم
8. نشف o جرس )مبعثرة(

9. من أجمل األزهار o مكونات األرض
10. آليية موسيييقية وترييية o مدينيية 

عربية على شط العرب

كلمات متقاطعة
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

2345678910



العواصم ـ وكاالت:
 انس��حبت س��يرينا وليام��ز م��ن 
وميام��ي  ويل��ز  إندي��ان  بطولت��ي 
بركبتها  إصابة  املفتوحة بس��بب 
اليس��رى، ونتيجة لذلك سيذهب 
املركز األول ف��ي التصنيف العاملي 
للس��يدات إل��ى األملاني��ة أجنيليك 

كيربر.
ص��دارة  س��يرينا  واس��تعادت 
للس��يدات  العامل��ي  التصني��ف 
في كان��ون الثاني املاض��ي، بعدما 
حققت رقما قياس��يا ف��ي حقبة 

االحت��راف وأح��رزت لقبه��ا 23 في 
منافسات الفردي بالبطوالت األربع 
الكب��رى في أس��تراليا.. وانطلقت 
امس، بطول��ة إنديان ويلز، في حني 
س��تقام بطول��ة ميام��ي - الت��ي 
توجت س��يرينا بلقبه��ا 8 مرات - 
في الفترة ب��ني 20 آذار والثاني من 

نيسان.
وقالت سيرينا ملوقع بطولة إنديان 
ويلز: "لألس��ف يجب أن أنس��حب 
من بطولت��ي إنديان ويل��ز وميامي 
أمتكن  "ل��م  املفتوحة."وأضاف��ت: 

من املران بسبب إصابة في الركبة 
وأشعر باإلحباط ولن يكون بوسعي 
املشاركة. س��أواصل املضي قدما 
والتحل��ي باإليجابي��ة. أتطلع إلى 

العودة في أقرب وقت ممكن."
وكان س��يرينا )35 عاما( في حاجة 
لبلوغ قب��ل نهائي بطول��ة إنديان 
ويل��ز للحفاظ على فرص��ة البقاء 
ف��ي ص��دارة التصني��ف العامل��ي، 
لكن انس��حابها سيعني أن كيربر 
س��تعود للمرك��ز األول وفقاً ملوقع 

احتاد الالعبات احملترفات.

لندن ـ وكاالت:
لك��رة  اإلجنلي��زي  االحت��اد  أعل��ن 
الثنائي  الق��دم، رس��مًيا، إيق��اف 
مهاجم  إبراهيموفيت��ش،  زالت��ان 
وتاي��رون  يونايت��د،  مانشس��تر 
 3 بورمن��وث،  مداف��ع  مينج��س، 

مباريات.
ووج��ه االحت��اد اإلجنلي��زي للثنائي، 
خ��الل  الس��لوك،  س��وء  تهم��ة 
ب��ني  جمع��ت  الت��ي  املواجه��ة 
الفريقني، ضمن منافسات اجلولة 
27 من الدوري اإلجنليزي، الس��بت 

املاضي، وانتهت بالتعادل )1-1(.
زالت��ان  غي��اب  يتأك��د  وبذل��ك، 
إبراهيموفيت��ش، ع��ن مواجه��ات 
فريقه ض��د تشيلس��ي، ببطولة 
بجان��ب  اإلجنلي��زي  االحت��اد  كأس 
مباراتي وس��ت بروميت��ش ألبيون، 
وميدلس��بره في الدوري اإلجنليزي.

كان مينج��س، ق��ام بده��س رأس 
دف��ع العب  إبراهيموفيت��ش، م��ا 
باريس سان جيرمان السابق، للرد 
بضرب مدافع بورمنوث، باملرفق في 

وجهه.

يذكر أن الهداف الس��ويدي، خاض 
39 مب��اراة، في جميع املس��ابقات 
مع الشياطني احلمر، خالل املوسم 
اجلاري، مس��جالً 26 هدًفا، وصانًعا 

7 أهداف.

بيروت ـ وكاالت:
قرر احتاد كرة القدم اللبناني إيقاف 
م��درب الس��الم زغرتا التونس��ي 
ط��ارق جراي��ا مل��دة ع��ام، وتغرميه 
مليوني ليرة، بعد اعتراضه بشدة 
على التحكيم خالل مباراة فريقه 
مع العهد في الدوري.وغرم االحتاد 
نادي السالم زغرتا خمسة ماليني 
لي��رة، وأوقف قائده جان جاك ميني 

مباراة واحدة، كما غرم التضامن 
صور مليون ليرة.. وقرر االحتاد رفع 
دع��وى قضائية بحق األش��خاص 
الذين طاردوا حك��م مباراة النبي 
ش��يت مع األنصار، ضمن اجلولة 
19 م��ن ال��دوري اللبنان��ي لك��رة 

القدم.
وأوقف االحتاد، إداري النبي ش��يت 
علي املوس��وي 5 أعوام، وغرمه 3 

ماليني ليرة، وإداري الفريق نفسه 
حس��ني املوس��وي س��تة أشهر، 
وتغرمي نادي النبي شيت 3 ماليني 
الن��ادي البقاعي  لي��رة، وحتمي��ل 
كلفة أضرار سيارة احلكم البالغة 

1600 دوالر أميركي.
وحمل االحتاد نادي شباب الساحل 
كلفة األض��رار في ملعب العهد، 

على أن حتدد قيمتها الحقاً.

روما ـ وكاالت:
أحي��ت مدين��ة نابول��ي اإليطالية 
ذك��رى اللق��ب األول لل��دوري احمللي 
الذي أح��رزه ناديها في العام 1987، 
بجدارية ضخمة للنجم األرجنتيني 
دييغ��و مارادونا الذي صن��ع أمجاد 

الفريق خالل تلك احلقبة.
وارتفعت اجلدارية التي نفذها أحد 
الفنانني املنحدرين من املدينة على 
الواجه��ة اجلانبي��ة جملموع��ة مبان 
مرتفع��ة ف��ي حي س��ان جيوفاني 
تيدوشيو الشعبي. ويظهر مارادونا 

في اجلدارية التي طغى عليها اللون 
األس��ود، ملتحيا وهو يرمق املدينة 

بنظرة حادة ثاقبة.
ويعد الالعب األرجنتيني الذي يبلغ 
من العمر 56 عام��ا، مبثابة معبود 
اجلماهي��ر في املدين��ة منذ دفاعه 
ع��ن أل��وان الن��ادي خ��الل الفترة 
املمت��دة بني العامني 1984 و1991. 
وأدى الالع��ب الدور األساس��ي في 
إحراز نابولي لقب الدوري اإليطالي 
في أيار 1987، وذل��ك للمرة األولى 
بعد م��رور 61 عاما على تأس��يس 

النادي.
وق��ال ماري��و )49 عام��ا( وهو أحد 
املقيمني في احل��ي، لوكالة فرانس 
ب��رس: »عندما وص��ل مارادونا إلى 
نابولي، كنت في السادسة عشرة 
من العمر. كنت مشجعا متعصبا 
لنابولي وس��عيدا جدا بانضمامه 

إلينا«.
أما جيوس��يبي وهو بحار س��ابق، 
فق��ال إن مارادونا »بالنس��بة إلي 
ه��و أفضل العب ف��ي التاريخ. في 

نابولي اآلن ننظر إليه كقديس«.
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العواصم ـ وكاالت:

قلب ريال مدري��د، تخلفه بهدف، 
أم��ام مضيفه نابول��ي، إلى الفوز 
ج��رت  الت��ي  املب��اراة  ف��ي   )1-3(
بينهم��ا، مس��اء أول ام��س، على 
ملعب »سان باولو«، في إياب ثمن 
نهائ��ي دوري أبط��ال أوروب��ا لكرة 

القدم.
وكرَّر ري��ال مدريد، حام��ل اللقب، 
بذلك، نتيجة مباراة الذهاب، والتي 
أقيم��ت عل��ى ملعب س��انتياجو 
برنابي��و، ليتأهل الفري��ق إلى ربع 
نهائ��ي دوري األبطال بالفوز )2-6( 

في املباراتني.
أحرز درايس ميرتينز، هدف نابولي، 
ف��ي الدقيق��ة )24( م��ن هجم��ة 
منظمة، قادها ماريك هامسيك، 
ومرر الكرة إلى الدولي البلجيكي، 
الذي سددها نحو القائم البعيد، 

مفتتًحا التسجيل.
وانتف��ض ري��ال مدريد، بالش��وط 
ن من إح��راز هدفني،  الثان��ي، ومتكَّ
حم��ال إمض��اء قائ��ده س��يرجيو 
باأله��داف  املتخص��ص  رام��وس، 
ثابت��ة  ك��رات  م��ن  الرأس��ية، 
وت��رك  و58(..   ،51( بالدقيقت��ني 
البديل ألفارو موراتا، بصمته على 
أحداث اللقاء بهدف ثالث )1+90(.

د زي��ن الدين زيدان،  م��ن جانبه، أكَّ
مدرب ريال مدريد، أن فريقه اجتاز 
عقبة صعبة، بع��د التغلب على 
نابول��ي )6-2( في ثمن نهائي دوري 
األبطال، والتأهل إلى ربع النهائي.

وفاز ريال مدريد، على نابولي )1-3(، 
على ملعب سان باولو، وهي نفس 
نتيجة الذه��اب، ليواصل الفريق، 
طريقه للحفاظ على اللقب، الذي 
املاضي.وقال  املوسم  يحمله منذ 

زيدان، ف��ي تصريحات ل��ه، عقب 
املباراة: »عانينا في الش��وط األول 
بص��ورة واضح��ة للجمي��ع، لكن 
ك��رة القدم عبارة عن ش��وطني«.

وأضاف: »في الش��وط األول لعب 
نابول��ي بضغط ع��اٍل. لم نتمكن 
من مجابهة ه��ذا الوضع، وكانوا 
أفضل، لكن في الش��وط الثاني، 
قمنا بأداء مختلف متاًما، وصححنا 

األخطاء«. وأضاف ردًا على س��ؤال 
ب��أنَّ الفريق كان في مرحلة خطر: 
»لم أك��ن أرى هذا. بعض املباريات 
البُ��د أن تعان��ي فيه��ا، لك��ن م��ا 
النتيجة اآلن؟.. س��جلنا 6 أهداف 

في املباراتني، وعبرنا«.
 وتابع: »هذا هو ريال مدريد.. نحن 
دوًم��ا نح��اول أن نض��ع األمور في 
نصابها الصحي��ح، وال ميكن أبًدا 

أن نتوق��ع ش��يًئا اس��تثنائًيا في 
ملعب معقد، مثل ملعب نابولي. 
نحن ال نلعب وحدن��ا في امللعب. 

هناك خصم، ولديه الرغبة«.
وقال زيزو، ردًا عم��ا إذا كان فريقه 
كان يجب أن يقوم بأفضل مما قام 
به ف��ي الش��وط األول: »بالفعل.. 
وقمن��ا بهذا في الش��وط الثاني. 
ال ميك��ن أن نقيم الفريق بناء على 

شوط واحد.. املباراة )90( دقيقة«.
واختتم زيدان، حديث��ه بالرد على 
 ، »BBC« السؤال، هل أعجبك أداء

قائالً: »أعجبني الفريق ككل«.
ق��اد زين الدين زي��دان، ريال مدريد، 
للن��ادي  جدي��د  رق��م  لتحقي��ق 
امللكي، عل��ى املس��توى األوروبي، 
وقالت شبكة »سكاي سبورتس« 
اإلجنليزية، عقب املب��اراة، إن »ريال 

مدريد بفوزه في املباراة، وصل إلى 
أفض��ل رقم أوروبي ل��ه، في جتنب 

اخلسارة في 12 مباراة متتالية«.
وأوضح��ت الش��بكة، أن��ه من��ذ 
اخلس��ارة )0-2( أمام فولفسبورج، 
في ذهاب ثمن ربع نهائي البطولة، 
العام املاضي، خاض ريال مدريد 12 
مب��اراة متتالية، حقق الفوز في 7 
منها، مقابل 5 تعادالت.. وأشارت 
الش��بكة أيًض��ا، إل��ى أن انتصار 
اليوم، هو رقم 50 للفرنس��ي زين 
الدي��ن زي��دان، في تدري��ب الفريق 
امللكي، منذ توليه املسئولية في 
كانون الثاني 2016.. وأوضحت أن 
زيدان، ق��اد الفريق ف��ي 69 مباراة 
 50 بواق��ع  البط��والت،  كل  ف��ي 
انتصارًا، و14 تعاداًل، واخلسارة في 
5 مباري��ات فق��ط، على م��دار 14 

شهرًا.
وف��ي مب��اراة اخ��رى، ك��رر باي��رن 
ميونيخ الف��وز بنتيجة 5-1 على 
مضيفه أرس��نال، في دور الستة 
عش��ر م��ن دوري أبط��ال أوروب��ا، 
ليحقق نتيج��ة تاريخية مبجموع 
مبارات��ي الذهاب واإلياب بعش��رة 

أهداف مقابل هدفني.
وبتل��ك النتيج��ة التي أش��عرت 
املتابع��ني بأن باي��رن ميونيخ كان 
ف��ي نزه��ة، تأهل متص��در جدول 
ترتي��ب ال��دوري األملان��ي إل��ى دور 
الثماني��ة م��ن دوري األبطال، في 
انتظار ما ستس��فر عنه القرعة 

التي ستحدد منافسه.
تقدم أرسنال عن طريق ثيو والكوت 
ف��ي الدقيقة 20، قب��ل أن ينفجر 
بايرن ميونيخ بخماس��ية جديدة 
عن طريق روبرت ليفاندوفس��كي 
وأري��ن روب��ن ودوج��الس كوس��تا 
وأرتورو فيدال )هدفان( في الدقائق 

55 و68 و78 و80 و85.

في دوري أبطال أوروبا

ريال مدريد ُيخمد ثورة نابولي بثالثية جديدة.. وخماسية لبايرن في شباك أرسنال

العبو ميونيخ بعد الفوز

إبراهيموفيتش

أبو ظبي ـ وكاالت:
اس��تقبل غامن مبارك الهاجري، رئي��س مجلس إدارة 
ش��ركة نادي الع��ني اإلماراتي لك��رة الق��دم، اخلبير 
الكروات��ي الدكتور روميو ج��وزاك، املدير الفني الحتاد 
الك��رة الكروات��ي،  بحضور س��لطان راش��د، عضو 
مجلس إدارة شركة نادي العني لكرة القدم، وحسام 
صال��ح، املدير التنفيذي لش��ركة ن��ادي العني لكرة 

القدم، وعلي خميس، املدير الفني ألكادميية الكرة.
واستعرض الهاجري، على هامش اللقاء عدة محاور 
متعلقة بأهم الدراس��ات احلديث��ة واخلاصة بتطوير 
آلية العمل في أكادميي��ات األندية األوروبية، انطالقاً 
م��ن رؤي��ة ش��ركة ك��رة القدم ف��ي اعتم��اد أفضل 
املمارس��ات لبلوغ أعلى مؤش��رات النجاح وسعيها 
الدائم إلى مواكبة عالمات التطور واالس��تفادة من 

أجنح اخلبرات العاملية.

ميونيخ ـ وكاالت:
أعل��ن االحت��اد اإلفريقي لك��رة الق��دم )كاف( أن 
امل��درب األملاني أنطوان هاي، 46 عاما، س��يتولى 
تدريب املنتخب الرواندي لكرة القدم بعقد ميتد 

لعامني.
ولعب هاي في املاضي لفريقي فورتونا دوسلدورف 
وش��الكه األملاني��ني، وتول��ى تدري��ب منتخبات 
ليس��وتو وجامبيا وليبيريا وكيني��ا، وفريق احتاد 
املنس��تيري التونس��ي واملريخ الس��وداني.وكان 
املريخ الس��وداني قرر ف��ي يناير املاض��ي، إقالة 
مدرب��ه األملاني أنطوان هاي، بع��د تعادل الفريق 
به��دف ملثله أمام تيليك��وم اجليبوتي، في الدور 

التمهيدي لبطولة األندية العربية.

»العين« يبحث التعاون 
مع االتحاد الكرواتي

هاي مدير فني لرواندا

9:00 مساًء
9:00 مساًء

11:05 مساًء
11:05 مساًء

مفكرة الصباح الجديد

كوبنهاجن ـ أياكس أمستردام
روستوف ـ مان يونايتد

شالكه ـ مونشنغالدباخ
ليون ـ روما

الدوري األوروبي

سيرينا وليامز تنسحب من بطولتين 
وتمّهد الطريق أمام كيربر

إيقاف إبراهيموفيتش 3 مباريات

عقوبات صارمة ضد مدرب السالم زغرتا
نابولي تكّرم مارادونا على طريقتها !



البصرة - قاسم حنون*
ضم��ن منتخب جامع��ة كربالء 
تاهل��ه الى دور الثمانية لبطولة 
اجلامع��ات العراقية بكرة القدم 
التقنية  اجلامعة  التي تضيفها 
اجلنوبية في البصرة بعد ان جنح 
ف��ي قلب تاخ��ره الى ف��وز ثمني 
عل��ى منتخب جامع��ة كركوك 
2-1 في املب��اراة التي جرت امس 
االربعاء على ملعب نادي البصرة 
ضم��ن اجلولة الثاني��ة من الدور 

الثاني.
وبدا منتخب كركوك التسجيل 
اوال ع��ن طري��ق قائ��ده محمود 
ش��اكر في الدقيق��ة 44 وعادل 
الالعب مصطفى رحيم الكفة 
ف��ي الدقيق��ة 46 ، ومن��ح علي 
حس��ني عل��ي الف��وز ملنتخ��ب 
كرب��الء م��ن ضرب��ة ج��زاء ف��ي 
الدقائق االخيرة من املباراة وسط 

اعتراض العبي كركوك .
وتصدر كرب��الء اجملموعة الثالثة 
برصي��د 4 نقاط بع��د ان تعادل 
في مباراته االول��ى مع منتخب 
القادس��ية 1-1 الذي سيخوض 
مباراة حاس��مة مع كركوك يوم 
غ��د اخلميس لتحدي��د البطاقة 
الثاني��ة املؤهلة لل��دور املقبل .. 
واحيا منتخ��ب جامعة البصرة 
امال��ه في التاه��ل بعد ان حقق 
فوزه االول على منتخب جامعة 
رد  دون  م��ن  بهدف��ني  واس��ط 
احرزهما الالعب جبر س��رور في 
اللقاء ال��ذي اقيم امس االربعاء 
في ملعب نف��ط  اجلنوب ضمن 

اجملموعة االول��ى التي يتصدرها 
التقني��ة  اجلامع��ة  منتخ��ب 
اجلنوبية برصي��د 3 نقاط بفوزه 
البصرة  الكبير عل��ى منتخ��ب 
بثالثي��ة نظيف��ة ف��ي افتت��اح 
وس��تحدد   . االثن��ني  البطول��ة 
البطاقت��ني االخيرت��ني في لقاء 
ي��وم غد ب��ني التقني��ة اجلنوبية 
وواسط الذي الميلك اية نقطة .

وتاه��ل منتخبا ديال��ى والفرات 
االوسط الى دور الثمانية بغض 
النظ��ر ع��ن مباراتهم��ا يوم غد 
لتحديد بط��ل اجملموعة الثانية 
الت��ي يتصدره��ا ديال��ى بف��وزه 
الكبي��ر عل��ى جامع��ة البصرة 
صف��ر   15- والغ��از  والنف��ط 
ليتق��دم بف��ارق االه��داف ع��ن 
الفرات االوس��ط الذي  عد فائزا 
-3 صف��ر على منتخ��ب النفط 

والغاز لعدم حضور االخير امس 
االربعاء .

وخطف منتخب ميس��ان بطاقة 
التاهل االولى من اجملموعة الرابعة 
بالرغ��م من تعادله م��ع منتخب 
ذي قار 1-1 ف��ي املباراة التي جرت 
ظه��ر ام��س االربعاء ف��ي ملعب 
ن��ادي البص��رة .وس��جل ملنتخب 
ذي ق��ار الالع��ب حبي��ب عبداهلل 
براس��ية جميلة ف��ي الدقيقة 4 
واعاد الالعب عب��د املهيمن جبار 
الت��وازن للقاء ف��ي الدقيقة 58 .. 
وتقام يوم غد مباراة حاسمة بني 
منتخبي ذي ق��ار وكلية الرافدين 
.. واثار غي��اب منتخبات جامعات 
بغ��داد احلكومية بكرة القدم عن 

منافسات البطولة االستغراب.

* املنسق اإلعالمي للبطولة

ترينغانو  ـ أثير الشويلي*
الترجي��ح  ركالت  حس��مت 
لق��اء منتخبن��ا الوطن��ي بكرة 
القدم الش��اطئية مع شقيقه 
القط��ري ضمن اجلول��ة االخيرة 
من تصفيات آس��يا املؤهلة إلى 
نهائي��ات كاس العال��م املقامة 
حاليا في والية ترينغانو املاليزية 
بع��د ان انته��ى الوقتني االصلي 

واالضاف��ي بالتع��ادل االيجاب��ي 
بهدفني ملثلهم��ا وجاءت اهداف 
منتخبنا بامض��اء محمد ناجي 
وف��از منتخبنا  وعام��ر حمي��د، 
  2-3 الترجي��ح  ركالت  بف��ارق 
ليح��رز املركز الثال��ث في ترتيب 
اجملموع��ة النهائي، فيم��ا تأهل 
منتخب اإلم��ارات إلى الدور قبل 
النهائ��ي بع��د ف��وزه املثير على 

الياب��ان 5-4 بعد تص��دره ترتيب 
اجملموع��ة الثالثة برصيد تس��ع 
نقاط، تاله منتخب اليابان، فيما 
ودع منتخبنا الوطني التصفيات 
بع��د خس��ارتيه أم��ام اإلمارات 

واليابان في اجلوالت السابقة.

للجن��ة  اإلعالم��ي  املنس��ق   *
الشاطئية

النجف ـ منتصر األسدي*
فرض الالعب الدولي علي صاحب 
نفسه جنماً للمباراة الثانية على 
التوال��ي ، بع��د متكنه م��ن أنقاذ 
فريقه الشرطة بإعجوبة للخروج 
من عنق الزجاجة وحتقيق أنتصاره 
الثاني على التوالي ، أول أمس، إثر 
فوزه الثمني واملثير الذي جاء على 
حس��اب نظيره غاز اجلنوب بثالثة 

أش��واط ألثن��ني بواق��ع النتيجة 
)31-33()25-20()24-26()25-21(
)15-9( ف��ي لقاء امتدت إثارته بني 
الفريقني حتى الرمق األخير ، وذلك 
ضم��ن أنطالق منافس��ات اجلولة 
الثانية م��ن التجمع الثاني لدوري 
أندية النخبة للكرة الطائرة التي 
حتتضنه��ا حالي��اً قاع��ة الكوفة 

املغلقة لأللعاب الرياضية .

وبه��ذا الف��وز رفع أبن��اء القيثارة 
اخلض��راء رصيدهم ال��ى النقطة 
)17( ف��ي وصاف��ة ج��دول ترتيب 
املس��ابقة احمللية ، في حني متكن 
فري��ق غ��از اجلن��وب م��ن الظف��ر 
بنقط��ة ليرفع رصي��ده الى )13( 

نقطة .

* إعالم نادي الشرطة

بغداد ـ الصباح الجديد:
أجرت جلنة املسابقات أول أمس قرعة 
ال��دور ٣٢ لبطولة ال��كاس بحضور 
ممثلي االندية املش��تركة فضال على 
رجال االعالم والصحافة.. املسابقات 
ح��ددت ي��وم الثاني والعش��رين من 
اذار املقب��ل موع��دا القام��ة ال��دور 
٣٢ ال��ذي س��تجري بطريق��ة خروج 
املغل��وب.. واس��فرت القرع��ة ع��ن 
املواجهات التالية: الش��رطة يواجه 
اجليش وزاخو يلتقي احل��دود وامليناء 
الكهربائي��ة  الصناع��ات  يالع��ب 

واحلس��ني يالعب احلر، فيم��ا يلتقي 
نفط الوس��ط بفريق غاز الش��مال، 
ويتواج��ه كرب��الء والبح��ري، فيم��ا 
يلعب اجلنسية امام النجدة، ويلعب 
الطلب��ة ام��ام الكاظمي��ة، والزوراء 
يواج��ه املصلح��ة، ونف��ط اجلن��وب 
امام الك��رخ، ونفط ميس��ان يلعب 
امام الس��ياحة، والنف��ط مبو اجهة 
الصناعة، وأمان��ة بغداد يلعب امام 
بدر العراق والسماوة يواجه النجف 
والكهرب��اء أم��ام س��امراء واجلوي��ة 
يلتقي الطارمية. من جهة اخرن، عني 

االحت��اد العراقي لك��رة القدم املدرب 
الش��اب علي هادي لقي��ادة منتخب 
الناشئني في االستحقاقات املقبلة 
وفقا لقرارات اجتم��اع مجلس إدارة 
االحت��اد مس��اء أول أمس. ال��ى ذلك، 
حسم التعادل السلبي )0-0(، مباراة 
كربالء والكهرباء، مس��اء أول امس، 
في خت��ام الدور الثال��ث من املرحلة 
الثانية لدوري الكرة املمتاز العراقي.

ورفع كربالء رصيده إلى النقطة 23، 
فيما أصب��ح في رصيد الكهرباء 17 

نقطة.

فداء اسماعيل

19رياضة اخلميس 9 آذار 2017 العدد )3644(

كرة السلة، أين نحن 
وماهي احتياجاتنا؟

عندما غادرت بغ��داد في الثمانينّيات م��ن القرن ماضي، 
رحلت وكانت كرة الس��لة في مس��توى مقبول كّنا فيه 
بطل العرب للنس��اء وثالث العرب رجاال عام ١٩٨٣ خالل 
البطول��ة العربي��ة التي أقيم��ت في عم��ان، برغم هذه 
النتائ��ج لم أك��ن أيضاً مقتنعة بالكامل مل��ا وصلنا اليه 

كان بإمكاننا ايضا ان نكون افضل اسيويا.
عق��ود وعهود من الغربة، هل ابتعدت عن كرة الس��لة، ال 
اتابع املباريات، استمع لزمالئي. نناقش كرة السلة كانت 
تفرحن��ا انتصاراتنا وحتزننا خس��اراتنا، كّنا أس��رة واحدة 
نلتقي في الغربة او في بغ��داد، نثق ببعض وكأننا منتلك 

عاملاً خاصاً بَِنا.
كّن��ا منتلك جن��وم، غزوة فرنس��يس، رج��اء جب��ار، افتخار 
جمعة.. الخ، في منتخب النس��اء وام��ا منتخب الرجال 
كان فريق��اً متكامالً في مركز واحد مث��ال صانع األلعاب 
كان، عامر طالب ونبيل محمد، عندما انظر الى تشكيلة 
املنتخب ش��ناوة، ثامر مصطفى، قص��ي، عباس خضير، 
ناج��ي، محم��د مصطف��ى، جنوم ف��وق العادة اس��تغرب 
دائما واس��ال نفس��ي ملاذا لم ينتصر هذا الفريق عربياً او 
اس��يويًا؟.. ال اعرف اين اخللل بعد ه��ذا اجليل تراجعنا، لم 
تظهر جنوم بهذا احلجم او افضل مع اس��تثناءات قصيرة 

منهم، نصير أحمد وماجد املنصور وصهيب محمود.
كرة الس��لة حالي��اً تعاني، فيه��ا من الس��لبيات وفيها 
م��ن إليجابي��ات ال نتقد أو نقلل من دور احتاد كرة الس��لة 
فمعظمهم أصحابي وتربطني بهم عالقات طيبة منها 
م��ودة واحترام، لن انتقد لكن ايضا أمامنا عمل كبير من 
اجل تطوير كرة الس��لة وفرضها ف��ي اجملتمع العراقي ان 
تك��ون الرياضة الثانية فعال في البل��د وملا ال تنافس كرة 

القدم.
نظرت الى كرة السلة في السبعينيات من القرن املاضي. 
ماذا وجدت: كانت احللة واملوص��ل والديوانية تنافس فرق 
بغداد كانت اللعبة منتش��رة في احملافظات ومس��تواها 
فوق اجليد. كان��ت فرق متثل فئات عراقي��ة محبوبة تبدع 
وتناف��س على لق��ب بطولة بغ��داد او اجلمهورية، راجعوا 
التاري��خ وانظروا لف��رق الهومنتمن واالث��وري. كانت فرق 
بسيطة ال متتلك تاريخ وتعمل بإمكانيات مادية بسيطة 
ت��ألأل نادي النهضة الذي ابهرنا بف��وزه بدوري بغداد ورأينا 
جنومه حس��ني جاس��م وصباح محاس��ن وجبار عيسى، 
يبهرون اجلميع.. كانت جنوم الس��لة تظهر عندنا في كل 
مكان عرب��و املوصل وعدنان ناجي البص��رة ومهدي اكبر 

وميران الديوانية وسماكة احللة وغيرهم.
أناش��د رئيس االحتاد املركزي حس��ني العميدي االستماع 
بصدر رح��ب ملالحظتي، نحتاج الى كوجنرس محلي لكرة 
الس��لة يجتمع في��ه اهل اخلبرة م��ع مجموعة خيرة من 
اإلداريني واألكادمييني لوضع اس��تراتيجية نتظر فيها الى 
مس��تقبل ب��ارع لكرة الس��لة،  يتم التركي��ز فيها على: 
يسبق النقاط الرئيسة لالستراتيجية تقييم واقعنا: اين 
نحن ف��ي التدريب، املنتخبات الوطني��ة، االكادمييات، فرق 
الفئات العمرية، التدريب، مدرس��ة طوال القامة، الدوري، 

الخ؟
ومن احملاور االساسية لالستراتيجية: اال تالحظون معي ان 
احتكاكنا مع العال��م ُخف وقل. متى قابلنا فريق اجنبي 
غير أس��يوي او اجنبي آخر مرة. ال اذكر، في الس��بعينيات 
لم نخَش من مقابلة فرق روس��ية او يوغس��الفيا. لذلك 
األس��تراتيجية املقبلة تتطلب احتكاك افضل وليس من 
اخلطا ان نعيد اللعب مع روس��يا او صربيا. ايضا استغرب 
كان اهم دولة في العالم في كرة السلة الواليات املتحدة 
االميركي��ة مهتمة في مس��اعدتنا ملاذا ل��م نفاحتها في 
في تطوير كرة الس��لة فهي فهي قادرة من وضع خطط 
مشتركة لرفع مستوانا لدرجات عالية انها مرجع مهم 
خسرناه، لذلك ليس من اخلطأ ان نفاحتها في مساعدتنا 
في بناء كرة الس��لة وخاصة في جوانب التدريب واملدربني 
واملعس��كرات التدريبي��ة واالحت��كاك، واجلامعات، كيف 
نس��تفاد منها ف��ي تطوي��ر املدرب��ني الش��باب وجوانب 
البح��وث واالحص��اء، وامل��دارس، كي��ف نرفع م��ن قدرات 
الطف��ل العراقي في مهارات كرة الس��لة وزي��اده رغبته 
في ممارسة كرة الس��لة، واجلمهور، االعالم، اجملتمع، كيف 
نس��اعده لفرض كرة الس��لة كرياضة رئيسة في البلد، 
وبطوالت الدوري، وبطوالت الفئات العمرية ، واملهرجانات 
كي��ف نطوره��ا وجنعلها جميل��ة تس��تقطب العائالت 
العراقية وتس��تمع بأداء جميل من قبل الفرق والالعبني.. 
مدرس��ة طوال القامة، متى يتم تأسيس��ها، منتخباتنا 
من دون العبني عمالقة ١٩٠ س��نتيمتر او فوق لن تنافس 

في املستقبل.
ه��ذا غيض من فيض ونقاط أساس��ية وأملك الكثير 
التوس��ع في طرحي مس��تقبال لكن اردت ان اذكر هذه 
النقاط االساس��ية للتذكير ولي��س لالنتقاد وغرضي 
ان نهت��م ونعم��ل معاً لبن��اء مس��تقبل افضل لهذه 

الرياضة.

* العبة سابقة

بغداد ـ  علية عزم*

اقت��رح مدير املركز الوطن��ي لرعاية 
الي��د  لك��رة  الرياضي��ة  املوهب��ة 
ان يص��ار  الكاب��ن ظاف��ر صاح��ب 
ال��ى انتق��اء الالعب��ني املوهوبني من 
الف��روع التس��عة التابع��ة ملرك��زه 
ف��ي محافظ��ات ) النج��ف و ديالى 
وكرب��الء والبصرة وواس��ط و املثنى 
والقادس��ية و ذي ق��ار و ميس��ان ( ، 
واس��تقدامهم ال��ى بغ��داد - بع��د 
احلصول على موافقة أولياء امورهم 
- وإسكانهم في فندق بيت الرياضة 
لغرض اإلشراف املباشر على جميع 
و  الرياضي��ة  حياته��م  مفاص��ل 
الدراسية كونهم موهوبني ويتطلب 
أعداده��م عم��الً مكثف��اً و متابعًة 
مس��تمرًة لش��ؤونهم الس��لوكية 
م��ن قبيل نظ��ام التغذية و الصحة 
خاصة وان املركز الوطني لكرة اليد 
يعدهم للمعترك االس��يوي كهدف 
تكتيك��ي و تصفي��ات كأس العالم 
كه��دف س��تراتيجي يتوج��ب على 

املركز اإلعداد له من االن .
وأوضح ف��ي تصريحات العالم املركز 
الوطن��ي ان هذا املقت��رح يَْصب في 
خدم��ة جمي��ع املراكز ف��ي االلعاب 
املتنوع��ة بتطبي��ق املب��دأ العام مع 
احملافظ��ة على خصوصي��ة االلعاب 
س��واء الفردي��ة او اجلماعي��ة، حيث 
نصت املق��ررات االخيرة التي صدرت 
بع��د  االستش��ارية  اللجن��ة  ع��ن 
اجتماعه��ا الش��هري باملدي��ر العام 
لدائرة ش��ؤون احملافظ��ات واألقاليم 
املرك��ز  مدي��ر  و  املوس��وي  طال��ب 
الوطن��ي بس��ام رؤوف ، نص��ت على 
وجوب االس��تغناء عن ف��روع املراكز 
الوطنية غير الفاعلة في احملافظات 
بحيث يك��ون لكل لعبة أربعة فروع 
اضافة الى املق��ر الرئيس في بغداد، 

االم��ر ال��ذي وض��ع جمي��ع مدي��ري 
املراك��ز بالعاصم��ة في حي��رة كون 
اغلب الف��روع تعمل بصورة طوعية 
دون تخصيص مال��ي ، وتقوم بإعداد 
الالعبني بنحو جيد و تضم كفاءات 
تدريبي��ة أكادميي��ة ورياضية متميزة 
املفاضل��ة  س��يصعب  وبالتال��ي 
بينه��ا ، حيث يع��د كل ف��رع منها 
مكس��باً للمركز االم وليس خسارة 
، واس��تدرك مدي��ر املرك��ز الوطن��ي 
لكرة الي��د ان حل هذه االش��كالية 
يك��ون باعتم��اد العم��ل العم��ودي 
وليس التوس��ع األفقي ، مشيراً الى 
ان أص��ل فك��رة انش��اء فن��دق بيت 
الرياض��ة كان ه��و اول م��ن طرحها 
كمس��تلزم أساس في جناح مشروع 

رعاي��ة املوهب��ة الرياضي��ة ، خاصة 
وان هذه التجرب��ة اي جتميع مواهب 
كرة اليد في بغداد سبق وان طبقت 
ف��ي العراق ع��ام ١٩٨١ حيث تبنتها 
مدرس��ة ك��رة اليد الت��ي كانت اول 
جه��ة تعنى باملوهوبني ف��ي التاريخ 

الرياضي العراقي.
وقال، ان العام��ل االخر الذي يتوجب 
مراعاته من قبل املسؤولني سواء في 
الدائرة او الوزارة هو معاملة امليزانية 
لرعاية  الوطني��ة  للمراك��ز  املالي��ة 
املوهبة باس��تقاللية تامة عن بقية 
مش��اريع الوزارة وعدم املساس بها ، 
للمحافظة على خط س��ير عملية 
إع��داد االجي��ال الرياضي��ة املقبلة ، 
وهو هدف املش��روع املعن��ي بانتقاء 

العناص��ر الت��ي وهبه��ا اهلل قدرات 
ذهني��ة وبدنية متمي��زة عن االخرين 
و توظي��ف هذا التميز و القدرات في 
خدمة مستقبل الرياضات املتنوعة 
، اما عملية نشر هذه اللعبة او تلك 
فهي مس��ؤولية االحتادات املركزية و 
االندية ووزارة التربية و ليس مشروع 

املوهبة الرياضية .
و في مايخص املرك��ز الوطني لكرة 
الي��د اك��د صاحب ان املع��دل العام 
لالعب��ني ضمن املركز ف��ي بغداد هو 
٢٥ العباً ، بعد ان مت تخريج وجبة من 
الالعبني الع��ام املاضي ، الفتاً الى ان 
هذا العدد س��يخضع لشروط فنية 
وضع��ت لفرز الالعبني املؤهلني فعالً 
الحتراف كرة اليد و نكون على قناعة 

تام��ة بذل��ك ، وبالنتيج��ة فالع��دد 
املقبل��ة  املرحل��ة  ف��ي  س��يتقلص 
حيث يعم��ل املركز مبوج��ب مذكرة 
تفاه��م موقعة مع االحت��اد العراقي 
املرك��زي لكرة اليد، و نص��ب اعيننا 
بط��والت االحت��اد االس��يوي ، ويجري 
حالياً في املرك��ز تنضيج جيلني من 
منافس��ات  خل��وض  االول  الالعب��ني 
٢٠١٨ و الثان��ي يع��دون بنحو أعمق 
للتنافس في تصفيات كأس العالم 
٢٠٢٠ ، كون مخرجات املركز هي من 
س��يمثل املنتخب الوطني باللعبة ، 
و بالنسبة للجيل االول يضم املركز 
العب��ني من موالي��د ٢٠٠٠ و ٢٠٠١ و 
ه��ؤالء س��يجري تخريجهم في متوز 
٢٠١٧ ، وسنواصل العمل مع مواليد 

 ٢٠٢٠ ع��ام  حت��ى   ٢٠٠٣ و   ٢٠٠٢
وِف��ي نف��س الوقت جن��ري حتضيرات 
أساس��ية تأسيس��ية على مواليد 
٢٠٠٤ و ٢٠٠٥ وه��م من سيس��تمر 
العم��ل عل��ى اعدادهم للس��نوات 
اخلم��س املقبل��ة ، وهذا ه��و دورنا - 
يضيف ظافر صاحب - املتجسد في 
البحث و اكتشاف املواهب من هذه 
املوالي��د ، و اعداده��م وتخريجهم و 

هكذا دواليك .
كما أشار مدير املركز الوطني لكرة 
الي��د الى جهود أس��رة مرك��زه من 
مدربني والعبني وموظفني خالل العام 
املاضي ف��ي إجناح مش��اركة العبي 
املرك��ز ف��ي التصفي��ات اآلس��يوية 
املؤهلة لكأس العالم والتي أقيمت 
ف��ي البحرين ، وحصل��وا فيها على 
املركز السادس قارياً ، على الرغم من 
الضائقة  التحضيرات بس��بب  فقر 
املالية العسيرة التي مر بها املشروع 
ككل ، فض��الً عن ان من��اذج الالعبني 
ل��م تك��ن مقنع��ة لن��ا كمدربني و 
ادارة للمرك��ز بنس��بة ١٠٠٪  ، ول��م 
يخضع��وا لبرام��ج إع��داد مكثفة 
وعلى وفق ش��روط ومواصفات فنية 
خاصة تتناس��ب مع قوة املنافس��ة 
اآلس��يوية ، وكل ماتق��دم يدفعن��ا 
لتجاوز مرحلة التصنيف الس��ادس 
قاري��اً ، وص��والً ال��ى املرب��ع الذهبي 
للبطولة و ذلك الهدف يتطلب عمالً 
عميق��اً ثاقب النظرة ، وقد ش��رعنا 
باخلط��وة االول��ى في اقام��ة بطولة 
التحرير االولى خالل ش��باط املاضي 
و نخط��ط لتنظيم ثالثة مهرجانات 
اخرى بكرة اليد خالل ٢٠١٧ ، كما ان 
املوضوع على جدول اعمال اجتماعنا 
املقبل م��ع االحتاد العراق��ي املركزي 
باللعبة لتنسيق اجلهود و إجناح هذه 

االستعدادات .

* إعالم املركز الوطني

مدير المركز الوطني بكرة اليد لـ »الصباح الجديد«:

نعمل على تهيئة جيل متميز لتصفيات العالم 2018 و 2020 

لقطة من تدريبات كرة اليد »عدسة: عباس كردي« ظافر صاحب

جانب من البطولة

بمشاركة 12 ناديًا

بغداد ـ رافد البدري*

قاع��ة  عل��ى  اخلمي��س  الي��وم  تنطل��ق 
فن��دق ب��رج الس��الم ببغداد، منافس��ات 
الدرج��ة  اندي��ة  ل��دوري  االول  التجم��ع 
املمتازة بالش��طرجن، ومبش��اركة 12 نادياً 
ميثل��ون خانزاد والرس��يل والبيش��مركة 
والهدف واالتصاالت والقادسية وميسان 
والكهرب��اء  واملهندس��ني  والنعماني��ة 
وعش��تار والقيث��ارة، وقال رئي��س االحتاد 
العراق��ي للش��طرجن ظاف��ر عب��د االمير: 
س��يكون اليوم اخلميس موع��داً النطالق 
التجم��ع االول لبطول��ة اندي��ة الع��راق 
في الس��اعة الواحدة ظه��راً، بعد وصول 
العب��ي االندي��ة والالعبني احملترف��ني، وان 
نظام البطولة يلعب بطريقة الدوري من 
11 جول��ة، اي الكل ضد الكل، وان االندية 
املش��اركة ستلعب في التجمع االول من 

6 جوالت ،حيث تقام اليوم اجلولتني االولى 
والثانية، تعقبها يوم غد اجلمعة اجلولتني 
الثالثة والرابعة، ثم تستانف يوم السبت 
باقام��ة اجلولتني اخلامس��ة والسادس��ة، 
وتس��تكمل اجلوالت الباقية في التجمع 
الثاني الذي س��يقام يوم 23 من شهر اذار 
اجلاري وملدة 3 اي��ام، مضيفا بان البطولة 
معتمدة دولياً حيث سيتم تطبيق جميع 
اللوائ��ح الت��ي وضعه��ا االحت��اد الدول��ي 
للعبة، وستلعب وفق النظام السويسري 
وملرحلة واح��دة،وان زمن املباراة 90 دقيقة 

مع اضافة 30 ثانية لكل نقلة منجزة، 
موضح��اً: ان قانون البطول��ة ينص على 
مش��اركة 12 العب لكل ن��ادي، 6 العبني 
متقدم��ني، والعب��ني اثنني من الش��باب 
دون 20 عاماً،والعبت��ني اثنت��ني، والعب��ني 
م��ن االش��بال دون 12 عام��اً، وان القائمة 
االساس��ية لع��دد الط��اوالت تتكون من 
7 العب��ني، وبواق��ع 4 العب��ني متقدم��ني، 

والعب ش��اب والعبة وش��بل واحد، اي ان 
احلد االعل��ى لالعبني يتكون من 12 العباً، 
واحلد االدنى يكون 7 العبني، كما يس��مح 
لالعب��ني االجانب احملترفني من املش��اركة 
مع انديته��م، وبواقع العب متقدم واحد، 
والعب ش��اب او العبة ش��ابة، مع ش��بل 

واحد،
وب��ني ان اجلولت��ني االول��ى والثاني��ة م��ن 
البطول��ة التي س��تنطلق منافس��اتها 
ي��وم اخلميس وذلك باقام��ة 6 لقاءات في 
كل جول��ة ، حيث يلعب نادي��اً خانزاد مع 
منافس��ه نادي القيث��ارة، ويتقاب��ل نادي 
الرس��يل مع نادي عش��تار، ويتقابل نادياً 
البيش��مركة والكهرب��اء، واله��دف م��ع 
املهندس��ني ، واالتصاالت مع النعمانية، 
واخي��راً القادس��ية م��ع النعمانية،الفتاً 
ال��ى ان مباري��ات اجلول��ة الثاني��ة الت��ي 
س��تقام ي��وم اخلمي��س ايضاً س��تجمع 
القيثارة م��ع ميس��ان،والنعمانية  نادي��اً 

ت  ال تص������ا ال ا و ، س��ي�����ة د لقا ا و
واملهندس��ني،والكهرباء والهدف،وعشتار 
والبيشمركة،وتختتم اجلولة باقامة لقاء 

نادياً خانزاد والرسيل،
اجلولتي����ن  مباري������ات  وتس��تأن��ف 
الثالث��ة والرابع��ة ي��وم اجلمع��ة، حي��ث 
والقيث��ارة،  الرس��يل  نادي��اً  يتقاب��ل 
وعش��تار  والبيش��مرك����ة،  وخان��زاد 
الكهرب��اء،  م��ع  والهدف،واالتص��االت 
واملهندسني مع القادسية، واخيراً يتقابل 
اجلولة  والنعمانية،وف��ي  ميس��ان  نادي��اً 
الرابعة التي حتتضن 6 لقاءات ايضاً، حيث 
يتبارى نادي��اً القيثارة والنعمانية، ويلعب 
ميس��ان مع املهندسني،والقادس��ية مع 
الكهرباء، ويتقابل نادياً عشتار والكهرباء، 
وخان زاد والهدف، واخي��راً تختتم اجلولة 

بلقاء نادياً الرسيل والبيشمركة،

* املنسق اإلعالمي الحتاد الشطرجن

تقرير

اليوم.. بدء دوري أندية الدرجة الممتازة بالشطرنج

لقطة من املنافسات
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تأهل كرة كربالء وميسان لدور
 الثمانية وغياب لمنتخبات بغداد

»الشاطئية« يوّدع تصفيات آسيا بالفوز على قطر

فوز ثاٍن لطائرة الشرطة في »ممتاز النخبة«

»32« الكأس يبدأ في 22 الجاري.. وهادي مدربًا للناشئين

في بطولة الجامعات بكرة القدم



إحدى  مف��ردة "دمبكج��ي" ه��ي 
أشهر املفردات التي كان يتداولها 
مجتمعنا ف��ي العق��ود املاضية.. 
عند توجيه اإلهانة لش��خص ما.. 
وهي من املف��ردات التي تدخل في 
خان��ة التوصيفات الس��يئة التي 
تطلَق على الفرد فيما يُطلق على 
"دمبكجية"  توصي��ف  اجملموع��ة 
وذل��ك عن��د قيامه��م  بفع��ل أو 
تصرف م��ا.. قد يعتق��ده البعض 
ف��ي ذل��ك الزم��ن.. أن��ه يتنافى أو 
الينس��جم مع طبيعة العادات أو 
التقالي��د اجملتمعي��ة أو الدينية أو 
العش��ائرية.. وإذا م��ا أراد أحدهم 
في ذلك العصر االقتراب من أجواء 
عالم الفن أو املوسيقى أو الطرب 
فإنه كان يُنعت ب�� "الدمبكجي" 

!
و"الدمبكجي" تعني عازف اإليقاع 
وحتديداً عازف الطبلة، دمبك: يعني 

طبل... ودمبكجي: يعني طّبال !
أتذك��ر أن أح��د أش��هر املطرب��ن 
ال��ذي  الس��تينيات  حقب��ة  ف��ي 
وحس��ن  بالثقاف��ة  يتص��ف  كان 
املظهروجم��ال اخللق.. قد عش��ق 
فتاة من احلي الذي كنا نقطنه في 
منطقة الكرخ، ومع أن هذا الفنان 
حينم��ا  ش��ريفاً"  "قص��ده  كان 
أراد الدخ��ول من الب��اب وليس من 
الش��باك كم��ا يفع��ل الكثير من 
شباب اليوم.. إال أن طلبه قد رُفض 
م��ن قب��ل "احلج��ي" وال��د الفتاة 
بداعي أن��ه ال يريد تزويج ابنته من 
محاوالته  وفش��لت  "دمبكج��ي" 
وتوسالته ووساطاته.. بثني أهلها 
عن قراره��م.. ألن��ه كان يصطدم 
ف��ي كل م��رة بكتل��ة كونكريتية 
من الرف��ض القاطع له��ذا األمر.. 
بسبب اعتقاد أهل الفتاة بأن زواج 
ابنته��م م��ن ه��ذا "الدمبكجي" 
يجلب لهم عار الدنيا قبل اآلخرة.. 
وانتهت قص��ة مطربنا العاش��ق 
بتزويج حبيبته من ش��خص بدين 
الحتب��ه، وليعيش ه��و بقية عمره 
يلعن الي��وم الذي خاض فيه جتربة 
الغن��اء والط��رب األصي��ل... الذي 
خسر بسببه حبيبته حامالً جرحاً 
نازفاً لقلب موجوع بفقدان حبيته 

اجلميلة !

وهنا أتذكر أيض��ا بأن أحد أقربائي 
ال��ذي كان ميتلك صوت��اً جميالً قد 
ش��ارك في برنامج اله��واة.. الذي 
كان يش��رف عليه حين��ذاك اخملرج 
الراحل كمال عاكف حيث جنح في 
االختبار بامتياز ومت قبوله في فرقة 
اإلذاعة ال��ى جانب الفنانن فاضل 
عواد وسعدون جابر وغيرهم.. وكان 
صاحبنا يذهب الى االذاعة من دون 
عل��م وال��ده، وعندما ظه��ر على 
شاشة التلفزيون باألسود واألبيض 
ألول م��رة وهو ي��ؤدي ببراعة إحدى 
أغنيات الفن��ان الراحل عبداحلليم 
حاف��ظ انتبه إليه بع��ض اجليران.. 
الذين سارعو إلخبار والده بأن ابنه 
ص��ار "دمبكجياً" وعل��ى إثر ذلك، 
تلقى تهديدأ ش��ديد اللهجة من 
والده الذي خّي��ره بن اجلنة والنار.. 
وليحرم بلدنا من موهبة كان ميكن 
أن حت��دث صدى طيب��اً حالها حال 
الكثير من املواهب التي أُجهضت 
وُقتلت في مهدها بسبب العادات 
والتقاليد والوشايات وسوء الظن 

والظنون !
وف��ي أح��د األيام جاءن��ي صديقي 
ال��ذي يعمل مس��ؤوالً إعالمياً في 
إحدى الوزارات ومتحدثاً باس��مها 
وهو يستش��يط غضباً واحلزن بادٍ 

وعندم��ا  محي��اه،  عل��ى 
مستفسراً  س��ألته 
غضبه  س��بب  عن 

وحزنه ؟
أجابن��ي: "ي��ا أخي 

واهلل ل��و مش��تغل 
"دمبكجي" هم أحسن 

من وظيفتي احلالية!
قلت له: معقولة.. ملاذا 
تقول ه��ذا الكالم وأنت 

الذي تفوقت على أقرانك 
طيلة أكثر م��ن عقد من 
الزمن وُعرف عنك مهنيتك 

وحلم��ك ووطنيت��ك... هم 
ش��هرة وهم جنومية.. س��واء 

في الصحافة أوالتلفزيون ؟
 ق��ال: ي��ا ش��هرة ي��ا جنومية يا 
بطيخ.. يا أخي كيف ال أغضب... 
وأوالدي ب��دأوا يوجهون لي اللوم 
ألني ل��م أحَظ بإيف��اد الى خارج 

البل��د.. كبقي��ة املس��ؤولن.. ب��ل 

وصل األمر بأحدهم أن قال لي: بابا 
لو صاير "دمنكجي" مو أحسن من 

شغلتك هذه ؟
أجبت��ه مل��اذا.. وال��كالم لصاحبنا 
؟ ق��ال: إن جارن��ا "صب��اح" يعمل 
طباالً في فرقة موسيقية وال يكاد 
مير ش��هراً حت��ى  يتم أيف��اده الى 
أس��طنبول أو باريس أو أوس��لو أو 
فيين��ا أو القاهرة أو بيروت أو تونس 

أو روما..!
قل��ت لصديق��ي: ل��ك احل��ق في 
م��ا تق��ول.. لك��ن "الدمنكج��ي" 
احلقيقي هو ذلك العازف والفنان 
املاهر الذي ميتع الناس ويُحترم من 
قب��ل اجملتمعات املتحض��رة ، ومن 
الظل��م مقارنته ب��� "دمنكجية" 
الذين  وال��وزارات  الدوائر  وحبربش 
يس��تولون عل��ى كل االمتي��ازات 
واإليفادات فمنهم من صار يعرف 
بي��وت وأب��واب الش��وارع اخللفية 
للعواص��م وامل��دن األوربي��ة أكثر 
م��ن معرفته إلزق��ة وأحياء"بيوت 
الطن" و"الصفائح املعدنية" في 

محافظته !

• ضوء
املواط��ن .. يرق��ص مذبوح��اً من 

األلم!

دمبكجي

عاصم جهاد

رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

صحيفة يومية سياسية مستقلة
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جمال جصاني

بالرغم من األلغام التي مررت بن بنود وفقرات الدستور 
العراقي احلالي، إال أن ذلك ال يلغي حقيقة تقدمه على 
بقي��ة الدس��اتير التي س��بقته، وحجم احلق��وق التي 
تضمنها وكفلها لسكان هذا الوطن الذي ابتلى بلعنة 
فقدان وضياع احلقوق واحلريات. لكننا ما زلنا نعاني من 
ع��دم حتول الكثير من تلك احلقوق الى واقع معاش، فال 
يكفي وجودها نظرياً بن دفتي القانون األساس للدولة 
)الدس��تور( بل حتتاج الى ش��روط ك��ي تصبح حقيقة 
ترافقنا في حياتنا اليومية، وعلى رأس الش��روط؛ وعي 
تلك احلقوق واحلريات، أو كما قال هيغل )احلرية هي فهم 
الضرورة(. ه��ذا الفهم أو الوعي ل��ن نحصل عليه بن 
ليلة وضحاها، أو عبر أس��اليب التهريج وحرق املراحل 
وفق رغب��ات البعض م��ن مغامري ومهرجي املش��هد 
الراه��ن. الوع��ي كما هو مع��روف ميثل جوه��ر ومغزى 
عمليات بناء ونهوض اجملتمعات واألمم، والبناء ليس كما 
الهدم، عملية مريرة تستلزم الكثير من الوقت واجلهد، 
لذل��ك جند الكثير من احلقوق التي تضمنها الدس��تور 
غي��ر مفعلة، أو كما يق��ال مجرد حبر عل��ى ورق. ومن 
األهمية مبكان اإلشارة الى أمور أخرى غير احلقوق، مثل 
املؤسسات والتشكيالت والهيئات احلديثة التي صدرت 
الفرامن بتأسيسها ومنحها الصالحيات الدستورية 
ملمارس��ة وظائفه��ا احليوي��ة، نراها وبالرغ��م من مرور 
أع��وام عل��ى والدتها، ما زال��ت عاجزة ال ع��ن النهوض 
مبس��ؤولياتها وحس��ب بل حتولت الى عبء جديد على 
مش��روع التجربة الدميقراطية الفتي��ة. كل هذا يؤكد 
أهمية االلتفات الى حالة ركود الوعي وضحالته والتي 
ال ميك��ن ألي بدي��ل آخ��ر أن يحل محله، وم��ا محاوالت 
البع��ض لتقدمي أنفس��هم والعناوي��ن الضخمة التي 
وس��موها بها، بوصفهم املنقذ الذي أرس��لته األقدار 
لتفعي��ل "احلقوق التي كفلها الدس��تور" إال وجه آخر 
حملنتن��ا الوطنية وأعراضها املرضي��ة لعقود من اخلنوع 

والركود والتنازل الواسع عن احلقوق. 
إن عملي��ة اس��ترداد احلق��وق وإع��ادة دمجها بش��تى 
جوانب حياتنا اليومية، عملية شاقة وطويلة وال تفك 
طالس��مها تعويذة )حق��وق كفلها الدس��تور( والتي 
أدمن على ترديدها غير القليل من جنوم املشهد الراهن، 
وال س��يما من تقمصته روح الرفيق دميتروف في الوقت 
الضائع..! ما يجري اليوم من ممارسات ونشاطات تدعي 
تفعيلها حلقوقها النائمة بن س��طور الدستور، تصب 
ف��ي الكثير منها في خانة اإلس��اءة لتلك احلقوق التي 
وهبنا إياها الدس��تور اجلديد، وإال كي��ف نقرأ نتائج ما 
متخضت عنه أكثر من خمسة أعوام من االحتجاجات 
والتظاه��رات األس��بوعية املتواصل��ة والت��ي تدع��ي 
مطالبته��ا بالتغيير واإلصالح؛ م��ا التغيير الذي حدث 
وما اإلصالح الذي حصلنا عليه؛ ال ش��يء س��وى إعادة 
اصطفاف وتدوير لنفس القوى واملصالح املهيمنة مع 
شيء من األكسس��وارات والتس��ميات اجلديدة والتي 
ارتف��ع رصيدها في بورصة املزاودات والدقالت الوطنية. 
ال أحد يش��كك بحاجتنا ملواجهة الواقع املزري وحجم 
الفساد الذي بسط هيمنته على تفصيالت حياتنا، عبر 
جميع وس��ائل االحتجاج املكفولة دستوريا وحضارياً؛ 
لك��ن ه��ذا ال يدعونا لتحوي��ل أحد أه��م وأخطر تلك 
احلقوق )حرية التظاهر والتعبير عن الرأي( الى ما يشبه 
قميص عثمان تتلقفه املصالح السياس��ية والفئوية 
والش��خصية الضيقة، لتمري��ر مطالبها البعيدة كل 
البعد عن مشاريع اإلصالح والتغيير التي لم تبدأ بعد 
على تضاريس��نا املنكوبة بوعي تتقاذفه الهلوس��ات 

ودساتيرها وأهازيج قواف��ل ما قبل  الدولة 
احلديثة..

الحقوق وعي

ومضــة

كاريكاتري ـ  عاصم جهاد

بغداد - احالم يوسف:
حينم��ا نتحدث عن امل��رأة، دائما 
م��ا تقفز ال��ى اذهانن��ا جملة ان 
"امل��رأة نصف اجملتمع"، لكن هذا 
للمجتم��ع،  املكّم��ل  النص��ف 
هل منحه النص��ف اآلخر حقه 
ككي��ان مس��تقل؟ ه��ل منحه 
اجملتم��ع احلري��ة الت��ي ه��ي حق 
مكفول لها انس��انيا وربانيا، الن 
اهلل ال يخل��ق عبي��دا، ب��ل خلق 
احرارا، هل اعترف اجملتمع بحقها 
في اختيار كل تفاصيل حياتها، 
م��ن العمل، الى ال��زواج واختيار 
الشريك، وحتى اختيار ما ترتديه، 
هل اس��تطاعت بعد م��رور كل 
هذه االع��وام ان تتمت��ع بحقها 
كانسان حر؟ في االقل في بيتها، 

مع زوجها، واخيها، ووالديها. 
في عيد املرأة آثرنا ان نتعرف على 
النسوة  كيفية استقبال بعض 
لعيده��ن وكيف كان اس��تقبال 

شركائهن في احلياة لهذا اليوم.
عواط��ف عب��د الرحمن موظفة 
ف��ي احدى دوائ��ر الدولة تقول ان 
زوجها ألول مرة يهتم باملناسبة، 
ويش��تري لها هدية، وهي عبارة 
ع��ن "حل��ق ذهب": فرح��ت جدا 
بهديت��ه ليس لقيمته��ا املادية، 
ب��ل لقيمتها املعنوي��ة الكبيرة 
بالنس��بة ال��ي، وألول م��رة هذا 
الع��ام يهتم زوجي بعي��د املرأة، 
فف��ي كل س��نة كان يتهك��م 
نس��اءهم  يهنئ��ون  م��ن  عل��ى 
بعيده��ن، بحجج دائما ما تكون 
الي��وم  لكن��ي علم��ت  واهي��ة، 
م��دى تأثي��ر اجملتم��ع، والصديق، 
املرونة  وقبلها  العامة،  والثقافة 
ف��ي التفكي��ر على ش��خصية 
االنس��ان. ش��كرا لكم، وشكرا 
لزوج��ي، وكل عام وامل��رأة برفقة 

الرجل بألف خير.
حذام يوسف ش��اعرة واعالمية 

حتدث��ت ع��ن امل��رأة بنح��و ع��ام 
والعراقية عل��ى وجه اخلصوص، 
حي��ث وَج��َدت انها كائ��ن اقوى 
بكثي��ر م��ن الرج��ل! ويب��دو ان 
هذا الرأي صادم بعض الش��يء، 
لكنها اوضحت قائلة: من خالل 

جتربت��ي الش��خصية والعام��ة، 
وج��دت ان املرأة متل��ك من القوة 
فامل��رأة  تص��وره،  ميك��ن  ال  م��ا 
حت��ى ببكائها قوي��ة، وقد يكون 
البكاء هو اس��اس تخلصها من 
والذي يتس��بب  املكبوت،  القهر 

النفسية،  واملشكالت  باألمراض 
الت��ي تضع��ف بع��ض االحي��ان 
صاحبها، كل عام واملرأة العراقية 
بخير، وال ميكن ان تكون بخير اال 
اذا س��ّلحت نفس��ها بالثقافة، 
والق��وة ملواجهة كل  واالص��رار، 
فك��ر ال يتوافق م��ع كيانها احلر 
املستقل، ألنها تستحق ان تكون 
في الصدارة ب��كل نواحي احلياة 
جنبا الى جنب م��ع رفيق دربها، 
اما  واخوه��ا، وصديقها،  زوجها، 
بالنس��بة للهدية فقد وصلتني 
ال��ورود م��ن ع��دد م��ن  بع��ض 

االصدقاء، شكرا لهم ولكم.
اخمل��رج االذاعي ن��ؤاس احل��ر هنأ 
امل��رأة العراقي��ة بعيدها وقال: ال 
أس��تطيع ان اصنف املرأة واقول 
انها نصف، او كل اجملتمع، فباملرأة 
والرجل يكون اجملتمع كائنا واحدا 
ضمنيا، فهو ال ميكن ان يكون، او 
يكتمل اال بهما معا، بالنس��بة 

لي فانا كل عام اهدي زوجتي ما 
أستطيع ان أسعدها به، واهدي 
اخوات��ي ايضا هداي��ا متواضعة، 
ألن��ي اعرف ان كل نس��اء الكون 
يبحث��ن ع��ن االهتم��ام املتمثل 
باس��تذكار أي مناس��بة تتعلق 
بهن، احيان��ا اكتفي بدعوة على 
وجبة غداء، او نزهة عائلية، فكل 
ذلك يعني أني لم انس املناسبة 

ألنها تهمني بقدر محبتي لها.
املرأة ال ميك��ن لها ان تكون امرأة 
اال بوجود الرجل، وعكس املعادلة 
ايض��ا صحي��ح، ف��ي عيده��ا ال 
ان نق��ول كل ع��ام  اال  يس��عنا 
والع��راق بنس��ائه، ورجاله بألف 
خي��ر، ونخ��ص بالذك��ر االبطال 
الذي��ن وضع��وا ارواحه��م على 
الى س��احات  واجتهوا  اكّفه��م، 
القت��ال حملارب��ة أش��رس وأعنف 
تنظيم ارهابي، كي يضمنوا لنا 

جميعا حياة حرة كرمية.

ال يمكن Hن يكتمل عيد المرأة من دون الرجل
عيد المرأة بعيون الرجال

واسط - الصباح الجديد:
أقام��ت منظمة "طور الس��نن" إحدى منظم��ات اجملتمع 
املدني في محافظة واس��ط، ندوة ثقافية حول مش��اركة 
املرأة ف��ي االنتخابات، على وفق منظور الن��وع االجتماعي، 
حتت عنوان "املرأة نصف اجملتمع، وش��ريك أساسي في وضع 

القرار"، وكانت بالتعاون مع البيت الثقافي في العزيزية.
 اس��تهلت الن��دوة، الت��ي حضرها عدد م��ن أعضاء اجمللس 
احمللي، ورؤس��اء الدوائ��ر احلكومية، وغي��ر احلكومية، وجمع 
غفير من نس��اء القضاء، مبحاض��رة قدمها حامد الكبجي 
مس��ؤول إعالم مفوضية انتخابات واس��ط، حول مشاركة 

املرأة في االنتخابات، والتي تضمنت عدة محاور.
وأك��د الكبجي عل��ى أن االنتخابات هي أح��دى  أهم ركائز 
الدميقراطي��ة: نحت��اج الى العديد من ال��دورات االنتخابية، 
أو لس��نن طوال لتترس��خ الثقاف��ة االنتخابي��ة، وتكتمل 
قوانينه��ا، وأنظمتها، وتصب��ح ثقافة عامة ل��دى اجملتمع، 
كي تأخذ املرأة دورها في املؤسس��ات التش��ريعية، وح�تى 
التنفيذية، من خالل مش��اركتها الواسعة في االنتخابات، 
فف��ي العراق مثال يح��دد لها كوت�ا نس��ائية ب� "%25" من 
املقاعد الفائزة س��واء في مجلس النواب، أو عموم مجالس 
احملافظ��ات، برغ�م أن بعض الفائ��زات حصلن على مقاعد 
باس��تحقاقهن، وبكل ج��دارة، وليس بالكوت��ا، فمنهن من 
حصلت على أصوات أكثر بكثير من الرجال، وميكن أن تدرس 
هذه احلاالت، وتعمم لتكون أمنوذجاً يحتذى به للمرش��حات 

في الدورات االنتخابية املقبلة.

دورة ثقافية حول مشاركة 
المرأة في االنتخابات في واسط

الصباح الجديد - وكاالت:
بعد أس��ابيع م��ن التكهنات 
ح��ول وضع زواجه��ا، تقدمت 
أخي��راً النجم��ة س��كارليت 
جوهانس��ون بدع��وى ط��الق 
م��ن زوجها الفرنس��ي رومان 

دورياك.
 Page موق��ع  أورد  وق��د 
Six اخلب��ر أم��س ذاك��راً بأن 
محام��ي النجم��ة "جودث 

بوللر"، تقدم بطلب أوراق الطالق 
إل��ى محام��ي "دوري��اك" هارولد 

مايرسون.
املوق��ع اإلخب��اري زع��م أن نهاية 
الزواج ستؤدي إلى معركة حامية 
على حضانة ابنتهما روز البالغة 
ثالث��ة أع��وام، ونقل ع��ن محامي 
"دورياك" قول��ه إنه ينوي االنتقال 
للعيش في فرنس��ا/ وأن السيدة 

جوهانسون تسافر كثيراً.

وق��د ب��دأ الثنائ��ي بالتواع��د في 
مونتانا في األول من تشرين األول 
ع��ام 2012 بع��د والدة طفلتهما 
النجم��ة  رص��دت  وق��د  األول��ى، 
الش��هيرة أخي��راً م��ن دون خ��امت 
زواجها في األش��هر األخيرة، وفي 
كانون األول املاضي أكد أن الثنائي 
انفص��ال بالفعل في ع��ام 2016، 
واتفق االثنان بع��د ذلك أن ميضيا 

كل منهما ألسبوع مع ابنتهما.

سكارليت جوهانسون تطلب 
الطالق رسميًا من زوجها

بغداد - الصباح الجديد:
أق��ام الفن��ان التش��كيلي حي��در 
آذار،  م��ن  اخلام��س  ي��وم  الالم��ي، 
معرض��ه الرابع على قاع��ة البيت 
الثقاف��ي في ال��دورة، وال��ذي حمل 
عن��وان "صرخ��ات". وض��م املعرض 
ثالثا وعش��رين لوح��ة، عبرت عن 
حتدي العراق��ي للصعوبات التي 

متر به.
 وقال الفنان التش��كيلي عادل 
الزيادي عن املعرض "فلس��فة 
حيدر الالمي تعني البساطة، 
ولوحات��ه متت��از بالواقعي��ة، 
من  وملس��ات  والتعبيري��ة، 

التجريدية".
بالفن��ان  الالم��ي  تأث��ر   
التش��كيلي حس��ن عبد 
عل��وان صاحب األس��لوب 
املراح��ل  وع��ن  التعبي��ري، 
الفني��ة الت��ي م��رت على 
جتربته الفنية قال: انه بدأ 

كهاٍو ث��م وصل إلى مرحل��ة االحتراف، 
وأصب��ح ل��ه أس��لوب تكتيك��ي خاص 

ضمن املدرسة التعبيرية.
"الدي��ك"  بعن��وان  لوحت��ه  ش��اركت 
ف��ي ملتق��ى لن��دن للفن التش��كيلي 
عام٢٠١٦، ويعدها أقرب لوحاته، خاصة 
وقد ترش��حت إلى املراكز املتقدمة في 

املسابقة العاملية.

 إح��دى أه��م لوحات��ه املعروضة القت 
إعج��اب جمهور ش��ارع املتنبي، إضافة 
التش��كيلي، وه��ي  الف��ن  إل��ى نق��اد 
"لوحة الصرخة" التي تعبر عن معاناة 
اإلنسان العراقي في وجه الفساد، وهي 
مستوحاة من اآلية الكرمية "يَْوَم تَْشَهُد 
وَأَرُْجلُُهم  وَأَيِْديِهْم  أَلِْس��َنُتُهْم  َعلَْيِهْم 

مِبَا َكانُوا يَْعَملُوَن".

بغداد - الصباح الجديد:
ضمن فعاليات منتدى املسرح 
التجريبي لهذا العام، يحتفي 
اخلمي��س  الي��وم  املنت��دى 
بالفن��ان الكبير فاضل خليل 
في جلس��ة تبدأ في الرابعة 
عصراً وتنتهي في السادسة 

مساًء في مقر املنتدى.
فاض��ل خلي��ل مس��رحي معاص��ر، 
حصل على ش��هادة الدكت��وراه في 
اإلخراج املسرحي والعلوم املسرحية، 
درس ف��ي املعه��د العال��ي للعل��وم 
املس��رحية ف��ي بلغاريا ع��ام 1985. 
ش��غل منصب رَئيس قسم الدراما 

ف��ي إذاعة بغداد عام 1974، وأس��س 
كلية الفن��ون اجلميلة ف��ي جامعة 
احلدي��دة في اليمن عام 1998 1999- 
وكان أول عمي��د له��ا. أَش��رف على 
28 رس��الة ماجس��تير، و25 رس��الة 
دكتوراه، وناقش أَكثر من 45 رس��الة 

ماجستير ودكتوراه. 

منتدى المسرح التجريبي يحتفي بالفنان فاضل خليل

حيدر الالمي يفتتح معرضه التشكيلي الرابع
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