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بغداد - أسامة نجاح:
كش��فت قيادة قوات الرد السريع 
التابعة لقوات الش��رطة االحتادية 
ي��وم أم��س األربعاء ، ع��ن حصول 
اش��تباكات في ح��ي الدندان بأمين 
املوصل بعد تس��لل 50 عنصرًا من 
داعش من املدينة القدمية إلى احلي 
، فيما أعلنت قيادة جهاز مكافحة 
تق��دم  اس��تمرار  عل��ى  االره��اب 
القطع��ات العس��كرية ف��ي حي 
للموصل  األمين  بالساحل  الشفاء 
بعد السيطرة على معظم املباني 

الرئيسة فيه . 
وقال مدير إعالم قوات الرد السريع 
املقدم عبد األمير الزيدي في حديث 
اجلديد‘‘   ‘‘الصباح  خاص لصحيفة 
انه "مت تسلل 50 عنصرا من داعش 
من املدينة القدمية إلى حي الدندان 
لله��رب من تقدم الق��وات األمنية 
وخوفا من قطعاتنا"، مش��يرا الى 
إن "عناص��ر داع��ش تس��للوا عبر 

النهر واختبأوا بني املدنيني". 
الش��رطة  "ق��وات  إن  وأض��اف 
االحتادية متكنت من قتل مجموعة 
ف��ي  وه��ي  وتطويقه��م  منه��م 
ط��ور معاجلتهم" ، الفت��ا إلى إن" 
الس��اعات القليلة املقبلة س��وف 
ينته��ي التعرض بعد محاصرتهم 
من قبل القوات األمنية من جميع 

اجلهات". 
من جانب��ه أكد القائ��د في جهاز 

مكافح��ة اإلرهاب الفري��ق الركن 
عبد الوهاب الس��اعدي اس��تمرار 
تق��دم القطعات العس��كرية في 
بالس��احل األمي��ن  ح��ي الش��فاء 
للموص��ل بع��د الس��يطرة عل��ى 

معظم املباني الرئيسة فيه . 
لصحيف��ة  الس��اعدي  وق��ال 
‘‘الصباح اجلدي��د‘‘ ان قواته فتحت 
خالل العملية مم��رات أمنة إلخراج 
العائ��الت احملاصرة داخ��ل احلي من 

قبل عناصر داعش. 
م��ن جهت��ه أك��د قائد الش��رطة 
االحتادي��ة الفريق رائد ج��ودت، في 
بي��ان له، ي��وم أمس األربع��اء ، في 
بي��ان تلق��ت صحيف��ة ‘‘الصب��اح 
اجلديد‘‘ نس��خة منه إن "الشرطة 
االحتادية نف��ذت عملية تكتيكية 
عش��رات  خالله��ا  اس��تدرجت 
الدواعش من محيط جامع النوري 

باجتاه منطقة الدندان احملررة". 
االحتادي��ة  "الش��رطة  إن  وأض��اف 
أوقعت عناصر داعش اإلرهابية في 
كماش��ة محكمة م��ن القناصني 

والقصف املوجه".
وف��ي س��ياق متص��ل أعل��ن نائب 
رئيس هيئة احلش��د الش��عبي أبو 
األربعاء،  أم��س  املهن��دس،  مهدي 
عن حترير 983 قري��ة و16 ناحية و8 
أقضية في املوصل منذ تأس��يس 

احلشد وحتى اآلن. 
وق��ال املهندس في بي��ان له تلقت 

إن  اجلدي��د‘‘  ‘‘الصب��اح  صحيف��ة 
من��ذ  ح��رر  الش��عبي  "احلش��د 

تأسيس��ه وحت��ى اآلن 983 قري��ة 
وس��ت عش��رة ناحي��ة و ثماني��ة 

اقضية وس��بعة مطارات، وس��بع 
قواعد ومعسكرات فضال عن مدن 

مهمة مثل احلضر". 
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"مكافحة اإلرهاب" يواصل تقدمه في حي الشفاء 
بعد السيطرة على أغلب مبانيه الرئيسة

قوات مكافحة اإلرهاب في حي الشفاء

بغداد ـ الصباح الجديد:
أك��د رئيس ال��وزراء حي��در العبادي، 
العربي��ة  اململك��ة  إل��ى  زيارت��ه  أن 
الس��عودية التي أعلن عنها مؤخرا 
ليس لها عالق��ة باألزمة اخلليجية، 
داخلي��ة  "أصوات��ا"  انتق��د  فيم��ا 
وخارجي��ة ق��ال إنه��ا حت��اول عرقلة 

تقارب العراق مع الدول اجملاورة له.
وقال العبادي خالل مؤمتره الصحفي 
األسبوعي وتابعته "الصباح اجلديد"، 
"لدي دعوة من السعودية منذ سنة 
ونص��ف تقريبا، ومت التمهيد لها من 
خالل زيارة املس��ؤولني السعوديني"، 
الفتا إلى أن "ه��ذه الزيارة ليس لها 

عالقة باألزمة اخلليجية".
وأضاف العبادي أن��ه "عندما نحاول 
التق��دم خط��وة للتقارب م��ع دول 

اجلوار هناك أصوات داخلية وخارجية 
حتاول عرقلة هذا التقارب".

خليجي��ة  إع��الم  وس��ائل  وكان��ت 
أف��ادت، االثن��ني )12 حزي��ران 2017(، 
ب��أن العبادي س��يبدأ زيارة رس��مية 
للس��عودية يلتق��ي خالله��ا امللك 

سلمان بن عبد العزيز.
يذكر أن أزمة دبلوماس��ية نش��بت، 
من��ذ االثن��ني )5 حزي��ران 2017(، بني 
الس��عودية وحلفائه��ا ف��ي اخلليج 
وخارجه من جه��ة، وقطر من جهة 
أخ��رى، إث��ر تصريح��ات ألمي��ر قطر 
متي��م بن حمد آل ثان��ي هاجم فيها 
الس��عودية ونش��رتها وكالة األنباء 
القطري��ة الرس��مية الت��ي قال��ت 
الحق��ا أنه��ا تعرضت الخت��راق وأن 

التصريحات غير صادرة عن األمير.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أكد القيادي ف��ي االحتاد الوطني 
أحم��د  س��عدي  الكردس��تاني 
بيرة،امس األربعاء، اتفاق حزبه مع 
احلزب الدميقراطي الكردس��تاني 

لتفعيل البرملان الكردستاني.
وق��ال بيرة ف��ي مؤمت��ر صحفي 
عقده بأربي��ل وتابعته "الصباح 
الدميقراطي  "احلزبني  إن  اجلديد"، 
الكردس��تاني واالحت��اد الوطن��ي 
الكردس��تاني توصال إل��ى اتفاق 
إقلي��م  برمل��ان  تفعي��ل  بش��أن 
كردس��تان"، موضحا أن "احلزبني 

اتفقا على إدارة اجللس��ة األولى 
م��ن قبل رئي��س البرمل��ان احلالي 
يوس��ف محم��د، وفي اجللس��ة 
رئيس��ا  اختي��ار  يت��م  الثاني��ة 
جدي��دا على أن يك��ون من كتلة 

التغيير".
وأضاف بيرة أنه "مت االتفاق أيضا 
عل��ى عودة وزراء حرك��ة التغيير 
إل��ى أربيل ملمارس��ة مهامهم"، 
مش��يرا إل��ى أن "عملي��ة إجراء 
اإلس��تفتاء حتت��اج إل��ى تفعيل 

البرملان".
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بغداد ـ الصباح الجديد:
ام��س  الداخلي��ة،  وزارة  أعلن��ت 
االربعاء، عن اعتق��ال احد منفذي 
عملي��ة س��طو مس��لح أحدثت 
ضجة في بغداد، فيما اشارت الى 
ان��ه مت قت��ل آخر وص��دور مذكرات 
قبض بح��ق األربع��ة املتبقني من 

افراد العصابة.
وق��ال مستش��ار وزي��ر الداخلي��ة 
وهاب الطائي ف��ي تصريح تابعته 
"الصب��اح اجلدي��د"، ان "الق��وات 
األمنية متكنت م��ن القاء القبض 
على املدعو سعد طالب، الذي هو 

احد اف��راد العصاب��ة التي نفذت 
س��طوا مس��لحا على منزل احد 
املواطن��ني في منطق��ة البيجية 

باملنصور غربي بغداد".
وأضاف الطائي ان "ف��رداً اخراً من 
العصاب��ة ق��د قتل خ��الل عملية 
السطو"، مش��يرا الى ان "مذكرة 
الق��اء قبض صدرت بح��ق األربعة 

املتبقني من افراد العصابة".
ان��ه "س��تتم مالحقتهم  وتاب��ع 
جمي��ع  عل��ى  القب��ض  والق��اء 

املتورطني في تلك العملية".
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العبادي: زيارتي للسعودية
ليست لها عالقة باألزمة الخليجية

"االتحاد والديمقراطي" يتفقان على 
تفعيل برلمان اإلقليم برئاسة جديدة

اعتقال أحد منفذي عملية سطو 
مسلح أحدثت ضجة في بغداد

»الهجرة« تنفي حدوث حاالت
وفاة بين النازحين جراء التسمم

"داعش" يخسر أخطر أسلحته
بالمدينة القديمة في الموصل 23

بغداد ـ الصباح الجديد:
الرقابة  أظه��ر تقري��ر لدي��وان 
ضعف��اً  االحت��ادي،  املالي��ة 
الزراع��ة  وزارة  سياس��ة  ف��ي 
متابع��ة  ف��ي  وتش��كيالتها 
تنفيذ مشاريعها االستثمارية 
للقطاع��ني الع��ام واخلاص ، مما 
أدى إل��ى تأخ��ر وتلك��ؤ العديد 
من هذه املش��اريع خ��الل املدة 
بس��بب   )2015 )2010ولغاي��ة 
ع��دم جدي��ة اع��داد دراس��ات 
اجل��دوى الفني��ة واالقتصادي��ة 

املعدة بهذا اخلصوص.
تنفيذه��ا  نس��ب  بلغ��ت  إذ   
للمشاريع خالل األعوام )2013-

2015( م��ا ب��ني )%57-%45( في 
ظل تذب��ذب واضح ف��ي أعداد 
املش��اريع املنفذة للوزارة خالل 

املدة املذكورة، حسب التقرير.
وأشار التقرير إلى وجود ازدواجية 
ف��ي تنفي��ذ بع��ض مش��اريع 
املوازنة االستثمارية املتشابهة 
املنف��ذة في تش��كيالت الوزارة 
ف��ي  اس��تغاللها  م��ن  ب��دال" 

أكث��ر  مش��اريع إس��تراتيجية 
وج��ود  ع��ن  فض��الً   ، أهمي��ة 
اخلط��ة  تضمنته��ا  مش��اريع 
الزراعة  ملديريات  االس��تثمارية 
ذات  ليس��ت  احملافظ��ات  ف��ي 
ج��دوى اقتصادي��ة األم��ر الذي 
تسبب بعدم االستفادة منها ، 
كما عمل��ت الوزارة على حتويل 
)29( مش��روعاً استثمارياً خالل 
السنة/2014 إلى املوازنة اجلارية 

وانها متوقفة عن العمل.
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بغداد - وعد الشمري:
اته��م ن��واب احلكوم��ة بتعطيل 
23 م��ادة في قانون املوازنة بحجة 
الطعن بدستوريتها أمام احملكمة 
االحتادية العليا، وعدوا االجراء غير 
قانوني لعدم صدور قرار بش��أنها 
حت��ى اللحظ��ة، فيما دع��وا إلى 
احلصول على وثيقة رس��مية من 
مجل��س الوزراء مس��تقبالً تثبت 
موافقت��ه عل��ى أي تعديل يطال 

املوازنة قبل التصويت عليها.
وق��ال النائ��ب ع��ن ائت��الف دولة 

القانون عبد الهادي السعداوي أن 
"احلكومة العراقية عّطلت تنفيذ 
23 م��ادة م��ن املوازنة وه��ي عدد 
بالقلي��ل مقارن��ة مبجموع  ليس 

مواد القانون".
وأضاف السعداوي في حديث مع 
"الصب��اح اجلدي��د"، أن "الذريعة 
جاءت بوجود طعن في دس��تورية 
تل��ك امل��واد مقدم أم��ام احملكمة 

االحتادية العليا".
غي��ر  احلج��ة  "تل��ك  أن  وأك��د 
دستورية، ألن القانون اصبح نافذاً 

بع��د التصويت علي��ه ومصادقة 
رئاس��ة اجلمهوري��ة ونش��ره في 

جريدة الوقائع العراقية".
وأشار السعداوي إلى أن "الطعن 
أمام القضاء الدس��توري ال يخّول 
احلكوم��ة تعطي��ل امل��واد، فق��د 
يصدر الق��رار بالض��د أو مع ذلك 
االعت��راض وال نس��تطيع التنب��ؤ 

مسبقاً بااللغاء".
ودع��ا النائب ع��ن دول��ة القانون 
"احلكومة إلى س��حب اعتراضها 
كونن��ا ق��د دخلنا ف��ي منتصف 

الع��ام، ولم يب��ق الوق��ت الكثير 
امام تطبيق تلك املوازنة".

م��ن  "العدي��د  أن  عل��ى  وش��دد 
املش��اريع ق��د تعطل��ت وكذلك 
ملف التعيينات تأثر بهذا االجراء، 
ونحن ل��م نض��ف عل��ى املوازنة 
مبال��غ جدي��دة ب��ل ناقلن��ا ب��ني 

التخصيصات".
ولفت السعدواي إلى أن "احلكومة 
على اط��الع كامل مبل��ف املوازنة 
التطورات  بجمي��ع  ابلغناها  وقد 
واملناقالت، ولم نخالف الدس��تور 

في االجراءات التي اتبعناها".
إن  بالق��ول  الس��عداوي  وأكم��ل 
"رئيس الوزراء حيدر العبادي لديه 
معلومات مس��بقة عل��ى نتائج 
مباحثاتن��ا حول القان��ون واجرينا 
معه أكثر من لقاء وحصلنا على 
موافقته لتمرير املوازنة بالصيغة 
نع��رف م��ا اس��باب  احلالي��ة وال 
تراجع��ه ع��ن موقف��ه والطع��ن 
فيه��ا بحجة أنها جرت بعيداً عن 

احلكومة".
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الرقابة المالية تؤشر ضعفًا وازدواجية
لدى وزارة الزراعة وتشكيالتها

أكدوا وجود اتفاق مسبق بين مجلس النّواب والوزراء على تعديالت القانون

نّواب: الحكومة تعطل تنفيذ 23 مادة في الموازنة بسبب الطعن بها أمام المحكمة االتحادية

بغداد ـ الصباح الجديد:
كشف الس��فير اإلماراتي لدى 
واشنطن، يوسف العتيبة، عن 
أن الوالي��ات املتح��دة ه��ي من 
حت��د وحتجم من اإلجراءات التي 
ميك��ن أن تتخذه��ا دول اخلليج 

ضد قطر.
وق��ال العتيبة ف��ي تصريحات 
هي��ل"  "ذا  موق��ع  نقله��ا 
األميرك��ي، إن قاعدة "العديد" 
ف��ي  األميركي��ة  العس��كرية 
الدوح��ة، حدت بص��ورة كبيرة 
من اإلجراءات التي كانت ترغب 
دول اخللي��ج أن تتخذه��ا ض��د 

قطر.
أن  اإلماراتي  الس��فير  واقت��رح 
تس��تعمل أمي��ركا قاعدته��ا 
ضغ��ط  كوس��يلة  اجلوي��ة 

سياسي على الدوحة.
ونقل��ت الصحيفة عن مصادر 
اإلمارات��ي،  الس��فير  ق��ول 
"القاعدة اجلوية ضمانة جيدة 
ج��دا ألي ضغ��ط إضاف��ي من 
املمكن أن ينه��ض أحد ما في 

أثناء جلس��ات  الكونغرس في 
ببس��اطة،  ويقول  االس��تماع، 
أتعلمون، رمبا يج��در بنا النظر 

في مسألة نقلها".

وتاب��ع قائ��ال، "إذا أردُت أن أكون 
صادق��ا فأن��ا أعتقد أن س��بب 
عدم اتخاذ إج��راءات ضد قطر 
أقوى وأش��د تأثي��را، يتمثل في 

وجود القاعدة اجلوية".
باس��م  املتح��دث  أن  يذك��ر 
البنتاغ��ون، س��بق وصرح منذ 
أيام عن أن حصار قطر من قبل 

دول اخللي��ج، لم يؤث��ر أو يوقف 
األميرك��ي  اجلي��ش  عملي��ات 
في قاع��دة "العدي��د" اجلوية، 
ولكنه فقط يعي��ق العمليات 
العس��كرية طويلة األجل ضد 

تنظيم "داعش" اإلرهاب.
وأشار العتيبة إلى أنه ال يوجد 
حت��رك  ألي  حالي��ة  احتمالي��ة 

عسكري عربي ضد قطر.
وأوضح قائال "اجتمعت وحتدثت 
األميرك��ي  الدف��اع  وزي��ر  م��ع 
اجلنرال جيم ماتيس أربع مرات 
في األسبوع املاضي، وقدمنا له 
تأكيداتن��ا التامة بأن اخلطوات 
الت��ي اتخذناه��ا ل��ن تؤثر على 
قاعدة "العديد" أو أي عمليات 

تدعم القاعدة أو ترتبط بها".
ومضى بقوله "أما عن اتخاذ أي 
تدابير أخرى إضافية ضد قطر، 
ستكون على األرجح عن طريق 
زيادة الضغوط االقتصادية على 
قطر ما لم تتغير السياسة أو 
جت��رى محادثات تقود إلى تغيير 

السياسة".

اإلمارات تكشف عن دور أميركي لمنع التصعيد ضد قطر
تقريـر

بغداد ـ الصباح الجديد:
انتقد الرئي��س التركي رجب طيب 
إقلي��م  س��لطات  ق��رار  أردوغ��ان، 
كردس��تان إج��راء اس��تفتاء عل��ى 
اس��تقالل اإلقليم، واصفا إياه بأنه 
قرار "خاطئ ويشكل تهديدا" على 

وحدة األراضي العراقية.
وقال اردوغ��ان في كلمة أمام حزبه 
في أنق��رة إن "اتخاذ خط��وة باجتاه 
االس��تقالل في شمال العراق خطأ 
وتهديد لوحدة األراضي العراقية".

وأضاف "لقد دافعنا دائما عن وحدة 

أراض��ي الع��راق وس��نواصل ذلك"، 
الفتا إلى أن إجراء االستفتاء "ليس 

في مصلحة أحد".
موض��وع  يع��د  باحلش��د  قي��ادي 
اس��تفتاء كردس��تان "اس��تغالالً" 

لالنشغال مبعركة املوصل
أنقرة تؤّك��د أهمية وح��دة العراق 
اس��تفتاء كردس��تان "خطأ  وتعد 

كارثيا"
لرئي��س  اإلعالم��ي  املكت��ب  وكان 
الوزراء حي��در العبادي أكد، اجلمعة 
)9 حزيران 2017(، أن العراق يستند 

إلى الدس��تور كمرجعي��ة لتحديد 
العالق��ة ب��ني احلكوم��ة االحتادي��ة 
وإقليم كردستان، مشددا على انه 
ال ميك��ن ألي ط��رف حتدي��د مصيره 

مبعزل عن اآلخرين.
وعق��دت أح��زاب كردي��ة اجتماعا، 
ف��ي   )2017 حزي��ران   7( األربع��اء 
منتجع صالح الدين بأربيل ترأس��ه 
رئي��س إقليم كردس��تان مس��عود 
البارزان��ي وس��ط مقاطع��ة بعض 

القوى السياسية.
تتمة ص3

اردوغان يعّد استفتاء كردستان خاطئ 
ويشكل تهديدًا على وحدة العراق

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن��ت خدم��ات اإلس��عاف 
البريطاني��ة، أن م��ا ال يق��ل 
عن 30 ش��خصاً نقل��وا إلى 
األربع��اء،  املستش��فى،امس 
بع��د أن التهم حري��ق هائل 
برجاً س��كنيا م��ن 27 طابقاً 

غربي لندن. 
وش��ب حريق هائل ف��ي برج 

سكني يتألف من 27 طابقا 
غربي لندن مما أدى إلى إصابة 
ع��دد م��ن األش��خاص، كما 
أعلن��ت ف��رق اإلس��عاف في 

العاصمة البريطانية.
وأف��اد ش��هود عي��ان بأنهم 
سمعوا نداءات استغاثة من 
داخل البرج، الذي يعود تاريخ 

بنائه إلى عام 1974.

للحريق  وأظه��رت مش��اهد 
نش��رت على مواقع التواصل 
الن��ار،  ألس��نة  االجتماع��ي 
وهي تلته��م املبنى بالكامل 

تقريبا.
وأشارت بعض وسائل اإلعالم 
البريطاني��ة إل��ى أن الني��ران 

حاصرت بعض األشخاص.
تتمة ص3

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعل��ن قائ��د الش��رطة االحتادي��ة 
الفريق رائد ش��اكر جودت عن قتل 
اكثر م��ن 1200 عنصر من تنظيم 
داع��ش بينهم قيادي��ون وقناصون 
منذ انط��الق عمليات حترير اجلانب 

األمين من مدينة املوصل.
وق��ال الفريق جودت ف��ي بيان له، 

اطلع��ت عليه "الصب��اح اجلديد" 
ان��ه متّ قتل 27قيادي��ا و214 قناصا 
واستعادة السيطرة على 300كم2 

منذ انطالق معركة امين املوصل.
اكث��ر  قتل��ت  قوات��ه  ان  واض��اف 
م��ن 1000 عنص��را م��ن التنظيم 
املع��ارك  ان��دالع  من��ذ  االرهاب��ي 
ف��ي ش��باط ودم��رت 865 مركبة 

مفخخة واتلفت 780 لغما ارضيا 
.

وتاب��ع الفري��ق ج��ودت ان وحدات 
الش��رطة االحتادي��ة املتوغل��ة في 
حي الشفاء شمال املدينة القدمية 
تواص��ل تقدمه��ا احل��ذر للوصول 

على ضفة نهر دجلة.
داع��ش  تنظي��م  ان  ال��ى  وأش��ار 

لعرقل��ة  القناص��ني  يس��تعمل 
التق��دم وقواتن��ا تس��تولي عل��ى 
مق��اوم  62ورش��اش  ت��ي  دباب��ة 
للطائرات خالل عملية اس��تعادة 

حي الشفاء.
وفي س��ياق آخ��ر ارتك��ب تنظيم 
داع��ش جرمية بش��عة جديدة في 
املوصل باعدام خمسة مدنيني اثر 

محاولة فرار فاش��لة في الساحل 
األمي��ن للمدينة، بحس��ب ما أفاد 

سكان.
وقال السكان في احاديث صحفية 
، إن "داعش أعدم خمس��ة مدنيني 
ف��ي أثن��اء محاولتهم الف��رار من 
منطق��ة املي��دان وس��ط املوصل 
ضم��ن املدين��ة القدمية عب��ر نهر 

دجلة جتاه القوات العراقية".
وترد تقارير على نحو متكرر بقيام 
باع��دام مدنيني  داع��ش  تنظي��م 
او اط��الق الن��ار عليهم ف��ي اثناء 
مناطق  م��ن  الف��رار  محاولته��م 
اخلاضع��ة  االحي��اء  او  املع��ارك 

لسيطرة التنظيم.
تتمة ص3

قائد أمني يعلن مقتل أكثر من 1200 داعشي في أيمن الموصل

السفير اإلماراتي لدى واشنطن يوسف العتيبة

إصابة 30 شخصًا بحريق هائل في "غرينفيل" بلندن

ملحق "       " 
الفن العراقي يعانق االنتصارات 

وينطلق نحو فضاءات التألق
نصير شمة: العمل اإلنساني أقصر طريق لتصحيح التشوه في العالقات

مدرسة الموسيقى والباليه أمنيات أن تكون مدرسة مماثلة لها في الرصافة



شؤون عراقية2

السليمانية ـ عباس كاريزي: 

في مس��ٍع جديد لفك طالسم 
االزم��ة السياس��ية ف��ي اقليم 
كردس��تان وحل عق��دة تفعيل 
برملان كردس��تان املعط��ل بقرار 
حزب��ي من��ذ قراب��ة الس��نتني، 
وانه��اء اجل��دل الدائر ب��ني احلزب 
الدميقراط��ي وحرك��ة التغيي��ر، 
قدم االحتاد الوطني الكردستاني 
االزم��ة  ملعاجل��ة  مقترح��ا 
برملان  تفعيل  واعادة  السياسية 
كردس��تان ليقوم ب��دوره باصدار 
قان��ون يضفي صفة الش��رعية 
عل��ى اس��تفتاء االقلي��م املقرر 

اجرائه في 25 من ايلول املقبل.
االتف��اق الذي توص��ل اليه احلزب 
الوطن��ي  واالحت��اد  الدميقراط��ي 
بعد اجتماع مشترك عقداه في 
مدين��ة اربيل اول ام��س الثالثاء 
عل��ى تفعي��ل برملان كردس��تان، 
يتضمن بحس��ب بالغ للمكتب 
الوطن��ي  لالحت��اد  السياس��ي 
الكردس��تاني، ان يترأس اجللسة 
األولى لبرملان كردس��تان رئيسه 
احلالي الدكتور يوس��ف محمد، 
على ان يتم تغيير هيئة رئاس��ة 
البرمل��ان خ��الل اجللس��ة الثانية 

على ان يكون حلركة التغيير.
واضاف البالغ ان االتفاق يتضمن 
حرك��ة  وزراء  ع��ودة  كذل��ك 
الى استئناف مهامهم  التغيير 

الوظيفية.
حركة التغيير التي حصلت على 
منص��ب رئيس برملان كردس��تان 
بعد ان قامت بتشكيل حكومة 
االقلي��م مع احل��زب الدميقراطي 
ال��ذي فض هذه الش��راكة وقام 
ووزراء  البرمل��ان  رئي��س  بط��رد 
التغيي��ر م��ن حكوم��ة االقليم 
اثر تفاقم ازمة رئاس��ة االقليم، 
اصدر بيانا تلقت الصباح اجلديد 
نسخة منه اعلنت فيه رفضها 
الية صيغة مشروطة يفعل بها 

عمل برملان كردستان.
وقال��ت في البي��ان انه��ا كانت 
تؤكد منذ 12 من ش��هر تشرين 

الثان��ي اكتوبر ع��ام 2015 على 
عم��ل  تفعي��ل  اع��ادة  ض��رورة 
برئاس��ته  كردس��تان  برمل��ان 
ف��ي  ب��دوره  ليق��وم  احلالي��ة، 
السياسية  املش��كالت  معاجلة 
االقتصادية  واالزم��ة  والقانونية 
واملالية، وتابع ان برملان كردستان 
بوصف��ه اعلى س��لطة قانونية 
وتشريعية له احلق في مناقشة 
جميع القضاي��ا التي متس حياة 
املواطن��ني ومس��تقبل ش��عب 

كردستان.
وتابع البي��ان » ان أي آلية العادة 
تطبي��ع االوض��اع عب��ر تفعي��ل 
عمل برملان كردس��تان ش��ريطة 
تغيير رئاس��ته احلالية مرفوضة 
من قبلنا«، الن الس��بب الرئيس 
وراء تعطي��ل عم��ل البرمل��ان لم 
يكن هيئته الرئاس��ية، وامنا كان 
انتهاء مدة والية رئاسة االقليم 
وس��عي البرملان لتعدي��ل قانون 

رئاسة االقليم.
واض��اف البي��ان ل��ذا ف��ان اي��ة 

ال  االوض��اع  لتطبي��ع  خط��وة 
تأخذ في احلس��بان تغيير نظام 
احلكم واج��راء اصالحات جذرية 
في جمي��ع اجمل��االت االقتصادية 
واالداري��ة ومراقب��ة اداء حكومة 
االقليم ل��ن جتدي نفع��اً وتقدم 

حلوالً ملموسة.    
اجلماعة االس��المية اعلنت من 
التي  لاللي��ة  رفضه��ا  جهته��ا 
اقترحها االحت��اد الوطني واحلزب 
الدميقراط��ي، مش��يرة الى انها 
الص��ورة  ه��ذه  ب��ان  التعتق��د 
املقترح��ة العادة تفعي��ل برملان 
كردستان، ان تتمكن من تطبيع 
االوض��اع واعادتها ال��ى نصابها 
الصحيح، النها ال تعير اهتماما 
املواطن��ني  اوض��اع  لتحس��ني 

الصعبة في االقليم.  
وبينم��ا يعق��د اجملل��س القيادي 
لالحت��اد الوطن��ي الكردس��تاني 
الي��وم اخلمي��س اجتماعا مهما 
ملناقشة مسألة تطبيع االوضاع 
ال��ذي  واالتف��اق  السياس��ية 

توص��ل اليه املكتب السياس��ي 
م��ع الدميقراطي الع��ادة تفعيل 
البرملان، ومسألة االستفتاء، قال 
عضو املكتب السياسي سعدي 
بي��رة ان االحتاد الوطني مع اجراء 
االس��تفتاء وفقا لصيغ قانونية 
ودس��تورية، لذا فان ذلك يحتاج 
الى تفعيل عمل البرملان واصدار 

قانون لذلك.
من جهته قال مستش��ار رئيس 
احل��زب  ف��ي  القي��ادي  االقلي��م 
الدميقراط��ي هيمن هورامي الى 
ان حزب��ه اليض��ع خطوطاً حمر 
على مش��اركة حرك��ة التغيير، 
لترأس��ه  ش��رطا  ح��دد  لكن��ه 

مجددا برملان كردستان.
وقال هورامي ف��ي تصريح ملوقع 
كردس��تان24 »ف��ي ح��ال مدت 
حرك��ة التغيي��ر يده��ا، وكانت 
ف��ي  ومس��اعدا  داعم��ا  طرف��ا 
إجناح مش��روع االس��تفتاء على 
فلي��س  كردس��تان،  اس��تقالل 
هناك أي خطوط حمر من قبلنا 

في التعامل معها«.
بدوره اك��د رئيس كتل��ة حركة 
التغيي��ر في برملان كردس��تاني، 
ان اول مه��ام برمل��ان كردس��تان 
في حال اعادة تفعيله س��تكون 

تعديل قانون رئاسة االقليم.
جمي��ع  ان  مجي��د  واض��اف 
املتوقعة العادة  الس��يناريوهات 
تفعيل البرملان تهدف للتغطية 
رئاسة  على مش��كلة كرس��ي 
يش��غله مسعود  الذي  االقليم 
بارزان��ي، مضيف��ا ان االزم��ة في 
االقليم ليس��ت برملان كردستان 

وامنا هي رئاسة االقليم.   
وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي 
ق��د وج��ه دع��وة جلمي��ع القوى 
واالطراف السياس��ية في اقليم 
كردس��تان للح��وار املفتوح في 
بغ��داد بهدف معاجل��ة القضايا 
واملسائل العالقة وفقا للدستور 

والشراكة الوطنية.
املؤمت��ر  ف��ي  العب��ادي  واض��اف 
الصحف��ي االس��بوعي »نحترم 

حل��م األخوة الك��رد في التطلع 
لإلس��تقالل، إال انن��ا نعيش في 
وطن واحد، وهم شركاء معنا في 
هذا الوطن، لدينا دس��تور وبرملان 
احت��ادي وحكوم��ة إحتادية، لذلك 
اعتقد ب��أن االس��تفتاء في هذا 
الوق��ت غير موفق وغير صحيح، 
واذا كان احلديث يدور حول وجود 
مش��كالت بني اإلقلي��م وبغداد، 
فأن��ا أؤكد بأن هناك مش��كالت 
أكثر تعقيداً ف��ي داخل اإلقليم 

نفسه«.
واش��ار العبادي ال��ى أن الذهاب 
ال��ى اس��تفتاء اإلس��تقالل قد 
يؤدي الى تعقيد املشكالت أكثر 
وأكثر، موجها دع��وة الى القوى 
السياسية لزيارة بغداد للجلوس 
واحل��وار حل��ل جميع املش��كالت 
بني اربيل وبغ��داد، واردف »فنحن 
جميع��اً ف��ي ح��دود بل��د واحد، 
ونستطيع جتاوز هذه املشكالت، 
مثلما تعاوّنا ومتكنا من االنتصار 

على تنظيم داعش«.

التغيير والجماعة اإلسالمية يرفضان
مقترحًا جديدًا إلعادة تفعيل برلمان كردستان  

أكدت أنه يأتي للتغطية على أزمة رئاسة اإلقليم د. علي شمخي

في مثل هذه االيام قبل ثالث س��نوات خذل مس��ؤولون 
سياس��يون وعس��كريون عراقي��ون وطنه��م وفرط��وا 
باالمان��ة وفضل��وا اخليان��ة على الش��جاعة وس��محوا 
لعصابات تنظيم داع��ش باحتالل محافظة نينوى ثاني 
اكبرمحافظ��ات الع��راق  في العاش��ر من حزي��ران عام 
2014.. وفي الوقت الذي يقترب اجليش العراقي والقوات 
املساندة له من شرطة احتادية ،وحشد شعبي وعشائري 
م��ن اكمال حتري��ر مدينة املوص��ل وانهاء حقبة س��وداء 
س��فكت فيها دماء االبرياء وسبيت فيها نساء االقليات 
وهجرت وتش��ردت م��ن ورائها االف العائالت لن ينس��ى 
العراقي��ون اولئ��ك الذين س��محوا له��ذا االنهيار وهذه 
االنتكاسة في التمدد ليصل عند حدود العاصمة بغداد 
ومايوجع القلب هو االستخفاف والتسويف الذي احاط 
مبلف س��قوط املوصل والتواطؤ الكبير الذي تكافل فيه 
املنهزمون واستماتوا في دفع التهم عنهم ومحاولتهم 
ايه��ام املاليني م��ن ابناء الش��عب العراق��ي واالدعاء بان 
ماج��رى وماحصل ف��ي املوصل هو قضاء وق��در ..!! وفي 
اس��تعادة س��ريعة لتلك االيام الصعب��ة الميكن اغفال 
الفش��ل الكبير الذي تناوب على صنع��ه قادة في اعلى 
هرم السلطة السياس��ية وقادة عسكريون ومسؤولون 
في االدارة احمللية حملافظة نينوى وشيوخ عشائر حلق بهم 
برملاني��ون وقضاة ومحققون ل��م يصدقوا في نطق احلق 
ولم ميتلكوا الش��جاعة في االشارة الى من كان السبب 
بهذا اخلسران املبني ..واذا كانت اخليانة في املوصل جرمية 
بح��ق الوط��ن فأن ترك املش��تركني في ه��ذه اجلرمية من 
دون محاكمة او حس��اب جرمية اكبر ستشجع وتسمح 
الخري��ن بالتفريط واالنغماس في وح��ل اخليانة واخلذالن 
وفي امم اخرى حتيا فيها قيم  العدل وتسمو فيها الوطنية 
وتغيب فيها مظاهر الظلم الميكن ان يفلت اجملرمون في 
مثل هذ االفعال من قبضة العدالة وان فلتوا سيكونون 
مذمومني ومدحورين والحاضر لهم او مستقبل بني ابناء 
شعبهم وماحصل في العراق ومازال يحصل ان املتهمني 
بجرائ��م املوص��ل واملتهم��ني بجرمية س��بايكر مايزالون 
طلق��اء واالدهى واالمر ان بعضه��م يطل علينا بني حني 
وحني آخر على شاش��ات التلفزة يحلل االحداث ويجلس 
مجال��س الفض��الء ويتمت��ع بالعناوين واالمتي��ازات وان 
كل االدعاءات وماقيل ع��ن اجملالس واللجان  التحقيقية 
التي شكلها البرملان وشكلتها احلكومة التعدو كونها 
تخديراً وتبريداً مللف س��اخن وجرح نازف نستعيد ذكراه 
االليمة في كل مش��هد وصورة عن الضحايا الش��باب 
في قاعدة س��بايكر وفي كل نحيب البائهم او امهاتهم 
وحلمه��م بعودة ابنائه��م احياء او ام��وات وبالرغم من 
مرور ثالث سنوات على هذه اجلرمية مايزال العدل مفقوداً 

ومايزال اجملرمون طلقاء ...!!

أسوأ أنواع الظلم اإلدعاء بأن هناك عدالً. - أفالطون

وما يزالون طلقاء !  

تقـرير

ستيفن دينان*
ترجمة: حسين محسن

األميركي  الش��يوخ  توصل مجلس 
الى اتف��اق بني احلزب��ني اجلمهوري و 
الدميوقراطي حول جولة جديدة من 
العقوبات ضد روس��يا، وهي خطوة 
من احملتم��ل أن جتبر الرئي��س دونالد 
ترامب على التوقيع على العقوبات 
او اس��تعمال حق الفيتو على إجراء 

لم يقل أنه يؤيده.
العقوب��ات ه��ي رد عل��ى بعض من 
التصرف��ات الروس��ية، مب��ا في ذلك 
تدخلها في االنتخاب��ات االميركية 
ع��ام 2016 و االنخ��راط ف��ي احلرب 

السورية و غزو القرم.
وفى توبيخ للرئيس اتفق املفاوضون 
اإلضافي��ة  العقوب��ات  أن  عل��ى 
املفروضة على روسيا ستحظر على 
الرئي��س ان يرفعها من دون موافقة 

الكوجنرس.
إضاف��ة ال��ى ذلك، فان ه��ذا االجراء 
ويضع  احلالي��ة  العقوبات  س��يقنن 
قيودًا اقتصادية جديدة في محاولة 
للتسبب بضرر اقتصادي ألفراد روس 
محددين و كذلك اإلضرار باالقتصاد 

الروسي.
وسيتم فرض عقوبات على احلكومة 
الروسية التي تقوم بانتهاك حقوق 

اإلنسان، وتساند نظام بشار األسد 
في س��وريا، و ستش��مل العقوبات 
كذل��ك كل م��ا يس��ند منظوم��ة 
الدفاع الروسي واالستخبارات. كما 
س��تفرض عقوب��ات إضافي��ة على 
صناعات محددة، مبا في ذلك صناعة 
التعدين والشحن والسكك احلديد 

في البالد.
وقال تش��وك ش��ومر، زعيم األقلية 
في مجلس الش��يوخ، في بيان له: » 
انه من خالل تقنني العقوبات احلالية 
واملطالبة مبراجع��ة الكونغرس ألي 
ق��رار بإضعافه��ا أو رفعه��ا، فإنن��ا 
سنضمن أن تواصل الواليات املتحدة 
معاقبة الرئيس بوتني على إجراءاته 
املتهورة واملزعزعة لالستقرار«. و »إن 
أيضاً  االضافية سترسل  العقوبات 
بيان��اً قوياً و مؤيداً م��ن قبل احلزبني 
الدميوقراط��ي و اجلمهوري لروس��يا 
وأي دولة أخرى قد حتاول التدخل في 

انتخاباتنا بأنها ستعاقب.
وسوف يتم تعليق هذا اإلجراء على 
مش��روع قان��ون أكب��ر س��يتضمن 
فرض عقوب��ات جديدة أيض��اً على 
ايران، وه��و ما دعمه الرئيس ترامب. 
وإذا ما مرر التعديل تصويتا إجرائياً 
صب��اح أم��س االربعاء ف��إن مجلس 
الش��يوخ ميكن��ه التصوي��ت عليه 
الي��وم اخلمي��س. ومن ث��م يجب أن 
يوافق علي��ه مجلس النواب قبل أن 

يصل إلى مكتب الرئيس.
واعل��ن زعيم االغلبي��ة في مجلس 
الش��يوخ ميتش ماكونيل اإلسبوع 
املاض��ي ان��ه يؤي��د ع��رض قائم��ة 
العقوبات املفروضة على روسيا على 

اعضاء مجلس الش��يوخ املعنيني و 
الذين لهم تأثير، و إن املسؤولني عن 
والعالقات  املصرفية  العالقات  جلنة 
اخلارجية قد ب��دأوا في التوصل الى 

اتفاق حول تدبير معني.

و ق��د كان البي��ت األبي��ض صامتاً 
حول االقتراح ولم يوضح املسؤولون 
االداريون عن املوقف الرس��مي حول 
ه��ذا الش��أن. وق��ال وزي��ر اخلارجية 
االميرك��ي ريك��س تيلرس��ون ف��ي 

العقوب��ات  ان  ابري��ل   / نيس��ان 
الروس��ية احلالية »س��تبقى« حتى 
تتخلى الب��الد عن الس��يطرة على 
شبه جزيرة القرم. لكن إدارة ترامب 
أبدت عالق��ات أكثر قوة م��ع بوتني، 
لدرج��ة أن��ه ناق��ش اع��ادة الروابط 
واحتمال  روس��يا  مع  الدبلوماسية 
تخفيف العقوب��ات املفروضة على 

صناعة النفط الروسية.
وقد أش��ار ترامب إلى أنه متشكك 
في فرض عقوب��ات إضافية، ورفض 
االتهام��ات بالتدخ��ل الروس��ي في 
االنتخاب��ات االميركي��ة. وف��ى يوم 
اجلمع��ة املاض��ي، ق��ال ترام��ب عن 
التحقيقات حول التدخل الروس��ي 
في حملته االنتخابية، إنها »ذريعة 
الذي��ن  الدميوقراطي��ني  قب��ل  م��ن 
خسروا في االنتخابات التي يعتقد 
البعض أنهم كان م��ن املفروض أن 

ينتصروا بها«.
و قال السيناتور اجلمهوري ليندسي 
كراه��ام »أعتقد أن الرئيس قد دمج 
ش��رعية انتخاب��ه م��ع مش��اركة 
روس��يا، ولم يق��ول أح��د - إنه ربح 
بنح��و عادل – و أن الروس قد تدخلوا 

و غيروا النتيجة فعال«. 
وكان بع��ض اجلمهوريني، مبن فيهم 
الس��يناتور بوب كورك��ر، وهو أيضا 
اخلارجي��ة،  الش��ؤون  جلن��ة  رئي��س 
كانوا متش��ككني في املضي قدما 

بالعقوبات الروسية. وقال السيناتور 
جي��ف فليك م��ن اريزونا االس��بوع 
املاض��ي ان مجلس الش��يوخ يجب 
ان يعطي ترامب »مزيدا من الوقت« 
قبل دف��ع العقوبات ولك��ن العديد 
من اجلمهوري��ني أرادوا املضي قدما. 

ودعم تقدم العملية بسرعة.
و قد راهن ماكوني��ل، الذي اعتاد أن 
يشكك بروس��يا و ينتقدها بشدة، 
على ه��ذا االجراء االس��بوع املاضي 
قبل أن يتم التوصل الى اتفاق، قبل 

مؤمتر االميان واحلرية في واشنطن. 
وقال ماكونيل ف��ي قائمته اخلاصة 
باإلجنازات »س��نمرر قريب��ا عقوبات 
جدي��دة مهم��ة ج��دا عل��ى اي��ران 

وروسيا«.
وق��ال الزعم��اء الدميقراطيون انهم 
لن يؤيدوا مش��روع قانون العقوبات 
االيرانية اال اذا كانت هناك عقوبات 

صارمة ضد روسيا.
من جانبه قال السيناتور تيم كاين 
وزميل هيالري كلينتون في الترشح 
للرئاس��ة »أعتق��د أن��ه م��ن اجليد 
حقا القي��ام بهكذا أم��ر«،. واضاف 
»س��يكون من الض��روري أن نفرض 
عقوبات على دول��ة تهدد االمن في 

املنطقة«.

* عن واشنطن تاميز

من المتوقع أن ينقض ترامب هذه اإلجراءات

مجلس الشيوخ األميركي وعقوباته الجديدة على روسيا

جانب من اجتماعات »التغيير« واجلماعة اإلسالمية

»التغيير«: إن أي 
آلية إلعادة تطبيع 
األوضاع عبر 
تفعيل عمل برلمان 
كردستان شريطة 
تغيير رئاسته الحالية 
مرفوضة من قبلنا
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بغداد ـ الصباح الجديد:
بغ��داد عطوان  كش��ف محافظ 
العطواني، عن قرب فتح مجاالت 
واس��عة لالستثمار في العاصمة 
أه��م  دع��وة  خالل��ه  م��ن  يت��م 
الش��ركات واملس��تثمرين، سعيا 
لفتح باب التعاون والتنس��يق بني 
االستثمارية  والشركات  احملافظة 
الرصينة في اجمل��االت كافة، إلجناز 

املشاريع الكبرى".
وذك��ر بيان ملكتب��ه اطلعت عليه 
"الصب��اح اجلدي��د"، ان العطواني 
"استقبل في مكتبه وفد شركة 
هان��وا الكوري��ة املنفذة ملش��روع 
بسماية الس��كني، اذ قدم الوفد 
الضيف عرضا عن مستوى االجناز 
املتحقق على ارض املش��روع كما 
مت مناقشة املش��اريع اخلاصة بها 

م��ن اجل ضم��ان توفي��ر اخلدمات 
للمواطن��ني، مش��دداً  والس��كن 
على ضرورة تطوير سبل التسويق 
للوحدات السكنية ، لضمان ادارة 

ناجحة خلدمتها".
العطواني عل��ى "ضرورة  وش��دد 
تعاط��ي جمي��ع املؤسس��ات مع 
املستثمرين وفق قانون االستثمار 
مع إعطاء مرونة في التعامل من 

اج��ل اجناح اخلطط االس��تثمارية 
املقبلة والنهوض بالواقع اخلدمي 

والعمراني في العاصمة".
بغ����داد "تقديره  وابدى محافظ 
ملستوى االجناز املتحقق باملشاريع 
والتزام الشركة بتنفيذها، مؤكداً 
املشاريع االستثمارية احلل األمثل 
للكثير من املش��اكل الس��كنية 

والصحية واالقتصادية".

بغداد ـ الصباح الجديد:
واملهجرين  الهج��رة  وزي��ر  أكد 
األربعاء،  محمد،امس  جاس��م 
أنه لم يتم تس��جيل اية حالة 
وفاة بني النازح��ني جراء حاالت 
التس��مم االذي شهده مخيم 

للنازحني في منطقة اخلازر.
وقال محمد في مؤمتر صحفي 
عقده باخمليم وتابعته »الصباح 

اجلدي��د« ان��ه »لم تس��جل أية 
حاالت وفاة ب��ني النازحني جراء 
حاالت التس��مم التي شهدها 
مخيم حسن ش��ام«، مبينا ان 
مغلوطة  تصريح��ات  »هن��اك 

بشأن وفاة النازحني«.
وأضاف محمد أن »الوزارة تواجه 
ضغطا شديد لتوفير اخلدمات 
النازحني  أعداد  إرتفاع  بس��بب 

من الس��احل األمين التي بلغت 
ن��ازح«،  أل��ف   690 أعداده��م 
بحاجة  »اخمليمات  إلى  مش��يرا 
إلى خدمات أكثر خصوصا في 

مجال املياه والكهرباء«.
تب��ذل  »احلكوم��ة  أن  وتاب��ع 
لتحس��ني  كبي��رة  جه��ودا 
أوضاع النازحني«، مش��يدا في 
الوقت نفس��ه ب�«دور حكومة 

ملس��اعدة  كردس��تان  اقلي��م 
النازحي�ن«. 

الصح��ة  وزارة  واعلن��ت 
ومس��ؤولني محلي��ني في وقت 
س��ابق، عن وفاة طف��ل وامراة 
حس��ن  مخي��م  ف��ي  نازح��ة 
ش��ام جراء إصاب�ة املئ�ات من 
النازحني بالتسمم في منطقة 

اخلازر.

محافظ بغداد يعلن دعوة أهم الشركات العالمية 
لالستثمار في العاصمة

»الهجرة« تنفي حدوث حاالت
وفاة بين النازحين جّراء التسمم



بغداد – انفجار يدوية 
ذكر مصدر امني في الش��رطة العراقية 
ام��س األربع��اء، ب��أن عنصرا س��ابقا في 
الصحوة وثالثة من أفراد أس��رته أصيبوا 

جراء انفجار قنبلة يدوية جنوبي بغداد.
وق��ال املص��در إن "مس��لحني مجهولني 
أقدم��وا، ظه��ر ي��وم ام��س ، عل��ى رمي 
قنبل��ة يدوية عل��ى منزل عنصر س��ابق 
في الصحوة مبنطق��ة البوعيثة التابعة 
لل��دورة جنوب��ي بغ��داد، م��ا أس��فر عن 
إصابته وثالث��ة من أفراد أس��رته بجروح 

متفاوتة".

ديالى – اشتباكات مسلحة 
اف��اد مصدر محلي ف��ي محافظة ديالى 
امس األربعاء، ب��ورود أنباء تفيد مبقتل ما 
يدعى بأمير "داعش" في حوض السعدية 

متأثرا بجروح أصيب بها ش��مال شرقي 
احملافظة.

وق��ال املصدر الذي طلب عدم الكش��ف 
عن اس��مه هن��اك أنب��اء مؤك��دة تفيد 
مبقت��ل ما يدع��ى أمير حوض الس��عدية 
في تنظيم داعش متأث��را بجروح أصيب 
بها خالل مش��اركته ف��ي الهجوم على 
نقط��ة أمنية للجيش ف��ي محيط قرية 
ربيع��ة ق��رب ناحية الس��عدية، )60 كم 
شمال ش��رق بعقوبة( ، أن "داعش تفاجأ 
ب��رد قوي م��ن قبل اجليش عل��ى هجومه 
وتعرض املنفذين إلصابات مباش��رة قبل 
هروبه��م الى عمق ت��الل حمرين القريبة 

من منطقة الهجوم" .

كركوك – عملية امنية 
اعلن مدير ش��رطة االقضي��ة والنواحي 
في كركوك العميد س��رحد ق��ادر امس 

االربعاء اعتقال س��تة من املشتبه بهم 
في عملية أمنية جنوبي احملافظة.

وق��ال العميد قادر  إن "قوة من ش��رطة 
االقضي��ة والنواح��ي واالس��ايش نفذت، 
فجر يوم امس عملية أمنية في منطقة 
الصي��ادة جنوب��ي كرك��وك، ومتكنت من 
خاللها اعتقال ستة من املشتبه بهم"، 
مبيناً أن "العملي��ة جرت وفق معلومات 

استخبارية دقيقة".

واسط – اعتقال مطلوب 
مديري��ة  ف��ي  امن��ي  مص��در  كش��ف 
االستخبارات العس��كرية امس االربعاء 
انه��ا اعتقل��ت مطلوبا "خطي��را" كان 
ينتحل صفة أمنية في محافظة واسط 

جنوبي البالد.
وأوض��ح املصدر االمني ال��ذي طلب عدم 
الكشف عن اسمه ان مفارزها في قيادة 

عمليات الرافدين وبالتعاون مع الوكاالت 
االمني��ة ف��ي القيادة ألق��ت القبض في 
س��يطرة الل��ج مبحافظة واس��ط على 
"إرهابي خطي��ر" ينتحل صف��ة أمنية ، 
مضيف��ا أن املعتقل "مطل��وب للقضاء 
في محكم��ة جنايات كرب��الء وفق املادة 
1/4 إره��اب لقيامه بعمليات إرهابية في 

أماكن مختلفة". 

صالح الدين – ضربات جوية 
اكد مصدر امني في ش��رطة محافظة 
صالح الدي��ن امس االربع��اء، بأن تنظيم 
"داعش" ش��ن هجوماً على محور قضاء 
طوز خوماتو ش��رقي احملافظة، فيما اكد 
ان طي��ران التحالف نفذ ضربات متعددة 

استهدف عناصر التنظيم.
وق��ال املصدر الذي طلب عدم الكش��ف 
ع��ن اس��مه ان "عناصر تنظي��م داعش 

هاجموا، فج��ر يوم ام��س ، محور قضاء 
ط��وز خورمات��و )٤٥ ك��م ش��رقي صالح 
الدين(، حيث تصدت قوات البيش��مركة 
بصف��وف  خس��ائر  واوقع��ت  للهج��وم 
التنظيم ، مضيف��ا ان "طيران التحالف 
شن ضربات متعددة استهدفت جتمعات 
داع��ش، وان تعزي��رات عس��كرية وصلت 
لقوات البيشمركة من اجل توفير الدعم 

العسكري في محور القضاء". 

النجف – خطة امنية 
اعل��ن مص��در امني في مديرية ش��رطة 
محافظ��ة النجف االش��رف واملنش��آت 
ام��س االربع��اء عن قي��ام مديرها بجولة 
لإلطالع عل��ى تطبيق اخلطة األمنية في 

املناطق املهمة.
وقال املصدر االمني الذي رفض الكشف 
عن اس��مه أن مدير الشرطة أجرى جولة 

في املدينة القدمية وتقاطع شارع املدينة 
القدمية وتقاطع احلامية القدمية بالقرب 
من حي االنصار وتقاطع الكراج الشمالي 
، مبينا أن اجلولة الليلية جاءت لإلش��راف 
على تأمني احلماي��ة الالزمة للمحافظة 
وتطبي��ق اخلطة األمني��ة وتهيئة جميع 
اخلط��ة  إلجن��اح  والدع��م  املس��تلزمات 

األمنية. 

نينوى – قصف جوي 
كش��ف مص��در محل��ي ف��ي محافظة 
نين��وى ام��س االربع��اء ان الق��وة اجلوية 
العراقي��ة دمرت ثالثة معام��ل لتفخيخ 

العجالت في قضاء تلعفر غرب املوصل.
وذك��ر املص��در الذي رفض الكش��ف عن 
اس��مه ان "قيادة القوة اجلوية واس��تناداً 
ملعلومات دقيقة من خلية اس��تخبارات 
وأم��ن قي��ادة عملي��ات قادم��ون يانينوى 

التابعة للمديرية العامة لالس��تخبارات 
واالمن، نفذت عدت ضربات جوية ناجحة 
دم��رت من خاللها ثالثة معامل لتفخيخ 

العجالت في قضاء تلعفر".

البصرة عملية استباقية 
أعلن محافظ البص��رة ماجد النصراوي 
ام��س االربع��اء ع��ن إس��تنفار لالجهزة 
األمنية اثر معلوم��ات تفيد بنية عناصر 
اس��تهداف  االرهاب��ي  داع��ش  تنظي��م 

احملافظة بعجالت ملغمة وانتحاريني.
االجه��زة  ان  النص��راوي  احملاف��ظ  وق��ال 
االمني��ة االس��تخباراتية نش��رت قواتها 
في عموم احملافظة حتسباً حلدوث اي خرق 
خالل ما تبقى من ايام شهر رمضان فيما 
وصف س��ير تلك اخلطة باجليد ، مش��يرا 
الى إعداد خطة أمنية أخرى خاصة بأيام 

عيد الفطر. 

انفجار قنبلة يدوية في منطقة الدورة جنوبي بغداد * مقتل أمير إرهابي في حوض السعدية شمالي بعقوبة 
الطيران يستهدف أوكار داعش شرقي صالح الدين * تدمير 3 معامل لتلغيم العجالت غربي الموصل

3 شؤون عراقية

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن��ت املديرية العامة لتربي��ة نينوى، عن البدء 
بتوزيع رواتب ش��هري نيس��ان وايار ملنتس��بيها، 

مشيرة الى ان حركة توزيع الرواتب مستمرة.
وقالت املديرية في بي��ان اطلعت عليه "الصباح 
اجلدي��د" ان "وزارة التربية تف��ي بوعودها بايصال 
رواتب منتس��بي نين��وى إليهم وداخ��ل املناطق 
الروات��ب  توزي��ع  "حرك��ة  ان  مبين��ة  احمل��ررة"، 

مستمرة".
واضافت ان "التوزيع س��يكون في قاعة النشاط 
املدرس��ي"، داعية املش��مولني ال��ى "مراجعتها 

واستالم رواتبهم منها .
وتابع��ت ان "األقس��ام املش��مولة بالتوزيع هي 
الداخل ثان��وي/ ابتدائي، وتلكيف ثانوي/ ابتدائي، 
واحلمداني��ة ثان��وي/ ابتدائ��ي، وتلعف��ر ثان��وي/ 

ابتدائي".
وصوت مجلس الوزراء، على إطالق رواتب موظفي 
محافظة نينوى الذي��ن مت تدقيقهم أمنيا، فيما 
ق��رر ص��رف مس��تحقات س��ائقي الش��احنات 
الذين يعمل��ون مع القوات األمنية وش��مولهم 

باخلطورة.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن��ت املنظم��ة الدولية للهج��رة إن أكثر من 
25 ال��ف فرد نزح��وا من غرب املوص��ل في األيام 
اخلمس��ة األخيرة وحدها مع إقت��راب القتال بني 

داعش والقوات العراقية من املدينة القدمية.
وذك��ر بي��ان ليونامي ف��ي الع��راق اطلعت عليه 
"الصب��اح اجلدي��د" "يعتق��د أن ما يق��در بنحو 
هن��اك،  عالق��ني  يزال��وا  ال  ش��خص   118,000
وأََن نس��بة كبيرة م��ن أولئك الهارب��ني هم من 

األطفال".
وأض��اف "ف��ي موق��ع الط��وارى ال��ذي أنش��أته 
املنظم��ة الدولي��ة للهج��رة في مط��ار القيارة 
يش��كل األطفال 28 الف��اً و387 طفالً من أصل 
49 ألفاً من االفراد النازح��ني داخلياً" مبينا "في 
موق��ع حاج عل��ي وهو موق��ع الط��وارىء الثاني 
الذي أنش��أته املنظمة الدولية للهجرة يشكل 
األطف��ال 20390 م��ن أص��ل 34561 م��ن األفراد 

النازحني داخلياً".
وتق��در املنظمات اإلنس��انية بحس��ب البيان أن 
"حوالي %55 من النازحني داخلياً في املوصل هم 

من األطفال".

توزيع رواتب منتسبي 
تربية الموصل

نزوح جديد لـ 25 ألف 
شخص من أيمن الموصل

الملف األمني

"مكافحة اإلرهاب" يواصل 
تقدمه في حي الشفاء بعد 
السيطرة على أغلب مبانيه 

الرئيسة
متواج��د  "احلش��د  أن  وأض��اف، 
ف��ي خط��وط املس��ك الت��ي متت��د 
ل�1500ك��م طول��ي ج��زء منه االن 
على احلدود من السورية، و ما قمنا 
به مبس��اعدة القوات األمنية حررنا 
مس��احة ال تقل ع��ن 25 الف كم 

مربع”. 
وتاب��ع املهن��دس أن "ثالث��ة أرب��اع 
رواتب احلش��د الشعبي تقدم لهم 
م��ن اس��تقطاعات املوظف��ني في 
ح��ني احلكومة تق��دم له��م الربع 

املتبقي". 
وال��ى ذلك أف��ادت مديرية احلش��د 
الش��عبي، أم��س األربع��اء، بص��د 
تعرض لداعش بالسيارات املفخخة 

قرب احلدود العراقية � السورية. 
وق��ال مع��اون آم��ر الل��واء الثالث 
عش��ر احم��د راضي نص��ر اهلل في 
بي��ان للمديري��ة تلق��ت صحيف��ة 
‘‘الصب��اح اجلديد‘‘ نس��خة منه إن 
"اللواءي��ن الثال��ث عش��ر وأنص��ار 
املرجعي��ة متكن��ا من ص��د هجوم 
مباغ��ت للعدو، و مت إفش��اله بنحو 
نهائي"، مبينا أن "العدو استعمل 
ثالث سيارات مفخخة مع عدد من 
العناصر اإلرهابية املتس��للة كانت 
تس��تهدف قطعاتنا املرابطة على 

احلدود السورية العراقية". 
وأض��اف نصر اهلل، أن "س��الح اجلو 
والقطعات العس��كرية متكنت من 

إحباط الهجوم وتفجير الس��يارات 
الثالث وقتل 13 إرهابيا من العناصر 

املتسللة". 
يذك��ر ان الق��وات األمني��ة تخوض 
معارك حترير اجلانب األمين من املوصل 
منذ شباط املاضي، وسط انحسار 
اإلرهابي وخس��ارته  داعش  تنظيم 

لعدة مناطق كان يسيطر عليها.

قائد أمني يعلن مقتل أكثر من 
1200 داعشي في أمين املوصل

وبات التنظيم على وش��ك خسارة 
آخ��ر معاقل��ه ف��ي املوص��ل، حيث 
تقاتل القوات العراقية الس��تعادة 
املنطقت��ني املتبقيت��ني وهم��ا حي 
وذلك  القدمي��ة  واملدين��ة  الش��فاء 
خالل حملة بدأت في تش��رين األول 

املاضي.
من جهة أخ��رى أفاد مصدر محلي 
في محافظ��ة ديالى،امس االربعاء، 
ب��ان قوات اجلي��ش أحبطت هجوما 
مسلحا شنه تنظيم "داعش" على 
نقطة امنية شمال شرق احملافظة، 

أعقبها سقوط قذيفتي هاون.
وق��ال املصدر في حدي��ث صحفي، 
إن "قوات اجلي��ش أحبطت هجوما 
مسلحا ش��نه تنظيم داعش على 
نقط��ة امني��ة ف��ي محي��ط قرية 
ربيعة قرب ناحية السعدية )60كم 
ش��مال ش��رق ب عقوبة( في ساعة 
متأخرة من مساء يوم امس"، مبينا 
ان "ذل��ك اعقبه س��قوط قذيفتي 
هاون قرب النقط��ة االمنية دون اي 

اصابات بشرية". 

"الوض��ع  ان   ، املص��در  وأض��اف 
ال��ى  مش��يرا  الس��يطرة"،  حت��ت 
ان "مس��لحي داع��ش هرب��وا م��ن 
دون معرف��ة حج��م اإلصاب��ات في 

صفوفهم".
م��ن جان��ب آخ��ر أف��ادت مديري��ة 
االس��تخبارات العس��كرية ام��س 
عل��ى  القب��ض  بإلق��اء  األربع��اء 
عنصرين من تنظيم داعش تس��لال 
م��ع النازح��ني جنوب غ��رب مدينة 

املوصل.
وقالت املديرية في بيان لها،اطلعت 
عليه "الصباح اجلديد" ان ش��عبة 
استخبارات الفرقة اخلامسة القت 
القب��ض على أثنني م��ن االرهابيني 
"اخلطرين" في قرية "أبغلة" جنوب 

غرب املوصل.
وأضاف البي��ان ان املقبوض عليهم 
م��ن عناصر التنظي��م املدربة على 
استعمال عدة أسلحة، مشيرا الى 
انهما قاما بالتس��لل مع النازحني 
الى اجلانب االيسر بعد حترير املناطق 

التي يقطنونها.

"االحتاد والدميقراطي" يتفقان 
على تفعيل برملان اإلقليم 

برئاسة جديدة
ونش��رت وس��ائل إعالم كردية يوم 
األول م��ن امس الثالثاء، خبرا مفاده 
ان 27 عض��وا قيادي��ا م��ن االحت��اد 
الوطني الكردستاني قدموا مذكرة 
لقيادة احل��زب أك��دوا خاللها عدم 
مساندتهم لعملية اإلستفتاء في 
إقلي��م كردس��تان م��ن دون تفعيل 

برملان اإلقليم.
ومنعت ق��وات األم��ن الكردية في 
رئي��س   ،)2015 االول  تش��رين   12(
الع��راق  إقلي��م كردس��تان  برمل��ان 
يوس��ف محم��د ص��ادق، وه��و من 
حركة التغيي��ر، من دخول عاصمة 
اإلقلي��م أربيل، ولم يعق��د البرملان 
ذلك  منذ  الكردس��تاني جلس��اته 

التأريخ.

اعتقال أحد منفذي عملية 
سطو مسلح أحدثت ضجة في 

بغداد
مواق��ع  عل��ى  ناش��طون  وتناق��ل 
التواص��ل االجتماعي يوم االول من 
امس الثالث��اء، مقطع فيديو يظهر 
فيه قيام ش��خص يحم��ل طعاما 
بط��رق ب��اب من��زل ف��ي منطق��ة 
البيجية ف��ي املنص��ور قبل موعد 
الفط��ور بحج��ة توزي��ع اخلي��رات، 
ليفت��ح له الباب ويس��لم الطعام 

الصحاب املنزل.
يذكر ان ثالثة مس��لحني اقتحموا 
املن��زل لكنهم جوبه��وا بإطالقات 
نارية ليلوذوا بالفرار بس��يارة حمل 

صغيرة كانت تنتظرهم.

الرقابة املالية تؤشر ضعفاً 
وازدواجية لدى وزارة الزراعة 

وتشكيالتها
 فضال" عن توقف معظم محطات 
األبق��ار االس��تراتيجية ومش��اريع 
الدواجن ومعامل االعالف ومعظم 
املزارع الس��مكية ع��ن العمل منذ 

أح��داث س��نة/2003 الت��ي س��بق 
وان كان��ت تعمل على س��د حاجة 
الس��وق احمللي��ة م��ن اللح��وم في 
حينها  بس��بب ضعف التنس��يق 
بني دوائر الزراعة وهيئة االس��تثمار 

الوطنية .
بض��رورة  التقري��ر  أوص��ى  وق��د 
اع��داد خط��ط م��ن قب��ل ال��وزارة 
تأخ��ذ باالعتب��ار أولويات املش��اريع 
االستثمارية مستندة الى دراسات 
جدوى فني��ة واقتصادية مبا يضمن 
أج��ل  م��ن  وتش��غيلها  تنفيذه��ا 
النه��وض بالواقع الزراع��ي ، فضالً 
عن تش��جيع ودعم القطاع اخلاص 
لالس��تثمار في مشاريع  واالجنبي 

االنتاج النباتي واحليواني .
وذكر دي��وان الرقابة املالي��ة ان هذا 
التقري��ر اع��د وفقاً خلط��ة الديوان 
الس��نوية لتقيي��م م��دى حتقي��ق 
لل��وزارات  التنموي��ة  االه��داف 
الزراع��ة  وزارة  ومنه��ا  احلكومي��ة 
التنمي��ة  وال��واردة ضم��ن خط��ة 
 )2017-2013  ( لألع��وام  الوطني��ة 
للنهوض بالواقع الزراعي املس��ؤول 
ع��ن االم��ن الغذائ��ي بزي��ادة الناجت 
احمللي وصوالً الى الهدف بعيد املدى 
وه��و حتقي��ق االكتف��اء الذاتي من 

املنتجات الزراعية .

نّواب: احلكومة تعطل تنفيذ 23 
مادة في املوازنة بسبب الطعن 

بها أمام احملكمة االحتادية
بدوره، يس��تغرب النائب عن كتلة 
املواطن فالح الس��اري في تعليق 

إلى "الصباح اجلديد"، من "اصرار 
احلكومة على اللجوء إلى القضاء 

في نقض املوازنة".
"مجل��س  أن  الس��اري  وأض��اف 
الن��واب اس��تعمل صالحياته في 
يتجاوزه��ا،  ول��م  القان��ون  اق��رار 
وأن االج��راءات كان��ت متفقة مع 

الدستور".
ويعات��ب "احلكوم��ة كونها حتاول 
نقض مواد تخدم املواطن العراقي 
البسيط، كاملطالبة بنقض مواد 

تتعلق مبستحقات الفالحني".
م��ن جانبه��ا ت��رى النائب��ة ع��ن 
التحال��ف الكردس��تاني اش��واق 
اجل��اف في تصريح إل��ى "الصباح 
اجلدي��د"، ان "احل��ل االمث��ل لعدم 
املوازنة  تك��رار الطع��ون بقان��ون 
م��ع كل ع��ام بعق��د اجتماع��ات 
مش��تركة تناقش الفقرات بنحو 
عميق وعدم االكتفاء باملالحظات 

العامة".
وأضافت اجل��اف أن "هذه اللقاءات 
ال جتم��ع فق��ط رئي��س احلكومة 
م��ع اللجن��ة املالي��ة النيابية بل 
يحضره��ا ممثل��ون ع��ن ال��وزارات 
اخملتصة الس��يما املالي��ة املعنية 
الرئيس��ة  املس��ودة  باع��داد 

للموازنة".
وزادت أن "احلكوم��ة لديها موقف 
قانون��ي بأنها تنفي علمها بوجود 
تغيي��رات على القان��ون أو اقحام 
لنص��وص وبن��ود كون الدس��تور 
ينص على مسؤوليتها االولى في 
التصدي مللف السياسة املالية".

وطالبت اجل��اف مجلس النواب ب� 
"عدم االكتفاء بالوعود الشفوية 
لالتفاق على النصوص املعدلة أو 
املضاف��ة، بل يج��ب احلصول على 
سند نقدمه إلى احملكمة االحتادية 
العليا لرد الطعن على احلكومة".
يش��ار إل��ى أن احملكم��ة االحتادية 
العلي��ا قد اجل��ت النظر بالطعن 
في القانون أمس االول إلى الشهر 
املقبل لتمك��ني خبراء انتخبتهم 
من تقدمي تقرير بخصوص اجلوانب 
الفنية ألبواب الصرف يس��اعدها 
في اتخاذ قرارها بش��أن دستورية 

املواد املطعون بها من عدمه.

إصابة 30 شخصاً بحريق هائل 
في "غرينفيل" بلندن

طلب��ا  يصيح��ون  س��كان  وكان 
الطوابق  نواف��ذ  للمس��اعدة من 
العلي��ا لدى انتش��ار احلريق، فيما 
أوضحت فرقة اإلطفاء أن س��بب 

احلريق لم يعرف بعد.

اردوغان يعّد استفتاء كردستان 
خاطئ ويشكل تهديداً على 

وحدة العراق
واتفقت تلك األح��زاب على إجراء 
االستفتاء الش��عبي على مصير 
اإلقليم ف��ي اخلامس والعش��رين 
من أيل��ول املقب��ل، كم��ا اتفقت 
االنتخاب��ات  إج��راء  عل��ى  أيض��ا 
رئاس��ة  وانتخاب��ات  البرملاني��ة 
اإلقليم في الس��ادس من تشرين 

الثاني املقبل.

تتمات ص1

نينوى ـ خدر خالت:

اوشك تنظيم داعش االرهابي على 
الفتاكة  اس��لحته  اخط��ر  فقدان 
ف��ي املدين��ة القدمية ف��ي املوصل 
والذي يتمث��ل بالعجالت املفخخة، 
مع تفاقم االوضاع املأساوية ألالف 
العائ��الت احملاص��رة هن��اك، فيم��ا 
حت��دث مرص��د موصلي ع��ن اطالق 
س��راح دواعش خطرين م��ن بغداد، 
بضمنهم ارهاب��ي اعترف بقتل 17 
جنديا في قاعدة س��بايكر، مقابل 
اموال عقب الق��اء القبض عليهم 

مبعارك حترير املوصل.
وقال مص��در امني عراق��ي مطلع 
في محافظ��ة نينوى الى "الصباح 
داع��ش  "عصاب��ات  ان  اجلدي��د" 
االرهابية اوشكوا على فقدان اخطر 
واملتمثلة  االجرامي��ة  اس��لحتهم 
بالس��يارات املفخخة التي يقودها 
ان حتري��ر ح��ي  انتحاري��ون، حي��ث 
الزجنيل��ي بالكامل واجزاء واس��عة 
من حي الش��فاء جعلت املساحات 
الباقية بيد داعش ال تصلح لس��ير 
العجالت ك��ون اغلبها ازقة ضيقة 
و )عوجات( بعضها ال يس��مح مبرور 

شخصني معا فيها".
االرهاب��ي  "التنظي��م  واض��اف 
س��يلجأ الى االنتحاريني بالسترات 
وس��يعتمد  الناس��فة  واالحزم��ة 
على ما يس��ميهم باالنغماسيني، 
وه��ؤالء خطره��م اق��ل بكثير من 
العج��الت املفخخ��ة احململة مبئات 
الكليوغرامات من املواد املتفجرة".

ف��ان  نفس��ه  املص��در  وبحس��ب 
"املنطق��ة القدمي��ة ف��ي املوص��ل 
اجب��رت قناصي داعش على اللجوء 
ال��ى س��راديب حت��ت االرض، لقل��ة 
املبان��ي العالية في تل��ك املناطق، 
وبالتال��ي فان م��دى رؤية القناصني 
تضاءل��ت بنح��و كبي��ر، فضال عن 
جل��وء مفارز التعويق ف��ي التنظيم 
الى اس��تعمال العب��وات املزدوجة 
بالس��تيكية  بخي��وط  واملربوط��ة 
تل��ك  م��ن  الكش��ف  صعب��ة 

املس��تعملة ف��ي صيد االس��ماك، 
والتي عن��د االرتطام به��ا قد تؤدي 

النفجار العبوتني املزدوجتني".
 وتاب��ع بالقول "كما جل��أ التنظيم 
الى نش��ر قطع توتي��اء )جنكو( في 
االزقة الضيقة، والتي عند املش��ي 
واضح��ة،  اص��وات  عليه��ا حت��دث 
م��ن اج��ل تنبي��ه عناص��ره لرصد 
االهال��ي الفاري��ن او لتعط��ي انذار 
بتقدم الق��وات الراجلة، وهذه هي 
االساليب القذرة التي باتت بحوزة 
العدو احملاصر مبس��احة قليلة جدا، 
لكنه يت��ذرع باألالف م��ن العائالت 

احملاصرة".
وح��ول اوضاع تل��ك العائ��الت مع 

اس��تمرار املع��ارك، اف��ادج بالقول 
"نح��ن نعتمد على رواي��ة الناجني 
من تل��ك املناط��ق ملعرف��ة اوضاع 
احملاصري��ن هن��اك، ولالس��ف فانها 
تسوء يوماً بعد يوم اخر، فاغلبهم 
يعتمدون على بعض املواد الغذائية 
امله��روس،  والقم��ح  كالطح��ني 
وس��عيد احل��ظ من بقي له ش��يء 
م��ن التمر وال��رز، وال وج��ود للمياه 
الصاحل��ة الش��رب حي��ق االعتماد 
على مياه االبار غي��ر الصحية، مع 

اختفاء تام لالدوية والعالجات".
مرصد موصل��ي يتحدث عن اطالق 
س��راح دواعش خطرين م��ن بغداد 

مقابل اموال

ق��ال مرص��د "موصلي��ون" اخملتص 
مبتابع��ة وحتلي��ل اج��راءات تنظيم 
داع��ش االرهاب��ي ان "القض��اء في 
املوص��ل يعمل عل��ى اع��ادة تدوير 

داعش".
واف��اد املرص��د بتقري��ر ل��ه تابع��ه 
مراس��ل الصب��اح اجلدي��د ان"احد 
ضباط وزارة الداخلية قال ملوصليون 
ان هناك عناصر خطرة من داعش مت 
القاء القب��ض عليهم منذ انطالق 
معركة حترير املوصل، لكن القضاء 
بغ��داد  ال��ى  تس��ليمهم  يطل��ب 

اليداعهم في السجون".
واكد الضابط ملوصليون قبل يومني 
ان��ه "على علم باطالق س��راحهم 

مقابل مبالغ كبيرة عند وصولهم 
الى بغداد".

مبينا ان "الق��وات االمنية بجميع 
صنوفه��ا تعم��ل ليال ونه��ارا على 
عليه��م،  للقب��ض  مالحقته��م 
لكنه��ا غير ق��ادرة عل��ى اتخاذ أي 
اجراء بحقهم سوى تسليمهم الى 
القضاء في محكمتني على اطراف 
املوصل" موضحا ان "احملاكم تصدر 
امر نقلهم ال��ى بغداد وال تتخذ أي 

اجراء فعلي بحقهم".
وكشف الضابط عن ان "املعتقلني 
خطرين ج��دا، وقد ارتكب��وا جرائم 
قتل في املوصل واعترفوا بذلك في 
اثناء التحقي��ق، ومت التأكد من قبل 

ش��هود، وان احده��م اعترف بقتله 
١٧ جنديا في مجزرة س��بايكر وهو 
موجود حالي��ا في مقر ببرطلة )30 
كلم ش��رق املوصل( مع الس��جناء 
االخري��ن وم��ن املق��رر نقله��م الى 

سجون في بغداد".
ونوه املرص��د الى ان "اهالي املوصل 
بالضغ��ط  مطالب��ني  ونين��وى 
عل��ى القض��اء والقي��ادات االمنية 
والسياسية الصدار احكام االعدام 
بحق كل من شارك بنحو مباشر او 
غير مباش��ر في قت��ل اهالي نينوى 
وضحاي��ا س��بايكر وعدم س��جنه 
ولو مدى احلي��اة الن مصيره اخلروج 

كحال من قبله".

عصابات داعش 
اإلرهابية أوشكت 
على فقدان أخطر 
أسلحتهم اإلجرامية 
والمتمثلة بالسيارات 
المفخخة التي يقودها 
انتحاريون، حيث أن 
تحرير حي الزنجيلي 
بالكامل وأجزاء واسعة 
من حي الشفاء جعلت 
المساحات الباقية بيد 
داعش ال تصلح لسير 
العجالت كون أغلبها 
أزقة ضيقة و )عوجات( 
بعضها ال يسمح بمرور 
شخصين معا فيها

أزقة املدينة القدمية في املوصل

بعد السيطرة الكاملة على حي الزنجيلي

داعش يخسر أخطر أسلحته بالمدينة القديمة في الموصل
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بغداد - الصباح الجديد: 

أظه��ر تقرير لدي��وان الرقابة املالية 
 2017/3/13 ف��ي  الص��ادر  االحت��ادي 
ضعفاً ف��ي سياس��ة وزارة الزراعة 
وتش��كيالتها ف��ي متابع��ة تنفيذ 
مشاريعها االستثمارية للقطاعني 
الع��ام واخل��اص ، مم��ا أدى إل��ى تأخر 
وتلك��وء العديد من هذه املش��اريع 
خ��الل امل��دة )2010 ولغاي��ة 2015( 
بس��بب عدم جدية اعداد دراس��ات 
اجلدوى الفني��ة واالقتصادية املعدة 

بهذا اخلصوص .
إذ بلغ��ت نس��ب تنفيذه��ا خ��الل 
األع��وام )2013-2015( ما بني )-45%

%57( ف��ي ظ��ل تذب��ذب واضح في 
أعداد املشاريع املنفذة للوزارة خالل 

املدة املذكورة.
وأش��ار التقرير إلى وج��ود ازدواجية 
في تنفي��ذ بعض مش��اريع املوازنة 
االس��تثمارية املتش��ابهة املنف��ذة 
ب��دال«  ال��وزارة  تش��كيالت  ف��ي 
مش��اريع  ف��ي  اس��تغاللها  م��ن 
إس��تراتيجية أكثر أهمي��ة ، فضالً 
عن وجود مشاريع تضمنتها اخلطة 
الزراع��ة  ملديري��ات  االس��تثمارية 
في احملافظ��ات ليس��ت ذات جدوى 
اقتصادية األمر الذي تس��بب بعدم 

االستفادة منها .
كم��ا عمل��ت ال��وزارة عل��ى حتويل 
خ��الل  اس��تثماريا  مش��روعا   )29(

الس��نة/2014 إل��ى املوازن��ة اجلارية 
وانها متوقفة ع��ن العمل ، فضال« 
عن توقف معظ��م محطات األبقار 
االس��تراتيجية ومش��اريع الدواجن 
املزارع  االع��الف ومعظ��م  ومعامل 
الس��مكية عن العمل منذ أحداث 
س��نة/2003 الت��ي س��بق ان كانت 
تعمل على سد حاجة السوق احمللية 
م��ن اللح��وم ف��ي حينها  بس��بب 
ضعف التنس��يق بني دوائ��ر الزراعة 

وهيئة االستثمار الوطنية .
بض��رورة  التقري��ر  أوص��ى  وق��د 
اع��داد خط��ط م��ن قب��ل ال��وزارة 
تأخ��ذ باالعتب��ار أولويات املش��اريع 
االس��تثمارية مستندة الى دراسات 
جدوى فني��ة واقتصادية مبا يضمن 

أج��ل  م��ن  وتش��غيلها  تنفيذه��ا 
النه��وض بالواقع الزراع��ي ، فضالً 
عن تش��جيع ودعم القطاع اخلاص 
واالجنبي لالس��تثمار في مش��اريع 

االنتاج النباتي واحليواني .
يذك��ر ان التقري��ر اعد وفق��اً خلطة 
الدي��وان الس��نوية لتقيي��م م��دى 
للوزارات  التنموي��ة  االهداف  حتقيق 
الزراع��ة  وزارة  ومنه��ا  احلكومي��ة 
التنمي��ة  خط��ة  ضم��ن  وال��واردة 
 )2017-2013  ( لألع��وام  الوطني��ة 
للنهوض بالواقع الزراعي املس��ؤول 
عن االمن الغذائي بزيادة الناجت احمللي 
وصوالً الى اله��دف بعيد املدى وهو 
حتقيق االكتفاء الذاتي من املنتجات 

الزراعية .

ناقشت تعزيز الخدمات الطبية لمنتسبي الداخلية
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بغداد - الصباح الجديد:

افتتحت وزي��رة الصحة والبيئة 
الدكت��ورة عديلة حمود حس��ني 
مركز اختبار املهارات الس��ريرية 

في مدينة الطب . 
 واش��ارت الوزي��رة خ��الل حف��ل 
االفتت��اح ال��ذي حض��ره رئي��س 
جامعة بغداد عالء عبد احلس��ني 
الكش��وان وعمي��د كلي��ة طب 
بغ��داد والوكي��ل الفن��ي للوزارة 
وعدد من املديرين العامني لدوائر 
الصحة ف��ي بغ��داد واحملافظات 
ومرك��ز ال��وزارة ان ه��ذا املرك��ز 
يع��د االول من نوعه ف��ي العراق 
الجراء االختب��ارات لطلبة البورد 
العربي والعراقي وكليات الطب 
ويعد اجنازا لدائ��رة مدينة الطب 
يض��اف الى مراكزه��ا التدريبية 
التي بلغت 56 مركزا تدريبيا في 

شتى االختصاصات الطبية.
ولفت��ت الوزيرة الى ع��زم الوزارة 
وس��عيها الدؤوب الفتتاح مراكز 
اخ��رى ف��ي محافظ��ة البص��رة 
واقلي��م كردس��تان والتنس��يق 
العال��ي  التعلي��م  وزارة  م��ع 
وكليات الطب الج��راء اختبارات 
وامتحانات الب��ورد العربي داخل 
الع��راق وجذب االس��اتذة العرب 

بهذا الشأن .
الى ذل��ك ناقش��ت الوزي��رة مع 
الصيدالن��ي احم��د حميد مدير 
عام الش��ركة العامة لتس��ويق 
االدوي��ة واملس��تلزمات الطبي��ة 
سبل االس��راع برفد املؤسسات 
الصحية في بغ��داد واحملافظات 
بحاجته��ا م��ن غس��الت الكلى 
اخلاصة  الطبي��ة  واملس��تلزمات 
بها ف��ي اطار املش��روع الوطني 

للديلزة والكلية الصناعية . 
كما تناول اللق��اء التأكيد على 
تعزيز االس��ناد الطب��ي امليداني 
ملقاتلينا االبط��ال من خالل رفد 

وح��دات الطباب��ة املتواجدة في 
ميادين املواجه��ة ضد الدواعش 
اجملرم��ني بحاجته��ا م��ن االدوية 
واملغذيات واملس��تلزمات الطبية 
والتأكي��د عل��ى ال��دور الفاع��ل 
للجه��د الطبي ال��ذي كان ركنا 
ب��ارزا وعنوانا مش��رقا في كتابة 
االنتص��ار النهائ��ي على االرهاب 

وفلوله .
عل��ى صعي��د متصل ناقش��ت 
الوزيرة م��ع وكيل وزارة الداخلية 
الفريق  االحت��ادي  االمن  لش��ؤون 
محمد بدر ناص��ر تعزيز التعاون 
في مجال تقدمي اخلدمات الطبية 

والعالجية ملنتسبي الوزارة .

واش��اد الفري��ق ناص��ر بجه��ود 
املالكات الطبي��ة والصحية في 
اس��عاف اخوانه��م اجلرحى من 
منتس��بي الوزارة وتش��كيالتها 
الراقدين في املؤسسات الصحية 
وال��دور احمل��وري الت��ي تؤديه تلك 
امل��الكات ف��ي تعزي��ز انتصارات 
مقاتلينا االبطال على الدواعش 
اجملرمني م��ن خ��الل التواجد في 
السواتر االمامية وتقدمي اخلدمات 
الكف��وءة  والعالجي��ة  الطبي��ة 
لتك��ون عنوانا بارزا م��ن عناوين 

النصر العراقي املظفر . 
كما ناقش��ت الوزي��رة مع وكيل 
وزارة الداخلي��ة دور ال��وزارة ف��ي 

م��ع  التواص��ل  وتعزي��ز  اس��ناد 
التابعة  الصحي��ة  املؤسس��ات 

لوزارة الصحة
على صعيد متصل أكدت الوزيرة 
الدور احمل��وري الذي يؤديه مجلس 
الن��واب لدع��م وإس��ناد جه��ود 
الوزارة لالرتقاء بأداء املؤسس��ات 
الصحي��ة ومتكينه��ا م��ن تقدمي 
وقائية وطبية وعالجية  خدمات 
كفوءة ألبن��اء ش��عبنا العزيز  ، 
عض��و  لقائه��ا  خ��الل  مبين��ة 
الس��يد منصور  النواب  مجلس 
وإقرار  اهمية تش��ريع  البعيجي 
القوانني التي متنح الوزارة املرونة 
واالنسيابية في تنفيذ برامجها 

وخططها الرامية الى  النهوض 
بالواق��ع الصح��ي ف��ي عم��وم 
البالد واالرتقاء به والتاكيد على 
الشراكة الفاعلة بني السلطتني 

التشريعية والتنفيذية .
كم��ا تدارس��ت الوزي��رة مع وفد 
شركة دلتا التركية املتخصصة 
باالجهزه واملس��تلزمات الطبية 
لتقدمي  والتعاون  التنسيق  تعزيز 
كف��وءة  مختبري��ة  خدم��ات 
ملراجع��ي املؤسس��ات الصحية 
اخلدم��ات  برنام��ج  خ��الل  م��ن 
اخملتبري��ة ، والتاكيد على اهمية 
االرتق��اء بالفحوص��ات اخملتبرية 
التي جتريها املؤسسات الصحية 

للمرض��ى من خ��الل تزويد ورفد 
باالجه��زة  املؤسس��ات  تل��ك 

اخملتبرية احلديثة .
الدكت��ورة  ترأس��ت  ذل��ك  ال��ى 
عديل��ة االجتم��اع الثالث جمللس 
ادارة صندوق حماية البيئة لعام 
2017 ملناقش��ة احمل��اور املدرج��ة 
عل��ى ج��دول اعمال��ه حي��ث مت 
التاكي��د عل��ى ض��رورة تعظيم 
موارد الوزارة وتشجيع االستثمار 
لتالف��ي العج��ز املال��ي وتدعيم 
واالرتقاء  للوزارة  التحتية  البنية 
بالعم��ل البيئ��ي مب��ا يتوافق مع 
املتطلب��ات العاملي��ة ضمن هذه 

التوجهات . 

وزيرة الصحة تفتتح مركز اختبار المهارات السريرية في مدينة الطب

لفتت وزيرة الصحة 
الى سعيها الدؤوب 

الفتتاح مراكز 
أخرى في محافظة 

البصرة بالتنسيق مع 
وزارة التعليم العالي 
وكليات الطب إلجراء 

اختبارات وامتحانات 
البورد العربي داخل 

العراق 

جانب من االفتتاح

الكيانات الموازية 
..التفكيك وبسط السيادة

الكيان امل��وازي مصطلح اس��تعمل كثيراً 
ف��ي تركي��ا مابع��د أنق��الب متوز الفاش��ل 
،االنق��الب كان ميث��ل ورق��ة أخي��رة للق��وى 
الرافض��ة لسياس��ة اردوغ��ان ف��ي تركي��ا 
وابرزها حرك��ة اخلدمة بزعام��ة »فتح اهلل 
غول��ن« الداعية الش��هير،منذ ع��ام ١٩٧٠ 
بدات حركة اخلدمة بنس��ج خيوطها داخل 
تركيا مس��تغلة االجواء السياس��ية التي 
كانت تتيح للمستثمرين  والقطاع اخلاص 
تاس��يس جامعات ومراكز دراسات وصحف  
وقنوات اعالمية ش��ريطة ان المتس مبصالح 
العس��كر الت��ي يحميه��ا »مرك��ز االم��ن 
القوم��ي« قبل ان يتمك��ن اردوغان من حله  
وانهاء سطوة اجليش على احلياة السياسية 
،ح��زب العدال��ة والتنمية اصط��دم بواقع 
مخي��ف في ع��ام ٢٠١٢ -مباعرف بفضيحة 
التنص��ت وملف��ات الفس��اد- ب��أن  اغل��ب 
السلك القضائي واالدعاء العام وكبار قادة 
االدل��ة اجلنائية ومكتب مكافحة الفس��اد 
ه��م من خريج��ي جامع��ة غول��ن اخلاصة 
واملعروفة ان خريجيها يش��غلون الوظائف 
املرموقة في الدولة ،وفي البحث عن ذريعة 
قانونية القفال هذه املوسسات قام البرملان 
والذي ميلك فيه العدالة والتنمية االغلبية 
بتشريع قانون مينع تاسيس جامعات خاصة 
بحجة »املساواة« بني ابناء الشعب التركي 

في حقهم بالتعلي..
قب��ل اي��ام كانت هن��اك مالحظ��ة لكاتب 
بريطان��ي حول ازمة »اخللي��ج وقطر« ذاكراً 
في نهاية كالمه »بان السعودية لن تسمح 
لقطر بتس��ّيد املش��هد اخلليج��ي ومن ثم 
العرب��ي ،وانه��ا س��تدافع بقوة ع��ن ذلك« 
واحلقيق��ة ان الكات��ب اص��اب تش��خيصه 
اله��دف م��ن كل التصعي��د ف��ي املنطقة 
،السعودية واالمارات بصورة خاصة يعمالن 
عل��ى تفكي��ك »الكيان��ات املوازي��ة« التي 
اقامتها قط��ر ملرحلة »الس��يادة« بدءا من 
جناحه��ا االعالم��ي اخلطير »قن��اة اجلزيرة« 
والتي تفوقت على االلة االعالمية السعودية 
اجلبارة باملنطق��ة ،وليس انته��اءا »بتجمع 
العلم��اء املس��لمني »بزعام��ة القرض��اوي 
،كمرجعية دينية »س��نية« موازية لرابطة 
العالم االس��المي ف��ي اململك��ة ،وكذلك 
»موسس��ة قطر اخليرية« الت��ي يوازي رأس 
مالها »بنك التمويل االسالمي »السعودي 
،لذامن يطلع على الشروط العشرة من دول 
اخلليج لقط��ر س��يعرف ان تنفيذها يعني 
رفع راية االستسالم واالنضواء حتت العباءة 
والس��يادة الس��عودية وه��ذا مال��ك تقبل 
به الدوحة بس��هولة او لن تقب��ل ابداً ، اما 
اتهامات متويل ودعم االرهاب ،فهذا حتصيل 
حاصل ، وعملية جمع ادلة تفيد في مرحلة 

تكسير عظام اخلصوم ال اكثر.

*كاتب عراقي

بغداد - الصباح الجديد:
بحث رئيس الهيئة العليا للحج والعمرة الشيخ 
الدكت��ور خالد العطي��ة مع قائد طي��ران اجليش 
الفري��ق االول الرك��ن حامد املالكي س��بل تأمني 

طريق قوافل احلج البرية الى الديار املقدسة.
واك��د الش��يخ العطي��ة عل��ى »ض��رورة تكاتف 
اجلهود ورفع مستوى التنسيق بني الهيئة وجميع 
تش��كيالت اجله��ات الس��اندة لتأم��ني احلماي��ة 
املطلوب��ة للحجاج املتوجهني الى بيت اهلل احلرام 
ألداء مناسك احلج عبر املنفذ احلدودي البري املمتد 
من كربالء املقدس��ة وص��والً ال��ى النخيب حتى 

منفذ عرعر احلدودي«.
واثنى الش��يخ العطية على العمل الدؤوب الذي 
تبذل��ه قيادة طيران اجليش بإش��راف مباش��ر من 
الفريق اول الركن حامد املالكي في مواسم احلج 
الس��ابقة طيلة اي��ام تفويج قوافل احل��ج البرية 
واجله��ود املبذولة م��ن قبل ابطال طي��ران اجليش 
والقطعات العس��كرية لتأمني طريق احلجاج جواً 
وبراً من بداية انطالق رحلة احلجاج حتى وصولهم 

الى احلدود العراقية السعودية«. 

»العطية« يبحث مع 
قائد طيران الجيش  

تأمين طريق الحج

تقرير

الرقابة المالية: ضعف سياسة وزارة الزراعة في تنفيذ مشاريعها االستثمارية
في ظل تذبذب واضح في أعداد المشاريع المنفذة للوزارة

حسام خيراهلل ناصر*

بغداد - الصباح الجديد:
افتتحت زين العراق إحدى ش��ركات 
مجموع��ة زين الرائدة ف��ي خدمات 
االتص��االت والبيان��ات املتنقل��ة في 
االوس��ط وشمال  الش��رق  منطقة 
افريقيا مرك��ز خدمة معتمد جديد 
آخ��ر ف��ي مرك��ز محافظ��ة كربالء 
في ش��ارع الس��ناتر - مركز الزمردة، 
املراك��ز  سلس��لة  ال��ى  ليض��اف 
املعتم��دة  والفرعي��ة  الرئيس��ية 
واملنتش��رة ف��ي مناط��ق محافظة 

كربالء.
رئي��س مجل��س  االفتت��اح  وحض��ر 
احملافظة ومستش��ار احملافظ اضافة 
الى طاقم من شركة زين العراق من 
ادارات املبيع��ات، التس��ويق، خدمة 
املش��تركني وع��دد م��ن مس��ؤولي 
الذي��ن أش��ادوا  محافظ��ة كرب��الء 
مبس��توى ونوعية اخلدم��ات املقدمة 

للمواطنني. 
املركز اجلديد س��يكون بإدارة شركة 
املوزع��ني  اح��د  العاملي��ة  الزم��ردة 
الرئيس��يني لش��ركة زين العراق في 
كرب��الء ويه��دف املركز اجلدي��د الى 
تق��دمي خدم��ات متكامل��ة لزبائ��ن 

ومشتركي زين العراق والوقوف على 
حاجاتهم وتلبيتها و تقدمي اخلدمات 
املباش��رة والعروض اخملتلفة وبأوقات 
دوام تناس��ب املواطن��ني حيث يقدم 
املرك��ز خدماته خالل ش��هر رمضان 
من الس��اعة  10:00 صباحا ولغاية 
ال 4:00 عص��را ومن الس��اعة  8:30 

ولغاية 11:30 مساء. 
وتس��عى زي��ن الع��راق إل��ى تق��دمي 
أفضل اخلدمات ملش��تركيها إضافة 
إلى توفي��ر الوقت واجله��د عليهم، 
لذل��ك ارتأت الش��ركة إل��ى تفعيل 
مراكز خدمات اضافية عبر وكالئها، 

لتقدمي أهم اخلدمات التي يحتاجها 
املش��تركني الذي��ن ال يس��تطيعون 
الوصول إلى املركز الرئيسي والواقع 
في حي السعدية في كربالء  واملراكز 

االخرى املنتشرة في احملافظة.
زي��ن العراق تؤم��ن بأهمية التواصل 
م��ع مش��تركيها الذي��ن تعتبرهم 
شركائها في حتقيق أّي جناح أو تطور 
منش��ود، ولهذه الغاية تضع جميع 
إمكاناته��ا في خدمتهم، وتس��عى 
ألن تتخط��ى توقعاته��م في نوعية 
وج��ودة اخلدم��ات الت��ي يحصل��ون 

عليها.

المثنى - الصباح الجديد: 
أعلن��ت وزارة الصح��ة والبيئ��ة عن 
عزمه��ا العالن  7 محميات طبيعية 
في محافظة املثنى ضمن مش��روع 
للتن��وع  الوطني��ة  الس��تراتيجية 

االحيائي. 

وقال الوكيل الفني للوزارة جاس��م 
الفالح��ي خ��الل ترؤس��ه االجتماع 
الثام��ن للجن��ة الوطني��ة للمواقع 
اللجن��ة  ان  احملمي��ة  الطبيعي��ة 
ناقش��ت موض��وع اع��الن املناط��ق 
املقترحة الس��بع )موقع الهدانية , 

موقع الشاوية , موقع وادي الضباع , 
موقع الرفاعية , موقع فيضة الزهرة 
, موق��ع فوارة الزه��رة , موقع بحيرة 
س��اوة ( كمحميات طبيعية كونها 
مناطق استثمارية وسياحية مهمة 

وذات مردود مالي. .

البيئة ترشح 7 مواقع كمحميات طبيعية في المثنى

اعالم الصناعة 
اعلن��ت الش��ركة العام��ة لصناعة 
الس��يارات واملعدات احدى ش��ركات 
وزارة الصناعة واملعادن عن مش��روع 
الس��يارات  م��ن  منتجاته��ا  بي��ع 
متنوعة املوديالت بالتقس��يط وعلى 
املص��ارف احلكومي��ة ملوظف��ي دوائر 
ومؤسسات الدولة كافة انطالقا من 
مب��دأ التعاون ب��ني الدوائر احلكومية 
وتفعيال لقرار مجل��س الوزراء املرقم 
205 لس��نة 2015 واش��ارة الى املادة 

27 من قانون املوازنه العامة االحتادية 
لسنة 2017 .

وق��ال مدير مركز االع��الم والعالقات 
العام��ة في ال��وزارة ل��ؤي الوائلي ان 
الشركة مستعدة لتأمني احتياجات 
الس��يارات  الدول��ة من  مؤسس��ات 
متعددة املوديالت على وفق مبدأ البيع 
بالتقسيط على مدى 5 سنوات على 
ان يتم دفع مقدمة بنس��ية %10 من 
قيمة الس��يارة م��ع اللوحات املرورية 

اجملانية وحسب قانون املروراجلديد.

يذكر ان الش��ركة العام��ة لصناعة 
الس��يارات تع��رض مش��اريع البي��ع 
بالتقسيط ضمن النهج الذي اتبعته 
لتبيطق خطتها التسويقية اجلديدة 
مع الزبائن واجلهات املستفيدة أضافة 
الى التروي��ج ملنتجات الش��ركة في 
االسواق احمللية االمر الذي اسهم في 
زيادة الطل��ب على هذة املنتجات من 
والنوعية  املواصفات  ذات  الس��يارات 
والتي له��ا رغية كبيرة في الس��وق 

احمللي. 

بغداد - الصباح الجديد:
ف��ي كرنف��ال يع��د االول م��ن نوعه ، 
افتت��ح وزي��ر النق��ل كاظ��م فنجان 
احلمامي مبنى G4 خلدمات املسافرين 
في منطقة اليرموك ببغداد بحضور 
الوكيل الفني عباس عمران والوكيل 
االداري احمد كرمي عبد ايوب وعدد من 
الشخصيات الرسمية ،  واطلع على 
إمكان��ات املبن��ى اجلديد ال��ذي مينح 
والتس��هيالت  اخلدمات  العديد م��ن 

للمسافرين.
واكد الوزير في كلمة باملناس��بة انه 
من دواع��ي الفرح والس��رور ان يصل 
واق��ع اخلدم��ات ال��ى هذا املس��توى 
الرائع باالس��تفادة من جتربة القطاع 

اخلاص الذي اض��اف خدمات مكملة 
تهم املس��افرين ، مضيفا ان شركة 
اخلطوط اجلوية العراقية تسير بنهج 
واضح لالرتقاء في مس��توى اخلدمات 
من خ��الل افتتاح مثل ه��ذه املكاتب 
بالتعاون مع  اخلدمي��ة للمس��افرين 
اجله��ات العامل��ة ف��ي مط��ار بغداد 
الدولي سيما في التنقل عبر تاكسي 
بغ��داد وكذل��ك االج��راءات االمني��ة 
املتبعة والتنسيق مع  G4s من أجل 
احلفاظ على امن وسالمة املسافرين 

ووصولهم الى املطار بسالم.
واثن��ى الوزي��ر عل��ى جه��ود القطاع 
اخل��اص  واالضاف��ات املتط��ورة التي 
يقدمها من خالل اس��تعمال العلوم 

احلديثة في العمل ، مش��ددا على ان 
اخلطوط اجلوية العراقية ستستقبل 
في الش��هر املقبل طائرتني جديدتني 
لتنضم الى اس��طولها اجلوي بقيادة 
طاقم عراقي ِم��ن املصنع في مدينة 
س��ياتل االميركية الى بغ��داد، الفتا 
ان الشراء س��يكون بأموال اخلطوط 
من دون االعتم��اد على  االقتراض من 

البنوك.
م��ن جانبه اش��اد حس��ن املوس��وي 
مدي��ر ش��ركة G4 ب��دور وزي��ر النقل 
عبر تس��هيالت العم��ل التي قدمها 
وأضف��ت بصورة واش��حة ع��ن ذلك 
املنجز الذي يعد من اخلدمات املتطورة 

في خدمة املسافرين.

زين العراق تفتتح مركز 
خدمة معتمد جديد في كربالء

لموظفي دوائر ومؤسسات الدولة 

الصناعة تبيع منتجاتها من السيارت 
بالتقسيط عبر المصارف الحكومية  

وزير النقل يفتتح مبنى G4 لخدمات 
المسافرين في اليرموك ببغداد
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مسيرة حافلة بالتضحية والعطاء المهني

بغداد  - الصباح الجديد:

حتتفي االس��رة الصحفي��ة العراقية اليوم 
اخلمي��س بالذك��رى 48 بع��د املائ��ة لعيد 
الصحافة العراقية ذكرى صدور اول جريدة 
عراقية حتمل اس��م / ال��زوراء / في اخلامس 

عشر من حزيران عام 1869 . 
لق��د اثبتت االس��رة الصحفي��ة من خالل 
مس��يرتها احلافل��ة بالتضحي��ة والعطاء 
املهن��ي انها قادرة على ان تعيد لهذا البلد 
رونق��ه ومجده بالكلم��ة الصادقة املعبرة 
عن ضمير املواطن ومعاناته وصدق انتمائه 
فقد س��طر الصحفي��ون العراقيون طيلة 
مس��يرتهم الصحفي��ة مالم��ح انتقال��ة 
الناه��ض  االع��الم  ف��ي مس��يرة  نوعي��ة 
مس��تثمرين اج��واء احلري��ة والدميقراطية 
التي تترس��خ يوما بعد اخر في البلد الذي 
عان��ي من الظلم واالضطهاد واالنغالق في 
احلقب الس��الفة الختزال الوقت وسنوات 
الضي��اع من اج��ل التطور واالس��تفادة مبا 

يخدم رسالتهم االعالمية واهدافها .  
وبهذه املناس��بة تنش��ر » الصباح اجلديد« 
رس��الة بعث به��ا الزمي��ل س��يف الدين 
الدوري* من لندن وهي س��يرة ذاتية للزميل 
ابراهيم صالح ش��كر وهو من الصحفيني 
العراقي��ني ال��رواد الذي��ن عمل��وا بالرغ��م 
م��ن اخملاط��ر الكبي��رة الت��ي يواجهونه��ا 
فانن��ا يحدون��ا االم��ل بأن تقف الس��لطة 
الرابعة مبس��ؤولية جتاه الهجمة االرهابية 
والتحديات العديدة التي يتعرض لها بلدنا 

العزيز”.
يق��ول الزميل ال��دوري لقد نش��أ ابراهيم 
صال��ح ش��كر في حج��ر أب ينتس��ب الى 
عش��يرة الكروية ، ودرج في باب الش��يخ ، 
فنشأ نش��أة صاحلة عامرة باالميان، وإعتمر 
في صباه ) العمامة( ش��أنه شأن أي طالب 
عل��م ، وإنخرط في احللق��ات التي ينتظم 
عقدها في املساجد،إال أن إحساسه طغى 
عل��ى تفكي��ره ، فلم يصبر عل��ى مواصلة 
التحصي��ل املتعارف عليه في تلك البيئات 
احملافظ��ة، وإنغمس في تي��ار االدب احلديث 
يطال��ع ما تنتج��ه مطابع الش��ام وبيروت 

والقاهرة.
وما أن بسط الدستور العثماني ظله على 
وتنفس  العثماني��ة  االمبراطوري��ة  أرج��اء 
العراق نس��يم احلري��ة ، وأقب��ل العراقيون 
على إصدار الصح��ف واجملالت، حتى حمل 
إبراهي��م صالح ش��كر قلمه وس��اهم في 

جريدتي ) النوادر ( و) بني النهرين( بش��ذرات 
أدبية. وسرعان ما خطا خطوة أبعد فأصدر 
جري��دة أدبية في 25 نيس��ان 1913 بعد أن 
كان يشارك إبراهيم منيب الباجه جي في 

جريدة ) الرياحني( .  
وقد عّب��رت اجلريدتان املذكورت��ان عن نزعة 
إبراهيم صالح ش��كر  ومدى تأثره بالفكرة 
العربي��ة ، الت��ي رفعت ذلك الوقت ش��عار 
الدعوة ال��ى) الالمركزية( فتع��ّرض الرجل 
الى نقم��ة االحتادي��ني .ففي ليلة تش��رين 
الثاني 1915 الق��ي القبض عليه مع غيره 
من الش��باب ، وإبعدوا حت��ت حراب اجليش ، 
ونظرات االزدراء الى املوصل حيث قضى في 

السجن أربعة أشهر.
ولم يك��ن لديه عندم��ا أبعد ع��ن بغداد ، 
قريب يكتب اليه فقد داهم الطاعون قبل 
ثالثة أشهر من نفيه داره ، وقضى على أمه 
وأبي��ه ولم يت��رك له إال أخت��ه وهي طفلة 
صغيرة ، ال يزيد عمرها على سبع سنوات. 
وق��د وص��ف إبراهي��م صالح ش��كر هذه 
التجربة القاس��ية في حياته ، في مقاالت 
متسلس��لة نش��رها بعنوان ) من صحف 

الدفتر االسود – مذكرات حتروش(.
ولعل إبراهيم أراد بعد أن رجع الى بغداد إثر 
إنحسار احلكم العثماني أن يخلد للراحة، 
فإنصرف يدير ش��ؤون محلة ) قهوة شكر( 
بوصف��ه مختاراً. وق��د صرفته االعمال عن 

املشاركة في االحداث السياسية.
وخ��الل تط��ور االح��داث وتبل��ور املوق��ف 
السياس��ي وبرزت إجتاه��ات ال��رأي العام ، 
وتألفت إث��ر خمود الثورة العراقية حكومة 
اهلي��ة ، خرج إبراهيم م��ن عزلته ونزل الى 
امليدان بزي جديد ، فإرتدى املالبس االفرجنية 
وإعتمر الطربوش العثماني وحمل العصا، 
ول��م يب��ق م��ن هيئت��ه الس��ابقة إال تلك 
اللحية املس��رحة، وأصدر ف��ي كانون االول 
1921 ) الناش��ئة( مجل��ة أدبي��ة صغي��رة 
احلجم باالش��تراك مع صديق له لم يلبث 
أن تف��ن في إخراجه��ا وتأنق ف��ي طبعها 
، فإس��تقل ف��ي إصداره��ا في ث��وب جديد 
بإس��م) الناش��ئة اجلديدة( في كانون االول 
1922.وأخ��ذت تص��در كل ي��وم جمع��ة ، 
طافحة باملقاالت االدبية الغنية بالقصائد 
الشعرية ، وتضم حقوالً متنوعة ك�حقل 
) ديوان االنتقاد( حي��ث يالحق فيه إبراهيم 
صال��ح ش��كر بنقدات��ه الالذع��ة بعنوان ) 
حمل��ة االق��الم ف��ي دار الس��الم( مبقاالت 
يذيله��ا بتوقيع ) اجلرجان��ي( وكذلك حقل 
) مع��رض املش��اهير( حي��ث يرس��م في��ه 

ص��وراً لبعض االدباء والرج��ال،. وفي مكان 
آخر حق��ل ) جمهورية االدب( يبس��ط فيه 
روفائيل بطي س��ير أدباء العرب املعاصرين 
، وهناك باب للقصة يس��اهم فيه محمود 

أحمد السيد وعبد املسيح وزير.
وقد ش��به أحد االدب��اء دور إبراهيم صالح 
ش��كر في ) الناش��ئة اجلديدة( بدور العقاد 

واملازني في ) الديوان(.
وأث��ارت الناش��ئة اجلديدة ،إهتم��ام القراء 
ولفت��ت أنظاره��م ال��ى أس��لوب الكاتب 
اجلدي��د ، والتفاتاته الذهنية . ففكر بعض 
الساسة بالستفادة من قلمه واالستعانة 
مبواهب��ه في الص��راع الذي ي��دور في ذلك 

الوقت في امليدان السياسي.
ف��ي جري��دة الزمان الت��ي ص��درت في 11 
مت��وز 1927 حت��ول إبراهي��م صال��ح ش��كر 
من مي��دان االدب ال��ى ميدان السياس��ة، 
فإنته��ج سياس��ة وطنية داف��ع فيها عن 
التجنيد االجب��اري ، ودخل في حرب قلمية 
م��ع ) ح��زب النهض��ة( الذي ع��ارض ذلك 
املش��روع ، وإنتصر للطلبة في التظاهرات 
الت��ي أقاموها مبق��دم الزعيم الصهيوني ) 
الفريد موند( وحمل على وزارة عبد احملسن 
السعدون ، عندما إتخذت إجراءات شديدة 
ضدهم من ) فصل( و)إبعاد( ودعا الى إحالل 
العراقي��ني ف��ي وظائف الدولة وإس��تبعاد 

املوظفني االجانب عنها.
وفي االنتخابات التي جرت عام 1928 للدورة 
البرملاني��ة الثاني��ة ، حمل حملة ش��عواء 
على حزب التقدم ، وس��خر من مرشحيه ، 
وكشف النقاب عن الفضائح التي رافقت 
االنتخاب��ات ، وأه��اب بالش��عب أن ينتخب 
العناصر الوطنية أمثال ) جعفر ابو التمن( 

و) أحمد عزة االعظمي(.
وكانت تلك املقاالت شديدة التأثير ، بحيث 
إضط��ر حزب التق��دم ) حزب عبد احملس��ن 
الس��عدون( الى عق��د إجتم��اع إتخذ فيه 
قراراً بتعطي��ل ) جريدة الزم��ان( ومصادرة 

اعدادها من االسواق .
وقد إحتل إبراهيم صالح شكر بسبب ذلك 
االسلوب ، مكانة خاصة لدى العاملني في 
ميدان السياس��ة ذلك الوقت، بحيث أخذ 
أكثرهم يخش��ى من الذع قوله ويخاف من 
مرارة قلمه ويرهب من س��الطة لس��انه ، 
فس��عى بعضهم الى خط��ب وده ، وحاول 
عدد منهم إس��ترضاءه ، وقد أشار إبراهيم 
صالح ش��كر الى ذلك بشيء من االعتزاز ، 
فكتب في إحدى املناسبات يقول » يتساءل 
الكثي��رون من رجال الدولة وذوي النفوذ في 

الب��الد ع��ن ) االوفيس( الذي يس��تطيعون 
مقابلت��ي فيه..أنن��ي يومي��اً من الس��اعة 
اخلامس��ة بع��د الظه��ر حت��ى الس��اعة 
الثامنة مس��تعد ملالقاة احملبني في القهوة 
اجملاورة ل��دار مستش��ار الداخلية املس��تر 
كورنواليس..أم��ا ) رج��ال( الدول��ة الذي��ن 
ي��ودون مقابلتي ويتفضل��ون بزيارتي فهم 
يستطيعون ذلك ، إال إذا كانوا يترفعون عن 

زيارة املقاهي.
أنا أجلس في ) القه��وة املعلومة( مع فئة 
من االدباء يعتز االدب العراقي بهم ، مؤلفة 
م��ن الدماغ اجلبار الزه��اوي ومن الصحفي 
امل��رن إبراهيم حلمي الهم��ر ، ومن الكاتب 
املضطه��د روفائيل بطي ، ومن االجتماعي 
الناق��م محم��ود أحمد وم��ن غيرهم ممن ) 
ثقل��ت عقوله��م ( و) خف��ت جيوبهم( او 

بالعكس..؟«
وق��د ج��رى إبراهيم صالح ش��كر في إدارة 
جري��دة ) الزم��ان( وحتريره��ا على إس��لوب 
الصحفي املصري املش��هور ) الشيخ علي 
يوس��ف( صاحب ) املؤيد( الذي كان يعجب 

به ، وال ريب في أن جريدة الزمان قد حققت 
رواج��اً كبيراً ، ف��كان اجلمه��ور يقبل على 
قراءته��ا بإندف��اع ويحس بأنف��اس كاتبها 
تلتهب بني الس��طور ، فتفعل في نفس��ه 
فعله��ا وتهز اعصابه هزاً. وقد كان إهتمام 
صاحبه��ا بتصوي��ر املناظ��ر املؤملة ووصف 
الهي��اكل اجلوف��اء وكش��ف املس��تور من 
التصرف��ات وفض��ح املكنون م��ن التدابير، 
من املوضوعات التي تغري اجلمهور وتشبع 
فضوله في معرفة االوض��اع الظاهرة وما 

يستتر خلفها من حقائق.
يذكر أن خالد الدرة كتب في مجلة الوادي 
الصادرة ف��ي 17/ماي��س 1948 أن إبراهيم 
صالح ش��كر ، ربح مرة من ع��دد واحد من 

جريدة الزمان ، ما يكفيه مدة )3( أشهر.
إستمر إبراهيم صالح شكر يواصل ممارسة 
ذلك االس��لوب الساخر العنيف في جريدة 
) املس��تقبل( الت��ي أصدره��ا عب��د القادر 
اس��ماعيل بعد تعطي��ل الزم��ان في عام 
1929 ، وف��ي جريدة ) األماني( التي أصدرها 

عبد الرزاق شبيب عام 1931.

وق��د وج��دت املعارض��ة التي تبل��ورت عام 
1930 بح��زب ) اإلخ��اء الوطن��ي( ورك��زت 
املعارض��ة على املعاهدة ف��ي قلم إبراهيم 
صال��ح ش��كر خي��ر س��الح تس��تعني به 
ف��ي الهج��وم عل��ى وزارة نوري الس��عيد، 
فإستعانت به وفسحت صفحات جرائدها 
لقلمه . فإندف��ع إبراهيم بكل ما ميلك من 
جرأة  وش��جاعة في مقاالت شديدة الذعة 
إنته��ت ب��ه الى االصط��دام م��ع ) مزاحم 
االمني الباجه جي( الذي كان في تلك االيام 
قطب��اً من أقطاب السياس��ة. ركز االنظار 
حوله بنش��اطه وكفاءت��ه،  فعلقت عليه 
املعارضة آماالً جساماً عندما إنضم اليها 
إث��ر عودته من أوروب��ا، وإندفع في صفوفها 
يصرح مندد باملعارضة  وأسرع يتوسد أول 
كرس��ي وزاري ل��ّوح  له به نوري الس��عيد 
مستقيالً من حزبه. فأسرع إبراهيم صالح 
ش��كر يعّبر عن ذلك مبقال بليغ يشيع فيه 
مزاح��م الباجه جي كزعيم سياس��ي ملع 
جنمه أياماً فأنعش آمال جيل من الش��باب 
لفترة قصيرة ثم تالش��ت تلك االمال على 

صخرة املساومة السياسية.
وق��د إخت��ار إبراهي��م صالح ش��كر لتلك 
املقال��ة عن��وان ) حفن��ة تراب عل��ى مرقد 
الباجه جي مزاحم االمني( وقد صدرت تلك 
املقالة ف��ي وقت كان في��ه مزاحم الباجه 
ج��ي يالح��ق املعارض��ة بحمالت قاس��ية 
ويحارب إضراب العمال وبإجراءات ش��ديدة 
أث��ارت النقمة عليه، فكان م��ن الطبيعي 
أن يجد اجلمهور في تلك املقالة متنفس��اً 
يعّبر ع��ن س��خطه . فأقبل الن��اس عليه 
إقباالً شديداً، وأسرعت االيدي تتلقفه من 
الباع��ة بحيث إختفى من الس��وق وارتفع 

سعر اجلريدة الى أربعة اضعاف.
وقد كّلف هذا املقال إبراهيم صالح ش��كر 
ثمن��اً غالي��اً في إعت��داء تعّرض ل��ه ، وفي 
س��جن دخل اليه إث��ر دع��وى رفعها ضده 
) مزاح��م الباجه جي( وقضى ف��ي زنزانته 
أربع��ة أش��هر ، ولم تكن محنة الس��جن 
هي احملنة الوحيدة التي تلقاها في كفاحه 
الصحفي ، فقد واجه الرجل محناً كثيرة، 
عطلت صحف��ه الواحدة بعد االخرى وكاد 

في حزيران أن يقتل بالرصاص . 
وف��ي خري��ف 1938 ضاق��ت الدني��ا بوجه 
إبراهي��م صال��ح ش��كر فحم��ل قلبه بني 
جنبي��ه وغ��ادر وطن��ه يتنقل بني دمش��ق 
والقاهرة وبيروت والقدس ، وملا إش��تدت به 
العلة في دمشق وسقط مريضاً أرسل الى 
حس��ني جميل يقول له ولرفاق��ه الطلبة  

بلوع��ٍة ) إحملوا الّي حفنة من تراب العراق 
،أشرب عليها كأس حمامي(

وق��د حاول وهو في دمش��ق إص��دار جريدة 
بإس��م ) الفرات( وإستعان بنفوذ أصدقائه 
في س��بيل احلصول على إمتي��از بها. وفي 
الش��ام كان إبراهيم موض��ع إهتمام رجال 
السياسة والصحافة ، وقد توثقت صالته 
بع��دد منه��م  ، م��ن بينهم ف��وزي العزي 
وهاشم االتاسي وفخري البارودي ومعروف 
االرن��اؤوط وأم��ني نخل��ة وجني��ب الري��س 
ال��ذي ش��به دور إبراهيم صالح ش��كر في 
الصحاف��ة العراقية بدور أمني الرافعي في 

الصحافة املصرية.
وكت��ب عن��ه أم��ني نخل��ة قائ��الً : ... هذا 
الكاتب العراقي ، غريد احلرية ومغني دقائق 
الفصاح��ة في ظ��ل النخيل عل��ى دجلة ، 
قطرة من قلمه ترجح بلجج اجلد وصيحة 
ف��ي البطحاء من صيحاته هي أش��د هوالً 
عل��ى جنباتها من جلجة الرعد ، هذا الذي 
أقام جيالً وأقعد جيالً وتقاسم والغيث من 
ملك ) ه��ارون( فخر الربيع اجلديد .. هذا هو 

إبراهيم صالح شكر.
كان إبراهيم يعني عناية خاصة بإس��لوبه 
الكتابي ، فيحرص أشد احلرص على إنتقاء 
االلفاظ وإستحداث العبارات الرنانة، شأنه 
في ذلك ش��أن فحول الكتاب��ة . وقد ظهر 
على أس��لوبه أث��ر التأثر بكتاب��ات الكتاب 
القدامى ، مثل ) اجلاحظ( واحملدثني مثل طه 

حسني ومعروف االرناؤوط .
بقي إبراهيم صالح ش��كر فترة من الزمن 
بعي��داً عن الصحافة ،إنص��رف خاللها الى 
القي��ام بأعب��اء الوظيفة يتنق��ل تارة من ) 
الفلوجة( ال��ى) قلعة صالح( الى) خانقني(  
حت��ى إذا تط��ورت االح��داث ووقعت حركة 
مايس 1941 وس��اد البلد جو من احلماسة 
لم يس��تطع إبراهيم أن يكبت مش��اعره 
فإندفع في إسنادها وأبرق الى رشيد عالي 

برقية حماسية.
وقد إزدادت نفس��ية إبراهيم سوءا بعد أن 
اع��دم صديق��ه محمد يونس الس��بعاوي  
وت��رك مصرع��ه أس��وأ االث��ر في نفس��ه ، 
وإنح��درت صحت��ه  حت��ى ج��اء ي��وم 15/

ماي��س 1944 فاستس��لم ال��ى املنية وهو 
ي��ردد على ف��راش املوت ) س��أموت في هذا 
املكان ال شهيداً وال بطل(.) نقال عن  كتاب 
– ش��خصيات عراقية من العه��د امللكي، 
تأليف خيري أمني العمري، ص 303 326-(.

*كاتب وصحفي عراقي 

تقرير

األسرة الصحفية تحتفي بالذكرى 48 بعد المئة لعيد الصحافة العراقية 

ناصر عبد ويس*

اعلنت الشركة العامة لصناعة 
االدوي��ة واملس��تلزمات الطبي��ة 
/  SDIالتابع��ة ل��وزارة الصناعة 
واملعادن ع��ن انش��طتها النتاج 
وتصني��ع مس��تحضرات دوائية 
جديدة وعقود التجهيز لش��تى 
م��ع  الطبي��ة  مس��تحضراتها 
وزارة الصح��ة أضافة الى اعمال  
التأهيل والصيانة في اقسامها 

االنتاجية .
وأوض��ح مدير عام ش��ركة ادوية 
سامراء فالح حس��ن صالح في 
تصريح ملرك��ز االعالم والعالقات 
العام��ة ب��أن مواكب��ة التط��ور 
احلاص��ل في الصناع��ة الدوائية 
العاملي��ة يأت��ي ضم��ن اولوي��ات 
ال��دؤوب  وعمله��ا  الش��ركة 
واملستمر لتطوير أنتاجها واعادة 

تأهيل بناها التحتية .
ولفت املدير العام الى ان معدالت 
االنتاج خالل شهر نيسان املاضي 
قد ارتفعت بنسبة %62 مقارنه 
بش��هر اذار االم��ر ال��ذي زاد من 
املبيع��ات بالتالي فقد  مت حتقيق 
ارتف��اع ف��ي معدالتها بنس��بة 
تصل الى %231 عما كانت عليه 
في شهر أذار الس��ابق ، كاشفا 
عن انتاج مس��تحضرات جديدة 
مت طرحه��ا الى االس��واق احمللية 
 AtrovASAm  ,SAmAStAtInS وه��ي
تركيب��ة  وتطوي��ر     , DIovASAm

اخرى وهي   ثالثة مس��تحضرات 
 methADIn , SAmAphenIcol ,
preDnISolone   لتحسني نوعها 

وزي��ادة فاعليته��ا، الفت��ا الى ان 
العم��ل متواص��ل ف��ي قس��م 
مس��تحضر  بأنت��اج  املض��ادات 
بنوعي��ه  أتاموكسيس��لني 
ومس��تحضر   m و500   250m

ال��ى  اضاف��ة  سيفالكس��ني 
مستحضر سيفيدينسام .

وفي س��ياق متصل ب��ني صالح 
بان )13(عقدا م��ع وزارة الصحة 
والبيئ��ة ابرمت في وقت س��ابق 
لتجهيزها بشتى املستحضرات 
م��ن  الش��ركة  تنتجه��ا  الت��ي 
مضادات حيوية وحبوب وأشربة 
ومراه��م بقيمة 14 ملي��ار دينار 
خ��الل هذا الع��ام كذل��ك فيما 
ال��ى  أخ��رى  عق��ود   6 احيل��ت 
الش��ركة بقيمة 2,5 مليار دينار 
لغرض دراس��ة امكانية جتهيزها 
بع��د اج��راء التعدي��الت للعقد 
م��ن حي��ث الكميات واالس��عار 

الوق��ت نفس��ه  ، مؤك��دا ف��ي 
لتجهي��ز  الش��ركة  اس��تعداد 
القطاعني العام واخلاص بجميع 
االش��كال  ذات  املس��تحضرات 
الصيدالني��ة املتنوعة وبأس��عار 

تنافسية.
وأش��ار املدير العام ب��ان مالكات 
والهندس��ية  الفنية  الش��ركة 
قد اجنزت اعم��ال تأهيل وصيانة 
وبجه��ود  االنتاجي��ة  لالقس��ام 
ذاتية ضم��ن االمكانيات املتاحة 
وف��ق متطلب��ات نظ��ام اجل��ودة 
ومالحظات دائرة الرقابة الدوائية 

لضم��ان بيئة انتاجية س��ليمة 
س��المة  عل��ى  وللمحافظ��ة 
املنت��ج م��ن التل��وث،  مبينا بان 
ه��ذه االعم��ال ش��ملت نص��ب 
الس��قوف الثانوي��ة اضافة الى 
صيانة التبري��د وصبغ االرضيات 
واجلدران مبادة االيبوكسي املضاد 
للبكتريا واجراء بعض التغييرات 
ملداخل ومخارج  أبنية االقس��ام 
االنتاجية متاش��يا مع مالحظات 

دائرة الرقابة الدوائية .
العام��ة  الش��ركة  أن   يذك��ر 
لصناع��ة االدوية واملس��تلزمات 

الطبي��ة ف��ي س��امراء وضم��ن 
خطته��ا للتح��ول نح��و انت��اج 
املهمة  الدوائية  املس��تحضرات 
ذات القيم��ة املضاف��ة العالي��ة 
النمطية  وللتقليل م��ن االدوية 
والقدمية وبدعم مباشر من قبل 
وزي��ر الصناعة واملعادن املهندس 
محم��د ش��ياع الس��وداني من 
خالل لقائ��ه مع وزي��رة الصحة 
والبيئ��ة ونتائجه االيجابية التي 
انعكس��ت عل��ى ش��ركة ادوية 
باب��رام عق��ود جتهي��ز  س��امراء 
ملنتجاتها الطبية املتنوعة فأنها 

مستمرة بأنتاج انواع جديدة من 
املستحضرات االمر الذي يشكل 
اجن��ازا كبي��را في ظ��ل الظروف 
االقتصادي��ة واالمني��ة الصعبة 
حي��ث تعمل مالكات الش��ركة 
على بذل املزيد من اجلهود خاصة 
بعد حصولها على شهادة اجلودة 
العاملية ) االيزو ( ما سيسهم في 
تعزيز ثقة املستهلك مبنتجاتها 
كونه��ا منتج��ه ضم��ن املعايير 

الدولية لألنتاج الدوائي .

اعالم الصناعة 

 إن مواكبة التطور 
الحاصل في 
الصناعة الدوائية 
العالمية يأتي ضمن 
أولويات الشركة 
وعملها الدؤوب 
والمستمر لتطوير 
إنتاجها وإعادة 
تأهيل بناها التحتية 

الشركة العامة لصناعة األدوية واملستلزمات الطبية

تسعى الى مواكبة التطور الحاصل في الصناعة العالمية

أدوية سامراء تعلن عن تصنيع مستحضرات ومستلزمات طبية جديدة 

عن المحكمة 
االتحادية العليا 

)الحلقة السادسة -  الطعن في القوانين(
كم��ا ذكرنا في مقاالت س��ابقة ف��أن للمحكمة 
االحتادي��ة العلي��ا اختصاص��ات مح��ددة مبوجب 
الدس��تور العراقي لس��نة 2005، وجاءت بالنص 
الواضح في املادة )93( منه، لعل أهمها النظر في 
دستورية القوانني وتفسير النصوص الدستورية، 
إضاف��ة إلى مه��ام أخرى كاملصادق��ة على نتائج 
االنتخابات العامة والنظر في االتهامات املوجهة 

ضد رئيس اجلمهورية ورئيس مجلس الوزراء.
فالنسبة إلى مهمة النظر في دستورية القوانني 
النافذة، فأن النفاذ في املفهوم الفقهي والقانوني 
ليس مبجرد التصويت على القانون داخل مجلس 
الن��واب، أو حت��ى بعد املصادقة عليه من رئاس��ة 
اجلمهوري��ة، ب��ل م��ن تاريخ النش��ر ف��ي اجلريدة 
الرس��مية )الوقائع العراقية( ما لم ينّص القانون 
بخالف ذلك كما هو احلال عند صدور قانون العفو 
العام رقم )27( لس��نة 2016 فق��د نص في املادة 
)16( منه على: )ينفذ هذا القانون من تاريخ إقراره 

في مجلس النواب(.
كم��ا ان نف��اذ القانون معن��اه أن أحكام��ه ال زالت 
قابل��ة للتنفي��ذ عند الطع��ن بها، أم��ا اذا صدرت 
مبناس��بة معين��ة ونفذت ف��ي حينه عل��ى واقعة 
أو قائ��ع مح��ددة، وال ميك��ن تنفيذه��ا مج��ددا فال 
تعتبر م��ن القوانني التي تخت��ص بالنظر في عدم 
دس��توريتها احملكمة االحتادية العليا، وهذا الشرط 
قد أوردته املادة )93/ أوالً( من الدس��تور عند التطرق 
إل��ى اختصاص��ات احملكم��ة االحتادي��ة العليا ومن 
بينه��ا )الرقابة على دس��تورية القوانني واألنظمة 
الناف��ذة(، وقد ذهب القضاء الدس��توري في قرارات 
عدي��دة له هذا املنحى، نذكر م��ن بينها القرار رقم 
)88/ احتادية/ 2016(، حيث مت الطعن باملادة )14( من 
قانون واردات البلديات لسنة )2016(، حيث وصفها 
املدعي بأنها مخالفة ملبادئ الدس��تور، وقد أقيمت 
الدعوى ف��ي )26/ 10/ 2016( أي بعد أربعة أيام من 
تاري��خ التصويت عليه داخل مجل��س النواب، وفي 
ذل��ك التاريخ لم يكن القانون ناف��ذاً، وبالتالي ردت 

احملكمة االحتادية العليا تلك الدعوى.
كم��ا تلقت احملكم��ة االحتادية العلي��ا دعوى أخرى 
أقيم��ت ح��ول نص تش��ريعي انتهى نف��اذه وصدر 
مبناس��بة مح��ددة وحول موضوع مح��دد ونفذ في 
حين��ه وأنتج آثاره القانونية ولم يعد قابالً للتنفيذ 
مجدداً الن موضوعه قد حس��م، وبذا ردت احملكمة 
 )2017 )27/ احتادي��ة/  الدع��وى املرقم��ة  االحتادي��ة 

موضوع الطعن. 

*كاتب في الشؤون القانونية

بغداد - الصباح الجديد:
نظم��ت دائ��رة اص��الح االح��داث في 
وزارة العم��ل والش��ؤون االجتماعي��ة 
بالتنس��يق مع اليونيسيف ومنظمة 
بواب��ة العدال��ة ورش��ة تدريبي��ة عن 
جنوح االحداث واالس��باب املؤدية الى 
جنوحهم حت��ت عنوان )اس��تراتيجية 
التدخل الفعالة لتقييد سلوك الفرد 

واملعاجلات ملنع العودة الى االنحراف ( .
وق��ال املتح��دث باس��م وزارة العم��ل 
عمار منعم ان الورش��ة ش��ارك فيها 
30 باحث��ا م��ن ش��تى اقس��ام دائ��رة 
اصالح االحداث واس��اتذة في القانون 
اجلنائ��ي واملدن��ي م��ن جامع��ة بغداد 
والقي��ت فيها محاضرات عن س��لوك 
االحداث واالسباب والظروف التي ادت 

الى جنوحه��م وكيفية حماية احلدث 
ومتابعت��ه وتكثيف النصح واالرش��اد 
والرعاي��ة قب��ل وبعد اطالق س��راحه 
بثالث��ة اش��هر م��ن اج��ل اصالحهم 
للعيش  وتكييفهم  وتقومي سلوكهم 

في اجملتمع بصورة طبيعية
واضاف منعم ان علينا دراسة القوانني 
واالنظم��ة الدولية الت��ي حتمي احلدث 

من اجلن��وح اضافة الى دراس��ة جتارب 
ال��دول املتقدم��ة واالس��تفادة منه��ا 
فيم��ا يخص رعاية احل��دث بعد اطالق 
س��راحه التي تعد م��ن احملطة االخيرة 
من االصالح حت��ى يعيش احلدث حياة 
طبيعي��ة ويندمج م��ع اف��راد اجملتمع 
، مؤك��دا على ض��رورة التنس��يق بني 
مؤسس��اتنا االصالحي��ة ومنظم��ات 

اجملتمع املدني ف��ي توفير برامج تدريب 
وايجاد فرص عمل ليسهل اندماجهم 
في اجملتمع بشكل اسرع وقد اعتمدت 
الورش��ة على احلوار البناء والنقاشات 
وتب��ادل االراء فيم��ا يص��ب مبصلح��ة 

العمل االصالحي.
يذك��ر ان دائ��رة اصالح االح��داث هي 
اح��دى الدوائر التابعة ل��وزارة العمل 

والش��ؤون االجتماعية مهمتها ايواء 
واملش��ردين  واحملكوم��ني  املوقوف��ني 
م��ن كال اجلنس��ني حلني ، ام��ا اطالق 
س��راحهم او محاكمته��م في اثناء 
م��دة احلكم ينقل��ون الى اقس��امنا 
اخلاص��ة بايواء احملكوم��ني ورعايتهم 
وتأهيله��م ليخرج��وا افرادا اس��وياء 

للمجتمع .

دائرة اإلصالح تنّظم ورشًة تدريبيًة وتأهيليًة لألحداث
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الجزائر ـ رويترز:
حث وزي��را اخلارجي��ة اجلزائري عبد القادر مس��اهل 
والفرنس��ي جان إيف ل��و دريان ام��س االول الثالثاء 
الفصائل املسلحة املتناحرة في ليبيا على السعي 
إلى التوصل حلل سياسي في البالد للمساعدة في 
وقف انتش��ار اجلماعات املتش��ددة هن��اك واحتمال 

متددها عبر حدودها.
وانضم��ت اجلزائر إلى تونس في الس��عي إلى إجراء 
حوار يش��مل كل األطراف في ليبي��ا حيث تتصارع 
حكومتان وأنصارهما املسلحون من أجل السيطرة 
عل��ى الب��الد منذ حرب أهلي��ة اندلعت ع��ام 2011 

وأطاحت مبعمر القذافي.
وتهدف فرنس��ا إلى القيام بدور أكبر في اجلمع بني 
الفصائل الليبية إلنهاء االضطرابات التي سمحت 
للمتش��ددين اإلس��الميني باكتس��اب موطئ قدم 
وملهرب��ي املهاجري��ن باالزده��ار في ظل ع��دم وجود 

حكومة مركزية قوية.
ونقلت وكالة األنباء اجلزائرية الرسمية عن مساهل 
قول��ه بعد احملادث��ات مع نظيره الفرنس��ي »الهدف 
الرئيسي يبقى مكافحة اإلرهاب في هذه املنطقة 
التي تش��هد اضطرابات كبيرة حيث يتعزز التواجد 

اإلرهابي بالنظر إلى الوضع الكارثي في ليبيا«.

بيروت ـ رويترز:
قال وزير اخلارجية اللبناني جبران باسيل إن األحزاب 
السياسية املتنافسة توصلت امس االول الثالثاء 
إلى اتفاق بش��أن قانون االنتخاب��ات وهو ما ينهي 
على ما يبدو أزمة سياس��ية كانت تلوح في األفق 

وميهد الطريق أمام إجراء انتخابات برملانية.
وال يزال االتفاق بحاجة إلى موافقة احلكومة عليه 
ف��ي اجتماع من املقرر امس األربعاء ومن ثم يحال 

إلى البرملان للموافقة عليه ليصبح قانونا نافذا.
وقال باسيل وهو رئيس التيار الوطني احلر املسيحي 
الذي أسس��ه الرئيس ميش��ال ع��ون »نحن اليوم 
توصلنا إلى اتفاق سياس��ي بني أطراف سياسية 

علينا ترجمته في املؤسسات الدستورية«.
وقال مصدر سياس��ي بارز إن القانون اجلديد يقوم 
عل��ى النس��بية وف��ق توزيع لبن��ان إل��ى 15 دائرة 
ويعط��ي املغترب��ني اللبنانيني مقاع��د نيابية في 
دورات انتخابي��ة الحق��ة لكن االتفاق لم يش��مل 
موضوع حق االنتخاب للعس��كريني وال تخفيض 

سن االقتراع وال على حصة املرأة.
وق��ال وزي��ر الداخلي��ة نه��اد مش��نوق إن األم��ر 
سيس��تغرق سبعة أش��هر على األقل للتحضير 

لالنتخابات وفق القانون اجلديد.

انقرة ـ أ ب ف:
أعلن��ت أنقرة امس االول الثالث��اء أن وزير اخلارجية 
التركي مولود تش��اوش أوغلو توجه امس االربعاء 
ال��ى الدوحة حيث س��يلتقي أمير قطر الش��يخ 
متي��م بن حم��د آل ثاني، في زي��ارة تأتي في خضم 
االزمة اخلطيرة بني قط��ر ودول اخرى مجاورة على 

رأسها السعودية.
وقال��ت احلكوم��ة التركية ف��ي بيان ان تش��اوش 
اوغلو اجرى ايضا في الدوحة مباحثات مع نظيره 

القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.
وكان الرئي��س التركي رجب طي��ب اردوغان اعتبر 
ام��س االول الثالث��اء ان العقوبات الت��ي فرضتها 
الس��عودية وحلفاؤه��ا على قطر »غير انس��انية 
ومخالفة لإلس��الم«، مضيفا انه ج��رى محادثات 
هاتفي��ة مع الرئيس الفرنس��ي اميانوي��ل ماكرون 
وامير قطر الشيخ متيم بن حمد آل ثاني حول هذا 

املوضوع.
واخلليج غ��ارق في أزمة دبلوماس��ية خطيرة منذ 
5 حزي��ران ح��ني قطع��ت الس��عودية واالم��ارات 
والبحري��ن، ال��دول اجمل��اورة لقط��ر، وكذلك مصر 
واليم��ن عالقاته��ا الدبلوماس��ية م��ع الدوح��ة 

التهامها »بدعم االرهاب«.

الجزائر وفرنسا تحثان 
على التوصل لحل سياسي 
في ليبيا لوقف اإلرهاب

األحزاب اللبنانية 
تتفق على قانون 
االنتخابات الجديد

وزير الخارجية التركي 
في الدوحة لبحث األزمة 

بين قطر ودول أخرى 

متابعة ـ الصباح الجديد:

أك��دت مص��ادر دبلوماس��ية غربية 
وجود اجت��اه بني دول غربي��ة لتعديل 
لف��ك  الدولي��ة  الق��وات  مهم��ة 
»ان��دوف«  االش��تباك ف��ي اجل��والن 
لتصبح مسلحة وقادرة على حماية 
املدني��ني، في وقت جت��ري مفاوضات 
أميركية  روس��ية إلقامة »منطقة 
آمنة« تشمل القنيطرة وقسماً من 

درعا. 
إقامة  وموسكو  واش��نطن  وتبحث 
منطقة خامسة في اجلنوب تختلف 
ع��ن مناط��ق »خف��ض التصعي��د« 
األربع املعلنة سابًقا، في وقت بدأت 
مفاوض��ات لتغيي��ر مهم��ة ق��وات 
»ان��دوف« التي تش��كلت في 1974 

وتضم أكثر من ألف عنصر.
واقترحت دول غربية الس��ماح لهذه 
القوات الدفاع عن نفس��ها وحماية 
املدنيني على أن تتم مناقش��ة ذلك 

في مجلس األمن نهاية الشهر. 
وأوضح مصدر روس��ي، أن موس��كو 
حتاول التوفيق بني متس��ك واشنطن 
في احملادثات األميركية  الروسية في 
ان بإبعاد إيران عن جنوب سورية  عمَّ
وجنوبها الش��رقي الختراق »الهالل 
اإليراني«، وس��عي طه��ران والقوات 
مناطق  للس��يطرة على  الس��ورية 

على جانبي احلدود مع العراق. 
واش��ار املصدر إل��ى إمكانية توصل 
األط��راف إل��ى »تب��ادل أراٍض« ف��ي 
مناط��ق النفوذ قد تش��مل دير الزور 
مقابل الرقة، ومعب��ر التنف مقابل 
ريفه��ا  مقاب��ل  ودرع��ا  البوكم��ال، 
والقنيط��رة، كم��ا حص��ل س��ابقا 
لدى مقايضة جرابلس بش��رق حلب 
ث��م منبج بالباب. ولوح��ظ أن تقدم 
القوات الس��ورية وامليلشيات شرقاً 
كان التفافي��ا وليس إلى معس��كر 
م��ع  مواجه��ة  لتجن��ب  التن��ف، 
واشنطن. وقال وزير الدفاع األميركي 
جيم ماتيس، أمس االول الثالثاء« إن 
الضربات ض��د قوات موالية للنظام 
كانت دفاع��ا عن النف��س، وإن بالده 
س��تتخذ اإلج��راءات الالزمة حلماية 

قواتها.
تصري��ح  ف��ي  ورجح��ت موس��كو، 
ملس��ؤول روس��ي أمس االول الثالثاء، 
عق��د اجلولة املقبلة من مش��اورات 
آس��تانة حول األزمة السورية بداية 
الش��هر املقبل. وفي ح��ني قالت إن 

س��بب التأجيل املس��تمر يعود إلى 
شهر رمضان الكرمي، أشارت مصادر 
من موسكو وآس��تانة إلى أن شهر 
الصيام س��بب مباش��ر، لكنه ليس 
الوحي��د الذي ف��رض تأجي��ل جولة 

»آستانة5-«.
الس��ورية  املعارض��ة  وتس��تعد 
ملش��اورات ف��ي جنيف يوم��ي 15 و 
16 حزي��ران، في إطار آلية مناقش��ة 
الدستور التي مت اعتمادها في اجلولة 
األخيرة من املفاوضات الس��ورية في 

جنيف. 
وقال نائ��ب وزير اخلارجية الروس��ي، 
املبعوث الرئاسي اخلاص إلى الشرق 
األوسط وش��مال أفريقيا، ميخائيل 
بوغدان��وف، إن اجلول��ة املقبل��ة من 
املش��اورات في آس��تانة قد تنطلق 

مطلع الشهر املقبل. 
ونقلت عنه وكالة »ريا نوفوس��تي« 
قوله إن »هذه املسألة يجري بحثها 
اآلن. ولفت إلى »رغب��ة لدى زمالئنا، 

الشركاء املسلمني، وبالدرجة األولى 
األت��راك واإليراني��ني، وق��د يتم عقد 
اللقاء املقبل على الفور بعد ش��هر 

رمضان«،
 وأضاف »س��يكون ف��ي مطلع متوز 
إن  وق��ال  األرج��ح«،  عل��ى  املقب��ل 
جولة جدي��دة من مفاوضات جنيف 
س��تنطلق فوراً بع��د اجلولة املقبلة 
م��ن آس��تانة، وأك��د أن العم��ل في 

جنيف يجري حالياً.
وكان��ت الدول الضامن��ة قد اتفقت 
خالل لقاء »آس��تانة4-«، في مطلع 
جول��ة  عق��د  عل��ى  املاض��ي،  أي��ار 
جديدة من املش��اورات في العاصمة 

الكازاخية، في الرابع من حزيران. 
وأعلن��ت حينها عن توقي��ع مذكرة 
التصعيد  إقام��ة مناط��ق خف��ض 
في س��ورية. وقالت إن جلنة س��يتم 
تشكيلها ستقوم برسم حدود تلك 
املناطق، واالتفاق على آليات التنفيذ 
والرقابة، وس��تنتهي من عملها في 

4 يوني��و، وس��تعرض النتائ��ج على 
املشاورات في آستانة.

 وأعلنت روس��يا عن تأجي��ل املوعد، 
وقال��ت إن اللق��اء مبدئياً س��يكون 
يوم��ي 12 و13 حزيران اجلاري، وأكدت 
أن جلن��ة مذكرة آس��تانة التي تضم 
خبراء م��ن الدول الضامنة )روس��يا 
وتركي��ا وإيران( تواص��ل عملها على 
رس��م خريطة حدود مناطق خفض 
آلي��ات  التصعي��د، واالتف��اق عل��ى 
األعم��ال  بوق��ف  االلت��زام  مراقب��ة 
القتالية ف��ي تلك املناطق، ومن هي 
القوى التي ستش��ارك ف��ي أعمال 
املراقبة على االلتزام باالتفاق، وغيره 

من تفاصيل.
وقالت مصادر متقاطعة من موسكو 
وآس��تانة إنه ما زالت هناك تباينات 
بني الدول الضامنة بالنس��بة حلدود 
مناطق خفض التصعيد، وتفاصيل 
تنفيذية حاس��مة أخرى. فضالً عن 
ذلك، يجري بحث دقيق لقائمة الدول 

التي ستش��ارك قواته��ا في مراقبة 
مناط��ق خف��ض التصعي��د، والتي 
س��تقترحها ال��دول الضامنة على 
املصدر،  وأش��ار  الس��ورية.  األطراف 
من موس��كو، إلى معلوم��ات تفيد 
باحتمال ضم بعض من اجلمهوريات 
السوفياتية الس��ابقة إلى القائمة 
املتداول��ة في اإلع��الم لل��دول التي 

ستشارك في هذه العمليات.
التنفيذي��ة  »املس��ائل  إن  وق��ال   
معق��دة للغاي��ة، كم��ا ه��و األم��ر 
بالنس��بة ملوض��وع الرقابة وطبيعة 
عق��اب املنتهك��ني، وكله��ا تتطلب 
الوقت واجلهد للتوصل إلى اتفاقات 
حولها«. وتابع أن »األمور تكون أكثر 
تعقي��داً بس��بب التناقض��ات ب��ني 
رع��اة عملية إقام��ة مناطق خفض 

التصعيد«.
إل��ى ذلك، يتوقع أن تش��هد جنيف، 
احلال��ي،  حزي��ران   16 و   15 يوم��ي 
مشاورات على مستوى اخلبراء حول 

الدستور الس��وري، مبشاركة ممثلني 
للمفاوضات،  العلي��ا  الهيئ��ة  ع��ن 
ومنصت��ي موس��كو والقاهرة. وقال 
قدري جميل، ممثل »منصة موسكو«، 
لوكالة »تاس«، إن املشاورات ستجري 
ف��ي إط��ار آلي��ة مناقش��ة مب��ادئ 
الدس��تور، الت��ي أسس��ها املبعوث 
الدولي س��تيفان دي ميستورا. وأكد 
أن ممثلني عن املعارضة سيش��اركون 
في تلك املش��اورات ضمن مجموعة 

مشتركة.
وقال مصدر من املعارضة في الهيئة 
ل�«الش��رق األوسط« إن 8 ممثلني عن 
فصائل املعارضة ضمن وفد الهيئة 
العليا للمفاوضات، وممثالً عن كل من 
منص��ة القاهرة ومنصة موس��كو، 
لالجتم��اع منتص��ف  س��ينضمون 
هذا الش��هر، ملناقش��ة أمور تقنية 
م��ع فريق املبعوث األممي إلى س��وريا 
س��تيفان دي ميس��تورا، وبغياب دي 

ميستورا نفسه.

واشنطن ـ ا ب ف:
منح الرئيس دونالد ترامب البنتاغون 
الق��وات  عدي��د  حتدي��د  صالحي��ة 
االميركية في افغانستان، في خطوة 
قد تؤدي لنشر آالف اجلنود االضافيني 

في هذا البلد.
وقال مسؤول أميركي رفض الكشف 
عن هويت��ه لوكالة فران��س برس، ان 
وزير الدفاع جي��م ماتيس باتت لديه 
صالحية مباشرة لتحديد عدد اجلنود 
االميركي��ني ف��ي أفغانس��تان، لكن 
املسؤول لم يكن بوس��عه تأكيد ما 
اذا مت البت في نشر قوات اضافية في 

هذا البلد.
وتاب��ع املس��ؤول ان »البي��ت االبيض 
تص��رف عل��ى غرار م��ا فع��ل في ما 
يتعل��ق بالعراق وس��وريا ومن��ح وزير 
الدفاع سلطة حتديد عديد القوات«، 
في إش��ارة ال��ى التعدي��الت االخيرة 
التي أعطى ترام��ب موافقته عليها 

ف��ي احلمل��ة ض��د تنظي��م الدول��ة 
االسالمية في هذين البلدين.

خ��الل عهد الرئي��س الس��ابق باراك 
أوبام��ا كان البي��ت االبيض يش��رف 
بدقة عل��ى حتديد عدي��د القوات في 
افغانستان والعراق وسوريا وكان ذلك 

يثير انتقادات القادة العسكريني.
ويأتي القرار بعد س��اعات فقط على 
إدالء ماتي��س بش��هادة مطولة امام 
الكونغرس حيث أبدى بعض االعضاء 
س��خطهم ازاء املهلة الطويلة التي 
اس��تغرقها ترامب من أجل التوصل 

الى استراتيجية حول أفغانستان.
ومض��ى املس��ؤول يق��ول ان الق��رار 
النهائي مبنح ماتيس س��لطة حتديد 
ع��دد اجلن��ود اتخ��ذ خ��الل إدالء هذا 
االخير بش��هادته التي ق��ال فيها ان 
الوالي��ات املتحدة »ال حتق��ق انتصارا 

حاليا« في افغانستان.
وق��ال ماتي��س خالل جلس��ة للجنة 

مجل��س  ف��ي  املس��لحة  الق��وات 
الش��يوخ حول موازن��ة البنتاغون ان 
»حرك��ة طالبان ش��هدت عاما جيدا 
الس��نة املاضية، وهي حت��اول حتقيق 

األمر نفسه هذه السنة«.
ويأتي تقيي��م ماتيس بع��د 16 عاما 
عل��ى الغ��زو االميركي الفغانس��تان 
وال��ذي تاله نزاع ال ي��زال يحصد االف 
والق��وات  املدني��ني  م��ن  الضحاي��ا 
احمللي��ة وحتى من بني صفوف القوات 

االميركية في هذا البلد.
ومنذ اش��هر عديدة يطالب اجلنراالت 
أفغانس��تان  ف��ي  االميركي��ون 
باستراتيجية جديدة ميكن ان تشمل 
نش��ر جنود اضافيني لتدريب القوات 

احمللية.
وأوردت وسائل اعالم أن ماتيس يعتزم 
طلب نش��ر ما ب��ني 3 و5 االف جندي 
اضاف��ي اميرك��ي ومن ق��وات حلف 
ش��مال االطلس��ي، لكنه ل��م يقل 

شيئا حول املوضوع بعد.
ق��وات  قائ��د  ح��ذر   ، ش��باط  ف��ي 
االطلس��ي ف��ي افغانس��تان اجلنرال 
ج��ون نيكولس��ون م��ن ان��ه بحاجة 
ال��ى »بض��ع االف« اجلن��ود لعك��س 
الوض��ع ال��ذي ي��راوح مكان��ه. ورغم 
أش��هر م��ن الترقب بان االع��الن بات 
وشيكا عن استراتيجية كاملة حول 
افغانس��تان، إال أن ماتيس كشف ان 
اخلطط اجلديدة لن تكون جاهزة قبل 

أواسط متوز.
وعبر السناتور اجلمهوري جون ماكني 
ال��ذي يترأس جلنة القوات املس��لحة 
ف��ي مجلس الش��يوخ ع��ن احباطه 

»الشديد«.
وق��ال ماكني »لقد مض��ى على هذه 
دون  ن��زال  وال  أش��هر  س��تة  االدارة 
افغانس��تان«،  ح��ول  اس��تراتيجية 
مش��يرا الى ان��ه من الصع��ب دعم 
موازنة حول أفغانس��تان دون معرفة 

ماهية اخلطة.
وتاب��ع ماكني »نعرف م��ا كانت عليه 
الثماني  االستراتيجية في السنوات 
املاضية وهي » ال تخسروا، لكن ذلك 
لم ينفع«. وأق��ر ماتيس بان »القوات 
االميركية ال حتقق انتصارا حاليا في 
هذا  لكننا س��نصحح  افغانس��تان 

الوضع في أسرع وقت ممكن«.
وش��دد ماتيس الذي كان قائدا قتاليا 
لوحدة من مش��اة البحري��ة )مارينز( 
في افغانستان في مطلع احلرب، على 
ضرورة عدم التخلي عن البلد واقترح 
ابقاء قوة على املدى البعيد ملساعدة 

اجليش االفغاني في حفظ االمن.
وق��ال ماتيس »سنش��هد حقبة من 
املواجه��ات املتك��ررة مما س��يتطلب 
تغيي��را ف��ي مقاربتن��ا املعتمدة في 

السنوات االخيرة«.
والنزاع في افغانس��تان ه��و األطول 
ف��ي تاريخ الواليات املتحدة إذ تخوض 

قوات حلف ش��مال االطلس��ي التي 
تقوده��ا الوالي��ات املتح��دة حربا في 
ه��ذا البلد من��ذ 2001 بع��د اطاحة 

نظام طالبان.
ويبل��غ ع��دد اجلن��ود االميركيني في 
افغانس��تان نح��و 8400 جندي، كما 
ينتش��ر خمسة االف من جنود حلف 
ش��مال االطلس��ي ف��ي ه��ذا البلد. 
وتقتص��ر مهم��ة هذه الق��وات على 
وقبل  واالستش��ارة.  التدري��ب  تقدمي 
س��ت س��نوات وصل عدي��د القوات 
االميركي��ة في افغانس��تان إلى 100 

الف جندي.
وحت��اول ق��وات األم��ن االفغانية التي 
أنهكتها عملي��ات القتل والفرار من 
االنتصار  العسكرية، جاهدة  اخلدمة 
عل��ى املتمردي��ن من��ذ أن أنهى جنود 
احلل��ف األطلس��ي الذي��ن تقوده��م 
الوالي��ات املتحدة مهمتهم القتالية 
في كانون الثاني/ديسمبر عام 2014. 

ترامب يمنح البنتاغون صالحية تحديد عدد الجنود في افغانستان

جنيف تستضيف مشاورات لـ«خبراء »حول دستور البالد اليوم

تعديالت مهمة التجاهات القوات الدولية
 في الجوالن لـ«حماية المدنيين« في سوريا 

تستعد المعارضة 
السورية لمشاورات 

في جنيف يومي 15 و 
16 حزيران، في إطار 
آلية مناقشة الدستور 
التي تم اعتمادها في 

الجولة األخيرة من 
المفاوضات السورية 

في جنيف

تعديالت حول اجلوالن

تقـرير

باريس ـ وكاالت:

ف��ي وق��ت أعلن��ت فرنس��ا وبريطاني��ا 
أنهم��ا س��توحدان جهودهم��ا للضغط 
على ش��ركات اإلنترنت لب��ذل املزيد من 
أج��ل التص��دي للتط��رف عب��ر املواق��ع 
اإللكترونية، حض الناطق باسم تنظيم 
»داعش« أبو احلس��ن املهاجر، في رسالة 
وجهه��ا عبر تطبيق »تلغرام« للرس��ائل 
املش��فرة، أنصار التنظيم إلى شن مزيد 
م��ن الهجم��ات ف��ي الوالي��ات املتحدة 
وبريطانيا وأس��تراليا وروسيا خالل شهر 

رمضان.
وأش��اد املهاج��ر مبنفذي هجوم��ي لندن 
ومانشستر في األسابيع الثالثة األخيرة، 
والتي أسفرت عن 30 قتيالً. وقال متوجهاً 
إلى أنصار التنظيم: »أبلى أشقاؤكم في 
أراضيكم بالًء حسناً، لذا اتِخذوهم مثاالً، 
وك��رِّروا ما فعل��وه«، علم��اً أن التنظيم 
تبنى هج��وم »لندن بري��دج« الذي نفذه 

خورام بات ورش��يد رضوان ويوسف زغبة 
ف��ي 3 الش��هر اجل��اري، وكذل��ك هجوم 
»مانشس��تر« الذي نفذه الليبي سلمان 
عبيدي واستهدف رواد حفلة موسيقية 

في 22 أيار املاضي.
في غضون ذلك، ناقش��ت رئيسة الوزراء 
البريطاني��ة تيري��زا م��اي م��ع الرئي��س 
الفرنس��ي إميانوي��ل ماكرون ف��ي باريس 
أم��س االول الثالثاء، أس��اليب مكافحة 
التط��رف، اس��تناداً إل��ى تعهدها خالل 
حملته��ا االنتخابية التص��دي للتطرف 
لن��دن  هجوم��ي  بع��د  اإلنترن��ت  عب��ر 

ومانشستر. 
وقال��ت م��اي إن »التع��اون ف��ي مج��ال 
وكاالت  ب��ني  التط��رف  مكافح��ة 
والفرنس��ية  البريطانية  االس��تخبارات 
ق��وي فع��الً، لكنن��ي أتفق م��ع الرئيس 
ماك��رون عل��ى أن��ه يج��ب عم��ل املزيد 

للتصدي خلطر اإلرهاب على اإلنترنت.«
وتؤكد شركات اإلنترنت، مثل »غوغل« و 
»تويتر«، أنها تس��تعني بآالف األشخاص 

إلزال��ة خطاب��ات الكراهي��ة واحملتوي��ات 
الت��ي حتض عل��ى العنف م��ن مواقعها، 
وأن أدل��ة تتوافر عل��ى أن جهودها حتقق 
جناحاً، لكنها تق��ّر بأنها تواجه صعوبات 
في حتديد هوي��ة حس��ابات بديلة تعاود 

الظهور بسرعة.
وف��ي الفيليب��ني، أعل��ن الناطق باس��م 
أن  بادي��ال،  رس��تيتوتو  الفري��ق  اجلي��ش 
متش��ددي جماعة »ماوتي« التي بايعت 
»داع��ش« يس��يطرون على نح��و 20 في 
املئة من مدينة ماراوي في جزيرة مينداناو 
)جنوب( التي حاولوا السيطرة عليها في 
هجوم كبير ش��نوه في 23 أي��ار املاضي. 
ونفى باديال مزاعم التنظيم عبر وكالته 
اإلعالمي��ة »أعماق«، اس��تمرار انتش��ار 
مسلحيه في أكثر من ثلثي املدينة التي 
ف��ّر غالبية س��كانها املس��لمني، وقتله 
200 جن��دي على األقل مع ف��رار كثيرين 
منهم من مواقعهم وسط االشتباكات 
العنيفة. وس��أل: »هل يجب أن نس��لم 
بإع��الن التنظيم س��يطرته عل��ى ثلثي 

م��اراوي؟ ومل��اذا نعطيه حت��ى فرصة بث 
أكاذيب في ض��وء التأكد من مقتل 202 
إرهابي، في مقابل 58 جندياً و26 مدنياً؟.

وفي إندونيسيا، أعلن قائد اجليش اجلنرال 
غاتوت نورمانتيو، أن »داعش« موجود في 
غالبي��ة أقاليم البالد، من خ��الل »خاليا 
نائمة ق��د تنضم بس��هولة إل��ى خاليا 
متطرفة أخرى«. وزاد: »يس��هل االنتقال 
من ماراوي في الفيليبني إلى إندونيسيا، 
ويج��ب أن نحتاط م��ن تنش��يط اخلاليا 
النائمة في بلدنا«، علماً أن عش��رات من 
املتشددين أوقفوا في إندونيسيا وماليزيا 

خالل السنوات األخيرة.
وف��ي أس��تراليا، اتهمت الش��رطة رجالً 
ف��ي ال�47 م��ن عمره بتوريد س��الح ناري 
اس��تخدمه يعق��وب خيري ف��ي تنفيذ 
هجوم إرهابي شهد مقتل رجل واحتجاز 
رهين��ة داخ��ل مبن��ى ف��ي ملب��ورن في 
الس��ادس من الش��هر اجلاري. وس��بق أن 
أوقفت الشرطة بالتهمة ذاتها رجالً في 

ال�25 من العمر وآخر في ال�30.

من أجل التصدي لإلرهاب عبر المواقع اإللكترونية

ماي وماكرون يعلنان عن خطة عمل لمكافحة اإلرهاب ويبقيان على جدول بريكست
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7 اقتصاد

بغداد ـ الصباح الجديد:

أظهر تقرير لديوان الرقابة املالية 
االحتادي ضعفاً في سياسة وزارة 
الزراعة وتشكيالتها في متابعة 
االستثمارية  مش��اريعها  تنفيذ 
للقطاع��ن الع��ام واخل��اص، مم��ا 
أدى إل��ى تأخر وتلك��ؤ العديد من 
هذه املش��اريع خالل املدة )2010 
ع��دم  بس��بب   )2015 ولغاي��ة 
جدي��ة اع��داد دراس��ات اجل��دوى 
الفني��ة واالقتصادية املعدة بهذا 

اخلصوص.
إذ بلغت نسب تنفيذها للمشاريع 
خالل األعوام )2013-2015( ما بن 
)%57-%45( في ظل تذبذب واضح 
في أعداد املشاريع املنفذة للوزارة 
خ��الل امل��دة املذك��ورة، حس��ب 

التقرير.
وأشار التقرير إلى وجود ازدواجية 
في تنفيذ بعض مشاريع املوازنة 
االستثمارية املتش��ابهة املنفذة 
ب��دال«  ال��وزارة  تش��كيالت  ف��ي 
م��ن اس��تغاللها ف��ي مش��اريع 
س��تراتيجية أكثر أهمية، فضالً 
ع��ن وج��ود مش��اريع تضمنتها 
ملديري��ات  االس��تثمارية  اخلط��ة 
الزراع��ة ف��ي احملافظات ليس��ت 
ذات ج��دوى اقتصادية األمر الذي 
تسبب بعدم االستفادة منها«.  

كما عمل��ت الوزارة عل��ى حتويل 
)29( مش��روع اس��تثماري خ��الل 
الس��نة/2014 إلى املوازنة اجلارية 
وانها متوقفة عن العمل، فضال« 
ع��ن توق��ف معظ��م محط��ات 
األبقار الس��تراتيجية ومش��اريع 
االع��الف  ومعام��ل  الدواج��ن 
ومعظ��م املزارع الس��مكية عن 
العم��ل منذ أحداث س��نة/2003 
التي س��بق وان كانت تعمل على 
س��د حاج��ة الس��وق احمللية من 

اللحوم في حينها بسبب ضعف 
التنسيق بن دوائر الزراعة وهيئة 

االستثمار الوطنية.
بض��رورة  التقري��ر  أوص��ى  وق��د 
اع��داد خط��ط م��ن قبل ال��وزارة 
تأخذ باالعتبار أولويات املش��اريع 
ال��ى  مس��تندة  االس��تثمارية 
دراس��ات جدوى فنية واقتصادية 
مب��ا يضمن تنفيذها وتش��غيلها 
بالواق��ع  النه��وض  أج��ل  م��ن 
الزراع��ي، فض��الً ع��ن تش��جيع 
ودع��م القطاع اخل��اص واالجنبي 
لالس��تثمار في مش��اريع االنتاج 

النباتي واحليواني.
وذكر دي��وان الرقابة املالية ان هذا 

التقرير اعد وفق��اً خلطة الديوان 
لتقييم م��دى حتقيق  الس��نوية 
لل��وزارات  التنموي��ة  االه��داف 
الزراعة  وزارة  احلكومي��ة ومنه��ا 
وال��واردة ضم��ن خط��ة التنمية 
-2013  ( لألع��وام  الوطني��ة 

2017( للنه��وض بالواقع الزراعي 
املسؤول عن االمن الغذائي بزيادة 
الناجت احملل��ي وصوالً ال��ى الهدف 
بعيد املدى وه��و حتقيق االكتفاء 

الذاتي من املنتجات الزراعية.
عل��ى صعيد آخر، طالبت مديرية 
الزراعة في كركوك وزارة التجارة 
بإنشاء سايلو جديد في احملافظة 
اس��تيعاب  تس��تطيع  لك��ي 

احملاصي��ل الزراعي��ة م��ن احلنطة 
والش��عير مش��يرة الى اس��تالم 
سايلو كركوك ل�80 الف طن من 

محصول احلنطة حتى االن.
وقال مدي��ر زراعة كركوك مهدي 
مب��ارك في تصري��ح صحافي، أن 
واحد  لديه��ا س��ايلو  »كرك��وك 
فق��ط وه��ذا ال يكفي م��ن اجل 
ان يقوم جمي��ع الفالحن بتوريد 
محاصيله��م الى هذا الس��ايلو 
كونه يسبب ازدحاما كبيرا عليه 
لذا طلبنا بإنش��اء س��ايلو جديد 
محاصي��ل  وتس��توعب  تكف��ي 
االزدح��ام.  وتخف��ف  الفالح��ن 
مش��يرا الى ان الفالحن لديهم 

مخ��اوف كونهم يريدون بأس��رع 
وقت تسليم محاصيلهم وأنهم 
مس��تحقاتهم  يس��تلموا  ل��م 

املالية لألعوام املاضية.
وتابع اجتمعن��ا مع مدير عام في 
وزارة التجارة ووضعنا مش��اكلنا 
امامهم وقلنا ان لدينا انتاج كبير 
من احملاصيل في احملافظة وطالبنا 
بإنش��اء س��ايلو جدي��د وحتدي��د 
م��كان له او تفريغ ج��زء من هذه 
احملاصيل في السايلو الن الطاقة 
االس��تيعابية هي 150 الف طن 
في حن ان محاصيل كركوك قد 

يصل الى 245 الف طن. 
وبن قائالً: ه��م وعدونا ان يجدوا 

لنا م��كان اخ��ر له��ذه احملاصيل 
او نق��وم بإرس��ال جزء م��ن هذه 
ال��ى  الس��ايلو  م��ن  احملاصي��ل 
املطاحن إليجاد مساحات فارغة 
باس��تالم  التجارة  اوع��زت  كم��ا 
احملاصيل الزراعية من احلنطة من 

الفالحن.
وبش��أن الكميات املس��تلمة من 
احملصاي��ل الزراعية قال مهدي، ان 
»السايلو يقوم يوميا باستالم ما 
ب��ن 4 – 5 االف طن من محصول 
احلنطة وحتى االن مت اس��تالم 80 
الف ط��ن من محص��ول احلنطة 
والعملي��ة مس��تمرة وهي بدأت 

منذ عشرين يوما.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أظهرت معطي��ات تقرير اقتصادي، 
أن قيم��ة إص��دارات الس��ندات في 
منطق��ة اخلليج خالل ال�5 أش��هر 
األول��ى من العام احلال��ي، بلغت 22 
ملي��ار دوالر، على ش��كل إصدارات 

سيادية وسندات شركات.
وذكر تقرير ش��ركة »في��ش« إلدارة 

األص��ول، أن ظروف الس��وق الراهنة 
أدت إل��ى خل��ق أفق مالئ��م إلصدار 
الفت��رة  خ��الل  جدي��دة،  س��ندات 
املذكورة، لتفوق مجموع اإلصدارات 
الت��ي ش��هدتها الس��نة املاضي��ة 

كاملة.
وف��ي الع��ام املاض��ي، بل��غ إص��دار 
الس��ندات 21 ملي��ار دوالر متفوق��ا 

على إصدارات 2015 بنسبة 74.6% 
والتي بلغت آنذاك 12.6 مليار دوالر.

وعزا التقري��ر، األداء ف��ي 2017 إلى 
الطلب القوي من املستثمرين على 
أصول األسواق الناشئة، جراء العائد 
الكبي��ر املت��اح مقارن��ة باألس��واق 
املتقدمة، فضال عن التفاؤل السائد 

بنمو االقتصاد العاملي.

وقال فيليب جود، الرئيس التنفيذي 
األص��ول:  إلدارة  »في��ش«  لش��ركة 
»س��اهمت ع��دة عوام��ل ف��ي هذا 
التوجه اإليجابي، ومنها على سبيل 
املث��ال انخفاض أس��عار النفط ما 
يعن��ي ازدي��اد متطلب��ات التمويل، 
ووج��ود أس��عار جاذب��ة نتجت عن 
انتعاش األس��واق، إل��ى جانب وفرة 

الس��يولة في املنطق��ة واالنتعاش 
القوي في أسواق االئتمان«.

وأضاف : »متثل س��لطنة عمان آخر 
األمثل��ة املوج��ودة على اس��تفادة 
البيئ��ة  م��ن  املص��ّدرة  اجله��ات 
اإليجابية السائدة، إذ جنحت بجمع 
ملياري دوالر من السندات الصادرة 
في مايو املاضي، م��ع وجود طلبات 

اكتت��اب تفوق ه��ذا الرق��م بثالثة 
أضعاف«.

األص��ول،  وش��ركة »في��ش« إلدارة 
سويس��را،  ف��ي  زوري��خ  ومقره��ا 
إح��دى ش��ركات حتلي��ل االئتم��ان 
واملتخصصة في السندات القابلة 
للتحوي��ل عل��ى مس��توى العالم، 
وتدير أصوال بقيمة 9.4 مليار دوالر.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
قالت مص��ادر إن بع��ض البنوك في 
قطر اجتهت نحو رفع أسعار الفائدة 
بالعمل��ة  املقوم��ة  الودائ��ع  عل��ى 
األجنبية به��دف تعزيز أرصدتها، في 
الوقت ال��ذي تواجه في��ه قطر أزمة 

دبلوماسية حادة مع جيرانها.

وذكرت وكالة »بلومبيرغ« االقتصادية 
أن البنوك القطرية تقدم سعر فائدة 
يزيد مبق��دار 100 نقطة أس��اس عن 
س��عر الفائ��دة عل��ى التعامالت بن 
البنوك في لندن )الليبور( بهدف جذب 

الدوالرات من البنوك اإلقليمية.
في ح��ن، كان س��عر الفائ��دة يبلغ 

20 نقطة أس��اس فقط فوق س��عر 
الليب��ور )عبارة عن متوس��ط س��عر 
الفائ��دة الذي تق��وم عن��ده البنوك 
بإقراض واقتراض األموال من بعضها 
البع��ض(، قب��ل تفجر األزم��ة في 5 

حزيران احلالي.  
ونقلت وكالة »بلومبيرغ« عن مصادر 

لم حتددها أن بعض البنوك القطرية 
تتعامل مباشرة مع البنوك اإلقليمية 
ب��دال من اللجوء إلى الوس��طاء وهو 
ما يتيح لهذه البنوك حتديد أس��عار 
الفائدة اعتمادا عل��ى حجم الودائع 

املقررة.
وتس��عى قطر، التي تع��د واحدة من 

أغن��ى دول العالم وه��ي أكبر منتج 
للغاز الطبيعي املس��ال في العالم، 
إل��ى تعزي��ز موارده��ا م��ن العمل��ة 
الس��عودية  ق��رار  بع��د  األجنبي��ة 
واإلم��ارات والبحري��ن ومص��ر قط��ع 
واالقتصادية  الدبلوماسية  العالقات 
معه��ا األس��بوع املاض��ي إث��ر اتهام 

الدوحة بدعم مجموعات إرهابية.
وأعل��ن وزي��ر املالي��ة القط��ري علي 
ش��ريف العمادي في وقت سابق من 
األس��بوع اجل��اري أن قط��ر مبقدورها 
بس��هولة الدف��اع ع��ن اقتصاده��ا 
ف��ي  نق��ص  أي  وتف��ادي  وعملته��ا 

األغذية أو السلع األخرى.

الخليج ُيصّدر سندات بـ 22 مليار دوالر

المصارف القطرية تغري عمالءها

أوصت باالهتمام بـ »االستثمارية« منها

الرقابة المالية: الضعف في »سياسة الوزارة« وراء تلكؤ المشاريع الزراعية

أشار التقرير إلى 
وجود ازدواجية في 
تنفيذ بعض مشاريع 
الموازنة االستثمارية 
المتشابهة المنفذة 
في تشكيالت الوزارة 
بدال« من استغاللها 
في مشاريع 
ستراتيجية أكثر 
أهمية

الصباح الجديد ـ وكاالت:
تظهر بيانات البنك املركزي الروسي أن احتياطات 
روسيا الدولية بلغت في األول من حزيران 405.721 
ملي��ار دوالر، مقاب��ل 400.988 مليار دوالر في األول 

من أيار.
وبذل��ك تكون روس��يا ق��د زادت احتياطاتها خالل 
ش��هر مبقدار 4.723 مليار دوالر، وبنح��و 28 مليار 

دوالر منذ مطلع العام اجلاري.
وف��ي ع��ام 2016، ارتفع��ت االحتياط��ات الدولية 
الروسية بنسبة %2.5، فيما بلغت أعلى مستوى 
تاريخي لها في بداية أغس��طس 2008 بواقع 598 

مليار دوالر.
واحتياطات روسيا الدولية عبارة عن أصول أجنبية 
عالية الس��يولة موج��ودة لدى املص��رف املركزي 
واحلكومة الروس��ية، وتتألف م��ن الذهب، والنقد 
األجنبي، وحقوق الس��حب اخلاص��ة، واالحتياطي 

في صندوق النقد الدولي.

بروكسل ـ رويترز:
أظهرت بيانات أم��س االربعاء أن اإلنتاج الصناعي 
ملنطقة اليورو زاد في نيسان وأن معدل التوظيف 
ارتفع في الربع األول من هذا العام إلى مستويات 
قياس��ية في إش��ارات جديدة عل��ى النمو القوي 

القتصاد املنطقة.
وقال مكتب إحصاءات االحتاد األوروبي )يوروستات( 
إن اإلنتاج الصناعي في منطقة اليورو التي تضم 
19 دول��ة زاد 0.5 باملئ��ة مقارن��ة م��ع آذار وه��و ما 

يتماشى مع توقعات السوق.
وعلى أس��اس س��نوي زاد اإلنتاج في نيس��ان 1.4 
باملئة وهو ما يزيد قليال عن توقعات السوق بزيادة 

نسبتها 1.3 باملئة.
وواكب الزيادة القوية في اإلنتاج الصناعي تعديل 
بيانات في االجتاه الصعودي لش��هر آذار عندما زاد 
اإلنتاج 0.2 باملئة على أس��اس ش��هري و2.2 باملئة 

على أساس سنوي.
وفي بيان منفصل قال يوروستات إن التوظيف في 
منطقة اليورو في الربع األول من العام منا بنسبة 
0.4 باملئ��ة على أس��اس فصل��ي و1.5 باملئة على 

أساس سنوي.

بكين ـ رويترز:
رفع صندوق النقد الدول��ي أمس االربعاء توقعاته 
للنم��و االقتصادي في الصن خ��الل العام احلالي 
إل��ى 6.7 باملئ��ة مش��يرا إل��ى »إج��راءات داعم��ة 
السيما التوسع في تقدمي االئتمان واالستثمارات 

العامة«.
وتزيد ه��ذه التوقعات عن توقع��ات الصندوق في 
نيس��ان البالغ��ة 6.6 باملئ��ة والتي كان��ت بدورها 

مرتفعة أيضا عن التقديرات السابقة.
ومن��ا االقتص��اد الصيني بوتيرة أس��رع من املتوقع 
بلغ��ت 6.9 باملئة في الربع األول من العام ليتجاوز 

هدف احلكومة للعام بأكمله البالغ 6.5 باملئة.
وق��ال الصن��دوق إن��ه يتوق��ع اآلن أن حتقق الصن 
معدل منو 6.4 باملئة في املتوسط بن 2018 و2020. 
وفي نيسان قال الصندوق إنه يتوقع معدل منو 6.2 

باملئة في 2018.
وبرغم حتسن توقعات النمو أوصى صندوق النقد 
الصن بتس��ريع اإلصالحات للتح��ول إلى منط منو 

أكثر استدامة وسياسة نقدية أقل تيسيرا.
وق��ال الصندوق في بيان »التركيز األهم في اآلونة 
األخي��رة ينص��ب عل��ى معاجلة مخاط��ر القطاع 
املال��ي وهو ما ينبغي أن يس��تمر حت��ى لو انطوى 

على بعض التوترات املالية وتباطؤ النمو«.

روسيا ترفع احتياطياتها 
5 مليارات دوالر

ارتفاع اإلنتاج الصناعي 
لمنطقة اليورو

»النقد الدولي« يرفع 
توقعاته االقتصادية للصين

تقـرير

متابعة الصباح الجديد:

قالت وكال��ة الطاق��ة الدولية أمس 
األربع��اء إن م��ن املتوق��ع أن يفوق منو 
إم��دادات النف��ط ف��ي الع��ام املقبل 
زي��ادة متوقع��ة في الطلب س��تدفع 
االس��تهالك العاملي فوق 100 مليون 

برميل يوميا للمرة األولى.
وقال��ت الوكالة التي مقره��ا باريس 
إن اإلنتاج من خ��ارج منظمة البلدان 
املص��درة للبترول س��ينمو في 2018 
مبثل��ي وتيرة العام احلال��ي الذي قررت 
فيه أوب��ك و11 دولة ش��ريكة تقييد 

اإلنتاج.
وقال��ت وكالة الطاق��ة »فيما يخص 
إجمالي اإلنتاج من خارج أوبك، نتوقع 
أن ينمو اإلنتاج مبقدار 700 ألف برميل 

يوميا هذا العام«.
»في 2018، نتوقع أن ينمو اإلنتاج من 
خ��ارج أوبك مبق��دار 1.5 مليون برميل 
يوميا وه��و ما يف��وق بقلي��ل الزيادة 

املتوقعة في الطلب العاملي«.
وواصل��ت العقود اآلجلة خلام القياس 

العامل��ي مزي��ج برنت خس��ائرها بعد 
نش��ر التقري��ر، لتنخفض 64 س��نتا 
خالل اجللسة إلى 48.08 دوالر للبرميل 

من نحو 48.26 دوالر قبل النشر.
وزادت مخزونات النفط مبعظم الدول 
الصناعية في أنحاء العالم في أبريل 
نيس��ان مبقدار 18.6 مليون برميل إلى 
3.045 ملي��ار برمي��ل بفض��ل ارتفاع 

إنتاج شركات التكرير والواردات. 
وقالت وكالة الطاقة إن اخملزونات تزيد 
على متوسط خمس س��نوات بواقع 

292 مليون برميل.
وما زالت الوكالة تتوقع عجزا ضمنيا 
في اإلم��دادات بالنس��بة إلى الطلب 

في الربع الثاني من العام احلالي.
لكنه��ا تقول إن تباطؤ منو الطلب في 
الص��ن وأوروبا عل��ى األخص، وكذلك 
زي��ادة اإلم��دادات، يعني��ان أن العج��ز 
سيتقلص إلى 500 ألف برميل يوميا 
مقارن��ة مع تقدير س��ابق بواقع 700 

ألف.
واتفق��ت أوبك و11 مصدرا منافس��ا 
من بينهم روس��يا عل��ى متديد اتفاق 
قائ��م يقض��ي بخف��ض اإلنت��اج 1.8 

ملي��ون برميل يوميا حت��ى مارس آذار 
مس��تويات  تقلي��ص  به��دف   2018

اخملزون العاملي.
وكان وزي��ر الطاق��ة الس��عودي خالد 

الفال��ح أك��د عل��ى الت��زام املنظمة 
»بفعل كل ما يلزم« خلفض مستويات 

اخملزون العاملي.
وقالت وكالة الطاقة »كنا ننصح في 

املعتاد باحلاجة إل��ى التزام الصبر من 
جانب أولئك املتطلعن إلى استعادة 
وتقودن��ا  لتوزانه��ا،  النف��ط  س��وق 
البيانات اجلديدة إلى تكرار الرسالة«.

وقال��ت وكالة الطاق��ة الدولية »في 
الواقع، وبن��اء على توقعاتن��ا احلالية 
ض��وء  وف��ي  و2018،   2017 لعام��ي 
التص��ور ال��ذي يق��ول إن دول أوب��ك 
س��تواصل االلتزام باتفاق اإلنتاج، فإن 
اخملزونات قد ال تنخفض إلى املس��توى 
املطل��وب حتى ُقرب نهاية االتفاق في 

آذار 2018«.
وانخفض س��عر النف��ط 12 في املئة 
منذ اخلامس والعش��رين من أيار حن 
اتفق��ت أوبك وش��ركاؤها على متديد 
اتفاقه��م خلفض اإلنت��اج، في الوقت 
الذي يتباط��أ فيه تصري��ف اخملزونات 

حول العالم.
وارتف��اع اإلنتاج م��ن الواليات املتحدة 
أحد العوامل الرئيس��ية التي تكمن 
خل��ف مس��تويات اخمل��زون املرتفع��ة 
اإلنت��اج  أن  الطاق��ة  وكال��ة  وتق��در 
األمريك��ي س��يواصل النمو بقوة في 

العام املقبل.
األولية  »توقعاتن��ا  الوكال��ة  وقال��ت 
لعام 2018 تش��ير إل��ى أن إنتاج اخلام 
األمريك��ي س��ينمو 780 ألف��ا عل��ى 
أس��اس س��نوي لكن نظ��را لطبيعة 

حركة هذا القطاع االستثنائي... من 
املمكن أن يكون النمو أسرع«.

وجرى تعديل توقع��ات إجمالي إنتاج 
النفط األمريكي لع��ام 2017 بالرفع 
مبق��دار 90 أل��ف برمي��ل يومي��ا إلى 
متوس��ط يبل��غ 13.1 ملي��ون برميل 
يوميا بعد إضاف��ة املزيد من احلفارات 

وزيادة اإلنفاق.
وزاد إنت��اج اخلام م��ن دول أوبك في أيار 
مبق��دار 290 أل��ف برمي��ل يوميا إلى 
32.08 ملي��ون برميل يوميا ليس��جل 
أعلى مس��توى في 2017 بعد ارتفاع 
اإلنت��اج في ليبي��ا ونيجيريا املعفاتن 
من اتفاق خفض اإلنت��اج لكنه يظل 

ضمن حدود االتفاق.
وقال��ت وكال��ة الطاقة إن��ه باملقارنة 
م��ع أي��ار 2016، انخفض إنت��اج أوبك 
م��ن النف��ط مبق��دار 65 أل��ف برميل 
يوميا. وزاد إنتاج ال��دول غير األعضاء 
في أوبك بواقع 295 ألف برميل يوميا 
على أس��اس شهري في أيار إلى 57.8 
مليون برميل يوميا بارتفاع قدره 1.25 
مليون برميل يوميا مقارنة مع الفترة 

ذاتها قبل عام.

مع تجاوز الطلب 100 مليون برميل يوميًا

توقعات بزيادة إنتاج النفط عن االستهالك في 2018
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هذا املق��ال مكتوب قبل ثالثة اعوام، 
ونش��ر ف��ي صحيفة بغدادي��ة غداة 
داع��ش مدين��ة  اجتي��اح عصاب��ات 
ذل��ك  وقب��ل  وتدميره��ا،  املوص��ل 
اغتصاب مناطق شاسعة في غربي 
الع��راق، واملقال ليس نب��وءة بقدر ما 
هو قراءة كان الكثيرون يس��تبصرون 
التالي  وفي  ومقدماته��ا..  عناصرها 

نصه: 
كل م��ن يعب��ر عن اس��تغرابه حيال 
م��ن  واجتياحه��ا  املوص��ل  أح��داث 
عصاب��ات الردة ل��م يك��ن ليتابع ما 
كان يجري م��ن مواجهات وصراعات 

في االنبار، طوال ع��ام كامل، وكيف 
تنامت ق��وة هذه العصاب��ة بالطول 
والعرض، فما حدث في املوصل صباح 
الثالث��اء املاض��ي لم يك��ن اكثر دقة 
وتعبئة واجراما م��ن عملية اقتحام 
س��جن ابوغريب في متوز م��ن العام 
املاض��ي واطالق م��ا يزي��د على الف 
من عتاة االرهابي��ن، وهرب القيادات 
واحل��راس، وانس��حاب املهاجمن من 

دون خسائر
باحلي��رة  اح��د  ق��د يص��اب  أق��ول،   
واالستغراب حيال ما جرى في املوصل، 
إذا م��ا كان هذا »األح��د« غير معنّي 

بسلس��لة االحداث التي سبقته، او 
غير منش��غل فيها، أو غير ذي صلة 
االدارة  او  املواق��ع  او  باملس��ؤوليات 
القريب��ة منه��ا، وقد نتوق��ع ان مثل 
هذا “االحد” موج��ود في العراق، وهو 
افتراض ضعيف، لك��ن األمر اخلطير 
يتمث��ل في ان مس��ؤولن على متاس 
مباش��ر بادارة الصراع مع الهمجية 
املس��لحة يقف��ون اآلن مش��دوهن 
في النقطة الرمادية من اس��تيعاب 
احلدث املوصل��ي، ويصرون على جتنب 
بالتقصي��ر  االعت��راف  او  املراجع��ة 
او الغيبوب��ة ع��ن حقائ��ق االرض، بل 

انهم، ومن مواقعهم ومسؤولياتهم 
اخملتلفة، يواصلون اللعبة الس��مجة 
في تقاذف املسؤولية على بعضهم 
واعف��اء النفس مما ح��ل بواحدة من 

اكبر مدن وحواضر العراق. 
ث��م.. إذا كان اجتي��اح املوص��ل م��ن 
قب��ل عصابات داعش ه��و حلقة من 
مواجهات سابقة بن القوات االمنية 
وس��كان مدن غرب العراق فمن اين، 
إذن، ج��اء الداعش��يون به��ذا العدد 
الغفي��ر م��ن املتطوع��ن، املعبئ��ن 
وبالكراهي��ة  الديني��ة  بالرطان��ات 
الطائفي��ة؟ بل ومن اي��ن جاءوا بهذه 

اذا  الش��حنات واحلاف��الت وااللي��ات 
كان��ت ق��د ُس��دت عليه��م منافذ 
االوكس��جن ووس��ائل االتصال عبر 

احلدود؟ 
املش��كلة، اوال، انه بدال من التعبئة 
الوطني��ة واع��داد النف��س والق��وة 
والش��كيمة من اجل احل��اق الهزمية 
املوص��ل  ف��ي  الكهفي��ن  بالغ��زاة 
فاننا نرصد هرب��ا متعمدا، بالصوت 
والص��ورة، للطبق��ة املس��ؤولة عن 
ادارة السياس��ة واحلك��م ف��ي البالد 
من خط املواجهة، ومن مالزم القتال 
الوطني ووجوب الوقوف مع السكان 

املنكوبن، س��بقهم في هذا الهرب 
جنراالت االدارة العس��كرية واالمنية 
حيث اس��تقلوا طائراته��م واختاروا 
الس��المة في اخلطوط اخللفية بدال 
م��ن القت��ال ال��ذي ه��و وظيفتهم 
وموصوفه��م وس��بب وجودهم في 

املدينة املسبية.
املش��كلة، ثاني��ا، انن��ا مقبلون على 
مهزل��ة اخرى: املهزوم��ون يصبحون 
ابطاال، بنياشن اضافية، كما حدث 
بعد مخازي ابو غريب.. وان علينا، مرة 
اخ��رى، ان نلقي عليهم ال��ورود. بدال 

من الزبالة.  

»الموصل قبل وبعد«.. قراءة وليست نبوءة

األمر الخطير يتمثل في 
أن مسؤولين على تماس 
مباشر بإدارة الصراع مع 

الهمجية المسلحة يقفون 
اآلن مشدوهين في النقطة 
الرمادية من استيعاب الحدث 

الموصلي

صفحة أسبوعية يحررها عبد المنعم األعسم
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»امارتي��ا س��ان« بعن��وان  كت��اب 
»التنمي��ة حري��ة« مض��ى عل��ى 
تأليفة اكثر من عقد من الس��نن 
لكنه م��ا يزال يحتف��ظ بأهميته 
واملهتم��ن  للباحث��ن  بالنس��بة 
بقضي��ة التنمية واالصالح واعادة 
االعم��ار وعالقته��ا باحلريات ليس 
كنصوص على الورق بل وممارسات 
على ارض الواق��ع من قبل النخب 
ح��د  عل��ى  الغفي��رة  واجلماهي��ر 

سواء. 
تولى ترجم��ة الكتاب الى العربية 
لصال��ح )عال��م املعرفة) ش��وقي 
جالل وصدرت الطبعة العربية في 
ماي��و 2004، وقال عنه املترجم انه 
م��ن أهم الكتب التي صاغت رؤية 
وإطارًا مفاهيمًيا إرش��اديًا يؤكدان 
حري��ة،  التطوي��ر   – التنمي��ة  أن 
وهوعب��ارة عن خم��س محاضرات 
ألقاها إمارتيا س��ان بوصفه زمياًل 
رئاس��ًيا للبنك الدولي في خريف 
اخلاص��ة  آراءه  ليعك��س   ،1996
السياس��ات  »التنمية وصوغ  عن 

العامة«.
دراس��ة  الكت��اب معالم  ويح��دد 

حتليلي��ة متكاملة عن األنش��طة 
واالجتماعي��ة  االقتصادي��ة 
والسياس��ية التي تش��مل ضروبًا 
والكثير  مختلفة من املؤسسات، 
ويرك��ز  املتفاعل��ة.  الق��وى  م��ن 
بخاصة على األدوار والترابطات بن 
عدد مما اسماه ب� »احلريات األداتية 
احلاس��مة« مبا ف��ي ذل��ك الفرص 
السياس��ية  واحلريات  االقتصادية 
االجتماعي��ة  والتس��هيالت 
واألم��ن  الش��فافية  وضمان��ات 
الوقائي، وهو يؤكد في ذلك بوجود 
ثم��ة عالقة تكامل ب��ن الفعالية 
االجتماعية  والتنظيمات  الفردية 
من خالل محوري��ة احلرية الفردية 
وق��وة املؤث��رات االجتماعي��ة على 
نطاق ومدى حتق��ق احلرية الفردية 

في املمارسة.
ويأتي ذل��ك التأكيد عل��ى أهمية 
دور املناقش��ات العام��ة بوصفها 
التغيي��ر االجتماعي والتقدم  أداة 
االقتص��ادي، ويس��وق املؤل��ف في 
التوضيحية:  األمثل��ة  ذلك بعض 
احلرية السياس��ية ونوعية احلياة، 
ومنها تس��اؤالت حول النظرة إلى 

التنمي��ة من خالل زي��ادة إجمالي 
أو  التصني��ع  أو  القوم��ي  الن��اجت 
حالة التنافر بن نصيب الفرد من 
الدخل، وكذلك املعامالت واألسواق 
وافتق��اد احلري��ة االقتصادية، وهل 
لهذه التس��اؤالت م��ن عالقة مع 
ما يُس��ميه »احلريات املوضوعية« 
»املش��اركة  به��ا  يعن��ي  الت��ي 
السياسية، أو فرص احلصول على 
التعليم األساسي أو على الرعاية 

الصحية«.
وهك��ذا جند وج��ود عالقة مع تلك 
احلري��ات بأنها ليس��ت متثل فقط 
واألساس��ية  األولي��ة  الغاي��ات 
للتنمية والتطوي��ر، بل إنها أيًضا 
وسائلها الرئيس��ة، حيث تُسهم 
احلري��ات السياس��ية )ف��ي صورة 
حريتي التعبير واالنتخاب) في دعم 
األمن االقتص��ادي، كذلك الفرص 
االجتماعي��ة )ف��ي ص��ورة مرافق 
للتعلي��م والصح��ة) من ش��أنها 
أن تُيس��ر املش��اركة االقتصادية. 
االقتصادية  التس��هيالت  وأيًض��ا 
)ف��ي ص��ورة ف��رص للمش��اركة 
في التج��ارة واإلنت��اج) ميكنها أن 

تساعد على توليد وفرة شخصية، 
كذلك توليد موارد عامة للمرافق 
االجتماعية، معنى هذا أن احلريات 
على اخت��الف أنواعه��ا ميكنها أن 
تعزز بعضها بعًضا، حيث إن هذه 
الرواب��ط التجريبية تعزز األولويات 
القيمية، ولكن إلى أي مدى ميكن 
أن توج��د تل��ك األفكار مس��احة 
للنقاش ح��ول البرامج التي ميكن 
أن تسهم في صياغة السياسات 
املالئمة لتل��ك العملية اإلجرائية، 
بعيًدا عن حال��ة التنظير التي قد 
يُساء فهم مقاصدها إذا لم تكن 
هنالك مساحة أخرى الستيعابها 
ضمن أطرها اجملتمعية، وسياقاتها 
التجريبي��ة التي ق��د تعمل على 
إيج��اد املزيد م��ن النق��اش العام 
بشأن هذه املسائل احليوية، خاصة 
إذا م��ا مت التعامل م��ع ما يطرحه 
إمارتي��ا س��ان م��ن أس��باب حول 
األهمية احلاسمة للحرية الفردية 
ف��ي مفهوم التنمية وعالقته هذا 
املفهوم بقضايا تقييمية ذات صلة 

بالتراث والثقافة والدميقراطية
وهنا تكمن قوة القاعدة األخالقية 

في مجال احلرية اإلنسانية، والتي 
ق��د تؤكد نه��ج كت��اب »التنمية 
حرية« إذا ما مت التعامل مع الناس 
أصح��اب املصلحة في املش��اركة 
م��ن أجل اتخ��اذ قرار مب��اذا يريدون 
وم��اذا يقبلون مدعوًما باألس��باب 
العقالني��ة حتى ال تك��ون حجًجا 
مبنية عل��ى اجتاه��ات متناقضة، 
إذا ما مت إغفال اهتمامات محورية 
بس��بب قص��ور  الصل��ة  وثيق��ة 
االهتم��ام بحريات الناس املعنين. 
واحلقيقة أن احلوارات الدائرة بشأن 
هذه األم��ور والتي ميكن أن تفضي 
إلى دراسات سياسية مهمة ميكن 
أن تكون جزًءا من عملية املشاركة 

الدميقراطية املميزة للتنمية.
وبذل��ك تكون احلري��ة – كما يقول 
سان- عاماًل فعااًل وسببًيا لتوليد 
تغيير سريع في بناء إنسان جديد 
يتمتع بالرفاه واحلرية مًعا. وتتنوع 
وتتنافس ابتكارات اجملتمعات على 
طريق الوصول إلى هدف واحد على 
الصعي��د احلض��اري، متن��وع على 
صعي��د آليات وأس��اليب التنفيذ 

واإلجناز ومحتواهما.

ال تنمية من دون حريات.. فردية على الخصوص

من بطون الكتب

رأي

ترامب
و «انهيار« الخليج 

رأي آخر

دونال��د  االميرك��ي  الرئي��س  موق��ف  اس��تقر 
ترامب على تأييد الس��عودية لكن لم يسحب 
تأييده عن قطر، ليحتف��ظ باالثنن حتى وهما 

يتخاصمان. 
 الذين رحبوا بفوز ترامب باخلفاء او عبر شبكات 
التواص��ل االجتماعي  س��رتهم العبارات التي 
»شتم« فيها السعودين، وتلك التي توعد فيها 
اجلماعات االس��المية اجلهادية والتضييق على 
الوجود االسالمي على االرض االميركية، ولهم 

اسبابهم االيديولوجية في هذا الترحيب. 
لكن ثمة قليل من الكتابات تناولت فوز ترامب 
م��ن داخ��ل االرهاص��ات االميركي��ة اجملتمعية، 
املتناقضة واملتسارعة، رمبا جلهل كتاب املنطقة 
بنحو تلك االرهاصات، او )أغلب الظن) ان العقل 
الش��رق اوس��طي ره��ن »ثواب��ت« السياس��ة 
واجلغرافيا احملليتان، وكان يلزم ان يتوقف اجلميع 
عند نبوءة املفكر االميركي نعوم تشومسكي 
بفوز ترامب في مقال له قبل س��ت سنوات، ثم 
وصف  ف��وزه بعد ذلك بان��ه »حصيلة مجتمع  
متداع وماض بقوة نحو اإلنهيار، وهو في الوقت 

ذاته تهديد للجنس البشري«.
وبص��رف النظر عن دقة ه��ذه القراءة وطابعها 
النظ��ري ف��ان االمر ال��ذي بات صحيح��ا هو ان 
ثمة الكثير م��ن االميركان كان��وا يتوقعون )او 
يخشون) وقوع بلدهم في قبضة التطرف، وفي 
هذا تنبأ فيلم كرتوني أميركي لألطفال »عائلة 
سيمبس��ون« قبل نح��و 16 عاما بف��وز ترامب 
بكرسي الرئاسة، وبأنه سيجر اميركا إلى مآزق 
األزمات اإلقتصادية والسياس��ية وس��يحولها 
من دولة عظمى هي األولى في العالم إلى دولة  

تابعة للصن.
 لك��ن، وم��رة اخ��رى، ال بد من معاين��ة مواقف 
ترام��ب »االنقالبي��ة« على ضوء ما تس��مح له 
اخلطوط احلمر االميركية من جهة، وما ميتلكه 
هو من ارادة االقتحام من جهة اخرى، بس��يارته 
املصفح��ة التي قيل ان ال نظير لقابليتها على 
املن��اورة، واطلقت عليه��ا الصحافة االميركية 

الساخرة اسم السيارة احلمقاء.. 

 ال أريد املبالغة بش��أن أهمي��ة دور دونالد ترامب 
ف��ي االنتخابات املبكرة التي ج��رت في بريطانيا 
فهذه كانت انتخابات حول االقتصاد البريطاني 
واملصلحة الوطني��ة البريطانية، ولكنها كانت 
أيض��اً انتخابات أفرزت نتائج جد متقاربة، ولو أن 
بضع مئات من األص��وات ذهبت في االجتاه اآلخر 
ف��ي مجموعة من الدوائر االنتخابية، لكان حزب 
تيريزا م��اي »احملافظ« اآلن م��ا زال محافظاً على 
أغلبيته البرملانية، وعليه فالس��ؤال الذي ينبغي 
أن يطرح هو: هل اس��هم ترامب في التأثير على 
نتيج��ة االنتخابات البريطانية ضد »احملافظن«؟ 
إن اجتم��اع »ماي« ال��ودي واالحتفالي مع ترامب 
ف��ي يناير، بعد بضعة أيام على تنصيبه، جعلها 
تبدو ضعيفة، فبعد إخراجها بريطانيا من أوروبا، 
ب��دا أنها تهرول إلى واش��نطن بحثاً عن أصدقاء 
– أي أصدقاء، كما أن تس��رعها ف��ي اإلعالن عن 
زي��ارة دولة مقبلة لترامب إل��ى بريطانيا لم تلَق 
تأييداً واسعاً، إذ إن قرابة مليوني شخص وقعوا 
عريضة ضدها. وف��ي األثناء، ظهر مقطع فيديو 
لها وهي متسك بيد ترامب )يبدو أنه ال يحب نزول 
ال��درج) في أغنية مصوَّرة مؤيدة حلزب »العمال« 
وفي عدد من الرسوم الكاريكاتورية، وهو ما عّزز 
صورة »ماي« غير اجلميلة كسياس��ية من »مين 

اليمن«.«
وع��الوة عل��ى ذلك، ف��إن انتقاد ترامب الش��ديد 
لعمدة لندن صديق خ��ان على تويتر، في أعقاب 
الهج��وم اإلرهابي قبل أس��بوع، جع��ل الرئيَس 
األميركي أقل شعبية في بريطانيا، بينما أُشيد 
بخان من قب��ل كل املتحدثن في احملافل العامة 
تقريب��اً، م��ن التليفزي��ون إلى وس��ائل التواصل 
االجتماع��ي باس��تثناء م��اي، فقد كان��ت تراوغ 

وتتحاشى األسئلة حول تغريدات ترامب. 
مرة أخرى: إن تأثير الرئيس األميركي ليس عامالً 
رئيسياً، ولكن علينا أال نتفاجأ إذا حافظ الزعماء 
األوروبيون الذي يواجهون انتخابات على مسافة 

بينهم وبن ترامب في املستقبل.
 **************************

* آن ابلباوم

ترامب
وهزيمة ماي 

الصينيون قادمون عبر طريق الحرير.. الطويل

ثمة قليل من التعليقات تناولت أهمية انطالق القطار الصيني عبر طريق احلرير 
بقيادة الرئيس تشي تشني بينج، على الرغم من انه مرشح ليقلب الكثير من 

املعادالت االستراتيجية، التجارية اوال، والسياسية تأتي مبوازاة ذلك .
يربط طريق احلرير بالسكة احلديد ثماني دول اسيوية واوروبية وافريقية وميتد 

في املرحلة االولى طول 260 ميالً. وتبلغ نفقاته 6 مليارات دوالر أميركي، ويعتقد 

استراتيجيون بأن الطريق ليس هدفاً في حد ذاته، بل هو وسيلة لربط العاصمة 
بكني بعواصم اسيوية مهمة،  اقتصادياً وسياسياً.. وحتى عسكرياً. من أجل ذلك 

تقدم الصني مساعدات إلى كل واحدة من هذه الدول وفق اتفاقات معلنة وتتخذ 
طابعا جتاريا، وهذه الدول هي باكستان واندونيسيا وطاجاكستان والووس وكينيا 

وجزيرة في اليونان

في األساس خصصت الصني تريليون دوالر ملشروع طريق احلرير هذا.. والذي يشمل 
60 دولة في آسيا وأوروبا، مبا في ذلك الشرق األوسط.

طبعا ال حتتاج الصني إلى إطالق رصاصة واحدة لفتح أسواق العالم أمام 
منتجاتها، بل إنها ال حتتاج حتى إلى ممارسة أي ضغط سياسي. كل ما تفعله هو 

إعداد الدول املستهلكة الستيراد منتوجاتها..

الصينيون قادمون عبر طريق الحرير.. غير الوعر 

} }

غالف الكتاب
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بصمة مميزة لزها حديد في وطنها العراق

مبنى »البنك المركزي« هو أول مشروع تقوم بتصميمه زها حديد داخل العراق
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ASSABAH ALJADEED

ملحق يصدر عن مؤسسة 

"الصباح الجديد"

رئيس التحرير وصاحب االمتياز

اسمـاعيـل زايـر

بغداد x- الصباح الجديد:
إذا كان رحي��ل أيقونة املعمار العراقي 
والعامل��ي، املهندس��ة املعماري��ة زها 
حديد، قد ش��كل خسارة فادحة ليس 
للعراقي��ن حس��ب، بل ولإلنس��انية 
جمعاء، فإن احلس��رة على عدم وجود 
بصم��ة لها عل��ى أدمي وطنه��ا العراق 
عام��ة، وبغ��داد خاص��ة، الت��ي ولدت 
وترعرع��ت فيها، كان��ت تتعاظم في 
ظ��ل بصمته��ا املبه��رة واملدهش��ة 
واملثي��رة للج��دل، عب��ر ش��واخصها 
املعماري��ة، الت��ي تزين��ت بها ش��تى 

العواصم العربية واالجنبية .
وقب��ل رحيله��ا املؤل��م، كان له��ا أن 
حتقق بصمته��ا في وطنها، بتصميم 
بناي��ة البنك املركزي العراقي اجلديدة، 
الواقع��ة ف��ي منطق��ة اجلادري��ة من 
العاصمة بغ��داد، واملطل��ة على نهر 

دجلة اخلالد.
 لق��د حرص��ت زه��ا حدي��د، عل��ى أن 
تكون ه��ذه البصم��ة متمي��زة جدا، 
لتضاهي تصميم��ات كبريات البنوك 
املركزية في املنطق��ة والعالم، حيث 
م��ن املؤمل أن يت��م الش��روع بتنفيذ 
وإجن��از ه��ذا التصمي��م ملبن��ى البنك 
املركزي، الذي يتكون من أربعة وثالثن 
طابقا، وبأح��دث املواصفات املعمارية 
والهندس��ية والتقني��ة، خ��الل العام 

احلالي 2017.
املهندس صالح ماهود س��لمان مدير 

عام االدارة في البنك املركزي العراقي، 
حتدث ل�«الصباح اجلديد  »عن س��بب 
التفكير بإنش��اء بناية جديدة للبنك 
املرك��زي العراق��ي، قائال:« بع��د العام 
2003 ب��دأ مجلس ادارة البنك املركزي 
العراق��ي، يفك��ر جدي��ا في مس��ألة 
تغيي��ر مكان البنك، ألن املنطقة التي 
يقع فيها البنك في ش��ارع الرش��يد، 
منطق��ة مكتظ��ة وحيوي��ة، لوجود 
مرك��ز جتاري كبي��ر، فباتت ال تتس��ع، 
بل تعوق فعالي��ات البنك املركزي، من 
نقل العملة الى املص��ارف احلكومية 
واالهلية، ومزاد بيع العملة االجنبية، 
وغير ذلك من الفعاليات املالية املهمة، 
لذلك جاءت فكرة إنشاء مبنى جديد 
في منطقة اجلادرية ببغداد في موقع 

يطل على نهر دجلة اخلالد«. 
مؤك��دا:« إن ادارة البن��ك، ف��ي ذل��ك 
الوقت، حرصت على أن يتم التصميم 
عل��ى وفق أح��دث التصاميم العاملية 
والتقني��ة،  واملعماري��ة،  الهندس��ية 
لذلك حصلت عل��ى موافقة مجلس 
زه��ا حدي��د  تكلي��ف  عل��ى  ال��وزراء 
بتصمي��م البناي��ة، كونه��ا معمارية 
عراقية وعاملية مشهورة، وتصاميمها 
متطورة ج��دا، وحصلت عل��ى جوائز 

عاملية مرموقة ».
وأش��ار ال��ى أن: ردود فع��ل الراحل��ة 
كان��ت إيجابي��ة ج��داً، ألن تصمي��م 
بناية البنك املركزي، كان أول مش��روع  
تقوم بتصميمه داخل العراق، وكانت 

اللقاءات املتع��ددة معها مثمرة جدا، 
مت فيه��ا ع��رض كل ما يتعل��ق بالرؤى 
واالف��كار ع��ن تأري��خ ورم��وز الع��راق 

احلضارية، وقد تط��ور التصميم اكثر 
من مرة ال��ى أن وصل الى ما هو عليه 

اآلن«. 

وأوض��ح : » لق��د عاملت زه��ا البنك 
الت��ي  فاألس��عار  خاص��ة،  معامل��ة 
مصلح��ة  فيه��ا  راع��ت  قدمته��ا 

العراق، وحس��ب معلوماتي، أنها في 
مفاوضاتها مع ش��ركائها، تخلت عن 
حصتها في االرباح في هذا املشروع».

إلجن��از  ش��ركة   )18( تقدم��ت  لق��د 
االج��راءات  ومبوج��ب  التصمي��م، 
القانونية املتبعة، تبقت )4( ش��ركات 
دخلت املنافس��ة اجلدية، ومن املتوقع 

أن تتم االحالة الى إحداها.
وهنا يؤكد املهندس سلمان :« حرصنا، 
كبنك مركزي، على ع��دم اخلوض في 
الكل��ف املالي��ة وتركناها للش��ركة 
االستشارية، لوجود اختالف بالنسبة 
للش��ركات، بخصوص ماتريد اضافته 
من نس��ب مئوي��ة، فيما يخ��ص ادارة 

اخملاطر أو املسائل اللوجستية ».
مش��يرا إلى » أن بناية م��ن هذ النوع 
وهذا املستوى، من التصميم املعماري 
الراقي والفاخ��ر، كان من الضروري أن 
تنفذها واحدة من كبريات الش��ركات 
العاملي��ة، إذ أن تش��ييد بناي��ة لبن��ك 
مرك��زي تختل��ف تفاصيله��ا عن أية 
بناية أخرى، السيما فيما يتعلق ببناء 
اخلزائن والنظم التكنولوجية املتطورة 

وغيرها ».
تبل��غ مس��احة االرض الت��ي س��يتم 
تش��ييد البناية عليه��ا )19( ألف متر 
مربع، وتش��مل برجاً يتك��ون من )34( 
طابقا، إضافة الى طابقن حتت االرض، 
وحتتوي مرائب لوقوف سيارات املوظفن 
والضي��وف والس��يارات اخلاصة بنقل 
العملة، ومطعم��اً، ومتحفاً، وقاعات 

ومس��رحاً  واملؤمت��رات،  لالجتماع��ات، 
لالحتفاالت وغيرها، واستعمال أحدث 
وآخر ما توصل��ت الي��ه التكنولوجيا 
نس��بة خلزائن البنك املركزي، وعملية 
ع��د وف��رز وخ��زن العمل��ة والذه��ب 

وغيرها.
وه��ذا التصمي��م ميث��ل أول تصميم 
لزه��ا حدي��د لبناية بن��ك مركزي في 
العال��م، ألن تصاميمها كانت تتعلق 
مبراك��ز ثقافي��ة وترفيهي��ة وغيره��ا، 
لذلك فهو ميتاز بخصوصيته، ويعتقد 
أنه س��يكون صرحا مهما، ليس على 
مس��توى العراق حس��ب، وإمن��ا على 
مس��توى املنطقة والعالم، ومبا يتالءم 
ومتطلبات احلداثة وروح العصر، حيث 
م��ن املتوق��ع أن يتم الش��روع بالبناء، 
والتش��ييد نهاية هذا الع��ام أو بداية 
الع��ام املقب��ل، عل��ى أن ينج��ز خالل 
أربع��ة أعوام، وهو املنج��ز الوحيد لها 
م��ن ب��ن 950 مش��روًعا نف��ذ في 44 
دول��ة، لم تره ش��اخصا، إذ توفيت في 
31 مارس عام  2016 عن عمر ناهز 65 
عاًما، إث��ر إصابتها بأزم��ة قلبية، في 
إحدى مستش��فيات ميامي بالواليات 
املتح��دة، كما هو ح��ال معظم كبار 
مبدع��ي الع��راق، ومن هنا ج��اء عزم 
البن��ك املرك��زي، عل��ى إقام��ة نصب 
تذكاري لزها، ف��ي مبناه اجلديد تكرميا 

لها.

10
حوار مع الفنان العراقي نصير شمة:

10
مدرسة الموسيقى والباليه أمنيات أن تكون مدرسة مماثلة لها في الرصافة

12
حوار مع الفنان العراقي حيدر منعثر

تصميم مبنى البنك املركزي العراقي

)Thu. 15 Jun. 2017 issue )3722اخلميس 15 حزيران 2017 العدد

الفن العراقي يعانق االنتصارات وينطلق نحو فضاءات التألق
نحرص ف��ي الصباح اجلدي��د بني احلني 
واحلني اآلخ��ر ان نخصص ملحقاً للفن 
انطالق��اً   ، العراق��ي بش��تى صنوف��ه 
من تأكيداتن��ا املتواصلة ح��ول ضرورة 

انع��اش احلرك��ة الفني��ة ، واالخ��ذ بها 
نح��و فض��اءات التألق واالزده��ار ، وهذا 
ج��زء م��ن اهتمامنا باحلرك��ة الثقافية 
في البلد والتي سبق وأن خصصنا لها 

العديد م��ن املالحق االس��بوعية ، كان 
من بينها مالحق فنية حاولنا ان نؤشر 
فيها بعض السلبيات التي تقف حائال 
دون التط��ور واالكتمال ، ومن جانب آخر 

ركزن��ا ايض��اً عل��ى بع��ض االلتماعات 
واملبادرات اجليدة كمظهر من االجتاهات 
االيجابي��ة والواعدة الت��ي نعتقد انها 
س��تكون مبنزلة املرتك��زات اجلديدة في 

سلم النمو واالرتقاء .
الصب��اح اجلديد تس��عى دائم��اً الى ان 
يك��ون لها حضوراً ف��ي البيت الثقافي 
، لك��ي نطلعكم وباس��تمرار ، على ما 

يدور ويجري داخ��ل أروقة وكواليس هذا 
البيت الذي نريده ان يبقى مشعاً نابضاً 

معطاًء.
رياض

دائرة السينما والمسرح تصدر ضوابط 
العمل المسرحي  للفرقة الوطنية للتمثيل 
للموسم المسرحي )2018-2017(



انه مشروع 
مستشفى 

السرطان الذي 
كان ومازال 
يشغل بالي، 
والحقيقة ان 

الفساد هو 
الذي أجل هذا 

المشروع، 
بمعنى أني 

لست قادرا أن 
أجد الفريق 
الذي اعتمد 

عليه، وأضع بين 
يديه كل هذه 

اإلمكانيات التي 
تتعلق ببناء 
مستشفى 

بكامل 
معداته، 

وأيضا مسألة 
األجهزة التي 

تخص معالجة 
السرطان، 
والمواد، 

واألدوية، 
فالبد أن يكون 

هناك نظاما 
محكوما جدا، 

ألن المعالجة 
في هذه 

المستشفى 
ستكون مجانًا 
مائة بالمائة. 

وأيضا أجلت 
هذا المشروع 
لحين استقرار 

الظروف األمنية

تأسست 
المدرسة عام 

1969 في بغداد 
تحت اشراف 

أساتذة فنانين 
من مسرح 

البولشوي في 
روسيا، وهو 

أروع المسارح 
العالمية، و 

رمز تاريخي من 
رموز الثقافة 

و الفن بمدينة 
موسكو 
الروسية، 

ويقع بالقرب 
من الكرملين 
وتقدم عليه 

العروض 
المسرحية، 

واألوبرا، والرقص

الملف 10

حاوره: عبد العليم البناء

فن��ان الش��عب املوس��يقار نصير ش��مة املولود 
ف��ي مدين��ة الكوت ع��ام 1963، ال��ذي ميثل حب 
املوس��يقى وخدم��ة اإلنس��انية ش��ريانني يحيا 
بهم��ا ومن أجلهما منذ نعوم��ة أظفاره، فتقدمي 
ي��د املعونة للنازح��ني، وتخفي��ف آالم املهجرين، 
واملصابني منحة وهبه��ا اهلل ل�«زرياب الصغير«، 
ليستحق وبجدارة أن يكون سفيرًا للنوايا احلسنة 
في 2016، ثم سفيرًا للسالم باليونسكو، ولكي 
نكش��ف عن روح��ه الس��محة وخدمت��ه للفن 
واإلنسانية، كان لنا هذا احلوار الشامل الذي يدور 
للمرة األولى مع فنان الش��عب املوسيقار الكبير 

نصير شمة بعيدا عن املوسيقى وعواملها.

*كيللف ومتى تبلللورت فكللرة إطللاق املبادرات 
اإلنسانية التي قمت بدعمها واطاقها؟

- ل��م يتوقف عملي  من أج��ل العراق منذ أربعني 
يوما بعد وقف اطالق النار في حرب اخلليج الثانية 
ع��ام 1991 الى الي��وم، لكني كن��ت اعمل خارج 
الع��راق لفت��رات طويلة، وبعدما غ��ادر االميركان 
العراق ق��ررت العودة والعمل داخ��ل العراق نظرا 
للحاجة املاسة، فنتيجة دوامة الصراعات، ودوامة 
احل��روب، صار لدينا عدد كبي��ر من النازحني، وعدد 
كبير م��ن املهاجرين الى خارج العراق، وعدد كبير 
من االرام��ل، وااليتام، واجلرح��ى، واملعوقني، فضال 
عن الوالدات املش��وهة، فكان البد من عمل داخل 
العراق، ويواكبه العمل خارج العراق املستمر عبر 
جمعيت��ي القدمية )طريق الزه��ور(، والتي مازالت 
ترس��ل أطفاال الى الهند، ولم تتوقف منذ العام 
1991 ع��ن عمله��ا واحلم��د هلل، واالن دخلن��ا في 
مي��دان اإلغاثة، الذي هو مي��دان مهم جدا، ويعد 
كل��ه عمل ط��وارئ، فاملبادرات يج��ب أن تنبع من 
االحساس باالنتماء لإلنس��انية قبل االنتماء ألي 
ش��يء آخر، والوط��ن عزيز، وكل االش��ياء االخرى 
عظيمة، ومهم��ة، لكن االنتماء لإلنس��انية هو 

القيمة االعلى.

* لنتوقف إذا عند جمعية وحملة أهلنا اخليرية 
مللا الذي تهللدف له ؟ ومللا الذي مييزها شللكا 

ومضموناً عن نظيراتها عراقياً وعربياً؟
- بالنس��بة جلمعية »أهلن��ا« اطلقتها كحملة، 
وسجلت كجمعية، الهدف منها إغاثة النازحني، 
وأيضا احي��اء روح التكاف��ل االجتماعي بني أبناء 
الش��عب العراقي، بعد الهوة التي بدأت تتس��ع 
بني العراقيني، واش��تغال السياس��ة من أطراف 
من دول اجل��وار في تأجيج الصراع الطائفي داخل 
العراق، وكان البد من عمل ش��يء بقوة جتاه حلمة 
الشعب العراقي، وجتاه التآخي والتعاون والتكافل 
االجتماع��ي، فبدأت أعمل عل��ى أن تكون احلملة 
عراقية %100، ويك��ون الدعم عراقي وللعراقيني، 
وأيضا احلث عل��ى الرحمة، واحلث على أن املواطن 

في االنبار، واملوصل، والبصرة، هو ال يختلف عن أي 
مواطن آخر م��ن زاخو الى الكوت، الى اجلنوب في 
الف��او، الى كل املدن العراقية، العمل اإلنس��اني 
ه��و أقص��ر طريق لتصحي��ح املس��ار، وتصحيح 
التش��وه الذي حصل في العالقة العراقية ، وبني 
أبناء الش��عب الواحد، عندم��ا يحصل تعاون من 
كل اجله��ات، ألجل جن��دة النازح��ني والذهاب الى 
خيمه��م ومس��اعدتهم بتغيير واق��ع حياتهم 
املري��ر، ه��و بح��د ذات��ه يحسس��هم بانتمائهم 
للعراق، وحبهم للش��عب العراقي، وانتماء وحب 
الش��عب العراقي له��م، وهذا فعال ات��ى بنتائج 
كبيرة، ألن الذين يعمل��ون معنا في اجلمعية من 
كل م��كان، وال نعرف ش��يء ع��ن معتقداتهم او 
دياناتهم، وال يهمني معرفة دياناتهم، ما يهمني 
فقط أن أعرف أن كان لديهم القدرة على العطاء، 
والقدرة على مد يد العون، من دون أن يسألوا عن 
الش��خص املغاث من أين؟ فقط عراقي، أو انسان 

محتاج الى دعم.

* ومللا الذي حققته ميدانيللاً وعملياً من برامج 
وأنشللطة هنا، في ظل حجم اخملاطر املعروفة، 

وفي ظل تصاعد الهجمات اإلرهابية؟
- مت حتقي��ق تواص��ل كبي��ر م��ع كل اخمليمات في 
كل مكان ف��ي العراق، ومع عائ��الت كثيرة خارج 
اخمليمات، يعيش��ون ف��ي مركز جت��اري مهجور، أو 
أماكن ألن��اس اعتيادي��ني خصصوه��ا للنازحني، 
فذهبنا اليهم في كل م��كان، وتوجد جداول عن 
عدد الزيارات والتفاصيل التي قدمناها للنازحني، 
وطبعا كل هذا كان بشراكة مع القطاع املصرفي 
العراق��ي، عبر رابطة املص��ارف العراقية اخلاصة، 
وهذه الش��راكة االس��تراتيجية بني مش��اريعي 
اإلنسانية، ورابطة املصارف، عززت عملنا واعطتنا 
قوة، إضاف��ة الى التبرعات األخ��رى التي حصلنا 
عليها في بداية احلملة، والتي صرفناها كل هذه 
املدة املنصرمة  وبنسبة %100، مبعنى انه بالعادة، 
هناك جمعيات تأخذ نسبة تشغيل حتى تصرف 
على مش��اريعها من املتبرع، أنا رفضت هذا املبدأ 
م��ن البداي��ة، وق��ررت أن املتبرع ال��ذي يضع مائة 
دوالر تدفع املائة دوالر هذه  بكاملها للمس��تفيد، 
وهذا وفر لنا ش��فافية ف��ي التعامل مع اآلخرين، 
خصوصا انني طلبت ان تكون حس��اباتنا مراقبة 
من ث��الث جهات مهمة جدا وكبيرة، منها البنك 
املركزي، ورئاس��ة ال��وزراء، هذه اجله��ات هي التي 
تش��رف على كل حس��اباتنا وتدق��ق فيها، وهذا 
اعطانا نوعا م��ن احلصانة من الوقوع باخلطأ، فال 
ميكن ألح��د أن يتالعب بقوت الن��اس، واحلمد هلل 
حققنا انتشاراً واس��عاً، وصوال الى املوصل، والى 
كل األماك��ن، مبا فيها املناط��ق غير االمنة، حيث 
كنا نصلها من دون تردد، وقضينا ساعات طويلة 
ف��ي التواجد في مخيمات ف��ي الصحراء، وذهبنا 
اليهم باملاء، والغذاء، والبطانيات، واملواد االغاثية 

األخرى التي يحتاجونها.

*كيللف لللك ان حتدثنا عن مشللروع )ألق بغداد( 

الللذي هو بالتعللاون مع البنك املركللزي ورابطة 
املصارف العراقية اخلاصة؟

- بات من الواجب أن يسهم العراقيون بعودة بغداد 
متألقة، كما كانت عنواناً للجمال والرقي والذوق 
دوما، وه��و ما ميثل جوهر هذه املب��ادرة، ألن بغداد 
تستحق من اجلميع وقفة حقيقية، لتعود الى ما 
كانت علي��ه، من بني عديد من العواصم العربية 
التي كانت حتبو بطريق التمدن والتحضر، ناهيك 
ع��ن عمق بغ��داد احلض��اري والتاريخ��ي املعروف 
ل��دى اجلميع، وق��د رع��ت االمان��ة العامة جمللس 
ال��وزراء االجتماع االول للجنة العليا املش��تركة، 
بالتنس��يق م��ع املؤسس��ات احلكومي��ة، وأمانة 
بغداد، والبن��ك املركزي العراقي، ورابطة املصارف 
العراقية، لتأهيل ساحات بغداد، وضفاف مقطع 
م��ن نهر دجل��ة، مبع��دل كيلومتر واح��د مبحاذاة 
شارع ابي نواس، اضافة الى انشاء نافورة السالم، 
ش��املة للخدم��ات واحمل��ال والكافتيريات، ضمن 
غابة بغداد على مس��احة 50 الف دومن، وانش��اء 
متحف عامل��ي لعرض تأري��خ وحض��ارات العراق 
املتعاقبة على مدى 8300 عام، واملقترح انش��اؤه 
ف��ي موقع جام��ع الرحمن في منطق��ة املنصور، 
حيث س��يلمس املواطن نتائج حقيقية بعد اجناز 
العمل في هذا املش��روع احليوي، املهم في دالالته 

ومؤش��راته، وتتحمل املص��ارف اخلاصة تكاليف 
التنفي��ذ واالدام��ة، بواقع س��احتني، او ثالث لكل 
مصرف عبر رابطة املصارف، وحتت اش��راف البنك 

املركزي العراقي.

* مللاذا عن املبادرة األخللرى التي تتعلق باجلانب 
الصحي؟

- انه مش��روع مستش��فى الس��رطان الذي كان 
ومازال يشغل بالي، واحلقيقة ان الفساد هو الذي 
أجل هذا املش��روع، مبعنى أني لست قادرا أن أجد 
الفري��ق الذي اعتم��د عليه، وأضع ب��ني يديه كل 
هذه اإلمكاني��ات التي تتعلق ببناء مستش��فى 
بكام��ل معداته، وأيضا مس��ألة األجه��زة التي 
تخص معاجلة الس��رطان، وامل��واد، واألدوية، فالبد 
أن يك��ون هناك نظاما محكوما جدا، ألن املعاجلة 
ف��ي ه��ذه املستش��فى س��تكون مجان��اً مائ��ة 
باملائة. وأيضا أجلت هذا املش��روع حلني اس��تقرار 
الظ��روف األمني��ة، لكن اهتمامن��ا بدعم اجلانب 
الصحي ل��م يتوقف حتى هذه اللحظة، وعندما 
زرت قبل أش��هر مستش��فى الطفل املركزي في 
اإلسكان، وجدت املستش��فى في حال يرثى لها، 
ووجدت منظمة خيري��ة بذلت جهودا في ترميم 
طاب��ق واحد، لكن املوضوع كان أكبر من ذلك، ألن 

املستش��فى محتاج��ة الى تأهي��ل كامل، وفعال 
ذهبت الى رئيس املصرف املتحد، والنائبة، وطلبت 
التبرع بتأهي��ل أحد طوابق املستش��فى، وكنت 
اقصد كل رجال االعمال ليسهموا في ذلك، على 
أن نس��مي كل طابق يتم تأهيله بالكامل باسم 
املتبرع، وقيمة التأهيل لكل طابق بحدود تسعني 
مليون دينار عراقي، ولكني فوجئت بالسيد رئيس، 
او مال��ك املصرف املتح��د، يقول لي ه��ذه الزيارة 
عزيزة علينا، ونحن س��نقوم بتأهيل املستشفى 
بالكام��ل، وفعال بدأ العم��ل فوراً بإرس��ال فريق 
هندس��ي تابع للمصرف، ووصلن��ا اليوم بعملية 
التأهيل الى الطابق قبل األخير، وأنصح الناس أن 
يزوروا املستش��فى، وهناك سيجدون اسم احلاج 
لؤي، واحل��اج عباس رئي��س مجل��س إدارة البنك، 
ونائبه، مكتوب »متبرعني من دون مقابل«، واحلمد 
هلل العمل مستمر، واملستشفى سيصبح قادراً 
%100 على اس��تقبال احلاالت املرضي��ة، مع توفر 
األجهزة واخملتبرات، وس��أبقى اتب��ع هذا املوضوع 

لتعميمه على بقية املستشفيات.

* ما الرسللالة التي تريللد ايصالها في ضوء كل 
ما حتقق، وفي ضوء هذا التعاون الامحدود من 

اصحاب املصارف عبر رابطتهم الفاعلة؟

بغداد ـ حذام يوسف:

رمبا يحق لنا ان نوس��ع دائ��رة احالمنا بعراق 
مدني، يكمل مس��يرة حضارة بالد الرافدين، 
مع اننا ن��درك ان احالمنا ه��ي حق طبيعي 
م��ن حقوقنا كمواطن��ني، نحل��م ان تكون 
في كل مدينة، ومحافظة مدرس��ة خاصة 
لتنش��ئ  اجلميل��ة،  والفن��ون  باملوس��يقى 
األجيال املقبلة على صوت املوس��يقى بدال 
من صوت االنفجارات، وتكون مماثلة ملدرسة 

بغداد للموسيقى والباليه.
والبالي��ه  للموس��يقى  بغ��داد  مدرس��ة   
م��ن املدارس القليل��ة ان لم نق��ل الوحيدة 
التي تختص بدراس��ة الفنون املوس��يقية، 
تتمي��ز ايض��ا بأنها املدرس��ة الوحي��دة الي 
تس��تقطب األطفال من املرحلة االبتدائية، 
وصوالً الى املرحلة اإلعدادية ضمن قس��مي 
والقس��م  االعتيادي��ة،  التربوي��ة  ال��دروس 
الفني للدروس املتخصصة في املوس��يقى 
والباليه، ومتنحهم شهادتي تخرج للطالب، 
أكادميي��ة وأخ��رى فنية، اضافة ال��ى تفردها 
بالدراس��ة اخملتلط��ة ب��ني اجلنس��ني حت��ى 

املراحل اإلعدادية.
 تأسس��ت املدرس��ة عام 1969 ف��ي بغداد 
حت��ت اش��راف أس��اتذة فنانني من مس��رح 
البولش��وي في روس��يا، وهو أروع املس��ارح 
العاملي��ة، و رم��ز تاريخي من رم��وز الثقافة 
و الف��ن مبدين��ة موس��كو الروس��ية، ويقع 
بالقرب م��ن الكرملني وتقدم عليه العروض 
املسرحية، واألوبرا، والرقص، وقد جاءوا آنذاك 

الى الع��راق، من أجل ه��ذا املوضوع حصرا، 
وتولى ادارتها لس��نوات عدي��دة الفنان عزيز 
علي، ليس��هم بدعمها عدد من األس��اتذة 
الفنان��ني العراقيني منهم املوس��يقار منير 
بشير، والسيدة أكنس بش��ير )هي عراقية 

من أصل روسي(.
 أكنس بش��ير ه��ي مؤلف��ة، و متزوجة من 
فكري بشير ش��قيق منير بشير، الذي كان 
مديراً عاماً للمدرسة، وبرعاية األميرة بسمة 
بن��ت ط��الل، عملت أكنس م��ع فكري على 
جمع كل م��ن منظمة األمم املتحدة للتربية 
والثقاف��ة والعلوم )اليونس��كو(، ومنظمة 
واالحتاد  للطفولة)اليونيسف(،  املتحدة  األمم 
العربي للموسيقيات، والسفارة األميركية 
ف��ي بغ��داد، وممول��ني محليني مثل ش��ركة 
االثير لالتصاالت في العراق، وشركة فاست 
لينك في األردن، لرعاية املدرس��ة في العقد 

األخير.
 تعاقب على إدارة مدرسة املوسيقى والباليه 
ع��دد م��ن األس��اتذة م��ن اجلنس��ني، منهم 
الس��يدة ناجحة نايف حمادي التي استمرت 
بالعمل لعش��رين عاماً، واملدرسة كانت وما 
زالت تستقطب املواهب الفنية من األطفال 
جلمي��ع الفن��ون املوس��يقية، والرق��ص، ممن 
ميلك��ون أذنا موس��يقية، أو ممن لديهم أحالم 
خاص��ة بعالم املوس��يقى والباليه، ويالحظ 
ان ع��دد كبي��ر من أبن��اء هذه املدرس��ة هم 
اليوم عازفني كبار في الفرقة الس��يمفونية 
العراقي��ة، او انه��م فضل��وا ان يرك��زوا على 
موضوع التدريس، فكانوا أس��اتذة اكفاء في 

املدرسة التي احتضنتهم وهم صغار. 

وكانت املدرس��ة، تدرس املوسيقى األوروبية، 
ثم ادخ��ل الفنان منير بش��ير اآلالت العربية 
اآلالت  قس��م  وأصب��ح  اليه��ا،  والعراقي��ة 
العربية قس��ماً مس��تقالً باملدرسة، إضافة 
إلى القس��م األوروبي، وتواصلت املدرسة في 
احتضانها للطاقات املميزة من األطفال ومن 

كال اجلنس��ني، برغم الظ��روف الصعبة التي 
مر بها البلد في تس��عينيات القرن املنصرم، 
لتحافظ على مسيرتها الرائعة من دون كلل 

او ملل.
 ويؤكد األس��تاذ الفنان احمد سليم غنيم 
الذي يتول��ى اليوم إدارة املدرس��ة وفي أكثر 

من لق��اء له ف��ي الصحاف��ة، ان املدرس��ة 
تش��هد ألول م��رة من��ذ تأسيس��ها اقباال 
كبيراً من العائالت العراقية على تس��جيل 
أبنائه��م فيه��ا،  مؤكدا ان ع��دد املتقدمني 
وصل الى )400( طال��ب وطالبة، وبعد اجراء 
االختبارات املطلوب��ة من جلنة خاصة تضم 

عدد من األساتذة الكبار واالختصاصيني في 
مجال املوس��يقى، ومت قبول)70( طالباً فقط 
:« املدرسة ش��هدت نقلة نوعية كبيرة هذا 
الع��ام بافتتاح روض��ة املوس��يقى والباليه 
احلكومية التابعة لها، وهي مكملة لتأهيل 
الطف��ل وتدريب��ه على الفنون املوس��يقية 
في مراحل التعليم األولى، دون س��ن الست 
س��نوات«، موضح��ا ان م��الكات املدرس��ة 
تبح��ث دائم��ا عن اجلدي��د لتدع��م الطلبة 
واألس��اتذة مع��ا، عب��ر اس��تحداث مناهج 
للتدري��س مالئم��ة، ومواكبة مل��ا متبع في 

مدارس الباليه العاملية.
مدرس��ة املوس��يقى والباليه ش��اركت في 
العديد من احلفالت الرس��مية التي اقامتها 
الفرقة السيمفونية العراقية على املسرح 
الوطني، دعما للطلبة الصغار، وتقديرا لهم 
وجلهودهم وحماسهم، وهناك مجموعة من 
الطلبة املميزين واخملتصني بالعزف على االت 
محددة، يس��تحقون الدع��م ليكونوا مناذج 

مشرفة ملوسيقيني كبار في املستقبل.
ومن اج��ل أن نخ��رج برؤي��ة موضوعية عن 
املدرس��ة كان البد لنا م��ن احلديث مع احد 
أولي��اء الطلبة ونظرته للمدرس��ة والعمل 
به��ا، فكان��ت لنا وقفة مع الس��ت تضامن 
والدة الطالبة اس��يل التي حتدثت بحس��رة 
عن الوضع الس��ائد في املدرس��ة، وتفضل 
طال��ب عل��ى طال��ب آخ��ر:« نظام ال��دوام 
التربوي اس��تطاعت املدرسة ان تهيء مالك 
تدريس��ي محترف، وملتزم��ة بعدد الطالب 
الذي ال يتجاوز ال )25( طالب، فيتلقون املادة 
)بنح��و س��لس(، ولو ان الطلب��ة يعانون من 

صغر قاعات التدريس بس��بب البناء القدمي 
للمدرس��ة، ام��ا اجلان��ب االخر وه��و الفني، 
والذي يبدأ عند الساعة الواحدة ظهرا، هنا 
املدرس��ة فش��لت في توفير م��الك  تدريبي 
من عازف��ني، فالط��الب ال يتلق��ون تدريبات 
كافي��ة، بنظ��ري، فمث��ال في حال��ة العزف، 
ال يجوز ان يدرب االس��تاذ اكثر من خمس��ة 
طالب، ولكننا نرى اعدادا اكثر من ذلك، وهذا 
يعني ان الطالب سوف لن ينالوا حظا وافيا 
من التعلم والتدري��ب، وقد يدفع هذا العدد 
الكبير االستاذ ان ينحرف عن مزاجيته، الى 
العصبية التي تنعكس سلبا على الطالب، 
هن��اك حالة اود طرحها م��ن خاللكم، وهي 
التدريبات الفنية، فالطالب العازف ال يأخذ 
حصص��ا كافية ف��ي تعليم املوس��يقى، او 
الباليه، بس��بب ضيق الوق��ت، اما الطالب 
ابن االستاذ الفني )العازف، او الباليه(، يكون 
أوفر حظا في التعلم، فهو يتدرب في البيت 
اضافة للمدرسة بنحو اكبر، فتكون فرصة 
ظهوره على املس��رح وفي احلفالت اكبر، في 
حني تغم��ر ح��االت ابداعية اخ��رى، بظهور 

جماعي، او عدم ظهورها اصال.
مؤخ��را حرصت إدارة املدرس��ة عل��ى اعمار 
البناية بنحو كامل، حس��ب تصريح السيد 
املدي��ر احم��د س��ليم، ليك��ون معلما من 
معال��م الثقاف��ة العراقية، وهن��اك خطوة 
داعم��ة للطلب��ة من خ��الل توفي��ر باصات 
نق��ل لهم مجان��ا، أيضا تأهي��ل الكافتيريا 
خاص��ة باملدرس��ة لتق��دم وجب��ات طع��ام 
مجانية للطلب��ة، مع جتهيز كل طالب بآلة 

موسيقية.

مدرسة الموسيقى والباليه الوجه األجمل للعراق المدني

أمنيات أن تكون مدرسة مماثلة لها في الرصافة

الفنان العراقي نصير شمة:

العمل اإلنساني أقصر طريق لتصحيح التشوه في العالقات 
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- هي ليس��ت رس��الة واحدة، بل رسائل عدة، أوالً 
أنا لدي جمعية اس��مها )طريق الزهور(، وهذه لم 
تتوق��ف عن العمل من��ذ الع��ام 1991 والى االن، 
بارس��ال األطفال املرضى الى مستش��فى نيريانا 
ف��ي بانغلور بالهند، ومعاجلته��م على يد أعظم 
جراح )ديدي ش��تي(، ومن خالل جري��دة )الصباح 
اجلدي��د(، أدعو كل العراقيني الذين لديهم أطفال 
دون س��ن الرابع��ة عش��ر، او السادس��ة عش��ر، 
واملصاب��ني بفتحات ف��ي القل��ب، أو بأمراض في 
القلب، أن يدخلوا عل��ى صفحتنا )طريق الزهور( 
في الفيس��بوك، ويرفعوا التقرير الطبي املطبوع 
باللغة اإلنكليزية، ويش��خص احلالة بدقة، ونحن 
فورا، ومن دون )واسطات (، ومن دون تدخل من أحد، 
على الفيسبوك س��يجيبه مختص بعد يومني، 
أو ثالثة من ارس��ال التقرير ال��ى الهند، اذا كانت 
املستش��فى قادرة على العالج، وفورا س��نأخذه 
ونتكف��ل مبصاريف عالجه بالكامل، وقد فوجئت 
قبل مدة بان اعداد االطفال الذين متت معاجلتهم 
من ع��ام  2005 وحتى اليوم، يف��وق االعداد التي 
مت��ت معاجلتها من قبل الدكت��ور مجدي يعقوب 
في مستشفى  اسوان النظيرة بجمهورية مصر 
العربي��ة، وهذا ش��يء بالنس��بة لن��ا مهم جدا، 
ويق��ف وراءه الكثي��ر من املتطوع��ني واملتبرعني، 
حيث ان التبرعات تذهب الى املستشفى مباشرة 
م��ن املتبرع، وليس ع��ن طريقنا، وهذه سياس��ة 
اعتمدته��ا في كل االعمال التي مارس��تها، كي 
يطمئ��ن املتب��رع أن أموال��ه تدخ��ل في حس��اب 
املستش��فى في بانغلور، وممنوع سحب أي سنت 

منها، بل كلها تذهب الى عالج األطفال.

* م��ع هذا كله .. ال يخلو أي مش��روع أو برنامج 
من توجيه س��هام النق��د، س��لباً او ايجاباً، أو 

حتى التشكيك، فما الذي تود قوله هنا؟
- بالنسبة للتشكيك وارد جداً، فأي عمل مشابه 
يولد أس��ئلة لدى الناس، ملاذا شخص مثل نصير 
ش��مة يضيع وقته، ويصرف تذاكر س��فر وفنادق، 
ويس��افر ويترك عمل��ه، وعائلته، ب��ني مدة ومدة 
أخ��رى، والى آخ��ره، البع��ض يقول الب��د أن لديه 
مصلح��ة م��ن وراء ذلك كله، رمبا يريد أن يرش��ح 
نفسه في يوم من األيام، في احلقيقة ال أستطيع 
أن أجيب على هذه التساؤالت، لكن ميكن ان يجيب 
على تلك األس��ئلة، عمل االنس��ان وسلوكه في 
احلياة، القريب من��ي يعرف متاما حرصي على كل 
»فلس« يدخل اجلمعية، وكيف ينبغي أن يصرف، 
وال��ى أي مدى أحاول أن أص��ون، بأقصى ما ميكن، 
كل تفصيله تخص العمل اخليري وأحصنه، ومن   
يري��د أن يعمل خيرا له أس��لوبه اخلاص لتحصني 
نفس��ه من الس��رقات، ومن الفساد الذي يحيط 
ب��كل مش��روع، أنا ليس ل��دي رغبة ف��ي يوم من 
األي��ام، أن أتولى أي منصب، ولي��س لدي رغبة أن 
أرش��ح نفس��ي ألي منصب، وليس ل��دي رغبة أو 
اس��تعداد ألن أجع��ل بنتي تأكل من م��ال حرام، 
أحالمي إنس��انية، ولدي قناعة شديدة بحقيقة 
»زرعوا لنأكل، ونزرع ليأكلون«، لدي حلم بأن نبني 

بلداً جميال للجيل املقبل، قد ال نعيش فيه نحن، 
لكن في األقل األجيال املقبلة تكون قد أحس��ت 
أن في��ه أناس اش��تغلوا، وبنوا، وأسس��وا، والذي 
يحيي نفس��ا، فكأمنا احيا البش��ر أجمع، فنحن 
نس��هم بإعادة احلياة لعدد كبير من األطفال عبر 
عمليات القلب، أو عبر اإلغاثة في اخمليمات، أو عبر 
أش��ياء أخرى كثيرة نعملها، وال نحتاج جعجعة، 

وال نحتاج اعالم وشهرة.

*في حديث مباشر لي مع السيد وديع احلنظل 
رئيس رابطة املصارف العراقية اخلاصة، سألته 
عن س��ر عدم اس��تقطاب جنوم الف��ن العراقي 
اآلخرين ممن لديه��م جماهيرية كبيرة، أكد لي 
أن نصي��ر ش��مة وجدناه يختل��ف عنهم، ألنه 
لي��س لدي��ه اهداف مادي��ة مثلهم، فم��ا الذي 

تقوله لهم؟
- الس��بب هو الثقة في التعام��ل ونكران الذات، 
فاإلنس��ان خ��الل ش��هر أو ش��هرين، ورمب��ا أكثر، 
ينكش��ف ان كانت اهداف، او أغراض، او مطامع، 
فحب��ل الكذب قصي��ر، ويظهر معدن��ه األصلي، 
فاألس��تاذ وديع احلنظل وأصدقاؤن��ا في املصارف 
العراقية اخلاصة شاهدوا، مبرور الوقت، أن املوضوع 
خال من هذه الش��وائب الدنيوي��ة، وهذا هو الذي 
ع��زز عالقتن��ا، فتحولت م��ن عمل ش��راكة، الى 
صداقة حقيقية، وأخ��وة حقيقية، نتفقد بعض 
في تفاصيل خارج الش��غل، نقف مع بعض حتى 
في التفاصيل الشخصية واإلنسانية والعائلية، 
حتولت العالقة الى صداقة مبنية على حسابات 
صحيحة، حسابات خالية من املصلحة اآلنية، او 

املستقبلية، او الشخصية .

*كي��ف تص��ف لنا تأثي��ر حصول��ك على لقب 
سفير السالم من منظمة اليونسكو؟

- اليخف��ى علي��ك صديق��ي، أنه س��بق أن عرض 
علي اكث��ر من لقب من منظم��ات دولية كبيرة، 
واعت��ذرت عنه��ا، ألن��ي كن��ت أعتق��د ان عملي 
يحتاج او ليس من اجل احلصول على القاب، لكن 
)اليونسكو( حتديدا، و)منظمة الالعنف الدولية(، 
االثنتان أحسس��ت أن بلدنا اليوم محتاجا لهما، 
وأعد منحهما لقبا لي، هو تكليف وليس تتويج، 
ففي العمل على مش��روع الالعنف،  وألن العراق 
خ��اض في العنف هذه الس��نني بنحو كبير جدا، 
وجدت أن علينا أن نعد برنامجا ًكبيراً، وفعال نحن 
بصدد اعداد برنامج ضخم حول مشروع الالعنف 
في العراق، وهذا س��يبرز الى العلن خالل األشهر 
املقبلة . أما بالنسبة ملشروع اليونسكو فكما هو 
معروف أن العراق يق��ف على تنوع ثقافي مهول، 
ش��فاهي، وحضاري، وبقايا حضارات موجودة في 
انحاء العراق، ه��ذا كله محتاج الى )قوة ناعمة(، 
وعليه بدأ عملي فعال في هذا اجلانب، وخالل بداية 
الش��تاء املقبل، وحتديدا بداية الش��هر العاش��ر، 
سيش��هد العراقيون بعض األش��ياء التي بدأت 
اعمل عليها من قبل تس��ميتي س��فيرا للسالم 
في اليونس��كو، ولكن اآلن أكملته��ا، واعطتني 

قوة ف��ي أن اواصل فيها، لها عالق��ة بالتعليم، و 
بالثقافة ، و باآلثار، واحلمد هلل قطعنا شوطاً في 
هذه اجملاالت الثالث، وأؤكد خالل الش��هر العاشر 
من هذا العام، سيشاهد العراقيون أشياء مهمة 
تتعل��ق بعالقتي باليونس��كو، وكذل��ك عالقتي 
مبش��روع الالعنف، والذي هو مهم بالنس��بة لي 

مثل أهمية اخلبز في العراق.

*كلمة أخيرة ..
- أريد أن أش��د على أيدي أصدقائي الذين صمدوا 
في العراق، وكنت أنا احدهم لغاية شهر تشرين 
األول )أكتوبر( ع��ام 1993، لكني غادرت خوفا من 
التهديد بإلقاء القبض علي مجددا، لكني أش��د 
على اي��ادي كل أصدقائي في الوس��ط الثقافي، 
والفن��ي، واإلعالمي، وكل مج��االت احلياة، ألنهم 
صمدوا طوال هذه السنني، وأقيم وأقدر من بقي 
محتفظ��اً بنزاهته وش��رفه، وعدم فس��اد ذمته، 
ولهذا بالنس��بة ل��ي أعده��م أناس��اً يحتاجون 
ملنحه��م جائزة )نوبل(، ألنهم صم��دوا في دوامة 

فس��اد، وفي دوامة صعوبات، ومع ذلك مازالوا 
قادرين على العط��اء، وال يخفى أنت واحد 

من هؤالء الناس، الذين أشد على أيديهم 
وأقبل جبينهم، وظلوا محافظني على 
قيمهم، وه��ؤالء أنا اآلن ب��دأت أحيي 
عالقتي التي كانت مستمرة معهم، 
وأح��اول  قدر اإلمكان، أن اقدم ش��يئا 
معنوي��ا لهم م��ن خ��الل عملي، من 
خ��الل محبتي له��م، ومن خ��الل رمبا 
خدم��ة عملهم، وخدم��ة توجهاتهم 

فيها .
وأخيرا أرجو  أن تكون س��نة 2017 سنة 

خير على أمتنا، وعل��ى العراق هذا البلد 
الذي ق��دم تضحيات مهول��ة طوال هذه 

الس��نني، أمتنى ان يك��ون العراقيون قادرين 
عل��ى االختي��ار الدقيق في املرحل��ة املقبلة، 

ال يج��ب أن تباع ال��ذمم من أجل أن ال نخس��ر 
العراق، حتى احملتاج ال يجب أن  يقبل رشوة من 
أجل أن يبيع صوته، وينتخب شخصاً معروفا 
بفس��اده، علينا في الفترة املقبلة ان ندخل 
االنتخاب��ات، ونح��ن نعرف من ال��ذي يعمل 

باخالص، وم��ن الذي س��يحرر البلد، ومن 
الذي س��يحارب الفس��اد، وهؤالء الذين 
يج��ب ان ينتخبوا، هؤالء الذين يجب ان 
نق��ف معهم للوصول ال��ى بر األمان، 

الع��راق محتاج الى أبنائ��ه، محتاج 
ال��ى حب حقيقي من أبنائه، مع أن 
هذا الش��عب ضحى كثيرا، لكن 
التضحية املقبلة هي التضحية 
العراق��ي حافظ  أيها  األخي��رة، 
على صوت��ك، واعط��ه بنزاهة 
يس��تحقه،  الذي  للش��خص 
ش��خصاً  تنتخ��ب  فعندم��ا 
فاسداً، فإنك تدمر ليس فقط 

مس��تقبلك، ومس��تقبل أوالدك، وإمن��ا 

مس��تقبل أحف��ادك أيض��ا، واذا أخطأ الش��عب 
العراق��ي مرة أخرى فس��تكون الضربة القاضية 
ملس��تقبل العراق، اذا اخطأ العراقيون مرة أخرى، 
وانتخب��وا مقاب��ل أن بعضه��م يبيع��ون ذممهم 
ببعض األموال، أو ببعض املكاس��ب، فسنخسر 

االبد،  الى  ال العراق  م��ا  وه��ذا 
نتمناه.

بغداد ـ حذام يوسف:

رمبا يحق لنا ان نوس��ع دائ��رة احالمنا بعراق 
مدني، يكمل مس��يرة حضارة بالد الرافدين، 
مع اننا ن��درك ان احالمنا ه��ي حق طبيعي 
م��ن حقوقنا كمواطن��ني، نحل��م ان تكون 
في كل مدينة، ومحافظة مدرس��ة خاصة 
لتنش��ئ  اجلميل��ة،  والفن��ون  باملوس��يقى 
األجيال املقبلة على صوت املوس��يقى بدال 
من صوت االنفجارات، وتكون مماثلة ملدرسة 

بغداد للموسيقى والباليه.
والبالي��ه  للموس��يقى  بغ��داد  مدرس��ة   
م��ن املدارس القليل��ة ان لم نق��ل الوحيدة 
التي تختص بدراس��ة الفنون املوس��يقية، 
تتمي��ز ايض��ا بأنها املدرس��ة الوحي��دة الي 
تس��تقطب األطفال من املرحلة االبتدائية، 
وصوالً الى املرحلة اإلعدادية ضمن قس��مي 
والقس��م  االعتيادي��ة،  التربوي��ة  ال��دروس 
الفني للدروس املتخصصة في املوس��يقى 
والباليه، ومتنحهم شهادتي تخرج للطالب، 
أكادميي��ة وأخ��رى فنية، اضافة ال��ى تفردها 
بالدراس��ة اخملتلط��ة ب��ني اجلنس��ني حت��ى 

املراحل اإلعدادية.
 تأسس��ت املدرس��ة عام 1969 ف��ي بغداد 
حت��ت اش��راف أس��اتذة فنانني من مس��رح 
البولش��وي في روس��يا، وهو أروع املس��ارح 
العاملي��ة، و رم��ز تاريخي من رم��وز الثقافة 
و الف��ن مبدين��ة موس��كو الروس��ية، ويقع 
بالقرب م��ن الكرملني وتقدم عليه العروض 
املسرحية، واألوبرا، والرقص، وقد جاءوا آنذاك 

الى الع��راق، من أجل ه��ذا املوضوع حصرا، 
وتولى ادارتها لس��نوات عدي��دة الفنان عزيز 
علي، ليس��هم بدعمها عدد من األس��اتذة 
الفنان��ني العراقيني منهم املوس��يقار منير 
بشير، والسيدة أكنس بش��ير )هي عراقية 

من أصل روسي(.
 أكنس بش��ير ه��ي مؤلف��ة، و متزوجة من 
فكري بشير ش��قيق منير بشير، الذي كان 
مديراً عاماً للمدرسة، وبرعاية األميرة بسمة 
بن��ت ط��الل، عملت أكنس م��ع فكري على 
جمع كل م��ن منظمة األمم املتحدة للتربية 
والثقاف��ة والعلوم )اليونس��كو(، ومنظمة 
واالحتاد  للطفولة)اليونيسف(،  املتحدة  األمم 
العربي للموسيقيات، والسفارة األميركية 
ف��ي بغ��داد، وممول��ني محليني مثل ش��ركة 
االثير لالتصاالت في العراق، وشركة فاست 
لينك في األردن، لرعاية املدرس��ة في العقد 

األخير.
 تعاقب على إدارة مدرسة املوسيقى والباليه 
ع��دد م��ن األس��اتذة م��ن اجلنس��ني، منهم 
الس��يدة ناجحة نايف حمادي التي استمرت 
بالعمل لعش��رين عاماً، واملدرسة كانت وما 
زالت تستقطب املواهب الفنية من األطفال 
جلمي��ع الفن��ون املوس��يقية، والرق��ص، ممن 
ميلك��ون أذنا موس��يقية، أو ممن لديهم أحالم 
خاص��ة بعالم املوس��يقى والباليه، ويالحظ 
ان ع��دد كبي��ر من أبن��اء هذه املدرس��ة هم 
اليوم عازفني كبار في الفرقة الس��يمفونية 
العراقي��ة، او انه��م فضل��وا ان يرك��زوا على 
موضوع التدريس، فكانوا أس��اتذة اكفاء في 

املدرسة التي احتضنتهم وهم صغار. 

وكانت املدرس��ة، تدرس املوسيقى األوروبية، 
ثم ادخ��ل الفنان منير بش��ير اآلالت العربية 
اآلالت  قس��م  وأصب��ح  اليه��ا،  والعراقي��ة 
العربية قس��ماً مس��تقالً باملدرسة، إضافة 
إلى القس��م األوروبي، وتواصلت املدرسة في 
احتضانها للطاقات املميزة من األطفال ومن 

كال اجلنس��ني، برغم الظ��روف الصعبة التي 
مر بها البلد في تس��عينيات القرن املنصرم، 
لتحافظ على مسيرتها الرائعة من دون كلل 

او ملل.
 ويؤكد األس��تاذ الفنان احمد سليم غنيم 
الذي يتول��ى اليوم إدارة املدرس��ة وفي أكثر 

من لق��اء له ف��ي الصحاف��ة، ان املدرس��ة 
تش��هد ألول م��رة من��ذ تأسيس��ها اقباال 
كبيراً من العائالت العراقية على تس��جيل 
أبنائه��م فيه��ا،  مؤكدا ان ع��دد املتقدمني 
وصل الى )400( طال��ب وطالبة، وبعد اجراء 
االختبارات املطلوب��ة من جلنة خاصة تضم 

عدد من األساتذة الكبار واالختصاصيني في 
مجال املوس��يقى، ومت قبول)70( طالباً فقط 
:« املدرسة ش��هدت نقلة نوعية كبيرة هذا 
الع��ام بافتتاح روض��ة املوس��يقى والباليه 
احلكومية التابعة لها، وهي مكملة لتأهيل 
الطف��ل وتدريب��ه على الفنون املوس��يقية 
في مراحل التعليم األولى، دون س��ن الست 
س��نوات«، موضح��ا ان م��الكات املدرس��ة 
تبح��ث دائم��ا عن اجلدي��د لتدع��م الطلبة 
واألس��اتذة مع��ا، عب��ر اس��تحداث مناهج 
للتدري��س مالئم��ة، ومواكبة مل��ا متبع في 

مدارس الباليه العاملية.
مدرس��ة املوس��يقى والباليه ش��اركت في 
العديد من احلفالت الرس��مية التي اقامتها 
الفرقة السيمفونية العراقية على املسرح 
الوطني، دعما للطلبة الصغار، وتقديرا لهم 
وجلهودهم وحماسهم، وهناك مجموعة من 
الطلبة املميزين واخملتصني بالعزف على االت 
محددة، يس��تحقون الدع��م ليكونوا مناذج 

مشرفة ملوسيقيني كبار في املستقبل.
ومن اج��ل أن نخ��رج برؤي��ة موضوعية عن 
املدرس��ة كان البد لنا م��ن احلديث مع احد 
أولي��اء الطلبة ونظرته للمدرس��ة والعمل 
به��ا، فكان��ت لنا وقفة مع الس��ت تضامن 
والدة الطالبة اس��يل التي حتدثت بحس��رة 
عن الوضع الس��ائد في املدرس��ة، وتفضل 
طال��ب عل��ى طال��ب آخ��ر:« نظام ال��دوام 
التربوي اس��تطاعت املدرسة ان تهيء مالك 
تدريس��ي محترف، وملتزم��ة بعدد الطالب 
الذي ال يتجاوز ال )25( طالب، فيتلقون املادة 
)بنح��و س��لس(، ولو ان الطلب��ة يعانون من 

صغر قاعات التدريس بس��بب البناء القدمي 
للمدرس��ة، ام��ا اجلان��ب االخر وه��و الفني، 
والذي يبدأ عند الساعة الواحدة ظهرا، هنا 
املدرس��ة فش��لت في توفير م��الك  تدريبي 
من عازف��ني، فالط��الب ال يتلق��ون تدريبات 
كافي��ة، بنظ��ري، فمث��ال في حال��ة العزف، 
ال يجوز ان يدرب االس��تاذ اكثر من خمس��ة 
طالب، ولكننا نرى اعدادا اكثر من ذلك، وهذا 
يعني ان الطالب سوف لن ينالوا حظا وافيا 
من التعلم والتدري��ب، وقد يدفع هذا العدد 
الكبير االستاذ ان ينحرف عن مزاجيته، الى 
العصبية التي تنعكس سلبا على الطالب، 
هن��اك حالة اود طرحها م��ن خاللكم، وهي 
التدريبات الفنية، فالطالب العازف ال يأخذ 
حصص��ا كافية ف��ي تعليم املوس��يقى، او 
الباليه، بس��بب ضيق الوق��ت، اما الطالب 
ابن االستاذ الفني )العازف، او الباليه(، يكون 
أوفر حظا في التعلم، فهو يتدرب في البيت 
اضافة للمدرسة بنحو اكبر، فتكون فرصة 
ظهوره على املس��رح وفي احلفالت اكبر، في 
حني تغم��ر ح��االت ابداعية اخ��رى، بظهور 

جماعي، او عدم ظهورها اصال.
مؤخ��را حرصت إدارة املدرس��ة عل��ى اعمار 
البناية بنحو كامل، حس��ب تصريح السيد 
املدي��ر احم��د س��ليم، ليك��ون معلما من 
معال��م الثقاف��ة العراقية، وهن��اك خطوة 
داعم��ة للطلب��ة من خ��الل توفي��ر باصات 
نق��ل لهم مجان��ا، أيضا تأهي��ل الكافتيريا 
خاص��ة باملدرس��ة لتق��دم وجب��ات طع��ام 
مجانية للطلب��ة، مع جتهيز كل طالب بآلة 

موسيقية.

مدرسة الموسيقى والباليه الوجه األجمل للعراق المدني

أمنيات أن تكون مدرسة مماثلة لها في الرصافة

الفنان العراقي نصير شمة:

العمل اإلنساني أقصر طريق لتصحيح التشوه في العالقات 
أريد أن أشد 
على أيدي 
أصدقائي 
الذين صمدوا 
في العراق، 
وكنت أنا 
احدهم 
لغاية شهر 
تشرين األول 
)أكتوبر( عام 
1993، لكني 
غادرت خوفا 
من التهديد 
بإلقاء 
القبض علي 
مجددا، 
لكني أشد 
على ايادي 
كل أصدقائي 
في الوسط 
الثقافي، 
والفني، 
واإلعالمي، 
وكل 
مجاالت 
الحياة، 
ألنهم 
صمدوا 
طوال 
هذه 
السنين، 
وأقيم وأقدر 
من بقي 
محتفظًا 
بنزاهته 
وشرفه، 
وعدم فساد 
ذمته، ولهذا 
بالنسبة لي 
أعدهم أناسًا 
يحتاجون 
لمنحهم 
جائزة )نوبل(
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بالنسبة لجمعية »أهلنا« 
اطلقتها كحملة، وسجلت 
كجمعية، الهدف منها إغاثة 
النازحين، وأيضا احياء روح 
التكافل االجتماعي بين أبناء 
الشعب العراقي، بعد الهوة 
التي بدأت تتسع بين العراقيين، 
واشتغال السياسة من أطراف 
من دول الجوار في تأجيج 
الصراع الطائفي داخل العراق
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في حوار مع مدير الدراما في شبكة اإلعالم العراقي:

حيدر منعثر ُيؤّشر أسباب الخراب الفني في الدراما

دائرة السينما والمسرح ُتصّدر ضوابط العمل المسرحي
 للفرقة الوطنية للتمثيل للموسم المسرحي )2018-2017(

حاوره عبد العليم البناء:

الفنان الدكتور حيدر منعثر، غني عن 
التعري��ف، فقد خاض غم��ار العملية 
الفني��ة بتمظهراته��ا اخملتلف��ة، عبر 
العديد من عطاءاته التي قدمها متثيال 
وتأليف��اً وإخراج��اً، ليس في املس��رح 
وحده، وإمنا ف��ي الدرام��ا التلفزيونية 
والس��ينما ب��ل وحت��ى اإلدارة الفنية، 
ورمب��ا لهذا كله مت اختياره ملهمة مدير 
الدراما في ش��بكة االع��الم العراقي، 
ليوض��ع ف��ي اختب��ار جدي��د وصعب، 
ف��ي وقت يرى كثيرون ض��رورة االلتزام 
الرج��ل  )وض��ع  الذهبي��ة  بالقاع��دة 
املناس��ب في املكان املناس��ب(، التي 
بات��ت مفقودة في كثي��ر من مفاصل 

الواقع العراقي الراهن. 
مع الدكت��ور حيدر منعث��ر، كانت لنا 
هذه اجلولة من احلوار، الذي جاء في ظل 
انعدام التخصيص��ات املالية لإلنتاج 
الدرام��ي، وبطال��ة الفنانني واس��عة 
النط��اق، عل��ى عك��س )البحبوح��ة 
املالية( التي عاشتها الدراما، قبل أكثر 
من عامني، وقد مت إجراء هذا احلوار قبل 
لقاء الس��يد رئيس ال��وزراء مبجموعة 
م��ن الفنانني، للبحث في واقع الدراما 
العراقي��ة ومش��كلة تخصيصاته��ا 

املتوقفة، بقرار من وزارة املالية:

* م��ا الذي متثله ه��ذه املهمة اجلديدة 
لكم، عل��ى الصعيد الفني واالبداعي 

واإلداري؟ 
- انها مهمة ال تقل صعوبة عن مهام 
أساسية، أوكلت لي منذ العام 1991، 
عندم��ا تولي��ت أول مس��ؤولية فنية 
وإداري��ة ش��ائكة، وه��ي إدارة منت��دى 
املسرح، مديراً ش��اباً مع الزميل خالد 
علي، بعد إدارة عراب املنتدى، األس��تاذ 
مقداد مس��لم، وتوالت املس��ؤوليات، 
اآلن ان��ا مدير الدرام��ا التي هي بوضع 
وحال��ة مؤس��فة تعيش��ها الدرام��ا 
العراقي��ة بنح��و ع��ام، متمثلة بقلة 
احلكومي��ة،  املالي��ة  التخصيص��ات 
لإلنت��اج الدرامي في ش��بكة االعالم 
العراقي، وأعتقد ان اإلدارة في مجلس 
األمناء املوقر، ق��د ذهبت الى اختياري 
ألس��باب مهنية وفنية، ومل��ا امتلكه 
من س��يرة ذاتية مؤهل��ة لهذا املوقع، 
م��ع صعوب��ة املهم��ة والنج��اح بها، 
لعدم وجود األموال املنعشة واملنتجة، 

لهذا الفن االجتماعي املهم، والفعال 
ف��ي داخ��ل بني��ة اجملتم��ع األخالقية 
والوطني��ة، وال أخفي قلق��ي في أني 
وضع��ت ف��ي اختب��ار جدي��د وخطر، 
ولكني متأكد من قدراتي في النجاح، 
ل��و توفرت األجواء الصحيحة للعمل، 

وهي كذلك حتى االن.

* اذاً توليك��م لهذه املهم��ة، رمبا جاء 
بع��د تراكم��ات وتداعي��ات متباين��ة 
ما ال��ذي فعلته لتجاوزها، والش��روع 

مبنهج جديد ومختلف؟
- واقع الدراما التلفازية غير مش��جع، 
للفن��ان  الطم��وح  ولي��س مبس��توى 
املش��ترك في��ه، وال للمتلقي العراقي 
أيض��ا، ثقاف��ة التس��قيط واالزاح��ة،  
لألس��ف  ش��ائعة في الوسط الفني 
في العم��وم، والبعض يتخذها مهنة 
وتش��ريفا هذه األي��ام، أن��ا ال أنتبه اال 
خلطوتي املقبلة، فقد سبقتها خطوة 
مني كانت دافعة ومؤثرة، ما سأفعله 
أني س��أعمل مبنه��ج وخطة واضحة 
وصريح��ة، وفيه��ا )عدال��ة األفضل(، 
س��أقدم األفض��ل اختي��اراً وانتاجاً، ال 
أحاب��ي وال أس��َير، حتملت املس��ؤولية 
مبل��ف ش��ائك وفي��ه دهالي��ز كثيرة، 
سأعمل عبر زجاج ش��فاف غير قابل 
للكسر، وابواب مفتوحة تتسع فقط 

لإلبداع.

* ولك��ن هذه املهمة وه��ذه الرؤى، رمبا 
تتقاطع أو تتل��كأ، في ظل عدم وجود 
تخصيص مال��ي، وإن توفر فهو قليل، 

مقارنة بتخصيصات كبيرة سابقا؟
- البحبوح��ة املالي��ة الس��ابقة، ل��م 
تأت على وف��ق ما نطمح إليه، وكانت 
خارج ح��دود التس��ابق والتميز، إال ما 
ن��در منها، وبقي��ت الدرام��ا العراقية 
لالس��تهالك احمللي احملدود، املال وحده 
ال يصن��ع االب��داع، وإن كان في الدراما 
التلفازي��ة مهما وفاع��ال، في خضم 
لعبة التش��ويق والتس��ابق املعروفة، 
ولكن عندما يعطى املال بال حس��اب، 
وألغ��راض ش��خصية ونفعي��ة، تأتي 
نتائج اخلراب الفني الذي حل بالدراما، 
عل��ى قل��ة م��ا مت تخصيص��ه لنا في 
املوازنة العامة، وال��ذي لم يصل الينا 
حتى اللحظ��ة ، أال أننا وضعنا خطة 
إنتاج درام��ي متوازنة ومتنوعة، بتنوع 
أش��كال وأل��وان الدرام��ا، يعم��ل بها 
الفنان العراقي باحترام وتقدير، ومنح 
فرص اإلنت��اج لألفضل من العطاءات، 

ومبيزاني��ات  املقدم��ة،  والنص��وص 
معقولة وغي��ر مريبة، أن��ا رجل دراما 
منذ 35عاما ، وأع��رف كل دينار كيف 

يصرف، وملاذا في اإلنتاج الدرامي؟

* اذا ما الذي سيتم تقدميه من اعمال 
درامية، في ظل انقطاع ش��به تام عن 
شاش��ة العراقية، وبقية الشاش��ات 

الفضائي��ة ؟، وم��اذا ع��ن خطتك��م 
لشهر رمضان املبارك ؟

- وضعنا خطة عاجلة لشهر رمضان، 
لع��دم وص��ول التخصيص��ات الت��ي 
وعدنا بها، والتي بذلت قيادة الشبكة، 
متمثلة برئيس مجلس األمناء ورئيس 
الش��بكة، جهودا استثنائية من اجل 
احلصول عليها، فاشترينا مسلسالت 

عراقية منتج��ة، ولم تعرض من قبل، 
وبأس��عار تنافسية مناس��بة، كذلك 
مسلس��الت س��ورية ومصرية، انتاج 
2017 و2016، كم��ا انتجن��ا العم��ل 
 ،) الكومي��دي االجتماع��ي )دايرك��ت 
خصيص��ا لش��هر رمض��ان املب��ارك، 
حس��ني،  واالء  راض��ي،  اي��اد  بطول��ة 
ومحمد حس��ني عبد الرحي��م، وزهير 

محمد رشيد، وسعد خليفة، واسعد 
عامر، ونسمة، وناهي مهدي، وآخرون، 
وهناك العمل املصري العراقي )صفني 
لول��و(، بطولة ع��زت أبوع��وف، ورانيا 
البحيري، وكاظم القريشي، وسوالف 

جليل، وغيرهم.

* يقال أن التخصيصات املالية املوعودة، 
مشروطة بإنتاج أعمال تعبوية، فماذا 
ع��ن االعم��ال االجتماعي��ة، بأبعادها 
اإلنسانية والوجدانية والرومانسية ؟

- الدرام��ا ه��ي احلي��اة ب��كل تنوعها، 
وه��ي الوج��ه اآلخر م��ن حي��اة أخرى 
نطم��ح له��ا، ونريدها أن تك��ون بديال 
عن واقع نسعى لتصحيحه، واالرتقاء 
ب��ه، هك��ذا أفه��م الدرام��ا، وهك��ذا 
الفن��ي،  قدمته��ا ف��ي كل منج��زي 
املوسم الدرامي، سيكون متنوعا في 
االشكال، واألساليب الفنية، سنقدم 
دراما معاصرة، حتاكي واقعنا، وتسعى 
لالرتق��اء بالفع��ل اإلنس��اني للف��رد، 
داخ��ل اجملتمع، وإعادة ال��روح الوطنية 
العراقي��ة، ل��ن  واجملتمعي��ة لألس��رة 
نقدم أشكال العنف والقتل واجلرمية، 
س��نقدم درام��ا اجتماعي��ة عائلي��ة، 
وكذل��ك إع��ادة الدراما الرومانس��ية 
الغائبة عن التلفاز العراقي، ولكن مع 
ذلك البد من درام��ا املعركة الوطنية، 
درام��ا الوط��ن والش��جعان، ومعركة 
العراق املصيرية، س��نقدمها بطريقة 
بعيدة عن الفجاجة الدعائية املباشرة، 
كج��زء م��ن حرك��ة اجملتم��ع العراقي 
واملتغيرات األخالقية، والوطنية عليه، 
نحاول جاهدين من خالل خطة الدراما 
لهذا املوسم، أن نشرك أكبر عدد من 
الفنانني والفنيني، واحلرفيني العاملني 
في الدراما، وكسر حاجز البطالة الذي 
تعانيه هذه الش��ريحة، بسبب توقف 
اإلنتاج الدرام��ي منذ أكثر من عامني، 
لن نقدم اعماال مبيزانيات ضخمة كما 
كان يح��دث س��ابقاً، كذلك نش��جع 
نظام الرعاي��ات واملناصفة املالية بني 
الش��بكة، وش��ركات اإلنت��اج الفني، 
لتحفيزه��م عل��ى إيج��اد س��وق بيع 
ألعمالهم، وحتمل املس��ؤولية الفنية 

واملالية املشتركة.

* جنوم الكوميديا في العراق محدودون، 
وف��ي مقدمتهم جنم الع��راق الكبير 
قاسم املالك، هل س��نراه مع النجوم 
االخرين قريباً، على شاش��ة العراقية، 
في اعم��ال مهمة وهادف��ة ونظيفة، 

تليق بالعائلة العراقية؟
- للكوميدي��ا حص��ة معقول��ة ف��ي 
خطة االنتاج، وقد استقبلنا نصوصا 
كوميدي��ة ألس��ماء مهمة، س��تقوم 
جلنة الفح��ص باختيار أفضلها ألجل 
التق��دمي، س��نقدم كوميدي��ا عائلية، 
مبواصفات فنية تليق باجملتمع، وسيرة 
ف��ي  الفن��ي  وتأريخه��ا  الكوميدي��ا، 

العراق.

* وعل��ى الصعي��د الش��خصي، م��ا 
جديدك درامياً ومسرحياً، أم ان املهمة 
اإلدارية احلالية ستبعدك عن ميدانك 

في اإلخراج، والتمثيل، والتأليف؟
- أن��ا في عم��ل دائم، ال ميك��ن لإلدارة 
ان تعط��ل األهم في ذات��ي وكينونتي 
الفنية، فبرغ��م صعوبة مهمة قيادة 
الدرام��ا التلفازي��ة، أنا اكت��ب وأمثل 
وأخرج وحتى أصمم، انتهيت من كتابة 
مسلسل كوميدي بعنوان )ليس لدينا 
ف��رع آخ��ر(، يتناول الواقع السياس��ي 
العراقي، بس��خرية النق��د، والتهكم 
اجملتمع��ي، كذلك أتهيأ إلخ��راج أحد 
عروض��ي املس��رحية التجريبية، هذه 
امل��رة، وليس��ت الش��عبية، وه��و من 
تأليف��ي، واخراج��ي، وبعن��وان )ط��وق 
العمام��ة(، ولكن احل��دث األهم الذي 
أجنزته وأخ��ذ مني عاما ف��ي الكتابة، 
هو س��يناريو فيلم سينمائي، قدمته 
إلح��دى ش��ركات اإلنت��اج العاملي في 
هوليوود، بعنوان )ملن اجلنة؟(، ويتحدث 

عن التطرف واالرهاب العاملي.

* وما كلمتك األخيرة..
- رمبا ه��ذا أول حوار وتصريح موس��ع 
لي في الصحاف��ة، منذ تولي منصب 
مدي��ر الدرام��ا ف��ي ش��بكة االع��الم 
العراقي، حتفظ��ت كثيرا قبل أن أدلي 
ب��أي تصريح عن مهمتي هذه، أردت أن 
اعمل ب��ال ضجيج ودعاية، وعبره أردت 
أن أوضح بع��ض اللبس احلاصل، حول 
املهمة وخطتنا ف��ي العمل، مهمتي 
ليس��ت س��هلة، وهناك م��ن يتصيد 
في بركة النفاق، واالنتهازية اآلس��نة، 
إلفش��ال مهمت��ي، في رمض��ان أولى 
خط��وات جناحي، وجناح الش��بكة في 
عمله��ا املنهجي، لصناعة دراما تليق 
بالفن��ان واجملتمع العراق��ي، أدعو كل 
زمالئ��ي الفنانني أن يتمس��كوا بروح 
التعاون، وااليثار لتحقيق هذه األهداف 

النبيلة، واهلل من وراء القصد.

متابعة الصباح الجديد:

يتواصل تفعيل احلراك الثقافي والفني 
ف��ي دائرة الس��ينما واملس��رح في ظل 
اإلدارة اجلدي��دة الت��ي تقوده��ا الفنانة 
الدكت��ورة اقب��ال نعيم، الت��ي اختارت 
طاقمه��ا املتناغ��م واملنس��جم، الذي 
يس��عى للوثوب الى األمام، مس��تثمرا 
املتحققة  اإليجابي��ة  التراكم��ات  كل 
تكريس��ها  عل��ى  والعم��ل  س��ابقا، 
وتطويره��ا، ونب��ذ وابع��اد كل املظاهر 
واالف��رازات الس��لبية، مل��ا في��ه خي��ر 
الدائ��رة، ومبدعيها خاصة، واملش��هد 
الثقافي والفني العراقي عامة، وبدعم 
مباش��ر ومفتوح من لدن وزارة الثقافة 
والسياحة واالثار، وعلى رأسها السيد 

الوزير فرياد رواندزي .
وعل��ى ه��ذا الصعي��د يحدثن��ا اخملرج 
الفن��ان ف��الح إبراهي��م مدي��ر قس��م 
املس��ارح في دائرة الس��ينما واملسرح، 
عن أبرز مؤشرات خطة العمل اجلديدة 
للنهوض بهذا القسم املهم والفعال 
والفرقة الوطني��ة للتمثيل »من خالل 
اعتم��اد صي��غ ومؤش��رات متكامل��ة 
تس��هم في تأصيل وتفعيل املش��هد 
املس��رحي، واالرتقاء به ابداعيا، واداريا، 
واس��تثمار جمي��ع طاقات  وتنظيميا، 
مبدعي املسرح داخل الدائرة وخارجها، 
على وفق أس��س وضواب��ط متكاملة، 
بعيدة عن احملاب��اة، او اجملاملة، واالرجتال 
والفوضى، عبر اص��دار ضوابط العمل 
املس��رحي للفرقة الوطني��ة للتمثيل 

للموسم املسرحي )2017 – 2018(«.
وف��ي هذا الص��د ق��ال إبراهي��م : » مت 
تشكيل جلنة فنية من خمسة أعضاء 
يتولون مهام جلنتي املشاهدة وفحص 
النص��وص املس��رحية من أج��ل تقومي 
الع��روض املس��رحية، عل��ى أن يراعى 
التن��وع ف��ي اختصاصاته��م )مخرج، 
وممث��ل، وكاتب، وس��ينوغرافي ، وناقد(، 
ويتم تقييم العمل على وفق التالي:20 
باملائة لالخ��راج، و20 باملائ��ة للتمثيل، 
باملائ��ة  و20  للتألي��ف،  باملائ��ة  و20 
للس��ينوغرافيا، و20 باملائة للنقد، مع 
تفضيل ان يك��ون أعضاء هذه اللجنة 

من خارج إدارة قسم املسارح«.
مضيف��ا: » أن اخلطة ش��ملت إعتماد: 
ف��ي  مس��رحيا  عم��ال   15 ال��ى   12  «
كل موس��م مس��رحي، ويراع��ى ف��ي 
هذه االعم��ال التن��وع في األس��اليب 
واالجتاه��ات، وبح��دود 5 أعمال جتريبية، 
للمس��رح  و2  الطف��ل،  و2-5 ملس��رح 
الش��عبي، و2 للعمال الكالس��يكية، 
و2 العم��ال الكيروغ��راف والبانتومامي، 
وهذه الفقرات تتحرك حسب االعمال 
املقدم��ة لإلنت��اج، وتوافره��ا، عل��ى أن 
يخص��ص 12 عم��ال العض��اء الفرقة 
الوطنية للتمثيل، مع تكليف الفنانني 
م��ن خارج الدائرة من أجل تقدمي أعمال 
مس��رحية يت��م انتاجها من ال��رواد، أو 
من الشباب، وحس��ب األهمية واجلودة 

الفنية للعمل املتعاقد عليه.« 
وأك��د إبراهي��م أن��ه س��يتم » العمل 
بتفعيل االس��تمارة اليومي��ة اخلاصة 
بالتمارين املسرحية، على وفق االمنوذج 

املعتمد من إدارة املس��ارح وبواقع )60-
45(استمارة يومية، ويتولى مسؤوليتها 
مدي��ر املس��رح، بالتنس��يق م��ع مدير 
املس��ارح،  ومدي��ر  الوطني��ة،  الفرق��ة 
ومدير احلسابات، على أن تصرف املبالغ 
اخملصصة باالستمارة بعد إقرار العمل 
م��ن قب��ل اللجن��ة الفنية، وم��ن أجل 
تفعيل عمل ش��عبة اإلدارة املسرحية 
في هذا اجملال احلي��وي، وضعت ضوابط 
خاص��ة به��ا، حي��ث س��يتولى مدي��ر 
الش��عبة املتابع��ة، والتنس��يق مابني 
مدير اإلنت��اج، ومدير املس��ارح، لغرض 
الوقوف على مجريات التمارين اليومية، 
اخلاصة  اليومي��ة  االس��تمارة  واع��داد 
والبالغ عددها  بالتماري��ن املس��رحية، 
)45( اس��تمارة لكل مس��رحية، وتعد 
وثيقة رس��مية بتصديق مدير املسرح، 
ومدير الفرقة الوطنية، ومدير املسارح، 
مع تأكي��د دقة إج��راءات االس��تمارة، 
وتدوي��ن مجري��ات التماري��ن اليومية، 
وتثبيت احلضور والغي��اب بنحو يومي، 
ويت��م انتخاب مديري املس��رح من ذوي 
الشهادات االكادميية، أو من ذوي اخلبرات 
املسرحية، ويتابع مدير املسرح احملافظة 
على قاع��ة التمارين ونظافتها، وتأمني 
إجراءات السالمة كافة، واليتم تكليف 
أي مدير مسرح من اخملرج االبعد الرجوع 
الى مدير الشعبة املسرحية لتسمية 

احد منتسبيها املعتمدين ». 
وبخصوص املوس��م املس��رحي أوضح 
إبراهي��م أنه تق��رر أن » يتم اإلعالن عن 
املوسم املس��رحي اجلديد من كل عام 
ف��ي 27 آذار، ملناس��بة االحتف��ال بيوم 

املس��رح العامل��ي، وحس��ب التوقيتات 
التالية: النصف األول ويشمل األشهر 
الراب��ع واخلامس والس��ادس، والنصف 
التاس��ع  األش��هر  ويش��مل  الثان��ي 
والعاش��ر واحلادي عش��ر والثاني عشر 
واألول والثان��ي والثال��ث، عل��ى أن يتم 
تق��دمي الطلب��ات للمش��اريع اخلاص��ة 
باملوس��م في نهاية كل ع��ام )31 \12( 

وال يتجاوزهذا املوعد«.
مؤكدا: »على أن تلتزم املشاريع املقدمة 
لإلنت��اج بتقدمي مل��ف املش��روع الذي 
يش��مل: النص االدب��ي أو الفكرة التي 
س��يعمل عليها اخملرج، وأس��ماء مالك 
العرض، ورسم الشكل املقترح لديكور 
العرض بالتفاصيل، وأي تفاصيل أخرى، 
والش��كل املقترح لالزياء، وحتديد مكان 
العرض املقت��رح، والفئة املس��تهدفة 
)كب��ار- صغ��ار(، وتتولى جه��ة اإلنتاج 
التنفيذ بعد استحصال املوافقة على 
املل��ف املق��دم، وترش��يحه لإلنتاج من 

إدارة املسارح واللجنة الفنية« .
وبخصوص الترويج اإلعالمي والدعائي، 
أوضح الفن��ان اخملرج ف��الح إبراهيم أن 
» قس��م العالقات واالعالم في الدائرة 
س��يتولى بالتنس��يق مع إدارة اإلنتاج 
ترويج العمل في وسائل االعالم املرئية، 
وش��بكات  واملق��روءة،  واملس��موعة، 
التواصل االجتماع��ي، ومتابعة العمل 
من بداي��ة التمارين، وحتى يوم العرض، 
ويت��م تصميم الفول��درات وامللصقات 
اخلاصة به، بعد أن متر على وفق السياق 
اإلداري )العالقات – واملسارح – واملعاون 
– واملدي��ر العام ( وم��ن ثم تنفذ وتطبع 

من قبل القس��م املذك��ور كما يتولى 
قسم السينما أرشفة وتصوير العمل 
باجل��ودة الفنية، واملواصف��ات التقنية 
العالي��ة، وتت��م تس��مية أح��د النقاد 
املس��رحيني لإلش��راف على اجللس��ات 
النقدية املس��تمرة، واملرافقة لالعمال 
اخلاص��ة باملوس��م، من أج��ل تقوميها 
نقدي��ا، عل��ى ان تعقد هذه اجللس��ات 
بالتنسيق مع قسم العالقات واالعالم 

من اجل اإلعالن عنها. 
واحلدي��ث   – الضواب��ط  وتضمن��ت 
مازال ملدير املس��ارح – اعتم��اد » نظام 
الريبت��وار املس��رحي لالعم��ال املنجزة 
في نهاية كل موس��م، باالعمال التي 
قدمت خالل املوس��م، خ��الل االحتفال 
بي��وم املس��رح العامل��ي، عل��ى أن يتم 
تخصيص جوائز لالعمال املتميزة، من 
أجل حتفيز أعضاء الفرقة على العمل 
واملنافسة الش��ريفة فيما بينهم، مع 
للنصوص  اقام��ة مس��ابقة س��نوية 
املس��رحية يعلن ع��ن نتائجها في يوم 
املس��رح العاملي، على ان حتمل كل دورة 
من املسابقة اس��م أحد اعالم املسرح 
العراقي، والتأكيد على إعادة مهرجان 
بغ��داد الدول��ي للمس��رح ومهرج��ان 

املسرح العراقي ».
اإلنت��اج  مس��يرة  دع��م  أج��ل  وم��ن 
املسرحي أش��ار ابراهيم الى أن اخلطة 
تضمنت إعتماد » نظام شباك التذاكر 
العمال املوس��م املسرحي على أال يزيد 
س��عر التذكرة على خمسة االف دينار 
لالعمال غير الش��عبية التي سيكون 
دين��ار،  االف  تذكرته��ا عش��رة  س��عر 

ويستثنى من ذلك طلبة معهد وكلية 
الفنون اجلميلة ».

وتاب��ع إبراهي��م أن اخلط��ة س��محت 
للدائرة »التعاقد م��ع فنانني من خارج 
الدائرة من الرواد، او الش��باب، من أجل 
رفع مس��توى اخلطاب الفني والفكري 
للموس��م املس��رحي، عل��ى أن حت��دد 
أج��ور العقود للمخ��رج )1,5-3( مليون 
دينار، واملمث��ل )1,5-2,5( ملي��ون دينار، 
واملؤل��ف )500-1,5( مليون دينار، وويتم 
أيض��ا تضيي��ف عملني أو ثالث��ة، لفرق 
مس��رحية عربية أو اجنبية مميزة، وذات 
قيمة فنية عالية، تقدم عروضها خالل 
س��بعة أي��ام، ويتم انتاجه��ا من خالل 
شباك التذاكر، مع الغاء مبدأ التعاون 
الذي اليفيد الدائرة اطالقا، وتش��جيع 
التمويل ) السونسر( على وفق األصول 
القانوني��ة التي تضمن حقوق التمويل 
لعم��ل بذات��ه، بع��د رص��ده ف��ي باب 

االمانات لصاحله ».
ومن أجل تطوي��ر قدرات أعضاء الفرقة 
يقول إبراهيم أن الضوابط شملت أيضا 
: » تفعيل االستمارة السنوية العضاء 
الفرقة الوطنية من أجل تقييم املنجز 
الس��نوي ل��كل عض��و، مع محاس��بة 
املقصري��ن ف��ي ذل��ك إداريا، م��ع إقامة 
واإلخراج،  بالتمثي��ل،  اخلاص��ة  ال��ورش 
والتأليف،: والسينوغرافيا، باالستعانة 
بالكف��اءات العلمية والفنية من داخل 
الدائرة وخارجها، وبالتنسيق مع كلية 
ومعه��د الفن��ون اجلميل��ة، م��ن أج��ل 
النهوض مبس��تويات العمل املسرحي، 
واكتس��اب امله��ارات واخلب��رات الفنية 

املطلوب��ة، كما ميك��ن ان تنفتح اإلدارة 
عل��ى إقامة ال��ورش للخارجي��ني، على 
وف��ق مبدأ اس��تثمار ذلك مادي��ا بواقع 

مبلغ مقطوع ملدة معينة«.
االيفادات  اجلديدة  الضوابط  وش��ملت 
واملشاركات اخلارجية، حيث أكد الفنان 
اخملرج فالح إبراهيم مدير املس��ارح في 
دائرة السينما واملسرح ان« املشاركات 
عل��ى  حص��را  س��تكون  اخلارجي��ة 
املهرجان��ات الفني��ة الدولي��ة العالية 
للمس��رح  القاه��رة  مهرج��ان  مث��ل: 
ومهرج��ان  واملعاص��ر،  التجريب��ي 
املس��رح األردني، ومهرجان أيام قرطاج 
املس��رحي، ومهرجان الهيئ��ة العربية 
للمس��رح، ومهرجان احملترف املسرحي، 
ومهرج��ان املس��رح األردن��ي للطف��ل، 
ومهرجان طنجة املش��هدي، ومهرجان 
فجر املسرحي في ايران، على ان يراعي 
االيفاد مشاركة كل عمل مسرحي ملرة 
واح��دة في كل ع��ام، وبخالفه يتحمل 
م��الك العمل النفقات كافة، ويس��ري 
ذلك على الدعوات الشخصية، ويكون 
الترش��يح للمهرجانات املسرحية من 
خالل إدارة املسارح، والميكن استحصال 
أي موافق��ة رس��مية على مش��اركة 
أي عمل مس��رحي خارج الع��راق، غير 
مدرج ضمن اعمال املوس��م املسرحي 
الت��ي مت عرضه��ا للجمه��ور، وعلى أن 
تك��ون املش��اركة لالعم��ال املتمي��زة 
التي أش��رت لنفس��ها خالل املوس��م 
املسرحي، واتفاق اجلميع على انها هي 
التي تش��ارك في املهرجانات العراقية 

والدولية .

حيدر منعثر
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البريطاني��ة  الش��رطة  اطلق��ت 
حمل��ة ملكافحة االره��اب، كان من 
ب��ن اهدافه��ا ح��ث اجلماهير على 
اب��اغ الش��رطة ع��ن أي ش��خص 
يتص��رف بطريقة تثير الش��بهات، 
اذا م��ا كان ميتل��ك ع��دة  خاص��ة 
هواتف محمولة. ودعت الش��رطة 
ع��ن طري��ق االنترني��ت وامللصقات 
الى القيام بإباغها عن أي شخص 
يتصرف بطريقة مثيرة للشبهات. 
ويتضمن اح��د امللصقات عبارة )ان 
االرهابين يحتاجون الى االتصاالت، 
ولذلك فانهم يقومون باس��تعمال 
هواتف نقالة تعمل بطريقة الدفع 
املباش��ر وتغيير الهواتف على نحو 
متك��رر(. وب��ننّ ملص��ق آخ��ر : )ان 
ال��ى االموال  االرهابي��ن يحتاجون 

ولذل��ك فانه��م يقوم��ون بأعمال 
الغش والتزوير للبطاقات االئتمانية 

ودفاتر الصكوك(.
وق��د حس��م وزراء الداخلية العرب 
ف��ي اجتماعه��م ال��ذي عق��د في 
تون��س العاصم��ة موض��وع احلرب 
عل��ى االرهاب، ح��ن ق��رروا تعديل 
املادة األولى م��ن االتفاقية العربية 
:)ليت��م جت��رمي  ملكافح��ة االره��اب 
التحريض على اجلرائم اإلرهابية او 
اإلش��ادة بها ونش��ر وطبع او اعداد 
محررات او مطبوعات او تسجيات 
... به��دف تش��جيع ارت��كاب تل��ك 

اجلرائم(. 
نفس��ه  يط��رح  ال��ذي  والس��ؤال 
كيف س��تقوم احلكومات بتطبيق 
ذل��ك القرار، وأمامه��ا آالف اجلرائم 

االلكترونية تنشر أدبيات الكراهية، 
والتحري��ض، بعضه��ا صريح حتت 
اضافة  االجنبي(،  )محاربة  مسمى 
الديني��ة،  الفضائي��ة  للمحط��ات 
والسياسية، تطرح أفكارها لنشر 
اإلره��اب األعم��ى ال��ذي يريد وقف 
كل حت��ول دميقراط��ي، او اجتاه نحو 
احلداث��ة، واحترام حقوق االنس��ان، 
ونب��ذ العن��ف، والتداول الس��لمي 
للس��لطة، واالحت��كام لصنادي��ق 
االقتراع. وتعمل على حتويل البلدان 
االسامية )خاصة( الى خزان بشري 
لرفد جماعات االره��اب، والتطرف، 
والتعصب، واعادة العالم االسامي 
الى عصر الطوائف، وامللل، مبا ميثل 
اختطافا واضحا لاس��ام بكل ما 
ميثل��ه من س��ماحة، وقي��م نبيلة، 

ودعوة لإلخاء، واعمار األرض. 
ش��بكة  اإلرهابي��ون  ويس��تعمل 
االنترني��ت من خ��ال الهجوم على 
املواق��ع االلكتروني��ة، واختراقه��ا، 
وه��ي م��ن اجلرائ��م الش��ائعة في 
العالم اليوم. وتشمل تلك اجلرائم 
االس��تراتيجية  املواق��ع  تدمي��ر 
احلكومية، اختراق املواقع الرسمية 
االجه��زة  اخت��راق  والش��خصية، 
البري��د  اخت��راق  الش��خصية، 
االلكترون��ي للغي��ر، او االس��تياء 
علي��ه، او اغراق��ه، االس��تياء على 
وارقامه��م  اآلخري��ن،  اش��تراكات 
السرية، وارسال الفيروسات. وليس 
ببعيد عن��ا الهجمة التي تعرضت 
له��ا ش��بكة االنترني��ت وغيره��ا 
من املواق��ع االلكتروني��ة قبل ايام 

وش��ملت دوال كبرى مثل )روس��يا(، 
وستكشف االيام لنا اهدافها. 

ويس��تعمل ه��ؤالء برنامج��ا يدمر 
البيان��ات، او ق��د يس��تعملون م��ا 
وهو  ب��)حصان ط��روادة(،  يس��مى 
برنامج القتحام امن النظام، يتنكر 
في ش��كل بريء، حت��ى يدخل الى 

النظام فيدمره. 
لق��د زادت التكنولوجي��ا املتقدمة 
م��ن ق��درات االي��ذاء، والتدمير عن 
طري��ق م��ا يس��مى )االقتح��ام او 
التس��لل(، به��دف الوص��ول ال��ى 
معلوم��ات معين��ة، او تدميره��ا . 
ولعل بعضنا يتذكر قيام متسللن 
ال��ذي  احلاس��ب  نظ��ام  باقتح��ام 
يتحك��م ف��ي تدف��ق الكهرباء في 
والي��ة كاليفورنيا األميركية، حيث 

استطاع املتس��لل فصل الكهرباء 
عن بعض أنحاء الوالية. 

ان ه��ذه االخط��ار الت��ي يتع��رض 
لها النظ��ام االلكترون��ي، وخاصة 
ف��ي عال��م اصب��ح يعتم��د بنحو 
كبي��ر على انظمة احلاس��ب، تدعو 
للتعاون الدولي في مجال تس��ليم 
اجملرمن القراصن��ة الذين يخترقون 
نظم املعلومات، فهي من اخلطورة 
مبكان بحيث ال ميكن جتاهلها. ففي 
احدى العمليات مت اختراق خمسن 
حاس��با عس��كريا في البنتاجون، 
وعددا من الش��ركات املتعاونة مع 
البنتاج��ون، ومعمل الطاقة الذرية 
بل��وس االم��وس، ومعم��ل ارجون��ا 
القومي، وقسم النظم الفضائية 
بالقوات اجلوية، وعددا من القواعد 

املنتش��رة  األميركية  العس��كرية 
في أرج��اء العالم. وطبق��ا لتقرير 
صدر عن مكتب احملاسبة العام فان 
نظم البنتاجون هوجمت اكثر من 
250000 م��رة. وقد اتض��ح ان هذه 
االختراقات قام بها ش��اب بريطاني 
عم��ره 16 عاما اطلق على نفس��ه 
)راع��ي بقر تي��ار املعلوم��ات(، وقد 
األميركية  اخملابرات  اجتهت شكوك 
ف��ي البداي��ة الى انه ق��د يكون له 
عاق��ة مبخابرات دول��ة معادية، اال 
ان التحقي��ق انتهى الى انه يبحث 
عن دالئل تؤيد وجود ملفات تتعلق 

باخمللوقات الفضائية.  
يتبع – )االتفاقيات واملعاهدات التي 
تتعلق بتس��ليم مجرمي احلاسب 

اآللي(
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المقاالت و اآلراء التي 
تنشر تعبر عن وجهة نظر 
أصحابها وال تمثل بالضرورة 
رأي الجريدة

ّ
ّ

فتحي الجواري

أندرو شنغ

قاضي عراقي

زميل بارز في 
المعهد اآلسيوي 

العالمي في جامعة 
هونغ كونغ

لكل قرن، فيما يب��دو، عصره اخلاص 
به. فقد أُطل��ق على عصر النهضة، 
م��ن منظور فلس��في، اس��م عصر 
املغام��رة. وج��اء عص��ر املنط��ق في 
الق��رن الس��ابع عش��ر، ت��اه عصر 
التنوير. وكان القرنان التاس��ع عشر 
والعش��رون عص��ري األيدولوجي��ات 
والتحليات، على التوالي. أما القرن 
احلادي والعشرون، فأستطيع أن أزعم 

أنه عصر التعقيد.
العل��وم  تقدم��ت  ناحي��ة،  م��ن 
ال��ذي  احل��د  إل��ى  والتكنولوجي��ا 
يس��تطيع فيه اإلنس��ان خلق حياة 
وحتى، من خ��ال تقني��ات التعديل 
اجليني فائقة التقدم، تصميم أنواع 
جدي��دة. يتوقع عالم املس��تقبليات 
يوفال نوح هراري الظهور الوش��يك 
»للهوم��و دي��وس«: وه��و ن��وع م��ن 
البشر يستطيع أن »يلعب دور اإلله« 
ع��ن طري��ق التحكم ف��ي الطبيعة 
بوس��ائل ال حص��ر لها، مب��ا في ذلك 
تأخير املوت وقهره في نهاية املطاف 
التكنولوجية  االجتاه��ات  فمعظ��م 
التي حددتها وزارة الدفاع األميركية 
الس��نوات  ف��ي  مهم��ة  بوصفه��ا 

املقبلة لم نس��مع عنها منذ ثاثن 
عاما فقط.

وم��ن ناحية أخ��رى، معظم البش��ر 
حتاصرهم مش��اعر اليأس واإلحباط، 
بس��ب التحديات التي نبدو عاجزين 
ع��ن مواجهته��ا، ب��دءا م��ن التلوث 
والتغي��ر املناخي وحت��ى الراديكالية 
واإلرهاب اللذان ال هوادة فيهما. وقد 
س��اهم التفاوت االقتصادي – تعززه 
خس��ائر الوظائف الن��اجت عن األمتتة، 
املتأصل��ة،  االجتماعي��ة  والنظ��م 
السياس��ية  الس��لطة  ودينامي��ات 
املدمرة– مس��اهمة كبي��رة في تولد 

هذا اإلحساس بالعجز.
ف��ي الوقت ال��ذي تصل في��ه قوتنا 
ملس��توى اخللق، تواكبه��ا قوتنا على 
التدمير ملس��تويات غير مس��بوقة – 
عندما ميكن أن يتس��بب إطاق أحد 
األس��لحة في تغيير مس��ار التاريخ 
– يصب��ح وض��ع نظام أكث��ر إنصافا 
وفعالي��ة أم��را ملح��ا وف��ي عص��ر 
التعقي��د اجلديد ه��ذا، نحت��اج إلى 
منوذج جديد للتفكير بش��أن العالم، 
ومن ثم، إلى توجيه جهودنا للمضي 

قدما نحو السام والرخاء.   

لطامل��ا اقتض��ت الضرورة أن تس��ود 
وجهة نظر عاملية لتش��كيل املصير 
البش��ري. لم يكن اإلسكندر األكبر 
ليقه��ر معظم العال��م املعروف في 
وقت��ه دون تأثير معلمه الفيلس��وف 
أرس��طو عليه. ولم يك��ن فريدا في 
إمبراطوري��ة  كل  وراء  إن  إذ  ذل��ك: 
عظيمة فيلسوفا أو مؤرخا عظيما 
العاملي��ة  نظ��ره  وجه��ة  أضف��ت 
الش��رعية وحتى األهمية القدسية 
عل��ى التوج��ه اإلمبريال��ي. )وح��ن 
الضحاي��ا،  بأي��دي  التاري��خ  يُكت��ب 
وليس املنتصرين، يتاش��ى رونق بناء 

اإلمبراطوريات كثيرا(.
وحي��ث إننا بصدد وض��ع رؤية عاملية 
جدي��دة لنوج��ه مس��تقبلنا، يجب 
أن نتبن��ى منظ��ورا عاملي��ا حقيقيا. 
ف��ي املاضي، كان حتلي��ل تطور نظرة 
البشرية إلى العالم مييل إلى التركيز 
عل��ى الغرب، وذلك بعد التقدم الذي 
أحرزت��ه أوروبا وأخي��را أمي��ركا بدءا 
من االستكش��اف واالستعمار وبناء 
التصني��ع  وحت��ى  اإلمبراطوري��ات 
واالبتكار  الس��وق  وانتش��ار عاقات 

التكنولوجي.

والعش��رين،  احل��ادي  الق��رن  وف��ي 
يُج��رى تنقيح هذه الط��رح فاألزمة 
االقتصادي��ة العاملي��ة التي نش��أت 
في الواليات املتح��دة في عام 2007 
البل��د  امن��وذج  هشاش��ة  أظه��رت 
املتقدم، وأس��همت في صعود املزيد 
من وجهات النظ��ر العاملية اجلديدة 
متع��ددة األقط��اب، تتح��دى فيه��ا 
االقتصاديات الناشئة، بقيادة الصن 
والهند وروس��يا، الوضع الراهن حتديا 

كبيرا.
ارتب��اط  تزاي��د  وف��ي ه��ذه األثن��اء، 
التحديات الت��ي تواجهها الدول، مع 
وجود االجتاهات العاملية الكبرى، بدءا 
من التغي��ر املناخي وزيادة س��يطرة 
القطاع املال��ي، التي تتج��اوز نطاق 
احلكوم��ات الفردية. وكما أوضح كا 
من عالم الفيزياء املهتم بعلم البيئة، 
ريتيوف كابرا، وعال��م الكيمياء بيير 
لويج��ي لويزي ف��ي كتابهما الصادر 
 The Systems»« عام 2014 بعن��وان
View of Life، أن املشكات الرئيسة 
التي نواجهها في الوقت احلالي هي 
مشكات منهجية – كلها مترابطة 
ومتداخل��ة. وبالتال��ي، فهي تتطلب 

حلوال منهجية.
وفي ه��ذا الس��ياق، يحت��اج العالم 
إل��ى وجه��ات نظ��ر أكثر ش��مولية 
تقبل التعددي��ة والتنوع – من حيث 
اجلغرافي��ا والتقالي��د ومن��اذج اإلدارة 
تعقي��دات  –وتعك��س  الرش��يدة 
وتعززها.  احلالي��ة  العاملية  االجتاهات 
ويجب أن يقر هذا النهج ليس فقط 
بحاجة الدول إل��ى العمل جنبا إلى 
جنب لتش��كيل العالم، ولكن أيضا 

بحدود قدراتنا على تشكيله .
تصرفت البش��رية لفترة طويلة في 
إطار منوذج احلتمية؛ فنحن نعتقد أن 
بإمكانن��ا التنب��ؤ بالنتائج والتاعب 
بها. بيد أننا لم نكتش��ف أي قوانن 
أو مع��ادالت طبيعية تفس��ر كيف 
تطورت احلي��اة لتصبح على وضعها 
احلال��ي،  ناهيك ع��ن التنبؤ بكيفية 
تطوره��ا في املس��تقبل. لقد بلغت 
احلتمي��ة منتهاه��ا، ويج��ب أن يحل 
محله��ا امن��وذج يكون الش��ك فيه 
مقب��وال بوصف��ه حقيق��ة ال ميك��ن 

التقليل من شأنها في احلياة.   
وف��ي العل��وم الطبيعي��ة، يح��دث 
هذا بالفع��ل. حيث ُقبل��ت نظريات 

ميكانيكا الكم والنس��بية العامة 
والشك بوصفها طريق املضي قدما 
ف��ي الفيزي��اء والرياضي��ات. أما في 
علم األحي��اء وعلم األعصاب، يتزايد 
استحس��ان النظري��ة القائل��ة بأن 
احلياة تنبثق من خال اإلدراك )الوعي 
وتتغي��ر  الذات��ي(  والتول��د  الذات��ي 
باس��تمرار، مم��ا يعن��ي ع��دم وج��ود 
»صيرورة محددة مسبقا« كما يقول 

عالم األحياء ستيوارت كوفمان.
ولكن في العل��وم االجتماعية – من 
االقتصاد إلى السياسة – لم يحدث 
ه��ذا االنتقال بعد. ال ي��زال االقتصاد 
يس��ير في مس��ار خطي على نطاق 
واس��ع، مسترش��دا باإلطار احلتمي 
لنيوتن في القرن الثامن عشر. ولكن 
النظريات اآللي��ة ال ميكنها التعامل 
مع النظ��م احلية واملعقدة والكمية 
غالب��ا. ف��ي الواق��ع، يع��د املنط��ق 
االختزال��ي القائم عل��ى االفتراضات 
التبس��يطية، الت��ي تتحك��م ف��ي 
االقتصاد هذه األيام منطقا منقوصا 
في أحس��ن األحوال، ومن احملتمل أن 

يكون مغلوطا في جوهره.
وباملثل، في السياس��ة، نس��تمر في 

صراعاتن��ا حت��ى نص��ل إل��ى حلول 
منهجية، ال س��يما أننا ال نستطيع 
في الغال��ب االتفاق بش��أن طبيعة 
املش��كلة املعق��دة الت��ي نواجهها. 
يعكس هذا التصرف جزئيا الطبيعة 
العاملي��ة للتحدي��ات احلالي��ة وتنوع 
وجه��ات النظر التي يج��ب التوفيق 
فيما بينها. واألكثر أهمية من ذلك، 
يعكس احلقيقة القائلة بأن البش��ر 
ليس��وا عقاء طوال الوق��ت – وهي 
حقيقة سيس��عى »اقتص��اد عصر 
التعقيد« اجلديد إل��ى بذل املزيد من 

اجلهد لاعتراف بها. 
وعل��ى نطاق أوس��ع، يج��ب أن تقدر 
»وجهة النظر العاملية جتاه التعقيد« 
اجلديدة أن الس��لوك اإلنساني ينبثق 
م��ن كل ش��يء بدءا من السياس��ة 
واالقتص��اد وحت��ى الزراع��ة وعل��م 
النف��س – وحت��ى م��ن التكنولوجيا 
التعقي��دات،  عص��ر  فف��ي  ذاته��ا. 
الت��ي نبنيها  تتطل��ب املؤسس��ات 
وندعمه��ا نهجا منظما ينبثق جنبا 
إلى جنب مع العلوم الطبيعية التي 

تتقدم بسرعة.

عصر التعقيد العالمي
PROJECT
SYNDICATE

تسونامي ماكرون

عبدالمنعم األعسم 

جملة مفيدة

ف��ي اكث��ر من تصري��ح وتلميح، وف��ي غير م��رة واحدة من 
الس��طور املكتوبة، وف��ي عدد من احملافل والن��دوات، يطلق 
سياس��يون ودعاة وكتبة عراقي��ون الدعوة الى البراغماتية 
كمنهجية شرعية لعرض اخليارات واالفكار والتنافس على 
املواق��ع واالمتيازات، والبعض يبش��ر بنوع »محس��ن« من 
البراغماتية على اس��اس احملاصصة و«اسكت علينّ اسكت 
عليك« مقابل َمن يشتم البراغماتية بعد ان يضمها، جها، 
ال��ى العوملة والليبرالية والش��يوعية والكوس��موبوليتية 
والس��ادية والوجودية واالباحية، والبع��ض اآلخر يحيطها 
بريبة، من جنس الريب الت��ي حتاط بها، عادة، االصطاحات 
االجنبي��ة الغريبة، فكل م��ا يأتي من م��ا وراء احمليط يجب 

التوجس منه والتحسب من غزوه للعقول. 
وطبعا، ثمة من رفع شعار البراغماتية فوق جميع الشعارات 
ها  في ظ��روف اختلطت فيها الش��عارات ببرك ال��دم، وعدنّ
»املنقذ« والوصفة اجلاهزة والفلسفة السياسية املطلوبة 
وخش��بة النجاة للوصول الى الدميقراطية املنشودة، واخذ 
منها اجتزاءات، فوظفها في غير موضعها، واس��تند فيها 
ال��ى تعريفات من غير س��ياقها، وصعد فيه��ا، ومنها، الى 
صورة ساذجة تبيح الصحابها »اللعب على احلبال« بوصف 

ذلك جوهر البراغماتية ومعناها في التطبيق. 
وف��ي ه��ذا اجل��و م��ن التضبي��ب واالضط��راب املفاهيمي 
والسياس��ي، ينبغ��ي التذكير ب��ان البراغماتي��ة توصيف 
ابتدع��ه االمن��وذج االميرك��ي في احلي��اة السياس��ية. انها 
الطبيع��ة االميركية ف��ي التصرف واس��لوب العمل، وهي 
–في تعريفاتها املدرس��ية- تعني الوسيلة العملية اآلنية 
القابلة للتغيير واالس��تبدال في أي وقت تلزم احلاجة اليه،  
او الذرائعي��ة او التبريري��ة التي حتقق فائدة آنية، وال يهم ان 
تتم بش��تى اآلليات غي��ر االخاقية، لكنه��ا القانونية في 
ذات الوق��ت، ومبعنى آخر ه��ي العمل الااخاق��ي في اطار 
القوانن املرعية، ويختصر »ساندرس بيرز« مؤسس املذهب 
البراغماتي )اواخر القرن التاس��ع عش��ر( مذهبه بالقول ان 
جدوى أي مش��روع وفكرة تتحدد في نتائجها، وقد ساعدت 
هذه الفلسفية في تفريخ مذهب »الغاية تبرر الواسطة«. 
ولنتذك��ر، لغرض الفائ��دة، الطريق��ة الدعائي��ة احملمومة 
للتنافس بن املرشحن الدميقراطين للرئاسة االميركية، إذ 
يستعمل الطرفان كل االساليب الا اخاقية في التشهير 
ببعضهم��ا حتى وإن كانا من حزب واحد، وقد يأتلفا بعد ان 

تنتهي جولة التنافس على الترشيح. 
وللعل��م، ايض��ا، ف��ان الكثي��ر م��ن الدراس��ات واملعاه��د 
والهيئات والزعامات السياسية االوروبية ترفض الفلسفة 
البراغماتي��ة، وتعده��ا مبنزل��ة وصف��ة اميركي��ة خاص��ة 
للتنافس في ساحة العمل والسياسة واحلياة، وتطعن في 
نظري��ة »النتائج هي االهم« وف��ي نزعة اقصاء االخاق عن 

السياسة. 
وإذ نقترب من مناس��بة اخرى لانتخاب��ات فان البراغماتية 
ت��دق ابوابن��ا بأس��وأ العناوين والص��ور املنافي��ة للتنافس 
احلض��اري، وس��يكون مفي��دا، كلم��ا يحم��ى الوطيس، ان 
نؤشر بعض االالعيب واملس��رحيات والصفقات التي يعلن 
اصحابه��ا دائم��ا »املهم ه��ي النتائج، وجميع االس��اليب 

مشروعة«.
الف��ارق ان اصحابن��ا ال يقبلون بجميع النتائ��ج، فبعضها 

يقتضي احلرب.. وقطع الرقاب.
 **********  

 ابراهام لنكولن:
»الدجاج��ة هي أذكى احليوانات، فه��ي تصيح بعد أن تضع 

البيضة«

اللعب على الحبال

القسم الثاني
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في هذه الصورة الفوتوغرافية عدة عناصر البس��اطة 
–التكوين –الفضاء- الكتل��ة- اللون والتي تتضمن )6( 
أطفال 4-- من اجلالسني على دكة الباب تتضح مالمح 
منهم بدقة متناهية ورابعهم تختفي مالمحه فقط 
يُرى الش��عر اجلبني العينني ،ويقف خلفهما )2( مع باب 
تراث��ي لبيت تآكل جدرانه .. دالالت كثيرة لكل من يقرأ 
املضمون ،وتأويله حسب الرؤى التي ينطلق منها ،فهي 
إشارات إلى التآلف بني اجليران.. وبراءة الطفولة.. وجتمع 
األخوة .. وبس��اطة احلياة ، والتحليل اجلمالي لعدس��ة 
املصور وتش��كيل الصورة بهذه اجلمالي��ة يُحيلنا إلى 
مه��ارة املص��ور بتوظي��ف اإلمكاني��ات التقني��ة آللة 
التصوير بفضاء الصورة الواس��ع ، اإليحاءات والدالالت 
العميقة اإلنسانية ،وهي تؤرش��ف احلياة االجتماعية 
بالسكينة والهدوء والتأمل .، وبقدر ما توحي إلى أنها 
لوحة تشكيلية لرسام يتسم بتقنية ماهرة ، ببعدها 
التش��كيلي املتمثل باألزقة القدمي��ة التي حتيلنا لقرن 
مضى، قبل اس��تحداث التكنلوجيا واملعم��ار والطراز 
للبيوتات احلديثة بهندستها ،وسعتها ، وحدائقها، وبال 
ألع��اب تكنلوجية بأيدي هؤالء الصبي��ة ..فنادراً ما جند 
الي��وم بحياتنا املعاصرة أي طف��ل إال واأللعاب ترافقه ، 
من جهاز اآلي باد واملوبايل واأللعاب االلكترونية .. صورة 
فوتوغرافي��ة جتعل احلنني إلى األلفة والبس��اطة التي 
تفتقده��ا احلي��اة املعاصرة ،الريب إنه��ا حتمل بداللتها 
الفاقة فأبناء الطبقة األرس��تقراطية من جتار وساسة 
لهم البيوتات احلديثة ،الفارهة و اجملهزة بكل متطلبات 

احلياة .
بّرع املصور في التقاط تلك الصورة فقد اهتم من خالل 
زوايا التصوير، بالضوء والظل، ودقة الوضوح فنرى حتى 
–خ��ط املولد- للكهرباء ،وأبعاد موضوع الصورة، ومركز 
االهتمام إذا جاز لي التعبير كقارئ لتلك الصورة –بؤرة 
الصورة- حتيلنا لكفاءة من التقطها ،األبعاد، املساحة ، 
الدقة ، وقياسها، التكامل، االنسجام ،التناسق،العمق 
ش��كلت تل��ك الرؤي��ا اجلمالي��ة ف��ي ه��ذه الص��ورة 
الفوتوغرافي��ة والتكوي��ن الفوتوغراف��ي الذي ش��كل 
للرائي اإلحس��اس بدفء تلك العالقات االجتماعية مع 
ب��راءة الطفولة .. فقد وزع التكوي��ن بجمالية حققت 
ب��ؤرة بصري��ة ترك��ز عل��ى جوان��ب مهما ف��ي مجمل 
محم��والت ودالالت الصورة التي تُعب��ر عن زقاق عراقّي 
ميكن لن��ا أن نتخيله بأي مدينة عراقية .فالصورة توثق 
،تؤرش��ف ،تدون تاريخ املدن ،واحلي��اة االجتماعية ،توثق 

جمال البيئة والبشر .
في تلك الصورة القدرة املُدهشة  للفنان الفوتوغرافي 
عبد عناد على وصف) امل��كان –البيئة( مع محموالتها 
م��ن دالالت ومرموزات وتأويالت تنفتح على آفاق القراءة 
بتأوي��الت التلقي اجلمال��ّي واملعرفّي ال��ذي  يُحدد زوايا 
الرؤي��ة الفني��ة الت��ي دأب عليها »عناد« في مش��غله 
التصوي��رّي الواقع��ّي بكاميرت��ه التي تؤرش��ف الريف 
–األه��وار- املرأة الريفية والوش��م –األمهات –الطفولة 
والب��راءة وموضوع��ات إنس��انية غالباً ما يُش��ارك بها 
مبسابقات محلّية وعاملّية ويحصد اجلوائز لقدرته على 
اصطياد اللحظة املناس��بة في األمكنة ،لِيتوج الرؤية 
اجلمالّية بزوايا التصوير ومساقط النور والتحكم بدقة 
بصورته التي يَكاد من يراها يتصورها كريشة تشكيلي 
يتعامل م��ع بورتريه مبهارة  فائق��ة .فالتكوينات بتلك 
الص��ورة تناغ��م الفط��رة وب��راءة الطفولة وبس��اطة 
احلي الس��كني التاريخي ،فقد أفل��ح بتصوير اجلزئيات 
والكليات مبوضوع يُحيلنا إلى التدقيق بكل التفاصيل 
ف��ي تل��ك الرؤي��ة التكوينية الت��ي اتس��مت بحرفّية 
ومهنّية أطر نس��قها بعينه الثالثة الراصدة للجمال 
فقد اختزل العالقات اإلنس��انية مع املكان ليؤرش��ف 
احلياة مبظاهرها املتعددة ..م��ن خالل الثقافة البصرية 
واحلساسية العالية باجلمال ليؤنسن األشياء في تآلف 

هارموني يُدهش الرائي. 

براءة الطفولة 
بجمالية الصورة 

صباح محسن كاظم

علوان السلمان

الشعر هو اللغة في وظيفتها اجلمالية..
والفع��ل املغامر..املتج��اوز للواقع بلغة 
مش��حونة بايحاءاته��ا اخلالقة لصورها 
املس��تفزة لذاكرة املس��تهلك)املتلقي( 
والنابش��ة خلزينه املعرف��ي لإلجابة عن 
اسئلتها باس��تنطاق صورها والكشف 
عم��ا خلف الفاظها الرامزة وتش��كلها 
للتأطير..واملوق��ظ  الراف��ض  اجلمال��ي 

ملكامن الشعور..
   وباستحضار اجملموعة الشعرية)متاماً..

كما حتًدث املوج��ة املوجة(..التي حاكت 
وبئرته��ا  باحلي��اة  النابض��ة  خيوطه��ا 
انام��ل الش��اعر علي حداد.. واس��همت 
مؤسس��ة ثائ��ر العصامي في نش��رها 
تعب��ر ع��ن  وانتش��ارها/2016.. كونه��ا 
مكنونات الذات)بوقع الكلمات من حيث 
ش��كلها وصداه��ا ال من حي��ث املعنى( 
على حد تعبير سارتر..الن النص الشعري 
يولد من وجد ذاتي وحلظة وامضة وعلى 
وه��ج العاطف��ة ينضج..بصفته احللم 

املستبطن اسرار اآلخر النفسية..
علمني الرب الكالم

كيف تريدونني
ان اتعلم الصمت؟

ال ذهب في الصمت
الصمت صفيح بارد

الكالم آلليء من فم الرب    / ص5
  فالشاعر حتتشد ذاته داخل عوالم النص 
وتراكيب��ه فتصب��ح حركته��ا الداخلية  
حض��ور فاعل ومتفاعل يف��وق حركتها 
اخلارجية باعتماد لغة ادراكية ترمي الى 
خلق بنية تخاطب الفكر قبل العاطفة.. 
م��ن خالل ن��ص قائ��م عل��ى املتضادات 
املتصارعة)الكالم/الصمت( املتوالدة من 
والقابلة لالنس��ياب  املتحركة  كينونته 
في فض��اءات وامكنة وازمنة مش��كلة 
معماري��ة ش��عرية حدائية)تخف��ي كل 
ش��يء..لكنها في الوقت ذاته تقول كل 

شيء(..

واٍب
متد الذراعني

مشغولة بأساور خضرتها
ذراعا الى قلبها)املركزي(

وأخرى الى حيث أقدامها في )العدين(  /
ص17

  فالن��ص بتزاح��م ص��وره املوحية يتوق 
للتوح��د واخل��روج عن ال��ذات ليذوب في 
اآلخر)املكان()املدينة اب وسوقها املركزي 
والعدين ال��وادي اخلصيب غربها(.. وجودا 
وفع��ال فاع��ال ومتفاعال..لذا فالش��اعر 
ش��عرية  لرحل��ة  متلقي��ه  يس��تدعي 
اخلصب��ة  بعوامله��ا  متفائلة..مكتظ��ة 
بالرؤى واالحاس��يس باس��لوب  س��ردي 
ش��ائق متكىء على التكثي��ف اجلملي 
املبتعد عن اس��تطراد وصفي خللق نص 
حسي..شعوري مكتنز بالعواطف روحيا 
للحواس  رومانس��ية محرك��ة  باج��واء 
الش��عورية بائت��الف اجلم��ل والتناغ��م 
الص��وري وااليقاعي..اجلمالي الذي يأخذ 
نس��قه من عاطفة الن��ص الغارقة في 
الوج��د ال��ذي يس��بح الش��اعر وس��ط 
عوامله عب��ر فضاءات منفتحة على آفاق 

داللية مش��بعة به��ا الذاك��رة املنتجة 
التي تتجلى في كونها قيمة اجتماعية 
وموق��ف انس��اني..اضافة ال��ى قيمتها 
بحلميتها  اجلاذبة..املتج��اوزة  اجلمالي��ة 
لتخلق خطاب��ا يتكىء على فضاء داللي 
عب��ر بني��ة يغل��ب عليها االنزي��اح الذي 
يكش��ف عن امت��الء اخمليل��ة باملعطيات 

احلسية..
يا سيدي... يا حسني

أيا..من توضأ فيك الضمير
ب� )الءات( كل العصور

فصارت يقينا مبا هي ركابك
كيف)الويت( اقدارك الكنت تعرفها

منذ ان كنت طفال
تصلي على فمه قبالت ابيه..جده؟

كيف طوعت امسك للغد
حتى انحنى عند اقدامك الطاهرات؟

كيف لم تنزاح خيول يقينك

واملوت كان رهني ركابك؟
ام تخاتله حتى يضيع الطريق

أو جتادله.. كيم��ا يكون لك..ال عليك     /
ص115 � ص116

  فاخلط��اب النصي يجس��د العالقة بني 
التاري��خ املكتظ باحلياة من جهة والذات 
املتفاعل��ة حضاريا م��ع الزمن من جهة 
اخرى..كم��ا ان��ه يش��كل وح��دة تؤهله 
الش��غال الرمز في حق��ول داللية توحي 
بالتطل��ع ال��ى آف��اق مش��عة باالمل مما 
ادخله ف��ي حوار م��ع اجل��ذور التاريخية 
باس��تحضار رموزها واماكنها..اما على 
املس��توى التخييل��ي فالن��ص يتماهى 
وال��ذات املنتجة بتدفق وجداني  منبعث 
من دائرة الوعي الش��عري املؤطر بعوامله 
الصورية ودالالته املوحية بتقنيات فنية 
ش��كلتها مجموع��ة م��ن املهيمن��ات 
والتمظهرات داخل بنية النص جتس��دت 

في التكرار االس��لوب التوكي��دي املزيل 
والدالل��ة  الصوت��ي  والنم��ط  للش��ك 
النفسية التي من خاللها يعلن الشاعر 
عن مشاعره..فضال عن الرمز االستعاري 
الذي هو اداة فكرية  تسهم في تصعيد 
تس��مو  في��ه  الش��عري..اذ  التكني��ك 
التجرب��ة الش��عرية فتتح��ول الص��ورة 
ال��ى رؤي��ا تس��تمد نبضه��ا الدافق من 
الذاتية واملوضوعي��ة بتوليفة  الذاك��رة 
جتم��ع م��ا ب��ني الواقع��ي والتخييل��ي..

اضاف��ة الى االس��تفهام الذي يس��هم 
في توس��يع مديات الن��ص عبر االجابة..

الذي يعد  والتنقيط)الن��ص الصام��ت( 
عنصرا بنيويا مؤديا التأويل..باس��تدعاء 
املس��تهلك)املتلقي( ملل��ىء بياضاته مبا 
التكرار االسلوب  يناسب فحواه..وهناك 
الذي يعد ش��كال من اشكال املوسيقى 
الداخلية املضافة..والتي تتسق وااليقاع 

العام وتكش��ف ع��ن مكنون��ات الذات 
املنتجة وانفعاالتها وعمق  احاسيسها.. 

وهناك التضمني كما في قوله:
)يكسرن قلبك..ثم ال يجبرنه(  ص25

وقوله:
)اذا كان ماضيك جتربة

فاجعل الغد معنى ورؤيا( ص71
الفعل)الكن��ت(  تعري��ف  ال��ى  اضاف��ة 
الدينامي��ة.. االس��مية  م��ن  لتقريب��ه 
العامية)الويت/ش��اي  وتوظيف املفردات 
عن  للكش��ف  العصاري/البلكون��ة/..(.. 

االنتماء البيئة املكانية.. وقوله:
نأوا كنجم نأى.. ياقلب عنهم تعز

ادريك تعشقهم..أدري لهم كم تعز
لكن طول الشجى ذل ولي انت عز

      دعهم وما أشعلوا فينا..ولذ بالصبر
     واصدح بترنيمة خضراء يأتي)صبر(

     لكي يواسي العراقي الذي..كم صبر
   ان أوص��دت قلبه��ا بغداد..تأتي تعز     /

ص29
 فالن��ص عن��د الش��اعر تأكي��د للحس 
الوجودي والبيئي مع تصوير االحس��اس 
بالفاجع��ة الت��ي اصاب��ت البلد)العراق( 
وذل��ك بتعميق احل��س الدرامي من خالل 

التماس بالرمز..
ال أخاف علّي..أخاف عليك

فأصنع من ضجة الناس والضوء حولي
دريئ��ة صحو.. تعيدك ف��ّي � كما يفرض 

الدور �
لنفيء الى حلظة أنت أسرجتها

وأشرت لها:ها هنا..قفي
ان هذا أوان انهمار الدماء

على وسع هذا املكان
على وسع غيهب كل زمان

ان هذا أوان انهمار الدماء
دمائك

دمائك وحدك
يا سيدي

 ياحسني    ص121
   فالش��اعر يعب��ر م��ن خ��الل نصه عن 
االنفع��ال الوجداني الذاتي فيؤالف بينه 
واملوضوعية وفقا للمستوى الفني الذي 
بدا ف��ي الرم��وز املنتقاة م��ن ادمي الواقع 
والت��ي جس��دت ببنائه��ا العام اتس��اع 
الرؤية..كونها ج��اءت بالرمز الكلي الذي 
اض��اء ابعاد النص ال��ذي يبدو من خالله 
الش��اعر انه ال يريد ان يص��ور الطبيعة 
املأس��اوية بقدر ما يريد ان يحملنا على 
االحس��اس به��ذه املأس��اة..النه يحمل 
ف��ي طياتها وجعا كوني��ا متمثال بالرمز 

احلسني)ع(..
   وبذلك قدم الش��اعر نصوصا ش��عرية 
ش��كلت اضمومة ميك��ن النظ��ر اليها 
عبر مس��تويني فنيني:اولهما مس��توى 
الرؤي��ا..اذ عبق التاري��خ ورموزه واالمكنة 
احملفورة ف��ي الذاكرة واحلاضرة في احلقل 
وثانيهما  والوجداني..  واملعرفي  الثقافي 
التعبيري..اذ يوظف الش��اعر  املس��توى 
تناغم��ا  احل��روف  متناغم��ة  مف��ردات 
يضف��ي على النص موس��قة جاذبة جتر 
متلقيها وتأس��ره للتأم��ل والبحث عن 
والداللية..كونها  اجلمالية  خصوصيتها 
مكتظ��ة بالص��ور الفني��ة املتالحق��ة 
بش��كل مكثف..موجز العبارة املتحاورة 
مع جذره��ا التاريخي وارتباطها باحلداثة 

الشعرية..

التحاور الشعري والجذر التأريخي في
)تمامًا.. كما تحدث الموجة الموجة(

قراءة

علي لفته سعيد

ص��درت للروائية والقاص��ة العراقية املقيمة 
ف��ي أملاني��ا نهاي��ة إس��ماعيل ب��ادي روايتها 
اجلدي��دة التي حتمل عنوان ) حتت غطاء الرَّب ( 
وتقع بنحو 92 صفحة من القطع املتوسط.. 
الرواية اجلديدة صدرت عن مؤسس��ة شمس 
للنشر واإلعالم بالقاهرة تقول عنها املؤسسة 
انه��ا ُكتبت بُج��رأة في مضمونه��ا ومهنية 
رمزية في أسلوبها، لتعرِّي خبايا نفوس بعض 
الرج��ال فاضحة نوازعه��م ونزواتهم اخملتبئة 
حت��ت جبَّ��ة العبادة رغ��م توحده��م الروحي 
ومناداتهم بُحسن النوايا والطيبة والرحمة، 
متس��للة بذل��ك إل��ى أعمق وأدّق مس��امات 
أس��رار نفوس��هم اخملتبئ��ة وراء مس��ميات 
كثيرة، منها الطاعة، وأخرى العبادة وتطبيق 
الش��ريعة، في حني جند داخله��م يئن بالنزوة 
واخلديع��ة، وكثي��ر من الن��اس ال يدركون هذا 
أو يخش��ون التصريح به عل��ى املأل. وتضيف 
املؤسسة ان في الرواية عمق األحداث وهناك 
يتم العثور عل��ى املفاجأة، الصدمة الدرامية 
التي بُنَي على أساسها صرح وهيكل الرواية، 
تل��ك التي جتع��ل الق��ارئ يلعن زمان��ه، ورمبا 
مكان��ه الذي ُولِ��د في��ه، األرض الطيبة التي 
حملت��ه وعل��ى كتفه��ا رفعته، مِلا لإلنس��ان 
من ش��رور وغرور غي��ر واضحني، مختبئني في 
د لنا ما  أعماقه لتأتي صاحبة الرواية فتجسِّ
لم نره نحن وضح النهار، وهنا تكمن العبرة، 
احلكم��ة والداللة. وتعبر املؤسس��ة املصدرة 
للكت��اب ان الرواي��ة حتف��ل بجم��ال جم��ال 
الن��ص، وروع��ة املوعظ��ة في نس��يج درامي 
ببالغة مح��ددة بكلمات ال تزيد عن حدها وال 

تنق��ص، وان الروائية ا نهاية إس��ماعيل بادي 
انتهجت أسلوبي االختزال واالختصار سعًيا 
إلى هدفها، ذاهبة إليه مباش��رة كالس��هم 
املنطلق، فهي تعرف بالضبط ما تريد إيصاله 
للمتلق��ي، ه��ذا جعل الكثير م��ن النصوص 
الداخلية متيل إلى الرمزية بتكثيف شيق غير 

س��هل، ليستوجب التركيز احلاد أثناء القراءة 
واملتابع��ة، وقتها فقط يتعرف املتتبع س��ير 
األحداث، وما مقصود هنا وهناك من إشارات 
لن يجدها طافحة على الس��طح مطلًقا، إال 
إذا حاول الغوص ألعماق سحيقة تصل غالًبا 

قاع النص، وقتها سيجد ضالته.

أحمد حيدري   

س��يكتب في 2006 »حافظ يرويه كيارستمي« 
وس��يكتب بعد س��نة »س��عدي صارخاً من يد 
الذات« وسيكتب الهايكو ويصدر ستة كتب في 
التصوير الفوتوغرافي، وس��يقتبس من الشاعر 
سهراب سبهري والشاعرة فروغ فرخزاد عناوين 
ألفالمه، ول��ن يتوانى ليقدم وجبات س��ينمائية 
بطعم الش��عر أو الكرز ملش��اهده. لكن من أين 
بدأ هذا الرجل املتمسك بنظارته املعتمة أينما 

حّل ورحل؟
س��نعود إلى الع��ام 1970، »اخلب��ز والزقاق«، أول 
فيلم لكيارس��تمي. فيلم ش��به صامت، بطل 
وكلب وبط��ل ث��اٍن مهمته أصعب م��ن البطل 

األول. 
َمن منا لم يع��ش اخملاوف التي يرفضها اآلخرون، 
مهم��ا كانوا قريبني من��ا، واخملاوف الت��ي نرويها 
ولكن ال أحد يس��معنا، ألّن املهمة التي يرمونها 
علين��ا أهم. مهام األطفال الصباحية املعجونة 
باخمل��اوف. موس��يقى ُمفرحة وطفل ميش��ي في 
األزقة الضيق��ة ُموحياً أنه ميلكها كلها ويعرف 
أسرارها، فجأة يجد طريقه مغلقاً بكلٍب رابٍض 
يتح��ني فرصته الصباحي��ة، فينب��ح. إذاً تعمل 
اخملاوف هن��ا، القصة التي لو رويناه��ا ألهلنا لن 
يسمعونا، أو لن يعتنوا بها، نحن والكلب وزقاق 
ضيق وظالل النباح األسود. يحاول بطل الفيلم 
امل��رور ومع كل حركة ينه��ض الكلب نابحاً. َمن 
ميلك ح��ّق العبور إل��ى اجلهة األخ��رى ومن أمام 
املتم��رن جيداً عل��ى إيقافنا وإعادتن��ا من حيث 

جئنا؟
متّر أربع حمير مسرعة، ثم راكب دراجة مسرعاً، 
السرعة هي طريق النجاة. لكنه الصباح واملارة 

قّل��ة وإذا مروا في زقاق فهم مس��رعون، البطل 
يداخله الن��وم. مير رجل طاعن في الس��ن يضع 
سماعة على أذنه ويدخل بيته قبل الوصول إلى 
الكل��ب. واآلن م��ع اقترابه م��ن اجلالس واملتحني 
للف��رص يتق��دم، الطفل يس��ير بق��رب جدران 
تبني ظاللها )وهي نفس اجلدران التي س��يكتب 
عنه��ا فيما بع��د كتاب« اجل��دران« وه��و كتاب 
ص��ور التقطه��ا عب��اس كيارس��تمي(، يتبادالن 
النظر، حانت حلظة مواجهة العبور من الفارض 

لهيبته، يشتد النباح وينهض الكلب...
كان��ت مهمة الطفل إحضار اخلبز، اخلبز احلجري 
ال��ذي يعّد في فرن مملوء باحلص��ى لتفرش عليه 
العجينة وتخرج اخلبزة الكبيرة مغطاة باحلصى. 
تبدأ عالقة جديدة مع اخملاوف، تتغير إلى صداقة 
خفيفة بني البطل اخلائف والكلب الرابض، بعد 
أن رم��ى له خوفاً قطعة خبز. بات اخلوف ميش��ي 
وراء اخلائ��ف حتى وصل بيته وأغلقت أمه خلفه 
الباب. خل��ف الباب ينفجر حنني الكلب وال يريد 
مفارقة صديقه اجلديد وعدوه القدمي، يعوي وهو 
يحرس الب��اب املغلق. في آخر حلظة يظهر بطل 
آخر، ه��و نفس البط��ل الذي س��تكون مهمته 
أصع��ب، طفل/بطل آخ��ر يحمل كيس��اً ووعاء 
يبدو ساخناً، قد يكون فيه آش أو هريس، مع رفع 
رأس��ه يرتد للخلف بقوة...كات.. انتهى الفيلم 

مع صورة ثابتة لالرتداد. 
قض��ى اخملرج فترة طويل��ة باحثا عن بطله حتى 
وج��ده، بع��د أن حصل عل��ى فك��رة الفيلم من 
أخي��ه )تقي كيارس��تمي(. طال مش��هد دخول 
الطفل لبيت��ه 40 يوماً، ويجيب الش��اعر/اخملرج 
طاقمه  ال��ذي فقَد صبره، بكل ب��رودة أعصاب: 
أريد املش��هد دون قطع، أري��ده دون قطع )كات(. 
وه��ذا ما جعل مصّور الفيلم »مهرداد فخيمي« 
يغض��ب ويترك التصوير، ظان��اً أّن اخملرج ال يعرف 

أصول الس��ينما وهي ليس��ت قصيدة تتحمل 
طول االنتظار على طاولة.

استقبل اجلمهور والنقاد الفيلم بترحيب كبير، 
فمخ��رج الفيلم اهت��م بالتفاصيل عبر مونتاج 
جي��د، مع مراع��اة عناصر مثل: حجم املش��هد 
وارتف��اع الكامي��را وحرك��ة املمث��ل ووضع كل 
ش��خصية حيث يجب أن تكون في مس��احات 

ضيقة. 
يدخ��ل الفيلم ضمن األف��الم التعليمية، كيف 
يتعامل التالمذة مع مخاوفهم، أو بعبارة أخرى، 
كي��ف نفّعل خصوصية إنس��انية للوصول إلى 
هدفن��ا: االعتم��اد عل��ى النف��س. والفيلم كان 
بطلب من »معه��د التنمية الفكرية لألطفال« 
الذي سيطلب منه املزيد من األفالم التعليمية 
عن الطفل، بعد وفاة كيارستمي أُقيم أكثر من 
200 فعالية تكرمي له ف��ي املهرجانات الداخلية 
واخلارجي��ة، وهذا العام س��ُيقام ل��ه حفل تكرمي 
مبسقط أعماله، املهرجان الدولي ألفالم األطفال 
واليافعني املق��ام في إصفهان ۳۳ حزيران 2017 
، فال ميكن معرفة عالم كيارستمي السينمائي 
أو الشعري، من دون قطع مسافة متتد من 1970 
)فيلم اخلبز والزقاق( حت��ى 1989 )فيلم الواجب 
الليلي(. وهي مسافة يقطعها الطفل/الطفلة  

كأبطال يقبضون على مخاوفهم. 
قب��ل كتاب��ة الن��ّص س��ألُت بع��ض األصدقاء 
والصديق��ات العاملني في مج��ال التعليم عن 
أف��الم كيارس��تمي الت��ي خصصه��ا للطفل، 
فأجاب��وا: كان��ت داعمة لنا، ه��ي مخيلتنا التي 
عش��نا عبره��ا طفولتن��ا. نح��ّب ه��ذا الرج��ل 

الغامض.
ه��ذه القصيدة/الفيل��م  متاح��ة  وال حتتاج إلى 
ترجم��ة حتت عن��وان »ن��ون وكوچه« ول��ن تأخذ 

الكثير من الوقت، ليست سوى عشر دقائق.

صدور رواية »تحت غطاء الرب«
للكاتبة نهاية إسماعيل بادي

شاعرية الخبز واألزقة 

كيارستمي.. عالئم شعرّية مبكرة

غالف الديوان

غالف الرواية



15كتب اخلميس 15 حزيران 2017 العدد )3722(

Thu. 15 Jun. 2017 issue )3722(

الفصل الثاني
الوظائف االولى

مرحلة اكتشاف الذات

  أمانة العاصمة للم��رة األولى – معاون 
مهندس في شعبة طرق الكرخ

   كانت امانة العاصمة في حاجة دائمة 
للمهندسني لتنوع اعمالها الهندسية، 
وفي عام 1953 كان السيد مظفر احمد 
امينا للعاصمة، وه��و من كبار موظفي 
الدولة دراية وادارة، وصلته بوالدي رحمه 
اهلل كان��ت طيب��ة. فق��ررت والدت��ي ان 
تكلمه لتعييني في االمانة، فوافق على 
ذلك وقرران تكون دائرة الطرق او الشعبة 
الثانية مقرا لعملي، ونسبت الى شعبة 

طرق الكرخ.
   ولم تكن اعمال الطرق الرئيسة يومذاك 
في امانة العاصمة تتعدى تبليط شارع 
 ، )CAT( رئيس تق��وم به ش��ركة لبنانية
وكانت االعمال تتضمن ايضا مد انابيب 
شبكة مياه االمطار في الطرق الرئيسة 
لتصب في نهر دجلة. واما الطرق الفرعية 
فتوضع في وس��طها س��واقي وسطية 
م��ن القط��ع الكونكريتي��ة التي تصف 
الواحدة تل��و االخرى، لتصب مياهها في 
الش��وارع الرئيس��ة. اما الطرق الضيقة 
داخل احملالت واالحياء الس��كنية، فكانت 
تؤس��س طرقها بع��د حتديد املناس��يب 
واالرتفاع��ات النهائية للطرق وتنظيفها 
م��ن االترب��ة الزائدة. توض��ع طبقات من 
الت��راب وحدلها جيداً حل��ني الوصول الى 
االرتفاعات املناسبة، ثم توضع طبقة من 
الطابوق املرصوف بارتفاع 11 س��م ومتأل 
الفراغ��ات بني الطابوق بكس��ر الطابوق 
ث��م حت��دل لتكوي��ن طبقة صلب��ة بعد 
وضع السواقي الوس��طية، اما الطبقة 
النهائية فتكس��ى بطبقت��ني من القير 
املستخرج من مدينة هيت حيث يسخن 
الى درجة السيولة، ويقوم العمال بنقله 
يدويا بواس��طة حاويات خش��بية كبيرة 
ترش بالرمل ملنع التص��اق القير باحلاوية 
وم��ن ثم يق��وم االس��طة بف��رش القير 
بطبقة س��مكها نحو 2 سم  عن طريق 
حادلة يدوية خش��بية وبع��د ذلك وضع 
طبقة اخ��رى العط��اء الطريق ش��كله 
النهائي . كانت هذه الطريقة متبعة في 
جميع انحاء العراق عند تبليط الشوارع  
    وفي الشوارع الرئيسة التي متر عليها 
مركبات ثقيل��ة، فكانت طبقة الطابوق 
توضع بس��مك 24 س��م أي على ارتفاع 
الطابوق��ة عمودي��ا. ول��م تك��ن ان��ذاك 
طرق االكس��اء بالكونكريت االس��فلتي 
معروف��ة بالع��راق تقني��ا او ميكانيكيا، 
واعتق��د ان اقتصاديات العراق بعد احلرب 
العاملية الثانية لم تك��ن مواتية الدخال 
تلك التقني��ات حلني دخوله��ا عن طريق 
الش��ركات االجنبية التي باشرت العمل 

مع وزارة االعمار.  
    وفي عهد وزارة نوري الس��عيد لس��نة 
1953 وبتنس��يق بني رئيس الوزراء وامني 
العاصم��ة الس��يد عب��د اهلل القصاب 
ال��ذي حل محل الس��يد مظف��ر احمد، 
خصصت مبالغ كافية لتشغيل العمال 
العاطلني عن طريق تنفيذ منهج تبليط 
الشوارع واألزقة الداخلية جلميع مناطق 
بغداد على ان يكون العمال العاملون في 
تلك احملالت من ابنائها، وذلك بالتنس��يق 
م��ع مختاري احمل��الت البغدادي��ة. واتذكر 
وان��ا في االمانة يوم دعان��ا رئيس الهيئة 
الفنية السيد ادور رسام، نحن مهندسي 
االمان��ة جميع��ا، وبلغن��ا بق��رار االمني 
بتبلي��ط ش��وارع وازقة بغداد وتش��غيل 
س��كان بغداد العاطلني ع��ن العمل باي 
عمل مناس��ب في هذا املش��روع، بغض 
النظر عن س��ني العمر، فالهدف واحد: 
التبليط والتش��غيل. وق��د اختارني ادور 
رسام من بني جميع املهندسني القدامى 
واجلدد في امانة العاصمة الكون مسؤوالً 
عن املش��روع في جانب الكرخ من محلة 
اجلعيفر الى الكرميات. اس��تمر املش��روع 
الش��هر وكانت نتائجه جيدة هندس��يا 
واجتماعي��ا، فق��د ش��عر املواطن��ون ان 
الدولة اخ��ذت تهتم بامرهم بعد وصول 
عوائد النفط وفق االتفاقيات اجلديدة مع 

الشركات النفطية العاملة في العراق.
  لم يكن العمل في طرق امانة العاصمة 
رغم جديت��ه واهميته ليقنعني، وانا في 
فورة االندفاع للعمل، فقد كانت ساعات 
العمل اليومي سبع ساعات فقط، لقد 
ش��عرت بطول اوق��ات الفراغ ب��ال عمل، 
ول��م يكن ببغ��داد ان��ذاك م��ن االعمال 
الهندس��ية مم��ا ميكن ان اعم��ل بها بعد 
س��اعات العم��ل احلكومية.. ل��ذا قررت 
ان اف��احت رئي��س الهيئة الفني��ة الطلب 
تكليفي بعم��ل رئيس ميكن ان يش��غل 
وقتي اكثر وافضل، ميكن االستفادة منه 
ماديا وهندسيا. واتصلت بشقيق رئيس 
الهيئة الفنية للتوسط لتحقيق رغبتي 
في العمل مبش��اريع اكبر، ولم تكن تلك 
االعمال يومذاك س��وى مش��اريع الطرق 

الرئيسة وتنفذها شركات اجنبية.
  زرت رئي��س الهيئة الفني��ة في داره في 
منطقة العلوي��ة، وعرضت عليه رغبتي 

ف��ي تطوي��ر قدراتي م��ن خ��الل العمل 
في مش��اريع اكبر،وطلب��ت توجيهه لي 
بصفت��ه املس��ؤول االول ع��ن مش��اريع 
امان��ة العاصم��ة. اال ان الرج��ل اعترض 
على حديث��ي وقال لي ان لكل عمل ثمن 
وله متطلباته، غير ان ش��عوري وبغرابه 
الطلب بأن ما اقدم عليه اليلبي طموحي 
بتطوي��ر مهاراتي كمهندس ف��ي امانة 
العاصمة انذاك. وم��ن هنا قررت البحث 
ع��ن فرصة عمل اخرى حتق��ق رغبتي في 
التركيز على اعمال تصاميم البناء، وبال 
تردد راجعت ش��ركة نفط الع��راق، وهي 
اكبر شركات النفط العاملة في العراق، 
وله��ا مش��اريع هندس��ية كبي��رة ف��ي 

مناط��ق مختلفة من الع��راق، واحلقيقة 
اني اعرف الشيء الكثير عن اهداف هذه 
الشركة من قراءاتي في مرحلة الدراسة 
االعدادية وم��ا بعدها، وكان كتاب ) على 
طريق الهند ( ملؤلفه االستاذ عبد الفتاح 
ابراهي��م م��ن الكت��ب الت��ي اهتمم��ت 
بامره��ا، اذ كان��ت االحداث السياس��ية 
واالقتصادية التي لها صلة باالحتكارات 

النفطية االجنبية تهزني من االعماق.
  علم��ت من ادارة ش��ركة نف��ط العراق 
ان هن��اك مج��اال للعم��ل ف��ي ش��ركة 
نف��ط البص��رة وهي ش��قيقة ش��ركة 
نفط الع��راق. فقدمت طلبي، وبعد عدة 
مقاب��الت وامتحانات، وافقت الش��ركة 
على تعييني بصف��ة مهندس متعاقد ) 
STAFF  (. فاس��رعت وقدمت استقالتي 
ال��ى رئي��س الهيئ��ة الفنية ف��ي امانة 

العاصم��ة الس��يد بهنام زبون��ي، اال انه 
لم يواف��ق عليها ووعدني ب��ان ينيط بي 
اعم��االً اخرى واكبر، اال ان��ي كنت مصرا 
على االلتحاق بش��ركة النف��ط، بعدما 
علمت مب��ا يحقق��ه العم��ل اجلديد من 
امتيازات وصالحي��ات ومخصصات. ولم 
انتظر البت في امر االس��تقالة بش��كل 
نهائ��ي، فحزمت امتعتي وغ��ادرت بغداد 

الى البصرة.
****

ش��ركة نف��ط البصرة – اخلط��وة االولى 
على الطريق 

جت��ارب وخبر في حقول صح��راء الرميلة 
وميناء الفاو لتصدير النفط

  كانت شركة نفط العراق ومنها شركة 
نف��ط البص��رة اح��دى ش��ركات النفط 
الكبي��رة الت��ي تعمل في الع��راق، وبعد 
اتفاقيتها اجلديدة مع احلكومة العراقية 
س��نة )1952( اصبح��ت العوائ��د املالية 
مناصفة بينه��ا وبني احلكومة العراقية. 
كم��ا اخ��ذت الش��ركة بتهيئ��ة ك��وادر 
عراقية متخصصة على غرار املتعاقدين 
االوربيني. وفي املقر الفني الرئيس لشركة 
نفط البصرة في العش��ار الذي يسمى ) 
املكين��ة (، اجري لي عدد م��ن االختبارات 
واملقابالت الش��فوية، ثم أبلغت بأن لدي 
موع��داً مع مدير عام الش��ركة الس��يد 
تيس��و )Tissot(، وهو فرنس��ي اجلنسية 
وع��رف بش��دته ف��ي العم��ل ويخش��اه 
املوظفون. اس��تقبلني بلط��ف وترحاب 
في مكتبه الفس��يح، وحتدث معي بكل 

هدوء وبس��اطة، فس��ألني ع��ن أحوالي 
وهواياتي  العائلي  االجتماعية ووضع��ي 
وااللعاب التي اجيدها، كما س��ألني عن 

قراءاتي والكتب التي اود قراءتها.
  كن��ت اتوقع ان يس��ألني ع��ن اعمالي 
السابقة والدوائر التي عملت بها، فتبادر 
ال��ى ذهني ان اس��أله عما اث��ار انتباهي 
حول طبيعة االس��ئلة التي وجهها الي، 

فاجابني بلهجة انكليزية فرنسية:
  مستر مدفعي.. انك ستعيش معنا ومع 
موظفينا االوربيني وغيرهم، وما لم تكن 
متتل��ك مؤه��الت للعيش معه��م، فانك 
س��تواجه مصاعب مختلفة في حياتك 
واعمال��ك، وس��يكون االم��ر اصع��ب اذا 
علمت ان عملن��ا في الصحارى واملناطق 
النائي��ة، واأللفة بني املوظف��ني تأتي عن 

طريق الهوايات الشخصية واملشتركة.
  ص��در ام��ر تعيين��ي في ش��ركة نفط 
البصرة، وكن��ت اول مهندس عراقي يتم 
التعاقد معه في هذه الش��ركة ، ويعمل 
معه��ا بصف��ة ) ضاب��ط – statf  (، وعني 
مع��ي في اليوم نفس��ه املهندس فخري 
رحم��ة اهلل وه��و م��ن عائل��ة معروف��ة 
في بغ��داد وكان اخ��وه عبداالمير يعمل 
معاون��ا ملديرع��ام املوانئ ف��ي البصرة  . 
وفي مايس 1953 باشرت عملي، فعملت 
ملدة اس��بوعني ف��ي الدائ��رة الفنية في  
الش��ركة ) املكين��ة ( .  ث��م نس��بت في 
 Junior (  حقول الزبي��ر النفطية بصفة
Civil Eng ( ، وخصصت لي سيارة  )بيك 
اب ( للتنق��ل. كانت حق��ول نفط الزبير 
متتد لعش��رات االميال ف��ي صحراء غرب 
مدين��ة البصرة، وه��ي مخططة لتكون 
على خطوط طولية وعرضية باش��كال 
معينية، ويبعد اخلط عن االخر مسافة )  
1.6  ( ميل وهذا االسلوب من التخطيط 
اخلط��وط  تقاط��ع  االبارعل��ى  ومواق��ع 
بش��كل حديث وعلمي يس��اعد على ان 
يتدفق النفط من االبار بضغط متجانس 
وكمي��ات متجانس��ة حس��بما بينه لي 
احد مهندسي النفط في حينه .  كانت 
اول بئر نفطي��ة حفرت في حقول الزبير، 
تقع في موقع اطلق عليه ) الزبير �� 1 ( . 
وفي هذا املوقع كانت جميع دوائر احلقول 
كالطبابة والهندس��ة والنف��ط واخملازن 
.كانت واجباتنا القيام باعمال الهندسة 
املدني��ة ف��ي اعم��ال انت��اج النف��ط في 
حقول الزبير جميعها وهي احلقول التي 
تغطي جميع مس��احات جن��وب العراق. 
وتتضمن انشاء املباني والدور ومحطات 
الكهرباء والطرق ووضع السواتر الترابية 
ح��ول اآلبار قب��ل حفرها، ورب��ط خزانات 
النف��ط الثانوية ف��ي املناطق اخملصصة 
لها، وس��واها م��ن االعمال الهندس��ية 
املدنية املطلوبة لتسهيل اعمال االنتاج 

النفطي . 
 نقلت اقامتي الى منطقة ) الزبير �� 2 (، 
وهو عبارة عن بناء مس��تطيل يقع قريبا 
من بئر النفط، ويبعد زهاء 35 كيلو مترا 
عن مقر عملي، قريبا من جبل ) س��نام ( 

الواقع غرب البئر ) زبير � 2 ( ويضم س��ت 
غرف نوم القامة املهندس��ني مع املرافق 
امللحقة، وشيد هذا البناء ليكون ضلعه 
الطويل مواجه��ا الجتاه هبوب الرياح من 
اجله��ة الش��مالية الغربي��ة، وه��ي رياح 
محمل��ة بالرمال تهب في الش��هور من 

حزيران
 ال��ى ايلول بس��رعة كبي��رة. تهب هذه 
الري��اح حامل��ة معه��ا الرمال عل��ى دار 
االس��تراحة وتتراكم على جان��ب البناء 
الشمالي الى درجة تكون احيانا بارتفاع 
الش��بابيك. ومن اثار ذلك ان يتعرض برج 
التبريد الواق��ع جانب البناء لتلك الرمال 
فتمأله، وكان علينا لزاما ان نعمل مساًء 

بني فترة واخرى لتنظيف البرج من الرمال 
وابق��اء منظومة التبري��د عاملة بصورة 
مس��تمرة.  لقد كانت الساعة اخلامسة 
صباح��ا ف��ي الصي��ف موع��دا النطالق 
العمل اليومي ف��ي تخطيط احملاور مثالً 
ألسس األبنية ، تفاديا لهبوب تلك الرياح 
املذكورة م��ع ارتفاع درجات احل��رارة بعد 

الساعة الثامنة. ويكون افطارنا في 
الس��اعة الثامن��ة في موقع الش��عيبة 
التي تبعد اكثر من اربعني كيلو مترا عن 
موق��ع العمل. والطريف انه عندما اصل 
ال��ى املطعم في الش��عيبة وارى وجهي 
م��ع النظارات م��ن ن��وع )Gogells  ( ذي 
اجلوان��ب املغلقة ، كن��ت ارى وجهي وقد 
حتول الى لون تراب��ي مغطى بطبقة من 

الرمال الدقيقة.  
    كان علينا ان نعمل بصورة مس��تمرة 

وف��ي مواقع عدي��دة بني حق��ول النفط 
، وهي اعم��ال مكملة العمال ش��ركات 
عاملي��ة متخصص��ة في ه��ذه االعمال، 
مثل صب ج��دران بئر النف��ط او تثقيب 
هذا اجل��دار الس��منتي او ذاك وغير ذلك. 
كم��ا كانت جميع اعمال حفر االبار جتري 
باشراف خبراء اميركيني مبساعدة عمال 
عراقي��ني  حصلوا على خب��رة كبيرة في 
هذه االعمال. وم��ن التجارب املثيرة التي 

مررت بها هي سحب برج نفط 
من منطقة معين��ة الى اخرى تبعد 6,1  
ميال عنها، وتت��م العملية بدون تفكيك 
الب��رج أو نقل��ه عل��ى عجالت. ل��ذا كان 
علينا ازالة املرتفع��ات وردم املنخفضات 

ف��ي املمر ال��ذي يس��حب الب��رج عليه. 
كذلك عدم تفكيك خزانات النفط اخلام، 
بل قلبها الى جانب ودحرجتها الى املوقع 

اجلديد.
  وبع��د انش��اء االس��س املطلوب��ة ف��ي 
املوقع اجلديد للبئر، يتم رفع برج حفر بئر 
النفط احلالي الذي يبلغ ارتفاعه زهاء 25 
مترا، بواس��طة جكات رافعة واجالس��ه 
على قاعدة ذات اربع عجالت كبيرة. وفي 
الوقت نفس��ه بربط هذا البرج باس��الك 
حديدي��ة مربوطة م��ع ثالث ) بل��دوزرات 
( م��ن اجلوان��ب.، ومن االمام يتم س��حب 
البرج بواسطة ) بلدوزر ( قوية تستطيع 
س��حب البرج ال��ى موقعه اجلدي��د. اما 
خزان��ات النفط وهي بقط��ر اربعة امتار 
وارتفاع س��تة امتار، فتدعم من الداخل 
بهيكل حديدي ثم تسحب كما يسحب 

الطفل لعبته االسطوانية.

  وم��ن جت��ارب العم��ل في ش��ركة نفط 
البص��رة ف��ي اوائ��ل ع��ام 1954، عندما 
تس��لمت ادارتي برقية م��ن لندن تطلب 
اعطاء مقر الش��ركة الرئي��س في لندن 
معلوم��ات عن حتم��ل التربة ف��ي موقع 
معني من منطقة الزبير، النشاء محطة 
توليد كهرباء كبيرة عليها. وقد كلفني 
رئيسي ان قوم باملهمة من دون اي توجيه 
او ارش��اد حول القيام بذل��ك . ولكن.. ما 
العمل ؟ فليس هناك أي مختبر لفحص 
الترب��ة ف��ي البص��رة لكي يق��وم معي 
باملهمة ، وعندما حاولت االستفسار من 
اصدقائي املهندس��ني ومنه��م الدكتور 
ط��ارق الكات��ب وجمال الس��لمان وامني 
الياس��ني، لم انل أي شيء مفيد، فقررت 
القي��ام بالتجربة بنفس��ي في منطقة 
الزبي��ر )1( و ان ارج��ع ال��ى كتبي وابحث 
عن طريق��ة لفح��ص الترب��ة واحلصول 
على النتائ��ج املطلوبة. صنعت صندوقا 
خش��بيا ذا حج��م مع��ني ف��ي معام��ل 
الشركة ووضعت حتته في محوره أنبوبا 
بارتف��اع عمق االس��اس املتوق��ع، ومألت 
الصن��دوق برم��ل مع��روف وزن��ه، وبدأنا 
بقي��اس الهبوط ف��ي اللوح��ة املعدنية 
السفلى التي تبلغ مساحتها 12×12 اجن 
أي ق��دم مربع واحد. ف��ي التجربة االولى 
اختل التوازن وسقط الصندوق مع الرمل 
، وكررت العملية ثانية وثالثة، لكني لم 
اقتن��ع بدق��ة املعلومات الناجت��ة. وكدت 
اصل الى اليأس من الوصول الى ماتريده 
الشركة، اال اني قررت املضي في العمل ، 
فحفرت في موقع احملطة عشر حفر على 
عم��ق ثالثة امتار لكل حف��رة واقارن نوع 
الترب وطبقاتها وجتانسها مع ما موجود 
لدي ف��ي الكتاب املصدر ال��ذي اعتمده، 
حم��دت اهلل ان التجانس موجود، وهكذا 
اعتم��دت عل��ى االرق��ام القياس��ية في 
الكتاب ف��ي حتديد قابلية حتم��ل التربة 
في تلك املنطق��ة الصحراوية في الزبير 
وابلغت رئيس��ي واملقر الع��ام عن نتائج 

حتمل التربة . 
   تسلمنا اخلرائط وبدأ املقاولون بالعمل، 
وباش��رت باالش��راف على اعمالي وبعد 
نحو س��نة ونصف باشرت احملطة بانتاج 
الطاقة الكهربائية، فوزعت علينا هدايا 
تذكاري��ة، ه��ي قداح��ات عليه��ا صورة 

محطة كهرباء ) زبير � 1 (. 
  تق��ع منطقة االهوار في ش��مال حقل 
نف��ط الزبي��ر، وكان��ت الني��ة متجه��ة 
للتوس��ع في االنتاج منها،ويقتضي ذلك 
فتح الط��رق الترابية على س��دة ترابية 
بعرض 8 امتار و اعلى من مس��توى مياه 
اله��ور الضحلة، ثم حتدل هذه الطبقات 
وت��رش بالنفط االس��ود املس��تخرج من 
االبار مباش��رة، ثم تخل��ط هذه الطبقة 
اخل��ام  والنف��ط  الصح��راء  رم��ال  م��ن 
بواسطة ) الكريدر ( وحتدل لتكون طبقة 
متماس��كة نوعا ما، وال تثير التراب عند 
مرور املركبات... غير ان��ه بعد فترة قررت 
الشركة واصدرت الينا التعليمات بإيقاف 
جميع االعمال في منطقة االهوار شمال 
حق��ول الزبير ونقل االعمال الهندس��ية 
املدنية واعمال انت��اج النفط الى حقول 
الرميلة في اجلهة الشمالية الغربية من 
حقول الزبير. وفي جلسة عشاء في احد 
االيام، ذك��ر لي زميلي مهن��دس النفط 
طارق ، وهو مهندس ش��اب المع في ادارة 
انتاج النف��ط، ان نفط االب��ار التجريبية  
ف��ي حقول الرميلة، ثبت انه من النوعية 
املتميزة ج��دا ) اخلفيف ( على عمق )11( 
الف ق��دم حتت االرض ، ول��ه من اخلواص 
اجليدة ما ميكن ان يش��غل احملرك مباشرة 
!. واستمرت اعمال الهندسة املدنية في 
جمي��ع حقول النفط في الزبير والرميلة 
ونهر عمر وسواها من املناطق النفطية. 
لقد كانت اعمال الشركة اعماال كبيرة 
يش��ارك فيه��ا املئ��ات من املهندس��ني 
واخلب��راء والفني��ني والعمال عل��ى مدار 
الس��اعة الس��تخراج النف��ط وضخ��ه 
باالنابي��ب الى مين��اء الفاو، وه��و امليناء 
الوحيد لتصدير النف��ط العراقي آنذاك. 
وكان عملي اجلديد هو توجيه تشييد دور 
احلي الس��كني في منطقة البرجس��ية 
في صح��راء الزبي��ر. ومن االعم��ال التي 
اجنزناها في تلك الفترة احواض السباحة 
في نادي البرجس��ية اجلدي��د ، واتذكر ان 
العم��ل في صب الكونكريت للمس��بح 
استمر الى صباح اليوم التالي، ولم يكن 
ف��ي املوقع تلف��ون الخبر زوجت��ي باالمر، 
فقد ع��دت في صباح الي��وم التالي بعد 
غي��اب نح��و ثالثني س��اعة ف��ي صحراء 
الزبير، وقد وج��دت زوجتي قلقة مذعورة 
لع��دم معرفته��ا س��بب غياب��ي . ومنذ 
تلك اللحظة قررت ه��ي عدم البقاء في 
البصرة والش��ركة مهما كان االمر. ولم 
تف��د معها مح��اوالت االقناع ب��أن االمر 
اس��تثنائي ، وطمأنته��ا ع��ن االس��باب 
والواج��ب. فاضطررت ال��ى حجز مقعد 
لها في الطائرة املغادرة الى بغداد عصرا. 
وفي املطار قبل مغ��ادرة الطائرة بدقائق 

قبلت مني العذر وتفهمت االمر.

هشام المدفعي
اعتادت الصباح الجديد ، انطالقًا من مبادئ أخالقيات المهنة أن تولي اهتمامًا كبيرًا لرموز العراق ورواده في مجاالت المعرفة والفكر واإلبداع 
، وممن أسهم في إغناء مسيرة العراق من خالل المنجز الوطني الذي ترك بصماته عبر سفر التاريخ ، لتكون شاهدًا على حجم العطاء الثري 

واالنتمائية العراقية .
واستعرضنا في أعداد سابقة العديد من الكتب والمذكرات التي تناولت شتى صنوف المعرفة والتخصص وفي مجاالت متنوعة ، بهدف أن 

نسهم في إيصال ما تحمله من أفكار ورؤى ، نعتقد أن فيها الكثير مما يمكن أن يحقق إضافات في إغناء المسيرة اإلنمائية للتجربة العراقية 
الجديدة .

 وبناًء على ذلك تبدأ الصباح الجديد بنشر فصول من كتاب المهندس المعماري الرائد هشام المدفعي ، تقديرًا واعتزازًا بهذا الجهد التوثيقي 
والعلمي في مجال الفن المعماري ، والذي شكل إضافة مهمة في مجال الهندسة العمرانية والبنائية وما يحيط بهما في تأريخ العراق .

الكتاب يقع في )670( صفحة من القطع الكبير، صدر حديثًا عن مطابع دار األديب في عمان-األردن، وموثق بعشرات الصور التأريخية.

نحو عراق جديد
سبعون عامًا من البناء واإلعمار

وقد اختارني أدور رسام من بين 
جميع المهندسين القدامى والجدد 
في أمانة العاصمة ألكون مسؤواًل 
عن المشروع في جانب الكرخ من 

محلة الجعيفر الى الكريمات. استمر 
المشروع ألشهر وكانت نتائجه جيدة 

هندسيا واجتماعيا

علمت من إدارة شركة نفط العراق أن 
هناك مجاال للعمل في شركة نفط 
البصرة وهي شقيقة شركة نفط 
العراق. فقدمت طلبي، وبعد عدة 

مقابالت وامتحانات، وافقت الشركة 
على تعييني بصفة مهندس متعاقد 

)STAFF(

سكني في دار استراحة )زبير- 2( صفوان على احلدود العراقية الكويتيةتهيئة اسس احدى محطات الضخ في معسكر  زبير1-

محطة كهرباء  زبير 1 بعد االجناز في حقول نفط الزبير وكانت من املشاريع التي أسهمت في 
إنشائها وال ازال احتفظ  بقداحة السكاير الهدية التذكارية للمناسبة

من املشاهدات اليومية في حقول النفط مشاهدة نيران احتراق النفط والدخان االسود من اآلبار 
التجريبية املكتشفة  او اثناء عزل الغاز عن النفط

الحلقة 7
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بغداد ـ الصباح الجديد: 

أق��ام قص��ر الثقاف��ة والفنون في 
البص��رة التاب��ع لدائ��رة العالقات 
أمس��ية  العام��ة،  الثقافي��ة 
رمضاني��ة بعن��وان )تصامي��م وال 
في األحالم(، بالتع��اون مع منتدى 
الثقاف��ة في البص��رة. حتدث فيها 
العراق��ي  املهن��دس االستش��اري 
الدكتور هاش��م املوسوي عن أهم 
التصامي��م املعماري��ة للعراقي��ة 
الراحلة زها حديد مع عرض فيلمني 

عن أهم أعمالها في العالم.
نح��ن معش��ر  املوس��وي:  وق��ال   
املعماريني، ندع��ي بأن العمارة هي 
الش��اهدة الوحيدة الصادقة على 
تاري��خ احلض��ارة واألماك��ن الت��ي 
يعي��ش فيها البش��ر، فه��ي تؤرخ 
حياته��م وعاداتهم وطقوس��هم 
ومتث��ل  معيش��تهم،  وأس��لوب 
العلمي��ة واإلنش��ائية  التقني��ات 
التي توصلوا إليها في تلك احلقب 

التاريخية.
كان  إذا  املوس��وي:  وأض��اف 
املعماري��ون طوال تب��دل احلضارات 
وتطورها، قد درس��وا أسرار الكون 
وتنوعاته، من خالل تراكم معرفي، 
وحللوا بواس��طة عل��وم عصرهم 
الفورمولوجي��ة متطلب��ات املكان 
العوام��ل  وتأثي��رات  والزم��ان، 
االجتماعية والسياسية والثقافية 
والدينية على مجتمعاتهم، وبذلك 
أبقوا عمائرهم كبصمات إبداعية 
وش��واهد عل��ى احلض��ارات الت��ي 
عاش��وها ولكن امرأة من ش��رقنا 
العرب��ي متكنت من اجتي��از عوائق 
كبرى في وجه أي امرأة س��بقتها 
البش��رية، فاستطاعت  تاريخ  في 
أن تنظ��ر بع��نٍي ُمتفحص��ة إل��ى 

املس��تقبل وعامله الرقمي، وتعانق 
واحلض��اري  الفيزيائ��ي  ُصبح��ه 
لتكت��ب تاري��خ العال��م املعماري 
احلديث املليء بال��دالالت والتمازج 

بني الفن والعلم الهندسي.
 وبني املوس��وي: توج��د إمبراطورة 
واحدة فقط في تاريخ البشرية من 
بني كل هؤالء األباطرة، احتلت كل 
قارات العالم من دون س��فك دماء. 
َدت، وشّيدت لها  وإجالالً لها َش��هِ
الدول من شرق املعمورة إلى غربها 
صروح��اً حضاري��ة، كان��ت تق��وم 

هي بنفس��ها بوض��ع تصاميمها. 
ُمش��يرًة إلى أّن ام��رأًة عراقية آتية 
من ب��الد ما ب��ني الرافدين، وضعت 
تصميماتها عل��ى خارطة العالم، 
وختمت ختمها واش��تهر اسمها 
لدى كل ش��عوب األرض، أكثر من 
اس��م أي قائد، أو ُمفّكر أو ش��اعر، 
أو فن��ان عراقي تعرفه الش��عوب، 
تلك هي املفكرة الفّذة واملعمارية 

العراقية، األسطورة، زهاء حديد.
وأوض��ح املوس��وي: أود الق��ول إن 
اإلمبراطورة عندما  استقبال هذه 

دُعي��ت إل��ى أثين��ا، وج��د منظمو 
ه��ذه  قاع��ات  أكب��ر  أن  الدع��وة 
الدول��ة العريق��ة لم تكن تس��ع 
اجلماهير املتعطش��ة للق��اء زهاء 
حديد. فأقي��م حفل اس��تقبالها 
ف��ي ملع��ب رياضي كبي��ر، لُتلقي 
فيه محاضراتها وبوجود شاش��ات 
الت��ي غّطت  الضخم��ة  الع��رض 
جوانب كل االس��تاد الرياضي وفي 
مقابل��ة تلفزيوني��ة له��ا، كان��ت 
تتح��دث عن الدع��وة التي تلقتها 
محاض��رة  إللق��اء  اليون��ان  م��ن 

للتعري��ف بفنها املعم��اري، ذكرت 
بأنني  قائل��ة: »كن��ت متوجس��ة 
ل��م أك��ن معروف��ة هن��اك، لكني 
تفاج��أت بأن الراغب��ني في حضور 
محاضرات��ي بل��غ اآلالف، مما أضطر 
منظمو احملاضرات إل��ى أن يعقدوا 
ذلك في ملعب لكرة القدم وكانت 
الشاش��ات الكبي��رة موزعة على 

أرجاء امللعب.
 وأشار املوس��وي: بدأ أول نبوغ لها 
عندم��ا أسس��ت م��ع جماعة من 
املعماريني حركة جديدة ُس��ميت 

آن��ذاك بالعم��ارة التفكيكية وهو 
اجت��اه ينط��وي عل��ى تعقي��ٍد عاٍل 
وهندسة غير منتظمة، كما أنها 
اس��تعملت احلديد في تصاميمها 
بحي��ث يتحمل درج��ات كبيرة من 
أحمال الشد والضغط مُتكنها من 
تنفيذ تشكيالت حرة وجريئة وقد 
ظهر هذا االجت��اه في عام )1971م( 
ويُع��د من أهم احل��ركات املعمارية 
التي ظهرت في القرن العش��رين. 
ويدع��و ه��ذا االجتاه بصف��ة عامة 
إل��ى هدم كل أس��س الهندس��ة 
اإلقليديسة )نس��بة إلى إقليدس، 
عال��م الرياضي��ات اليونان��ي(، من 
خالل تفكيك املنش��آت إلى أجزاء. 
ورغم االخت��الف والتناقض القائم 
بني رواد هذا االجتاه إال أنهم يتفقون 
ف��ي أم��ر جوه��ري وه��و االختالف 
ع��ن كل ما ه��و مأل��وف وتقليدي 
وفق��اً لتصني��ف جينك��ز لعمارة 
التفكيك، فإن أعم��ال زهاء حديد 
تقع ضمن االجت��اه البنائي احلديث 
(New Constructivism( وقد ارتبط 
هذا االجتاه أيضاً بأعمال رمي كوالس، 
وتتلخ��ص رؤيته��م للتفكيك في 
حت��دي اجلاذبية األرضي��ة من خالل 
اإلصرار على األسقف والكاميرات 
عل��ى  التأكي��د  م��ع  الطائ��رة. 
ديناميكي��ة التش��كيل، حتى أنه 
أطلق على أعمال زهاء حديد اسم 

)التجريد الديناميكي(.
 وتطرق في احملاضر إلى أهم اجلوائز 
الت��ي نالته��ا املعماري��ة الراحلة، 
واملراك��ز الت��ي تس��لمتها خ��الل 
العملية. وحضر  مس��يرة حياتها 
الن��دوة ع��دد كبي��ر م��ن مثقفي 
والفنان��ني  األدب��اء  م��ن  البص��رة 
األقس��ام  وطلب��ة  واألكادميي��ني 
املعمارية في جامعة البصرة وفي 

الكليات األهلية.

تحضن معرضًا ألشهر تصاميمها

البصرة تقيم أمسية عن المعمارية الراحلة »زها حديد»

املعمارية الراحلة زها حديد

سوق الغزل في بغداد »عدسة: زياد متي«لقطة

يلتقط صورًا وأنت ال تدري
كش��فت تقارير إخبارية عديدة ع��ن معلومات صادمة تتعلق 
باختراق ش��بكة التواصل االجتماعي “فيسبوك” خصوصية 
مس��تعمليها ، عن طريق التقاط صور سرية لهم من دون أن 

يدري الشخص بذلك.
وأشار اخلبراء إلى أن شبكة “فيسبوك” جلأت إلى ذلك التصرف، 
في س��بيل اختباره��ا لبراءة اخت��راع جديدة ميكنه��ا أن حتدد 
عواطف املس��تعملني على القصص التي يرونها على مواقع 

التواصل، بهدف ضبط احملتوى وفقاً ملشاعرهم.
وتعم��ل التقنية اجلدي��دة من خالل تصوير املش��ترك من دون 
إذنه عن طريق الكاميرا األمامية في هاتفه أو كاميرا حاسبه 

احملمول.
وتزعم “فيس��بوك” بأنها س��تقلل من خالل تلك التقنية من 
وتيرة احملتوى، الذي يس��تجيب له املش��تركون بصورة سلبية، 

وتغذيتهم باحملتوى الذي يستجيب الناس له بنحو إيجابي.

توفر خرائط الكوارث للمنظمات اإلغاثية
شرعت منصة التواصل االجتماعي فيس بوك بتنفيذ مبادرة 
جديدة من ش��أنها تزوي��د املنظمات اإلغاثي��ة ببيانات املوقع 
للمش��تركني في املناطق املتضررة مث��ل األماكن التي يعمل 
فيها األش��خاص على حتديد أنهم آمنني وامل��كان الذي هربوا 
من��ه، حيث متتل��ك املنصة إمكانيات هائل��ة فيما يخص هذا 

النوع من التتبع.
وتطرح هذه املبادرة أس��ئلة ال مفر م��ن اإلجابة عنها حول ما 
ميكن للش��ركة القيام ب��ه مع هذه البيان��ات، ووصفت مولي 
جاكمان مديرة أبحاث السياس��ة العام��ة في فيس بوك عبر 
تدوينه نش��رتها فكرة خرائط الكوارث اجلديدة التي سيجري 
توفيره��ا ملنظمات إغاثية مثل اليونيس��ف والصليب األحمر 

الدولي والهالل األحمر وبرنامج األغذية العاملي.

تسبب بحصول باكستاني على حكم االعدام
تس��ببت منص��ة التواص��ل االجتماعي فيس ب��وك بحصول 
املواطن الباكس��تاني تيمور رض��ا البالغ من العم��ر 30 عاماً 
عل��ى حكم باإلعدام قبل عدة أي��ام، في حادثة تعد األولى من 
نوعها حيث يحاكم شخص ضمن محكمة قانونية رسمية 
ويحص��ل عل��ى حكم االعدام بس��بب ما كتبه ونش��ره على 

وسائل التواصل االجتماعي.
وكان��ت محكم��ة مكافحة االرهاب في مدين��ة بهاوالبور قد 
حكم��ت على تيم��ور باإلعدام بع��د ادانته بنش��ر تصريحات 
وتعليق��ات خاطئة عبر حس��ابه على الش��بكة االجتماعية 

فيس بوك حول النبي محمد وزوجاته وغيرهم.
وبحس��ب محللني فإن حلظ��ة اعدامه س��تكون حلظة فارقة 
ج��داً وتوضح فق��دان املش��تركني إلمكانية الس��يطرة على 
وس��ائل التواصل االجتماعي إلى األبد وحتولها إلى يد احملامني 

والسياسيني.
ويعد ه��ذا احلكم احلادثة األب��رز حالياً ضمن احلملة واس��عة 
النط��اق التي تش��نها احلكومة الباكس��تانية ضد املعارضة 
املتواج��دة ف��ي الب��الد وم��ا تنش��ره عل��ى وس��ائل التواصل 

االجتماعي.
وبنص قانون باكستان املناهض للكفر على مثل هذه االجراءات 
القانونية الواجبة ضم��ن احملاكمات، إال أن حاالت االعدام نادراً 
ما كانت حتدث، وقد أثار املدافعون عن حقوق اإلنس��ان مخاوف 
من إمكانية إس��اءة استعمال القانون واستعماله في حاالت 

الشغب.
ويعد ه��ذا احلكم أول حكم باإلعدام في باكس��تان تس��تند 
وقائعه على ما مت نشره على موقع التواصل االجتماعي فيس 
بوك، حيث صرح ش��قيق تيمور أن شقيقه انغمس في نقاش 

طائفي على فيس بوك.

من الظواهر االجتماعية التي ظهرت في نهايات 
العهد امللكي واس��تمرت ال��ى العهد اجلمهوري 
هي ظاهرة حس��ون األميركي ، واس��مه حسون 
كاظم عيسى الذي ولد سنة١٩٢٩  وتوفى سنة 
١٩٨٥ ،وه��و وان كان  ظرفه وش��كله ومالبس��ه  
وتصرف��ه يعد غير مألوف وم��ن العجيب الغريب 
ولكن اندفاعه في مش��روعه احلضاري اجلديد بدأ 
يفقد بريقه في س��بعينات القرن العش��رين في 
حني اننا كنا نشاهدِه مبالبسه الغريبة االميركية 
التي يشتريها من افضل محالت بغداد وهي اوروز 
دي باگ  ومحالت حسو اخوان وقسم اخر يجلبه 
االطب��اء الذين يس��افرون الى اخل��ارج فيكلفهم 
حينا ومن دون تكليف حينا اخر ومالبسه الطاقم 
االميركي الذي من لوازمها في ذلك الوقت واعني 
الشفقة  حيث يتشبه باملمثلني االميركيني من 
جيم��س دي��ن وكاري كوب��ر  وكالرك كيبل حيث 
نتعم��د مشاكس��ته فيقول ان فيل��م ذهب مع 

الريح لن يتكرر وفعال لم تنتج هوليوودَ مثاله .
وكان ميقت االفالم العربية ويقول مجنون من يرى 
عنتر وعبل��ة وقد تعرفت عليه في املستش��فى 
احلكوم��ي مستش��فى اجمليدي��ة م��كان مدينة 
الطب احلالي��ة ووزارة الصحة ودائًما يترحم على 

الس��لطان عب��د اجمليد ال��ذي بن��ى اجمليدية حيث 
يعم��ل كمم��رض ويس��لك طريق��اً  واح��داً من 
االعظمية الى الكس��رة الى باب املعظم وشارع 
الرشيد وشارع السعدون ال يبدي التحية الي فرد 
وغالًبا م��ا يرافقه كلب ، اذ يقول ان من متممات 
القيافة وجود كلب ونادراً ما يركب الس��يارة وإذا 
ركب ومعٌه كلبه يقطع تذكرة له وتذكرة لكلبه 
وال يبال��ي برد فع��ل االخرين ع��ن الكلب وحصل 
مرة ان متت دعوته حلفلة في الس��فارة االميركية  
م��ن احد االصدق��اء لكنه رفض ذلك ب��أدب وقال 
: ان��ا بعيد عن السياس��ة والسياس��يني واحلى 
م��ا فيِه عندم��ا يرط��ن باللغ��ة االجنليزية حيث 
يتن��در ويقول ) بوي( ولد ونحن نع��د  العامل في 
محالت املش��روبات ) بوي( اليضحك اطالًقا ال بل 
ال يتبس��م قلي��ل الكالم جدا ول��وال  معرفتي به 

وليس صداقتي ال يجيبني .
وكان  وصول��ه ال��ى مح��ل كي��ت كات  لتن��اول 
الدوندرمة في الباب الش��رقي وعنًد وصوله الى 
محل ابو يونان لتناول لفة همبركر بعد س��احة 
كهرمانة في ش��ارع الس��عدون احيانً��ا ملا تكلم 
اطالق��اً اذ يكتفي بالس��كوت وعدم ال��رد وعلى 
خالف ش��باب تلك الفترة فأنه ال يتناول املشروب 

وال يدخ��ل ش��ارع اب��ي ن��واس مطلق��اً بس��بب 
وج��ود محال الش��رب وقتها ولم يدخل س��ينما 
االعظمية على قربها من س��كناه ويقول االفالم 
قدمي��ة وفعالً اذ كان ال يع��د االفالم الهندية التي 
تعرضه��ا واف��الم هرقل املش��هورة ع��ن االغريق 
ويتمي��زا ضافة الى مالبس��ه املزركش��ة باحلذاء 
من ن��وع) چمچم( ذلك احلذاء ال��ذي كان مفضاًل 
لدى الش��باب في تلك الفت��رة وكان يحرص على 
متابعة مج��الت االزياء اذ نراه في مكتبة مكنزي 
ومكتب��ة كورونيت باحًثاً عن ه��ذه اجملالت ، ألنها 
اجلهات االشهر في استيراد هذا النوع من اجملالت 
وهو زكي النفس فال يقبل من اي ش��خص هدية 
حتى ولو كانت مجلة او قميص مزركش او حذاء 
وال��ى االن اتذكر ان صادق محقق صاحب محالت 
االحذية املشهورة في ش��ارع الرشيد اهداه احد 
االحذية لكنه رفضه وحصل مرة ان اس��تضافه 
تلفزي��ون بغداد فأظهر فلس��فته في هذه االمور 
وقيمه العلي��ا رحمه اهلل فقد توفي الذي نعرفه 
وليس الصديق  بعلة القلب وسالما عليه عندما 
تق��ول ل��ه الس��الم او صب��اح اخلير وه��و يجيبنا 
باإلجنلي��زي » ك��د مورننك » .هذا ول��م تلد بغداد 

مثياًل لٌه.

حسون البغدادي الملقب بحسون األميركي
طارق حرب

تراثيات

بغداد - الصباح الجديد: 
لب��ت الفنان��ة فري��دة، قارئ��ة املقام 
العراق��ي، دع��وة مدي��ر ع��ام دائ��رة 
فالح  العام��ة  الثقافي��ة  العالق��ات 
حسن شاكر التي وجهها قبل فترة 
مكتبه،متحدثة  في  ليس��تضيفها 
ع��ن جناحها ف��ي إقام��ة العديد من 
حف��الت املقام خارج العراق، لتعريف 
العال��م بأه��م نوع من أن��واع الغناء 

العراق��ي، خاص��ة وإنها تع��د اليوم 
الفنان��ة الوحي��دة والرائ��دة في هذا 

اجملال.
مت تناول ع��دة مواضيع طرحها املدير 
العام فالح حس��ن ش��اكر، وأهمها 
دراسة مشروع توثيق املقام العراقي 
لتطلع عليه األجيال القادمة، ويأتي 
هذا املشروع بالتعاون مع )مؤسسة 
املق��ام العراقي( الت��ي يديرها زوجها 

الفنان محمد حسني كمر، حيث كان 
لهذه املؤسسة الدور الكبير في نشر 
املقام العراقي عاملًيا، وانتشار العديد 
من الفنان��ني األكادميي��ني العراقيني 
املغتربني، واآلالت املوسيقية التراثية 
املصاحب��ة لق��راء املق��ام العراق��ي، 
كما كان لهذه املؤسس��ة الدور في 
توثيق ونشر وتعليم موسيقى املقام 

العراقي في أوروبا والعالم. 

م��ن جان��ب آخ��ر، مت االتف��اق خ��الل 
الزي��ارة على تقدمي أمس��ية بغدادية 
خاصة دعًما النتصارات جيشنا على 
اإلرهاب وهم يحررون املدن واحملافظات 

من داعش.
وكذل��ك إقام��ة حفل، قريًب��ا، خاصاً 
للجمه��ور احمل��ب للمق��ام العراقي 

وستكون في إحدى قاعات بغداد.
وعن تسجيل املقام العراقي حدثتنا 

إميان عبد الوهاب مسؤولة املنظمات 
الثقافي��ة وخبي��رة الت��راث العراقي 
غير املادي: إننا بصدد تسجيل املقام 
العراقي على الئحة اليونسكو منذ 
عام 2009، وأخذت على عاتقي توثيق 

كل ما يخص هذا التسجيل.
وم��ن اجلدير بالذك��ر إن املعايير التي 
مت تس��جيلها عام 2009 تغيرت عام 
2010، لذل��ك التقي��ت م��ع الفن��ان 

محم��د حس��ني كم��ر خ��الل إحدى 
زيارات��ه إل��ى الع��راق والت��ي خ��ص 
فيها زيارة مدير ع��ام دائرة العالقات 
الثقافية، ليزودنا مبعلومات شفاهية، 
واس��تطعت باالعتم��اد عليه��ا من 
احلص��ول عل��ى وثائق تخ��ص املقام 
العراق��ي، لتك��ون لدائ��رة العالقات 
الثقافية خزي��ن وثائقي ومعلوماتي 

ثري لكل ما يخص املقام العراقي.

فنانة المقام العراقي فريدة في ضيافة دائرة العالقات الثقافية

الجوزاءالثورالحمل

الميزاناألسدالسرطان

القوسالعقربالعذراء

مس��اعدتك لبعض األش��خاص قد تك��ون بدون 
مقاب��ل وه��ذا ل��ن يك��ون لصاحلك. قد يس��تغل 
البعض طيبة قلبك فكن حذرا، ولكن هذا ال يعني 
أن تكون أنانيا. اهتمامك بشؤون األسرة يجعلهم 

يشعرون أنهم ال ميكنهم العيش بدونك.

لديك العديد من األمور يجب أن تنتهي منها 
اليوم، ولك��ن ما أن ينتهي أم��ر حتى تتفاجأ 
بأم��ر آخر. ي��وم مره��ق بعض الش��يء لكن 
بس��متك لن تختفي ، فأنت تش��عر بالراحة 

نفسيا. 

إذا كان من حولك واث��ق أنك قادر على موجهة 
أي حتدي��ات، فيحب أن تعطي نفس��ك الفرصة 
الكافي��ة الس��تغالل ه��ذه القدرات؟ ابتس��م 
وتفائل دائما. ثق في نفس��ك وف��ي قدراتك وال 
تظهر ضعفك للخصم مهما كانت الظروف.

أن��ت اليوم ال تس��تطيع حتدي��د وجهتك إلى 
أين، وماذا س��وف تفع��ل، الكثير م��ن األمور 
حت��دث حولك، مم��ا يجعلك تش��عر بأنك تائه 
وخصوصا ف��ي فترة الظهيرة، ل��ذا انتبه وال 

تتخذ أي قرار. 

انته��ت فت��رة املعاناة الت��ي أملت بك ف��ي الفترة 
املاضية، وها أنت تسترجع قوتك هذا اليوم وحتاول 
حل بعض املش��اكل العالقة ف��ي فترة الصباح.
املس��اء هادئ بعض الش��يء، فتفك��ر في القيام 

بزيارات عائلية لم تقم بها منذ وقت طويل.

تش��عر بقليل من امللل بسبب سير األحداث 
بشكل عادي دون حدوث أي تغييرات. شعورك 
بامللل يجعلك ال تس��أل وال تهتم بأي ش��يء. 
تضطر إلى فتح بعض املوضوعات الش��ائكة 

هذا املساء مع الشريك.

تستمتع اليوم بشعورك بالرضا عن نفسك. 
احتفل ولكن دون مبالغة! لديك غدا العديد 
م��ن امله��ام واألعم��ال الش��اقة، فح��اول أن 
تستريح بقدر اإلمكان اليوم. على الرغم من 

أن يومك هادئ وخال من أي مشاكل.

كل م��ا تفعله اليوم س��يكون لصاحل��ك، ال تخف 
ب��ل تقدم س��واء ف��ي العم��ل أو في املن��زل، احلظ 
إل��ى جانب��ك اليوم ويدعم��ك بكل قوة. س��تتخذ 
قرارات مهمة تغير حياتك العاطفية. في املس��اء، 
ستستمتع بجلسة مع األصدقاء في مكان هادئ.

انتبه في العمل واحذر من الوقوع في اخلطأ، 
وخصوصا إذا كنت محاسبا أو إن كان عملك 
له عالقة باملال، وحتديدا في فترة الظهر. فترة 
املس��اء ممتازة جدا للتقرب للحبيب أو شريك 

حياتك.

تزيد ضغوطك النفس��ية، وخصوصا في فترة 
الظهي��رة فاحت��رس مما ق��د تقول��ه أو تفعله، 
ففكر جيدا ألن أي شيء قد يحسب ضدك. في 
املساء، ينقذك أحد أصدقائك من امللل بدعوته 

لك للخروج لكن مزاجك لن يتحسن.

يوم ع��ادي ي��ا مول��ود الدل��و، وه��ادئ بعض 
الش��يء، فليس��ت هنالك أح��داث مميزة في 
الصباح والظهيرة، قد تتعرض الستفزاز من 
أحد األش��خاص الذين يعملون معك، لكنك 

سوف تسيطر على أعصابك.

الدلو الحوتالجدي

يجب أن تركز على املهام الضرورية التي يجب 
أن تق��وم بها اليوم. قم بعمل صيانة لبعض 
األجهزة املتوقف��ة عن العمل في منزلك. إذا 
ح��اول أحد األصدقاء تغيير وجهة نظرك في 

قضية ما، ال تتخل عن وجهة نظرك أبدا.

حظك اليـوم
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1. قائم في الليل o حب شديد

2. تتك��ون م��ن اس��كتلندا واجنلت��را 
وويلز

3. سكني o القمر وقت اكتماله
4. طي��ر خرافي o بني جبلني )مبعثرة( 

o صفار
5. عاصمة رومانيا
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8. أتباع
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لتحقيق الفوز

6. حيوان منقرض
7. جتب��ر وتكب��ر وظلم o اس��م مب��دأ في 

الرياضيات )للقوة( o قال كالما صريحا
8. موسيقى اميركية o تلف في دائرة

 o عملة اليابان o 9. سائل حي أحمر اللون
نصف سوشي
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عاقل لألشياء حوله
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باريس ـ وكاالت:
لعبت تقني��ة الفيدي��و، دورًا مهما 
في املباراة الودي��ة التي جمعت بني 
فرنس��ا وإجنلت��را مس��اء اول امس، 
فرنس��ا  منتخ��ب  بف��وز  وانته��ت 
نظي��ره  عل��ى  العب��ني(  )بعش��رة 
اإلجنلي��زي بنتيج��ة )3-2(.. وحص��ل 
املنتخب اإلجنليزي عل��ى ركلة جزاء 
في الشوط الثاني، إثر عرقلة رافائيل 
فاران، لديلي ألي في منطقة اجلزاء، 
ليع��ادل منتخ��ب األس��ود الثالث��ة 

نتيجة املباراة بهدفني لكل فريق.
وق��ام احلكم اإليطالي دافيد ماس��ا 
باحتس��اب ركلة جزاء مباشرة بعد 
العرقل��ة، إال أن��ه طلب مس��اعدة 
تقنية الفيديو ملش��اهدة احلالة مرة 
أخ��رى، واحلكم على تص��رف مدافع 

ريال مدريد.
وفور مش��اهدته للحال��ة مرة أخرى 
قام احلكم اإليطالي بإظهار البطاقة 

احلمراء لالعب الدولي الفرنسي.
وبرغم أن املنتخب الفرنس��ي لعب 

بعش��رة العبني من��ذ الدقيقة 47، 
إال أن��ه متكن في النهاي��ة من الفوز 
باملباراة، وتس��جيل ه��دف ثالث عن 
طري��ق عقم��ان دميبيل��ي مهاج��م 

بوروسيا دورمتوند.

نيويورك ـ وكاالت:
توج غول��دن س��تايت ووري��رز بطال 
األميرك��ي  الس��لة  ك��رة  ل��دوري 
للمحترف��ني للم��رة اخلامس��ة في 
عل��ى كليفالند  بتقدم��ه  تاريخ��ه 
كافالييرز بطل املوسم املاضي 1-4 
إثر فوزه عليه أول أمس 129-120 في 

املباراة اخلامسة من الدور النهائي.
وكان غول��دن س��تايت بط��ل 2015 
ووصي��ف 2016 ف��از ف��ي املباري��ات 
113-91 و113-132  الث��الث األول��ى 
كليفالن��د  قل��ص  ث��م  و113-118، 
الف��ارق بفوزه ف��ي املب��اراة الرابعة 
)حقق  مبنافس��ه  137-116، ملحقاً 
أفضل س��جل في ال��دوري املنتظم 
مع 67 فوزاً و15 خس��ارة( اخلس��ارة 
األول��ى ف��ي األدوار اإلقصائية »بالي 

أوف« بعد 15 انتصاراً متتالياً.
ويح��رز اللقب الفريق الذي يس��بق 
منافسه إلى حتقيق أربعة انتصارات 
في سلس��لة م��ن س��بع مباريات.. 
األدوار  س��تايت  غول��دن  وأنه��ى 
النهائي��ة بأفضل رصي��د في تاريخ 
البطول��ة بواق��ع 16 فوزاً وخس��ارة 
واحدة، في طريقه إلى لقبه اخلامس 
بعد أع��وام 1947 و1956 )كان مقره 

في فيالدلفيا( و1975 و2015.
وهذا النهائي الثال��ث على التوالي 
بني الفريقني. فأحرز غولدن ستايت 
اللقب ف��ي 2015، ورد كليفالند في 
العام املاضي عندما قلب تأخره في 
النهائ��ي 1-3، إلى فوز 4-3، في إجناز 

غير مسبوق.
وتألق كيفن دورانت جنم ووريرز الذي 

أحرز اللقب األول في مس��يرته بعد 
أن انضم إلى الفريق من أوكالهوما 
س��يتي ثاندر في متوز املاضي واختير 
أوف،  الب��الي  ف��ي  الع��ب  أفض��ل 
بتس��جيله 39 نقطة، وأضاف إليها 

5 متابعات و7 متريرات حاسمة.
وب��ات دوران��ت أول العب ف��ي تاريخ 
البطولة يسجل أكثر من 30 نقطة 
في خمس مباريات متتالية في الدور 
النهائي من��ذ أن فعل ذلك العمالق 

شاكيل أونيل في 2000.
وبرز في صفوف ووريرز أيضاً ستيفن 
ك��وري بتس��جيله 34 نقط��ة م��ع 
6 متابع��ات و10 متري��رات حاس��مة، 
وأندري إيغوداال بتسجيل 20 نقطة، 
ولعب دراميوند غرين دوراً دفاعياً بارزاً 

بالتقاط 12 متابعة.
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العواصم ـ وكاالت:

املقبل، منافسات  الس��بت  تنطلق 
الت��ي  الق��ارات،  كأس  بطول��ة 
تستضيفها روسيا، حتى الثاني من 

متوز املقبل مبشاركة 8 منتخبات.
وميث��ل املنتخ��ب الكاميرون��ي، قارة 
أفريقي��ا في البطول��ة، بعدما أحرز 
لقب الكان، هذا العام باجلابون، بعد 
الفوز على مصر في املباراة النهائية 
2-1.. وستس��جل الكامي��رون ف��ي 
النسخة املقبلة، ثالث مشاركاتها 
ف��ي كأس الق��ارات، لتصب��ح أكثر 
ف��ي  يظه��ر  أفريق��ي  منتخ��ب 

البطولة.
وأوقعت القرعة، منتخب الكاميرون، 
وس��يبدأ  الثاني��ة،  اجملموع��ة  ف��ي 
مواجهاته ي��وم 18 حزيران مبواجهة 
تش��يلي، ثم يلعب مع أستراليا في 
22 من الشهر نفسه، قبل أن ينهي 

الدور األول بلقاء ناري مع أملانيا.
النس��خة  الكامي��رون في  وحتم��ل 
اجلدي��دة، آمال القارة الس��مراء، في 
حتقي��ق إجن��از جديد، رغ��م صعوبة 

اجملموعة.
الكاميرون��ي  املنتخ��ب  س��جل 
مش��اركتني من قبل في النهائيات، 
األولى كانت في نسخة 2001، التي 
أقيم��ت ف��ي كوري��ا والياب��ان، وودع 
البطول��ة م��ن ال��دور األول، بعدما 
احت��ل املرك��ز الثالث ف��ي اجملموعة 
3 نق��اط، خل��ف  الثاني��ة برصي��د 
منتخ��ب الياب��ان املتص��در بس��بع 
نقاط ، والبرازي��ل الوصيف بخمس 

نقاط.
وجاء الظه��ور الثاني لألس��ود غير 
املروض��ة في النس��خة التالية، في 
عام 2003 بفرنس��ا، والتي شهدت 

صناعة تاريخ أفريقيا في البطولة.
وبدأ املنتخب الكاميروني مش��واره 
مبواجه��ة البرازيل، وحق��ق مفاجأة 
مدوي��ة بعدم��ا جنح ف��ي قهر جنوم 
الس��امبا به��دف نظيف، س��جله 

النجم الكبير صامويل إيتو.
وحقق��ت الكاميرون فوزه��ا الثاني 
على التوال��ي على حس��اب تركيا، 
به��دف نظيف، قب��ل أن تتعادل في 

اجلولة الثالثة س��لبيا م��ع الواليات 
املتحدة األمريكية.

وجنحت الكاميرون في التأهل للدور 
النهائي، مسجلة اإلجناز األكبر لها 
وللقارة السمراء في البطولة، قبل 

أن تخسر 0-1 أمام فرنسا.
الكاميرون��ي  املنتخ��ب  يخ��وض 
مكتمل��ة،  بقائم��ة  البطول��ة 
باستثناء غياب املدافع أويوجنو، بعد 

تعرضه إلصابة خطيرة في الركبة، 
خالل مب��اراة املغرب ف��ي تصفيات 
انته��ت  والت��ي  أفريقي��ا،  أمم  كأس 
بف��وز الكاميرون بهدف نظيف، يوم 

السبت املاضي.
وس��تكون األنظ��ار موجه��ة صوب 
باس��وجوج،  كريس��تيان  الالع��ب 
الذي خط��ف األضواء في كأس األمم 
األفريقي��ة األخيرة، وجن��ح في قيادة 

منتخب بالده للقب.
يق��ود املنتخ��ب األفريق��ي، امل��درب 
اخملض��رم البلجيكي هوج��و بروس، 
املدافع السابق في صفوف أندرخلت 
وكلوب بروج، والذي تولي مسؤولية 
الفريقني كمدرب، إضافة لطرابزون 

سبور التركي.
الكاميروني  املنتخ��ب  ب��روس،  وقاد 
ف��ي أوائ��ل ع��ام 2016، وراهن على 

أمث��ال  الكبي��رة  األس��ماء  بع��ض 
بنجامني موكاندجو، فينس��نت أبو 
بكر ونيكوالس نكونو، ولكنه عمل 
أيضا على جتدي��د اجملموعة، وأقحم 
العديد من الالعب��ني ألول مرة على 
غرار كريس��تيان باسوجوج، وأدولف 
تييكو، ومايكل جنادو جنادجوي. ومييل 
بروس، إلى اللعب الهجومي، ويجيد 

الضغط على املنافسني.
من جان��ب اخر، انضم كريس��تيانو 
رونالدو، وأندريه س��يلفا، امس، إلى 
تدري��ب املنتخ��ب البرتغال��ي، ف��ي 
الرياضية بضواحي  أوي��راس  مدينة 
للمشاركة في  لشبونة، استعدادا 

كأس القارات.
وبع��ودة رونال��دو، ال��ذي مت��رن أمس 
بقاعة التدريبات الرياضية، وسيلفا، 
احلاص��ل عل��ى إذن إلمت��ام صفق��ة 
انتقاله إلى ميالن اإليطالي، لم يغب 
عن جلس��ة اليوم سوى العبني من 
قائمة ال��� 23 العبا، الذين اختارهم 
امل��درب فرنان��دو س��انتوس، وهم��ا 
بيبي وسيدريك سواريس  املدافعان 
اللذان يعانيان من مشكالت بدنية.

وأجرى بيبي وسواريس جلسة مران، 
بعيدا عن تدريب الفريق، ومن املقرر 
أن يس��افران غدا األربعاء إلى روسيا 

مع باقي العبي »الدروع اخلمسة«.
املنتخ��ب  يت��درب  أن  املق��رر  وم��ن 
البرتغالي صباح األربعاء، في املدينة 
الرياضية في أوي��راس، ويتوجه بعد 
ذلك إلى روسيا، حيث تقام مباريات 
كأس الق��ارات بداي��ة من الس��بت 

املقبل.
وتس��تهل البرتغ��ال األح��د املقبل، 
أولى مبارياته��ا بكأس القارات أمام 
املكس��يك، ف��ي إط��ار منافس��ات 
اجملموع��ة األولى، الت��ي تضم أيضا 

روسيا ونيوزيلندا.

رونالدو ينضم لتدريبات البرتغال تحضيرًا للمنافسات

الكاميرون تحاول استعادة أمجاد الماضي في كأس القارات

فرحة كاميرونية

فاران

زيوريخ ـ وكاالت:
أكد السويسري جياني إنفانتينو رئيس االحتاد 
الدولي لكرة القدم أنه ال يش��عر بالقلق على 
مس��تقبل كأس العالم املقررة تنظيمها في 
قط��ر ع��ام 2022.. وأوضح رئي��س الفيفا في 
مقابلة حصرية مع صحيفة لوماتان دميونش 
السويس��رية أنه غي��ر قلق و يتاب��ع باهتمام 
األوض��اع السياس��ية الراهن��ة ف��ي اخللي��ج 

العربي«.
وق��ال إنفانتينو: »ان الدور األساس��ي للفيفا 
هو االهتمام بشؤون كرة القدم وليس باألمور 
السياسية..«.وأش��ار السويس��ري إل��ى أن��ه 
يراقب التط��ورات ولديه اتص��االت منتظمة 
مع الس��لطات القطرية واللجن��ة املنظمة 

للمونديال.

سيدني ـ وكاالت:
حق��ق املنتخب البرازيلي ف��وزاً كبيراً برباعية 
نظيف��ة على مضيفه األس��ترالي، اول امس، 
في املباراة الدولية الودية التي جمعت بينهما 

في مدينة ملبورن.
وجاءت رباعية املنتخ��ب البرازيلي عبر دييغو 
س��وزا في مناس��بتني )1 و90( وتياغو سيلفا 

62 وتايسون بارسيلوس 75.
ويس��تعد املنتخب األسترالي للمشاركة في 
بطول��ة كأس القارات بروس��يا والتي تنطلق 
ي��وم 17 حزيران اجل��اري، حي��ث ينافس ضمن 
اجملموع��ة الثاني��ة إلى جانب تش��يلي وأملانيا 

والكاميرون.

الدوحة ـ وكاالت:
أعل��ن األورجويان��ي خورخ��ي فوس��اتي املدير 
الفن��ي للمنتخ��ب القط��ري لك��رة الق��دم 
اس��تقالته م��ن تدريب العناب��ي، وذلك خالل 
املؤمت��ر الصحفي الذي عقد مس��اء أول أمس 
عقب مباراة قط��ر وكوريا اجلنوبية في اجلولة 
الثامن��ة م��ن اجملموع��ة األول��ى بالتصفيات 
اآلس��يوية املؤهل��ة ل��كأس العالم بروس��يا 
2018.. وكان��ت املباراة انته��ت بفوز املنتخب 

القطري بثالثة أهداف مقابل هدفني.
وتولى فوساتي تدريب املنتخب القطري قبل 
نحو عام، بعدما تده��ورت نتائج العنابي في 
التصفيات اآلس��يوية مع املدرب األورجوياني 

كارينيو.

»الفيفا« ال يقلق من 
تنظيم قطر للمونديال

البرازيل تهزم 
أستراليا برباعية وديًا

فوساتي يعلن استقالته 
غولدن ستايت يتّوج بطاًل للـ  NBAفاران أحدث ضحايا تقنية الفيديومن تدريب قطر



بغداد ـ الصباح الجديد:
تش��هد مباراة كالسيكو العراق بني 
ال��زوراء والقوة اجلوية ضمن املباريات 
املؤجل��ة م��ن ال��دوري املمت��از التي 
الدولي  الش��عب  يضفه��ا ملع��ب 
مس��اء االحد املقب��ل، اعتزال احلكم 
الدولي لؤي صبحي رس��مياً ووداعه 
املالع��ب بعد مس��يرة طويلة حامالً 
رايته بثق��ة محلي��ا وخارجيا، حيث 
حصلت موافقة االحتاد املركزي لكرة 
القدم، ان يكون لصبحي مش��اركة 
في املب��اراة اجلماهيرية من اجل وداع 
يليق مب��ا قدمه في مس��يرة طويلة 

تكللت بالتميز.
وكان االحت��اد اآلس��يوي من��ح ل��ؤي 
صبحي مؤخ��راً درع االبداع ملا قدمه 
من مس��تويات فنية عالية في اثناء 
مشاركته في املباريات ضمن قائمة 
نخبة آسيا، حيث اشترك صبحي في 
إدارة العديد من املباريات التي اقيمت 
عل��ى صعي��د تصفي��ات املوندي��ال 
واألوملبياد ودوري أبطال آس��يا وكأس 
االحتاد القاري، وبطوالت عربية اخرى. 
وم��ن بني ابرز املهم��ات التي حضرت 
فيها راية لؤي صبحي، أوملبياد بكني 
عام 2008، فضالً على املشاركة في 
نهائيات ش��باب آسيا في البطوالت 
التي ضيفته��ا دول الصني واإلمارات 
والهن��د، وكان ضمن طواقم حتكيم 
مباريات بطول��ة األندية العربية في 
تون��س عام 2005،  كما اش��ترك في 
إدارة نهائ��ي آس��يا ع��ام 2006 ف��ي 
س��نغافورة التي شهدت مواجدهة  

منتخبي كوريا الش��مالية واليابان، 
حيث فاز االخير باربعة أهداف مقابل 

هدفني للشمشون.
مرش��حاً  صبح��ي  كان  فيم��ا 
مباري��ات  قي��ادة  ف��ي  للمش��اركة 
مونديال جنوب أفريقي��ا عام 2010، 
بي��د أن ق��رار إيقاف نش��اطات احتاد 
الكرة وقتها من احلكومة العراقية، 
ليت��م  حمل��ه  حتقيق��ه  دون  ح��ال 
ترش��يح اإلمارات��ي صال��ح املرزوقي 
بديالً عنه ليش��ترك ف��ي النهائيات 
التي توج بلقبها املنتخب اإلسباني 
الهولن��دي  عل��ى حس��اب نظي��ره 
بهدف أندريس أنييستا في الدقيقة 
116، وتع��د تلك غصة يتذكرها لؤي 

صبحي باستمرار.
يش��ار إل��ى ان احلك��م الدول��ي لؤي 
صبحي، تولد 1970/9/20، بكلوريوس 

تربي��ة رياضية / جامعة بغداد/ الذي 
ق��رر االعتزال بس��بب االصابة، ميلك 
ف��ي جعبته نحو 220 مب��اراة دولية 
في شتى املنافس��ات اخلارجية عل، 
ه��و جن��ل الدول��ي الراح��ل صبحي 
أدي��ب، كان العباً في أندي��ة الدرجة 
التحكي��م  اختي��اره  قب��ل  االول��ى 
ميدان��اً للتأل��ق، ففي الع��ام 1993 
نال ش��ارة الدرج��ة االولى ثم اصبح 
في عداد احل��كام الدوليني في العام 
2003 قب��ل ان يصن��ف ضمن حكام 
النخبة للقارة االس��يوية، في العام 
2009 اختير افضل حكم مس��اعد 
في القارة، وش��قيقه الراحل شاكر 
صبح��ي، فيما، ول��ده، محمد واحداً 
من احلكام الش��باب الواعدين الذين 
يواصل��ون مس��يرة التحكيم ضمن 

طواقم الدرجة األولى.

مع الحدث
فالح الناصر

falahalnasser@yahoo.com
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النبض ما زال موجودًا
قدم منتخبنا الوطني أول أمس، مستوى فنياً جيداً 
في مباراته امام اليابان في تصفيات آس��يا املؤهلة 
إلى املونديال، اثبت ان النبض ما زال يدب في جسده، 
بعد وداعه املبكر للمنافس��ة املؤهل��ة إلى نهائيات 

كأس العالم في روسيا 2018.
وبرغم ان الكومبيوتر الياباني، تراجع فنياً هو االخر، 
ول��م يعد ذلك املنتخب البعبع بالنس��بة ملنتخبات 
الق��ارة اآلس��يوية، اال ان مالكن��ا التدريب��ي اجلديد 
والعبونا شعروا باملسؤولية الكبيرة والتأريخية، في 
ان يخرجوا من موقعه ب��اس في إيران بنتيجة تعيد 

لهم االعتبار في ماراثون التصفيات.
بالتأكي��د، فان نتيجة التعادل به��دف ملثله، وقبلها 
تع��ادل الوطني ام��ام كوريا اجلنوبية ف��ي ودية رأس 
اخليمة باإلمارات، والفوز ال��ودي في كرنفال البصرة 
على األردن، فان هذه النتائج تسهم في دفع منتخبنا 

الوطني إلى امام في قائمة تصنيف الفيفا.
وس��نترقب ايض��اً، تق��دمي الالعبني ملس��توى افضل 
واخل��روج بنتائج ايجابية ف��ي املواجهتني املتبقيتني 
في تصفيات روسيا امام تايالند يوم 31 آب واإلمارات 
ف��ي 5 أيلول املقبلني، من أج��ل ترك ذكرى طيبة ولو 

في اخلواتيم!.
ما يؤش��ر ايض��اً، تغريدة الهداف اآلس��يوي، حمادي 
أحمد، الذي أعلن أعتزال��ه اللعب دوليا، في خطوة، 
تعد س��لبية على العب هداف اثب��ت حضوراً المعاً 
في املنافس��ات اآلس��يوية مع فريقه الق��وة اجلوية 
وكان عنص��راً فعاالً في خطف الصق��ور ألول لقب 

قاري يدخل خزائن األندية العراقية.
ال نع��رف ما يدور في فكر الالع��ب، لكن رمبا ممتعض 
من عدم مش��اركته مع املنتخ��ب الوطني في لقاء 
الياب��ان، واالجدر به، ان يتريث في اطالق قرار االعتزال 
الدولي، الذي نتمنى منه مراجعة نفس��ه، وان يبادر 
مالك املنتخب الوطني بقيادة الكابنت باسم قاسم، 
وه��و نفس��ه م��درب القوة اجلوي��ة، إلى االس��تماع 
لوجهة نظر حم��ادي، والعمل على ثنيه، فهو العب 
متمكن ف��ي اخلط��وط األمامية، وحتماً س��تصله 
الفرصة الكافية مع اس��ود الرافدين في املواجهات 
املقبلة، س��واء في تصفيات املوندي��ال او غيرها من 

االستحقاقات.
اجلمي��ع، مطالب ان ي��درك، ويبل��غ، ثقافة االخالص 
للقمي��ص الوطن��ي م��ن اي موقع، س��واء كان في 
التشكيل او االحتياط او املدرجات، وليعلم الهداف 
اجل��وي، ان مجرد دع��وة اللعب للمنتخ��ب الوطني 
األول كانت حلماً عل��ى جنوم المعني ولدوا في زمان، 

ما أكثر صعوبته!.

بغداد ـ إعالم المركز الوطني:
 اجرى مختبر الطب والفس��لجة ف��ي املركز الوطني 
لرعاي��ة املوهبة الرياضي��ة بوزارة الش��باب والرياضة 
الفح��ص الطب��ي ال��دوري لالعب��ي منتخ��ب العراق 

للناشئني بكرة القدم.
 وش��مل الفحص العام من قب��ل كادر اخملتبر املتكون 
م��ن الدكتور مظفر ش��فيق ومحم��د محمود وليث 
عب��د اللطي��ف، الفح��ص الع��ام وفحص الش��عب 
الرئوية وتخطيط القلب للوقوف على جاهزية العبي 
املنتخب من الناحية الصحية والفسلجية استعدادا 

للمشاركات اخلارجية املقبلة.

مختبر الفسلجة يجري 
فحوصات لالعبي الناشئين

التفيا ـ غازي الشايع:

افتتحت ي��وم أمس في العاصمة  
ريكا دورة األلعاب األوملبية لرياضة 
الشركات مبش��اركة أكثر من 50 
دول��ة من مختلف ق��ارات العالم 
وش��هد االفتت��اح ال��ذي حض��ره 
رئي��س جمهوري��ة التفي��ا ورئيس 
االحتاد الدولي لرياضة الش��ركات 
إع��داد غفيرة م��ن اجلماهير التي 
الوف��ود من  اس��تعراض  رافق��ت 
املركز األوملبي ولغاية دخول الوفود 
إل��ى امللعب الرئيس��ي للعاصمة 
ريكا حيث طافت الوفود وملسافة  
كيلومترين في شوارع  العاصمة 
وسط ترحيب هائل من اجلماهير.

وقد تباينت إعداد الوفود من دولة 
ألخرى إذ ش��اركت البرازيل باكثر 
من 300 رياضي وكذلك املكسيك 
وايطاليا وفرنسا وإيران وقد يكون 
الوفد العراقي هو األقل عددا من 
بني الوفود املشاركة حيث شارك 
ب���17 ماب��ني رياض��ي وإداري وقد 
كس��ب الوفد العراقي تشجيعا  
هائال م��ن اجلماهي��ر التي اكتض  
بها امللعب الرئيسي ومع أن الوفد 
العراق��ي هو األقل عددا وهي املرة 
األولى ملش��اركته  إال أنه كس��ب 
محبة وتعاط��ف  اجلماهير حيث 
صدح��ت  حناجر الوف��د العراقي 
باهازي��ج وطني��ة ومنها منصورة 

ياب غداد.
وتعد مش��اركة الع��راق في هذه 
ال��دورة األوملبية من األمور املهمة 
محصلته��ا   ف��ي  تخ��دم  الت��ي 
النهائية خدمة الرياضة العراقية 
وايضا فتح آفاق جديدة من دخول 
رياضيينا في منافس��ات االلعاب 

االوملبية وغير األوملبية وهذا يؤشر 
عل��ى حقيقة وه��ي التركيز على 
رياضيي  الش��ركات من موظفني 
إضاف��ة جديدة  ليكونوا  وعم��ال 
تخدم مس��يرة الرياضة العراقية 
ال��دول برياضيني   حيث ش��اركت 
ميثل��ون الش��ركات واملؤسس��ات 

العاملني فيها وحتت علم دولهم.
وف��ي لقاء م��ع أك��رم الع��وادي 
رئي��س الوف��د العراقي ق��ال أننا 
جئن��ا وألول مرة في هذا األوملبياد 
أوال  حضورن��ا   تأكي��د  لغ��رض 
خاصة بعد أن متت املوافقة على 
الدولي  االحت��اد  ف��ي  انضمامن��ا 

لرياض��ة الش��ركات نهاية العام 
املاض��ي وهذا يتطلب منا العمل 
املتواصل لغ��رض تأكيد حضورنا 
ف��ي املنافس��ات وايض��ا يتطلب 
احل��ال أن تكون هناك رؤيا  جديدة 
للسادة املعنيني بالشأن الرياضي 
ف��ي بلدن��ا عل��ى أهمي��ة دع��م 

تطلعاتنا في زيادة مستوى اإلجناز 
للرياض��ة العراقية، ومن هنا البد 
م��ن تقدمي الش��كر والتقدير إلى 
رئيس اللجن��ة اآلوملبية الوطنية 
العراقية وحي��در اجلميلي األمني 
الع��ام للجنة  األوملبية وس��رمد 
عب��د اإلله األم��ني املال��ي وايضا 
جزائر السهالني  املدير التنفيذي 
الفرص��ة  لن��ا  وف��روا  اللذي��ن 
املش��روعة للمش��اركة في هذا 
األوملبياد من جهة أخرى ذكر علي 
ك��رمي آمني س��ر احتاد الش��ركات 

على اهمية هذه املشاركة.
 وقال إن املش��اركة العراقية في 
أالملبياد جاءت في وقت مناس��ب 
من حي��ث أهمية س��معة بلدنا  
وايض��ا في الدخول وألول مرة في 
منافس��ات نكس��ب من خاللها 
اإلجن��از اني��ا مس��تقبليا وش��دد 
كرمي س��لمان األمني املالي لالحتاد 
على ضرورة تعاون كل الشركات 
املرتبطة بالوزارات  وغير املرتبطه  
من الدخول في منافسات  االحتاد 
لعله��ا حتق��ق إجن��از ات داخلي��ة 
وخارجي��ة  وهذا سيكس��ب لها 

ولبلدنا سمعه رياضية جيدة.
الش��يء اجلميل للوف��د العراقي 
هو انضباطه وس��لوكه احلس��ن 
ب��ني أعضاء الوف��د كافة وإضافة 
إلى املتحدثني فإن صالح عبداهلل 
عض��و الوفد كان منس��قا جيدا 

بني ادرة الوفد والرياضيني.   

بمشاركة العراق للمرة األولى

افتتاح دورة األلعاب األولمبية لرياضة الشركات
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حوار ـ سلمى الُجميلي*

اجلمع بني نقيضني هو من نوادر األحداث 
لكن ثمة من جمع بينهما بكل مهارة 
.. اللني والش��دة.. الترافة والقس��وة.. 
هي صف��ات توزعت بني احلديد الُصلب 
ورق��ة األنوث��ة لتجتم��ع فيه��ا.. هدى 
مهدي.. رباع��ة متكنت من ترويض ذاك 
املع��دن لتصوغ منه أثمن احلُلي تزينت 
بها على مدار أعوام كثيرة منذ وطأت 
ُخطاها رب��وع الباراملبي��ة.. لتلك املرأة 
كان لنا وقفة ترجمنا احداثها لبضعِة 

سطور فاحلديث عنها يطول.
نبدؤها بكلمة للمدرب رافد القيس��ي 
عنه��ا.. هدى مهدي هي من االس��ماء 
املمي��زة مبنتخ��ب رف��ع االثق��ال على 
ملا  والعملي  الش��خصي  الصعيدي��ن 
متلكه من هدوء وأخالق وطيبة ميزتها 
عم��ن س��واها، فضال ع��ن كونها من 
ابط��ال اللعبة مل��ا نالته من اوس��مة 
ف��ي احملاف��ل اخلارجية جعلتن��ا نفتخر 
بها، كم��ا أن حرصها والتزامها يحبب 
اآلخرين بها ال سيما وهي اليوم العنصر 
النسوي الوحيد في املنتخب حالياً مما 
جعلها )املدللة( حتظى باهتمام خاص  
خصوصاً ونحن ُمقبل��ني على بطولة 
العال��م في املكس��يك أيل��ول القادم، 
وم��ن املُقرر مش��اركتها م��ع زمالئها 
بوزن فوق 86كغم، قلوبنا ُمطمأنة لها 
وكلنا أم��ل بوصولها ملنصات التتويج 
وس��نكون لها خير داعم��ني لتحقيق 

الرقم الذي يُرض��ي مدربيها واحتادها.. 
ومن اجلدير بالذكر أن وسامها البرونزي 
ب��دورة خورفكان األول��ى والتي أقيمت 
ف��ي اإلم��ارات ش��باط املاض��ي كانت 
فاحت��ة األوس��مة الت��ي ناله��ا الوفد 
العراق��ي املش��ارك بالبطول��ة وقتها 
بخمس العاب وقد حصلنا على كأس 
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وسام منوع.

وسامية االنتماء
 2001 ع��ام  للرياض��ة  دخول��ي  من��ذ 
أدرج اس��مي بس��جِل نادي وسام اجملد 
الرياضي الذي تعلمنا منه معنى ُحب 
االنتماء للعبة، كما أني ال انس��ى من 
كانت س��بب وجودي بني االبطال اليوم 
وه��ي اختي وصديقت��ي الالعبة ذكرى 
س��لمان التي زرعت ف��يَّ ُحب التحدي 
ألدخل عالم متحدي االعاقة باإلضافة 
الى اخي وأس��تاذي الكبير حسن رضا 
الذي كان ميدني بالدعم املعنوي من أول 

يوم.. فلهم مني كل الود واالمتنان.

متفردة في الوزن محلياً
لوج��ود  احمللي��ة  البط��والت  افتق��ار 
مناِفس��ات معي بذات ال��وزن جعلني 
أتفرد به لتكون الصدارة لي دون جهد، 
مم��ا أفقدني طعم الف��وز وطاملا متنيت 
ظه��ور العبات به��ذا ال��وزن لنحظى 
بأجواِء منافساٍت فعلية إن كان بدوري 

العراق أو األندية.

أصعب املناِفسات دولياً
ال��دول  لكث��رة  يختل��ف  االم��ر  هن��ا 
املش��اركة من ش��تى البقاع وأصعب 
اخلص��وم هن رباع��ات املنتخب املصري 
والصيني والنيجيري كونهن من أبطال 
العالم مما يوق��د روح التحدي واإلصرار 
عل��ى التنازع بيننا بغي��ة الوصول الى 
املراكز املتقدمة في كل بطولة نلتقي 

بها.

 الوسام الِبكر
أول وس��ام نلت��ه في رف��ع األثقال كان 
وحلظ��ات  ماليزي��ا  بطول��ة  فضي��ة 
البطولة رُس��خت بعقل��ي كونها أول 

اجناز لي باسم بلدي الغالي

انترانيك جرٌح ال يندمل
بع��د محاولة صعبة إلخف��اء دمعتها 
تنه��دت وقالت: )اهلل يرحم��ه(.. فراقه 
لم يكن س��هال وترك أث��راً مؤملاً داخل 
اجلمي��ع، لم يك��ن مدربا وحس��ب امنا 
ُمعلما وأب روح��ي لكل الالعبني حتى 
لغير املنتخبات.. كان رفيق مس��يرتي 
منذ البدء وقد ح��وت اجندتها الكثير 

من االوس��مة الثمين��ة نلتها بفضله 
وغياب��ه س��يبقى ُجرح��اً ين��زف ف��ي 

أعماقي..

 بيتي الثاني
منتخ��ب رفع األثقال ه��و بيتي الثاني 
وعائلتي، فاهتمام أفراده  مرادف حلرص 
أهلي ال س��يما أخي الكبي��ر الدكتور 
عقيل حميد الذي كان معنا مبثابة أٍخ 
يحرص على رؤيتنا بأسمى املراكز ولم 
يتوان��ى عن تقدمي اي دعم بغض النظر 
ع��ن كونه رئي��س اللجن��ة الباراملبية، 
فنراه في البطوالت اخلارجية متوسطا 
اجلمه��ور ويش��جعنا كأي عض��و في 
الوفد املش��ارك.. روح البس��اطة التي 
ميلكه��ا مح��ت كل احلواج��ز التي من 
ش��أنها ابعاد رئيس االحتاد عن العبيه 
ومتكن من احتوائن��ا لنكون يدا واحدة 
لتحقي��ق حلم واحد وهو إعالء اس��م 
بلدنا.. وعلى الصعيد الشخصي لواله 
ما كنُت حصلت على اثمن وسام وهو 
فضي��ة ابط��ال العالم فبع��د أن كان 
مصيري ُمقررا أن احل باملركز الس��ابع 
لصعوب��ة اخلصوم، متكن ه��و من رفع 
معنوياتي وحتفيزي بأس��لوب الترهيب 
العال��م  العب��ات  ألحت��دى  والترغي��ب 

وأخطف فضية البطولة.

بالفئات الشابة.. نأمُل خيراً
لدينا بعض الالعبني اجلُدد ممن نرى على 
مالمحهم س��مات البطول��ة وبقابل 
االعوام ان شاء اهلل سنرى والدة اسماء 

المعة يحذون حذو األبطال الباراملبيني 
ف��ارس وثائ��ر ورس��ول وه��ذا بالتأكيد 
س��يأتي بفضل جهود مدربينا د. مؤيد 
جاسم وسعد عواد ورافد القيسي وما 

وضعوه من منهاِج اعدادٍ لهم ولنا.

اهتمامات غير رياضية
حيات��ي تك��ون ب��ني التدري��ب والبيت، 
ومثلم��ا امنح اجلزء الصل��ب من ذاتي 
حقه من احلديد كذا امنح اجلزء األنثوي 
حقه مبمارس��ة أعمال البيت ال سيما 
في املطبخ أتفنن بعمله وأجيده وهذا 

األمر بشهادة اجلميع.

ُشكر وامتنان
أول كلم��ة ش��كر اقولها إل��ى رئيس 
نادي وس��ام اجملد خالد رشك ملا يقدمه 

لرياضييه
من دعم وتش��جيع كما اشكر أالمني 
الع��ام فاخر اجلمال��ي، الي��د الداعمة 
ل��كل الرياضي��ني كونه م��ن ابطالها 
ومؤسس��يها وإن ب��دت عليه الش��دة 
ببع��ض االوقات فهي ليس س��وى من 
داف��ع حرصه املماثل حل��رِص األب على 
أبنائ��ه، مدرب��و مس��يرتي الرياضي��ة 
ال انس��ى فضله��م وجهوده��م التي 
يبذلوها معن��ا كذلك اعض��اء احتادنا 
وكل م��ن يعمل في اله��رم الباراملبي.. 
له��م جميع��ا اقول ش��كرا ل��كل ما 

قدمتموه  وما ستقدمونه لنا.

* إعالم الباراملبية

الرباعة هدى مهدي:

فضية أبطال العالم أغلى وأثمن إنجازاتي

حوار

هدى »ميني الصورة«

وفدنا في التفيا

لؤي صبحي

بغداد ـ الصباح الجديد:
 ثمنت الهيئة االدارية لنادي الطلبة 
الش��باب  وزارة  موق��ف  الرياض��ي، 
والرياض��ة مبس��اندتها لتجاوز ازمة 

التراخيص االسيوية.
 وقال نائ��ب رئيس الهيئ��ة االدارية 
لن��ادي الطلب��ة الرياض��ي محم��د 
الهاش��مي في تصريح ل� ) قس��م 

االعالم واالتصال احلكومي( ان موقف 
وزير الشباب والرياضة عبد احلسني 
عبط��ان بالوقوف مع ن��ادي الطلبة 
في جتاوز ازمة التراخيص االسيوية 
كان مش��رفا وتاريخي��ا م��ن خ��الل 
دعمه املتواص��ل للحركة الرياضية 
واالندي��ة خصوص��اً، وان الوزارة هي 
اجله��ة الوحيدة الت��ي وقفت معنا 

في جتاوز ازمة التراخيص والس��يما 
مبنحه��ا ملع��ب الش��عب لن��ادي 

الطلبة خالل املوسم املقبل.
 واك��د ان ن��ادي الطلب��ة س��يدعم 
خط��وات الوزي��ر م��ن اج��ل خدمة 
الثورة  العراقي��ة وايض��ا  الرياض��ة 
العمرانية واإلصالحية في املنظومة 

الرياضية.

بغداد ـ قسم اإلعالم:
 اصدرت الدائ��رة القانونية واالدارية 
في وزارة الش��باب والرياضة ضوابط 
وش��روط منح إجازة تاسيس االندية 
النافذة،  القوان��ني  وف��ق  الرياضي��ة 
فيما يتوجب عل��ى الهيئات االدارية 
لالندية تقدمي طلب الى دائرة التربية 
البدنية والرياضة في الوزارة يتضمن 
املوافق��ة على من��ح اإلج��ازة ووفق 

الضوابط التالية.
 ان يقدم النادي قائمة بأسماء اعضاء 
الهيئة العامة للنادي وفقا لسجالت 
للنادي  املعتم��دة  املذك��ورة  الهيئة 
م��ع تثبيت تاري��خ االنتم��اء ومقدار 
مبلغ االنتماء واالش��تراك، وان يقدم 
النادي قائمة باسماء الهيئة االدارية 
باملستمس��كات  مرفق��ة  للن��ادي 
الوطنية )البطاقة املوحدة( او هوية 
االحوال املدنية، ش��هادة اجلنس��ية، 
بطاقة الس��كن، ويرفق مع القائمة 

الدراسية لالعضاء صادرة  الشهادة 
م��ن جهة رس��مية مخول��ة بذلك، 
ويقدم النادي قائمة باس��ماء الفرق 
الرياضية للنادي والنتائج املتحققة 
لها خالل االربع س��نوات الس��ابقة، 
وتذك��ر االجنازات الوطني��ة والعربية 
والقاري��ة والعاملي��ة ان وجدت لكل 
فريق مص��ادق عليها من قبل االحتاد 
املركزي املعني للعبة، ويعمل النادي 
على رفق نسخة من محاضر اجتماع 
الهيئ��ة العام��ة للنادي للس��نتني 
االخيرت��ني وربط��ا معه��ا التقريرين 
االداري واملال��ي مص��ادق عليهما من 
قب��ل الهيئة العام��ة، ويقدم النادي 
تقرير ديوان الرقابة املالية للس��نتني 
االخيرتني ب��كل تفاصيله واملعاجلات 
التقريري��ن  بخص��وص  مت��ت  الت��ي 
املذكوري��ن مصادق عليه��ا من قبل 
دي��وان الرقابة املالي��ة، ويقدم النادي 
خطابا رس��ميا يؤي��د عائدية االرض 

املنشأ عليها النادي وطبيعة امللكية 
)ملك صرف، ايج��ار، اخرى( مع وثائق 
رس��مية تؤي��د العائدية واملس��احة 
املش��غولة وعن��وان املوق��ع، ويقدم 
الن��ادي كش��فا مالي��ا يوض��ح فيه 
اي��رادات النادي للس��نتني االخيرتني 
مرفق معه كش��ف مالي يؤيد ذلك 
بش��كل رس��مي م��ن قب��ل مراقب 
مالي مختص.  كما يتم ذكر اس��م 
املص��رف املودعة فيه ام��وال النادي 
مع رقم احلس��اب اخلاص ب��ه ومؤيد 
من قب��ل املصرف املذكور، وكش��ف 
احلساب اخلتامي الصادر من املصرف 
اعاله للس��نتني االخيرتني حلسابات 
الن��ادي املنتهية ف��ي 31 /2015/12 
مفص��ل  وكش��ف  و2016/12/31، 
باالندي��ة واملنش��ات املوج��ودة ف��ي 
النادي القدمية التي مت انشاؤها خالل 
االربع س��نوات الس��ابقة مع ذكر 

جهة التنفيذ بوثيقة رسمية.

راية لؤي صبحي توّدع المالعب 
في كالسيكو النوارس والصقور

»الطلبة« يثّمن موقف عبطان
 في تجاوز أزمة التراخيص

ضوابط وشروط منح إجازة تأسيس األندية



جان��ا"  "رمض��ان  أغني��ة  تع��د 
محمد  الكبيرالراحل  للمط��رب 
عب��د املطلب من أش��هر األغاني 
الرمضاني��ة في ال��دول الناطقة 
بالض��اد، وعل��ى الرغم م��ن مرور 
أكثر من س��بعة عقود من الزمن 
على إذاعتها ألول م��رة .. إال أنها 
مازال��ت عالقة في أذهان األجيال 
املتعاقب��ة حي��ث حتت��ل ص��دارة 
األغان��ي الت��ي تبثه��ا اإلذاع��ات 
العربي��ة  الفضائي��ة  والقن��وات 
قبل حلول الش��هر الفضيل  من 
كل ع��ام.. ما يجعله��ا ذات وقع 
مؤثر في النفوس التواقة لقدوم 

"رمضان" !
هن��اك الكثير من األش��ياء التي 
ترتبط في حياتنا سواء باألحداث 
أو املناس��بات واألعياد والطقوس 
والعادات، ومن الصعوبة أن تغادر 
أذهانن��ا أو ذاكرتنا أو حتى عقلنا 
الباطن، فبمجرد أن نس��تمع الى 
مقطوع��ة موس��يقية أو أغنية 
أو توش��يح أو دع��اء دين��ي حتى 
ونعي��ش  ذكرياتن��ا..  نس��ترجع 
األج��واء الروحانية لهذا الش��هر 

الفضيل.
ويع��ود الفضل في انتش��ار هذه 
األغاني والتواش��يح الدينية الى 
اإلذاعة أوالً.. وذلك حملدوية امتالك 
التلفزي��ون  ألجه��زة  اجلمه��ور 
ف��ي ذل��ك الزمن وخصوص��اً في 
حقبة اخلمس��ينات والس��تينات 

والسبعينات من القرن املاضي !
الت��ي  األخ��رى  األغان��ي  وم��ن 
تعي��ش وتعش��ش ف��ي ذاكرتن��ا 
وذاك��رة رمض��ان أغني��ة "وحوي 
ياوحوي"وأغني��ة "أهو جه ياوالد" 
"أه��ال  وأغني��ة  امل��رح،  للثالث��ي 
رمضان" للمطرب وامللحن الراحل 
محمد ف��وزي، وأغني��ة "أصحى 
يا ن��امي" للمط��رب كارم محمود 
واغني��ة "حتية رمضان" للمطرب 
وأغني��ة  العزي��ز محم��ود  عب��د 
"الليلة  وأوبري��ت  "املس��حراتي" 
الكبيرة " للملحن الراحل س��يد 
مكاوي, وأغنية" حاّل��و يا حاّلو" 
و"الراجل ده حيجنني" للمطربة 
صب��اح، و "رمض��ان أهو ش��ّرف" 
للفنانة لبلبة.. و "شهر الصيام" 

و "إلهي ما أعظمك".. للمطربة 
جناة الصغيرة، و"ش��هر اخليرات" 
للمطرب محم��د قنديل وغيرها 
للفنانني  والتواشيح  األغاني  من 
ومحم��د  ش��بانة  إس��ماعيل 
س��لطان  وه��دى  الكح��الوي 
وش��ريفة فاض��ل وعب��د احلليم 

حافظ.. وغيرهم.
أما التواشيح واألغاني الرمضانية 
فلع��ل أبرزه��ا وأش��هرها عل��ى 
املس��توى احملل��ي  "يا إل��ه الكون 
إن��ا لك صمنا" .. لفرقة اإلنش��اد 
العراقية.. وه��ي من احلان الفنان 
املوس��يقار الراحل روحي اخلماش 
ه��ذه األنش��ودة كان��ت ومازالت 
تُعرض على القنوات العراقية بعد 
مدف��ع اإلفط��ار وأذان املغرب في 
ش��هر رمضان املبارك.. أما أغنية 
"ماجين��ة يامجينة ح��ل اجليس 
وانطين��ا" للمجموعة فقد تعدُّ 
أشهر أغنية رمضانية في العراق 
من حيث االنتشار على املستوى 
ترددها مجاميع  الش��عبي حيث 
األطف��ال والصبيان ف��ي األحياء 
واألزقة الش��عبية... وتوشيح "يا 
عباد اهلل أذكروا الرحمن" للفنان 
الراحل رضا علي، وأغنية "يا اهلل" 
للمجموعة وأغنية "قوموا صلوا 

للفج��ر" للفنان الراحل 
الغزال��ي،  ناظ��م 
وأغني��ة "إلهنا ما 
أعظمك" للفنانة 
نزه��ت،  مائ��دة 

أناش��يد  وهن��اك 
ل��كل م��ن  وتواش��يح 
املطربة هناء والفنانني  
احلميد،  عب��د  محمود 
فاض��ل  داودالعان��ي، 

واملنلوجيس��ت  رش��يد 
وغيره��م،  عل��ي  عزي��ز 
املربع��ات  ع��ن  فض��الً 

تراف��ق  الت��ي  البغدادي��ة 
لعبة "احمليبس" في املقاهي 
واألندية االجتماعية والبيوت.

وعلى خالف اجملتمعات األخرى 
أخ��ذت الكثي��ر م��ن الع��ادات 
باالنقراض  التراثي��ة  والفن��ون 
التواصل  وعدم  اإلهمال  نتيجة 

إدامته��ا  أو  به��ا  االهتم��ام  أو 

أو تطويره��ا وخاص��ة م��ن قب��ل 
اجلهات املعني��ة التي تقع عليها 
مس��ؤولية احلف��اظ عل��ى ه��ذا 
الت��راث اجلمي��ل ال��ذي يعك��س 
ثقافة اجملتمع وطبائعه وعاداته.. 
حاله��ا حال الكثير من األش��ياء 
اجلميل��ة التي غابت أو ُغيبت عن 

األجيال الالحقة.
رمبا لعب��ت الكثير م��ن القنوات 
الفضائية احمللي��ة دورا كبيرا في 
العادات والتقاليد  مسخ وتغيب 
اجلميلة للشهر الفضيل واهمال 
واألناش��يد  التواش��يح  انت��اج 
الدينية واألعمال الفنية التراثية 
والبرام��ج املمتع��ة التي تخفف 
ع��ن الصائ��م مش��قة الص��وم 
وح��رارة اجل��و ، وتفضيله��ا بدال 
من ذل��ك  انت��اج وع��رض برامج 
"التناح��ر والتناطح السياس��ي 
"  الت��ي تس��د ش��هية الصائم 
، فض��ال عن  عرض مسلس��الت 
بطروحاته��ا  تتس��م  ومش��اهد 
الساذجة التي تستخف بعقلية 

املشاهدين.

• ضوء
نص��وم.. نص��وم..  ونفطر على 

أنتصار !

رمضان جانا ..!

عاصم جهاد

رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

صحيفة يومية سياسية مستقلة
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الصحافة العراقية 
والعيد المستعار

جمال جصاني

كم��ا ه��ي غالبي��ة املناس��بات والرم��وز والعناوي��ن في 
تأريخنا امللتبس لع��راق ما بعد هزمية العثمانيني وتفكك 
امبراطوريتهم بعد احلرب العاملية األولى، عندما اتفق كبار 
الق��وم على االس��تعانة مبلك من احلجاز لتدبي��ر امر إدارة 
وطنهم القدمي؛ يحتفل الصحفيون العراقيون بيوم صدور 
صحيفة )الزوراء) املصادف ف��ي 1869/6/15 بوصفه عيداً 
للصحافة العراقية، وهم بذلك لم يشذوا عن فولكلورنا 
ف��ي مجال عش��ق االس��تعارة م��ن اآلخرين، إذ اس��تعرنا 
علمن��ا الوطني من الش��قيقة مصر، والنش��يد الوطني 
من قصيدة لش��اعر فلس��طيني كتبه��ا ملدينته نابلس، 
وس��يل ال يحصى من املناس��بات واألعياد والتس��ميات، 
الت��ي ال متت لكن��وز هذا الوطن وس��يرة أبطال��ه واحراره 
ومفكريه ومدوناته وأس��اطيره بصلة. وباء االس��تعارات 
هذا يعكس حجم الهروب من املسؤوليات التي تقع على 
عاتقنا في مهمة إعادة امت��الك هويتنا العراقية املترعة 
بالتتن��وع الثقاف��ي وروح اإلبداع واالبت��كار التي ميزتهم 
مع األمن واالس��تقرار. من املعروف عن هذه املناسبة أنها 
قد اختيرت كعيد للصحاف��ة العراقية بعد عودة البعث 
للغنيمة )الس��لطة) العام 1969 وقد احتفل آنذاك مبرور 
مئة ع��ام عل��ى والدة الصحافة العراقي��ة )1969-1869) 
وبعد أن صار القيادي البعثي س��عد قاسم حمودي نقيباً 
لها، ليتواصل ه��ذا التقليد من دون أدنى وجع من قلب أو 
ضمير، الى يومنا هذا مع بقية االس��تعارات التي يحرص 
"أول��ي األمر اجلدد" على بقائها ودميومتها، بوصفها أمانة 
تأريخية من أس��الفهم الذين قض��وا نحبهم على طريق 

الرسائل اخلالدة.
مث��ل هذه املواقف في التعاطي مع هذه القضايا املهمة، 
تس��تند ال��ى إرث طوي��ل م��ن اخلن��وع واالس��تالب، ومن 
املؤس��ف ان تنخرط ما يطلق عليه ب� )السلطة الرابعة) 
في هذا احلفل التنكري )االس��تعارات)، وهي بذلك تنحرف 
عن وظيفتها األس��اس أي اقتفاء أث��ر املعلومة واملعرفة، 
وتقدميه��ا للمتلق��ي كي تس��اعده على تش��كيل وعيه 
السليم واملوضوعي لألحداث وملا يدور حوله، ال أن تتحول 
هي نفس��ها الى ع��بء إضافي يزيد من عتم��ة والتباس 
املشهد الراهن الذي ال يحتاج الى املزيد من تقاليد اخلنوع 
والضي��اع. كل م��ن يتابع واقع احل��ال ال��ذي انحدرنا إليه 
بعد سلس��لة احل��روب والنزاعات وما أفرزته من تش��رذم 
وتفس��خ اجتماعي وقيم��ي وضحالة ف��ي الوعي؛ يدرك 
نوع الدور الذي لعبته الصحافة ووس��ائل اإلعالم اخملتلفة 
ف��ي ذلك االنحطاط، وهي ل��م تتخلف عن بقية العوامل 
السياسية واالجتماعية التي أوصلتنا الى هذا احلال الذي 

ال نحسد عليه. 
كما أشرنا فأن ما يطلق عليه ب� )عيد الصحافة العراقية) 
ال يش��ذ عن الكثير من املناس��بات والرم��وز التي نحتفي 
بها بوصفها محطات وطنية عراقية؛ وهي غير ذلك متاماً. 
وكل ذلك يعود الى ضعف وهشاش��ة م��ا قمنا به ألجل 
استرداد وإعادة تشكيل الهوية العراقية ومبا ينسجم مع 
اإلرث املش��رق لش��عوب هذا الوطن القدمي أوالً، ومبا يتفق 
وحتدي��ات عصرنا ثانياً، وه��ذا ما ميكن العث��ور عليه عند 
الرعيل األول من الوطنيني العراقيني من نسيج جعفر أبو 
التمن ورفاقه، وغير القليل من األحرار واملفكرين واملبدعني 
وعلى رأسهم جواد سليم الذي دّون ذلك بوديعته اخلالدة 
في ساحة التحرير )نصب احلرية). ذلك املشوار الذي قطع 
بفعل حتول اإلمكانية الس��لبية الى واقع، عندما استباح 
حثاالت البش��ر هذا الوطن القدمي لتتسلل إليه كل هذه 

االستعارات الزائفة..   

ومضــة

كاريكاتري ـ  عاصم جهاد

بغداد - الصباح الجديد:
حتت عنوان )رس��ائل احلب تعيد بناء 
الوطن)، وضمن سلس��لة فعاليات 
الثقاف��ة  وزارة  ف��ي  امل��رأة  جلن��ة 
لدور  وكدع��م  واالث��ار،  والس��ياحة 
امل��رأة العراقية في مج��ال الكتابة 
واالب��داع، احتف��ت اللجن��ة بتوقيع 
كتاب ألصغر كاتبتني )وس��ن خالد 
وايناس فراس احلس��ني)  الصاحل��ي 
املوس��وم )رس��الة من فتاتني الى...) 
يوم ٢٠١٧/٦/١٣ عل��ى قاعة منتدى 

بيتنا الثقافي.
ادارت اجللسة )د. سهام الشجيري)، 
وحاضر فيها الناقد )بش��ير حاجم)، 
بحضور )فوزي االتروشي) وكيل وزارة 
الثقافة والس��ياحة واالث��ار، و)آوات 
حسن) مدير عام دار الثقافة والنشر 
الكردية، وعض��وات من رابطة املرأة 
العراقي��ة وعضوات م��ن جلنة املرأة، 
وجمهور من الناش��طني واملثقفني، 
وعدد م��ن الوكاالت وبعض القنوات 

الفضائية.
حت��دث الناق��د )بش��ير حاج��م) عن 

بع��ض النقاط املهمة ف��ي الكتاب 
بطريقة مهني��ة، وأكد على ضرورة 
اتخاذ الكاتب بصمت��ه اخلاصة في 
الكتابة، واسلوبه املميز، شريطة ان 
ال ينسلخ الكاتب عن االدب العربي، 

او العاملي.
وحتدث وكيل وزارة الثقافة املش��رف 
عل��ى جلنة امل��رأة )فوزي األتروش��ي) 
ع��ن هذا املش��روع االدبي املش��ترك 
قائالً: منذ مطالعتي للكتاب بنحو 
خاطف وسريع، توصلت الى نتيجة، 
اوالً  ان االب��داع ليس له عمر محدد، 
فهو يأتي في مقتب��ل العمر، ويأتي 
بع��د ان يتراك��م جبل من الس��نني 
عليه، يأت��ي بال قرار، وبال حس��ابات 
احيانا كثيرة، س��واء كان نصاً ادبياً، 
او روائي��اً، او قصصي��اً،  او ش��عرياً، 
الكتاب هذا هو األول، وهو الفسيلة 
األولى، لذلك لم يأت الكتاب نتيجة 
ك��م تراكمي من اخلب��رة، وال نتيجة 
جتارب عميقة في اجملتمع، بحكم ان 
عمر الفتاتني لم يتجاوز ال�١٥ سنة، 

اذن م��ا في الكت��اب ليس 

جتارب، وامن��ا احالم وتطلعات، وفكرة 
الكتاب بعيدا ع��ن الرتوش، واجلمل، 
وتركيبه��ا، وتفاصيله��ا، تقوم على 
موضوع واحد هو اننا اس��تطعنا ان 
نبني كما هائال من احلقد، والتباعد، 
والتناح��ر، والقتال بيننا كش��عب 

نبن��ي  ان  نس��تطع  ول��م  عراق��ي، 
احل��ب الذي هو ج��ذر كل العواطف 
اإلنس��انية، هذا ه��و املغيب األكبر، 
وعل��ى اس��اس ه��ذا املغي��ب، يأتي 
تس��اؤل فتاتني صغيرت��ني يحلمان 

بحياة اجمل، وعراق اجمل).

 ام��ا مدي��رة اع��الم دائ��رة العالقات 
الثقافية العام��ة في وزارة الثقافة، 
وعض��و جلن��ة امل��رأة )تضام��ن عبد 
احملسن)، فقد اشارت في حديثها الى 
الرس��ائل التي وجهته��ا الكاتبتني 
من خالل كتابهن املوس��وم )رسالة 
من فتات��ني ال��ى...)، والت��ي حملت 
الهم��وم، والوج��ع، ومعان��اة امل��رأة 
الس��اكتة اخلانع��ة، والرافض��ة في 
الوقت نفسه لهذا اخلنوع والتبعية، 
وتأكي��د الفتاتني عل��ى البحث عن 
احلب املغيب، ال��ذي ُفقٓد منذ دخول 
العراق ف��ي حروب طويل��ة متكررة، 

استنزفت خيرة شباب البلد. 
فيم��ا حتدث��ت )اين��اس ف��راس) عن 
الكتاب قائلة: على الرغم من صغر 
س��ننا، لكننا اس��تطعنا ان نوصل 
بع��ض األف��كار، والصور املناس��بة 
بعي��دة  له��ا، بطريق��ة مبس��طة 
ع��ن التعقيدات، وعلين��ا حتمل كل 
االنتقادات س��واء كانت بناءة، ام لم 
تكن، ألنها في النهاية تخدم شوطنا 

الطويل في الكتابة واالدب).

 وعبرت الكاتبة وس��ن في حديثها 
عن الكتاب، عن ش��كرها واعتزازها 
م��ع  الت��ي ش��جعتها  مبدرس��تها 
رفيقتها للمضي في الكتابة، وانها 
على اس��تعداد تام لإلجابة عن كل 
منها  املوجهة، حرص��اً  االنتق��ادات 
على التعلم، واملضي نحو االحسن.

 واك��د الش��اعر )عمار املس��عودي) 
في مداخلت��ه على اهمية االحتفاء 
بهذه الطاقات املبدعة، وتشجيعها 
لالستمرار والنهوض، بها بعيداً عن 
التخندقات، واملس��ميات، وقريباً من 
التعاي��ش الس��لمي ف��ي وطن آمن 

وسليم .
وف��ي نهاي��ة اجللس��ة ق��دم وكيل 
واالث��ار  والس��ياحة  الثقاف��ة  وزارة 
)فوزي االتروش��ي) شهادات تقديرية 
للكاتبت��ني، تش��جيعاً لهم��ا على 
العمل اجلاد، واملشاركة الفعلية في 
االرتقاء مبس��توى املش��هد الثقافي 
في العراق، ووزعت بعض النسخ من 
الكتاب على احلضور، وسط تغطية 

اعالمية مميزة.

احتفالية لجنة المرأة بـ"بيتنا الثقافي"

"رسائـل الحـب تعيـد بنـاء الوطـن"

جانب من االحتفالية

بغداد - الصباح الجديد:
عقدت االدارة العامة لدائرة السينما واملسرح اجتماعا لرؤساء 
االقس��ام الفنية في الدائرة، لتقرير منهاج عيد الفطر املبارك. 
حيث تس��عى االدارة العامة إلى تقدمي عروض مس��رحية خالل 

أيام عيد الفطر املبارك. 
ففي املسرح الوطني س��يكون هناك عرضني مسرحيني يوميا 
خالل أيام العيد صباحا ومساًء، حيث ستقدم الفرقة الوطنية 
للتمثيل مس��رحية )الس��احر واملصب��اح) لألطفال، الس��اعة 
احلادي��ة عش��ر صباح��ا، فيما س��يكون هناك عرض مس��رحي 

جماهيري مساء بعنوان "مساج اخلير".
 أما مس��رح الرافدين فسيكون هناك عرضا مسرحيا، لألطفال 
بعنوان )الديك الصياح) وذلك في الساعة احلادية عشر صباحا، 
فيما س��يكون هنالك عرضا مسرحيا شعبيا جماهيريا مساًء 

طيلة أيام العيد .

السينما والمسرح تفتح نوافذ 
الفرح للعائلة العراقية 

الصباح الجديد - وكاالت:
لقد اختيرت النجمة جوليا روبرتس 
للمرة اخلامسة هذه السنة كأجمل 
امرأة وكانت مس��تعدة لتثبت أنها 
تس��تحق ه��ذا اللق��ب، ح��ني بدت 
مذهل��ة في جلس��ة تصوير جديدة 

في ماليبو أمس.
النجم��ة البالغ��ة 49 عاماً تصرفت 
في موق��ع التصوير كمحترفة، حني 
الطبيع��ي  جماله��ا  اس��تعرضت 
بعدة وقف��ات أمام الكاميرا، مرتدية 
"collant" ش��فافاً أس��ود، وفوق��ه 
جاكيت باليز طويلة و Boots بكعب 

عال.
جوليا حاولت التأكد من ان وقفتها 
مثالية وال يشوبها شيء لذلك فقد 
حرصت ان تك��ون وقفتها حتى في 
حالة االنح��اء مميزة، وقد وضعت في 
حركة أيضاً يديها فوق رأس��ها مثل 
العارضات احملترفات، وكانت محاطة 
بفري��ق عمل س��اعدها ف��ي كل ما 
يخص جلسة التصوير هذه بجانب 

الشاطئ.
ووضعت املمثلة الشهيرة ماكياجاً 
خفيفاً، وكان ش��عرها ينسدل على 
كتفيه��ا، ول��م تتوق��ف ع��ن توزيع 

االبتسامات 
بها  املعروفة 
حب��ة  كصا

ابتس��امة  اجم��ل 
عريضة.

وستطل النجمة على الشاشة 
الكبي��رة في فيلم Wonder مع 

أوين ويلسون

جوليا روبرتس تحصد للمرة 
الخامسة لقب أجمل امرأة

بابل-الصباح الجديد:
ضّيف البيت الثقافي البابلي في دائرة 
العالقات الثقافية، بالتعاون مع األمانة 
العام��ة مل��زار عبد اهلل احمل��ض وإخوته 
السبعة، الشيخ الباحث اإلسالمي في 
الفكر املعاصر قاس��م كزار احلسناوي، 
للحديث عن موضوع )القيم اإلنسانية 
والرس��الية في ش��خصية اإلمام علي 

)عليه السالم).
وق��ال احلس��ناوي خ��الل كلمت��ه: إننا 
نحت��اج إلى تفعيل القيم اإلنس��انية، 
والتعام��ل الرس��الي في ه��ذا الزمان، 
وه��ذا ه��و املنهج ال��ذي خّط��ه اإلمام 

احل��دود  في��ه  عب��ر  ال��ذي  )ع)،  عل��ي 
املذهبي��ة، والدينية، والعنصرية، كيف 
ال وهو الذي مّر بجواره رجل مس��يحي 
يس��تجدي الناس، فلما سأله أصحابه 
لم يس��تجد هذا الرجل ف��ي عاصمة 
املس��لمني، فقال��وا ل��ه أن��ه نصراني، 
والصلي��ب في رقبته، فقال اإلمام علي 
)ع): ما أنصفتموه استعملتموه، حتى 
إذا كب��ر وعجز تركتموه، اج��روا له من 
بي��ت املال راتب��اً، وهن��اك مقولة أخرى 
ش��هيرة لإلمام عل��ي )ع)، وهي )الناس 
صنف��ان أما أًخ لك ف��ي الدين أو نظير 
لك في اخللق)، وهي متثل أعظم نظرية 

تعامل إنس��اني عرفها التأريخ، 
الل��ون، واللغة،  فهي تتجاه��ل 
واملذهب، والدين، وحتى امللبس.

اإلمام  أن  وأض��اف احلس��ناوي، 
عل��ي ه��و الش��خص الوحيد 

ف��ي التأري��خ ال��ذي أجتمع 
ومدحه  احترام��ه  عل��ى 

واألع��داء،  األصدق��اء 
حاكم  اع��دل  ويعد 
في التاريخ البشري 
انطالقا من مقولة 
أس��اس  )الع��دل 

احلكم).

بغداد - الصباح الجديد:
استقبل وزير الثقافة والسياحة واآلثار فرياد رواندزي 
مبكتب��ه الرس��مي، رئي��س املرك��ز العامل��ي للفنون 
التش��كيلية محم��د ناج��ي. وج��رى خ��الل اللق��اء 
التداول بشأن تطوير احلركة الثقافية والتشكيلية، 
والتعاون ما بني وزارة الثقافة، واملركز العاملي للفنون 

املع��ارض، واألنش��طة،  إقام��ة  التش��كيلية، ف��ي 
واملهرجان��ات. وق��دم رئي��س املركز العامل��ي للفنون 
التش��كيلية، لوزير الثقافة والسياحة واآلثار فرياد 
روان��دزي، درع اإلبداع، مع إهداء كتب من قبل معاون 
مدي��ر املركز، تثمينا جلهود الوزير، وفي تعاونه املثمر 

لتنشيط احلركة الثقافية.

رواندزي يستقبل رئيس المركز 
العالمي للفنون التشكيلية

أصبوحة رمضانية للقيم اإلنسانية
 في شخصية اإلمام علي )ع(
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