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بغداد - أسامة نجاح:
أعلن��ت قي��ادة عملي��ات اجلزيرة 
والبادية في االنبار، أمس األربعاء، 
ع��ن انط��اق عملي��ات تفتي��ش 
داعش  واس��عة ملطاردة عناص��ر 
فيم��ا  احملافظ��ة،  صح��راء  ف��ي 
أعلنت مصادر أمنية ، عن إكمال 
التحضي��رات النهائي��ة لتحري��ر 
قض��اء عانه ، مش��يرة إل��ى إن ، 
القي��ادات العس��كرية بانتظ��ار 
أوامر من القيادات العليا النطاق 

العمليات . 
وقال قائد عمليات اجلزيرة والبادية 
اللواء الركن قاس��م احملمدي في 
حديث خاص لصحيفة ‘‘الصباح 
اجلديد‘‘إن "قوة من عمليات اجلزيرة 
والش��رطة  الس��ابعة  والفرق��ة 
انطلق��وا  العش��ائر  ومقاتل��ي 
بعملي��ات تفتي��ش واس��عة في 

صحراء غربي األنبار". 
تش��مل  "العملي��ة  أن  وأض��اف 
الواقع��ة  واملناط��ق  الصح��راء 
ب��ن بحي��رة الثرثار ونه��ر الفرات 
ش��مال األنبار من جهة وش��مال 
غرب ناحي��ة كبيس��ه من جهة 
أخ��رى"، الفت��ا إل��ى أن "اله��دف 
منها مط��اردة عناصر داعش في 

الصحراء والقضاء عليهم". 

من جانبه كش��ف مص��در أمني 
في قي��ادة عملي��ات االنبار، أمس 
األربعاء ، عن إكمال التحضيرات 
النهائي��ة لتحري��ر قض��اء عان��ه 
القي��ادات   ، إن  إل��ى  مش��يرا   ،
العسكرية بانتظار أوامر انطاق 

العمليات. 
‘‘الصباح  املصدر لصحيفة  وقال 
اجلديد‘‘ إن "قطعاتنا في عمليات 
اجلزيرة أنهت كامل استعداداتها 

لبدء عملية حترير قضاء عنه". 
وأضاف املصدر ال��ذي لم يفصح 
ع��ن أس��مه ان "هن��اك إمكانية 
لتكون العملية سريعة وترافقها 
بالوق��ت نفس��ه عملي��ة أخ��رى 

لتحرير قضاء راوه". 
وأوض��ح إن "كل الق��وات جاهزة 
وتنتظر  الغربية  املنطقة  لتحرير 
النط��اق  العس��كرية  االوام��ر 

العملية".
من جهته��ا وجهت صقور القوة 
اجلوية ، أمس األربعاء ، عدة ضربات 
أس��فرت عن قتل العش��رات من 
عناص��ر تنظيم داع��ش اإلرهابي 
وتدمي��ر مضافات ومس��تودعات 
تابع��ة لهم غرب بحي��رة حديثة 

في األنبار.
تتمة ص3

انطالق عمليات عسكرية واسعة لتطهير 
صحراء األنبار الغربية من زمر داعش

قوات اجليش العراقي في صحراء األنبار "ارشيف"

بغداد ـ الصباح الجديد:
تعق��د احملكم��ة االحتادي��ة العلي��ا، 
الي��وم ، جلس��تها للنظ��ر بأربعة 
دع��اوى دس��تورية، مش��يرة الى ان 
ف��ي مقدمة تل��ك الدع��اوى طعن 
رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي 
ببعض مواد قانون املوازنة االحتادية 

العامة لعام 2017.
اإلعام��ي  للمكت��ب  بي��ان  وذك��ر 
"الصب��اح  ال��ى  ورد  للمحكم��ة 
اجلديد"، إن "احملكمة تعقد جلستها 
غداً )اليوم( وتنظر الدعاوى املدرجة 
على ج��دول اعمالها"، الفتا الى ان 
"الدعوى االولى تتعلق بطعن رئيس 
مجل��س ال��وزراء )حي��در العبادي(، 
اضافة إلى وظيفته بدس��تورية 23 
مادة من مواد قانون املوازنة االحتادية 

العامة للعام احلالي".

وأوض��ح، إن "احملكم��ة كان��ت ق��د 
قّررت في جلستها السابقة تأجيل 
الدع��وى لغ��رض انتداب خمس��ة 
خبراء ج��دد بعد الطعن الوارد على 
الس��ابقن"،  الثاثة  اخلب��راء  تقرير 
مبيناً ان "اخلبراء اجلدد س��يكلفون 
ايضاً بكتابة تقرير يتعلق باجلوانب 

الفنية ملوضوع الطعن".
وأش��ار البي��ان إل��ى، إن "الدع��وى 
مجل��س  رئي��س  اقامه��ا  الثاني��ة 
املفوضن في املفوضية املس��تقلة 
لانتخابات )سربس��ت مصطفى(، 
اضافة إل��ى وظيفته بطلب احلكم 
باعتب��ار التصويت بع��دم القناعة 
جلس��ة  ملعطي��ات  وفق��اً  اجل��اري 
مجلس الن��واب املرقمة 28 في 25/

نيسان/ 2017 غير دستوري.
تتمة ص3

بغداد ـ الصباح الجديد:
دعا رئي��س تيار احلكم��ة الوطني 
ام��س  احلكي��م،  عم��ار  الس��يد 
االربع��اء، اجملتمع الدول��ي لتحمل 
مسؤولياته جتاه العراق كونه دافع 
عن العالم واألم��ن الدولي عندما 

تصدي لعصابة داعش اإلرهابية.
وق��ال احلكي��م ف��ي بي��ان ورد الى 
استقباله  بعد  اجلديد"،  "الصباح 
ممث��ل األمن الع��ام ل��أمم املتحدة 
يان كوبيتش، اننا "بحثنا تطورات 
األوضاع األمنية والسياس��ية في 
العراق واملنطقة واالس��تحقاقات 
الواج��ب توفره��ا ف��ي مرحلة ما 
بعد االنتصار عل��ى اإلرهاب وحترير 
املوص��ل"، داعيا "اجملتم��ع الدولي 

لتحمل مس��ؤولياته جت��اه العراق 
كون��ه داف��ع ع��ن العال��م واألمن 
الدول��ي عندم��ا تص��دي لعصابة 

داعش اإلرهابية". 
واك��د ان "الع��راق بحاج��ة لرجال 
دولة قادرين على حتمل املسؤولية 
وتغليب املصلح��ة العامة ووحدة 
الع��راق عل��ى املصال��ح اخلاص��ة 
ان  الفئوي��ة". مضيفا  واملصال��ح 
"املرحلة املقبلة هي مرحلة تثبيت 
الدميقراطية وترسيخها والبد من 
مغ��ادرة العناوي��ن الضيق��ة إلى 
العناوين العامة وأول هذه العناوين 
هي العراق ووحدته والتعامل على 

وفق مبدأ املواطنة".
تتمة ص3

"االتحادية" تنظر اليوم بـ 4 
دعاوى دستورية في مقدمتها 

الطعن بالموازنة

الحكيم: على المجتمع الدولي 
تحمل مسؤولياته اتجاه العراق

اإلعالن عن تجمع شعبي
معارض لالستفتاء في كردستان

تزايد الخالفات بين الدواعش األجانب والمحليين 
بسبب انقطاع الرواتب واتهامات التخوين 23

بغداد ـ الصباح الجديد:
ش��دد رئي��س مجلس ال��وزراء، 
حي��در العبادي، أم��س االربعاء، 
بنق��ل  املض��ي  ض��رورة  عل��ى 
احملافظ��ات  ال��ى  الصاحي��ات 
بش��كل س��ليم وع��دم تدخل 
السياسين باالمور التنفيذية.

ونق��ل بيان ملكت��ب العبادي ورد 

الى "الصباح اجلديد"عن رئيس 
الوزراء قوله خال كلمة افتتح 
به��ا اجتم��اع الهيئ��ة العلي��ا 
ان  احملافظ��ات  ب��ن  للتنس��يق 
"املقاتل��ن الذي��ن انطلقوا من 
احملافظات لتحرير االنبار وصاح 
الدين واملوصل جتاوزوا الطائفية 
والوح��دة  االنتص��ار  وحقق��وا 

الوطنية بأروع معانيها".
ودع��ا العب��ادي الى "اس��تثمار 
الوحدة الوطنية والعمل بتفان 
باملقاتل��ن  اس��وة  وتضحي��ة 
الذي��ن حمل��وا ارواحه��م على 
"لن��ا  ان��ه  مبين��ا  اكفه��م"، 
الش��رف كعراقي��ن ان نقضي 
على داعش، وسنواصل عمليات 

حتري��ر ما تبق��ى م��ن اراض في 
تلعف��ر واحلويجة وغ��رب االنبار 

بنفس القوة والعزمية".
واض��اف العبادي ان��ه "يجب ان 
نتوحد في البن��اء كما توحدنا 
ف��ي القت��ال لنحق��ق االنتصار 

االكبر".
تتمة ص3

بغداد ـ الصباح الجديد:
وص��ف رئي��س مجل��س الن��واب 
األميركي بول راين، أمس االربعاء، 
حزمة اإلجراءات ضد روسيا وإيران 
وكوري��ا الش��مالية، الت��ي واف��ق 
عليها اجمللس مس��اء أمس، بأنها 

"أوسع عقوبات في التاريخ".
وق��ال راين ف��ي بيان نش��ر عقب 
التصوي��ت ف��ي مجل��س النواب: 

"إن مشروع القانون الذي مت تبنيه 
بأغلبية س��احقة من أصوات كا 
احلزبن، يتضمن حزمة من أوس��ع 

العقوبات في التاريخ".
وأضاف راي��ن أن العقوبات تهدف 
إل��ى تعقي��د األمور عل��ى "أخطر 
اطمئن��ان  وضم��ان  خصومن��ا 
اميركا"، مش��يرا إل��ى أن البلدان 
الثاثة متثل تهديدا متعدد اجلوانب 

ألمن الواليات املتحدة".
وبع��د أن ينظر مجلس الش��يوخ 
في مشروع القانون ويصدق عليه، 
سترفع الوثيقة إلى الرئيس، وفي 
حال توقيعه عليها تصبح قانونا.

وأع��رب ب��وب كورك��ر، رئيس جلنة 
الش��ؤون الدولي��ة ف��ي مجل��س 
الشيوخ، عن أمله في أن تستكمل 
كل هذه اإلج��راءات بحلول نهاية 

األسبوع اجلاري.
من جهتها، قالت املتحدثة باسم 
س��اندرز  س��ارا  األبي��ض  البي��ت 
إن الرئي��س دونال��د ترام��ب يؤي��د 
"العقوب��ات القاس��ية ضد كوريا 
الش��مالية وإيران وروس��يا"، وإنه 
"بصدد مراجعة مش��روع القانون 

الذي تبناه مجلس النواب.
تفصيات موسعة ص6

العبادي يطالب السياسيين بعدم التدخل باألمور التنفيذية

النّواب األميركي يقر عقوبات هي األوسع
في التأريخ ضد روسيا وإيران وكوريا الشمالية

بغداد - وعد الشمري:
اس��هم تعدي��ل قان��ون املوازنة 
االحتادية للع��ام احلالي في زيادة 
مستوى العجز ليصل مجموعه 
إل��ى 25 تريليون دين��ار، كما ادى 
التعدي��ل إلى ارتف��اع النفقات 
مبعدل 7 تريليونات دينار وكذلك 
االيرادات بنحو ثاث��ة تريليونات 

دينار.
وقال النائب ع��ن كتلة احلكمة 
أن "تصوي��ت  حس��ن خاط��ي 
مجلس النواب االس��بوع اجلاري 
على املوازنة التكميلية لم يكن 

لو ال وجود حاجة ملحة له".
وتاب��ع خاطي ف��ي تصريح إلى 
"الصب��اح اجلدي��د"، أن "هن��اك 
مستجدات طرأت على الساحة 
العراقي��ة جعلتن��ا نصّوت على 
املعدل��ة ف��ي مجلس  املوازن��ة 

النواب".
اق��رار  "ض��رورات  أن  ويس��رد 
التعدي��ل تتعل��ق بتخصيصات 

ومستحقات  الش��عبي  احلشد 
ينبغ��ي  كان  اخ��رى  ل��وزارات 
التعاطي معها عل��ى وفق اطر 

قانونية سليمة".
وأش��ار خاط��ي إل��ى أن "تل��ك 
املستجدات حصلت في النصف 

االول م��ن العام احلالي ولم تكن 
ظاهرة لنا في مناقش��ات اقرار 

املوازنة".

ولف��ت إل��ى أن "التعدي��ل منح 
صاحي��ات جمللس ال��وزراء اجراء 
مناقل��ة العط��اء مس��تحقات 
احلشد الش��عبي وكذلك تأمن 
االدوية وبقية اخلدمات الضرورية 

للمواطنن".
وب��دوره، ذكر النائ��ب عن ائتاف 
دولة القانون أحمد االسدي في 
تصريح إلى "الصباح اجلديد"، أن 
"جهودنا اسفرت عن نقل مبالغ 
معين��ة إلى احلش��د الش��عبي 
وليس مس��اواة رواتبهم ببقية 
القوات املسلحة كما هو موجود 

في املادة 52 من املوازنة".
وأضاف االسدي، املتحدث باسم 
احلشد الشعبي، أن "املبالغ التي 
طالته��ا املناقل��ة تبل��غ حوالي 
40 تريلي��ون دين��ار عراق��ي وهي 
كانت لدى املفوضية املستقلة 
لانتخابات ومجلس النواب في 

السابق".
تتمة ص3

أضاف سبعة تريليونات على النفقات.. وثالثة تريليونات على اإليرادات

تعديل الموازنة يصل بالعجز المالي إلى 25 تريليون دينار

تقريـر

متابعة الصباح الجديد:
أظهرت نتائج أحدث استطاع للرأي 
العام األميركي إل��ى أن ما يقرب من 
يعتقدون  االميركي  الش��عب  نصف 
بأنه من املس��تحيل أن يكون الرئيس 
دونالد ترامب ق��ادرا على إنهاء فترته 
الرئاسية التي متتد ملدة أربع سنوات.

ووفقا لنتائج استطاعات الرأي التي 
قامت بنش��رها صحيفة "يو إس إيه 

توداي" فلق��د أظهرت ه��ذه النتائج 
إل��ى أن ما يقرب من نصف الش��عب 
االميرك��ي لديه��م اعتقاد ق��وي بأن 
دونالد ترامب رئيس اميركا احلالي لن 
يس��تطيع أن يكمل فترته الرئاسية 

التي متتد ملدة اربع سنوات.
ومن جهة اخرى صرح موقع "س��يتي 
اي��ه ام" االميرك��ي إن ع��دم إكم��ال 
دونالد ترامب مدة رئاسته أمر متوقع 

في ظل الفضائح التي تاحقه، منذ 
الرئاس��ة  النتخابات  ترش��حه  إعان 

االميركية.
وطبق��ا لنتائج اس��تطاع الرأي هذا 
فإن هنالك 46 في املئة من املشاركن 
االميركي��ن ف��ي ه��ذا االس��تطاع 
صرحوا بأن ترام��ب ال ميكنه أن ينهي 

فترة واليته األولى.
تتمة ص3

نصف الشعب األميركي يعتقد
أن ترامب لن يكمل مدته الرئاسية

بغداد ـ الصباح الجديد:
اك��دت وزي��رة الصح��ة والبيئ��ة 
العراقي��ة، عديل��ة حم��ود، أمس 
س��تتخذ  ال��وزارة  ان  االربع��اء، 
االج��راءات القانونية الرادعة ضد 
العصاب��ات الت��ي قامت بخطف 

اجلراح االختصاصي محمد علي.
وقال��ت ال��وزارة ف��ي بي��ان له��ا، 
ان  اجلدي��د"  "الصب��اح  ال��ى  ورد 

"وزي��رة الصح��ة والبيئ��ة عديلة 
مبكتبه��ا  اس��تقبلت  حم��ود 
الدكت��ور محمد عل��ي زاير اجلراح 
االختصاص��ي ف��ي مستش��فى 
احلكي��م ف��ي مدين��ة الش��علة 
ببغ��داد ال��ذي تع��رض لعملي��ة 
انه��ا  خط��ف مؤخ��را"، مبين��ة 
"قدمت املب��اركات ال��ى الدكتور 
لس��امته من ح��ادث االختطاف 

الذي تعرض ل��ه وابدت تضامنها 
مع امل��اكات الطبي��ة والصحية 
التي متثل واح��دة من ثروات البلد 
وكن��وزه العلمية وعنوان��ا كبيرا 
لتطوره ورقي��ه". ونقل البيان عن 
حمود، قولها، ان "الوزارة ستتخذ 
االج��راءات القانونية الرادعة ضد 

مرتكبي هذا الفعل اجلبان.
تتمة ص3

مجلس النواب يصوت على تعديل املوازنة

وزيرة الصحة تلتقي "الجراح المختطف" 
محمد علي زاير بعد تحريره

مع االستعداد لتحرير قضاء عنه

ملحق "       " 

متابعة الصباح الجديد:
أعل��ن قائد اجلي��ش اللبناني العماد 
جوزي��ف ع��ون إن قوات��ه حتتجز 50 
م��ن "اإلرهابين اخلطرين" بن مئات 
ألقت القبض عليهم في مداهمات 
أمني��ة لبعض مخيم��ات الاجئن 
الس��ورين مؤخ��را، ف��ي وق��ت اكد 
اإلعام احلرب��ي التابع حلزب اهلل عن 
سيطرة مقاتلي احلزب على معظم 
املس��احة التي كانت حتت سيطرة 
مس��لحي هيئة حترير الش��ام التي 
كان��ت معروفة بالنص��رة في جرود 

عرسال احلدودية بن لبنان وسوريا.
ونق��ل املوق��ع الرس��مي للجي��ش 
اللبنان��ي عل��ى ش��بكة املعلومات 
الدولية اإلنترنت ع��ن عون قوله إن 
"بعض الضالعن ف��ي هجوم على 
بلدة عرسال عام 2014 وفي خطف 
جن��ود باجلي��ش ب��ن املعتقلن في 
احلمل��ة األمنية املكب��رة التي بدأت 

الشهر املاضي".
واجتاح مسلحون سوريون عرسال 
اللبنانية لفت��رة قصيرة عام 2014 
وخاضوا معارك مع القوات اللبنانية 

قتل خالها العشرات.

وق��ال ع��ون إن اجليش "لن يس��مح 
بتحويل مخيمات الاجئن إلى ستار 
لإلرهابي��ن ميكنهم من التخطيط 
في اخلفاء واإلعداد لتنفيذ عمليات 

إرهابية في الداخل".

وكان اجليش قد أكد الشهر املاضي 
إبان بدء العملي��ة األمنية أن هناك 
عدة مس��ؤولن م��ن تنظيم داعش 

بن 350 شخصا اعتقلهم.
وفيما بع��د توفى 4 م��ن املعتقلن 
أثناء احتجازه��م وقال اجليش إنهم 
توفوا بس��بب أم��راض مزمنة لكن 
نش��طاء و حقوقين والجئن أكدوا 

أنهم قتلوا نتيجة التعذيب.
وي��وم اجلمعة املاض��ي، نفذت قوات 
تابع��ة حلزب اهلل عملي��ة هجومية 
في اجلبال املطلة على عرس��ال قال 
احلزب إنها تهدف إلخراج املسلحن 
من آخر معاقله��م على احلدود بن 

سوريا ولبنان.
واس��تهدفت العملي��ة مس��لحن 
املعارض��ة الس��ورية ينتم��ي  م��ن 
معظمهم جلبهة فتح الشام، التي 

كانت تُعرف بالنصرة سابقا.
تتمة ص3

اعتقال 50 من "اإلرهابيين الخطرين" في مداهمات لمخيمات الالجئين

"حزب اهلل" ينتزع مناطق كان يحتلها مسلحو
هيئة تحرير الشام في جرود عرسال

قوات حزب اهلل في جرود عرسال

متابعة

اللجنة العليا لمبادرة دعم الدراما العراقية تعقد اجتماعات عملية مثمرة

المخرج جمال أمين: )نباح( فيلم يناقش ضياع الجيل الثاني من المهاجرين

حوار مع المخرج المسرحي فاروق صبري

الفّن منبع كّل حضارة و كّل وجود



شؤون عراقية2

السليمانية ـ–عباس كاريزي: 

تتوالي ردود الفعل الشعبية واحلزبية 
واملدنية املعارضة الجراء االس��تفتاء 
في اقليم كردس��تان، ف��ي ظل عدم 
وج��ود تواف��ر العوام��ل االقتصادي��ة 
والسياس��ية والدولي��ة واالقليمي��ة 
إلجرائ��ه، ما من ش��أنه ان يتس��بب 
وتأجيله  بافشال مشروع االستقالل 

الى عقدين من الزمن.  
وبينما يحشد احلزب الدميقراطي عبر 
وسائل االعالم اململوكة له االمكانات 
والطاق��ات املتوف��رة لتحقيق التأييد 
الش��عبي واحلزبي املطل��وب لقضية 
االس��تفتاء، اعل��ن رئي��س مجموعة 
عب��د  شاس��وار  »نالي��ا«،  ش��ركات 
الواحد في اط��ار ردود الفعل املناوئة 
الج��راء االس��تفتاء ع��ن والدة حراك 
جدي��د في إقليم كردس��تان، يعارض 
إجراء استفتاء االستقالل في الوقت 

الراهن.
وأوض��ح عبد الواحد ف��ي تصريح أن 
سيش��هدان  املقبل��ن  األس��بوعن 
انطالق حراك شعبي معارض إلجراء 
االستفتاء في الوقت الراهن، والدعوة 
بالتصوي��ت ب�«ال« في االس��تفتاء اذا 
م��ا إصرت الس��لطات عل��ى إجرائه، 
موضح��اً ان »ع��دم توف��ر الظ��روف 
املالئمة له��ذه العملية ف��ي الوقت 
الراهن مين��ع اجراءها فضالً عن غياب 
الدعم الدولي واإلقليمي لالستفتاء.

وأك��د عبد الواح��د عل��ى أن »إقليم 
ُكردس��تان يحتاج إل��ى حركة جريئة 
قوية تضم أعضاء م��ن كل االطراف 
واجلهات من دون استثناء، لتأخذ على 
عاتقه��ا توضيح احلقائق للمواطنن، 
وتداف��ع عن مصاحله��م، وتابع »نحن 
بصدد تش��كيل هذا احلراك الشعبي 
م��ع مجموع��ة م��ن الش��خصيات 
والثقافي��ة  السياس��ية  احملترم��ة 
ش��تى  م��ن  الكردي��ة  واالكادميي��ة 

التوجهات.
ونق��ل عب��د الواح��د ع��ن ع��دد من 
املسؤولن األميركين كان قد التقاهم 
خالل زيارت��ه االخيرة الى واش��نطن، 
معارضته��م إلجراء االس��تفتاء في 

إقليم ُكردستان وحتذيرهم من تبعات 
اجراء االس��تفتاء ف��ي الوقت الراهن 

على االقليم وشعبه.
ال��ى ذلك وف��ي اطار املس��اعي التي 
تبذلها الس��كات االصوات املناهضة 
وزارة  طالب��ت  االس��تفتاء  الج��راء 
الثقافة املدع��ي العام بالتحقيق مع 
صاحب شركات ناليا لالعالم والنشر 
شاسوار عبد الواحد املعارضة الجراء 

االستفتاء. 
وق��ال هلك��ورد جندياني وه��و مدير 
عام في وزارة الثقافة ملوقع باس نيوز 
التابع لنجل بارزاني مس��رور بارزاني، 
ان املوق��ف ال��ذي تبناه عب��د الواحد 
املع��ارض الج��راء االس��تفتاء، يؤكد 
الش��كوك الت��ي كانت حت��وم حوله 
اجلهات  االعالمية ع��ن  ومؤسس��ته 
الداعم��ة ل��ه واالهداف الت��ي تقف 

خلفها. 
بدوره��ا وبعد ان فش��لت عقب عدة 

اجتماعات م��ن الرد على طلب رئيس 
االقلي��م ال��ذي ق��ام بتحدي��د االول 
من تش��رين الثان��ي نوفمب��ر الجراء 
انتخاب��ات برمل��ان ورئاس��ة االقلي��م، 
رفض��ت املفوضية العليا لالنتخابات 
واالس��تفتاء ف��ي االقلي��م اقامة اية 
دعاي��ات مس��بقة لالس��تفتاء ف��ي 

االقليم. 
وق��ال مق��رر مفوضي��ة االنتخاب��ات 
اس��ماعيل خورمال��ی ان املفوضي��ة 
ترف��ض قي��ام اية جه��ة او ح��زب او 
وس��يلة اع��الم بالترويج بنع��م او ال 
لالس��تفتاء ما ل��م تق��م مفوضية 
االنتخاب��ات باملصادق��ة عل��ى موعد 

اجراء االستفتاء. 
وكان رئيس ال��وزراء حيدر العبادي قد 
عّد االس��تفتاء على استقالل اقليم 
كردستان غير دستوري وغير شرعي، 
مؤكدا أن االس��تفتاء س��يعرقل حل 

املشكالت بن بغداد واربيل.

العبادي اضاف خالل املؤمتر الصحفي 
االس��بوعي »نح��ن نحت��رم تطلعات 
اليوج��د  ولك��ن  الك��ردي،  الش��عب 
شيء في الدس��تور اسمه استفتاء، 
واالستفتاء الذي ينوي االقليم إجراءه 
غير دستوري، وغير شرعي«، وان بغداد 

لن تتعامل مع استفتاء كردستان«.
في غض��ون ذلك وبينم��ا نفى عضو 
احل��زب  ف��ي  السياس��ي  املكت��ب 
الدیمقراطي الکردس��تاني، هوشیار 
زیب��اري، وج��ود رف��ض دول��ي إلج��راء 
االس��تفتاء ف��ي إقلي��م كردس��تان 
املستش��ار  ق��ال  اي��ران،  باس��تثناء 
السياس��ي لرئيس إقليم كردس��تان 
هيمن هورامي، إن »إجراء االس��تفتاء 
ق��رار ملزم ويهدف ال��ى إعالن الدولة 
الكردية وليس مجرد استطالع رأي أو 
ورقة ضغط بوج��ه بغداد«، الفتا إلى 
أن »كردس��تان حتصل عل��ى اقتصاد 
قوي وان االقليم يعتمد على نفس��ه 

ف��ي تأمن أمن��ه الغذائي« بحس��ب 
تعبيره.

وكان��ت بعث��ة االحت��اد األوروب��ي في 
العراق قد اصدرت الثالثاء بيانا بشأن 
استفتاء اس��تقالل إقليم كردستان 
املزمع اج��راؤه في يوم 25 من ش��هر 
أيلول املقبل، اعلن��ت رفضها الجراء 
االس��تفتاء ودعمها لوح��دة العراق، 
فيما دع��ت االقليم النه��اء اخلالفات 
و تفعي��ل  بالدميقراطي��ة  والتقي��د  

البرملان. 
وقالت البعثة في بيان نش��رته على 
موقعها الرس��مي لها اطلعت عليه 
الفت��رة  ه��ذه  ان  اجلدي��د،  الصب��اح 
احلاسمة من تاريخ العراق، يؤكد فيها 
االحتاد االوروبي دعم��ه الثابت لوحدة 

العراق وسيادته ووحدة أراضيه. 
وزراء  اجتم��اع  ان  البي��ان  وأض��اف 
خارجي��ة دول االحت��اد االوروب��ي تبنى 
قرارات حول العراق، تنص على التزام 

االحت��اد االوروبي املس��تمر ف��ي دعم 
العراق وبضمنه اقليم كردستان في 

التحديات التي  تواجههم.
وش��جع االحت��اد االوروب��ي »احلكومة 
الفيدرالية وحكومة اقليم كردستان 
عل��ى اس��تمرار التع��اون املمتاز في 
م��ن  العس��كرية  احلمل��ة  مج��ال 
اج��ل حل جمي��ع املس��ائل املتعلقة 
بهواجس السياس��ة واالقتصاد التي 
ما تزال بينهم، وم��ن ضمنها اخلالف 
حول احل��دود الداخلية من خالل حوار 
بن��اء يقود ال��ى حل م��رض للطرفن 

ضمن إطار الدستور العراقي. 
االط��راف  »جمي��ع  البي��ان  ودع��ا 
السياس��ية ف��ي اقلي��م كردس��تان 
للبح��ث بص��ورة طارئ��ة ع��ن ط��رق 
للتغلب على التحديات السياس��ية 
الداخلي��ة واعادة العمل مبؤسس��ات 
اقليم كردستان املنتخبة وباخلصوص 

اعادة تفعيل البرملان. 

اإلعالن عن تجّمع شعبي معارض لالستفتاء في كردستان
استنادًا الى الموقف اإلقليمي والدولي الرافض لالستقالل كاظم عبد جاسم الزيدي

منذ تأس��يس احملكمة االحتادية العلي��ا في العراق 
وترس��يخا ملبادئ الدميقراطية فقد عملت احملكمة 
االحتادي��ة العلي��ا عل��ى صيان��ة الدس��تور وذل��ك 
بوصف��ه القان��ون األس��مى ف��ي البلد وتأس��يس 
القض��اء الدس��توري ف��ي الع��راق من خ��الل بناء 
املبادئ الدس��تورية حيث وضعت األسس الكفيلة 
حلماي��ة الدس��تور العراقي من خ��الل اختصاصها 
في تفس��ير النصوص الدس��تورية بت��أن وإحكام 
وفق��ا لقانون تأسيس��ها الكرمي ٣٠ لس��نة ٢٠٠٥ 
والدس��تور العراقي النافذ لع��ام ٢٠٠٥ والذي نص 

على اختصاصات احملكمة االحتادية العليا.
 وق��د عمل��ت احملكم��ة االحتادية العلي��ا على مبدأ 
س��مو الدس��تور وهو م��ن املبادئ األساس��ية في 
الدول��ة القانوني��ة حي��ث تعل��و قواع��د القان��ون 
الدس��توري عل��ى غيرها م��ن القواع��د القانونية 
وله��ذا يتوج��ب على الس��لطات العام��ة االلتزام 
بقواعد الدس��تور وأحكامه حي��ث نصت املادة ١٣ 
من الدستور العراقي لعام ٢٠٠٥ بان الدستور يعد 
القانون األس��مى واألعلى في العراق ويكون ملزما 

في أنحائه كافة ومن دون استثناء.
 وقد اظهر القضاء الدستوري العراقي ممثال بقضاء 
احملكمة االحتادية العليا فاعليته في احلاق النصوص 
الدستورية بالظروف املتغيرة واملتجددة من خالل ما 
يبثه فيها من روح ومواكبة التطور وتباين الظروف 
وذل��ك  واالجتماعي��ة  واالقتصادي��ة  السياس��ية 
بتفس��ير النصوص الدس��تورية ومن أب��رز األمثلة 
على ذلك الدور الذي لعبته احملكمة االحتادية العليا 
في النزاعات التي حصلت في مجلس النواب في ما 
يتعلق بتش��كيل الكتلة األكبر في مجلس النواب 
ومفهوم الفوز واخلس��ارة بالنس��بة للمرش��حن 
والتزامها بروح الدس��تور واحلياد في اتخاذ القرارات 

بعيدا عن التدخالت السياسية.
 وأن القض��اء الدس��توري هو األقدر م��ن غيره على 
تفسير نصوص الدستور لسببن األول املوضوعية 
واحليادية الت��ي تتقرر احملكمة االحتادي��ة العليا من 
دون غيرها من الس��لطات والثاني الدراية العلمية 

بأصول القانون واخلبرة املتوفرة لدى القضاة.
 وق��د عمل��ت احملكم��ة االحتادي��ة العلي��ا كصمام 
امان ملن��ع اي انته��اك او خرق للقوانن والدس��تور 
العراقي النافذ من خالل احلكم بعدم الدس��تورية 
للقوان��ن التي تتع��ارض مع أحكام الدس��تور الن 
الدس��تور العراق��ي ق��د رس��م الطري��ق القانوني 
لس��ريان القوانن وعدم دس��تورية بعض القوانن 
خملالفت��ه الش��ريعة اإلس��المية وذل��ك  باعتبار أن 
اإلس��الم هو دين الدولة و ال يجوز س��ن اي تش��ريع 
يخالف الش��ريعة اإلسالمية و مبادئ الدميقراطية 
وعندما يحتدم الصراع السياس��ي جتد أن احملكمة 
االحتادية العلي��ا تعمل على الب��ت في اخلصومات 
وفقا للدس��تور العراقي من خالل ممارس��ة الرقابة 
على دستورية القوانن و األنظمة النافذة وتفسير 
نصوص الدس��تور ونقض الكثي��ر من الفقرات في 
بع��ض القوانن الص��ادرة لكونها التنس��جم مع 
الدس��تور الناف��ذ، وكذلك املصادقة عل��ى النتائج 
النهائي��ة لالنتخاب��ات العام��ة لعضوية مجلس 
الن��واب وابط��ال عضوي��ة بعض اعض��اء مجلس 
الن��واب خملالفتهم للقانون االنتخابي ومن القوانن 
التي تص��دت لها احملكم��ة االحتادي��ة العليا قانون 
حتديد والي��ة رئيس مجلس ال��وزراء والفقرات التي 
تتضم��ن احلج��ز ومنعت احلج��ز باي س��بب حيث 
عملت عل��ى تعزيز مب��دأ الفصل بن الس��لطات 

واستقالل السلطة القضائية العراقية.

المحكمة االتحادية 
العليا وحماية الدستور

تقـرير

متابعة الصباح الجديد:

 عل��ى الرغم من اع��الن انته��اء معركة 
غرب املوصل ، فإن األدلة على وجود كارثة 
إنس��انية ب��دأت اآلن بتوضي��ح الص��ورة 
وذلك بحدوث أزمة ق��د تتجاوز التوقعات 
الس��ابقة، هذا وفقا ملا ذكرته هالة جابر 
من املنظمة الدولية للهجرة في العراق.

فعبر واحد من اجلس��ور العائمة فوق نهر 
دجلة الذي يقس��م املوصل إلى قاطعن 
القاطع الشرقي والغربي، تظهر اختالفات 
كاملة بصورة سريعة مع حدوث تغييرات 

في املنطقة دون سابق إنذار.
فبحس��ب احلكايات عن هات��ن املدينتن، 
تظه��ر جمي��ع املؤش��رات إلى أن ش��رق 
املوصل يعود الى احلياة بخطوات سريعة، 
مع عودة احلياة إلى طبيعتها واس��تعادة 
جزء كبير من اخلدم��ات، أما غرب املوصل 
أط��ول  فت��رة  يتخ��ذ  أن  املتوق��ع  فم��ن 

للتعافي.
وم��ن ب��ن صخ��ب وضجي��ج احلي��اة في 
القطاع الش��رقي، عَبر فريق من املنظمة 
الدولي��ة للهج��رة )وكال��ة األمم املتح��دة 
للهج��رة( اجلس��ر، حيث اله��دوء اخمليف 
والغريب الذي يتناقض بصورة كاملة مع 
االج��واء العامة الت��ي تطغي على قطاع 
اجلان��ب اآلخر من نهر دجل��ة، حيث احلياة 

تعود بسرعة هناك.
هنا، يبدو أن احلياة قد توقفت.

فقد اصبحت صفوف من املنازل واألحياء 
أي بقدر ما ميكن أن ترى العن حطاما. كما 
تش��هد هياكل الس��يارات احملترقة والتي 
حتول��ت إلى قط��ع صغيرة والت��ي ماتزال 
واقفة أمام القذائف على القتال الشرس 

الذي وقع في هذا اجلزء من املدينة.

فالط��رق التي كانت مزدحم��ة باملركبات 
أصبحت فارغة ومهجورة وغالبا مشوهة 
بس��بب احلفر الكبيرة. أما األرصفة التي 
كان يلع��ب عليه��ا األطف��ال فأصبحت 
حتت أك��وام من األنق��اض. حتى القطط 
والكالب الضال��ة هرعوا مؤخ��را وغادروا 

هذه الشوارع واملناطق اجملاورة.
فكانت تكلفة معركة إس��تعادة املوصل 
من داع��ش باهضة للغاي��ة، حيث خربت 
أحي��اء بأكمله��ا في املدين��ة والتي يعود 
تاريخه��ا إلى ٤٠١ قبل املي��الد، أما البلدة 

القدمية فأصبحت تقريبا مدينة أشباح.
ووفق��ا لتقري��ر األمم املتحدة، م��ن بن ٥٤ 
منطق��ة س��كنية في غ��رب املوصل، ١٥ 
منها »ُس��حقت« بالكام��ل مع تدمير ما 
يق��رب من ٣٢ ألف منزل في تلك املناطق. 
وهناك ٢٣ مقاطعة أخرى تعرضت ألضرار 
معتدل��ة، مع تدمير م��ا يقرب من نصف 
مبانيها، وتعرض ُقرابة ١٦ حي آخر ألضرار 

»خفيفة«، كما دُمر ١٦ ألف منزل آخر.
ووفق��ا لتقيي��م صور األقم��ار الصناعية 
ال��ذي قام��ت ب��ه منظم��ة االمم املتحدة 
هابيت��ات، فف��ي البلدة القدمي��ة وحدها، 
تع��رض أكث��ر م��ن ٥٥٠٠ مبن��ى للضرر. 
كما دُمر حوالى ٤٩٠ منزال فى االس��ابيع 

االخيرة من الهجوم.
وكانت جميع اجلس��ور اخلمسة املتاخمة 
لنه��ر دجل��ة متش��ابكة؛ والعدي��د من 
املدارس وش��بكات املرافق حطمت متاما. 
وقد تسببت القذائف العنيفة في حدوث 
حف��ر ضخمة وض��رب الطرق الس��ريعة. 
فقد دمر مطار املوصل، وكذلك الس��كك 
احلديدية التاريخية ف��ي املدينة وجامعة 

واحدة على األقل.
ويقدر املس��ؤولن أن م��ا يقرب من ٨٠ فى 
املائة م��ن مدينة املوص��ل الطبية تركت 

كقذيفة محترقة. وكانت املدينة الطبية 
أكب��ر منش��أة صحي��ة ف��ي محافظ��ة 
نين��وى في الع��راق، حيث تض��م العديد 
من املستش��فيات ومدرسة طبية قريبة 
ومختب��رات ومرافق طبي��ة أخرى. وال تزال 
األجه��زة املتفجرة تفرز طوابقها، وال تزال 
العديد من الس��يارات املفخخة متوقفة 
ف��ي الداخل حيث مت الكش��ف عنها من 

ِقبل زميل في املنظمة الدولية للهجرة.
ح��ذرت خط��ة األمم املتحدة لإلس��تجابة 

اإلنسانية في العراق الصادرة في شباط، 
»م��ن أن العملي��ة ف��ي املوص��ل ميكن أن 
تك��ون أكبر عملية إنس��انية في العالم 
في عام ٢٠١٧«، وطلب��ت مبلغ بقدر ٩٨٥ 
ملي��ون دوالر أمريكي له��ذا العام، مبا في 
ذل��ك التكالي��ف املقدرة لدع��م املدنين 

املتضررين من القتال في املوصل.
وبحلول أوائل ش��هر متوز مت استالم مبلغ 
ق��دره ٤٤٠ ملي��ون دوالر أي أقل من نصف  

املبلغ املطلوب.

وتواصل املنظم��ة الدولی��ة للهجرة في 
تقدیم املس��اعدات اإلنس��انیة لعشرات 
اآلالف م��ن النازحی��ن داخلیا ف��ي مواقع 
الطوارئ التي ش��یدت ف��ي القیارة وحاج 
عل��ي، فضال عن األس��ر الت��ي ال تزال في 

اجملتمعات املضیفة خارج اخملیمات.
وم��ع ذلك، ومع احلص��ول على ٣٣٪ فقط 
من الن��داء الذي وجهته املنظمة الدولية 
للهج��رة أي بقيم��ة ٢٨.٨٣ ملي��ون دوالر 
ألزمة املوص��ل - و ٣٤ في املائة من ٤٧.٤٦ 

مليون دوالر لعام ٢٠١٧ تلبية الحتياجات 
مناطق أخ��رى في العراق - ف��إن الفجوة 
التمويلي��ة قد تؤث��ر بش��كل كبير على 

العمليات اإلنسانية في املستقبل.
وإستجابة ألزمة املوصل، قدمت املنظمة 
الدولیة للهجرة ٢٨٧,٩٧٧ استشارة طبیة 
وعالجیة منذ حزيران ٢٠١٦، ووفرت أجهزة 
طبیة منقذة للحی��اة للمراکز الصحیة 
التي تخ��دم أعدادا کبیرة م��ن النازحین. 
وتواصل الفرق الطبية املتنقلة في تقدمي 
خدم��ات صحية فورية ف��ي املناطق التي 

هي في أشد احلاجة إليها.
کم��ا قدم��ت املنظمة الدولی��ة للهجرة 
 ٤٩,١٠٠ لقراب��ة  النفس��یة  خدماته��ا 
ش��خص، ووزع��ت ٦١,٦٠٠ مجموعة من 
املواد غیر الغذائیة علی النازحین. وقامت 
املنظم��ة أيضا بتوزي��ع ٣٨,٤٠٠ طردا من 
مجموع��ة مس��اعدات النف��ط و ٩ آالف 
صن��دوق من املالبس خالل األش��هر ال ١٣ 

املاضية أيضا.
كما تس��اهم املنظم��ة الدولية للهجرة 
بالفعل في إع��ادة تأهيل البنية التحتية 
في ثالث بلدات متضررة من أزمة املوصل، 
مبا في ذلك إصالح ش��بكات املياه، قنوات 
ال��ري الزراعي��ة، مركز الرعاي��ة الصحية 
وشبكات الكهرباء، فضال عن إعادة تأهيل 
امل��دارس. وهي تعمل أيضا على توس��يع 
نطاق العمل ليش��مل مناطق مستعادة 

أخرى بحسب ما يسمح النظام األمني.
ولتحسن ظروف املأوى، مت تركيب ١٧،٥٠٠ 
خيمة و ٣١ قاعة كبيرة من قبل املنظمة 
 ١٤،٤١٥ توزي��ع  ومت  للهج��رة،  الدولي��ة 
مجموعة من مستلزمات اإليواء الطارئة. 
وق��د أجريت عمليات تقيي��م األضرار في 
امل��أوى ف��ي الق��رى الواقع��ة ف��ي جنوب 
املوصل وصوال إلى حمام العليل، وتشمل 

التدخ��الت اخملططة لإلي��واء تطوير املأوى 
وإعادة تأهيل املنازل املتضررة.

ومع ذلك، فقد بقيت عش��رات اآلالف من 
األس��ر بدون منازل. فمن��ذ بداية عمليات 
املوصل في تشرين األول ٢٠١٦، بلغ العدد 
التراكمي للنازح��ن داخليا الذين حددت 
مواقع نزوحه��م و\ أو مواق��ع العودة من 
قبل مصفوفة تتب��ع الطوارئ للمنظمة 
املوص��ل  لعملي��ات  للهج��رة  الدولي��ة 
)مصفوف��ة تتبع الن��زوح( ُقرابة ١٧٨،٦٩٥ 

أسرة، أي ما يعادل ١،٠٧٢،١٧٠ فردا.
وم��ن بین هؤالء النازحین، ال یزال أکثر من 
٨٤٦،٢٥٢ فردا )١٤١،٠٤٢ أسرة( نازح. وعاد 
نحو ٢٢٥،٩١٨ نازح، مع عودة ما يقدر نحو 
٨٠ ف��ي املائة م��ن النازحن إل��ى مناطق 

املنشأ في شرق املوصل.
فمن بن جمي��ع النازحن حاليا بس��بب 
م��ن  أكث��ر  يعي��ش  املوص��ل،  عملي��ات 
٣٦٠،١٠٠ ش��خص )أو ٤٢٪( ف��ي اخمليمات 
ومواقع الطوارئ في جميع أنحاء املوصل. 
وتس��تضيف مواق��ع الط��وارئ التابع��ة 
للمنظمة الدولية للهجرة حوالي ٢٢ في 

املائة من هؤالء األفراد.
صرح توم��اس لوث��ر فايس، رئي��س بعثة 
املنظم��ة الدولي��ة للهجرة ف��ي العراق: 
»إن حجم الدمار ف��ي غرب املوصل هائل، 
والتحدي املتمثل ف��ي إعادة اإلعمار ليس 
باألمر اليس��ير لضمان عودة مئات اآلالف 
من النازحن العراقين إلى مجتمعاتهم 
وس��بل كس��ب عيش��هم. وق��د كان��ت 
للهج��رة متواج��دة  الدولي��ة  املنظم��ة 
عل��ى أرض احل��دث من��ذ البداي��ة لتقدمي 
املساعدات اإلنسانية واملأوى ودعم سبل 
كس��ب العي��ش، وهي ملتزم��ة مبواصلة 
املس��اعدات من خالل التمويل الالزم من 

شركائها املانحن.«

تسّلمت نصف المبالغ المقدرة لإلغاثة

المنظمة الدولية للهجرة في العراق تواصل تقديم المساعدات آلالف النازحين من الموصل

تصاعد ردود األفعال املعارضة إلقامة االستفتاء في اإلقليم

شاسوار عبد الواحد: 
أن األسبوعين 
المقبلين سيشهدان 
انطالق حراك شعبي 
معارض إلجراء 
االستفتاء في الوقت 
الراهن، والدعوة 
بالتصويت بـ »ال« 
في االستفتاء إذا ما 
أصرت السلطات على 
إجرائه
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مهجرون عراقيون

بغداد ـ الصباح الجديد:
اجلمهوري��ة  رئي��س  نائ��ب  اك��د 
الهندي، ام��س االربعاء، ان العراق 
اليوم ب��دأ يش��قُّ طريق��ه باجتاه 
األمن واالس��تقرار وم��ا حتقق من 
انتصارات كبيرة ف��ي احلرب على 
عصابات داع��ش اإلرهابيَّة وحترير 

املوصل.
العراقية،  اخلارجي��ة  وزارة  وذكرت 
في بيان ورد الى »الصباح اجلديد«، 
ان »الوزير إبراهيم اجلعفرّي التقى 
في العاصم��ة الهنديَّة نيودلهي 
مع حام��د األنص��اريِّ نائب رئيس 
جمهوريَّة الهند، وبحث الطرفان 
تعمي��ق العالق��ات الثنائيَّ��ة بن 
والتأكيد عل��ى ضرورة  البلدي��ن، 
مصال��ح  يحق��ق  مب��ا  تعزيزه��ا 

الشعبن الصديقن«.
وأك�َّد اجلعفرّي أنَّ »قوة الش��عب 
العراق��يِّ ف��ي وحدته، وم��ا بذله 
أبناء العراق مبختلف انتماءاتهم، 
وتضافر ُجُهود القوى السياسيَّة، 
والدول   ، الدول��يِّ اجمُلتَم��ع  وبدعم 
الصديقة كان س��بباً في حتقيق 
عصاب��ات  عل��ى  االنتص��ارات 
األراضي  وحترير  اإلرهابيَّ��ة،  داعش 
ان  عل��ى  داً  ُمش��دِّ العراق�يَّ��ة«، 
د  يُه��دِّ عامل��ّي  خط��ر  »اإلره��اب 
اجلميع، وال يُوَجد أيُّ بلد في مأمن 
م��ن وحش��يَّ�ته، وعلين��ا تعزي��ز 
واالستخباري   ، األمنيِّ التنس��يق 

للحدِّ من انتشاره«.
واوض��ح ان »الع��راق الي��وم ميتدُّ 
بعالقاته، ويسعى لتعزيز التعاون 

املصال��ح،  وتب��ادل  املُش��ترَكات، 
وُمواَجه��ة اخملاط��ر، وال يدخل في 

صراع احملاور«.
من جانبه قال األنصاري ان »العراق 
اليوم ب��دأ يش��قُّ طريق��ه باجتاه 
األمن، واالس��تقرار، وما حتقق من 
انتصارات كبيرة ف��ي احلرب على 
عصابات داع��ش اإلرهابيَّة، وحترير 
املوص��ل ُمه��ّم بالنس��بة لن��ا«، 
ُمضيفاً »نعم��ل على كلِّ ما من 
ش��أنه تعزيز العالق��ات الهنديَّة 
العراق�يَّ��ة، وفت��ح املزيد من آفاق 

التعاون املُشترَك«.
�يَّة تبادل الزيارات  وأكد على »أهمِّ
بن مس��ؤولي البلدين، ملا لها من 
أثر كبير على حتقيق املصالح بن 

البلدين في ُمختلِف اجملاالت«.

بغداد ـ الصباح الجديد:
عل��ق القي��ادي ف��ي اجملل��س األعلى 
باق��ر جب��ر الزبي��دي، ام��س األربعاء، 
التحال��ف  رئي��س  انس��حاب  عل��ى 
الوطن��ي عم��ار احلكيم م��ن اجمللس 
األعلى وتأسيس��يه تيار جديد باسم 
)احلكم��ة(، مؤك��دا ان اجمللس األعلى 
واحلكي��م ل��ن يكون��ان ضدي��ن ب��ل 
سيتنافسان في الس��احة الوطنية 

املفتوحة.
وق��ال الزبي��دي ف��ي منش��ور عل��ى 
فيس��بوك،  موق��ع  ف��ي  صفحت��ه 
واطلعت عليه »الصباح اجلديد« »إلى 
جميع األصدقاء واحملبن اخوة واخوات 
في تيار ش��هيد احملراب، اطلعتم يوم 
ام��س الثالثاء على البيان التفصيلي 
الذي اصدرت��ه الهيئ��ة القيادية في 

اجملل��س االعل��ى، ون��ود اإلش��ارة إلى 
النقاط التالية«.

منش��ور  ف��ي  وردت  كم��ا  النق��اط 
الزبيدي:

-1 بإنس��حاب الس��يد عمار احلكيم 
من اجمللس األعلى، ل��ن نكون ضدين، 
بل س��نتنافس في ساحتنا الوطنية 
ش��عبنا  أبن��اء  خلدم��ة  املفتوح��ة 

ومصلحته الوطنية.
-2 س��ينطلق اجمللس األعل��ى باإلرث 
الفقهي واإلرادة السياسية الصلبة 
والثواب��ت الوطني��ة التي أسس��ها 
ش��هيد احملراب الس��يد محم��د باقر 
احلكيم، قبل 35عاماً من اآلن وسارت 
اجملاهدي��ن  مواك��ب  نهجه��ا  عل��ى 

والعاملن والشهداء.
-3 توصلنا في حواراتنا مع أخوتنا في 

تيار احلكمة الوطني إلى عدم التجاوز 
عل��ى املكات��ب التابع��ة للمجل��س 
واحملافظ��ات،  بغ��داد  ف��ي  األعل��ى 
وتس��ليم جمي��ع املق��رات التابع��ة 

للمجلس األعلى.
-4 سيتم التواصل مع الذوات األخوة 
واألخوات في كتل��ة املواطن والعمل 
حت��ت خيم��ة اجملل��س األعل��ى ف��ي 
البرملان وكذلك مت التواصل مع كافة 
التنظيمات في جميع احملافظات، من 
قبل املكتب السياسي وهيئة القيادة 
ومت إعداد خطة في هذا اجملال للتحرك 
الس��ريع إليج��اد ُمنطلق��ات مهمة 
ألج��ل التواصل م��ع جماهيرنا وهذا 
التواصل واإلتصاالت بجميع املكاتب 
تس��ير وف��ق رؤي��ة الهيئ��ة القيادية 

بإنسيابية عالية وجناح باهر.

الهند: العراق اليوم بدأ يشق
طريقه باتجاه األمن واالستقرار

الزبيدي معلقًا على انسحاب الحكيم من 
المجلس األعلى: سنتنافس في الساحة الوطنية



بغداد – قذائف هاون 
ذكر مصدر امني في الش��رطة العراقية 
ام��س االربع��اء، إن "مجهول��ن اطلقوا 
صب��اح ي��وم ام��س ع��دة قذائ��ف هاون 
س��قطت احدها بالقرب من احد املنازل 
السكنية ضمن منطقة حميد شعبان 
غربي بغداد، ما اس��فر عن مقتل مدني 

واصابة ثالثة اخرين بجروح مختلفة". 
عل��ى صعي��د متصل افاد املص��در الذي 
رف��ض الكش��ف عن اس��مه ب��أن ثالثة 
مدنين اصيب��وا بانفجار عبوة ناس��فة 
موضوعة بالقرب من علوة لبيع االغنام 

في منطقة السويب جنوبي بغداد .
الى ذل��ك اش��ار املصدر إن "مس��لحن 
اس��لحتهم  فتحوا،ني��ران  مجهول��ن 
الكامت��ة بإجت��اه صاح��ب مول��دة اهلية 
مبنطقة النهروان جنوب ش��رقي بغداد، 

ما اسفر عن مقتله في احلال". 
من جانبه��ا اعلنت قيادة عمليات بغداد 
عن اعتقال اثنن كان��ا يرومان اختطاف 
أحد املواطن��ن في منطقة الس��عدون 

بالعاصمة بغداد.

ديالى – انفجار عبوة 
افاد مصدر امني في ش��رطة محافظة 
ديالى ام��س االربعاء، ب��أن جنديا أُصيب 
بجروح بانفجار عبوة ناسفة استهدفت 
دوري��ة للجيش في قرية محررة ش��مال 

شرق احملافظة.
وق��ال املصدر الذي طلب عدم الكش��ف 
ع��ن اس��مه إن "عب��وة ناس��فة كان��ت 
موضوع��ة في طريق زراعي بأطراف قرية 
ربيعة ق��رب ناحية الس��عدية، )60 كم 
ش��مال ش��رق بعقوبة(، انفجرت، صباح 
الي��وم، عل��ى دوري��ة للجيش، ما أس��فر 

ع��ن إصابة جندي بج��روح وتضررعجلة 
الدورية".

كركوك – قصف جوي
اكد مص��در محلي ف��ي مجلس قضاء 
ام��س  كرك��وك  مبحافظ��ة  احلويج��ة 
األربعاء، أن طائرات حربية دمرت جس��را 
حيوي��ا يس��تخدمه تنظي��م "داع��ش" 
جن��وب غربي كركوك، مش��يرا الى عزل 

القضاء "بريا" بشكل كامل. 
وقال املص��در الذي رفض الكش��ف عن 
اس��مه إن "طائرات حربية نفذت، اليوم، 
ضربات جوية دمرت خاللها جسر شميط 
الذي يرب��ط ناحية الزاب االس��تراتيجي 
بقض��اء احلويجة، )65 ك��م جنوب غربي 
كركوك("، مبينا أن "اجلس��ر يعد حلقة 
وصل اخيرة بن قضاء احلويجة ومناطق 

غربها".

بابل – هجوم انتحاري
كش��ف رئي��س اللجن��ة االمني��ة ف��ي 
مجلس محافظة بابل امس االربعاء ان 
قوات احلشد الشعبي احبطت هجوماً 
انتحاري��اً على نقطة تفتي��ش لها بن 

جرف النصر شمالي احملافظة .
وق��ال رئيس اللجنة ف��الح اخلفاجي  ان 
"احلش��د الش��عبي في ج��رف الصخر 
ص��د هجوم��اً على نقط��ة تفتيش بن 
ج��رف النصر واالنب��ار بس��يارة ودراجة 
ناري��ة يقودهم��ا انتحاري��ان". مضيف��ا 
ان "الدراج��ة الناري��ة مت تفجيره��ا قرب 
الس��يطرة مم��ا ادى ال��ى اصاب��ة عنصر 
باحلشد الشعبي في حن الذ االنتحاريون 

في السيارة بالفرار". 

واسط – عملية دهم 
أفاد مص��در في مديرية االس��تخبارات 

العس��كرية بالقاء القبض على متهم 
باإلره��اب داخ��ل فن��دق ف��ي محافظة 

واسط.
وقال��ت املديري��ة ف��ي بي��ان له��ا، انها 
قي��ادة  أس��تخبارات  م��ع  وبالتنس��يق 
الرافدي��ن ومكافح��ة إرهاب  عملي��ات 
أح��د  عل��ى  القب��ض  الق��ت  واس��ط 
االرهابي��ن ف��ي واس��ط يس��كن أحد 
الفن��ادق باحملافظ��ة ، وهو من س��كنة 
االنبار/هيت مطلوب للقضاء على وفق 
املادة 4 إره��اب بتهم تتعلق باملس��اس 

باالمن الوطني. 

صالح الدين – استهداف سيطرة 
افاد مصدر في شرطة محافظة صالح 
الدين بأن خمس��ة عناصر من احلش��د 
الش��عبي س��قطوا بن قتي��ل وجريح 
بانفج��ار س��يارة ملغمة اس��تهدفت 

سيطرة تابعة لهم شرق تكريت.
وقال املصدر الذي طلب عدم الكش��ف 
عن اسمه ان "س��يارة ملغمة انفجرت 
مس��اء يوم ام��س على س��يطرة تابعة 
لق��وات ش��مر باحلش��د الش��عبي في 
قرية الناعمة قرب جبال حمرين ش��رق 
تكريت، ما اس��فر عن مقت��ل اثنن من 

عناصرها واصابة ثالثة اخرين"

االنبار – عملية امنية 
اعل��ن قائد عمليات اجلزيرة اللواء الركن 
قاسم احملمدي امس األربعاء، عن انطالق 
عمليات تفتيش واسعة ملطاردة عناصر 

تنظيم "داعش" في صحراء األنبار.
وق��ال اللواء الركن احملم��دي إن "قوة من 
عملي��ات اجلزي��رة والفرق��ة الس��ابعة 
والش��رطة ومقاتلي العشائر انطلقوا، 
صب��اح ي��وم ام��س بعملي��ات تفتيش 

واس��عة ف��ي صح��راء غرب��ي األنب��ار ، 
مضيفا أن "العملية تش��مل الصحراء 
واملناطق الواقعة بن بحيرة الثرثار ونهر 
الفرات ش��مال األنبار من جهة وشمال 

غرب ناحية كبيسه من جهة أخرى ". 

كربالء – ضبط عصابة 
امن��ي ف��ي ش��رطة  كش��ف مص��در 
محافظة كربالء امس االربعاء ان مفرزة 
امني��ة الق��ت القب��ض عل��ى عصابة 

خطف وتسليب في قضاء الهندية .
وذكر املصدر االمني الذي رفض الكشف 
ع��ن اس��مه ان مف��رزة امني��ة الق��ت 
القبض يوم ام��س على عصابة خطف 
وتس��ليب متكون��ة م��ن 6 اش��خاص 
في قض��اء الهندي��ة ".مش��يرا الى ان 
مدير اس��تخبارات كربالء يش��رف على 

التحقيق مع العصابة حصرا". 

سقوط هاونات بمنطقة حميد شعبان غربي بغداد * استهداف دورية في أطراف قرية ربيعة شرقي ديالى
الطيران يدمر جسرًا حيويًا جنوب غربي كركوك * إحباط هجوم انتحاري في جرف النصر شمالي بابل

3 شؤون عراقية

بغداد ـ الصباح الجديد:
كش��فت االمان��ة العامة جمللس ال��وزراء، امس 
االربع��اء، عن اجتم��اع االمن الع��ام للمجلس 
مه��دي العالق م��ع خلية ادارة االزم��ات املدنية 
ملناقشة اعادة االستقرار واعمار املناطق احملررة 

وعودة النازحن.
وق��ال املكتب االعالم��ي، لالمان��ة العامة، في 
بيان ورد الى "الصباح اجلديد"، ان "العالق ترأس 
االجتم��اع الدوري خللي��ة ادارة االزم��ات املدنية 
وفريق االس��تقرار، التي تتولى متابعة وتنسيق 
العم��ل اجلاري، خالل مرحلتي اعادة االس��تقرار 

واعمار املناطق احملررة من داعش".
واض��اف ان "االجتماع ضم اضاف��ة الى اعضاء 
الفريق، رئيس صندوق االعمار والبرنامج االمنائي 
لالمم املتح��دة، واملنظمات الدولي��ة واحملافظات 
والوزارات املعنية، باالضاف��ة الى الدول املانحة 
املتمثل��ة بحضور س��فرائها ودبلوماس��ييها، 
لالط��الع عل��ى مجري��ات التموي��ل والتنفي��ذ 

ومتطلبات املرحلة القادمة".
واوض��ح ان "اجملتمع��ن كش��فوا ع��ن بيان��ات 
املناطق احملررة مع مؤشرات درجات الضرر فيها، 
اضافة الى عدد املس��تفيدين من كل مش��روع 
او خدم��ة"، الفتاً الى ان "االرق��ام بينت احلاجة 
امللحة لتحريك الدول املانحة باجتاه تعهداتهم، 
وايفاء مبعطي��ات مؤمتر واش��نطن املنعقد في 

العاشر من متوز اجلاري".

بغداد ـ الصباح الجديد:
وقع��ت وزارة الداخلي��ة، أمس االربع��اء، اتفاقية 
أمني��ة مع وف��د صين��ي، بحضور الوزير قاس��م 

االعرجي.
وق��ال املكتب االعالمي لوزي��ر الداخلية، في بيان 
اطلعت عليه "الصباح اجلديد"، ان الوزير "قاسم 
االعرج��ي اس��تقبل وف��دا رفي��ع املس��توى م��ن 

جمهورية الصن الشعبية".
وأضاف، انه "جرى خالل اللقاء مناقشة مواضيع 
ع��ده بينها االنتص��ارات الكبي��رة التي حققتها 
القوات املس��لحة العراقية ض��د ارهابيي داعش، 
والعالق��ة الثانئية بن البلدين"، مش��يرا إلى انه 
"مت توقي��ع اتفاقي��ة امنية بن اجلانب��ن بحضور 
العديد من الش��خصيات االمني��ة واجلهات ذات 

العالقة".
وبحث وزير الداخلية، قاس��م االعرجي، في وقت 
س��ابق من اليوم االربعاء، مع السفير البريطاني 
في العراق امللف األمني والتعاون مع بريطانيا في 

اطار املصالح املشتركة.

خلية األزمات تبحث 
أوضاع المناطق المحررة

العراق يوّقع اتفاقية 
أمنية مع الصين

الملف األمني

انطالق عمليات عسكرية واسعة 
لتطهير صحراء األنبار الغربية من 

زمر داعش
وذك��رت خلي��ة اإلعالم احلرب��ي في بيان 
‘‘الصب��اح اجلدي��د‘‘،  تلق��ت صحيف��ة 
نس��خة من��ه، أن��ه "بالتنس��يق م��ع 
اخللية اجلوية التابعة لقيادة العمليات 
قي��ادة  ملعلوم��ات  ووفق��اً  املش��تركة 
عملي��ات اجلزي��رة صقور الق��وة اجلوية 
وجهوا عدة ضربات جوية أس��فرت عن 
تدمير مضاف��ة تابعة لعصابات داعش 
اإلرهابية ومستودع لألسلحة واالعتدة 
وحرق وإعطاب عدد كبير من األسلحة 

التي كانت بداخله". 
وأضافت أن "الضربات استهدفت أيضا 
جتمع��ا لإلرهابي��ن أس��فرت ع��ن قتل 

العشرات منهم غرب بحيرة حديثة". 
والى ذلك أعلنت مديرية االس��تخبارات 
العسكرية، أمس األربعاء، عن ضبط 30 
حزاما ناسفا و4 دراجات نارية مفخخة 

في منطقة البو عساف باألنبار. 
وذك��ر بي��ان للمديرية تلق��ت صحيفة 
إن  من��ه،  اجلديد‘‘نس��خة  ‘‘الصب��اح 
العس��كرية  االس��تخبارات  "مديري��ة 
بالتنس��يق مع اس��تخبارات اللواء 27 
الفرقة 7، ومبعلومات دقيقة، متكنت من 
ضبط 30 حزاما ناسفا و4 دراجات نارية 
مفخخ��ة مخب��أة في أح��د األوكار بن 
الودي��ان في منطقة البو عس��اف قرب 

طريق بيجي – حديثة باألنبار". 
وأض��اف إنها "ته��دف لتنفيذ عمليات 
انتحارية تس��تهدف املواطن��ن األبرياء 

والقوات األمنية". 
وألق��ت طائ��رات الق��وة اجلوي��ة، أمس 
األربعاء، آالف املنشورات فوق عنه وراوه، 

غربي االنبار، متهيدا لتحريرهما. 

وتضمن��ت املنش��ورات أرقام��ا هاتفية 
متك��ن املواطنن من االتص��ال بالقوات 
األمني��ة واألخبار ع��ن مواق��ع تنظيم 
داعش، فضال عن عبارات تتعلق بالنصر 
عل��ى التنظي��م وق��رب حتري��ر كام��ل 

األراضي العراقية. 
يش��ار إل��ى إن القائ��د الع��ام للق��وات 
املس��لحة حي��در العب��ادي ق��د وع��د 
اجلي��ش  ق��وات  وان  قريب��ة  بعملي��ات 
وحش��ود املنطق��ة الغربية مس��تعدة 

للبدء في ذلك". 
يذكر أن تنظيم داعش ما زال يس��يطر 
على 3 أقضية غربي االنبار وهي ، القائم 
وعنه وراوه، وينف��ذ هجماته على بقية 
مدن احملافظة عبر االراضي الصحراوية 

التابعة لالنبار. 
وهرب معظم مجاميع داعش اإلرهابي 
ال��ى الصح��راء الغربية بع��د طردهم 
م��ن املناطق واملدن احمل��ررة باألنبار فيما 
تستعمل تلك العصابات هذه الصحراء 
منطلق��ا لتنفيذ هجماته��ا اإلرهابية 

ضد املناطق اآلمنة.

"االحتادية" تنظر اليوم بـ 4 دعاوى 
دستورية في مقدمتها الطعن 

باملوازنة
، وأن مجلس النواب ال يحق له االنتقال 
م��ن مرحلة االس��تجواب إل��ى مرحلة 

سحب الثقة".
واضاف بالق��ول، "أما الدع��وى الثالثة 
فق��د اقامها صفاء الدي��ن ربيع )رئيس 
يطل��ب  واالتص��االت(،  اإلع��الم  هيئ��ة 
فيها احلكم بال��زام املدعي عليه رئيس 
مجلس النواب/ اضافة لوظيفته بالغاء 
وابطال قرار اعفائ��ه من منصب رئيس 
هيئة االع��الم واالتص��االت، الصادر في 

11/نيس��ان/ 2017، واملتخذ في اجللسة 
املؤرخة 24 لعدم توفر الغطاء القانوني 

والدستوري فيه".
وبن، إن "الدع��وى الرابعة تخص طعن 
مقدم م��ن الرئيس التنفيذي لش��ركة 
احمل��دودة/  الع��راق   - لالتص��االت  اثي��ر 
اضافة لوظيفت��ه، بطلب احلكم بعدم 
دس��تورية املادة 6 من القسم 8 من امر 
س��لطة االئتالف املؤقتة رقم 65 لسنة 
2004، والتي تقضي بأن قرارات مجلس 
االس��تئناف )مجل��س الطع��ن( قرارات 

نهائية".

احلكيم: على اجملتمع الدولي حتمل 
مسؤولياته اجتاه العراق

م��ن جانب��ه ق��دم كوبيت��ش "التهاني 
مبناسبة تأسيس تيار احلكمة الوطني"، 
مؤكدا اس��تمرار الدع��م االممي للعراق 

في مواجهة التحديات".

العبادي يطالب السياسيني بعدم 
التدخل باألمور التنفيذية

مؤكدا "ضرورة التعاون والتنس��يق بن 
احملافظ��ات وتثبيت االس��تقرار واالنتباه 
للش��ائعات واحلمالت املش��بوهة التي 
تهدف لزعزعة األمن وارهاب اجملتمع عبر 

تهويل اجلرائم الفردية".
واش��ار ال��ى ان "حماي��ة املواطنن من 
مس��ؤولية وواجب احلكومة، وباألخص 
منه��م االطب��اء"، موجه��ا ب�"أهمي��ة 
توضي��ح مالبس��ات هذه اجلرائ��م التي 
حت��دث نتيجة تصرفات فردي��ة ونزاعات 
عائلية وليس��ت جرائ��م منظمة كما 

يشاع".
وحول نق��ل الصالحي��ات للمحافظات 
ش��دد على "املض��ي بإص��رار على نقل 

الصالحيات بش��كل س��ليم وحس��ب 
تدخ��ل  وع��دم  واضح��ة  تعليم��ات 
السياسين باالمور التنفيذية"، موجها 
ب�"أن ال تكون الرسوم اال مقابل خدمة 

تقدم للمواطنن وال تثقل كاهلهم".

"حزب اهلل" ينتزع مناطق كان 
يحتلها مسلحو هيئة حترير الشام 

في جرود عرسال
وفي ه��ذه األثناء أفادت وس��ائل إعالم 
محلي��ة أن ق��وات اجلي��ش ع��ززت من 
إجراءاته��ا األمنية ف��ي محيط مدينة 
عرسال ملنع تسلل أي عناصر مسلحة 
إليه��ا بس��بب العمليات العس��كرية 

حلزب اهلل على تخوم املدينة.
وف��ي غضون ذلك أعل��ن اإلعالم احلربي 
التاب��ع حلزب اهلل عن س��يطرة مقاتلي 
احلزب على معظم املساحة التي كانت 
حتت س��يطرة مس��لحي هيئ��ة حترير 
الش��ام التي كانت معروف��ة بالنصرة 
في جرود عرس��ال احلدودية ب��ن لبنان 

وسوريا.
وق��ال احل��زب إن مقاتلي الهيئ��ة باتوا 
محاصري��ن في منطقة تعرف باس��م 
املاله��ي ووادي حميد عل��ى تخوم بلدة 

عرسال.
يذكر أن وجود آالف الالجئن الس��ورين 
في تلك املنطق��ة يجعل املعارك فيها 

حساسة.
وكانت قوات تابعة حلزب اهلل قد نفذت 
عملية هجومية في اجلبال املطلة على 
عرس��ال قال احلزب إنها تهدف إلخراج 
املس��لحن م��ن آخ��ر معاقله��م على 
احلدود بن س��وريا ولبن��ان، يوم اجلمعة 

املاضي.
واس��تهدفت العملية مس��لحن من 

املعارضة الس��ورية ينتمي معظمهم 
جلبهة فتح الش��ام، الت��ي كانت تُعرف 

بالنصرة سابقا.
وفي ه��ذه األثناء أفادت وس��ائل إعالم 
محلي��ة أن ق��وات اجلي��ش ع��ززت من 
إجراءاته��ا األمنية ف��ي محيط مدينة 
عرسال ملنع تسلل أي عناصر مسلحة 
إليه��ا بس��بب العمليات العس��كرية 

حلزب اهلل على تخوم املدينة.

تعديل املوازنة يصل بالعجز املالي 
إلى 25 تريليون دينار

وأوضح أن "احلشد الشعبي يدرك جيداً 
االزمة املالي��ة للعراق نتيج��ة االنهيار 
العاملي الس��عار النف��ط، ولم يضغط 
أكثر باجتاه رف��ع مخصصاته امياناً منه 
بان حتمل املس��ؤوليات يج��ب أن يكون 
تضامنياً مع بقية مؤسس��ات الدولة 

العراقية".
وبن االسدي أن "قوات احلشد متواجدة 
على الس��واتر ومتارس دورها في الدفاع 
عن العراق، برغ��م الظروف االقتصادية 

الصعبة".
ولف��ت إل��ى أن "ال��ذي جرى ه��و اعادة 
رواتب احلش��د الشعبي كما كانت في 
2015 ب� 875 الف دينار لكل منتس��ب 

من دون اي زيادة".
ومضى االسدي إلى أن "مساواة رواتب 
ابناء احلشد الشعبي ببقية تشكيالت 
القوات املسلحة العراقية مرتبط مبدى 
التزام وزارة املالية بتنفيذ قانون املوازنة 

وذلك لم يحصل حتى االن".
من جانب��ه، أفاد عضو اللجن��ة املالية 
النيابي��ة س��رحان أحمد س��رحان في 
حديث إلى "لصباح اجلديد"، بأن "قانون 
املوازنة االصلي كانت تبلغ نفقاته بنحو 

100 تريليون دين��ار عندما مت التصويت 
عليه بداية العام احلالي".

واض��اف س��رحان، النائ��ب ع��ن الكتل 
الكردستانية، أن "التعديل اضاف بنحو 
7 تريليون دينار، اي س��يصبح مجموع 

النفقات 107 تريليونات دينار".
أما عن االيرادات يعلق س��رحان "كانت 
في السابق 79 تريليون دينار، واالن زادت 
ليصبح مجموعها مبوجب التعديل 82 

تريليون دينار".
لكنه يقّر في الوقت ذاته بأن "التعديل 
اث��ر على نس��بة العج��ز الت��ي كانت 
في الس��ابق 21 تريليون دين��ار، أما االن 
فقد ارتفعت ه��ي ايضا لتصل إلى 25 

تريليون دينار".
"زي��ادة  إن  بالق��ول  وخل��ص س��رحان 
جمي��ع  عل��ى  توزيعه��ا  مت  النفق��ات 
الدول��ة العراقي��ة بق��در  مؤسس��ات 

احلاجة اليها".
وكان مجل��س الن��واب ق��د ص��وت في 
وقت س��ابق على تعديل قانون املوازنة 
االحتادية للعام 2017 املقدم مش��روعه 

من احلكومة.

وزيرة الصحة تلتقي "اجلراح 
اخملتطف" محمد علي زاير بعد 

حتريره
الذي تق��ف وراءه اجن��دات التريد اخلير 
للعراق وشعبه الصابر الذي مير بظروف 
وحتديات اس��تثنائية تستدعي تكاتف 

اجلميع ملواجهتها".
يشار إلى ان استهداف الكوادر الطبية 
زاد مؤخ��راً من قب��ل عصابات منظمة 
الكف��اءات  الب��الد م��ن  اف��راغ  حت��اول 

الطبية.

نصف الشعب األميركي يعتقد
أن ترامب لن يكمل مدته الرئاسية

و 27 في املئة من هؤالء املشاركن فقط 
صرح��وا ب��أن ترامب لديه الق��درة على 

إمتام فترة واليته احملددة بأربع سنوات.
وتشير النتائج األخرى لهذا االستطالع 
بأن 51 في املئة من الش��عب االميركي 
غي��ر راض��ن ع��ن أداء ترام��ب كرئيس 
للواليات املتح��دة وفي الوج��ه املقابل 
يعترف 44 في املئة م��ن االميركين به 
كرئيس فعلي للب��الد ويؤيدون األعمال 

التي يقوم بها.
وجت��در اإلش��ارة هن��ا بأنه مت إج��راء هذا 
االس��تطالع على ش��بكة اإلنترنت في 
الفترة من 17-19 من شهر يوليو اجلاري 
وش��ارك في هذا االستطالع ألف وثالث 
مائة وثالثن مواط��ن أميرکي و هامش 
مسح اخلطأ في هذا االستطالع يعادل 

تقريبا 2.8 في املئة.
وحسب أس��تطالع آخر، أجرته محطة 
ABC وصحيفة واشنطن بوست، فلقد 
حصل أداء ترامب بعد س��تة أشهر من 
وصول��ه إلى البيت األبي��ض على تأييد 
%36 من االميركين، وهي أدنى نس��بة 
يناله��ا رئي��س أميرك��ي خالل س��بعة 
عقود، في حن قال %58 من األميركين 
إنهم يعارضون سياسات الرئيس الذي 
انخفضت شعبيته ست نقاط، مقارنة 
باستطالع مماثل كان قد أجري قبل مائة 

يوم.
وم��ن ه��ذا كل��ه يتض��ح ب��أن الرئيس 
االميرك��ي دونال��د ترام��ب، ه��و األق��ل 
ش��عبية من ب��ن الرؤس��اء االميركين 
خالل سبعن عاما وهنالك احتمال قوي 
بأن الرئيس ترامب لن يس��تطيع أن يتم 

فترة واليته املمتدة ملدة اربع سنوات.

تتمات ص1

نينوى ـ خدر خالت:

تتوج��ه االنظار الى قض��اء تلعفر، 
الواق��ع غرب��ي املوص��ل بنح��و 56 
كلم، ليكون آخر محطة للمعارك 
الشرس��ة بن القوات االمنية في 
محافظة نينوى وبن عناصر تنظيم 
داع��ش، فيم��ا ينتظ��ر التنظي��م 
الضربة القاضية واالخيرة حس��ب 
وصف ناشط تركماني، فيما تتسع 
هوة اخلالفات بن عناصر داعش من 
االجانب واحمللي��ن مع توقف صرف 
الروات��ب وظهور بوادر نتائج احلصار 
عل��ى املدين��ة، مع مس��اع للهرب 
م��ن املدينة من قب��ل الدواعش بال 

استثناء.
وق��ال الناش��ط املدن��ي التلعفري 
زي��اد الي��اس حمو، ف��ي حديث الى 
ان "العراقين  "الصب��اح اجلدي��د" 
عموم��ا واهال��ي تلعف��ر خصوصا 
تلقف��وا خب��ر ب��دء االس��تعدادات 
لتحرير مدينة تلعفر بنحو يختلف 
عن بقي��ة االخبار لتحري��ر مناطق 
اخرى سواء في محافظة نينوى او 

في البالد عموما".
واضاف ان "تلعف��ر هي ابرز معقل 
لداعش في مناط��ق غرب املوصل، 
اس��تراتيجية على  نقط��ة  وه��ي 
طريق العراق � سوريا، وان سيطرة 
داع��ش على املدينة ف��ي منتصف 
حزي��ران 2014 مهد له الس��يطرة 
على مناطق ربيع��ة وزمار واجتياح 
س��نجار وارت��كاب مجازر بش��عة 
ضد االخ��وة االيزيدي��ن، كما مهد 
له الطريق لفتح احلدود بن العراق 
وسوريا والربط بن ما يسمى والياته 

املزعومة في جانبي احلدود".
ولف��ت حم��و ال��ى ان "الوضع االن 
يختل��ف عن ع��ام 2014 وما قبله، 
حيث ش��هدت تلعف��ر حربا اهلية 
القاع��دة  تنظي��م  عناص��ر  ب��ن 
وانص��اره من احمللي��ن، وبن القوات 
االمنية مبس��اندة العشائر بتلعفر 
ومحيطها، حيث ان تنظيم داعش 

االرهابي الذي هو وريث القاعدة، بات 
في حالة من الضعف واالنكس��ار، 
وينتظر الضربة االخيرة والقاضية 
لتقضي على فلول��ه غربي نينوى، 
لدولة  الزائفة  وتسقط االسطورة 

اخلرافة الزائلة".
وتابع بالقول "حس��ب معلوماتنا، 
ف��ان داعش يس��يطر عل��ى مركز 
ناحيت��ي  ومرك��ز  تلعف��ر  قض��اء 
العياضي��ة واحمللبي��ة، فض��ال ع��ن 
اكثر م��ن 50 قرية تتناث��ر بن هذه 
املدن الثالث، بجبه��ة طولها نحو 
60 كلم، وعرضه��ا 40 كلم، علما 
ان الدواع��ش محاصرون من جميع 

اجله��ات بش��تى صن��وف الق��وات 
االمنية".

وبحس��ب حمو ف��ان "اخلالفات بن 
لم  واالجان��ب  احمللي��ن  الدواع��ش 
تتوق��ف يوم��ا، واس��بابها عديدة، 
مثل الصراع على النفوذ واملناصب، 
االس��تيالء على الغنائم وممتلكات 
االهال��ي املهجرين بتلعفر وغيرها، 
اضاف��ة ال��ى تب��ادل االتهامات بن 
والعمال��ة  بالتخوي��ن  الطرف��ن 

والتخاذل وغير ذلك".
واردف "حالي��ا لم يتس��لم عناصر 
داعش ف��ي تلعفر رواتبهم البالغة 
نحو 70 الف دين��ار رواتبهم منذ 3 

اتهامات ملسؤولن  اشهر، وهنالك 
فيما يس��مى ببيت املال بس��رقة 
االم��وال والهرب م��ن تلعفر، كما 
ان ب��وادر نتائج احلص��ار على محور 
تلعفر بدأت تظهر من خالل اختفاء 
والشاي  س��لع اساس��ية كالزيت 
والس��كر والرز، علم��ا ان الطحن 
متوف��ر الن املنطق��ة زراعية وتنتج 
مئات االطنان من احلنطة والشعير 

سنويا".
ولف��ت حم��و ال��ى ان "الضرب��ات 
اجلوية ورش��قات املدفعية الثقيلة 
املس��تمرة منذ 10 ايام على مواقع 
ارتفع��ت  تلعف��ر  مبح��ور  داع��ش 

وتيرتها، ودم��رت مضافات ومخازن 
تفخي��خ  وورش  وامل��ؤن  لالعت��دة 
ال  وداع��ش  العب��وات،  وتصني��ع 
ميتل��ك اال ع��ددا م��ن االنتحاري��ن 
واالنغماس��ين، اضافة لزرعه آالف 
واالس��تعانة  الناس��فة  العب��وات 

باالنفاق للتخفي والتنقل".
مبينا ان "توجد لدينا معلومات عن 
نوايا لقيادات في داعش من االجانب 
واحمللي��ن بالهرب واالندس��اس مع 
النازحن عند بدء عمليات التحرير 
باالستعانة بوثائق ومستمسكات 
م��زورة، علم��ا ان مح��اوالت الهرب 
لقي��ادات داع��ش مس��تمرة الت��ي 

تس��عى ال��ى اس��تغالل الطبيعة 
الطوبغرافية املعقدة حمليط تلعفر 
التي تضم ت��الال صخرية متموجة 
وتضم وديانا فيه��ا احراش وادغال، 
لك��ن غالبا م��ا يت��م القبض على 
الهاربن من قبل القوات االمنية".

 وي��رى حم��و ان "معرك��ة تلعف��ر 
لن تط��ول كثي��را، حي��ث ان الروح 
ف��ي  داع��ش  لعناص��ر  املعنوي��ة 
الهزمية  احلضي��ض، خاص��ة بع��د 
املدوية في مدينة املوصل، ولكن ما 
نأمله ان يت��م احلفاظ قدر االمكان 
عل��ى ما تبقى م��ن البنى التحتية 

في مركز تلعفر".

ناشط مدني: 
العراقيون عموما 
وأهالي تلعفر 
خصوصا تلقفوا خبر 
بدء االستعدادات 
لتحرير مدينة تلعفر 
بنحو يختلف عن بقية 
األخبار لتحرير مناطق 
أخرى سواء في 
محافظة نينوى أم 
في البالد عموما

استعدادات عسكرية القتحام تلعفر

التنظيم يحتضر وينتظر "الضربة القاضية" في تلعفر

تزايد الخالفات بين الدواعش األجانب والمحليين
بسبب انقطاع الرواتب واتهامات التخوين
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متابعة الصباح الجديد

تواصل ش��ركة ديالى العامة احدى 
ش��ركات وزارة الصناع��ة واملع��ادن 
جتهي��ز الدوائر احلكومي��ة والقطاع 
اخل��اص مبنتجاته��ا م��ن مح��والت 
التوزي��ع واملقاييس بش��تى انواعها 
فض��ا عن تقدمي خدم��ات الصيانة 
والتصلي��ح  موقعي��ا في ورش��ها 

االنتاجية .
وق��ال مدير عام الش��ركة املهندس 
عبد الودود عبد الستار في تصريح 
ملركز االع��ام والعاقات العامة في 
ال��وزارة  ان الش��ركة جه��زت عددا 
م��ن مديري��ات التوزي��ع وش��ركات 
واخلاص مبنتجاتها   العام  القطاعني 
م��ن مح��والت التوزي��ع وبواقع )42( 
توزيع مختلفة الس��عات  محول��ة 
توزعت على  مديريات توزيع كهرباء 
الوسط وواس��ط وكرباء املقدسة 
والنجف االش��رف وديالى والشركة 
االنش��ائية  للصناع��ات  العام��ة 

وش��ركة الفرات العامة للصناعات 
واالوق��اف  واملبي��دات  الكيمياوي��ة 
املس��يحية فيم��ا مت بيع م��ا يقارب 
ش��تى  كهربائي��ا  مقياس��ا   )317(
 )3848 و)  اخل��اص  االطوارللقط��اع 
ش��معة ق��دح  للمواطن��ني وعب��ر 

منافذ البيع املباشر.
تنفي��ذ  ال��ى  الس��تار  واش��ارعبد 
لثمانية  اص��اح وصيان��ة  عمليات 
مح��والت توزي��ع لصال��ح مديري��ة 
توزيع كهرباء كرباء ومحولة توزيع 
واحدة لصالح ش��ركة اس��يا سيل 
لاتص��االت اخللوي��ة / ف��رع كرباء 
مبديا اس��تعداد الش��ركة لتجهيز 
وزارة الكهرب��اء ومجالس احملافظات 
وش��ركات القطاعني العام واخلاص 
واملقايي��س  احمل��والت  م��ن  باملزي��د 
الكهربائية اس��هاما من الش��ركة 
ف��ي اع��ادة اعم��ار املناط��ق احمل��ررة 
واملتض��ررة من العملي��ات االرهابية 

واحلربية . 
على صعيد متصل ابدت الش��ركة 
والتأهي��ل  للفح��ص  العام��ة 

وزارة  ش��ركات  اح��دى  الهندس��ي 
اس��تعدادها  واملع��ادن  الصناع��ة 
الكهربائية على  النت��اج املصاع��د 

اختاف انواعها .
وق��ال مدير ع��ام الش��ركة عصام 
كاظ��م جب��ارة ف��ي تصري��ح ملركز 
االعام والعاقات العامة في الوزارة 
ان لدى ش��ركته االمكانية والقدرة 
عل��ى انت��اج املصاع��د الكهربائية 
والبانورام��ا  االعتيادي��ة  بنوعيه��ا 
لاش��خاص واحلم��ل اضاف��ة ال��ى 
مصاع��د املستش��فيات ، مش��يرا 
متتل��ك قس��ما  الش��ركة  ان  ال��ى 
متكام��ا لتصنيع وانت��اج كابينات 
املصاع��د بأنواعها املذكورة وجميع 
االج��زاء امليكانيكي��ة والكهربائية 
كالشاصي والثقال واالبواب والبورد 
والبراكيت��ات فيم��ا يت��م اس��تيراد 
االج��زاء االخ��رى كاحمل��رك واحلب��ال 
عاملي��ة  مناش��ئ  م��ن  والس��كك 

معروفة ورصينة.
جمي��ع  ان  الع��ام  املدي��ر  واوض��ح 
االعمال تتم بأيادى ماكات الشركة 

الفني��ة والهندس��ية والتي متتلك 
اخلبرة ف��ي انتاج ونصب وتش��غيل 
وصيانة ش��تى انواع املصاعد فضا 
ع��ن توفر االمكانية الجراء الفحص 
الدولي الذي حتتاجه املصاعد ومنح 
شهادة معتمدة للفحص حتدد مدة 
صاحية املصعد للعمل او اخراجه 
من اخلدمة وحس��ب توفر متطلبات 

وشروط السامة واالمان .
يذكر ان الش��ركة العام��ة للفحص 
ال��ى  ته��دف  الهندس��ي  والتأهي��ل 
االس��هام في دعم االقتصاد الوطني 
االستش��ارات  تق��دمي  خ��ال  م��ن 
والتقني  العلمي  والدعم  الهندسية 
للقطاعات اخملتلف��ة وتنفيذ التدريب 
التخصصي في كل ما يتعلق بأعمال 
الش��ركة ومن��ح الش��هادات وتبادل 
اخلبرات واملعرفة الفنية مع اجلامعات 
واملعاه��د العربي��ة واالجنبية اضافة 
الى تنمية املوارد البش��رية ملاكاتها 
من خال توفير ف��رص تدريبية جلميع 
املمكنة  الوسائل  املستويات وبشتى 

لغرض تقدمي افضل اخلدمات .

تعديل أجور منح البطاقات الصحية وطلبات االستقدام أو التشغيل 

محليات 4
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ت��رأس وكي��ل وزارة العمل لش��ؤون 
العم��ل الدكت��ور عبد الك��رمي عبد 
اهلل اجتماعا لتوحيد الرؤية واخلروج 
بورق��ة عمل تتضمن اهم املعاجلات 
الواج��ب القي��ام به��ا بخص��وص 
احلد من تس��رب العمالة االجنبية 
بحض��ور مدي��ر الدائ��رة القانونية 
ومدي��ر دائ��رة التش��غيل والقروض 
ورؤس��اء اقس��ام التفتيش والعرب 

واالجانب في الوزارة .
واكد الوكيل عبد الكرمي انه ولعدم 
حتقيق اجتماع مع االطراف املعنية 
باحلد من تس��رب العمالة االجنبية 
وما لها من آثار سلبية على اجملتمع 
واالي��دي العراقي��ة العامل��ة ، وجه 
وزير العمل املهندس محمد ش��ياع 
الس��وداني بض��رورة اخ��ذ ال��وزارة 
املبادرة وط��رح املوضوع م��رة اخرى 
ف��ي االمان��ة العامة جملل��س الوزراء 
من اجل تبني املقترحات واملعاجلات 
الت��ي س��ترفعها ال��وزارة لبحثها 

وتبليغ االطراف االخرى بها. 
وبعد االستماع الى عدة آراء وافكار 
طرحه��ا املش��اركون التي ش��ددت 
عل��ى وج��وب الب��دء ف��ي املعاجلة 
بالشركات االستثمارية ألنها متتلك 
اعداداً كبيرة من العمالة االجنبية 
ومن ثم االنتقال ال��ى ارباب العمل 

االخرين.
وبعد االتفاق مبدئيا على املعاجلات 
الت��ي م��ن املؤم��ل عرضه��ا ام��ام 
مجل��س ال��وكاء والت��ي تلخصت 
بإلغ��اء او اج��راء تعدي��ل جوه��ري 
لق��رار رق��م )80( واخل��اص بتنظيم 
العمالة وايضا متديد مدة السماح 
الى ثاثة اشهر للشركات من اجل 
دعوتها الى تصحيح وضع عمالها 
القانوني وكذلك مخاطبة الوزارات 
الشريكة واملعنية بتطبيق القوانني 

واالنظمة اخلاصة بتنظيم العمالة 
االجنبية من اجل تفهم مشروعية 
دعوة وزارة العمل للحد من تس��رب 
العمالة االجنبية ، واش��ار احلضور 
الى ض��رورة اخ��ذ االع��ام دوره في 

تعزيز الوعي بهذا اخلصوص.
واكد احلضور ضرورة وجود تعليمات 
عمال��ة  بوف��ود  تهت��م  واضح��ة 
متخصصة وغير متوفرة في السوق 
االختص��اص  وحس��ب  العراقي��ة 
واملؤه��ل العلم��ي حتى ال يس��مح 
الس��وق  بدخ��ول  املاهري��ن  لغي��ر 
العراقي��ة م��ع التش��ديد على رفع 

نس��بة تش��غيل العمالة العراقية 
من نس��بة )واحد مقابل واحد( الى 
نس��بة )اربعة مقاب��ل واحد( حتى 
يتم تقليل نس��بة بطالة العمالة 

العراقية.
وكان وكيل الوزارة لش��ؤون العمل 
قد ترأس اجتماعا للدوائر املشمولة 
بف��ك االرتب��اط ومت بح��ث تذلي��ل 
ام��ام اس��تكمال خطوة  العقبات 
فك االرتباط ونقل الصاحيات على 

وفق القرار 21 املادة 45.
يذكر ان الوكيل عبد الكرمي قد ترأس 
االجتماع الدوري لبحث اس��تكمال 

مس��تلزمات اجناز الربط الش��بكي 
ف��ي ال��وزارة وعلى وف��ق توجيهات 
االمان��ة العام��ة جمللس ال��وزراء مع 
التأكي��د على ض��رورة ش��رح واقع 
احلال من اجل سد الثغرات واكمال 

النواقص من اجل امتام الربط.
عل��ى صعيد متصل ذك��ر املتحدث 
باس��م وزارة العمل عمار منعم ان 
ال��وزارة حدثت اج��ور منح البطاقة 
الصحة  واجازة  للعاملني  الصحية 
والسامة املهنية ،اجازة االستمرار 
بالعمل، اس��تنادا الى احكام املادة 
)24أ( م��ن قان��ون املوازن��ة العام��ة 

االحتادية لعام 2017 .
من��ح  اج��ور  ان  منع��م  واوض��ح 
البطاقة الصحي��ة للعامل تبلغ 5 
االف دينار واجور منح اجازة الصحة 
والسامة املهنية ، اجازة االستمرار 
بالعم��ل تبل��غ)150( ال��ف دين��ار ، 
مبين��ا ان الوزارة عدل��ت ايضا اجور 
تقدمي طلب اس��تقدام او تش��غيل 
العمال االجانب وحاالت منح اجازة 
العمل ومتطلباتها بان تكون اجور 
تقدمي اس��تقدام او تشغيل العمال 
االجان��ب او االس��تبدال تبل��غ 100 
الف دينار ، وأج��ور منح اجازة عمل 

ل��كل عام��ل اجنب��ي تبل��غ مليونا 
و200 الف دينار وجتديد اجازة العمل 
تبل��غ )600( الف دين��ار ومنح اجازة 
العم��ل ب��دل ضائ��ع او تال��ف تبلغ 

مليون دينار.
ولفت منعم الى ان اجور الكش��ف 
من قبل جلنة حتديد حجم العمالة 
االجنبية ومتابعة اعمال التفتيش 
تبل��غ )250( ال��ف دين��ار ، مؤكدا أن 
االجور اجلديدة تأتي ضمن سياسة 
الدول��ة لتعظي��م امل��وارد من اجل 
االرتق��اء بتقدمي اخلدمات وعلى وفق 

القوانني واالنظمة املعمول بها.

العمل توّحد رؤيتها لمعالجات الحد من تسرب العمالة األجنبية الى العراق

 أكد وكيل وزارة 
العمل أنه لعدم 

تحقيق اجتماع مع 
االطراف المعنية 
بالحد من تسرب 

العمالة األجنبية ، 
وما لها من آثار 

سلبية على المجتمع 
واأليدي العراقية 

العاملة

جانب من االجتماع

قدسنا.. خلفنا..
 كفى نومًا يا عرب !!

اول��ى القبلت��ني ف��ي االس��ام حي��ث كان 
يصلي املس��لمون في جميع انحاء العالم 
باجتاه القبلة وهذا ما يجس��د وحدة األمة 

االسامية حتت شريعة اهلل .
تعّلق االس��ام بالقدس منذ نشأتها ,نظراً 
ألهميته��ا وقيمتها الديني��ة في العقيدة 
االس��امية ,لذل��ك اهت��م املل��وك والوالة 
املس��لمون عل��ى م��ر العص��ور بتش��ييد 
املباني الفخمة املزركشة ,واملباني اخلاصة 
باحلج��اج واملتعبدين بجوار املس��جد ،وهي 
تع��د من أق��دم امل��دن عل��ى وج��ه األرض 
،تاريخها مش��رف ألنها املرآة التي عكست 
حضارة الش��عوب ،وتعد االهم بالنس��بة 

للديانات الثاث. 
ملدينة القدس س��بعة ابواب مس��تعملة 
واربع��ة اب��واب مغلق��ة ,كانت ف��ي القدم 
محمي��ة كقلعة حول الهيكل ،من بعدها  
تعرض��ت خ��ال حقبات الزمن ال��ى الهدم 
والتدمير واعيد اعمارها اكثر من مرة ، كما 
أجريت بداخل املسجد االقصى  العديد من 

اإلصاحات والتجديدات .
في اعقاب اس��تياء اسرائيل على القدس 
الشرقية في حرب 1917قامت بعدة حفريات 
خارج ساحات املس��جد االقصى،ثم عادت 
سنة 1970 بحفريات مكثفة خارج السور 
بجوار املس��جد  والهدف ازالة آثاره وهدمه 
بطريقة معتمدة ,وباعتقاد الفلسطينيني 
أن انفاق��اً حف��رت حتت املس��جد األقصى 
من أجل تقويض اساس��ه ،وه��ذا ما جعل 
مبعوث اليونس��كو اخلاص بالقدس »ارينغ 
غراب��ار« يعلن ان املباني والهياكل في احلرم 

القدسي آخذة على التدهور.
يعد األردن أن املسجد األقصى املبارك جزًءا 
من السيادة الهاشمية األردنية،حيث تدير 
مش��اريع ترميم وصيانة األماكن املقدسة 
في القدس بخاف ما يعده الفلسطينيون.

في الوقت نفس��ه التي تقوم فيه اسرائيل 
بف��رض س��يطرتها على امل��كان من خال 
اج��راءات أمني��ة وعملي��ات تفتي��ش عبر 
البواب��ات اإللكترونية مبش��اركة منظمات 
دولي��ة وباطاع من قب��ل احلكومة األردنية، 
إضافة إلى مقترح يقض��ي بإزالة البوابات 
اإللكترونية مقاب��ل إعادة تفعيل مخطط 
وض��ع كامي��رات حساس��ة داخ��ل باحات 

األقصى..
وأخي��را« لن يص��ون القدس س��وى صمود 
أهلها  ،الصمود ليس مجرد شعار نطلقه 
في تظاه��رة أو اجتماع أو مؤمت��ر، الصمود 
هو عملية تعزيز وتعظيم وتقوية لإلنسان 
الفلس��طيني املن��زرع ف��ي األرض ،فبرغم 
اندالع املواجهات في الضفة الغربية رفضاً 
للممارس��ات االس��رائيلية ف��ي املس��جد 
االفصى واملعاهدات التي شارك فيها مئات 
الفلسطينيني رفضا لاجراءات االسرائيلية 
املعتصم��ني  ب��ني  العنيف��ة  واملواجه��ات 
وق��وات االحت��ال ،واملناداة لتدخ��ل اجملتمع 
الدول��ي  لوق��ف االنتهاكات االس��رائيلية 
ف��ي املدين��ة ,جن��د ب��أن اجملتم��ع الدولي ما 
يزال صامتاً. بينم��ا العرب يتخبطون فيما 
بينهم وغارق��ني في مس��تنقع الطائفية 
متناس��ني القضية االكبر وه��ي القضية 
الفلس��طينية ,مصاحله��م تغلب��ت على 
القضية التي اودت بش��عب بأكمله  وبلد 

عربي الى االندحار.

 *كاتبة لبنانية 

تقرير

»ديالى« تجّهز القّطاعين العام والخاص بمنتجاتها من المحوالت والمقاييس
»التأهيل الهندسي« تسعى إلى إنتاج المصاعد الكهربائية

آراء وأفكار 
ايمان عبد الملك*
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جتهيز محوالت التوزيع واملقاييس

تتق��دم عائلة الطفلة ش��مس امنار علي بالش��كر والعرفان واالمتن��ان الى ادارة 
مستش��فى اجلمل��ة العصبية التعليم��ي وجميع العاملني فيه وم��اكات دائرة 
صحة الرصافة لاس��تجابة السريعة للمناشدة التي نشرتها "الصباح اجلديد" 
وما قدموه من اهتمام بالغ في االداء ملعاجلة الطفلة والعمل على انقاذ حياتها .

ندع��و من اهلل العلي القدير ان يحذو جميع العاملني في املستش��فيات واملراكز 
الصحية حذو منتس��بي مستشفى اجلملة العصبية وصحة الرصافة من خال 
االهتم��ام باملرضى وتقدمي كل وس��ائل الع��اج النقاذ حياة املواطن��ني ، ومن اهلل 

التوفيق . 

شكر وتقدير

اعالم النفط  
اكد وزير النفط جبار علي اللعيبي 
ان خطط الوزارة ف��ي تطوير قطاع 
الغ��از حقق��ت نتائ��ج ايجابية من 
خ��ال زي��ادة الكميات املس��تثمرة 
وارتف��اع الكمي��ات املص��درة م��ن 

مكثفات الغاز و الغاز السائل. 
وق��ال الوزي��ر ان النص��ف االول من 
هذا العام شهد تصدير 24 شحنة 
من املكثفات و24 شحنة اخرى من 
الغاز السائل عبر رصيف التحميل  
اخملص��ص لص��ادرات ش��ركة غ��از 
البصرة، مشيرا الى ان مجمل ما مت 
تصدي��ره من املكثفات بلغ اكثر من 
) 356008( الفا و8 امتار مكعبة في 

ح��ني بلغت الكمي��ات املصدرة من 
الغاز السائل ) 59( الفا و370 طنا . 
واشار الوزير الى ان عمليات التصدير 
من اس��تثمار الغاز حققت ايرادات 

مالية اضافية  للخزينة االحتادية. 

يذك��ر ان الوزي��ر افتت��ح االس��بوع 
لتحميل  املاض��ي رصيف��ا جدي��دا 
الغاز الس��ائل واملكثفات  في ميناء 
ام قصر س��يؤمن انس��يابية عالية 

في عمليات التصدير. 

بغداد - الصباح الجديد:
برعاي��ة وزي��رة الصح��ة والبيئ��ة 
عديلة حمود حس��ني  الدكت��ورة 
أطلقت مديري��ة الصحة العامة 
بالتع��اون م��ع منظم��ة الصحة 
العاملية واليونيسف وصندوق األمم 
االستراتيجية  للس��كان  املتحدة 
الوطنية للصحة اإلجنابية وصحة 
األم والولي��د والطف��ل واملراهقني 

لعامي 2020-2018.
وق��د ُوِضعت هذه االس��تراتيجية 
متاش��ياً مع خطط واستراتيجيات 
الوطنية لرس��م خارطة  التنمية 
الطري��ق م��ن أجل تعبئ��ة اجلهود 
الرامية إلى حتقيق أهداف التنمية 

املستدامة املتعلقة بالصحة في 
العراق.

وف��ي ظ��ل التحدي��ات الصحي��ة 
احلالية واخملاط��ر والتهديدات التي 
تواجه الصحة العامة كتفش��ي 
األم��راض وارتفاع مع��دالت وفيات 
أصب��ح  واألطف��ال،  األمه��ات 
العاملون في مج��ال الصحة في 
الع��راق بحاجة إلى اس��تراتيجية 
وطنية محّدث��ة للصحة اإلجنابية 
والطف��ل  والولي��د  األم  وصح��ة 
 ،2020-2018 للم��دة  واملراهق��ني 
وه��ي االس��تراتيجية الت��ي م��ن 
اجله��ود  تكثي��ف  دع��م  ش��أنها 
املش��تركة الس��تكمال األعم��ال 

التي ل��م تنجز بعد م��ن األهداف 
اإلمنائية لأللفية.

وتهدف االس��تراتيجية إلى معاجلة 
التفاوتات بني املناط��ق التي تفتقر 
إل��ى اخلدمات في الع��راق واالمتثال 
األكثر صرامة لقياس ورصد التقّدم 
احمل��رز ومراع��اة اجلوان��ب املتعلق��ة 
وااللت��زام  اإلنس��انية  بالعم��ل 
باألهداف الواردة في خطة التنمية 
املس��تدامة لعام 2030 ، ال س��يما 
النس��اء  املتعلق��ة بصح��ة  تل��ك 
إلى  واملراهق��ني، إضافة  واألطف��ال 
تبني نهوج مبتك��رة لرصد التقّدم 
احملرز خال تنفيذ االستراتيجية في 

الفترة 2020-2018. 

وزير النفط يعلن عن كميات تصدير 
الغاز السائل والمكثفات 

وزارة الصحة تطلق استراتيجيتها 
الوطنية لألعوام 2018 - 2020  

بالتعاون مع اليونيسف وصندوق األمم المتحدة للسكانخالل النصف األول من العام الحالي 

بغداد - الصباح الجديد:
بحث العراق ممثا بوزير الصناعة 
واملعادن املهندس محمد ش��ياع 
السوداني خال لقائه في مكتبه 
الرس��مي مبق��ر ال��وزارة س��فير 
جمهوري��ة البرازي��ل ف��ي العراق 
العاق��ات  ماغالهاي��ز  ميغي��ل 
الثنائي��ة ب��ني البلدي��ن وس��بل 

تدعيم االستثمارات املشتركة .
واع��رب الوزي��ر خ��ال اللقاء عن 
ش��كره لدعم حكومة وش��عب 
البرازي��ل للعراق ف��ي حربه ضد 
االره��اب ، مش��يرا ال��ى ان الباد 
تش��هد حم��ات الع��ادة البن��اء 
واعم��ار مادم��ره االره��اب ، الفتا 
ف��ي الوقت ذات��ه ال��ى ان العراق 

وارض��ا  واع��دة  س��وقا  ميتل��ك 
خصب��ة وفيه الكثير من الفرص 
االس��تثمارية وبش��تى اجمل��االت 

ومنها الصناعية.
اجلان��ب  بتزوي��د  الوزي��ر  ووج��ه 
االس��تثمارية  بالفرص  البرازيلي 
ال��وزارة  املتوف��رة لدى ش��ركات 
مبديا استعداده الكامل للتعاون 

البرازيلية  واستقبال الش��ركات 
واملس��تثمرين  االعم��ال  ورج��ال 
لتنفيذ مشاريع مشتركة تخدم 
البلدي��ن ، مؤكدا توجه احلكومة 
العراقية نح��و النهوض بقطاع 
الصناعة والزراعة لتنويع مصادر 
التموي��ل وع��دم االعتم��اد على 

النفط.

العراق يبحث مع البرازيل آفاق التعاون المستقبلي وفرص االستثمار
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البصرة - سعدي علي السند:

ناقش��ت دراس��تان علميتان في 
الصرفة  التربية للعل��وم  كلي��ة 
بجامع��ة  البصرة )احلساس��ية 

الغذائية للروبيان - 
ومناعي���ة  وبائي��ة  دراس��ات 
وج�زيئية في محافظة الب�صرة 
للباحثة نور جاسم علي ودراسة 
أخرى بعنوان »دراسة جوانب من 
حياتية الروبي��ان الدخيل« والتي 
القتها طالبة الدراس��ات العليا 
أنوار مالك جبار وتضمنت العديد 
من التفاصيل املهمة التي تخص 
الروبيان حول العالم وتس��مياته 

وأماكن تواجده. .
الباحثة ن��ور قالت ل���« الصباح 
اجلدي��د« ان البح��ث يه��دف الى 
املس��تضدات  بع��ض  حتضي��ر 
واملس��لوق  اخل��ام  الروبي��ان  م��ن 
وأس��تعمالها في اختب��ار االليزا 
غي��ر املباش��ر لتس��ليط الضوء 
على نس��بة انتش��ار احلساسية 
الغذائي��ة للروبي��ان بني س��كان 
محافظ��ة البص��رة ع��ن طري��ق 
األش��خاص  نس��بة  حتدي��د 
 ) E( احلاملني ألجس��ام الضد نوع
املس��تضدات  لهذه  املتخصصة 
 ) IgE (وقي��اس مس��توى الض��د
الكلي عبر تقنية االليزا املباشرة 
ألي��ات  بع��ض  تواج��د  وحتدي��د 
مس��تضدات كريات الدم البيض 
املوجبة  العين��ات  في  البش��رية 
باس��تعمال  الس��يطرة  وعينات 
السلس��لة  تفاع��ل  تقني��ة 
 PolymErasE ChaIn املتبلم��رة) 
rEaCtIon PCr( ، والكش��ف عن 
عاقة تواج��د بعض أليات اجلني 
 hlaDQB11  0305,  0302,  02*
 E و مس��توى أجس��ام الضد نوع
الكلية في املرضى املتحسس��ني 

وعينات السيطرة.

ادراك ماهية احلساسية 
الغذائية للروبيان 

بين��ت  الدراس��ة  ان  وأوضح��ت 
ان هن��اك انخفاض��ا كبي��را ف��ي 
مستوى الوعي حول ادراك ماهية 

احلساس��ية الغذائي��ة للروبي��ان 
والتميي��ز بينها وب��ني عدم حتمل 
الغذاء FooD IntolEranCE ، وتعد 
للروبيان  الصناعية  التطبيق��ات 
مضاف��ات  ان��ه  عل��ى  ودخول��ه 
غذائية عاجية وفي صناعة مواد 
التجميل احد العوامل املسؤولة 
ع��ن ارتف��اع نس��بة االش��خاص 
الذين لديهم اس��تعداد لإلصابة 
باحلساس��ية الغذائي��ة للروبيان 
كم��ا ان احل��رارة تزيد م��ن قابلية 
املس��تضد على اس��تحثاث ردود 
الفعل املناعية عند األش��خاص 
املتحسس��ني وهناك نقص كبير 
ومهم ف��ي تقانات التش��خيص 
اخملتب��ري للحساس��ية الغذائية 
للروبي��ان  م��ع وج��ود ارتباط بني 
 hlaDQB1 0302*, االليل��ني 
0305* و زيادة االستعداد لإلصابة 

اخل��ام  الروبي��ان  بحساس��ية 
واملسلوق. 

أهمية التثقيف حول 
احلساسية الغذائية للروبيان

 واش��ارت الدراس��ة ال��ى أهمية 
التثقيف وزي��ادة الوعي الصحي 
ل��دى اجملتمع ح��ول احلساس��ية 
الغذائية للروبي��ان وآليتها وأهم 
احلقائ��ق التي يج��ب ان يعيها او 
يعرفه��ا عامة الناس وتش��جيع 
استش��ارة  عل��ى  االش��خاص 
او  حساس��ية  اختصاص��ي 
اختصاصي مناعة عند االشتباه 
بوج��ود مرض حتسس��ي وضرورة 
الدراس��ات  م��ن  مزي��د  اج���راء 
تتضم�ن تنقية ودراسة بروتينات 
الروبي��ان بالط��رق الكيموحيوية 
واجلزيئي��ة وص��وال الى مس��توى 

احمل��ددات املس��تضدية  ودراس��ة 
 hla اخرم��ن  آلي��ات  عاق��ة 
ومستوى الكلوبيولني املناعي نوع 
E  الكلي واملتخصص ملستضدات 
الروبي��ان ، مؤكدة انه يجب إجراء 
أكبر  دراساٍت إحصائيٍة وسريريٍة 
الستيعاب مش��كلة احلساسية 
الغذائية ومحاولة فهم أس��باب 
التشابهات واالختافات بني بلدنا 
والبل��دان األخ��رى وذل��ك بهدف 

إيجاد العاج املناسب.

دراسة جلوانب من حياتية 
الروبيان الدخيل

أما الدراسة اخلاصة بجوانب من 
حياتي��ة الروبي��ان الدخي��ل  فقد 
قال��ت عنه��ا طالبة الدراس��ات 
ان  جب��ار   مال��ك  أن��وار  العلي��ا 
الروبي��ان )اجلمبري( يكون واس��ع 

االنتش��ار في املناطق االستوائية 
وش��به االس��توائية حول العالم 
فهو يتواجد في خليج املكسيك 
واس��تراليا ويكث��ر خصوصا في 
مناطق جنوب ش��رق آس��يا مثل 
ماليزي��ا وج��زء م��ن اندونيس��يا 
والصني واليابان والفلبني وتاياند 
وس��ريانكا وباكس��تان والهن��د 
وبنغ��ادش كما يتواجد ش��مال 
م��ن س��واحل  العرب��ي  اخللي��ج 
بوبي��ان وجزيرة  الكوي��ت وجزيرة 
الس��واحل  ال��ى  وميت��د  فيل��كا 

العراقية .

أصناف الروبيان
يذك��ر ان الروبيان هو نوٌع من أنواِع 
الت��ي تُؤكل  البحري��ة  اخمللوق��ات 
من ِقبل اإلنس��ان، ويُس��ّمى أيضاً 
والقمرون،  والقري��دس،  اجلمب��ري، 

وهو من احليوانات املائية الافقارية 
الِقش��رية، وله أنواٌع كثيرة تصل 
إلى نحو ألفي نوع ، يَنتشر الروبيان 
في جمي��ع مي��اه العال��م؛ حيث 
يُناس��به العيش ف��ي املياه املاحلة 
أو العذبة، واس��م الروبيان يُطلق 
على األصناف صغيرة احلجم، أّما 
األصن��اف الكبيرة منه فُتس��مى 
األصل��ي  املوط��ن  وان  جمب��ري 
للروبيان هو الكاميرون، ولونه بني 
األزرق واألس��ود، وهو من احليوانات 
مُتارس نش��اطها  الت��ي  الليلي��ة، 
في اللي��ل، وتَختبئ ب��ني النباتات 
الكثيف��ة، وهو مس��الٌم جداً، وال 
يهاجم األسماك أو األنواع األخرى 
األساسي  وغذاؤه  القشريات،  من 
يتكون من العوالق وبقايا النباتات، 
وتُناسبه درجة احلرارة بني 23 – 28 

درجة مئوية..

في كلية التربية للعلوم الصرفة بجامعة البصرة

حلقتان نقاشيتان عن الروبيان )الجمبري( وأنواعه وأماكن انتشاره
النفط تعلن عن 

اإلحصائية النهائية 
لصادراتها في حزيران 

»الشعبية« تقيم ندوًة عن 
إعداد الخطة اإلستراتيجية 

)2022 - 2018(

اعالم الوزارة 
الص��ادرات  مع��دل  ع��ن  النف��ط  وزارة  اعلن��ت 
واالي��رادات املتحقق��ة لش��هر حزي��ران  املاضي ، 
بحسب االحصائية النهائية الصادرة عن شركة 
تس��ويق  النفط العراقية »سومو« ، حيث بلغت 
كمي��ة الصادرات م��ن النفط اخل��ام )98( مليونا 
و)200( ال��ف برميل ، باي��رادات بلغت اكثر من )4( 

مليارات و)144 ( مليون دوالر .
وق��ال املتحدث باس��م وزارة النفط عاصم جهاد 
ان مجم��وع الكميات املصدرة م��ن النفط اخلام 
لش��هر حزيران  املاضي من احلقول النفطية في 
وسط وجنوب العراق  بلغت اكثر من )97( مليونا 
و )500( ال��ف برميل بايرادات بلغ��ت )4( مليارات 
و)117( ملي��ون دوالر ، ف��ي ح��ني كان مجم��وع 
الص��ادرات من نفط كرك��وك )700( الف برميل ، 

بايرادات بلغت )27( مليون دوالر .
واضاف جهاد ان معدل سعر البرميل الواحد بلغ  
)42,200( دوالر ، مش��يرا الى ان الكميات املصدرة 
مت حتميلها من قبل )36( ش��ركة عاملية مختلفة 
اجلنس��يات ، م��ن موان��ئ البصرة وخ��ور العمية 
والعوام��ات االحادي��ة عل��ى اخلليج وم��ن ميناء 

جيهان التركي على البحر املتوسط .
يذكر ان الوزارة ومن خال اميانها باطاع الشعب 
عل��ى عمليات التصدير وااليرادات املتحققة منه 

اتخذت هذا االجراء الشهري .

بغداد - الصباح الجديد:
عق��دت دائ��رة العي��ادات الطبية الش��عبية 
ن��دوة تعريفي��ة ألعداد اخلطة اإلس��تراتيجية 
للس��نوات )-2018 2022 ( وعلى قاعة الدائرة 
اعتم��اداً عل��ى أس��لوب اإلدارة املس��تندة الى 
النتائ��ج بحض��ور املعاون��ني الفن��ي واإلداري 
ومدراء األقس��ام والش��عب املرتبط��ة باملدير 
العام والدكتور محمد هاش��م مدير ش��عبة 

التخطيط االستراتيجي في وزارة الصحة .
وذك��ر الدكتور ش��هاب احمد جاس��م معاون 
املدي��ر الع��ام الفني ان ه��ذه الن��دوة أقيمت 
اس��تناداً لتوجيه��ات األمان��ة العام��ة جمللس 
ال��وزراء ك��ون ان توج��ه الدول��ة والتطور حلل 
املش��كات باس��تعمال اإلدارة املس��تندة الى 

النتائج،
مش��يرا الى مش��اركة جميع مدراء األقسام 
والش��عب ف��ي أع��داد اخلطة اإلس��تراتيجية 

للدائرة للسنوات )-2018 2022 ( .
م��ن جانب��ه اوض��ح الدكتور محمد هاش��م 
مدي��ر ش��عبة التخطيط االس��تراتيجي في 
دائ��رة التخطي��ط وتنمية امل��وارد واحملاضر في 
هذه الندوة ان اإلدارة بالنتائج ليست برنامجاً 
جدي��داً او إضافي��ا في اإلدارة ب��ل انها تخضع 
لكل ما تخض��ع له عملية اإلدارة وأسس��ها 
ومراحله��ا وتطوراته��ا وتش��مل ) التخطيط 
والتنظي��م والتوجي��ه والرقاب��ة واملتابع��ة ( 
لكنه��ا تعد أس��لوبا إداريا يكف��ل من خاله 
أس��هام جميع العمليات واملنتجات واخلدمات 
ف��ي حتقي��ق النتائ��ج املرغوب��ة وتعتمد على 
املساءلة الواضحة بش��ان النتائج ، مبيناً انه 
كانت هناك معاناة في اخلطة اإلس��تراتيجية 
ليس��ت فقط في دوائ��ر وزارة الصحة بل في 
كل وزارات الدولة ، الفتاً الى ان األمانة العامة 
جملل��س الوزراء وجهت في ع��ام 2016 بتكليف 
الوكيل الفني في الوزارة مبتابعة خطة الوزارة 

ودوائرها .

 يهدف البحث 
الى تحضير بعض 
المستضدات 
من الروبيان 
الخام والمسلوق 
وأستعمالها في 
اختبار االليزا غير 
المباشر لتسليط 
الضوء على نسبة 
انتشار الحساسية 
الغذائية بين اهالي 
البصرة 

الباحثة نور جاسم علي

بغداد - الصباح الجديد:
واالعمار  اخلدم��ات  بحثت جلن��ة 
واملعوقات  املش��كات  النيابي��ة 
التي تواجه أمانة بغ��داد وآليات 
معاجل��ة ش��حة املاء ف��ي بعض 

مناطق العاصمة .
واوضحت امينة بغداد الدكتورة 
ذكرى علوش في اجتماع موسع 
عقدته مع رئي��س وأعضاء جلنة 
النيابي��ة  واالعم��ار  اخلدم��ات 
ووكيل��ي امان��ة بغداد للش��ؤون 
واالداري��ة  والفني��ة  البلدي��ة 
واملديري��ن العامني لدوائ��ر أمانة 
بغداد الس��تعراض واقع اخلدمات 
ومش��كلة  العاصم��ة  ف��ي 
امل��اء  قط��اع  ف��ي  التج��اوزات 
ومتابعة  العش��وائي  والس��كن 
قانون امانة بغ��داد واجلهود التي 

تبذله��ا املؤسس��ة ف��ي تق��دمي 
اخلدم��ات للمواطن��ني باالعتماد 

على تعظيم وارداتها .
وذكرت مديرية العاقات واالعام 
ان " مدي��ر ع��ام دائرة م��اء بغداد 
قدم ش��رحاً تفصيلي��اً عن واقع 
عمل مش��اريع امانة بغداد التي 
تعمل بطاقته��ا القصوى وتوفر 
أكث��ر من )4( ماي��ني لتر مكعب 
يومي��اً م��ن امل��اء الصافي يضخ 
عبر اخلطوط الرئيسة وصوالً الى 

اخلزانات وشبكات التوزيع .
وبينت املديري��ة انه مت توزيع )300( 
ألف متر مكعب من املاء الصافي 
ال��ى مناطق خ��ارج ح��دود امانة 
بغداد عوض��اً عن جتاوزات االراضي 
الزراعية والبناء العش��وائي التي 
تس��تهلك م��ا يق��رب حج��م ما 

تس��تهلكه املناط��ق الس��كنية 
الرس��مية والتجاوزات التي حتدث 
م��ن قبل ضع��اف النف��وس على 
اخلطوط الرئيس��ة التي تس��بب 
ضع��ف وص��ول املاء ال��ى املناطق 

التي تقع في اطراف العاصمة ".
وأضاف��ت ان " أمينة بغداد أكدت 
وجود متابعة لش��كاوى املواطنني 
حول ش��حة املاء الت��ي تظهر في 
بعض االزق��ة ومعاجلتها من قبل 
الدوائ��ر اخملتص��ة بص��ورة عاجلة 
، مش��يرة ال��ى ان تقري��ر منظمة 
اليونسكو اوضح استهاك الفرد 
البغدادي من املاء تصل الى )400( 
لتر مكعب يومياً ومن املفترض ان 
تصل الى )120( لترا مكعبا يومياً 
عب��ر تثقي��ف املواطن��ني بضرورة 

ترشيد املاء " .

بغداد - الصباح الجديد:
الهندس��ية  امل��اكات  اجن��زت 
والفنية في مديرية توزيع كهرباء 
البصرة التابعة للمديرية العامة 
اعمال  اجلن��وب  لتوزي��ع كهرب��اء 
صيانة الش��بكة الكهربائية في 

محافظة البصرة .
واوضح املتحدث الرس��مي باسم 
الدكتور مصعب  وزارة الكهرب��اء 
سري املدرس ان االعمال تضمنت 
تأهي��ل احمل��والت الكهربائي��ة من 
الس��عات ف��ي منطق��ة  ش��تى 
اجلمعي��ة ) إس��كان املوانئ ( ، الى 
جانب  نقل 4 محوالت من مغذي 
الروضة الى مغذي اجلمعية وذلك 
ملوازنة األحمال بني املغذيني بسبب 
األحم��ال العالية ، بعد ان  اصبح 
حم��ل كل مغ��ذ ) 250 ( امبي��را ، 

بينم��ا كان احلم��ل في الس��ابق ) 
300 ( امبير ، ومناقلة )5( محوالت 
سعة 400 ك.ف من مغذي الهدى 
الى مغذي الوثبة وذلك لتخفيف 
األحمال الكهربائي��ة أيضاً حيث 
كانت احمال مغذي الوثبة ) 220 
( امبي��را ب��دالً م��ن ) 315 ( امبيرا 
 )  225  ( اله��دى  وحم��ل مغ��ذي 

امبيرا .
وقال الدكتور امل��درس ان االعمال 
ش��ملت ايضا رفع محولة سعة 
250 ك.ف م��ن منطق��ة ش��ارع 
النف��ط وعل��ى مغذي الش��افي 
تافي��آ  الزي��ت  نض��وح  بس��بب 
لعطبها مع حف��ر وتثبيت ) 12 ( 
عمود ضغط عالي لغرض تهيئة 
مح��والت مغ��ذي العس��كر الى 
مغذي السكن لتخفيف األحمال 

واس��تقرار عم��ل املغ��ذي وح��ل 
مش��كلة احلوادث املتك��ررة التي 

حتصل فيه.
من جان��ب اخر, تواص��ل املاكات 
الهندس��ية والفنية ف��ي مديرية 
توزي��ع كهرب��اء ميس��ان التابعة 
للمديري��ة العامة ذاته��ا, اعمال 
رف��ع التج��اوزات احلاصل��ة عل��ى 
وقط��ع  الكهربائي��ة  الش��بكة 
التي��ار الكهربائي ع��ن املمتنعني 
من التس��ديد, حي��ث مت رفع )346 
( حال��ة جتاوز ، كم��ا ان التجاوزات 
التي مت رفعها  كانت  ) 63( تاعباا 
باملقاييس و )97( ربط مباشر)186( 
مدين��ا )186(، ش��ملت، االصناف 
 )31( التج��اري   ،  )247( املنزل��ي   
، الصناع��ي )1( ، الزراع��ي )54( ، 

احلكومي )3(.

أمانة بغداد تسعى للقضاء على
 شحة الماء في مناطق العاصمة 

»توزيع الجنوب« تواصل أعمال
 صيانة الشبكة الكهربائية
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واشنطن ـ رويترز:
أش��اد الرئي��س األمريك��ي دونالد ترام��ب بجهود 
لبن��ان حلماية حدوده ملنع تنظيم داعش وغيره من 
اجلماعات املتش��ددة من كس��ب موطئ قدم لها 

داخل البلد ووعد باستمرار املساعدة األميركية.
وق��ال ترامب في مؤمتر صحفي بالبيت األبيض مع 
رئيس وزراء لبنان س��عد احلريري »مساعدة أميركا 
ميك��ن أن تس��اهم ف��ي ضم��ان أن يك��ون اجليش 

اللبناني هو املدافع الوحيد الذي يحتاجه لبنان«.
ولم يحدد ترامب مس��توى الدعم الذي سيتلقاه 
لبنان م��ن الواليات املتحدة لك��ن ترامب واحلريري 
عبرا ع��ن تفاؤلهم��ا إزاء التعاون العس��كري في 

املستقبل.
وبس��ؤاله عن الدعم األميرك��ي للجيش اللبناني 
قال احلريري إنه يتطلع إلى استمرار املساعدة كما 

كانت في املاضي.

لوكسمبورج ـ رويترز:
قضت محكم��ة العدل األوروبي��ة التابعة لالحتاد 
األوروب��ي ام��س األربعاء بإبق��اء حرك��ة املقاومة 
اإلس��المية الفلس��طينية )حم��اس( على قوائم 
اإلره��اب باالحت��اد وأحالت القضي��ة إلى محكمة 

أدنى.
وألغ��ى قض��اة محكمة الع��دل رأي��ا للمحكمة 
العامة عام 2014 بأن االحتاد األوروبي املؤلف من 28 
دولة ليس لديه أدلة كافية لالس��تمرار في جتميد 

أصول حماس وفرض حظر سفر على أعضائها.
وكانت تلك احملكمة ق��د رأت أن إدراج حماس على 
قوائ��م اإلرهاب اعتمد على تقارير إعالمية وتقارير 

على اإلنترنت وليس على أدوات قانونية راسخة.
ولك��ن محكمة العدل األوروبية قالت يوم األربعاء 
إن اإلدراج عل��ى قوائ��م اإلرهاب يتطل��ب قرارا من 
جهة مختص��ة حينما يتعلق بإدراج كيان ما ألول 
مرة، وال يحت��اج األمر هذا لدى إبق��اء هذا الكيان 

على تلك القوائم.

زيورخ ـ بي بي سي:
قالت الش��رطة إنها اعتقلت املسلح الذي هاجم 
أش��خاصا في سويسرا مبنشار آلي، وشنت حملة 

دولية لتعقبه.
واعتق��ل فران��ز فراوس��يس، 50 عام��ا، ف��ي بلدة 
تالفيل الواقعة على بعد 60 كيلومترا من مدينة 

شافهاوزن احلدودية التي وقعت فيها احلادثة.
وكان فراوس��يس،الذي ت��ردد أنه يعي��ش في غابة 
قريب��ة، هاجم ش��خصني في فرع لش��ركة تأمني 

صحي .
وكانت الش��رطة قال��ت ام��س االول الثالثاء إنها 
وبع��د أكثر من 24 س��اعة من ه��رب املهاجم، لم 

تتوصل إلى حتديد املكان الذي التجأ اليه.
واس��تخدمت الش��رطة األملانية طائرات مروحية 
وكالب للبح��ث في الغابات عن أي اثر للمش��تبه 

به.
وق��د عثرت الش��رطة عليه في النهاي��ة مختبئا 
في بلدة تالفيل إلى اجلنوب من مدينة زيورخ. ولم 
تتوفر تفاصيل عن طريقة اعتقاله، لكن وس��ائل 
إعالم محلي��ة أفادت بأن الش��رطة عقدت مؤمترا 

صحفيا توضح فيه التفاصيل امس األربعاء.
ووقع الهجوم االثنني املاض��ي عندما تعرض اثنان 
م��ن العاملني لهجوم وجرحا مبنش��ار آلي في فرع 

لشركة التأمني مدينة شافهاوزن.
كم��ا عولج ش��خصان آخ��ران من أث��ر الصدمة، 
وأصي��ب ثالث بأذى طفي��ف أثن��اء العملية التي 

قامت بها الشرطة ملطاردته.

اعتقال المشتبه بشنه هجوما 
بمنشار آلي في سويسرا

ترامب يتعهد بمساعدة 
لبنان ضد داعش

محكمة العدل األوروبية تبقي 
حماس على قوائم اإلرهاب

متابعة الصباح الجديد: 

أق��ر مجل��س الن��واب األميرك��ي 
بشبه إجماع، امس االول الثالثاء، 
مش��روع قان��ون يف��رض عقوبات 
جديدة على كل من روس��يا وإيران 
وكوريا الش��مالية، لتنتقل الكرة 
إلى مجلس الشيوخ، الذي يتعنينّ 
علي��ه إقرار النص بش��كل نهائي 
كي يحيله الكونغرس على البيت 

األبيض للمصادقة عليه.
حاز مشروع القانون تأييًدا ساحًقا، 
إذ لم يعترض عليه إال ثالثة نواب، 
ت ملصلحت��ه 419  في ح��ني ص��ونّ
نائًب��ا، في خط��وة يتوق��ع أن تثير 
الغضب في موس��كو وفي أوروبا 
أيًضا، إذ إن مش��روع القانون يتيح 
ف��رض عقوب��ات عل��ى ش��ركات 
أوروبية تعمل ف��ي قطاع الطاقة 

في روسيا.

*أمن األميركيني أول
الن��واب  مجل��س  رئي��س  وق��ال 
ب��ول راين إث��ر التصوي��ت، إن هذه 
العقوب��ات »تع��زز الضغوط على 
أخط��ر خصومن��ا به��دف إبق��اء 

األميركيني آمنني«.
وبعد إق��راره في مجل��س النواب 
س��يعود مش��روع القان��ون إل��ى 
مجلس الش��يوخ، الذي س��بق له 
وأن أق��ره في مطلع يونيو بغالبية 
98 صوتً��ا مقاب��ل صوت��ني، لكنه 
بحاجة اآلن إل��ى التصويت عليه 
بصيغته النهائية، وهو أمر يتوقع 
حصوله قب��ل عطلة الصيف في 

أواسط أغسطس.

*تكبيل ترمب
يريد املشرعون األميركيون من هذا 

النص تكبيل ي��دي الرئيس دونالد 
ترم��ب، ف��ي الوقت ال��ذي ينفتح 
فيه على نظيره الروس��ي فالدميير 
بوت��ني، وكذل��ك أيًض��ا معاقب��ة 
روس��يا عل��ى حمل��ة التضلي��ل 
اإلعالمي والقرصنة التي نس��بت 
إليها خالل االنتخابات الرئاس��ية 
األميركية في العام املاضي، فضاًل 
عن ضمه��ا ش��به جزي��رة القرم 

وتدخلها في أوكرانيا.
أيًضا  القان��ون  يش��مل مش��روع 
فرض عقوبات على إيران، ال سيما 
على احل��رس الثوري، املتهم بدعم 
اإلره��اب، وعلى كوريا الش��مالية 

إلطالقها صواريخ بالستية.
كما ينص مش��روع القانون على 

آلية غي��ر مس��بوقة تثير غضب 
البيت األبيض، إذ متنح النواب احلق 
في التدخل في ح��ال قرر الرئيس 
املفروضة  العقوبات  تعليق  ترمب 

حالًيا على روسيا.

*جتاوز الفيتو
الس��لطة  اعت��راض  ورغ��م 
التنفيذي��ة، أصرنّ مس��ؤولو احلزب 
اجلمه��وري على إدراج ه��ذا البند 
في مش��روع القان��ون لتخوفهم 
م��ن انف��راج محتمل ب��ني ترمب 

والكرملني.
وكان البي��ت األبي��ض ملنّ��ح األحد 
املاض��ي إل��ى أن ترامب س��يقبل 
بإص��دار القانون. لكنه ب��دا أكثر 

ح��ذرًا االثن��ني بقول��ه إن الرئيس 
»س��ينظر من كثب في املشروع، 
وينتظ��ر الصياغ��ة النهائية له«. 
وحت��ى لو جل��أ ترمب إل��ى الفيتو، 
ح أن يتمكن الكونغرس  فمن املرجنّ
من جتاوزه مج��ددًا من خالل إقراره 
مج��ددًا بغالبي��ة الثلثني في كال 

اجمللسني.

*أوروبا تستعد للرد على 
عقوبات ضد روسيا

أك��دت املفوضي��ة األوروبية امس 
األربعاء جاهزيتها التخاذ خطوات 
مضادة في غضون أي��ام معدودة، 
في حال توس��يع قائمة العقوبات 
األميركية على روسيا دون مراعاة 

املصالح األوروبية.
وح��ذرت املفوضي��ة في بي��ان لها 
من أن اتخ��اذ واش��نطن إجراءات 
عقابي��ة جديدة بحق روس��يا قد 
يجلب تداعيات سياسية سلبية 
الش��ركات  أيض��ا  ،ويس��تهدف 
املش��اريع  املنخرطة في  األوروبية 
املش��تركة مع الطرف الروسي، ال 

سيما في مجال الطاقة.
في غضون ذل��ك، أعربت اخلارجية 
األملانية عن قلق برلني إزاء مشروع 
الق��رار األميركي اجلدي��د، بالرغم 
من متكن االحتاد األوروبي من إقناع 
تعديالت مهمة  بإدخال  واشنطن 

عدة في هذه الوثيقة.
في الوقت نفس��ه، ش��دد شيفر 

على أنه ال ميكن أن تنتهج الواليات 
املتح��دة سياس��تها االقتصادية 
حت��ت غط��اء العقوب��ات، مذك��را 
ب��أن وزير اخلارجي��ة األملاني زيغمار 
النمس��اوي  واملستش��ار  غابرييل 
كريس��تيان كيرن قد أعربا قبل 4 

أسابيع عن مخاوف بهذا الصدد.
من جانبها، أعلنت وزارة اخلارجية 
أن  له��ا  بي��ان  ف��ي  الفرنس��ية 
العقوبات األميركية اجلديدة التي 
تتجاوز احل��دود اإلقليمية تخالف 
القانون الدولي، مؤكدة عزم باريس 
على بح��ث التداعي��ات املتوقعة 
املفوضي��ة  م��ع  اخلط��وة  له��ذه 
األوروبية وش��ركائها داخل االحتاد 

األوروبي.

بيروت ـ رويترز:
قال املرصد الس��وري حلقوق اإلنسان 
إن قت��اال اندلع ش��رقي دمش��ق بني 
مقاتلي املعارضة والقوات احلكومية 
امس األربعاء للمرة األولى منذ أعلن 

اجلانب��ان وقفا إلطالق النار في مطلع 
األس��بوع كما أصابت ضربات جوية 
جيبا محاصرا حتت سيطرة املعارضة. 
وق��ال املرصد إن الضربات اجلوية على 
ثالث بل��دات في الغوطة الش��رقية 

قتل��ت طفال وأصاب��ت 11 مدنيا آخر 
ليرتفع ع��دد املصاب��ني والقتلى إلى 
نحو 55 مدنيا خالل الثماني واألربعني 
ساعة املاضية. ومن املتوقع أن يرتفع 
الع��دد. وكان املرصد أعلن امس االول 

الثالث��اء س��قوط أول ضحاي��ا م��ن 
املدني��ني منذ بدء الهدن��ة املدعومة 

من روسيا يوم السبت.
ونفت روسيا تقارير عن ضربات جوية 
امس االول الثالث��اء واصفة ذلك بأنه 

»محض أكاذيب« تهدف إلى تش��ويه 
جهود إحالل السالم التي تبذلها.

ووقع��ت اش��تباكات ام��س األربعاء 
ح��ول عني ترما على الط��رف الغربي 

للغوطة الشرقية.

والغوط��ة الش��رقية ه��ي املنطقة 
الواقع��ة حتت  الرئيس��ية الوحي��دة 
س��يطرة املعارضة ق��رب العاصمة، 
وحتاصره��ا قوات احلكومة الس��ورية 

منذ 2013.

كابول ـ وكاالت: 
عل��ى  أفغاني��ا  جندي��ا   26 قت��ل 
األق��ل وأصي��ب 13 آخ��رون بجروح 
في هج��وم نفذته حرك��ة طالبان 
أم��س االول الثالث��اء، عل��ى قاعدة 

للجيش األفغاني في والية قندهار 
جنوب البالد، بحسب وزارة الدفاع 

األفغانية.
وذكر املتحدث باسم الوزارة اجلنرال 
دول��ت وزيري ف��ي تصريحات امس 

األربعاء »لقد قاوم اجلنود ببس��الة 
وقتلوا أكثر من 80 إرهابيا«.

م��ن جهة أخ��رى، قال مس��ؤولون 
أفغ��ان ام��س األربع��اء، إن القوات 
اس��تعادت  األفغاني��ة  األمني��ة 

الس��يطرة على منطقة بش��مال 
غرب البالد، كان مس��لحو طالبان 
قد استولوا عليها منذ ثالثة أيام.

يذك��ر أن الوضع في أفغانس��تان 
يش��هد تدهورا في الفترة األخيرة، 

حيث انتقلت حركة طالبان، وبعد 
س��يطرتها عل��ى ج��زء كبي��ر من 
املناطق الريفية، إلى شن هجمات 

على املدن الكبرى.
حكومي��ة  مص��ادر  وبحس��ب 

أمريكي��ة، قت��ل أكث��ر م��ن 6800 
األمني��ة  الق��وات  م��ن  عنص��ر 
األفغاني��ة، وأصي��ب 12 أل��ف في 
املس��لحة  اجلماعات  م��ع  املعارك 

العام املاضي.

قتال وضربات جّوية في منطقة الهدنة شرقي دمشق

مقتل 26 جنديا أفغانيا بهجوم لطالبان على قاعدة عسكرية

تثير غضب البيت األبيض وتمنح النّواب الحق في التدخل

الكونغرس يفرض عقوبات على روسيا وإيران وكوريا 
الشمالية ونقل الكرة لـ«مجلس الشيوخ«

بعد إقراره في مجلس 
النواب سيعود مشروع 

القانون إلى مجلس 
الشيوخ، الذي سبق له 

وأن أقره في مطلع يونيو 
بغالبية 98 صوتًا مقابل 

صوتين، لكنه بحاجة اآلن 
إلى التصويت عليه بصيغته 

النهائية، وهو أمر يتوقع 
حصوله قبل عطلة الصيف 

في أواسط أغسطس

الكونغرس

تقـرير

باريس ـ وكاالت:

نش��رت الرئاس��ة الفرنس��ية امس 
االول الثالث��اء، بن��ود االتف��اق ال��ذي 
الفرنس��ي  الرئي��س  إلي��ه  توص��ل 
إميانويل ماك��رون خالل اجتماعه مع 
رئيس حكوم��ة الوف��اق الليبي فائز 
الس��راج وقائ��د اجلي��ش ف��ي طبرق 
املشير خليفة حفتر من أجل حتقيق 
املصاحل��ة الوطني��ة في ليبي��ا. وقد 
حضر االجتماع أيض��ا وزير اخلارجية 
الفرنسي جان إيف لودريان، ومبعوث 
األمم املتحدة اجلديد لدى ليبيا غسان 

سالمة.
وفي ما يلي البنود ال� 10 الرئيس��ية 
ال��واردة ف��ي ن��ص البيان املش��ترك 
لالتفاق« حل األزمة الليبية لن يكون 
إال سياسيا، ومير عبر عملية مصاحلة 
وطنية يشارك فيها جميع الليبيني، 
مبا في ذلك املؤسسات واألمن والدولة 
للمشاركة  املستعدون  العسكرية، 
بشكل سلمي. كما مت االلتزام بتأمني 
ع��ودة النازح��ني والالجئ��ني، وإق��رار 
مسار العدالة االنتقالية والتعويض 
والعف��و الوطني، وتطبي��ق املادة 34 
املتعلقة بالترتيبات األمنية لالتفاق 

السياسي الليبي )الصخيرات(.
وذك��ر البي��ان االلتزام بوق��ف إطالق 

الن��ار، واالمتن��اع عن اس��تخدام أي 
ق��وة مس��لحة ال ترتب��ط بعمليات 
مكافح��ة اإلره��اب، وفق��ا لالتف��اق 
وللمعاه��دات  الليب��ي  السياس��ي 
أراض��ي  حلماي��ة  ضمان��ا  الدولي��ة، 
وسيادة الدولة الليبية، وندين بشدة 

كل ما يهدد استقرار البالد.
اضاف��ة الى بن��اء دول��ة القانون في 
ليبيا، ذات سيادة، مدنية ودميقراطية، 
تضم��ن الفص��ل ب��ني الس��لطات، 
الس��لمي،  السياس��ي  واالنتق��ال 
واحت��رام حق��وق اإلنس��ان، ولديه��ا 
مؤسس��ات وطني��ة موح��دة، )على 
غرار( البنك املركزي وش��ركة النفط 
الوطنية وهيئة االس��تثمار الليبية. 
وتضمن هذه الدول��ة أمن املواطنني 
وسالمة أراضيها وس��يادتها، فضال 
ع��ن حس��ن إدارة امل��وارد الطبيعية 
واملالي��ة، مبا في��ه مصلح��ة جميع 

الليبيني.
ودعم االتفاق العمل النزيه للممثل 
اخل��اص لأم��ني العام ل��أمم املتحدة 
)غسان سالمة(، على تفعيل االتفاق 
السياسي املؤرخ بتاريخ 17 ديسمبر 
)اتف��اق   2015 ع��ام  األول  كان��ون   /
الصخي��رات(، وعل��ى مواصلة احلوار 
لالجتم��اع  اس��تمرارا  السياس��ي، 
املنعقد في أبو ظبي في 3 مايو / أيار 

املاضي.

ويش��ير االتفاق ايضا االلت��زام ببذل 
كافة اجلهود املمكنة ملواصلة عمل 
مبع��وث األمم املتحدة ل��دى ليبيا، مبا 
يضمن حوارا سياسيا شامال يشارك 

فيه مجلس النواب الليبي ومجلس 
الدولة، الفتا الى التعهد باستكمال 
النقاش��ات املنعقدة بقصر »السيل 
سانت كلود« )غرب باريس(، واحترام 

البي��ان الصادر الي��وم، إليجاد ظروف 
مواتية من أجل عمل مجلس النواب 
ومجلس الدول��ة، واللجنة الوطنية 
لعقد  للتحضير  لالنتخابات،  العليا 

انتخابات مقبلة.
وبين��ت بن��ود االتفاق االلت��زام ببذل 
كاف��ة اجلهود املطلوبة لنزع س��الح 
املقاتل��ني، وإع��ادة دمج املس��لحني 
الراغب��ني في االنضم��ام إلى القوات 
النظامي��ة الوطني��ة، وإع��ادة دمج 
اآلخرين في احلياة املدنية االعتيادية. 
وس��يتألف اجلي��ش الليب��ي، وفق��ا 
العس��كرية  الق��وات  لالتف��اق، من 
األراض��ي  ع��ن  للدف��اع  النظامي��ة 
الليبي��ة، مبوجب ما تنص عليه املادة 

33 من االتفاق السياسي الليبي.
واش��ار البي��ان االتف��اق عل��ى وضع 
خارطة طريق من شأنها ضمان أمن 
الدفاعية  وقواتها  الليبي��ة  األراضي 
ف��ي مواجه��ة كاف��ة التهدي��دات، 
االجتار بجميع أش��كالها.  وعمليات 
وتع��د اخلطة جزءا م��ن إعادة توحيد 
املؤسس��ات العس��كرية واألمني��ة 
لتنس��يق مكافحة اإلرهاب، وضمان 
املهاجرين  تدف��ق  الس��يطرة عل��ى 
م��ن الس��واحل الليبي��ة ، لتأم��ني 
الشبكات  ومكافحة  احلدود  وضبط 
اإلجرامية التي تستغل ليبيا وتعمل 
على زعزعة االس��تقرار في منطقة 

البحر املتوسط.
واوض��ح االتف��اق اج��راء االنتخابات 
رئاس��ية وبرملاني��ة ف��ي أق��رب وقت 
ممكن، اعتبارا من اليوم، بالتعاون مع 

املؤسسات املعنية، وبدعم وإشراف 
،ومطالب��ة  املتح��دة  األمم  منظم��ة 
مجلس األم��ن لأمم املتح��دة بدعم 
املب��ادئ التوجيهي��ة له��ذا البي��ان، 
وإجراء املشاورات الالزمة مع مختلف 

الفاعلني الليبيني.
وكانت محادثات سابقة بني الطرفني 
هذا العام قد فش��لت ف��ي التوصل 
إلى اتف��اق، بيد أن الطرفني تصافحا 
بعد هذه اجلولة األخيرة التي رأسها 
غسان سالمة، مبعوث األمم املتحدة 

إلى ليبيا.
وق��ال ماك��رون للصحفي��ني ال��ذي 
جتمعوا في قصر خارج باريس :«أحرزت 
قضية الس��الم تقدما كبيرا اليوم«، 
التاريخي��ة«  ب�«الش��جاعة  وأش��اد 
التي حتلى به��ا الطرفان، مؤكدا في 
ذات الوقت عل��ى أن »منطقة البحر 

املتوسط حتتاج إلى هذا السالم«.
ولطامل��ا أع��رب مارك��ون والزعم��اء 
األوروبي��ون اآلخرون ع��ن أملهم في 
التوصل إلى االتفاق احملرز اليوم، بعد 
أن أصبح��ت ليبي��ا طريقا رئيس��يا 

للمهاجرين إلى أوروبا.
وكان عش��رات اآلالف قد خرجوا من 
س��واحل ليبيا في مسعى للوصول 
إلى أوروبا هذا العام فقط، فيما غرق 
الكثير من الرجال والنساء واألطفال 

أثناء رحلتهم.

عقب اجتماع مهم ترأسه ماكرون وضم السراج وحفتر

الرئاسة الفرنسية تعلن عن اتفاق ليبي من 10 بنود لتحقيق المصالحة بمشاركة الجميع

اتفاق ليبي لتحقيق املصاحلة
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7 اقتصاد

بغداد ـ الصباح الجديد:

أعلن وزير النف��ط جبار اللعيبي، 
تصدير نحو 60 آلف طن من الغاز 
الس��ائل و356 أل��ف متر مكعب 
من مكثفات الغاز خالل النصف 

األول من العالم اجلاري.
وق��ال اللعيب��ي، إن النصف األول 
من الع��ام احلالي ش��هد تصدير 
24 ش��حنة م��ن املكثف��ات، و24 
ش��حنة أخرى من الغاز الس��ائل 
عب��ر رصيف التحمي��ل اخملصص 

لصادرات شركة غاز البصرة.
وأضاف أن مجمل م��ا مت تصديره 
م��ن املكثفات بل��غ أكثر من 356 
أل��ف متر مكعب، في حني بلغت 
الكمي��ات املص��درة م��ن الغ��از 

السائل 59370 طن.
وأوض��ح أن عمليات التصدير من 
إيرادات  الغاز حقق��ت  اس��تثمار 
مالية إضافية للخزينة االحتادية.

وأك��د ان افتتاح الوزارة االس��بوع 
املاض��ي رصيفا جدي��دا لتحميل 
الغ��از الس��ائل واملكثف��ات ف��ي 
ميناء ام قصر سيؤمن انسيابية 

عالية في عمليات التصدير.
في الش��أن ذات��ه، قال��ت بورصة 
دب��ي للطاقة في بيان إن ش��ركة 
باعت  النفط )س��ومو(  تس��ويق 
مليوني برميل من خ��ام البصرة 
الثقيل بعالوة 1.37 دوالر للبرميل 
الرس��مي  البي��ع  س��عر  ف��وق 
للتحمي��ل ف��ي أيل��ول وذلك في 

مزاد بالبورصة أمس األربعاء.
وقالت مص��ادر جتارية إن يونيبك، 
الذراع التجارية لشركة سينوبك 

الصينية، اشترت الشحنة.
وتتجاوز هذه العالوة تلك البالغة 
1.18 دوالر للبرمي��ل ف��ي س��عر 
ش��حنة للتحميل ف��ي آب خالل 
امل��زاد الس��ابق ال��ذي أقي��م في 

حزيران.
ال��ى ذلك، اوعز وزي��ر النفط جبار 

عل��ي اللعيب��ي بزي��ادة الطاق��ة 
االنتاجية ملصفى النجف الى 50 

الف برميل باليوم.
وق��ال اللعيبي ف��ي اثن��اء زيارته 
وضع��ت  ال��وزارة  ان  النج��ف، 
خططا كبيرة لتطوير االنتاج في 
املصافي العراقية وزيادة وحتسني 
وح��دات االنتاج ومب��ا يلبي احلاجة 
احمللي��ة من املش��تقات النفطية 
وتقليل االستيراد وتوفير العملة 
االحتادي��ة  للخزين��ة  الصعب��ة 

للبالد.
وتاب��ع ان الوزارة لديها مش��اريع 
ف��ي  عدي��دة  مص��اف  النش��اء 

جنوب ووسط وشمال البالد وقد 
عرضتها لالس��تثمار خ��الل هذا 
الع��ام، النت��اج اكثر م��ن مليون 
برمي��ل من املش��تقات النفطية 
للوص��ول ال��ى االكتف��اء الذاتي 
من املنتج��ات النفطية وتصدير 
الفائض منها، الذي سيعمل على 

زيادة االيرادات املالية للدولة. 
وق��ال املتح��دث باس��م ال��وزارة 
عاص��م جهاد ان وزي��ر النفط قد 
أوع��ز باضاف��ة وح��دات إنتاجية 
جديدة بطاقة 20 الف برميل الى 
الطاقة احلالي��ة ملصفى النجف 
والبالغة 30 ال��ف برميل لترتفع 

بذلك طاقة املصفى الى 50 الف 
برميل.

عل��ى صعيد متص��ل، اكد عضو 
واالس��تثمار  االقتص��اد  جلن��ة 
النيابي��ة ج��واد البوالن��ي، أمس 
االربعاء، وجود ما يقرب من مليون 
برمي��ل نف��ط يومي��ا مخصصة 
لالس��تهالك الداخل��ي »من دون 
وضوح آليات إدارة تلك الكميات«، 
مش��يرا ال��ى ان رئاس��ة البرملان 
س��تصدر ق��رارا بتش��كيل جلنة 
داخ��ل مجل��س النواب م��ن جلان 
املالي��ة واالقتص��اد واالس��تثمار 
والنفط والطاق��ة ملتابعة بيانات 

وارقام انتاج واستهالك النفط.
وقال البوالني في حديث صحافي، 
إن »انت��اج النف��ط مت حصره بني 
ما يصدر وه��و ثالثة ماليني و750 
الف برميل يومي��ا، وبني ما ينتج 
ويس��تهلك محلي��ا«، مبين��ا ان 
»هناك عدم وضوح بإدارة كميات 

ما يستهلك محليا«.
واض��اف البوالن��ي، ان »املتابعات 
افرزت لدين��ا ان هناك ما بني 700 
ال��ف ال��ى ملي��ون برمي��ل يوميا 
تس��تهلك محليا دون وجود الية 
واضح��ة بادارتها«، الفت��ا الى ان 
»رئاس��ة البرمل��ان س��تصدر امرا 

بتش��كيل جلن��ة داخ��ل مجلس 
النواب من جلان املالية واالقتصاد 
واالس��تثمار والنف��ط والطاق��ة 
انت��اج  وارق��ام  بيان��ات  ملتابع��ة 

واستهالك النفط«.
واكد البوالن��ي، ان »اموال واردات 
النف��ط ينبغ��ي ان تدخ��ل ال��ى 
املوازنة وخزينة الدولة وال يجوز ان 
تذهب الى جهات اخرى«، مشددا 
على ان »عملية املراجعة يجب ان 
تنظم ومتارس بشفافية واضحة 
وان تتحم��ل اجله��ات الرس��مية 
مس��ؤولياتها ف��ي متابع��ة كل 

سنت يذهب الى خارج املوازنة«.

»سومو« ترفع سعر خام البصرة الثقيل في بورصة دبي

النفط: تصدير 60 ألف طن من الغاز السائل في 6 أشهر

اللعيبي: النصف 
األول من العام 
الحالي شهد 
تصدير 24 شحنة 
من المكثفات، و24 
شحنة أخرى من 
الغاز السائل عبر 
رصيف التحميل 
المخصص لصادرات 
شركة غاز البصرة

أحد احلقول النفطية في البالد

لندن ـ رويترز:
صع��دت األس��هم األوروبي��ة أم��س األربعاء 
بدعم ارتفاع أس��عار النفط والنتائج القوية 
لشركتي صب س��ي سيفن وتالو أويل بينما 
تراجع��ت أس��هم البن��وك ف��ي ظ��ل ترقب 
املستثمرين قرار مجلس االحتياطي االحتادي 
)البنك املركزي األميركي( وبيانات الناجت احمللي 

اإلجمالي البريطاني.
وصع��د املؤش��ر س��توكس 600 األوروبي 0.3 
باملئة متشيا مع ارتفاع أسهم منطقة اليورو 
ومؤشر األسهم القيادية باملنطقة ستوكس 
50 بينما زاد مؤش��ر قطاع النفط والغاز 0.8 

باملئة.
وكان س��هم صب سي سيفن األكثر صعودا 
على س��توكس حيث قف��ز 5.2 باملئة بعدما 
أعلنت شركة اخلدمات النفطية أرباحا أعلى 
م��ن التوقع��ات في الرب��ع الثاني م��ن العام 

ورفعت توقعات اإليرادات للعام بأكمله.
وزاد س��هم تالو أويل 3.1 باملئة بعدما ساعد 
ارتف��اع إنتاج احلقول اجلديدة ش��ركة النفط 
التي ترك��ز على أفريقيا ف��ي حتقيق زيادة 46 
باملئ��ة في إي��رادات املبيعات إل��ى 788 مليون 
دوالر خ��الل النص��ف األول م��ن الع��ام برغم 
إعالنها عن جتنيب مخصصات بفعل أسعار 

النفط املنخفضة.
وأظه��رت بيان��ات تومس��ون رويت��رز أن رب��ع 
ش��ركات منطقة اليورو املدرجة على مؤشر 
ام.اس.س��ي.آي أوروبا أعلنت نتائجها وأن 40 
باملئة منه��ا حققت أرباحا تف��وق التوقعات 
بينما فش��لت نس��بة 48 باملئة ف��ي حتقيق 

التوقعات.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أظهرت أرقام رس��مية أمس األربعاء أن معدل 
منو االقتصاد البريطاني تسارع قليال في الربع 
الثان��ي بعدما تعثر في بداية العام بدعم من 

قطاع اخلدمات وازدهار قطاع السينما.
وزاد معدل النمو إلى 0.3 باملئة في الربع الثاني 
م��ن العام مقاب��ل 0.2 باملئة ف��ي الربع األول، 
وه��و رقم يعزز على األرج��ح توقعات بأن بنك 
إجنلترا املركزي سيبقي على سعر الفائدة من 
دون تغيير في األس��بوع املقبل عند مس��توى 

قياسي متدن.
ويتماشى هذا الرقم مع التوقعات األولية في 

استطالع رويترز آلراء خبراء اقتصاد.
ومنا االقتصاد البريطان��ي 1.8 باملئة في العام 
املاضي وكان بني األس��رع منوا بني أكبر سبعة 
اقتص��ادات عاملي��ة مما يدح��ض توقعات ركود 
واسعة النطاق بعد التصويت لصالح اخلروج 

من االحتاد األوروبي.
غير أن تصويت االنفص��ال البريطاني لم يؤد 
لهبوط كبير في قيمة االس��ترليني، وهو ما 
أدى الرتفاع التضخم واستنزاف الدخل املتاح 

للمستهلكني في العام احلالي.
وكان قط��اع اخلدم��ات احملرك الوحي��د للنمو 
االقتصادي في الربع الثاني بدعم من شركات 
التجزئ��ة والفنادق واملطاع��م وكذلك قطاع 

السينما البريطاني السريع النمو.
وتراج��ع النمو ف��ي الفترة بني نيس��ان حتى 
حزيران على أس��اس سنوي إلى 1.7 باملئة من 
اثن��ني باملئة في الش��هور الثالث��ة األولى من 
العام وهو ما يتماش��ى مع متوسط توقعات 

خبراء االقتصاد.

قّطاع الطاقة يدعم 
األسهم األوروبية

ارتفاع معدل النمو 
االقتصادي البريطاني

تقـرير

الصباح الجديد ـ وكاالت:

ق��ال خبي��ر نق��دي قط��ري إن بالده 
ق��د تتبن��ى سياس��ة نقدي��ة أكثر 
اس��تقاللية عن سياس��ة الواليات 
املتح��دة إذا اقتض��ت الض��رورة من 
أجل مواجهة اإلجراءات االقتصادية 
املتخ��ذة بحقه��ا م��ن جان��ب دول 

خليجية أخرى.
وش��أنها ش��أن معظم دول اخلليج 
العربي��ة املص��درة للنف��ط ترب��ط 
قطر عملتها بال��دوالر األميركي مما 
يضط��ر بنكها املركزي إلى محاكاة 
قرارات س��عر الفائدة التي يتخذها 
مجل��س االحتياطي االحتادي )البنك 

املركزي األميركي(.
لك��ن ق��رار الس��عودية واإلم��ارات 
العربي��ة املتح��دة والبحرين ومصر 
الش��هر املاض��ي قط��ع العالق��ات 
الدبلوماس��ية وخط��وط النقل مع 

قطر غير املناخ االقتصادي للدولة.
وق��ال خالد اخلاطر عب��ر الهاتف ردا 
على س��ؤال إن كان��ت قطر بحاجة 
أكث��ر  نقدي��ة  سياس��ة  إل��ى  اآلن 
اس��تقاللية للحيلول��ة دون النزوح 
احملتمل لرؤوس األموال »ذلك يعتمد 
على التقيي��م الداخلي للوضع من 

قبل املصرف املركزي.

»لكنه ممكن من الناحية الفنية إذا 
رأت الس��لطة النقدي��ة اتخاذ هذا 
القرار... كرفع أس��عار الفائدة على 
الودائع إضافة إلى إجراءات احترازية 

أخرى«.
وأك��د اخلاط��ر، ال��ذي كان مهندس 
السياس��ة النقدي��ة لقط��ر خالل 
فت��رة األزم��ة املالي��ة العاملي��ة في 
2008 وال��ذي يقض��ي حالي��ا إجازة 
تف��رغ علم��ي م��ن البن��ك املركزي 
للقي��ام بأبحاث بجامع��ة كمبردج 
البريطانية، أن آراءه ال تعبر بأي حال 
عن وجهة النظر الرس��مية للبنك 

املركزي.
لكنه أشار إلى أنه إذا حادت قطر عن 
السياس��ة النقدية األميركية فإنها 

لن تكون املرة األولى.
ففي 2008 ق��رر مصرف قطر املركزي 
عدم مسايرة سلسلة غير مسبوقة 
األميركية  الفائ��دة  تخفيض��ات  من 
وصل��ت بس��عر الفائ��دة الرئيس إلى 
مس��توى قريب من الصفر. وبدال من 
ذل��ك أبقت قط��ر على س��عر اإليداع 
اخلاص بها عند مس��توى أعلى بكثير 
بلغ اثن��ني باملئة ألكثر م��ن عامني مما 
س��اعد على اس��تقرار س��وق النقد 

واحتواء تضخم في خانة العشرات.
وق��ال اخلاط��ر »الوضع احلالي ش��بيه 
بالوض��ع آن��ذاك« لكن��ه ل��م يذك��ر 

تفاصيل ما قد تكون عليه سياس��ة 
نقدي��ة قطري��ة أكثر اس��تقالال في 

الوقت احلالي.
كان أح��دث تغيي��ر ف��ي السياس��ة 
النقدي��ة للبنك املركزي ف��ي حزيران 
عندما رفع س��عر اإلي��داع 25 نقطة 
أس��اس إل��ى 1.50 باملئة بع��د أن رفع 

مجلس االحتياطي األميركي أس��عار 
الفائدة بذات الهامش.

ق��د يكون اعتم��اد البن��وك القطرية 
عل��ى القروض والودائ��ع األجنبية هو 
اجلانب االقتص��ادي األكثر انكش��افا 
عل��ى اإلج��راءات املتخ��ذة بحق قطر 
لكن البل��د ميلك احتياطي��ات مالية 

مبئ��ات املليارات م��ن ال��دوالرات التي 
ميكن استخدامها لدعم بنوكه.

وقال اخلاطر »لدينا في قطر ودائع من 
اململك��ة العربي��ة الس��عودية ودولة 
اإلم��ارات العربية املتح��دة في حدود 
بأج��ل  دوالر مربوط��ة  ملي��ار   20-15
س��نة.. وال أعتق��د أنه��ا جت��دد وهذه 

مبالغ صغيرة جدا وميكن تداركها«.
وأضاف »اقترحت من بني أمور أخرى أنه 
إذا قامت دول احلصار بسحب ودائعها 
أو بتجميد املوجودات القطرية لديها 
أن تق��وم قطر بالتعام��ل باملثل. كما 
ميكن للحكومة أيضا زي��ادة ودائعها 
ل��دى البن��وك القطري��ة إذا اقتضت 
احلاج��ة«. لكنه لم يذك��ر إن كان من 
املرجح أن تأخذ السلطات مبقترحاته.
وقال إن بوس��ع قطر االس��تفادة من 
اإلج��راءات الت��ي اعتمدته��ا البنوك 
املركزي��ة في أنحاء العال��م للتعامل 
مع خ��روج رؤوس األم��وال مثل تعزيز 
القواع��د االحترازي��ة وضم��ان ودائ��ع 

العمالء إلى حد معني.
وبرغ��م رب��ط الري��ال القط��ري عند 
فق��د  األميرك��ي  لل��دوالر   3.64
انخفضت العملة القطرية قليال في 
معامالت بني البن��وك اخلارجية خالل 
األس��ابيع التالية على ان��دالع األزمة 
الدبلوماسية، لكن اخلاطر قال إن هذا 

ال يبعث على القلق.
وقال »ليس لألسواق اخلارجية أهمية 
كبي��رة بالنس��بة للري��ال وذلك نظرا 
حملدودي��ة عرض الريال بتلك األس��واق 
ولذل��ك ال يج��ب أن تش��كل تقلبات 
س��عر ص��رف الري��ال القط��ري بتلك 
األسواق مصدر قلق طاملا أنها ال توثر 
على سعر صرف الريال بالسوق اآلنية 

احمللية«.
وارتف��ع التضخ��م في قط��ر إلى 0.8 
باملئة على أس��اس سنوي في حزيران 
م��ن 0.1 باملئ��ة ف��ي أي��ار م��ع ارتفاع 
تكالي��ف بعض ال��واردات إث��ر تفجر 

األزمة.
وقال اخلاطر إن الس��وق احمللية للسلع 
املس��توردة »ق��د تش��هد ارتفاعا في 
أسعار بعض الس��لع املتأثرة باحلصار 
بسبب تغير خطوط اإلمداد وتكاليف 

الشحن وارتفاع األسعار من املصدر.
»هذا تضخ��م تكاليف بش��كل عام 
وهو في حدود محتمل��ة تقدر بواحد 
باملئ��ة ارتفاع��ا في مع��دل التضخم 
الع��ام أو أكثر قلي��ال... ال يوجد مجال 
كبي��ر للضغط على قط��ر من خالل 
احلص��ار التجاري ومفعوله س��يكون 
محدودا«، مش��يرا إلى ضعف حركة 

التجارة بني دول اخلليج.
وق��ال »إذا ط��ال أم��د احلصار لس��تة 
أش��هر أو أكثر  فقد يك��ون له بعض 
اآلثار على تكلفة االستيراد واألسعار 
احمللي��ة لل��واردات وبدائ��ل االس��تيراد 
وعام��ل الثق��ة. كم��ا أن زي��ادة إنتاج 
وصادرات الغاز املس��ال ستعوض عن 
االنخف��اض احملتم��ل ف��ي مع��دل منو 
الناجت احمللي اإلجمالي نتيجة للحصار 
ولذلك ال تتوقع انخفاضا ملموسا في 

معدل النمو على املدى املتوسط«.

رفع أسعار الفائدة على الودائع

قطر: استقالل السياسة النقدية بمواجهة الضغوطات االقتصادية
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متابعة الصباح الجديد:
قال وزير الطاقة اإلماراتي س��هيل 
بن محمد املزروع��ي أمس األربعاء 
إن��ه متفائ��ل بأن منتج��ي النفط 
س��يلتزمون باتفاق خفض اإلنتاج 
وإن��ه يتوقع حتس��ن باجت��اه حتقيق 

التوازن في السوق.
واتفقت منظم��ة البلدان املصدرة 
ومنتج��ون  )أوب��ك(  للبت��رول 
مس��تقلون ي��وم 25 أي��ار على مد 
اتف��اق خف��ض اإلنت��اج حت��ى آذار 

العام املقبل.
وقال الوزير عل��ى تويتر "متفائلون 
باستمرار االلتزام من جميع الدول 
املشاركة في اخلفض ونتطلع إلى 
حتس��ن تدريجي في توازن الس��وق 

خالل النصف الثاني".
وأضاف "دول اخلليج وعلى رأس��ها 
اململك��ة العربية الس��عودية لها 
تاريخ مش��رف في االلتزام بقرارات 
منظم��ة أوب��ك وه��ي تتحمل مع 
العراق العبء األكبر من اخلفض".

عل��ى مس��توى األس��عار، ارتفعت 
هذه أمس األربعاء مقتربة من أعلى 
مس��توى ف��ي ثمانية أس��ابيع مع 
تزايد التوقعات بأن السوق املتخمة 
منذ فترة تتج��ه إلى التوازن بعد أن 

هبطت اخملزونات األميركية.
وارتفعت العق��ود اآلجلة خلام برنت 
30 س��نتا إلى 50.50 دوالر للبرميل 
بتوقي��ت   0959 الس��اعة  بحل��ول 
جرينتش بعدما زادت أكثر من ثالثة 

باملئة يوم الثالثاء.
وقف��زت العق��ود اآلجلة خل��ام غرب 
 40 األميركي  الوس��يط  تكس��اس 

سنتا إلى 48.29 دوالر للبرميل.
وهبط��ت مخزونات اخلام األميركية 
بش��دة األس��بوع املاضي م��ع زيادة 
بينم��ا  التكري��ر  ش��ركات  إنت��اج 
ارتفعت مخزونات البنزين وتراجعت 
مخزون��ات نواجت التقطير حس��بما 
أظهرت بيانات م��ن معهد البترول 

األميركي يوم الثالثاء.
وهبطت مخزونات اخلام 10.2 مليون 
برميل في األس��بوع املنتهي في 21 
متوز إلى 487 ملي��ون برميل مقارنة 
م��ع توقع��ات النخفاض ق��دره 2.6 

مليون برميل.

دبي ـ رويترز: 
استقرت معظم أسواق األسهم في 
الش��رق األوس��ط، في حني ضغطت 
لش��ركات  ضعيف��ة  مالي��ة  نتائ��ج 
س��عودية وتباطؤ النم��و االقتصادي، 

على بورصة اململكة.
وفي دبي، نزل مؤش��ر السوق 0.1 في 
املئة مع تراجع سهم إعمار العقارية 

القيادي 0.4 في املئة. وارتفع سهم دو 
لالتص��االت 0.5 في املئة فقط بعدما 
سجلت الش��ركة صافي ربح فصلي 
بلغ 446.6 ملي��ون درهم )122 مليون 
دوالر( م��ن دون تغي��ر يذكر ع��ن العام 
املاضي، لكنه أعلى كثيراً من توقعات 
سيكو البحرين البالغة 373.2 مليون 
املالي��ة  اجملموع��ة  وتوقع��ات  دره��م 

هيرميس عند 409.3 مليون درهم.
وعل��ى غير املعت��اد، كانت األس��هم 
للتأم��ني  لش��ركتني  ت��داوالً  األكث��ر 
اإلسالمي، إذ ارتفع سهم اإلسالمية 
العربي��ة للتأم��ني )س��المة( 3.5 في 
املئة، بينما قفز سهم دبي اإلسالمية 
للتأمني وإعادة التأمني )أمان( 13.7 في 

املئة.

بغداد ـ الصباح الجديد:
س��جل مؤش��ر س��وق العراق لالوراق 
املالية، أم��س األربعاء، تداول أكثر من 
مليار سهم وبقيمة جتاوزت الثمامنائة 
ملي��ون دينار. وق��ال املدي��ر التنفيذي 
للس��وق طه أحمد عبد الس��الم في 
حديث صحافي، ان »مؤش��ر االسعار 

الي��وم  ISX 60 اغل��ق ف��ي جلس��ة 
)أم��س( عل��ى 566.07 نقطة مرتفعا 
بنسبة %1.53 عن إغالقه في اجللسة 
نقط��ة«،   557.54 البال��غ  الس��ابقة 
مبين��ا إن األس��هم املتداول��ة بلغت 
1,348,928,348 سهم، وبقيمة بلغت 

887,004,907 دينار«.

وأضاف عبد السالم أن »السوق تداول 
أس��هم 38 ش��ركة م��ن أص��ل 101 
ش��ركة مدرجة في الس��وق في حني 
ال زال 18ش��ركة من عدد الش��ركات، 
متوقفة بقرار من هيئة األوراق املالية 
لع��دم التزامها بتعليم��ات اإلفصاح 

املالي«.

اإلمارات: متفائلون باستمرار 
االلتزام بخفض إنتاج الخام

االستقرار يهيمن على بورصات الشرق األوسط

»األوراق المالية«: تداول 1.3 مليار سهم 

50 دوالرًا لبرميل »برنت«
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حدبـاء أحنيت عليك األضلعـا          
وعلى بنيك الغّر أمسوا ضّيعا

وعلى تراث األنبياء ونورهـم
         غمر الفيافي واجلهات األربعا

يا موصل احلدباء ياأخت السهى       
ومنـارة الـتاريخ طــرا أجـمعـا

يا بنت مشـتجر الفوارس والقنا        
وعروس دجلة اّي كان املطلعا

واها على تلك الشواطئ والربى        
كانت مالذ العاشـقـني ومربعـا

أبناؤك الغـر األباة عهـدتهـم
جبال أشـم ولـلـشـجاعة منبعا

أبناء آشــور الذيـن خيـولهـم
        داست عروشا للملوك ومخدعا

شعب مترس باحلروب وهولها
      حاشـا له أن يخنعا او يخضعـا

ــاعر وحيد  ــادت به قريحة الش هذا ماج
ــاء ومبدينة  ــارة احلدب ــا مبن ــالل متغني ش
ــض االبيات  ــا بع ــا منه ــل، واخترن املوص
فهي قصيدة طويلة تغازل تاريخ مدينة 
ــاحة املنارة  ــل ومنارتها، تبلغ مس املوص

5850متر مربع، بدأ بناءها 
ــآذن فيها تبلغ  ــدد امل ـــ/ 1172م، ع 568ه
ــة  ــاع املئذنة يبلغ خمس ــس، وارتف خم
ــت  ــدة، بني ــة واح ــرا، بقب ــني مت وخمس
ــم  ــاري إبراهي ــدس املعم ــراف املهن بإش

املوصلي
ــع الكبير أو جامع  اجلامع النوري أو اجلام
ــاجد العراق  ــوري الكبير هو من مس الن
ــاحل األمين  ــي الس ــع ف ــة ويق التأريخي
ــمى املنطقة  ــل. وتس ــي( للموص )الغرب
ــع الكبير،  ــع محلة اجلام احمليطة باجلام
ــادس  بناه نور الدين زنكي في القرن الس
الهجري أي أن عمره يناهز التسعة قرون، 
ــد اجلامع ثاني جامع يُبنى في املوصل  يُع
ــاره عدة  ــوي، أعيد إعم ــد اجلامع األم بع

مرات كانت آخرها عام 1363هـ/1944م.
بة نحو الشرق،  يشتهر اجلامع مبنارتِه احملدَّ
ــي مكانه  ــزء الوحيد املتبقي ف ــي اجل وه
ــادة ما تقرن كلمة  ــن البناء األصلي. ع م
ــد املنارة أحد أبرز  احلدباء مع املوصل وتع
اآلثار التاريخية في املدينة. تتهدد املئذنة 
ــبب إهمالها باالنهيار، وكانت هناك  بس
ــن قبل وزارة  ــدة محاوالت إلصالحها م ع
ــة، إال أن هذه  ــار العراقي ــياحة واآلث الس
ــتوى املطلوب.  ــن باملس ــاوالت لم تك احمل
ــل 2014 خطب فيه  ــد معركة املوص بع
ــالمية أبو بكر  زعيم تنظيم الدولة اإلس
ــو 2014؛ حيث كان  ــي يولي ــدادي ف البغ
ــجد  ــور له. تعرض محيط املس أول ظه
ــدة مرات في معركة املوصل  للقصف ع
)2016–17(، ودُمر مسجد النوري ومنارته 
ــو 2017. حيث اتهم  ــاء في 21 يوني احلدب
ــر وكالة  ــالمية عب ــم الدولة اإلس تنظي
أعماق اإلخبارية طيران التحالف الدولي 
ــجد واملنارة، بينما  بقصف وتدمير املس
ــت احلكومة  ــك. وقال ــى التحالف ذل نف

العراقية أن التنظيم قام بتفجيره.
ــى العهد  ــع إل ــذا اجلام ــخ ه ــود تاري يع
ــيف  ــي، وحتديداً إلى فترة تولي س الزنك
ــن غازي الثاني بن مودود زمام احلكم  الدي
ــدة لفترة  ــد حكم البل ــي املوصل. فق ف
وجيزة من 565 إلى 576 هـ )1180-1170 
م(. وقد كان سيف الدين ضعيف اإلرادة، 
ــل أن وزيره فخر  ــره، وقي ــاً على أم مغلوب
الدين عبد املسيح كانت بيده السلطة 
ــيف الدين سوى  احلقيقية ولم يكن لس
االسم. ضاق هذا األمر على بردابكي نور 
ــيف الدين الثاني(  ــن )وهو ابن أخ س الدي
فتوجه إلى املوصل واحتلها بال مقاومة 

566 هـ.
ــل أربعة  ــي املوص ــن ف ــور الدي ــث ن مك
ــذه الفترة قام  ــرين يوماً، وخالل ه وعش
الضرائب،  ــف  تخفي ــا  منه ــات  بإصالح
ــذه الفترة ما يُعانيه  رأى نور الدين في ه
ــون من ضيق اجلامع، فلم يكن بها  املصل
ــع األموي،  ــوى اجلام ــع يُجمع به س جام
ــدة ازدادوا ورأى بذلك  ــكان البل ولكن س

حاجتها إلى جامع جديد.

مكان اجلامع كان )خربة( مت تنظيفها 
وبناء اجلامع بها مع مرفقاته من دور 

وحوانيت
وقد جاء في وفيات األعيان البن خلكان:

ــوري(  ــع الن ــه )اجلام ــبب عمارت »كان س
ــي في البرق  ــكاه العماد األصبهان ما ح
ــور الدين  ــره لوصول ن ــامي عند ذك الش
ــل خربة  ــه كان باملوص ــل أن ــى املوص إل
ــعة، وقد أشاعوا  ــطة البلد واس متوس
ــا، وقالوا: ما  ــا ما ينفر القلوب منه عنه
شرع في عمارتها إال من ذهب عمره، ولم 
يتم على مراده أمره، فأشار عليه الشيخ 
ــال وكان من  ــني الدين عمر امل الزاهد مع
ــة وبنائها  ــني بابتياع اخلرب ــار الصاحل كب
جامعاً؛ وأنفق فيها أمواالً جزيلة، ووقف 

على اجلامع ضيعة من ضياع املوصل. «
ــن مبا قاله أهل البلدة،  لم يُبالي نور الدي
ــا جامعاً  ــأن يَبني به ــذ قراره ب ولذا اتخ
ــيخه معني الدولة  كبيراً، وأيده بهذا ش
ــار عليه بشراء  عمر بن محمد املالء وأش
اخلربة وبناء جامٍع فيها، فركب نور الدين 
ــة، وصعد منارة  ــه إلى محل اخلرب بنفس
ــرف منها على  ــجد أبي حاضر فأش مس
ــا يجاورها من  ــا م ــاف إليه ــة، وأض اخلرب
ــدور واحلوانيت على أن يدفع تعويضات  ال

ألصحابها.
ــني الدولة  ــيخه مع ــور الدين ش ووكل ن
ــاء اجلامع.  ــد املالء بأمر بن ــر بن محم عم
ــن في مدى  ــكك بعض أتباع نور الدي ش

ــام إدارة البناء،  ــيخ لتولي زم أهلية الش
ــل ال يصلح ملثل  ــو له »إن هذا الرج فقال
ــور الدين »إذا  ــذا العمل« فرد عليهم ن ه
وليت العمل بعض أصحابي من األجناد 
ــم في بعض  ــم أنه يظل ــاب، أعل أو الكت
ــم رجل  ــع بظل ــى اجلام ــات، وال يُبن األوق
ــيخ، غلب  ــت هذا الش ــلم، وإذا ولي مس
ــإذا ظلم كان  ــى ظني أنه ال يظلم، ف عل

اإلثم عليه ال علي«.
ــنة  ــيخ عمر ببناء اجلامع س ــر الش باش
566 هـ فابتاع اخلربة من أصحابها، بعد 
أن اشتراها بأوفر األثمان، وكان ميأل تنانير 
اجلص بنفسه، وبقي يشتغل في عمارة 
ــنوات، إلى أن انتهى منه  اجلامع ثالث س

سنة 568 هـ.
ــع، رأى  ــارة اجلام ــن عم ــرغ م ــد أن ف بع
ــة،  ــن أن يبني به مدرس ــن املستحس م
وعرفت فيما بعد مبدرسة اجلامع النوري. 
ــة والنهاية أن  ــول ابن كثير في البداي يق
ــة كان أبي بكر  ــي املدرس ــدرس ف أول م
ــذ محمد بن يحيى تلميذ  البرقاني تلمي
ــي. في حني تذكر مصادر أخرى أنه  الغزال
ــافعي  عماد الدين أبو بكر التوقاني الش

وأنه تباحث مع ابن شداد.
وكان نور الدين قد رجع إلى املوصل سنة 
568 هـ وصلى في جامعه، بعد أن فرشه 
ــه مؤذنني  ــران، وعني ل ــط واحلص بالبس

وخدًما وقومة، ورّتب له ما يلزمه.
ــاف منها »العقر  ــع عدة أوق كان للجام
ــع النوري«  ــارية اجلام احلميدية« و«قيس

و«أرض خبرات اجلمس«.
ــر معروفة ولكن  ــاء اجلامع غي تكلفة بن
ــتني ألف دينار  تتراوح التقديرات بني وس
ــر أن في زيارة  ــة ألف دينار. ويذك وثلثمائ
نور الدين الثانية )568 هـ( للموصل كان 
ــيخه  ــا على دجلة وجاءه إليه ش جالس
معني الدولة وقدم إليه دفاتر اخلرج وقال 
ــتهي أن تنظر فيها«  ــا موالنا، أش له: »ي
ــيخ، عملنا هذا  فقال له نور الدين: »ياش
ــاب« وأخذ  ــاب ليوم احلس هلل، فدع احلس

الدفاتر ورماها في دجلة.

تعرض اجلامع لإلهمال والتخريب بعد 
االحتالل املغولي، وتدمير للمدينة

ــى للموصل القى  ــالل املغول وبعد االحت
ــر من اإلهمال  ــذا اجلامع كغيره الكثي ه
ــبه  والتخريب، ودُمرت املوصل تدميرا ش
كامال. سنة 1146 هـ تولى حسني باشا 
اجلليلي والية املوصل، وفي عام 1150 هـ 
ــديد مات  ــر في املدينة طاعون ش انتش
فيه الكثير من أهلها وفي نفس السنة 

أعيد إعمار وتنظيف اجلامع.
ــر الهجري حاول  ــرن الثالث عش في الق
ــس القادري النوري  محمد بن املال جرجي
ــم اجلامع. اتخذ له في اجلامع تكية  ترمي

عام 1281 هـ وتوفي عام 1305 هـ.
قام املستشرق األملاني ارنست هرتسفلد 
ــل القرن  ــي أوائ ــن اجلامع ف ــة ع بدراس
العشرين وقال أن ما بقي في تلك الفترة 
ــرة نور  ــود كله إلى فت ــع ال يع ــن اجلام م
ــه كان باألصل مبني  ــن فقط، بل إن الدي
ــن غازي  ــيف الدي ــجد بناه س ــوق مس ف
ــت بدورها  ـــ والتي كان ــام 543 ه األول ع
ــال مبنية على ضريح، وهناك من قال  أص
ــدا قبل مجيء نور الدين  أن بناء اجلامع ب
ــرين سنة وأنه لم يأمر  إلى املوصل بعش
ــاء اجلامع ولكنه أشرف فقط على  بإنش
ــن األثير مفبركة  ــام بنائه، وأن رواية اب إمت
ــيخه املالء  ــار نور الدين وش بهدف إظه
ــا أن اجلامع  ــال أيض ــه. ويق ــن وج بأحس
ــة  ــمى كنيس ــة تس ــى على كنيس بن
ــت على أرض  ــهيد والتي بني األربعني ش
ــة القديس بولس.  ــابقا كنيس كانت س
شكك الديوه جي في هذه اآلراء معتمدا 
باألساس على نصوص ابن األثير في هذا 

ــؤول رفيع  املوضوع، والذي كان والده مس
املستوى لدى الزنكيون في املوصل.

كان اجلامع مهدًما ومهجورًا ال يصلح 
إلقامة الصالة

ــة اجلامع،  ــن تدهورت حال ــرور الزم مع م
ــي مذكراته أنه  ــني علي ف فقد قال حتس
ــار متصرف للموصل عام 1358 هـ  ملّا ص
ــع »مهدًما ومهجورًا  )1939 م( كان اجلام
ــح إلقامة الصالة« وأنه في العام  ال يصل
ــاف العام  ــه زار املوصل مدير األوق نفس
ــا يحتاجه من  ــال اجلامع وم ــر له ح وذك
صيانة، وطلب منه تخصيص مبلغ لهذا 
ــة للعمل  ــكلت جلن ــرض فوافق وش الغ
ــُتبدل  ــن املدير اس ــوع. ولك ــى املوض عل
بعدها بفترة وخلفه سحب هذه املنحة 
ــى حاله. تدخلت بعدها  وبقي اجلامع عل
مديرية األوقاف العامة ووعدت مببلغ من 
ــرف مصطفى الصابوجني على  املال. اش
ــتخدم في  ــيعه واس البناء حيث مت توس
البناء اجلديد الرخام وبنى فيه أربع منائر 
أخرى على حسابه الشخصي، وكان هذا 

عام عام 1363 هـ )1944 م(.
ــن وصلوا املوصل عن  كتب الرحالة الذي
ــوي في  ــوت احلم ــد قال ياق ــع، فق اجلام
ــورها  معجمه في باب ذكر املوصل: »وس
ــام فيهما  ــني، تق ــى جامع ــتمل عل يش
ــا بناه نور الدين محمود  اجلمعة، أحدهم
ــو طريق  ــوق، وه ــط الس ــي وس ــو ف وه
ــح كبير«.ذكره أبو  ــب واجلائي، ملي للذاه
شامة املقدسي قائال: »إليه النهاية في 

احلسن واإلتقان«.
ــة األجانب ومنهم  ــا أيضا الرحال وذكره
زار  ــذي  وال ــام  بكنغه ــلك  س ــس  جيم
ــع عشر،  املنطقة في بداية القرن التاس
ــرًا  ــابًقا كبي ــع »كان س اجلام أن  ــال  وق

وجميال، لكنها اآلن مدمرة بالكامل«.
ــي عهد نور  ــد النهضة العمرانية ف  بع
ــن البناء األصلي  ــن زنكي، لم يبق م الدي
ــراب وبعض  ــارة واحمل ــوى املن للجامع س

الزخارف اجلبسية
شهدت املوصل نهضة عمرانية واسعة 
ــور الدين زنكي إلى املدينة،  بعد مجيء ن
ــي لها طراز  ــن العهد الزنك ــر م والعماي

ــد. لم يبق من البناء األصلي للجامع  فري
ــض الزخارف  ــراب وبع ــوى املنارة واحمل س
ــية. احملراب جيء به من جامع آخر،  اجلبس
ــف القصر  ــوظ في متح ــا زال محف وم
ــي ببغداد. تأثرت عمارة املآذن في  العباس
ــلجوقي  ــي )الس اجلزيرة باملعمار الفارس
حتديدا( ولكن أخذت طابًعا خاًصا محلًيا 
ــي املدن القريبة  ــاهدة ذلك ف وميكن مش

للموصل كأربيل وماردين وسنجار.
ــل. املنارة بنيت  ــارة املظفرية في أربي املن
ــا في البناء  ــاء ويالحظ تاثيره بعد احلدب
وخاصة في النقوش وتصميم الساللم 

الداخلية.
ــة والتي  ــه املائل ــع مبنارت ــتهر اجلام يش
ــابًقا  ــارة احلدباء وس ــا من ــمى غالًب تس
ــى منارة في  ــارة الطويلة وتعتبر أعل املن
ــي أحد ألقاب  ــراق. وكلمة احلدباء ه الع
ــب ياتى من  ــذا اللق ــل وقيل أن ه املوص
ــم املنارة. صورة املنارة مطبوعة على  اس
ــرة  ــار العراقي اجلديد من فئة عش الدين

آالف دينار.
الراجح أن سبب انحنائه نحو الشرق هو 

الريح السائدة الغربية في املوصل، حيث 
تؤثر هذه الرياح على األجر واجلص املبنية 
ــى ميالنها إلى  ــذه املنارة فأدت إل منه ه
جهة الشرق. عوامل أخرى هي التغيرات 
ــس  ــرارة والتفاوت في أس ــة احل في درج
ــر يقول أن  ــير آخ ــاء للمئذنة. تفس البن
إبراهيم املوصلي تعمد هذا امليالن لكي 
ــقوطها،  ــائر في حال س يقلل من اخلس
ــزال( هناك  ــا ي ــارة كان )وم ــرب املن ألن غ
ــقطت نحو  ــن إذا س ــرة ولك ــا كثي بيوت
الشرق ستقع على صحن اجلامع وتقلل 
اخلسائر. املنارة مهددة باالنهيار، ويبدو أن 
السبب هو املياه اجلوفية التي حتيط بها، 
ــراء قاعدة املنارة. وقد  والتي أدت إلى اهت
درجته مؤسسة الصندوق العاملي لآلثار 
والتراث في قائمة األكثر مائة آثر مهددة 

في العالم.

خرافات الناس باملدينة حول سبب 
انحناء املنارة

ــر في املوصل الكثير من اخلرافات  وتنتش
ــا أن النبي  ــاء، ومنه ــبب االنحن حول س
ــت خجال منه، أو  ــر مر باملنارة فمال اخلض
ــارة حفيده علي  ــا جاء لزي أن اإلمام علي
األصغر فانحنت احتراما له، ويستدلون 
ــاورة.  ــة علي( اجمل ــم منطقة )دوس باس
ــري مبحمد  ــة أخرى تقول انه ملا أس خراف
ــر باملوصل  ــبع، م ــماوات الس ــى الس إل
فانحنت له، وهذا مستحيل حيث بنيت 
ــد بقرون.  ــد وفاة النبي محم املئذنة بع
ــت ملرمي  ــارة انحن ــارى أن املن ــال النص وق
ــا مدفونة قرب  ــي يقال أنه العذراء والت

أربيل، أي باجتاه ميالن املنارة.
ــمالي الغربي  تقع املئذنة في الركن الش
ــظ أن بعض مآذن  ــن حرم اجلامع ويالح م
ــابقة والالحقة تقع في ذلك  العراق الس
الركن كما في مئذنة املظفرية ومئذنة 
ــي عهد  ــي بنيت ف ــرة الت ــع البص جام
ــتنصر باهلل على أن وقوع املآذن في  املس
ــي مناطق أخرى  ــر ف ــي انتش أركان املبان
ــل الّرباط في  ــالمي مث من العالم اإلس

سوسه ومسجد احلاكم بالقاهرة.
ــطواني  ــمني أحدهما اس ــارة قس للمن
ــطواني  ــم االس ــوري، القس وآخر منش
ــوري ويشمل على  ــم املنش يعلو القس
سبعة أقسام زخرفيه أجريه نافرة على 
ــكل حلقات، ولها مدخالن يصل كل  ش
منهما بواسطة درج إلى األعلى، فجعل 
ــلمني في  ــم املوصلي س ــار إبراهي املعم
ــا منفصل عن  ــارة كل منهم ــن املن باط
ــان عند منطقة احلصن في  اآلخر، يلتقي
ــى ال يرى  ــى األعل ــد إل ــى، فالصاع األعل
ــد املعمار على  ــفل، وعم النازل إلى األس
ــة وكان الهدف  ــلمني للمئذن ــل س جع
ــي تخفيف ثقل املئذنة الكبير  األساس
ــاللم  على القاعدة. وهذا النوع من الس
ــوق الغزل  ــارة س ــره إلى من ــل تأثي انتق
التابعة جلامع اخللفاء، واملئذنة املظفرية 
في أربيل، ومئذنة خانقاه األمير قوصون 

بصحراء السيوطى )736 هـ/ 1336 م(.

إعادة ترميم املنارة على يد عبودي 
الطنبوري 

ــل القرن  ــي أوائ ــارة ف ــم املن ــد ترمي اعي
ــودي الطنبورجي.  ــرين على يد عب العش
كان في بدن املنارة فجوة وكانت املسافة 
ــرين  بني حوض املنارة والفجوة نحو عش
مترا. جمع الطنبورجي عشرة من خيرة 
البنائني في املوصل، وصعد على سطوح 
ــاورة ودرس اجتاه الرياح واملناخ.  األبنية اجمل
ــم يجب أن  ــه ان عملية الترمي ــح ل اتض
ــن الداخل، مما  ــس م ــن اخلارج ولي تتم م
يصعب العملية ويزيدها خطرا. جمعوا 
كل املستلزمات الضرورية وبدأوا يتدربون 
على عملية دقيقة لرفع الطنبورجي إلى 

مكان الفجوة، وكان متصّرف املوصل قد 
ــم الفجوة مقابل أي  ــف البناء بترمي كّل
ــه. وفي اليوم املنتظر اجتمع  مبلغ يطلب
ــني من اآلثار  ــن األوقاف وموظف ممثلني ع
من بغداد وصعد الناس اسطحهم لكي 
ــد الطنبورجي  ــة. صع ــوا العملي يتابع
ــكالية، إلى أنه  ــن دون أي اش ــاح وم بنج
ــأة وتقلب وجهه  ــن العمل فج توقف ع
ــاله من في األسفل إذا أراد  ــتد، فس واش
النزول ولكنه لم يجب، واال به يضع يده 
بسرعة داخل الفجوة ويخرج منها حية 
ــقطها ثم قتلها  كانت داخل املنارة، اس
من في األسفل وتصاعدت هالهل النساء 
ــاعة  ــتمر العمل مدة نحو س فرحا. واس
ــا البّناء ترميم الفجوة وإكمال  أعاد فيه
النقوش. ولكي يثبت الطنبورجي انه لم 
يكن يخشى املرتفعات، اكل لّفة الكباب 
ــط الهالهل  ــبقا وس ــي اعدها مس الت
ــني عرض عليه االجر جزاء  والتصفيق. ح
ــال الطنبورجي »أنا آخذ أجوري  عمله، ق
ــد به اهلل أي  ــن صاحب البيت« ويقص م

انه لم يأخذ أي اجر مقابل عمله.
ــت  ـــ )1981 م( قام ــام 1401 ه ــي الع ف
ــركة إيطالية مبحاولة لتثبيت املنارة،  ش
علماً بأن القصف على املوصل في فترة 
ــرت بعض  ــرب العراقية اإليرانية كّس احل
ــببت في  ــاه حتت األرض وتس ــب املي أنابي
تسرب أدت إلى اضعاف بنية املنارة. ازداد 
احتداب املئذنة منذ تلك الفترة بحوالي 
ــنتيمتر. وفي محاولة أخرى قامت  40 س
ــياحة واآلثار العراقية مبحاولة  وزارة الس
ترميم املنارة بضخ كميات من االسمنت 
ــارة للحفاظ  ــدة املن ــى قاع ــلح إل املس
عليها، إال أن هذه العملية لم تكن أكثر 
ــت، وبالرغم من كل اخملاطر  من حل مؤق
ــال بهنام أبو  ــدد املئذنة، فقد ق التي ته
ــار املنارة في  ــوف أن احتمالية انهي الص

املستقبل املنظور ما زالت قليلة.
ــتطيل  ــن مصلى مس ــى م ــف املبن يتأل
الشكل مساحته 143 متر مربع )قياسه 
ــاكيب  ــى أربعة أس 7،15x20 م(، للمصل
ــقفه  ــة، ويقوم س ــرة بالط واثنتي عش
على أعمدة ضخمة موازية جلدار القبلة، 
ــل على  ــع املط ــكوب الراب ــل األس وفص
ــتند  ــرة بائكة، يس الصحن باثنتي عش
ــدة  ــى أعم ــكوب عل ــذا األس ــقف ه س
ــالة يتكون  ــاء بيت الص ــطوانية. وبن أس
من قسمني األمامي يشتمل على بوائك 
ــم اآلخر غير  تطل على الصحن والقس
ــت النظر أن  ــات ومما يلف مفتوح للبالط
ــع ال يحتوي على مجنبة  تخطيط اجلام
ومؤخرة تطل على الفناء، هذا التخطيط 
يشبه في بعض نواحيه تخطيط عمارة 
ــود إلى  ــت والذي يع ــي تكري ــني ف األربع
ــي القرن اخلامس الهجري  الربع األخير ف
ــابه  ــف مصاله بعض التش ــث يكتن حي
وقد يكون املعماري تأثر بهذا الطراز. أما 
ــا يتعلق بتخطيط بناء بيت الصالة  فيم
ــرواق القائم أمام املصلى، فيعتقد أن  وال
ــروف املناخية كان لها دور رئيس في  الظ

إحداث هذا التطور في التخطيط.
ــض  ــرت بع ـــ )1944 م( ج ــام 1364 ه ع
ــتنتج ان اجلامع  التنقيبات للجامع واس
ــكيالت زخرفية جصية  ــن بتش كان مزي
هندسية ونباتية وكتابات كوفية خاصة 
جدار القبلة والتي مت نقلها بعد ذلك إلى 

املتحف العراقي ببغداد.
ــراب هو اجلزء  ــارة احلدباء، فإن احمل عدا من
ــع األصلي.  ــن اجلام ــي م ــد املتبق الوحي
ــير املصادر إلى أن احملراب كان سابقا  تش
ضمن اجلامع األموي ولكن مت حتويله عند 
ــريط كتابي  ــع. للمحراب ش ــاء اجلام بن
ــش على مهاد  ــوب بخط كوفي نق مكت
من الزخارف النباتية، وقوام الزخرفة فيه 
ــاقولية من عقود صماء  ثالثة صفوف ش
ــط منها  غير نافذة، يضم الصف األوس
أربعة عقود متراكبة، ترفعها عدة أعمدة 
مندمجة. ومما كتب على احملراب اآلية من 
ــَت َفَولِّ  ــْن َحْيُث َخرَْج ــورة البقرة وَِم س
َُّه لَلَْحقُّ  وَْجَهَك َشْطرَ امْلَْسِجِد احْلَرَاِم وَإِن
ــا تَْعَملُوَن.  ُ بَِغاِفٍل َعمَّ ــا اهللَّ ِمْن رَبَِّك وََم
ــل البعض على اختيار هذه اآلية بأن  وعل
بردابكي نور الدين خصها الن سياق اآلية 
واآليات السابقة تذكر املسجد األقصى، 
ــالل الصليبي  ــت االحت ــي كانت حت والت
ــالة  ــر رس آنذاك، فاختار هذه اآلية لنش

اجلهاد في املوصل. 
ــم »داعش« امللقب أبو  ظهر زعيم تنظي
بكر البغدادي وخطب اجلمعة في اجلامع 
ـــ/ 4 متوز 2014 م.  يوم 6 رمضان 1435 ه
ــفت  وقيل أن داعش - التي كانت قد نس
جامع النبي يونس في أواخر رمضان 1435 
هـ - أرادت تفجير ضريح في اجلامع، لكن 
بعض أهالي املوصل تصدوا لهم ومنعوا 

املسلحني من القيام بذلك.

انهيار منارة احلدباء من قبل تنظيم 
داعش االرهابي

ــدة مرات  ــجد للقصف ع ــرض املس تع
ــا  )2016–17(، مم ــل  ــة املوص ــي معرك ف
ــارة، وفي يوم 25 رمضان  هدد بانهيار املن
ــجد  1438 هـ 21 يونيو 2017 م دُمر مس
ــث اتهم  ــاء، حي ــه احلدب ــوري ومنارت الن
ــر وكالة  ــالمية عب ــم الدولة اإلس تنظي
أعماق اإلخبارية طيران التحالف الدولي 
ــا نفى  ــارة، بينم ــجد واملن ــر املس بتدمي
التحالف ذلك، وقالت احلكومة العراقية 

أن التنظيم قام بتفجيره.

منارة الحدباء.. حكاية مدينة بين عمران وتخريب
الموصل شهدت نهضة عمرانية واسعة بعد مجيء نور الدين زنكي

احلدباء بعد تدميرها من قبل تنظيم داعش

اخلميس 27 متوز 2017 العدد )3749(

Thu. 27 July. 2017 issue )3749(









204206



  "


218





No1741Tue15 Jun201015


 


































30



























2

""
















"

"
"


"













   
”



“










5

”





“



   



 








76


91

89





   " "


ASSABAH ALJADEED





204206



  "


218





No1741Tue15 Jun201015


 


































30



























2

""
















"

"
"


"













   
”



“










5

”





“



   



 








76


91

89





   " "


ASSABAH ALJADEED

الفنون هي القدرة الستنطاق الذات







204206



  "


218





No1741Tue15 Jun201015


 


































30



























2

""
















"

"
"


"













   
”



“










5

”





“



   



 








76


91

89





   " "


ASSABAH ALJADEED

ملحق يصدر عن مؤسسة 

"الصباح الجديد"

رئيس التحرير وصاحب االمتياز

اسمـاعيـل زايـر

الفن أو الفنون هي قدرة الس��تنطاق 
ال��ذات بحيث تتيح لإلنس��ان التعبير 
عن نفس��ه، او محيطه بنحو بصري، 
او صوت��ي، او حرك��ي، وم��ن املمك��ن 
لترجم��ة  اإلنس��ان  يس��تعملها  أن 
األحاس��يس والصراع��ات التي تنتابه 
ف��ي ذات��ه اجلوهرية، ولي��س بالضرورة 
تعبي��را ع��ن حاجت��ه ملتطلب��ات في 
حياته، برغم أن بعض العلماء يعدون 
الف��ن ضرورة حياتية لإلنس��ان، كاملاء 

والطعام.
الفن هو موهب��ة وإبداع وهبها اخلالق 
لكل إنسان، لكن بدرجات تختلف بني 
الفرد والفرد اآلخر. بحيث ال نستطيع 
أن نصف كل الناس بالفنانني، إال الذين 
يتمي��زون منه��م بالق��درة اإلبداعية 
الهائل��ة، فكلمة الفن هي داللة على 
امله��ارات املس��تعملة إلنتاج أش��ياء 
حتم��ل قيم��ة جمالي��ة، فم��ن ضمن 
التعريف��ات أن الف��ن مه��ارة، وحرفة، 

وخبرة، وإبداع وحدس، ومحاكاة.
ان عالقة اإلنس��ان اجلمالي��ة بالواقع 
هو املوضوع احملدد للفن، ومهمته هي 
التصوير الفني للعالم، ولهذا السبب 
فإن اإلنسان »بوصفه حامال للعالقات 
اجلمالية« يكون دائما في املركز من أي 

عمل فني. 
وحالي��اً تس��تعمل كلم��ة ف��ن لتدل 
على أعمال إبداعية تخضع للحاسة 
العام��ة كف��ن الرقص، واملوس��يقى، 
والغناء، والكتابة أو التأليف والتلحني، 
وه��و تعبير عن املوهبة اإلبداعية. وقد 
بدأ اإلنس��ان في ممارسة الفن منذ 30 
ألف سنة، وكانت الرسوم تتكون من 
أش��كال احليوانات، وعالم��ات جتريدية 
رمزية فوق جدران الكهوف، وتعد هذه 

األعمال من فن العصر الباليوثي.
ومنذ آالف السنني كان البشر يتحلون 
بالزين��ة، واجملوه��رات، واألصب��اغ، وفي 
معظ��م اجملتمع��ات القدمي��ة الكبرى 
كان��ت تعرف هوي��ة الفرد م��ن خالل 
األشكال الفنية التعبيرية، التي تدل 
عليه كما في مناذج مالبسه، وطرزها، 
وزخرف��ة اجلس��م، وتزيين��ه، وع��ادات 
الرقص. أو م��ن االحتفالية، أو الرمزية 
اجلماعي��ة اإلش��اراتية، الت��ي كان��ت 
تتمثل في التومت )مادة( الذي يدل على 

قبيلته أو عشيرته.
 وكان الت��ومت يزخ��رف بالنق��ش ليروي 
تاريخه��م. وف��ي  أو  قص��ة أس��الفه 
اجملتمع��ات الصغي��رة كان��ت الفنون 
تعبر عن حياته��ا أو ثقافتها، فكانت 

االحتف��االت والرق��ص تعبر عن س��ير 
أجدادهم، وأس��اطيرهم ح��ول اخللق، 
أو مواعظ ودروس تثقيفية. وكثير من 
الشعوب كانت تتخذ من الفن وسيلة 
لنيل العون م��ن العالم الروحاني في 
حياتهم. وفي اجملتمعات الكبرى، كان 
للقيام  الفنان��ني  احلكام يس��تأجرون 
بأعمال تخدم بناءهم السياسي، كما 
في ب��الد اإلنكا، فلق��د كانت الطبقة 
الراقية تقبل على املالبس، واجملوهرات، 
واملشغوالت املعدنية اخلاصة بزينتهم، 
إب��ان القرن��ني 15 م- و16 م، لتدل على 
وضعهم االجتماع��ي. في حني كانت 
الطبقة الدنيا تلبس املالبس اخلشنة 
والرثة. وحالياً جند أن الفنون تستعمل 
في اجملتمعات الكبرى، لغرض جتاري، أو 
سياس��ي، أوديني، أو جت��اري، وتخضع 

للحماية الفكرية.
ويقّدم لنا »ول وايريل ديورانت« حتليله 
ورؤيته لبدايات الفنون، ونش��أتها في 
اجلزء األول من كتابه »قصة احلضارة«، 
وذلك من خ��الل نظري��ات العديد من 
الفالسفة والباحثني التي جمعها في 
رؤيته اخلاص��ة املوحدة بالنحو التالي: 
ولن��ا أن نق��ول بأنه عن الرقص نش��أ 
الع��زف املوس��يقي عل��ى اآلالت، كما 

نشأت املس��رحية، فالعزف املوسيقي 
»فيم��ا يب��دو«، ق��د نش��أ ع��ن رغبة 
اإلنس��ان في توقي��ع الرق��ص توقيعاً 
ل��ه فواصل، حت��دده وتصاحبه أصوات 
تقوي��ه، وكانت آالت الع��زف محدودة 
حي��ث  م��ن  ولكنه��ا  واألداء،  امل��دى 
األنواع ال ت��كاد تقع حتت احلصر، فيتم 
صنعها من قرون احليوانات، وجلودها، 
وأصدافه��ا، وعاجه��ا، وم��ن النحاس، 
واخليزران، واخلشب. ثم زخرف اإلنسان 
هذه اآلالت باأللوان والنقوش الدقيقة، 
ونشأ بني القبائل منشدون محترفون، 
كما نشأ بينهم الراقصون احملترفون. 

وتطور الس��ّلم املوسيقي في غموض 
وخفوت حتى أصبح على ما هو عليه 
اآلن. ومن املوسيقى، والغناء، والرقص 
»الهمج��ي«  لن��ا  خل��ق  مجتمع��ة. 
املس��رحية واألوب��را. ذل��ك ألن الرقص 
البدائ��ي كان ف��ي كثير م��ن األحيان 
يخت��ص باحمل��اكاة، فق��د كان يحاكي 
ح��ركات احليوان واإلنس��ان، ثم أنتقل 
إلى أداء يحاكي ب��ه األفعال واحلوادث، 
فبغير هؤالء »الهمج« وما أنفقوه في 
مائة ألف عام في جتريب، وحتس��س، ملا 
كت��ب للمدنّية النهوض، فنحن اليوم 

مدينون لهم بكل شيء تقريباً

10
اللجنة العليا لمبادرة دعم الدراما العراقية تعقد اجتماعات عملية مثمرة

11

11

المخرج جمال أمين: )نباح( فيلم يناقش ضياع الجيل الثاني من المهاجرين

صالح القصب عراب مسرح 
الصورة في العراق

12
حوار مع المخرج المسرحي فاروق صبري
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حذام يوسف

تق��اس أهمي��ة اجملتمع��ات وتطورها، من 
خ��الل الفن��ون اإلبداعي��ة، س��واء كانت 
مسرحا، وتشكيال، وس��ينما، وغيرها من 
الفنون التي عمل بها االنسان، وقد كتب 
التاريخ، قدمياً عن احلضارات التي أسست 
لع��دة ان��واع م��ن الفن��ون، وم��ن خاللها 
اس��تطاع الباحثون ان يتعرفوا على حياة 

تلك احلض��ارات، وكي��ف كانوا ميارس��ون 
يومياتهم، من خالل املنحوتات والرس��وم، 
والقطع احلجرية التي وجد عليها الباحثون 
ف��ي االث��ار مقاطع ش��عرية، اذن الفن هو 
الوثيقة احلية للحياة، والدليل على ان هذا 
املكان من األرض كان��ت عليه مجموعات 
من الفنون، أيضا للفن عموماً أهمية في 
تطور الفرد، فاملوس��يقى، والرسم، وشتى 
اآلداب، كان لها الفضل في بناء االنس��ان 
نفس��ياً وفكرياً، واس��تعملت كوس��يلة 

للترفيه السيما مجال املوسيقى.
وللف��ن دور كبي��ر ف��ي حتش��يد الطاقات 
حول القضايا التي تهم الوطن، من خالل 
األغني��ات واالناش��يد الوطني��ة، والعراق 
ومصر خير مثال على أهمية تلك االحلان، 
والقصائ��د، في بث روح الق��وة والتحدي، 

ملواجهة العدو.
 يق��ول شكس��بير " أعطن��ي مس��رحا 
أعطيك شعبا عظيما "، ويقول أفالطون: 
"من ح��زن فليس��مع األصوات احلس��نة، 

ف��إن ّالّنفس إذا حزنت خم��دت نارها، فإذا 
س��معت م��ا يطربه��ا اش��تعل منها ما 
خم��د"، أما جبران خلي��ل جبران فيؤكد:" 
الّلغ��ات،  ككّل  ليس��ت  املوس��يقى  إّن 
املوس��يقى لغة خالدة ال تؤمن بالعراقيل 
واحلواج��ز، فأنت ال تفه��م أجنبّيا إن كنت 
ال تتق��ن لغته، لكّنك في املقابل تش��عر 
بانفعاالته وتتعاطف مع��ه عبر اللحن و 

الكلمة، أو عبر األلوان، و األشكال ".
من هن��ا كان على فريق الصب��اح اجلديد، 

ان يتاب��ع نش��اطه ف��ي اص��دار امللح��ق 
الفن��ي، ملواكبة النش��اطات والفعاليات 
واملناسبات التي تتعلق باجملتمع العراقي، 
وتاريخ��ه ادبي��ا، وفنيا، ف��كان ملحق هذا 
األس��بوع غنيا ب��كل ما يتعل��ق بالفنون، 
ح��وارات م��ع س��ينمائيني، ومس��رحيني 
كب��ار داخل الوط��ن وخارجه، وتش��كيل، 
واس��تذكارات ملبدع��ني كب��ار، ولم ينس 
فريق امللحق الفنانني العرب، فكل الفنون 
محليا وعربيا تصب في نهر واحد، هو نهر 

العطاء الذي ال ينضب، ليس��تمر االنسان 
ويتطور، وهو بهذا يعلن ان احلياة متواصلة 

برغم كل التحديات.
 أخي��را نقول لكل م��ن يتصور مخطئا ان 
الفن ب��كل تفصيالته الصغيرة واملعقدة، 
مجرد )كماليات(، ان الفن وحاجة االنسان 
ل��ه، ال تقل أهمي��ة عن حاجت��ه الى املاء 
واله��واء، والف��رق ب��ني األمم الراقي��ة ع��ن 
املتخلفة، هو بقدر الف��رق في اهتمامها 

واحتضانها للفن واالدب.

الفّن منبع كّل حضارة و كّل وجود



أكد ابوالهيل 
أن: اللجنة 

العليا ثمنت 
صدور االمر 

الديواني 
بتشكيل 

اللجنة الذي 
يعد خطوة 

مهمة، 
جاءت بعد 

سلسلة من 
االجتماعات 

التي عقدتها 
لجنة مبادرة 
دعم الدراما 

العراقية 
طوال عام 

ونصف 
العام، 

من اجل 
النهوض 
بالدراما، 

وإعادة 
عجلتها 

الى الدوران 
على أسس 

صحيحة، 
وسليمة، 

تليق بالفنان 
والمواطن 

العراقي، 
واخراجها 

من هيمنة 
القطاع 

العام

مرت في 
الحادي 

والعشرين من 
تموز ذكرى 
وفاة الفنان 

إسماعيل فتاح 
الترك )1934-

2004( بعد 
معاناة مع 

المرض، حيث 
كان يرقد 
في إحدى 

مستشفيات 
دبي، وبعد أن 
أستفحل عليه 
المرض طلب 

نقله إلى العراق

الملف 10

الصباح الجديد ـ خاص:

اس��تنادا ال��ى توجيه الس��يد رئيس 
حي��در  الدكت��ور  ال��وزراء  مجل��س 
العب��ادي، صدر أمر ديواني بتش��كيل 
اللجنة العلي��ا ملبادرة دع��م الدراما 
العراقية، برئاسة السيد مجاهد ابو 
الهي��ل رئيس مجلس أمناء ش��بكة 
االع��ام العراقي، تتول��ى التخطيط 
الجن��اح العملي��ة الفنية، وتس��ويق 
االعمال العراقية الى خارج الشاشة 
العراقي��ة، وحتري��ك عجل��ة االنت��اج 
الفني الدرامي بعد توقف استمر ملا 

يقرب من أربعة أعوام .
أعلن ذلك ل�) الصباح اجلديد( السيد 
مجاه��د أب��و الهيل رئي��س مجلس 
أمناء شبكة االعام العراقي، ورئيس 
اللجنة العليا، مضيف��ا : أن اللجنة 
العليا ملبادرة دع��م الدراما العراقية، 
عقدت أكثر من أجتماع لهذا الغرض،  
ملناقش��ة واطاق خطتها التنفيذية 
املتمثل��ة ب�تأس��يس صن��دوق دعم 
الدراما العراقية، الذي يشكل نقطة 
االرت��كاز ف��ي مش��روعها الفك��ري، 
واجلمال��ي، واالبداعي لدع��م الدراما 

العراقية.

تثمني صدور االمر الديواني 
وأك��د ابوالهي��ل أن: اللجن��ة العليا 
ثمنت صدور االمر الديواني بتشكيل 
اللجن��ة ال��ذي يعد خط��وة مهمة، 
جاءت بعد سلسلة من االجتماعات 
الت��ي عقدته��ا جلن��ة مب��ادرة دع��م 
الدرام��ا العراقية ط��وال عام ونصف 
الع��ام، من اج��ل النه��وض بالدراما، 
وإع��ادة عجلتها ال��ى ال��دوران على 
تليق  أس��س صحيح��ة، وس��ليمة، 
العراقي، واخراجها  واملواطن  بالفنان 
م��ن هيمنة القطاع الع��ام، وتفعيل 
مس��اهمة ومتوي��ل القط��اع اخلاص 
لصن��دوق دع��م الدرام��ا العراقي��ة، 
النت��اج اعمال فني��ة عراقية رصينة، 
فضا ع��ن العم��ل على تس��ويقها 
عربي��ا، وبرعاية تامة م��ن لدن البنك 
املرك��زي، وباش��راف الس��يد رئي��س 

مجلس الوزراء.

استثمار بغداد عاصمة لإلعالم 
العربي 

وأشار أبو الهيل الى أن: اللجنة العليا 
ناقش��ت أيضا أهمية اختي��ار بغداد 
عاصم��ة لاع��ام العرب��ي للعامني 
احلالي واملقبل، وعرض الس��يد مدير 
عام هيئة االتصاالت واالعام النقاط 
التي مت االتفاق عليها، بخصوص فتح 
اف��اق العمل املش��ترك م��ع اجلهات 
اإلعامية العربي��ة في مجال اإلنتاج 

العراق��ي، وتس��ويقه، ومبا  الدرام��ي 
يسهم في كس��ر احلواجز املوضوعة 
ام��ام االنتاج��ات العراقية من جميع 
االنتقال��ة  بع��د  الس��يما  الوج��وه، 
النوعي��ة ف��ي العاق��ات العراقي��ة 
العربي��ة، بع��د مرحل��ة دح��ر داعش 
في املوص��ل، وإدامة زخ��م مكافحة 

اإلرهاب والتطرف.

مؤمتر الداعمني للصندوق
ومن أج��ل تنفي��ذ خط��وات عملية 
الطاق صندوق دعم الدراما العراقية،  
أكد السيد مجاهد أبو الهيل أنه : مت 
مناقش��ة عقد مؤمت��ر الداعمني  من 
جمي��ع النواحي، وال��ذي تقررمبدئيا 
عقده  في الش��هر العاشر من العام 
احلال��ي 2017 ، والش��روع بخط��وات 

حتضيرية  مهمة تس��هم في جناحه، 
الس��تراتيجية  االه��داف  وحتقي��ق 
خط��وات  وعب��ر  املب��ادرة،  ملش��روع 
عملي��ة تش��مل عق��د اجتماع��ات 
حتضيرية ش��املة للتعريف باملبادرة، 
وتفاصيلها، واهدافها االستراتيجية 
مع اجله��ات الداعمة، وفي مقدمتها 
اجتماع مع رؤساء ش��ركات الهاتف 
النقال، واجله��ات االعامية املرخصة 
في مق��ر هيئة االتص��االت واالعام، 
وبرعايته��ا واش��رافها، واجتماع آخر 
مع أعض��اء رابطة املص��ارف اخلاصة 
العراقية، وش��ركات التحويل املالي، 
إضافة الى اجتماع مع رجال االعمال، 
واصحاب الشركات املهمة، وكاهما 
البن��ك  محاف��ظ  الس��يد  برعاي��ة 
املرك��زي، لتمويل االعم��ال الدرامية 

الت��ي س��تقوم باختياره��ا اللجن��ة، 
والتي سيتم تسويقها محلياً وعربياً 
في خط��وة جلذب االس��تثمار، فضا 
ع��ن الش��راكات العربي��ة م��ن اجل 
االنتاج املش��ترك، والعمل على دعوة 
مجموعة من كبار جنوم الفن العربي 
حلض��ور املؤمتر، اضافة ال��ى املنتجني 

واملسوقني العرب.

مؤمتر اولي 
وأض��اف ابو الهيل : ان اللجنة العليا 
تخطط لعقد مؤمتر أو لقاء اولي مع 
الس��يد رئيس مجلس الوزراء حتضره 
اجلهات املذكورة اعاه واللجنة العليا 
وعدد م��ن ابرز جن��وم الف��ن العراقي 
للتباح��ث ف��ي األه��داف الوطني��ة 
للمب��ادرة وح��ث اجله��ات الداعم��ة 

دع��م  لصن��دوق  للتب��رع  والراعي��ة 
الدراما العراقية ويت��م عقد املؤمترأو 
اللق��اء قبل وقت مناس��ب من عقد 
مؤمت��ر الداعم��ني االساس��ي اضافة 
الى عق��د ورش��ة للمنتج��ني وكبار 
املس��وقني الع��رب ف��ي ش��هر ايلول 
املقب��ل في بغ��داد للخ��روج بصيغة 
عملية تس��هم في اجن��اح العملية 
الفنية وتس��ويق االعم��ال العراقية 

عربيا واالنتاجات املشتركة .

مدينة االنتاج العراقية
وأش��ار أبو الهي��ل ال��ى أن اجملتمعني 
مدين��ة  مش��روع  ط��رح  ناقش��وا 
االنت��اج العراقي��ة لاس��تثمار، بعد 
مجل��س  رئي��س  الس��يد  موافق��ة 
ال��وزراء، واحال��ة املش��روع الى هيئة 

االستثمار كفرصة استثمارية رائدة 
ف��ي الع��راق، ومت االط��اع على كتاب 
الهيئة الوطنية لاس��تثمار، على ان 
يتم اتخاذ اخلط��وات العملية لذلك 
ف��ي االجتماع��ات املقبل��ة، الع��داد 
التفاصي��ل الكامل��ة املتعلقة بهذا 
املشروع االس��تراتيجي، الذي سيوفر 
الكثير من التسهيات امام  اللجنة 
الدرامية  العراقية  واالنتاجات  العليا 

كافة.

اللجان الفرعية 
أكد ابوالهيل على أن: اللجنة العليا 
الفرعية  اللج��ان  ناقش��ت تفعي��ل 
واع��ادة تش��كليها، وامله��ام املوكلة 
الى اعضاء اللجن��ة وادارتهم للجان 
الفرعي��ة، ومن بينها تش��كيل جلنة 
برئاسة د. هديل كامل عضو مجلس 
األمناء، وعضو اللجنة العليا لتتولى 
تفصيلي��ة  خط��ة  وض��ع  اللجن��ة 
ش��املة للترويج اإلعامي، وتش��مل 
البرموهات، والسبوتات، والبوسترات، 
وكل مايتعل��ق بالسوش��يال ميدي��ا 
واعداد  والكردية،  العربي��ة،  باللغتني 
موازن��ة ش��املة له��ا، عل��ى ان يتم 
االتف��اق م��ع أح��د الرع��اة، أو أكث��ر، 
لتمويل كل العمليات التي تتطلبها 
مب��ا فيه��ا رعاي��ة مؤمت��ر الداعم��ني 
م��ن  اللجن��ة  وتس��تفيد  واملب��ادرة، 
امكان��ات ش��بكة االع��ام العراقي، 
واس��توديوهاتها له��ذا الغرض على 
وف��ق الصي��غ واالجراءات الرس��مية 

املتبعة.

اللجنة العليا 
جتدر االش��ارة الى أن اللجن��ة العليا 
ملبادرة دع��م الدراما العراقية، ضمت 
اضافة الى رئيس��ها السيد مجاهد 
ابو الهيل رئيس مجلس أمناء شبكة 
عضويته��ا  ف��ي  العراق��ي  االع��ام 
السادة: د. هديل كامل عضو مجلس 
العراق��ي،  االع��ام  ش��بكة  أمن��اء 
ود.على الشاه رئيس مجلس شبكة 
االعام العراقي، ود. علي ناصر علوان 
اخلويلدي مدير ع��ام هيئة االتصاالت 
ماه��ود  وصال��ح  وكال��ة،  واالع��ام 
س��لمان مدير ع��ام اإلدارة في البنك 
املركزي، والس��يدة مدير عام الهيئة 
العام��ة للضرائ��ب، ود.اقب��ال نعيم 
س��لمان مدير ع��ام دائرة الس��ينما 
واملسرح وكالة، واخملرج فارس طعمة 
التميمي، ود. أحمد شرجي، والفنانة 
آس��يا كمال، والفنان رائد محس��ن، 
واخمل��رج مهدي طال��ب، واخملرج أحمد 
حس��ن موس��ى، ود. حكيم جاسم، 
والفنان قاس��م املاك، وعبد العليم 

البناء املنسق االعامي.

أمستردام - كريم النجار:

الكثير م��ن البلدان العربية واالوروبية. 
واملتع��ارف علي��ه، في جمي��ع البلدان 
املتحضرة، أو تلك التي تريد أن تؤسس 
ن��واة التق��دم، أول ش��يء تفعل��ه هو 
احلفاظ على اإلرث الفني ملبدعيها، من 
املتوفني، أو الذين يعيش��ون بعطائهم 
املتج��دد واملب��دع. لق��د فق��د العراق 
الكثي��ر م��ن أعم��ال الفنان��ني الرواد 
واملعاصرين، حيث س��رق مركز الفنون 
بالكامل، مبا مخ��زون فيه من األعمال 

النادرة لفنانينا الكبار.
وألجل أال يستمر نزف اإلبداع بالضياع، 
وبنح��و خاص أعمال هذا الفنان املبدع 
الكبير، ندعو إلى إنشاء متحف خاص 
بأعمال��ه، بعد البحث عنها، واقتنائها 
من قبل الدولة العراقية، وهكذا نكون 
قد أرس��ينا تقليدا رائعا وحضاريا في 
حف��ظ األثر الفني، وتخلي��د املبدعني، 
وبالوقت نفسه تكون أماكن سياحية، 
وثقافية، يقصدها الكثير من املهتمني 
والباحث��ني والطلب��ة. فكم س��تكون 
بغ��داد أجم��ل وفيها متاح��ف حتفظ 
ت��راث فنانينا، موزعة م��ا بني الرصافة 

والكرخ.
كيف يت��رك الفنان العراق��ي أثرا يدل 
علي��ه، بع��د ه��ذا الك��م الرافدين��ي 
الضخ��م واملبه��ر ال��ذي ترك��ه فنانو 

سومر وآشور وبابل..؟ 
هذا الس��ؤال الصع��ب، واملتحدي في 
آن، أجاب��ت عليه جتارب وأعمال ثلة من 

الفنانني الذين ش��ّقوا مسار عملهم 
الفن��ي بإصرار وعن��اد وموهب��ة نادرة. 
فم��ن منا ال يقف بتأم��ل واعجاز أمام 
النص��ب الش��امخ جل��واد س��ليم، أو 
جداري��ة الفنان فائق حس��ن، أو متاثيل 
وأعم��ال خال��د الرح��ال، ومحمد غني 
حكم��ت، واس��ماعيل فت��اح الت��رك، 
وميران السعدي، ونداء كاظم، وصالح 
القرغولي، ورس��ومات محمود صبري، 
وحاف��ظ الدروبي، وش��اكر حس��ن آل 
س��عيد، وكاظم حي��در، ومحمد مهر 
الدين، وضياء العزاوي، وفايق حس��ني، 
واضحة  ترك��وا بصماته��م  وآخ��رون، 
على مس��ار الفن التش��كيلي، سواء 
في الع��راق، أو العال��م العربي، وحتى 

العالم الرحب. 
مرت ف��ي احل��ادي والعش��رين من متوز 
ذكرى وف��اة الفن��ان إس��ماعيل فتاح 
الت��رك )1934-2004( بع��د معاناة مع 
امل��رض، حي��ث كان يرق��د ف��ي إحدى 
مستش��فيات دبي، وبعد أن أستفحل 
عليه امل��رض طلب نقله إل��ى العراق، 
كي يتعطر جسمه في تربة البلد التي 
كانت بالنس��بة له هي املنتهى، وبعد 
أن كان يشكل منها حيوات تتوالد بني 
يديه. ترك الفنان كما هائا من األعمال 
توزعت  والكرافيك(  والنحت  )الرس��م 
ب��ني العراق، واألردن، ولبن��ان، واالمارات، 

وقطر، وايطاليا، ولندن، وهولندا.
كان للفنانون الرواد اللمسة احلقيقية 
في إرس��اء قاع��دة حديث��ة، ومعاصرة 
للفنانني العراقيني، ذات النزعة احمللية 
والعاملية، فبدءا من التجمعات االولى 

بداية خمسينيات القرن املنصرم، كان 
الصراع محتدما ب��ني مزواجة احلداثة 
وبني امل��وروث، واخلصوصي��ة، واالصالة 
الفنية التي كانت تركز عليها جماعة 
بغ��داد للفن احلدي��ث، وب��دأ منذ ذلك 
الوقت هذا الصراع الذي بقي محتدما. 
لك��ن الفن يأبى أن يؤط��ر بإطار خاص 
م��ن دون النظر إل��ى املنج��ز احلضاري 
الفني العاملي، م��ع عدم إهمال احمللي، 

بل تعزيزه بأفق ورؤى أوسع وأشمل.
وعل��ى وف��ق ه��ذه الرؤية، من��ت أعمال 
الت��رك  فت��اح  إس��ماعيل  الفن��ان 
كان  حي��ث  والنحتي��ة(،  )الرس��ومية 
يحم��ل هما إنس��انيا، ووجدانيا كبيرا، 

من��ذ أيام دراس��ته في معه��د الفنون 
وحتى  اخلمس��ينيات،  أواسط  اجلميلة 
بعد اكماله دبلوم الرس��م عام 1956، 
ومن ثم دبلوم النحت واخلزف عام 1958 
وتشجيع الفنان واالستاذ جواد سليم 
ل��ه للذهاب ببعثة دراس��ة ف��ن اخلزف 
في ايطاليا، الت��ي عاد منها عام 1965 
بعد أن أقام هناك معرضني شخصيني 
النح��ت  لف��ن   1965 و   1963 عام��ي 
والرسم، تركت صدى طيبا في الوسط 
الفني، وحصد جوائز، وشهادات اعتراف 
مبقدرته الفني��ة الفائقة اجلمال. ونقل 
أعم��ال معرض��ه األخي��ر إل��ى بغ��داد 
بالعام ذاته، والتي أثارت جدال محتدما 

بني أوس��اط الفنانني، كونه��ا تتعامل 
بقطيعة مقص��ودة مع منج��ز الرواد، 
أو من أعمال زمائ��ه الفنانني اآلخرين، 
وكونها أخذت منح��ا مغايرا للمألوف، 
باقتصاده اللوني، والشكلي، وخطوطه 
ف��ي  والبس��اطة  الواضح��ة،  اللين��ة 
التنفيذ. كما أن اعماله النحتية آنذاك 
كان��ت تركز على اخلش��ونة، والنحافة 
في الشكل، وأقرب ما تكون من أعمال 
باس��تطالتها  جياكوميت��ي  الفن��ان 

ووحشتها.
من هن��ا كان اختافه، والذي أس��تمر 
حتى رحيله، عن مجايليه من الفنانني، 
حي��ث جمع »ثنائية الرس��م والنحت، 
ثنائية الرجل واملرأة، ثنائية اإلس��تاب 
السحري،  والعمق  البس��اطة  والزهو، 
الفن��اء واألنبعاث«. فالذي يتطلع مليا 
ألعمال هذا الفنان سيحس��ده كثيرا 
على ه��ذه الروحية، وعلى االحس��اس 
الش��ديد باأللم الداخلي الذي جسده 
برس��وماته، وأعمال��ه النحتي��ة، التي 
أصبحت ش��واهد تزين بغداد في أكثر 

من موضع.
الت��رك  الفن��ان  رس��وم  اعتم��دت 
عل��ى االنفع��االت، والقل��ق الباطن��ي 
وألوان��ه  التعبيري��ة،  بخطوطه��ا 
احلساس��ية.  الش��ديدة  اإلنطباعي��ة 
وكان الش��كل اإلنس��اني ه��و املاث��ل 
ف��ي أغل��ب أعمال��ه، ال��رأس املمح��و 
املامح، واجلسد املستطيل بخطوطه 
العشوائية املرنة، وصدر املرأة بامتائه 
وش��هوانيته، واجلس��د الع��اري ب��كل 
براءت��ه ورقت��ه، إضافة لولعه برس��م 

الديك، املزه��و بعرفه، وريش��ه امللون، 
واحلمام بوداعت��ه، كرمزين متناقضني. 
وتتك��رر ه��ذه األش��كال والثي��م في 
رسومات اسماعيل فتاح، تارة مختزال 
الل��ون إلى أبعد حد، حيث االش��تغال 
على ثنائية األس��ود واألبي��ض، وأخرى 
بألوان��ه الصريحة الصادم��ة، واملبهرة 

بالوقت ذاته.
بالتأكيد ال ميكن احلديث عن إسماعيل 
فتاح الترك، مبعزل عن اإلشارة لزوجته 
الراحل��ة الفنانة ليزا الت��رك، األملانية 
التي كانت زميلته في دراس��ة الرسم 
ف��ي ايطاليا، حيث ش��كا ثنائيا فنيا، 
أحده��م يرقب أعمال اآلخ��ر، ويتبادالن 
ال��رأي بنق��اط الق��وة والضع��ف في 
أعمالهما، ح��د االحتدام، كما أخبرني 
أبنهم��ا البك��ر الفنان صهي��ل فتاح، 
وكان يأخ��ذ برأيه��ا أغل��ب األحيان ملا 

متتلكه من وعي واحساس فني عال.
انتم��ى الفنان اس��ماعيل فتاح الترك 
بداي��ة ش��وطه الفني ع��ام 1956 إلى 
جماع��ة بغ��داد للف��ن احلدي��ث، وفي 
أواسط الستينيات كان من مؤسسي 
جماع��ة اجمل��ددون، م��ع مجموعة من 
الفنانني ما زالت أعمالهم تؤثر بأجيال 
م��ن الفنان��ني الذي��ن ج��اءوا بعدهم. 
وبرغم انضمامه إلى هاتني اجلماعتني 
اللتان لم تستمرا طويا، إال أن فنه كان 
ال يحدد مبفاهيم، أو أفكار سياسية، أو 
أيديولوجي��ة، أو مفاهيم فنية ضيقة. 
لذا تراه صاحب أس��اليب متعددة في 
الرسم والنحت، واختافه ظل بيناً عن 

اآلخرين حتى رحيله.

صدور أمر ديواني بتشكيلها رسميًا برئاسة مجاهد أبو الهيل

اللجنة العليا لمبادرة دعم الدراما العراقية تعقد اجتماعات عملية مثمرة 

بمناسبة مرور ثالثة عشر عامًا على رحيله

إسماعيل فتاح الترك.. خط إبداعي مغاير للمألوف

أحد اجتماعات اللجنة

أشار أبو الهيل الى أن المجتمعين ناقشوا طرح مشروع 
مدينة االنتاج العراقية لالستثمار، بعد موافقة السيد رئيس 

مجلس الوزراء، واحالة المشروع الى هيئة االستثمار كفرصة 
استثمارية رائدة في العراق، وتم االطالع على كتاب الهيئة 

الوطنية لالستثمار، على ان يتم اتخاذ الخطوات العملية لذلك 
في االجتماعات المقبلة
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حاوره ـ عبد العليم البناء:

ليس جديدا عل��ى مخرج مثل الفنان 
املبدع جم��ال أمني، أن يخ��وض غمار 
جترب��ة حياتي��ة والتماه��ي معها الى 
أقص��ى احلدود، الس��يما ح��ني نعلم 
أنه قد عاش��ها بقضها وقضيضها، 
م��ن  وكان  ومرارته��ا،  حالوته��ا  وذاق 
ب��اب أول��ى أن يعكس��ها ف��ي فيلم 
)نب��اح(،  عن��وان  قصيرحم��ل  روائ��ي 
الذي يضاف الى سلس��لة من االفالم 
الروائية القصيرة، أو الوثائقية األخرى 
التي س��بق له أن تص��دى الخراجها، 
وجميعه��ا تتن��اول املنف��ى والغرب��ة 
والهج��رة، وباالخص اجليل الثاني، وما 
يعانيه ش��بابنا العراقي ف��ي الغرب، 
فه��و امت��داد ال��ى فيل��م اللقالق، و 
االبدي��ة،  والعتم��ة  يغن��ي،  ياس��ني 

وفايروس، وجبار.
 فيلمه الروائي القصير اجلديد )نباح(، 
اش��ترك فيه مع الس��يدة حنان عناد 
في كتابة السيناريو، وهو من بطولة 
احلس��ن النعيمي، ومليكة ش��يرازي، 
وش��فاء جب��ر، وجمال امني، وش��ارك 
في اجن��ازه طاقم فني ض��م الفنانني: 
احلس��ني،  يحي��ى  التصوي��ر  مدي��ر 
واملونت��اج ليحيى احلس��ني، والصوت 
واملوس��يقى موكريان  املدني،  لشاكر 
بوبكر، ومساعد مخرج شاكر املدني، 
واملس��ؤول التقني وتصحي��ح االلوان 
ماجد نصراهلل، واالش��راف املوسيقي 
للموسيقار عالء مجيد، والفيلم من 

انتاج فيلم ارت – غولدماس.
 يتح��دث فيلم »نباح« الذي تبلغ مدة 
عرض��ه 20 دقيقة ع��ن عائلة مكونة 
من أب، وابن، وبنت، يعيشون في بيت 
واح��د في لن��دن، واالبن��اء مندمجون 
باجملتم��ع األوروب��ي، ون��رى بأنهم غير 
متفق��ني مع بعض، ولديه��م الكثير 
من املش��كالت، وبغي��ة الوقوف عند 
حيثيات هذه الفيلم وصناعته شكال، 
ومضمون��ا، ومتثيال، وتصويرا، واخراجا، 
كان��ت لنا ه��ذه اجلولة م��ن احلوار مع 

مبدعه الفنان اخملرج جمال أمني.

*ماالفك��رة الت��ي ينط��وي عليه��ا 
الفيلم  ...؟

- ه��و فيلم اجتماع��ي حديث يناقش 
ضي��اع اجليل الثاني من املهاجرين هنا 
في أوروبا، من خالل اسرة متكونة من 
أب وابن وبنت، يعيشون هنا في لندن، 
وهذه العائلة تعاني من تفكك كبير، 
وعدم وجود تناغم وإلفه فيما بينهم، 
وذلك لتأثر االوالد بقيم الغرب، وخاصة 

أنه��م مندمجون بنحو س��لبي جدا، 
اضافة الى تأثير وس��ائل السوشيال 

ميديا على الشباب.

* وكيف كانت املعاجلة السينمائية 
للفيلم...؟

- لقد اعتمدت اس��لوب القسوة في 
املعاجل��ة الصورية للفيل��م، واعتماد 
الصدام بني افراد االسرة، مما يجعلهم 
غي��ر متناغم��ني، أو ع��دم وج��ود اي 
احت��رام فيما ب��ني األوالد، مما ينعكس 
س��لبا على عالقته��م بالوال��د، وهو 
ذلك االستاذ اجلامعي الذي ربى اجياالً 
على مدى 40 سنة من عمله مدرساً 
في اجلامعات، وكذال��ك التركيز على 
عدم توازن سلوك االبن هادي، وادمانه 
اخملدرات من دون علم ابيه، وجلوس��ه 
الدائم في غرفت��ه، وهذا ينطبق على 
البن��ت هنادي التي متارس كل رغباتها 
م��ن خ��الل الالبت��وب، وف��ي غرفتها 
اخلاصة، إنهم أي »األس��رة« يعيشون 
في بيت واح��د، لكن كل واحد منهم  

يعيش وينغمس بعامله اخلاص.

*وما الرسالة التي أردت ايصالها عبر 
الفيلم  ...؟

- الرس��الة واضح��ة ج��دا، وه��ي أن 
الهج��رة الى الغ��رب له��ا مالها من 
وارتباكات، وانهيارات، لدى  مشكالت، 
اجليل الثاني، حيث يعاني من ازدواجية 
الثقافتني، وازدواجية املعايير، والقيم، 
بني البي��ت والش��ارع .ان اجليل الثاني 
هنا في اوروب��ا يعاني االمرين من قيم 

البيت وقيم الشارع.

*وما خياراتك عل��ى صعيد املمثلني 
؟ ول��م جل��أت الى ه��ذه اجملموعة من 

الشباب من دون احملترفني...؟ 
- لقد مت اختيار املمثل املوهوب واملبدع 
احلس��ن صفاء النعيمي، وهو ممثل له 
موهب��ة كبيرة على صعيد األداء، وهو 
أحد تالميذي في الورش الس��ينمائية 
الت��ي عملته��ا ف��ي املرك��ز الثقافي 
العراقي س��ابقاً، وه��و االن طالب في 
معه��د الس��ينما، ولدي��ه احس��اس 
عال��ي في ادائه للدور. كما اني اخترت 
الش��ابة االيرانية مليكه شيرازي في 
ثال��ث جتربة له��ا في الس��ينما، وهي 

بعمر 17س��نة، وكان��ت معقولة الى 
ح��د كبي��ر ف��ي جتس��يد ش��خصية 
هنادي، البنت املس��تهترة بكل القيم 
العائلية، وكذالك شرفتنا في الفيلم 
كضيفة املبدعة ش��فاء جبر، وكانت 
وأن��ا  األب،  دور صديق��ة  لعب��ت  ق��د 
جسدت شخصية االب في أول جتربة 
ل��ي كممثل ف��ي فيلم م��ن اخراجي، 
وقد كنت مسترخيا الى حد االندماج 

الكلي بالدور وهذا ماقاله النقاد لي.

* وم��ا الذي دعاك لذلك...؟ أهو حبك 
للتمثي��ل أم لع��دم وج��ود م��ن ميأل 

الشخصية أو يجسدها كما ترى؟
- نعم كنت انا الذي قام بدور االب، وهو 
دور صعب، ول��ه ارهاصاته وانفعاالته 
الكبيرة، نظرا خلراب هذه العائلة، وألني 
أعي��ش أرمل من دون زوج��ة، وعالقتي 
غير احملددة مع صديقتي ش��فاء، كما 
أني أجسد في الفيلم عدا عن كوني 
أب واستاذ جامعي، فأنا شاعر وكاتب، 
ول��ي جترب��ة سياس��ية ونضالية، كل 
هذه االمور التي اجتمعت بشخصية 
االب، جعلتني امتنى لعب الشخصية، 

كم��ا ان اجلانب املادي لالنتاج يجعلني 
اقوم مبهمات عدة ف��ي الفيلم، وهذه 
الش��خصية من الش��خصيات التي 

أحببتها جدا لذا انقضيت عليها.

* وه��ذا يقودن��ا ايضاً الى الس��بب 
الذي دعاك للمش��اركة ف��ي كتابة 
الس��يناريو ، ف��ي وق��ت ان��ت في��ه 
س��يد العمل نسبة لقيامك مبهمة 

االخراج ؟
- إن السينما املستقلة تعتمد بنحو 
كبير على العمل بتكاليف بسيطة، 
وه��ي كذل��ك تعد م��ن نوع س��ينما 
املؤل��ف، وه��ذا الن��وع من الس��ينما 
اليتس��م بالبهرجة وضخامة اإلنتاج، 
بقدر ما يعتم��د على املنحى الفكري 
للفيل��م، إن كاتبة الس��يناريو، و هي 
زوجتي الشاعرة والرسامة حنان عناد، 
والتي كانت زميلتي في الدراس��ة في 
قسم الس��ينما، لقد كنت مشاركا 
لها في كتابة السيناريو، الني اعجبت 
جدا بالفكرة، وهي فكرة غير تقليدية 
بالنس��بة لفيلم عراق��ي مغترب، اذا 
ما علمن��ا أن اغلب االف��الم العراقية 

املغترب��ة تعتم��د بنح��و  كبي��ر على 
املاضي، والذكريات واالنستلوجيا.

*بعد كل هذا .. ما الذي تراهن عليه 
في هذا الفيلم؟

- أنا أراهن على فكرة الفيلم، وطريقة 
ادارة الصراع، وطريقة تفجير الصراع، 
والصدمة الت��ي يحدثها الفيلم لدى 
املش��اهد، إنني أدق ناقوس اخلطر لدى 
املغترب��ة، وكذلك  العراقية  العائل��ة 
العائل��ة العربي��ة، والفيل��م رس��الة 
واضح��ة ف��ي أن الغ��رب لي��س فقط 
الرفاه واجلم��ال والراح��ة والنقود، بل 
هنالك ضي��اع لدى الكثي��ر، من ابناء 

املهاجرين من اجليل الثاني والثالث.

*وم��ا الذي ميي��زه عن بقي��ة افالمك 
التي قدمت فيها ثيمات مقاربة ؟

- ه��ذا الفيل��م ه��و ضمن سلس��ة 
افالم��ي الكثيرة الروائية او الوثائقية، 
وجميعه��ا تتن��اول املنف��ى والغرب��ة 
والهجرة، وباالخ��ص اجليل الثاني وما 
يعانيه ش��بابنا العراقي ف��ي الغرب، 
فه��و امتداد الى فيل��م اللقالق، والى 
فيلم ياس��ني يغني، والعتمة االبدية، 
وفايروس، وجب��ار، وهكذا، فان ابطالي 
هم م��ن الذي��ن عان��وا ماعان��وه في 
الع��راق، وعن��د هجرته��م أو هربهم 
الى أوروبا، اصطدم��وا بضياع االبناء، 
أي اجلي��ل الثاني م��ن العراقيني، وتلك 
طام��ة كب��رى ال يح��س به��ا اال م��ن 

يكتوي بنارها..

* وه��ل هن��اك مش��اركات مقبل��ة 
للفيل��م ف��ي مهرجان��ات محلي��ة 

وعربية ودولية ؟
- لق��د مت طلب الفيلم م��ن قبل احد 
املهرجانات ، لكني حلد االن في مرحلة 
تصحيح االلوان والترجمة الى اللغتني 
العربية واالجنليزية، وقريبا سأعلن عن 
املش��اركات املقبلة، واكيد سينطلق 
الفيلم مثل بقية افالمي االخرى الى 

العديد من املهرجانات السينمائية.

*كلمة أخيرة..
- اقوله��ا لكل العامل��ني في الفيلم: 
لق��د كنتم مبدعني جدا مبا قدمتموه 
من جهد كبير في الفيلم، وانني أعد 
اجلمهور العراقي بانه س��يتم عرضه 
قريبا، نظرا للكثير من طلبات العرض 
التي تصلني، وال يسعني في النهاية 
الراقي��ة،  جريدتك��م  اش��كر  أن  إال 
واهتمامها بالفن والفنانني، وأشكرك 
أخ��ي وصديقي االس��تاذ عبد العليم 
البناء، مل��ا يقوم به من جهد كبير في 

متابعة الفن والفنانني.

بغداد ـ الصباح الجديد:

يحتف��ي الصال��ون الثقاف��ي ملنتدى 
املس��رح في دائ��رة الس��ينما ضمن 
الش��هرية  احتفاءات��ه  سلس��لة 
املكرس��ة لنخب��ة من رم��وز االبداع 
في الع��راق، بالفن��ان الدكتور عراب 
مس��رح الصورة ف��ي الع��راق اخملرج 
صالح القصب صالح القصب، وسط 
حضور نخبة من املعنيني بفن املسرح 
م��ن ش��تى األجي��ال، والتخصصات 
والفني��ة،  والثقافي��ة،  املس��رحية، 
واإلعالمي��ة، وس��يقام االحتفاء في 
منتدى املسرح التجريبي مساء هذا 
اليوم، اخلميس الس��ابع والعش��رين 

من متوز احلالي.
ويعد الفنان القصب عراب مس��رح 
الصورة في الع��راق، فضال عن كونه 
واح��دا من األس��ماء املثي��رة للجدل 
الفن��ي واجلمال��ي، فهو مخ��رج من 
طراز خ��اص، أثبت حضوره في جتارب 
مسرحية متنوعة، اعتمد فيها على 
مسرح الصورة الذي أصدر فيه عدة 
بيان��ات موجهة، ش��كلت مبجملها 
فض��اءا نظري��ا لتجربت��ه البصري��ة 
مس��رحه  م��ع  تتواف��ق  املتف��ردة، 
االبداع��ي ال��ذي تكون عبر مس��يرة 
مسرحية متنوعة، منها مسرحياته 
:هامل��ت ، والعاصف��ة ، وامللك لير ، 
وماكيث، وطائر البحر، والش��قيقات 
الثالث��ة، اخل��ال فاني��ا / تش��يخوف، 

واح��زان مه��رج الس��يرك، واخلليقة 
البابلي��ة، وحفلة امل��اس، وعزلة في 
وعطي��ل،  واخلادم��ات،  الكريس��تال، 
وع��رض أزياء، وثورة ال��زجن، ومحاكمة 

لوكولوس، واحلالج . 
يق��ول ص��الح القص��ب ف��ي أح��د 
تصريحات��ه ع��ن جتربته في مس��رح 
الرؤى: » إنن��ي ال أتعامل مع نص من 
النصوص التي دونتها ذاكرة املسرح 
والدراما. إنني أبحث في النص الذي 
يش��غل مخيلت��ي، ويدفعن��ي إل��ى 
دوائ��ر الس��حر والهلوس��ة، وأبحث 
ع��ن النص الكوني ال��ذي يبحث عن 
اإلنس��ان، وسط تراجيديا هذا الكون 
املرعب، الذي يس��حق اإلنسان وتراثه 

العظيم«.
كثي��را م��ا يق��رن )مس��رح الصورة( 
ف��ي الوط��ن العربي بتجرب��ة صالح 
القص��ب، ال��ذي ق��دم العدي��د م��ن 
التج��ارب املس��رحية، وال��ذي كانت 
بدايات��ه في اواخر س��بعينيات القرن 
املنصرم، حيث كانت جتربته األولى من 
خالل تقدمي عرض مسرحية )هاملت( 
لشكسبير في كلية الفنون اجلميلة 
ببغداد عام 1980م. وكان ذلك العرض 
مثارا للنقاش واجلدال بسبب طابعه 
التجريب��ي، وجلرأته ف��ي حتويل النص 
الشكس��بيري، إل��ى ص��ورة غريب��ة 

بدائية الطابع. 
وكما يرى الباحثون والنقاد، يعد هذا 
املس��رح جتربة فريدة حت��اول مواكبة 
لغة العصر الصورية، في ظل الطفرة 

احلديث��ة في مجاالت الفنون، واآلداب، 
واالتصاالت، لذا كان حريا البحث عن 
شكل مسرحي متتد جذوره من عالم 
األس��طورة حيث اخلرافة، والطقس، 
إل��ى العص��ر احلدي��ث حي��ث ال��ذرة 
والطاقة النووي��ة، والصورة الرقمية، 
ف��إن من خصائص )مس��رح الصورة( 
لدى صالح القص��ب اهتمامه الزائد 
بالفضاء املسرحي، الذي يرتبط مبكان 
وق��وع احلدث، لكونه الب��ؤرة املركزية 
الت��ي حتقق تواص��ال بصري��ا، بعد أن 
يقرر التحلي��ق بعيدا عن النص على 
اعتبار أنه حقا مش��اع للجميع، قبل 
أن يخرجه استنفد مرارا وتكرارا عبر 
الق��راءات املتك��ررة للن��ص. لذا جنده 
يسعى لتقدمي رؤية إخراجية مغايرة، 
متيزه ع��ن اآلخ��ر، وهذه الرؤي��ة عادة 
تقوم على الدهش��ة واجلدة من خالل 
كش��فه عن )املكان االفتراضي( عبر 
طي��ات النفس التي لم يكتش��فها 
بعد اآلخر، لذا كان حريا بأن يكون له 
الس��بق في الوصول إلى ثنايا النص 

اخلفية للخروج بتجارب اإلبداعية.
وق��د كتب األس��تاذ الدكت��ور صالح 
القص��ب العديد من البح��وث التي 
قدمها عبر مؤمترات وملتقيات وورش 
منها:املس��رح  مس��رحية  إبداعي��ة 
واملدين��ة – الن��دوة العاملي��ة / تونس، 
والتجريب في املسرح العربي – الندوة 
العاملي��ة / القاهرة، ومديات املس��رح 
وازم��ة العال��م - الن��دوة العاملي��ة / 
القاه��رة، والدراماتوك في املس��رح - 

الندوة العاملية /دمشق، والتكنلوجيا 
في املس��رح –الس��ينما واملس��رح / 
بغداد، واملس��رح واملستقبل - الندوة 
العربي  /تون��س، واملس��رح  العاملي��ة 
وفضاءات التجرب��ة - الندوة العاملية 

/  املغرب.
فضال ع��ن حصوله عل��ى التكرميات 
واجلوائ��ز م��ن جه��ات بينه��ا: تكرمي 
مهرجان القاه��رة التجريبي /  2006 
وتك��رمي ق��الدة الرئيس علي ب��ن زين 
العابدين لالبداع / تونس 2007، وتكرمي 
مهرجان قرطاج للمس��رح العاملي / 
تونس 2004 ، وتكرمي مهرجان املسرح 

االمازيغي / املغرب 2008.
كما أصدر عددا من الكتب والبحوث 
بينها: مس��رح الص��ورة بني النظرية 
وس��يناريوهات  وكت��اب  والتطبي��ق، 
صورية، و كتاب وكيمي��اء الصورة، و 
كتاب اش��تغاالت املوج��ة في املكون 
)العرض املس��رحي(، وبح��ث ومونادا 
الص��ورة، وبح��ث الصورة الش��عرية 
في املس��رح، والبحث والتجريب في 
املس��رح الصوري، وكتاب وفلس��فة 
الص��ورة،  مس��رح  ف��ي  الكوانت��م 
وكت��اب نح��ت الطبع واالش��تغاالت 
الفيزياصوري��ة في مس��رح الصورة، 

بحث.
فض��ال ع��ن حض��وره الفاع��ل ف��ي 
اجلان��ب األكادميي، اس��تنادا لإلخراج 
املس��رحي، وتخرج على يديه فنانون 
صاروا يشكلون اليوم جزءا من حركة 

املسرح العراقي املعاصر.

بمناسبة احتفاء منتدى المسرح التجريبي بإبداعاته:

صالح القصب عّراب مسرح الصورة في العراق 

اعتماد أسلوب القسوة في المعالجة الصورية للفيلم واعتماد الصدام بين أفراد األسرة

المخرج جمال أمين: )نباح( فيلم يناقش ضياع 
الجيـل الثـاني مـن المهـاجريـن في أوروبـا

يتحدث فيلم 
»نباح« الذي 
تبلغ مدة 
عرضه 20 
دقيقة عن 
عائلة مكونة 
من أب، 
وابن، وبنت، 
يعيشون في 
بيت واحد في 
لندن، واالبناء 
مندمجون 
بالمجتمع 
األوروبي، 
ونرى بأنهم 
غير متفقين 
مع بعض، 
ولديهم 
الكثير من 
المشكالت، 
وبغية 
الوقوف 
عند حيثيات 
هذه الفيلم 
وصناعته 
شكال، 
ومضمونا، 
وتمثيال، 
وتصويرا، 
واخراجا، 
كانت لنا 
هذه الجولة 
من الحوار 
مع مبدعه 
الفنان 
المخرج جمال 
أمين

يقول صالح 
القصب 
في أحد 
تصريحاته 
عن تجربته 
في مسرح 
الرؤى: » 
إنني ال 
أتعامل مع 
نص من 
النصوص 
التي 
دونتها 
ذاكرة 
المسرح 
والدراما.
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الملف 12

في حوار مع المخرج المسرحي فاروق صبري:

)منيكانات( قراءة جديدة في نص )أسئلة الجالد 
والضحية( لصباح األنباري معرفيًا وجماليًا

تحلق في فضاءات ملونة

)رواق التشكيل( الفصلية في عدد ثاٍن 

حاوره ـ عبد العليم البناء:

يش��هد مس��رح الرافدي��ن الس��اعة 
السابعة مساء االيام االربعاء واخلميس 
واجلمع��ة 25 و26 و27 م��ن ش��هر متوز 
اجلاري عرض مسرحية )منيكانات( التي 
أعده��ا وأخرجها الفن��ان فاروق صبري 
عن نص مس��رحية ) اسئلة الضحية 
واجلالد( للكاتب صباح االنباري حلساب 
الفرق��ة الوطني��ة للتمثيل ف��ي دائرة 

السينما واملسرح.
يتقاس��م ادوار البطولة في املسرحية 
الفنانان ميالد سري، وطه املشهداني، 
حيث يح��اول صبري في ه��ذا العرض 
املس��رحي أن يجته��د فكري��اً، ويبتكر 
بصري��اً ف��ي صياغ��ة وق��راءة جديدة 
ه��ذه  واجل��الد(،  )الضحي��ة  لثنائي��ة 
القضية الس��رمدية الت��ي باتت تالزم 

البشرية جمعاء منذ بدء اخلليقة.
 ع��ن )منيكان��ات( وآفاقه��ا االبداعية 
واجلمالي��ة والفكرية، كان��ت لنا هذه 
اجلولة م��ن احلوارم��ع مخرجها املبدع 

فاروق صبري :

*م��ا ال��ذي تنط��وي علي��ه مس��رحية 
ع��ن  أعددته��ا  الت��ي  منيكان��ات(   (
مس��رحية )أس��ئلة الضحية واجلالد( 
لصب��اح االنباري، في وقت مت فيه تناول 
ه��ذه الثنائية ف��ي الكثير من العروض 
املسرحية العراقية والعربية والعاملية، 
الس��يما انها تدور في فلك مشروعك 

الذي اسميته املونودراما التعاقبية ؟
- من��ذ الكلم��ة األول��ى الت��ي نط��ق 
به��ا البش��ر وعب��ر تاري��خ الثقاف��ة، 

وم��ن ضمنها املس��رح )مت تن��اول هذه 
الثنائي��ة( املتمثل��ة بالضحية واجلالد، 
واجلم��ال،  القب��ح  والقتي��ل،  القات��ل 
الض��وء والظ��الم، والتس��اؤل: خ��الل 
فترات متعددة ه��ل كان هذا )التناول( 
إستنس��اخاً أو تناصاً فق��ط!؟ أعتقد 
ان  بنية الثقافة وس��ياقاتها املعرفية 
واجلمالية، تؤكد أن صناعها حاولوا أن 
يبتكروا ويجتهدوا في تناول ما يخص 
حي��اة اإلنس��ان، وفي س��فر املس��رح 
العاملي والعراقي أيضاً نلمس محطات 
متنوعة م��ن هذا االبت��كار واالجتهاد، 
وبل املغايرة في ط��رح )الثنائية ( التي 
أش��رت إليها، وكوني أحد تالميذ هذا 
الس��فر املس��رحي أحاول ف��ي عرضي 
أجته��د  أن  منيكان��ات(   ( املس��رحي 
فكري��اً، وأبتك��ر بصري��اً ف��ي صياغة 
ه��ذه القضي��ة الس��رمدية، واملؤك��د 
أن مش��اهدة هذا الع��رض الذي كتبه 
صديقي صباح األنباري بعنوان ) أسئلة 
اجل��الد والضحية ( تعط��ي لك إجابات 

أكثر اهمية مما قلت هنا !

*وما اجلديد الذي سيالحظه املتلقون 
ف��ي الداخل العراقي بع��د ان قدمت 
هذا العرض عام 2014 في كندا ضمن 
املشروع ذاته »املونودراما التعاقبية« 
وبتعام��ل م��ع نص محت��رف لكاتب 
ع��رف باهتمام��ه العميق والواس��ع 

بفن املونودراما ؟
- مع كل عرض من عروضي املسرحية 
اح��اول ق��راءة النص وفق��اً للتغييرات 
الت��ي تطرأ في يومياتي، وعلى ذائقتي، 
وأتوقف عن��د مالحظ��ات ومقترحات 
ووجهات النظ��ر النقاد واملش��اهدين، 

لذلك اح��اول في ه��ذا الع��رض الذي 
س��ميته ) منيكان��ات (، ق��راءة ن��ص 
)أس��ئلة اجل��الد والضحي��ة ( لصب��اح 
األنب��اري بنح��و جديد في املس��تويني 
املعرف��ي واجلمالي، وذلك عبر معاجلات 
بصري��ة فنتازي��ة، وتأوي��الت متباين��ة 
لبن��اء ش��خصيتي. أو حالت��ي »اجلالد 
والضحي��ة« لي��س فقط م��ن اجلانب 
الس��يكلوجي لكل منه��ا، وإمنا أيضاً 
لفضائيهم��ا التاريخ��ي املمتد ليومنا 

هذا وبنحو قامت وأكثر إشكالية.

*وم��اذا ع��ن خيارات��ك عل��ى صعيد 
املمثل��ن طه املش��هداني، وبش��رى 
جعفر، الس��يما انك رمبا لم تتعايش 
او تتع��رف عل��ى امكاناتهما الذاتية 

من قبل ؟
- وأن��ا أختار املمثلني طه املش��هداني، 
وميالد س��ري، تخيلت نفس��ي كفالح 
ت��رك األرض لس��نوات، وم��ن ث��م رجع 
إليه��ا ليزرعه��ا وبأنواع متع��ددة من 
املزروعات، وبعد هذه األيام من البروفات 
التي دخلن��ا إلى عوامله��ا الكرنفالية 
والش��اقة، خرج الزرع وإذا به ش��جرتي 
النارجن تف��وح زهورهما باري��ج اجلمال، 

والعشق لإلبداع واملسرح واحلياة.

* ه��ذا س��يقودنا ال��ى الس��ؤال عن 
سينوغرافيا العرض وبقية العناصر 
ف��ي  ودوره��ا  األساس��ية  الفني��ة 
للع��رض فكريا  الكاملة  الصياغ��ة 

وجماليا وابداعيا؟
- الع��رض املس��رحي ف��رح جماع��ي، 
جماع��ي،  وجه��د  جماع��ي،  وش��غل 
وهكذا يبنى فضاء العرض بإحس��اس 

عال وإصط��دام جمالي، حينما تلتقي 
وتتفاعل مفردات وحيوات هذا العرض 
عبر سيناغرافيا، يخطط لها، وينفذها 
اخملرج، واملمثلون، والتقنيون في اإلضاءة، 
واملوس��يقى،  الصوتي��ة،  واملؤث��رات 
واألزياء، واملكياج، واإلكسسوار، ويبقى 
مصم��م الديك��ور ومنف��ذه عنص��راً 
مهماً في صناعة السنيوغرافيا، وهنا 
أري��د أن أتوق��ف عن��د الفن��ان محمد 
النق��اش، ال��ذي كان وما يزال س��احراً 
في مساهمته بصناعة وتنفيذ ديكور 

عرضنا املسرحي.

* دعن��ا نتوق��ف عند الرس��الة التي 
تريد ايصالها عبر هذا العرض شكال 

ومضمونا؟
- هي ليست رسالة، هي صرخة تقول: 
أيها البش��ر اس��هموا ف��ي خلق حياة 
أمنة، ومحبة، وفّعالة وال تسهموا في 

صناعة املزيد من اجلالدين.
داخ��ل  العراقي��ون ال تس��كنوا  أيه��ا 
)منيكان��ات( الضحاي��ا، وال تتخذوه��ا 
ه��ل  الس��رمدي،  لبكائك��م  أط��الالً 
متزق��ون  ه��ل  ذل��ك،  تس��تطيعون 
منيكاتكم التي متثل في اجلوهر الوعي 

الراكد واإلستسالمي والبكائي؟!.

* وم��ا ال��ذي تراه��ن علي��ه ف��ي هذا 
العرض من بن حصيلة ش��املة من 
العروض الت��ي عملت على إخراجها 
وقدمته��ا على خش��بات املس��ارح 

العربية واألجنبية؟
- ال أراه��ن أب��داً، بل أنا قل��ق جداً فيما 
ينتج��ه هذا العرض وإل��ى أين يقودني 

ويقود هواجسي واحالمي...؟

بغداد ـ الصباح الجديد:

كان املشهد التشكيلي ومازال من أبرز 
مكونات املشهد الثقافي العراقي، ملا 
انطوى عليه من عمق ومكانة كبيرة، 
جتذرت بتج��ارب ابداعي��ة ريادية، متتد 
الى عمق التأريخ االنس��اني واحلضاري 
في ه��ذه البقعة م��ن العال��م، التي 
كانت مهد اولى احلضارات اإلنسانية، 
حيث ب��الد الرافدين، احلافل س��جلها 
بكل املنج��زات، والعط��اءات املبتكرة 
واخلالقة، التي أسست للبناء احلضاري 
املتن��وع والثري، ال��ذي ارتك��ز عليها، 
وكان منها ما قدمه انسان هذه البالد 
العريقة من بواكير غير مسبوقة في 
تكوين املش��هد التش��كيلي، بأبعاده 
البدائية، وصوال ال��ى قفزاته النوعية 
الواعية واجلريئة ،في النحت ،والرسم، 

واخلزف، وغيرها من الفنون اجلميلة .
وإذا كان هذا العطاء االبداعي االصيل 
قد تبلور عبر اش��كال ومدارس وجتارب 
ش��تى، فإنه ش��هد عطاء رديفا متثل 
واملنظم��ات،  واملعاه��د،  بالكلي��ات، 
واجلمعي��ات، واجلماع��ات، فض��ال عن 
االصدارات التش��كيلية املتخصصة، 
التي احتضن��ت وبلورت كل ما يتعلق 
باملشهد التشكيلي نقديا، وتنظيريا، 
وتطبيقيا، وعلى م��دى اجيال وحقب 
شتى، السيما عبر عدد من االصدارات 

الدورية والكتب وغيرها.
وفي هذا الس��ياق ج��اءت والدة الرافد 
الثقاف��ي اجلدي��د »رواق التش��كيل«، 
من��ه  عان��ى  كبي��را  فراغ��ا  لتس��د 
املش��هد التشكيلي برمته، ففي ظل 
ش��حة االص��دارات املتخصصة كتبا 
التشكيليني  ودوريات، سجل جلمعية 
العراقي��ني« مبادرة االق��دام على هذه 
اخلطوة النوعي��ة، التي طاملا انتظرها 
اتس��اع  بع��د  التش��كيلي  الوس��ط 
احلراك في إطار هذه اجلمعية العريقة، 
وم��ا اعتمدت��ه من برامج، وانش��طة، 
وفعالي��ات متنوعة، كانت س��ببا في 
تفعيل املش��هد التش��كيلي خاصة، 
والثقافي عامة، شملت شتى االجيال 
الفني��ة، وامت��دت الى خ��ارج العراق، 

لتس��توعب مهام املرحلة والواجبات 
املنوطة بها.

وإذا كان الع��دد )صف��ر( م��ن مجل��ة 
»رواق التشكيل« حتديا ابداعيا كبيرا، 
بوصفه��ا تص��در، للم��رة األولى، في 
تأري��خ جمعية الفنانني التش��كيلني 
العراقي��ني، محلق��ة ف��ي فض��اءات 
ملونة، قال عنها رئيس��ها واملش��رف 
الع��ام على اجمللة الفنان التش��كيلي 
الصديق قاس��م السبتي، في كلمته 
االفتتاحي��ة الت��ي جاءت حت��ت عنوان 
» احلل��م ميتد ف��ي أوراق مجلة«: » اننا 
ياسادة مصرون على إصدار مطبوعنا 

الفتي هذا، ونتلمس خطوات النجاح 
بهدوء وروية«.

التش��كيل«  »رواق  واس��تقطبت   
الفصلي��ة املتخصص��ة، والتي يرأس 
حتريرها الصديق الناقد مؤيد البصام، 
مجموع��ة مهم��ة من أبرز االس��ماء 
النقدية والثقافية في العراق والوطن 
العرب��ي، ومبوضوع��ات مهمة، غطت 
جوانب مهمة من املشهد التشكيلي، 
س��واء عب��ر الدراس��ات النقدي��ة، أم 
احلوارات، واللقاءات واملتابعات، جملموعة 
م��ن الفعاليات واالنش��طة املتنوعة، 
لتش��كيليينا داخل الع��راق وخارجه، 

وكان ف��ي مقدمتها دراس��ة البصام 
النقدي��ة )صادق ربيع وامتداد الرحلة(، 
الت��ي حمل الغالف عم��ال له بوصفه 
رائدا من رواد الفن العراقي، لم تسلط 

عليه االضواء سابقا.
وكتب الفنان الدكتور بالس��م محمد 
دراسة نقدية وافية عن معرض الفنان 
التشكيلي حس��ام عبد احملسن حتت 
عن��وان )الش��عر ف��ي فضاء الل��ون (. 
وتناول الكاتب والناقد جاسم عاصي 
اعمال الفنان اس��ماعيل اخلياط عبر 
دراس��ة نقدية متميزة، حملت عنوان 
)جدار الفنان إسماعيل خياط الذاكرة 

احلّي����ة (. 
أما الفنان الدكت��ور جواد الزيدي فقد 
كت��ب ع��ن رائد آخ��ر م��ن رواد احلركة 
التش��كيلية العراقية )رافع جاسم(، 
اكد في��ه الناقد اهمية ه��ذا الفنان، 
واثره في اجيال متعاقبة من الرسامني 
العراقيني على مدى اكثر من خمسني 
عاما، في دراس��ة حملت عنوان )املثال 
الكامن في واقع الفنان رافع جاسم(. 
وف��ي تتبع مت��أن ومتفحص وش��ائق 
توقف الفنان والناقد عادل كامل، عند 
االعمال النحتية للفنان الرائد الراحل 
عبد اجلبار البناء في دراس��ته النقدية 
املوس��ومة )حداثة بعمق اجلذور(، في 
حني تناول الفنان والناقد خالد خضير 
الصاحل��ي اعمال الفنان هاش��م تايه، 
عبر دراس��ة حملت عن��وان )االندماج 

االستعاري(. 
وف��ي ب��اب اجلمالي��ات نقرأ لالس��تاذ 
الدكت��ور جن��م حي��در دراس��ة نقدية 
موش��اة بعنوان مه��م، ومثير للجدل 
)إش��كالية اللغة بني خط��اب النقد 
وخطاب الن��ص(. وفي ب��اب املتابعات 
النقدية للمعارض يكتب مهدي هندو 
الوزني عن معرض الفنانني اخلمس��ة 
في كربالء املعرض التشكيلي، تخاطر، 
ومق��ال ع��ن مع��رض الفن��ان محمد 
مسير بعنوان )محمد مسير وحتوالت 
الصورة(. ومعرض اخلزف للفنان قاسم 
حم��زة حتت عنوان )التوه��ج واالنبهار 

في خزفيات قاسم حمزة(. 
أما االستاذ الدكتور محمد العبيدي، 
فيكت��ب ع��ن منحوتات الفن��ان طه 

وهيب التي عرضها في معرض ازاميل 
)… لغ��ة فن جدي��دة ، حم��ل املتلقي 
أثي��ري يتش��ح  (، وحل��م  االنتب��اه”   ”
بالسواد في عوالم عبد اجلبار سلمان 
التش��كيلية، قدمه من لن��دن الناقد 
محس��ن الذهبي، وكتب محمد براده 
م��ن املغ��رب عن ج��ان جيني��ه اجلراح 

السري- مرسم البرتو جياكوميتي..
 وكان التجري��د جوه��راً إبداعي��اً في 
التش��كيلية صبا  الفنان��ة  مع��رض 
ش��اكر بقلم حميد ياسني. ومعارض 
الفنانة ه��دى اس��عد، والفنانة صبا 
ش��اكر، والفن��ان ش��وقي املوس��وي، 
والفنان مهن��د محمد، والفن��ان زياد 
جس��ام، و)رؤوس ف��ي مع��رض الفنان 
بلقي��س  بقل��م  املوس��وي(  ش��وقي 
كاووش، وزين��ة فالح الس��عيد تفتح 
معرضها بالعاصم��ة األردنية تابعها 

الفنان ضياء الراوي.
كما كتب عماد رمو عن اعمال الفنان 
قاس��م الس��اعدي، ومعرض الفنانني 
قيس الس��ندي، وآخرين ف��ي نيويورك 
)اللي��ل والبي��داء تعرفن��ي(، وكتب��ت 
الفنان��ة ن��دى مه��دي ش��اكر مقاال 
مترجم��ا وملخصا عن كت��اب الفنان 
الصيني )دراسة عن النحات الصيني 

النابغة زينغ جينغانغ(. 
 ونش��رت اجملل��ة متابع��ات وافية عن 
الندوات الت��ي اقامته��ا اجلمعية في 
موس��مها الثقافي لألس��اتذة النقاد 
)جنم حيدر- وبالس��م محمد – وسالم 
جب��ار (، فض��ال ع��ن متابع��ة للكتب 
الفنية الص��ادرة حديث��ا، مع معرض 
اجمللة للوح��ات واعمال الفنانني الذين 
ف��ازوا بجوائز معرض الش��باب األخير 

)جائزة عشتار(.
وق��د أضفى الفن��ان املب��دع الدكتور 
فالح حس��ن اخلطاط، املعروف بتميزه 
بلمس��اته  التصمي��م،  مي��دان  ف��ي 
التصميمي��ة، كثيرا م��ن البهاء على 
اجمللة، من خالل تصميمه لترويستها 
)رواق التش��كيل( التي جاءت موحية 
ومعب��رة ودال��ة فنيا وجمالي��ا، حيث 
جمي��ع املعني��ني بفن��ون التش��كيل 
اجلميلة ينتظرون صدور أعداد أخرمن 

)رواق التشكيل(.

اخملرج املسرحي فاروق صبري

الصباح الجديد ـ وكاالت:
في خبر انتش��ر مؤخرا، في وسائل 
االعالم العربية حول عودة الفنانة 
اجلميلة شريهان للفن، باستعراض 
كبير، أشرف عليه انتاجا وحتضيرا 
)العدل كروب(،  وتصميما ش��ركة 
حي��ث انتش��ر فديو مؤث��ر يلخص 
ع��ودة الفنان��ة اجلميلة ش��ريهان، 
إلى الساحة الفنية مرة أخرى من 

خالل االستعراض.
ظهر في بداي��ة الفيديو اإلعالمي 
واملنتج مدحت الع��دل، وهو يقدم 
النجمة شيريهان في فندق املاريوت 
خالل املؤمتر الصحف��ي الذي أقيم 
قبل م��دة، ووصف مدح��ت العدل 
ش��يريهان باألس��طورة، واأليقونة، 
وملكة الفن، والغناء االستعراضي، 
كم��ا ظهرت ش��يريهان مع املنتج 
جمال الع��دل، وحتدثت عن عودتها 
مجددا للفن، واألزم��ات التي مرت 

بها خالل ال� 15 عام املاضية. 
كما ظه��رت أم��ام احلض��ور على 
أنغام موسيقى مسلسل الفوازير 
ببطولته  قام��ت  ال��ذي  الش��هير 
"ألف ليلة وليلة"، حيث استقبلها 
املنتج جمال العدل، والذي س��ارع 
بتقبي��ل يديها ف��ور ظهورها، قبل 
أن يصافحها املنتج مدحت العدل 

ليقدماها للحاضرين.
وأكد املنتج جمال العدل أن املشروع 
الفن��ي الذي تعود به ش��يريهان مرة 
أخرى يحمل عنوان "شيريهان"، وهو 
13 عرضا مس��رحيا داخله تليفزيون 
كبي��رة  مفاج��أة  ويع��د  وس��ينما، 
للجمهور، يضم 13 عرضاً مس��رحياً 

ألكثر من س��تة أش��هر على مسرح 
خفاجي، من كتابة أمين بهجت قمر، 
وتام��ر حبيب، ومحمد أحمد، بهجت 

وإخراج خالد جالل. 
وقال��ت ش��ريهان إنه��ا تتمنى أن 
ي��ري اجلميع كّم احل��ب الذي تكنه 
لهم، موجهة الشكر إلى مرضها 
ال��ذي جعلها تع��رف قيمتها عند 
اجلميع. وأك��دت أنها لم تخف من 
امل��رض أو املوت، وها ه��ي تعود من 
حي��ث وقفت، من أجل اس��تكمال 
املس��يرة، كما حتدثت ع��ن عمرها 
وم��ا يقول��ه البع��ض ع��ن كونها 
بلغت اخلمسني، مؤكدة أنها أكبر 
من ذلك، وأنها تشعر وكأنها كانت 
ف��ي رحلة ألل��ف ع��ام، ولكن حب 

الناس أعادها من جديد. 
وتاب��ع جم��ال الع��دل أن العم��ل 
يش��ارك في��ه نخب��ة كبي��رة م��ن 
أش��هر املؤلفني واخملرج��ني أبرزهم 
أمي��ن بهجت قم��ر، وتام��ر حبيب، 
وخالد جالل، وشريف عرفة، وهادي 
وسيس��تعمل  وغيرهم،  الباجوري 
فيه أح��دث تقني��ات التكنولوجيا 
ف��ي الديكور، واإلض��اءة، والصوت، 
ألضخ��م  مماث��الً  يك��ون  أن  عل��ى 
الع��روض املس��رحية ف��ي أوروب��ا، 

والواليات املتحدة األميركية. 
أم��ا ع��ن موع��د انط��الق العرض 
املس��رحي، فق��د أكد الع��دل أنه 
س��يكون خ��الل ع��ام 2017 بع��د 
ش��هر رمضان الكرمي املقبل. يذكر 
ان االس��تعراض الفني اجلديد الذي 
تعود من خالله ش��ريهان، س��يتم 

املزج فيه بني فنون متنوعة.

الفنانة شريهان تعود 
مجددًا للفن مع العدل 

كروب بأبهى صور

غالف اجمللة
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مجموع��ة  القانون��ي  النظ��ام 
قواع��د الزامي��ة حتدد م��ا يجب 
الس��لوكيات  علي��ه  تك��ون  أن 
داخل اجملتم��ع وهي قواعد معدة 
مسبقا لتوفير االمن االجتماعي 
وه��ذه القواعد قد تك��ون بنحو 
خطاب إخب��اري الزام��ي كاملادة 
1 من دس��تور جمهوري��ة العراق 
الع��راق  أن  الت��ي نص��ت عل��ى 
دولة احتادية نظ��ام احلكم فيها 

جمهوري نيابي دميقراطي.
 وه��ذا النص أخبرن��ا مبا يجب أن 
يك��ون علي��ه نظ��ام احلكم في 
العراق وليس ألحد أن يغير شكل 
هذا النظام الدستوري وقد تكون 

القاعدة القانونية زجرية كاملادة 
405 م��ن قان��ون العقوبات التي 
نصت على معاقبة كل من يقتل 
نفس��ا عمدا بالس��جن املؤبد أو 
املؤقت ولم يكتف املش��رع مبنع 
القتل ب��ل قرنه بعقوب��ة زجرية 
ردعية وسواء أكانت لغة اخلطاب 
القانون��ي إخباري��ة أم زجرية أم 
تنظيمي��ة فإنه��ا ته��دف إل��ى 
بناء س��ياج من القي��م واملبادئ 
والنظم حتيط باجملتمع لتحقيق 
األمن والعدل واملساواة ولترسم 
نصوص القانون واقعا كما تريده 

السلطة التشريعية للدولة.
 لكن السؤال الذي كثيرا ما يثأر 

بهذا الصدد هو س��ؤال القانون 
والواق��ع وم��ن منهم��ا يصن��ع 
ويس��ير اآلخ��ر وه��ل أن القانون 
هو انع��كاس ملتطلب��ات الواقع 
وحاجت��ه أم أن الواق��ع هو لوحة 
ترس��مها وتش��كلها النصوص 

القانونية؟
 وباعتق��ادي ف��ان العالق��ة ب��ن 
تكاملية  والقانون عالقة  الواقع 
جلدية أزلية متبادلة و متشابكة 
يس��هم كل منه��ا ف��ي رس��م 
وحتدي��د مالم��ح اآلخر وش��كله 
علي��ه  يك��ون  أن  ينبغ��ي  وم��ا 
فاإلنس��ان منذ والدت��ه ومجيئه 
لواق��ع احلي��اة يخض��ع لقان��ون 

وقانون اجلنسية  املدنية  األحوال 
فيجب أن يسجل للمولود اسم 
ولق��ب وتاريخ تولد ث��م يخضع 
لقوانن املؤسس��ة التربوية في 
امل��دارس حت��ى يصل إل��ى درجة 
انصه��اره في قوان��ن الوظيفة 
ان كان موظف��ا أو القوانن التي 
حتك��م القط��اع اخل��اص ان ل��م 
يك��ن كذل��ك وتصل ب��ه األمور 
او  التقاعد  لقوان��ن  للخض��وع 
الضمان االجتماع��ي  وكل هذا 
القواع��د القانونية التي يخضع 
لها الف��رد متثل س��ياجا قانونيا 

يحيط بحياته وينظمها.
القوان��ن  ه��ذه  مث��ل  وم��ع 

التنظيمي��ة نس��تطيع الق��ول 
ال��ذي يرس��م  ان القان��ون ه��و 
للواقع جادته التي يسير عليها 
ويسهم في رسم الواقع احلياتي 
وتش��كيله وعلى اجلان��ب اآلخر 
وفي اط��ار القان��ون اجلنائي جند 
ال��ذي يس��هم  الواق��ع ه��و  أن 
ف��ي صياغة  اخلط��اب القانوني 
مضمون��ه  وحتدي��د  العقاب��ي 
متاش��يا مع مقول��ة أن القوانن 
العقابية ه��ي ردة فعل للجرمية 
ف��ان م��ا يش��هده الواق��ع م��ن 
أفع��ال تخل باألم��ن االجتماعي 
يب��رز احلاج��ة اليج��اد املعاجلات 
والتصدي لها ثم يتجه املش��رع 

مرغما بع��د ذلك إلج��راء تغيير 
العقابية  قوانين��ه  انظمة  على 
بالتعدي��ل أو اإلضاف��ة ليتمكن 
من مواجه��ة اجلرمي��ة وتقويض 
أثرها فالنصوص القانونية التي 
تعاق��ب عل��ى ارت��كاب اجلرائ��م 
اإللكترونية لم تكن موجودة في 
وهي  القدمية  العقابي��ة  النظم 
نص��وص فرضه��ا واق��ع التقدم 
ال��ذي  والتكنولوج��ي  التقن��ي 
شهده مجال االتصاالت وأجهزة 
النقال��ة  والهوات��ف  احلاس��وب 
وبرامج شبكة اإلنترنت والتواصل 
االجتماعي والتي أس��اء البعض 
ارتكاب  إل��ى  وجلأ  اس��تخدامها 

اجلرائ��م بواس��طتها  كجرمي��ة 
قرصن��ة احلس��ابات واملعلومات 
االلكترون��ي  االره��اب  وجرمي��ة 
العقابي��ة  النص��وص  ولعج��ز 
التقليدي��ة عن مواجهتها جلئت 
الكثير من الدول إلى سن قوانن 
للجرائ��م اإللكترونية  وهنا جند 
أن الواقع هو من يفرض تش��ريع 
قوانن مح��ددة ويفرض في ذات 
الوقت ما يج��ب أن يكون عليها 
مضمونه��ا  ومن ذل��ك نلتمس 
العالقة التبادلي��ة  الكبيرة بن 
الواق��ع والقانون فأي منهما من 
املمك��ن أن يكون مس��اهما في 

تكوين اآلخر وتشكيله.
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س��يول - لق��د أنتج��ت كوري��ا 
الش��مالية ع��ددا م��ن ال��رؤوس 
تق��وم  كم��ا  النووي��ة  احلربي��ة 
بتطوير صواريخ باليستية قادرة 
على نقلها جلميع أنحاء العالم. 
وحت��اول حكومات كثي��رة منع أو 
إبط��اء التق��دم في ق��درة كوريا 
الشمالية وإيجاد طرق ملا ينبغي 

عمله إذا فشلت هذه اجلهود.
ه��ذه أس��ئلة مهم��ة للغاي��ة، 
لكنه��ا ليس��ت الوحي��دة. ومن 
املهم أيضا أن نفهم كيف جنحت 
كوريا الش��مالية ف��ي النهوض 
ببرامجه��ا النووية والصاروخية، 
على الرغم من عقود من اجلهود 
الدولية. وقد يكون الوقت متأخرا 
ج��دا للتأثير على مس��ار كوريا 
الش��مالية بنحو حاس��م؛ لكن 
لم يف��ت األوان بعد للتعلم من 
التجرب��ة. وفيما يلي جند عش��ر 

دروس نتجاهلها. 
أوال، متتل��ك احلكوم��ة املعرف��ة 
العلمية األساسية والقدرة على 
التصنيع احلديث، وهي مصممة 

عل��ى تطوير عدد من األس��لحة 
النووية البدائية. و عاجال أم آجال 
س��تنجح بالتأكي��د. ومعظ��م 
املعلوم��ات ذات الصل��ة متاحة 

على نطاق واسع.
ثاني��ا، ميك��ن حد املس��اعدة من 
الصع��ب  م��ن  ولك��ن  اخل��ارج 
إيقافها. وتتواجد األسواق السود 
كلما كان الربح كبيرا. وستقوم 
بع��ض احلكومات بتيس��ير هذه 
األس��واق، برغ��م التزامها بعدم 

القيام بذلك.
ثالثا، هناك حدود ملا ميكن توقعه 
من اجل��زاءات االقتصادية. وعلى 
الرغ��م م��ن أن العقوب��ات ق��د 
تزيد من تكلفة إنتاج األس��لحة 
النووية، فإن التاريخ يشير إلى أن 
احلكومات مس��تعدة لدفع ثمن 
كبي��ر إذا وضع��ت قيم��ة عالية 
مبا في��ه الكفاية على امتالكها. 
وهناك أيض��ا أدلة على أن بعض 
أو كل اجلزاءات سوف تختفي في 
النهاية، كما ستقوم حكومات 
أخرى بقبول واقع الوضع النووي 

للبل��د واختي��ار التركي��ز عل��ى 
أهداف أخ��رى. وهذا ما حدث في 

حالة الهند.
رابع��ا، احلكومات ليس��ت دائما 
على اس��تعداد إلعطاء األولوية 
لالعتب��ارات العاملي��ة )ف��ي هذه 
االنتش��ار  معارض��ة  احلال��ة، 
النووي( على حس��اب ما يعدونه 
االس��تراتيجية  مصاحله��م 
املباش��رة. مثال، تع��ارض الصن 
االنتش��ار ولك��ن ليس بق��در ما 
تريد احلف��اظ على ش��به جزيرة 
كوريا مقسمة وضمان أن تبقى 
كوري��ا الش��مالية دول��ة عازلة 
مستقرة على حدودها. هذا يحد 
من أي ضغوط اقتصادية صينية 
على كوريا الش��مالية إلضعاف 
جهوده��ا النووي��ة. وقد عارضت 
الواليات املتحدة تطوير باكستان 
ولكنه��ا  النووي��ة،  لألس��لحة 
كان��ت بطيئة التصرف بس��بب 
رغبتها في الثمانينيات في دعم 
باكستان لها ضد احتالل االحتاد 

السوفيتي ألفغانستان.

خامس��ا، نح��و ثالثة أرب��اع قرن 
من الزم��ان منذ أن اس��تعملت 
األسلحة النووية ألول وآخر مرة، 
وبع��د ربع قرن م��ن انتهاء احلرب 
الباردة، عدت األس��لحة النووية 
ذات قيمة. وتس��تند هذه الرؤية 

على األمن أكثر من النفوذ.
قب��ل عقود من الزم��ن، اعتمدت 
ملواجهة  الرؤي��ة  إس��رائيل هذه 
العربي��ة للقض��اء  التهدي��دات 
على الدولة اليهودية. وفي اآلونة 
األخي��رة، تخلت أوكراني��ا وليبيا 
والعراق عن برامجها لألس��لحة 
النووي��ة إما طوع��ا أو جبرا. وفي 
وقت الح��ق، مت غ��زو أوكرانيا من 
قبل روس��يا والع��راق وليبيا من 
والعديد  املتح��دة،  الواليات  قبل 
م��ن ش��ركائها األوروبي��ن. وقد 
مت��ت اإلطاح��ة بصدام حس��ن 
في العراق ومعم��ر القذافى في 

ليبيا.
وق��د جتنب��ت كوريا الش��مالية 
مثل ه��ذا املصير، ويحكم اجليل 
الثالث من عائل��ة كيم بقبضة 

م��ن حديد. ومن املش��كوك فيه 
أن ال يتعل��م كيم جونغ أون هذا 

الدرس.
سادس��ا، ف��اٍن معاه��دة ع��دم 
االنتشار غير كافية - اتفاق عام 
1970 الذي يدعم اجلهود العاملية 
انتش��ار  إل��ى مناهضة  الرامية 
األس��لحة النووية خارج البلدان 
املتح��دة  )الوالي��ات  اخلمس��ة 
وروسيا والصن واململكة املتحدة 
وفرنس��ا( املعت��رف بها بوصفها 
دوال نووية مش��روعة لفترة غير 
محددة لكنها محدودة املدة. إن 
معاهدة عدم االنتشار هي مجرد 
اتفاقية طوعي. فالبلدان ليست 
ملزم��ة بالتوقي��ع عليه��ا، وقد 
تنس��حب منه��ا، دون أي عقوبة 
إذا غي��رت رأيها. وجت��ري عمليات 
التفتيش التي تهدف إلى تأكيد 
االمتث��ال إل��ى ح��د كبي��ر على 
أس��اس املعلومات التي تقدمها 
احلكومات املضيفة والتي عرفت 

بعدم الكشف عن كل شيء.
س��ابعا، إن اجلهود الدبلوماسية 

اجلدي��دة، مث��ل احلظ��ر األخي��ر 
على جمي��ع األس��لحة النووية 
ال��ذي نظمته اجلمعي��ة العامة 
ل��ألمم املتح��دة، لن يك��ون له أي 
أثر ملموس. فه��ذه املواثيق هي 
املع��ادل املعاص��ر مليث��اق كيلوغ 
بريان��د ع��ام 1928، ال��ذي حظر 

احلرب.
ثامن��ا، توج��د فج��وة كبيرة في 
النظ��ام الدولي. فهن��اك قاعدة 
واضحة ضد انتش��ار األس��لحة 
النووي��ة، ولكن ال يوج��د إجماع 
أو معاه��دة بش��أن م��ا ينبغ��ي 
القيام به، في ح��ال قيام أي بلد 
بتطوير أو حيازة أس��لحة نووية. 
فمن الس��هل اقت��راح أكثر من 
تنفيذ اخليارات املثيرة للجدل من 
الناحية القانونية والدبلوماسية 
تهديد  )ضد  الوقائية  لإلضرابات 
االستباقية  والضربات  محتمل( 

)ضد تهديد وشيك(.
تاسعا، ال تتحسن بدائل التعامل 
م��ع االنتش��ار النووي م��ع مرور 
الوقت. وفي مطلع التسعينيات، 

املتح��دة  الوالي��ات  اعتب��رت 
اس��تعمال الق��وة العس��كرية 
ض��د كوري��ا الش��مالية، لكنها 
توقف��ت خوفا من ان��دالع حرب 
كورية ثاني��ة. وما ي��زال هذا هو 
احل��ال اليوم، حي��ث هناك حاجة 
الستخدام قوة عسكرية كبيرة 
حملاربة انتش��ار األسلحة النووية 

لكن جناحها غير مؤكد.
وأخي��را، ميكنن��ا الق��ول إن��ه ال 
ميكن حل كل املش��كالت. ميكن 
التص��دي لبعضه��ا فقط. ومن 
الس��ابق ألوان��ه، عل��ى س��بيل 
املث��ال، أن نس��تنتج أن إيران لن 
تطور أسلحة نووية يوما ما. وقد 
أدى اتف��اق ع��ام 2015 إلى تأخير 
ه��ذا اخلطر، ولكنه ل��م يُزله بأي 
حال من األح��وال. ويبقى أن نرى 
م��ا ميكن القي��ام به جت��اه كوريا 
الشمالية. قد ال تكون إدارة مثل 
ه��ذه التحديات مرضي��ة، ولكن 
في الغالب هذا أكثر ما ميكن أن 

يُؤمل اآلن.

عشرة دروس من برنامج كوريا الشمالية النووي
PROJECT
SYNDICATE

الفساد
طارق حرب

حس��نا فعل مجل��س ال��وزراء بالتصوي��ت يوم 
2017/7/18 على مش��روع قان��ون جديد يتضمن 
معاقبة جت��رمي التحريض الطائف��ي والعنصري 
وخطاب الكراهية بهدف حفظ ووحدة س��المة 
الش��عب والتعايش ب��ن اجلميع. وتش��ريع مثل 
هذا القانون واعداد مس��ودته من قبل السلطة 
التنفيذي��ة ورئيس��ها رئي��س مجل��س   الوزراء 
ذلك ان مثل هذه الظاهرة اش��تدت واستفحلت 
وازدادت بحيث جتاوزت مداها وحتولت من مرحلة 
النقاش والتقومي العلمي الثقافي الى الس��باب 
والشتيمة والقذف واالهانة والطعن والتجريح 
للدين واملذهب والقومية والعقيدة وسوى ذلك 
م��ن الرم��وز، بحيث يش��كل القول وي��ؤدي الى 
التحريض الطائفي واحلث العنصري وخاصة في 
احلاالت التي حتصل في الفضائيات حيث يتحول 
الق��ول والنقاش واحل��وار الى جرمي��ة ويخرج من 
قاعدة الشرعية الى غير الشرعية، ومن الفعل 
املباح الى الفعل اجملرم اذ يتحول الى دعوة للعنف 
الطائف��ي واملذهب��ي والعنص��ري، وبعب��ارة ادق 
يتحول الى جرمية وهذا ما منعه مشروع القانون 
اجلديد الذي أعده مجلس الوزراء يوم 2017/7/18 
لفرض العقوبة على من ارتكب جرمية التحريض 
الطائفي والعنصري وهنا يعاقب القانون اجلديد 
عل��ى مجرد التحريض حت��ى ولو لم يترتب على 
التحري��ض اث��ر، وبالتالي ف��أن التحريض اجلديد 
يعاق��ب عليه اس��تثناء من عقوب��ة التحريض 
كش��كل من  اشكال االش��تراك باجلرمية الواردة 
ف��ي املادة ٤٨/١ من قان��ون العقوبات رقم  )١١١( 
لس��نة ١٩٦٩  فم��ن ارتك��ب جرمي��ة التحريض 
الطائف��ي اجلديدة يعاقب مرتكبها حتى ولو لم 
ترتكب كأثر من آث��ار اجلرمية، وكذلك فأن اجلرمية 
اجلديدة والعقوب��ة اجلديدة ال عالقة لها بجرائم 
اخرى وردت في قانون العقوبات وقانون مكافحة 
االره��اب فالقانون االول يعاقب ف��ي املادة )١٨٥(  
التش��جيع على ارت��كاب اجلرائم املاس��ة بأمن 
الدولة اخلارجية امل��ادة )١٩٥( إثارة حرب طائفية 
واملادة  )٢٠٠( جرمية تس��ويد طبق��ة اجتماعية 
وجرمية اث��ارة النعرات املذهبي��ة او الطائفية او 
الن��زاع بن الطرائف واالجناس و)٢٠٢( اهانة فئة 
من الس��كان واملادة )٣٧٢( جرائم متس الش��عور 
الديني كاالعتداء على معتقد الحد الطوائف او 
شعائر طائفة دينية او بناء معد لشعائر طائفة 
او اهانة رمزا موضع تقديس او متجيد لدى طائفة 
ديني��ة وغي��ر ذلك كذل��ك فأن قان��ون مكافحة 
االرهاب رقم )١٣(  لس��نة ٢٠١٥ للتحريض على 

اإلرهاب.
وكم كنا ونتمنى ان يكون القانون اجلديد باسم 
مكافح��ة التط��رف والغلو اس��وة بتس��ميات 
الدول االخرى والن ذلك ينطبق على حقيقة هذا 

القانون.

من أجل قانون تجريم 
التحريض الطائفي
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ثوبه��ا ولغته��ا القدمي��ة املعروفة عنها 
مندون جتديد او ابتكار . وبذا تنهض جتربة 
ميليشيا الثقافة بعدها استجابة جيل 
جديد منا وترعرع في رحم البؤس العراقي 
منذ 2005 وحل��د اآلن ..وألنها كذلك فقد 

استحقت ان تكون الدماء اجلديدة وبأنها 
منجزات جيل جديد استجاب للتحوالت 
اجلديدة . بأداءات اسلوبية ولغوية جديدة 

تتناسب وتلك التحوالت . 
وسنس��تعير التعري��ف ال��ذي توصل��ت 
اليه س��وزان برنار من خالل بحثها القيم 
املع��روف )قصي��دة النثر م��ن بودلير الى 
ايامن��ا ( يخ��ص قصي��دة النث��ر بعدها) 
قطع��ة نث��ر موجزة مب��ا في��ه الكفاية ، 
موح��دة مضغوطة كقطعة م��ن بلور ، 
خل��ق حر ، ليس له م��ن ضرورة غير رغبة 
املؤلف ف��ي البناء خارجاً ع��ن كل حتديد 
وش��يء مضط��رب ايحاءات��ه النهائية ( 
وسنس��تضيء بهذا التعريف او التصور 
ال��ذي الزم كل اجلهود التي بذلت إلضفاء 
موجه��ات جدي��دة س��واء عل��ى صعيد 
قصي��دة النثر الفرنس��ية او األميريكية 
وجميعه��ا تصب في احلفاظ على جوهر 

املكونات اإلجناسية لقصيدة النثر .
لذا ف��إن نصوص اجملموعة م��دار البحث 
تتحرك ف��ي فضاء التعريف اآلنف الذكر 
اذ كتبت نثراً بهاجس شعري اعتمد بنية 
اجملاز --العقلي من��ه حتديداً -- للتخلص 
واس��تهالكية  اللغ��ة  براجماتي��ة  م��ن 
معانيها السطحية وترحيلها الى فعل 
بالغ��ي يحافظ عل��ى االيق��اع الداخلي 
للنص م��ن جهة وتخلي��ق معان جديدة 
تس��مح بتأويله��ا والوصول ال��ى املغزى 
ال��ذي تختص ب��ه كل ق��راءة منف��ردة . 
وتب��دت حركية اجملاز من��ذ العتبة األولى 
للمجموعة وه��و عنوانه��ا املثبت على 
الغالف ، وهو)احلرب دموعها خشنة( فهذه 
اجلمل��ة اخلبرية تضمر فعال اس��ند لغير 
القائ��م به أصال ، فالبكاء فعل انس��اني 
وق��د اس��نده الش��اعر للح��رب ليبراها 
من  كل مايلحق باالنس��ان م��ن جرائها 
. وليك��ون مدلوال هذا الفعل--- مأس��اة 
احل��رب -- ه��و فع��ل مضمر ق��ام به آخر 
وهو اإلنس��ان بصرف النظر عن شرعيته 
وقصديت��ه ، ولعل هذا اجمل��از العقلي قد 
خلق بنية األنسنة لتقريب املعنى ومنح 
املتلقي فرصة التماهي مع مولدات هذا 
اجملاز من فضاءات داللية وصور تبتعد عن 
االدراك املباش��ر بقدر ماتقترب من وضع 
لغ��وي او فعلي يعيش��ه املتلقي وتعرف 
عليه اال انه يش��هد تدوي��را ملفردات اجملاز 
املرجعي��ة إلع��ادة صياغته��ا مب��ا يحقق 
وضع��اً غي��ر مأل��وٍف يكتس��ب جمالية 
تسم النص النثري بحرية متسعة باجتاه 

تخليق معان جدي��دة لم يألفها املتلقي 
قب��ال  واذ تش��كل مفردة احل��رب مرجعاً 
عاش��ه املتلقي بكل دالالته��ا فإنه قد مت 
تدويرها/ إعادة انتاجها لتكتس��ب صفة 
انس��انية ته��رق دموعاً خش��نة /كبيرة 
احلج��م لتك��ون داال حلج��م االنتهاكات 
التي تقترف بحق اإلنسان مع اإلشارة -- 
داللياً مضم��راً -- بأن احلرب ذاتها كفعل 
خ��ارج ع��ن س��ياقها ك��ذات محزون��ة.

وتس��تمر حركية اجملاز في نشر هيمنتها 
على موجهات نص��وص اجملموعة لتغدو 

آلي��ة بالغية ليس على مس��توى تخليق 
الصورة املس��تقلة فقط وامنا لتش��كل 
بنية كلية لتجاوز االستعمال البرجماتي 
للغة الى بث خطاب جمالي مضمرا حتت 
سطح املعطى املرجعي ليتم تدوير هذه 
املعطيات واملفردات التي يضج بها اليوم 
العراق��ي -- املفخخات/القبور/ العبوات/

الكامت/ األمهات / اآلباء/األبناء/ الش��هداء 
--- وس��واها من املفردات املكونة للواقع 
والراكزة في الذاكرة اجلمعية ، فنقرأ في 

نص )براءة الكفن ( :--    

     ) جندي يقع بأنامله في احلرب
        يتجنب القتال املفزع

      لكي ال ميوت 
          كعلبةبالس��تيكية تدحرجه��ا 

الريح.......... النص ص 20(
 فالنص يثبت معنى يراد منه الكش��ف 
عن موقف اجلن��ود من احلرب بعدها فعال 
إقصائيا للوجود البشري . اليرغب اجلنود 
في ممارس��ته ألنه في اآلخر س��يتركهم 
مهمل��ن تلعب ف��ي أجس��ادهم الريح 
كعلب بالس��تيكية من دون روح . أو كما 
في املقط��ع التالي من ن��ص ) محاوالت 

لطحن فوهات صدري( :--
    ) أيها املوت

 الب��اب يخنق ضفي��رة الصواريخ اذ ترعد  
الظم دموعي خيطاً

  يتدلى من خاصرة العصف
  يا أيتها النسوة

  ك��ن عواق��را كيم��ا ترض��ع القناب��ل 
شفاههم ...... النص ص 84(

 فالنص��وص هذه وس��واها تعترض على 
احل��رب وتكش��ف عن كونه��ا وريثة ذلك 
الوج��ع العراقي الذي كرس��ته س��نوات 

احلروب السابقة والالحقة .
وفي الوقت الذي ش��كلت في��ه حركية 
اجمل��از أث��راً فاع��ال ف��ي التش��كل اجلديد 
واكتس��ابها ش��عرية تس��تبطن  للغة 
الظواهر امللموسةفي الواقع اليومي فإن 
النصوص ف��ي بعض صورها الش��عرية 
ق��د اتخذت وضعاً فوق واقعي/ س��ريالي 
يتناس��ب وحجم مفردات اخلراب اليومي 

الذي يعيشه الفرد العراقي .
لق��د توزع��ت نص��وص اجملموع��ة بنائياً 
على منط كتابة قصي��دة النثر العاملية ، 
الفرنسي ذو البناء الذي يعتمد االسطر 
واألميريكي ال��ذي يعتم��د الفقرة .وفي 
كال النمطن فإن النصوص قد حافظت 
والعضوية  املوضوعي��ة  عل��ى وحدته��ا 
ومتاس��كها الداللي وداخلياً فقد متكنت 
م��ن تخلي��ق اإليق��اع الداخل��ي بفع��ل 

مهيمنة اجملاز البالغي .
لقد متكن��ت مجموعة )احل��رب دموعها 
خشنة ( للش��اعر أحمد ضياء من طرح 
جتربة نصوصه��ا املتماهية مع مخرجات 
وتأثي��ث  العراق��ي  الواق��ع  ومعطي��ات 
خطابها املعرفي واجلمالي على وفق إعادة 
تدوير ظواهر الواقع بإجتاه انتاج واقع آخر 
يكشف عن جماليات القبح في عوامل 

انتهاك الشخصية العراقية .

عبد علي حسن
      

 *  بعد صدور ديوانه التجريبي األول )مملكة 
العظام ( عن دار الصواف عام 2016 يصدر 
الشاعر أحمد ضياء عمله الشعري الثاني 
) احلرب دموعها خش��نة( عن دار االنتشار 
العرب��ي /بيروت / طبع��ة اولى/2017. وهو 
حصيل��ة جتربة من��ت في رح��م معطيات 
الواق��ع العراق��ي وتفاعلت م��ع اكراهات 
احل��رب التي عدت تهديداً مباش��راً وقاهراً 
للوجود االنس��اني ف��ي كل امتدادات األثر 
اإلرجاع��ي للفرد واجملتمع على حد س��واء 
. وعل��ى الرغ��م من ان نص��وص اجملموعة 
كان ق��د رافقها نش��اط أدائي في أمكنة 
مقترحة ع��دت حاضن��ة مكانية حفزت 
الش��اعر وزم��الءه اآلخري��ن املنضوين في 
مش��روعهم الش��عري املميز)ميليش��يا 
الثقافة ( اال انه م��ن املمكن التفاعل مع 
هذه النصوص س��يما وانها -- خاصة في 
تل��ك االداءات التي ش��هدتها األمكنة -- 
قد تضمنت اش��ارات مرجعي��ة حتيل الى 
الفضاء املكاني فاس��حة اجمل��ال إلحاالت 
داللي��ة متن��ح تل��ك النص��وص فنيته��ا 

الزمكانية مجتمعة .
وألن نص��وص اجملموعة تنتم��ي في بنائها 
االجناس��ي الى قصي��دة النث��ر فإننا في 
قراءتنا س��نلجأ ال��ى تقصي ق��درة هذه 
النص��وص عل��ى احلركة ضم��ن الفضاء 
االجناس��ي لقصي��دة النث��ر اوال ولنب��ن 
م��دى امكانيتها الفني��ة لتثبيت املعاني 
على وفق اآلليات الش��عرية املتوسلة بها 
لتقدمي نص��وص احتفظت باس��تقاللها 
األدائي واملتجاوز ملا يطرح من جتارب شاءت 
ان تبقى في س��ياقها االسلوبي واللغوي 
املعروف عنها دون تقدمي كشوفات شعرية 
جدي��دة هي ايض��ا بحاجة الى اس��اليب 
ولغة جدي��دة متجاوزة ملرجعيتها الذاتية 
واملوضوعية ، أشير الى ذلك ليقينيتي بأن 
ديوان الشاعر احمد ضياء اجلديد وكذلك 
الدواوين األخرى الت��ي أصدرها بعض من 
شعراء ) ميليش��يا الثقافة ( تعد الدماء 
اجلدي��دة ف��ي جس��م الش��عر العراق��ي 
وس��تمده بالعديد من عوام��ل الدميومة 
والتأثي��ر ف��ي مجم��ل املش��هد الثقافي 
العراقي . على ان ذلك اليعني اقصاء وعدم 
فاعلية بعض التجارب من أجيال سابقة 
في التماهي مع معطيات الواقع العراقي 
ولكنه��ا -- التج��ارب -- ظلت متلبس��ة 

حركية المجاز وتدوير المرجع في )الحرب دموعها خشنة(

غالف اجملموعة الشعرية

دراسة

ألن نصوص المجموعة تنتمي في 
بنائها االجناسي الى قصيدة النثر 

فإننا في قراءتنا سنلجأ الى تقصي 
قدرة هذه النصوص على الحركة 
ضمن الفضاء االجناسي لقصيدة 
النثر اوال ولنبين مدى امكانيتها 

الفنية لتثبيت المعاني على 
وفق اآلليات الشعرية المتوسلة 

بها لتقديم نصوص احتفظت 
باستقاللها األدائي والمتجاوز لما 

يطرح من تجارب شاءت ان تبقى 
في سياقها االسلوبي واللغوي 

المعروف عنها دون تقديم 
كشوفات شعرية جديدة

عبد علي حسن

وكذل��ك أفص��ح عنها حن ت��رك راحة 
ركابه أوائل الثمانينيات ملا شاهد البارودَ 
قم��راً وال��دَم شمس��اً واملش��انَق جنوماً 
متناثرة في سماوات العراق مع اخلطوات 
االول��ى لتس��ّنم ص��دام منص��َب اجلالد 

األول.
وأيضا، ال أبتغي هنا، أن أحتدث عن ابياته 
املدّوية التي اش��تهرت أوائل الستينيات 
في رّد فعل ش��عبي ضد مبدأ »عفا اهلل 
عما سلف«، هذا املبدأ الذي كان »رميونت« 
الزعيم آن��ذاك، نعم ال أحت��دث عنها ألّن 
القصيدة لم تكتب عن الثورة اجمليدة في 
14 مت��وز وما بعد اندالعها بل هي خطاب 
موجه للفريق بكر صدقي عام 1936 ابان 
انقالبه الذي اتخذ منه جواهرّينا إس��ما 

جلريدته االثيرة عهد ذاك:
فضّيق احلبل واشدد من خناقهم

فرمبا كان في إرخائه ضرر
وال تقل تِرٌة تبقى حزازتُها

فهم على أي حال كنت قد ُوتروا
تصّور األمر معكوساً وخذ مثال

مما يجرونه لو انهم نُصروا
واهلل أل قتيَد »زيد« بإسم »زائدة«

والصطلى »عامر« واملبتغى »عمر«
والقصي��دة اس��مها »حت��رك اللح��د« 

ومستهلها:
ِكلوا الى الغيب ما يأتي به القدرُ

واستقبلوا يومكم بالعزم وابتدروا
نعم، ال اريد أن أحتدث عما ذكرُت، ولكن 
مبتغ��اي أن احتّدَث ع��ن اجلواهري املتنبي 

عندما قال عصماءه:
طالت - ولو قصرت يُد االعمار-

لرمْت سواك، عظمَت من مختارِ
وفي أتونها أضاف:

ذُعر اجلنوب فقيل: كيُد خوارج

وشكا الشمال فقيل: صنُع جوارِ
وتنابز الوسُط املدّل فلم يدع

بعٌض لبعض ظنًة لفخار
ودعا فريٌق أن تسودَ عدالة
فُرموا بكل شنيعٍة وشنار

إنه��ا قصي��دة كتبه��ا اجلواه��ري رثاًء 
للزعي��م االول »أبو التمن« في أربعينيته 
أوائ��ل ع��ام 1945، ولقد تنب��أ اجلواهري، 
والقول هذا ال أقوله على ما يس��ري االن 
فق��ط، ب��ل من��ذ انتفاضة ش��عبنا عام 

.1991
نعم لقد تنّبأَت سيدي أبا فرات، وكانت 
لقول��ك وش��عرك مصاديق عل��ى أواننا 
وأمس��نا وغدن��ا املديد الكبي��ر، ويصدق 

القول اذا قلنا:
- أنت اجلواهري وأنت املتنبي.

بقلم: ابراهيم الخياط
 

ال أبتغ��ي هن��ا، أن أحتدث ع��ن اجلواهري 
وعالقت��ه باملتنب��ي، فه��ذا احلدي��ث ميكن 
أن أختص��ره بالق��ول أن الش��عر العرب��ي 
برّمته هو أدمي شاس��ع يشمخ فيه جبالن 
هم��ا املتنبي واجلواهري، وم��ا بينهما تالل 

ومرتفعات وفي أجنع األحوال هضاب.
كم��ا ال ابتغ��ي أن أحت��دث ع��ن نب��وءة 
اجلواهري من استشراف وتوقع ومحتمالت 
ق��د أفص��ح عنها ح��ن ترك دجل��ة اخلير 
أوائل الس��تينيات وكأنه أو أنه قرأ اللوحة 
السياس��ية بعينيه الشاعريتن فشاهد 
في االفق غباراً أسود، وألن الرائد ال يكذب 
أهله فقد أنذر ورحل وبعده اسّودت سماء 

اجلواهريبغداد في شباط من عام 1963.

جالل حسن
  

ال  أحد يسهو
ثمة أصوات قادمة

صمت يتوغل باحلذر
يرتطم بشفاه الهور

مبناقير الطيور املهاجرة
ميتزج بعبق الريش

في هور »الصيكل«.
*****

عيون تزوغ
تسحب الليل من صمته

وبحذر ينظر الصيادون الى  السرب
الطائر يبحث عن محط

أياد تتشنج
هل يفتحون النار؟

 ام يسحبون فخاخ »الدوشة«
لهاث يتطاير كخوف الطائر

لكن سحب احلبل أسرع من  الطلقات
فيموع الصمت في اللحظة الفاصلة

*****

دخان يتالشى
زغب يطير

والترقب يرفع كفه
عيون تتطاير
ال رمش يغفو

وطائر » اخلضيري« ال يحط
وال يبني عشه

يسكنه دفء
والصياد يحلم  برائحة الدهن

على ريش الطائر األخضر
ميتزج لونها في غابات البردي

لكن  األفراخ حتلم باجملئ العام املقبل
محملة  بنفس الروائح

ولكن هذه املرة
أبناء الصيادين الذين كبروا

على سحب احلبل
ينتظرون بفارغ الصبر

*****
 

»الصيكل« منطقة في أهوار العمارة
» الدوشة« نوع من شباك الصيد

»اخلضي��ري« نوع من الطي��ور املهاجرة 
من موسكو الى جنوبي العراق

رائحة الطائر المائي

شعر
اصدار

خبر

ص��در عن دار املأم��ون للترجمة والنش��ر  في 
وزارة الثقافة، العدد الثاني من مجلة املأمون 

االلكترونية لعام 2017.
وتضمن الع��دد مواضيع مهمة وب��ارزة تناول 
كل مفاص��ل الثقافة العراقية، حيث ش��مل 
في باب الدراس��ات موضوع )عذراء س��نجار( 
..اجلمالي��ة املوجعة في الرواية للكاتب جمال 
العتاب��ي وكتاب االستش��راق اخلالصة واآلراء 
ترجمة إميان قاسم، وشملت الدراسات أيضاً 
علي احلديثي في روايت��ن )التجربة الواقعية 
مرتكزاً للنص السردي( للكاتب محمد جبير.

وف��ي باب ملف الس��ينما ش��مل موضوع 
مس��تويات التلقي واإلدراك للفلم بوصفه 
نصاً جمالياً وأيضا امل��رآة وااليدولوجيا في 
الفلم السينمائي الروائي وكذلك شعرية 
الس��رد الس��ينمائي والتركيبات احلكائية 
في الش��كل ألفلمي للكاتب الدكتور طه 
حس��ن الهاش��مي. أم��ا في ب��اب احلوارات 
ش��مل حواراً مع الكاتب دان ب��راون مؤلف 
)رواية ش��يفرة دافينش��ي( ترجمة سفانة 
ط��ارق، وفي باب النصوص تطرق إلى أغنية 
عل��ى أنغام ال��روك ترجمة الدكتور س��عد 

الصاحلي.

بغداد ـ الصباح الجديد:
 

زار الناق���د والروائ��ي راس��م عب��د القادر 
برفق��ة الش��اعر واألدي���ب ع���ادل ال��درة 
ش��عبة البيت الثقافي في حديثة صباح 
ي��وم االثن��ن املص��ادف 24 مت���وز، وج��رى 
احلدي�ث ع��ن احلرك���ة الثقافي�ة واألدبية 
والفني��ة ف��ي مدين��ة حديث�ة وم��ا يقوم 
ب��ه بيت حديث���ة الثقافي من نش��اطات 

ون��دوات حوارية وأمس��ي�ات ش��عري�ة 
تنش��ي�ط  ف��ي  تس��ه�م  مش��تركة 
اجلوان���ب الثقافي�ة املتمي�زة، ودوره في 
اس��تقطاب ورعاي��ة املثقف��ن وتنمية 
قدراته���م، وعل�ى هام���ش اللقاء أكد 
مدير البيت الثقاف�ي به�اء ياسي�ن عبد 
احلليم عل��ى ضرورة التع��اون الثقاف�ي 
املش��ت�رك بي���ن املثقفي���ن واألدب���اء 
والش��عراء ألج���ل دع�م النش��اط�ات 

الثقافي�ة واألدبي�ة.

مجلة المأمون تصدر عددها الثاني لعام 2017

البيت الثقافي في حديثة يحتضن األدباء والشعراء
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في الذكرى الـ 20 لرحيله
)1997 ـ 2017( الجواهري المتنبي
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بغداد - الصباح الجديد:

حتتضن قاع��ات كولبنكيان املهرجان 
للص��ورة   )43( القط��ري  الس��نوي 
النص��ر  ومهرج��ان  الفوتوغرافي��ة 
على داعش في عي��ون الفنانني الذي 
تقيم��ه جمعي��ة كهرمان��ة للفنون 
الع��راق بالتعاون م��ع دائ��رة الفنون 
التش��كيلية، وذل��ك ف��ي الس��اعة 
العاش��رة م��ن صب��اح يوم الس��بت 

املصادف 2017/7/29.
صرح بذلك شبير البلداوي مدير قاعة 
كولبنكيان وقال: سيكون هذا اليوم 
حافالً بالفعاليات والنش��اطات، تبدأ 
الساعة العاش��رة صباحاً باملهرجان 
للص��ورة   )43( القط��ري  الس��نوي 
الفوتوغرافية، والذي يتضمن محاور 
ع��دة منها، محور اخلط��وط، ومحور 
امللون��ة، ومح��ور الص��ورة  الص��ورة 
األسود واألبيض، وبواقع )195( صورة 
فوتوغرافي��ة، فضالً ع��ن )30( صورة 
فوتوغرافي��ة مش��اركة حت��ت محور 

االنتصار على داعش.
جوائ��ز  هنال��ك  البل��داوي:  وأض��اف 
وش��هادات تقديري��ة مت تخصيصها 
للص��ور الفائزة م��ن كل محور، يتم 
الفائزين املش��اركني،  توزيعها عل��ى 
والذي��ن ه��م م��ن كل األعم��ار، ومن 
أجي��ال عدة )ال��رواد والش��باب( وكال 

اجلنسني. 
وتابع مدير قاعة كولبنكيان: سيكون 
هنالك افتتاح ملهرجان آخر الس��اعة 
تقيم��ه  صباح��اً،  عش��رة  احلادي��ة 
/العراق  جمعي��ة كهرمانة للفن��ون 
حتت عن��وان )النصر عل��ى داعش في 
عيون الفنانني(، والتي مقرها باريس، 
واملتضم��ن محوري��ن، األول امللص��ق 
التعب��وي والذي يوث��ق االنتصار على 
داعش، واحملور الثان��ي اللوحة الفنية 
والعمل النحتي، وبواقع )40( ملصق 

و)20( لوحة فنية وعمل نحتي.
وأشار البلداوي إلى: إن املشاركني في 
محور امللصق يتنافسون على جائزة 
)تذك��رة س��فر إلى باري��س( تقدمها 
اجلمعية، بعد إع��الن جلنة التحكيم 
الت��ي تض��م أعض��اء م��ن باري��س، 
واألرجنتني، اس��م العمل الفائز، وان 
األعم��ال كافة قد أرس��لت إلى جلنة 
مب��ادرة مالك  التحكي��م، موضح��اً 
جمي��ل مديرة اجلمعي��ة، بتخصيص 
جائ��زة مماثل��ة للمص��ور الفائ��ز في 
املع��رض الفوتوغراف��ي، وال��ذي يدور 

موضوعه النصر على داعش.

ويذك��ر ان القاع��ة املتحف س��ميت 
باس��م )كولبنكي��ان(، نس��بة إل��ى 
املواطن األرميني األميركي الذي تبرع 
مببلغ لتش��ييد املتحف، متعاوناً مع 
الدولة، ش��أنها شأن ملعب الشعب 
الدول��ي، وفي أوائل ع��ام 1959، بدأت 
أمان��ة العاصمة في بغداد بإنش��اء 
مبنى يتوس��ط قلب املدينة، وحتديًدا 

في الباب الشرقي.
 وش��هد ع��ام 1960 تأس��يس النواة 
للف��ن  الوطن��ي  للمتح��ف  األول��ى 
احلدي��ث من قب��ل مديري��ة املعارض 
الفنية في وزارة اإلرش��اد، مببادرة من 

الفنان الراحل نوري الراوي، حيث أقنع 
الوزي��ر بش��راء أول مجموعة لوحات 
من الفنانني ال��رواد، من بينهم جواد 
سليم، وسعاد سليم، ونزيهة سليم، 
وعطا صبري، وفائق حس��ن، وعيسى 
س��عيد،  آل  حس��ن  وش��اكر  حن��ا، 

وإسماعيل الشيخلي، وآخرون. 
واس��تمر ال��راوي يب��ذل كل جه��وده 
الش��خصية للحص��ول على منحة 
عاملي��ة، وبعد مراس��لته حصل على 
منح��ة م��ن مؤسس��ة كولبنكيان 
العاملية ومقرها لشبونة / البرتغال، 
للف��ن  الوطن��ي  املتح��ف  لبن��اء 

احلديث«كولبنكي��ان »، ليفتتح بعد 
ذلك، ويكون هو أول مدير للمتحف.

وح��ني انتهى البن��اء ف��ي أواخر عام 
1961، أصب��ح فيم��ا بع��د )مرك��زًا 
للفن��ون(، كم��ا كان مرس��وًما له أن 
يكون، ودشنت بناية املتحف )رسمًيا( 
في عام 1962، بافتتاح »معرض الفن 
العراقي » الذي أقيم مبناسبة الذكرى 

الرابعة لثورة الرابع عشر من متوز.
ويضم املتحف أربع قاعات خصصت 
كبراها ملتحف الفن العراقي الدائم، 
الذي يضم النماذج اخملتارة من أعمال 
الفنانني العراقيني في حقول الفنون 

التشكيلية.
   ول��م يقتص��ر املتحف عل��ى إقامة 
املعارض التش��كيلية، بل تعدى ذلك 
إل��ى صيانة األعمال الفني��ة، وإعداد 
أمسيات أس��بوعية، وندوات ثقافية 

استمرت طيلة العقد السبعيني.
ال��راوي  اقت��رح   ،1971 ع��ام  وف��ي   
التش��كيلي(  )األرش��يف  تأس��يس 
الذي يوثق كل ما ينشر من متابعات 
صحافي��ة، ومقاالت نقدي��ة، وغيرها 
في الفن التشكيلي. وهكذا أدخلت 
بعده��ا أجه��زة اإلن��ارة، وتخصيص 
مخزن لألعمال الفنية التي تقتنيها 
الدولة من الفنان��ني، وبدأت املعارض 
الدولية تتبادل ما بني العراق، واخلارج 
م��ن خ��الل إدارة املتح��ف مباش��رة، 
وبدعم م��ن وزارة الثقاف��ة والفنون، 
فضالً عن تنظيم أس��ابيع وأيام لرواد 
الف��ن العراق��ي، ودع��وة فنان��ني من 
واألجان��ب إلقامة معارضهم  العرب 

الشخصية.
وواصل املتحف نشاطه الفني، حتى 
الظروف  التس��عيني، حي��ث  العقد 
السياسية واحلصار، وانحسر نشاطه 
كثيرا في ذلك الوقت ليتوقف نهائًيا 
ع��ام 2003. وم��ن ث��م ع��ادت قاع��ة 
)كولبنكی��ان( للفنون التش��كیلیة، 
وس��ط بغ��داد، لتتنفس الف��ن بعد 
ان نث��رت غب��ار الغیاب ال��ذي طالها 
الكث��ر م��ن 25 عاًما حي��ث افتتحت 
وزارة الثقاف��ة قاعة النص��ر التي ما 
زالت الذاكرة حتتفظ باس��مها االول: 
)كولبنكی��ان( للف��ن احلدیث التابعة 
لدائرة الفنون التشكیلیة، بعد خراب 
دام نحو ربع قرن، وبعد اجراء عملیات 
صیان��ة لبنایتها ف��ي محاولة لعودة 
النشاط التش��كیلي الیها، وتكللت 
ومس��احتها  لرونقها،  باس��تعادتها 
الواس��عة التي جعلته��ا ثامن قاعة 
في العالم، وقد حضر االفتتاح جمع 

من الفنانین واالعالمیین.

  »النصر على داعش في عيون الفنانين » 

المهرجان القطري 43 للصورة الفوتوغرافية على قاعة كولبنكيان

جانب من املهرجان

شريط ملون
فريق بحثي ينجح في

زراعة »البروكلي« في كربالء 
متكن فريق بحثي ف��ي كلية زراعة جامعة »كربالء »من 
زراعة محصول نبات »البروكلي« ألول مرة في احملافظة.

وقال رئيس الفري��ق البحثي في جامعة كربالء الدكتور 
مه��دي عب��د العزي��ز: ان الفري��ق متكن م��ن زراعة نبات 
البروكلي، الذي يتميز بقيمته الغذائية اجليدة، واحتوائه 
على نس��بة عالي��ة من االنتيتوكس��يد املضاد ألمراض 

السرطان.
واض��اف الدكتور عبد العزي��ز: ان خبراء التغذية في دول 
العال��م اختاروا نب��ات البروكلي أحد أه��م 10 أغذية ملا 
ل��ه من فوائد طبية وصحية، كونه يحتوي على نس��بة 
عالية من املركبات مضادة لألكس��دة مما يحد من خطر 
اإلصابة بالس��رطان، فضالً عن احتوائه على العديد من 

الفيتامينات واإلنزميات.                          

ندوة ثقافية »المراهقة وأخطار الوشم«
أقام البيت الثقافي في الش��علة وبالتعاون مع منتدى 
ش��باب الشعلة، ندوة ثقافية بعنوان »املراهقة وأخطار 
الوشم«، استضاف فيها مديرة مؤسسة شمس بغداد 
الطبية بلقيس الزاملي، وبحضور مدير منتدى ش��باب 
الش��علة الش��يخ حميد التميمي، ومحمد عبد الرضا 
الغ��راوي املس��ؤول اإلعالم��ي باملؤسس��ة القرآنية في 
بغداد الكرخ، وممثلون عن كل من دائرة بلدية الش��علة، 

والشرطة اجملتمعية.
واس��تهلت الن��دوة بق��راءة س��ورة الفاحتة عل��ى أرواح 
ش��هداء الع��راق، وألق��ت بلقي��س الزامل��ي محاضرة 
تطرق��ت فيه��ا إلى بداي��ات اس��تعمال الوش��م على 
مس��توى العالم بوصفه م��ن الفنون التراثي��ة، وصوالً 
إلى اس��تعماله في العراق، مش��يرة إل��ى األبعاد واآلثار 
الصحية، واالجتماعية، واألخالقية للوشم، سيما بعد 
التغيير الكبير الذي طرأ على أساليب ودوافع استعماله 
وسط اجملتمع العراقي، وحتديداً في فترة ما بعد سقوط 
النظام السابق، كنتيجة طبيعية لالنفتاح الكبير على 

ثقافات ومفاهيم الغرب.
 وع��دت الزاملي فئة املراهق��ني الضحية األكبر ملا ترتب 
على هذا االنفتاح من آثار س��لبية في الغالب، محملة 
أس��ر تلك الشريحة اجلزء األكبر من املسؤولية عن رواج 
وانتش��ار العديد م��ن الظواهر الس��لبية بني املراهقني، 

بسبب ضعف دورها التربوي.

إعادة آثار عراقية مهربة إلى فرنسا
ص��رح وكي��ل وزارة الثقاف��ة لش��ؤون الس��ياحة واآلثار 
قيس حس��ني رش��يد، بأن الوزارة جنحت باس��تعادة 24 
قطع��ة أثري��ة مهمة، كان��ت قد هربت م��ن العراق في 
أزمان س��ابقة، ووصلت للبيع في إحدى مزادات فرنسا، 
وهي عبارة عن أختام اسطوانية كانت بحوزة مواطنني 

بريطانيني.
وأض��اف رش��يد: أن محكمة باريس اجلنائي��ة، كانت قد 
رفضت طل��ب العراق بإعادة آثاره تل��ك، وأصدرت قرارها 
بالرف��ض ع��ام 2013، أال أن إصرارن��ا على طل��ب العراق 
املش��روع، وتقدمي كل األدل��ة والقرائن التي تثبت أحقية 
الع��راق بها، وبأنها جزء من موروثه الذي يتعرض للنهب 
والسرقة بسبب أحداث احلروب واإلرهاب، جعل احملكمة 
تعي��د النظ��ر بقرارها لتص��در أمرها بإعادة ه��ذه اآلثار 

املهمة إلى موطنها األصلي.
وبهذه املناسبة شكر الوكيل جهود سفارتنا في باريس، 
وقسم استرداد اآلثار في هيئة اآلثار، وكل اخليرين الذين 

يقفون معنا في قضية حماية آثارنا.

كان تواج��د املس��يحيني في 
مناط��ق كثي��رة من��ذ القرن 
ق��رى  وف��ي  األول،  املي��الدي 
كثي��رة ف��ي بغ��داد احلالي��ة، 
منذ ان دخلت املسيحية بالد 
الرافدين، وظهرت احلاجة الى 
)االبرش��يات(  واملط��ران الذي 
يرأس االس��اقفة والس��لطة 
العلي��ا في ش��خص الرئيس 
االعل��ى االب اجلاثلي��ق، والتي 
عرفت باسم كنيسة املشرق، 
واتخ��ذ اجلاثلي��ق م��ن مدينة 
املدائن او سلمان پاك عاصمة 
الدولة الساسانية في جنوبي 
بغداد، مركزا لكرسيه، وكانت 
تس��مى ايضا كنيسة فارس، 
او كنيسة النسطورية، النها 
تبنت املذهب املسيحي الذي 
نش��ره البطريرك »نسطور«، 
املوج��ودة في  القرى  وكان��ت 
االراض��ي التي تول��ى املنصور 
بناء بغداد عليها، او بجانبها، 
كقرى درت��ا، وس��ونايا، وبراثا، 
والتي كانت ضمن الس��لطة 
الروحي��ة الديني��ة للجاثليق 
الت��ي  املدائ��ن،  ف��ي  املقي��م 
كانت مركز اجلثالقة، بطارقة 
املدائن،  املش��رق في  كنيسة 
وكان اول جاثلي��ق ق��دم ال��ى 
بغ��داد بعد بنائها وس��كنها 
ه��و طيثماوس االول عام ١٦٣ 
هجري��ة اي قبل مضي مدة ال 
تزيد على ١٥ سنة من بنائها 
في زم��ن اخلليف��ة املهدي بن 

ابي جعفر املنصور.
وحيث ان املسيحيني يسكنون 
الت��ي قامت  االرج��اء  ش��تى 
عليه��ا بغ��داد، ولك��ن كانت 
هنالك  منطقة يطلق عليها 
من دون سواها باسم قطيعة 

النصارى، وموقعه��ا بني نهر 
الدج��اج، ونه��ر طاب��ق ف��ي 
اجلنوب الغرب��ي من بغداد، أي 
فوق اجلزء اجلنوبي من منطقة 
الش��اجلية احلالية، ممتدة الى 
الغرب، ويقال انها كانت هبة 
من املنصور ملسيحيي بغداد، 
او ان اسمها هذا بسبب جتمع 
املسيحيني فيها، وقد تكلموا 
ف��ي س��بب تول��ي املنص��ور 
وهل  للمسيحني،  اقتطاعها 
كان تعويض��ا ع��ن االراض��ي 
التي أخذه��ا املنصور منهم، 
او ان كان وراء ذل��ك اس��باب 

سياسية وامنية.
واذا كانت منطقة مسيحيي 
بغ��داد ف��ي غ��رب بغ��داد اي 
الكرخ، فأنهم اتتقلوا ش��يئا 
فش��يئا الى ش��رق بغداد اي 
محل��ة  وكان��ت  الرصاف��ة، 
الش��مال  ف��ي  الشماس��ية 
الشرقي من بغداد اكثر اماكن 
بغداد سكنا من املسيحيني، 
املقاب��ل  اجل��زء  ف��ي  وه��ي 
للحربية، او الكاظمية، ومتتد 
من النهر شرقا، بحيث تضم 
محلة هيبة خات��ون، ومحلة 
راغب��ة خات��ون، اي منطق��ة 
والشماس��ية  الصلي��خ، 
احلالية، ف��ي منطقة فاصلة 
بني االعظمية في ش��مالها، 
والكس��رة  غربه��ا،  ودجل��ة 
جنوبها، اما شرقا فتمتد الى 
مس��افات بعي��دة، وكان نهر 
الفض��ل الذي يتفرع من  نهر 
اخلال��ص، يروي الشماس��ية، 
ويص��ب ف��ي دجلة عن��د باب 
س��ماه  حت��ى  الشماس��ية، 
البع��ض نه��ر الشماس��ية، 
وكان فيها دي��ر درمالس قرب 

دار احم��د ب��ن بوي��ه، املل��ك 
البويه��ي في احس��ن موقع، 
كثي��ر البس��اتني واألش��جار، 
وه��و كبي��ر، آه��ل برهبان��ه، 
واملتبتلني فيه،  وقساوس��ته، 
ويحتفلون بعيد هذا الدير في 
يوم االحد من الصوم الكبير،

وكذلك يوجد في الشماسية 
دير س��مالو على نهر املهدي، 
واش��جار  بس��اتني  وحول��ه 
العمارة  وكان حس��ن  ونخل، 
آهل مبن يطرقه، ومبن فيه من 
رهبان��ه، وفيه عي��د الفصح 
ببغ��داد، وال يبقى مس��يحي 
اال حض��ره وتق��رب في��ه، وال 
من اه��ل الط��رب واللهو من 
املس��لمني، اال قص��ده للتنزه 
فيه، وهو احد متنزهات بغداد 

املشهورة وقال فيه الشاعر:
ولرب يوما في سمالو

فيه السرور وغيبت احزانه
فأم��رت س��اقينا وقل��ت ل��ه 

اسقنا
قد حان وقت شرابنا وأوانه 

واس��م الشماسية منسوب 
الى وظيفة الش��ماس، وهي 
وظيفة كنس��ية تش��ير الى 
ف��ي  القس��يس  مس��اعدة 
ان  او  الديني��ة،  الطق��وس 
عددا من الشماس��ة شيدوا 
دوره��م هن��اك، حت��ى اصبح 
الن��اس يش��يرون ال��ى ه��ذه 
احملل��ة به��ذا االس��م، وه��ذا 
االس��م يش��ير الى ان نسبة 
عالي��ة م��ن س��كانها كانت 
مس��يحية، ويظهر ان الدولة 
العباسية كلما أسرت بعض 
املسيحيني في حروبها كانت 
تنزلهم فى الشماسية، كما 
فع��ل اخلليف��ة الرش��يد عام 

١٦٣ ه��ج، اذ اس��كن بع��ض 
االس��رى من اهل سمالو في 
الشماسية، وكما فعل قبله 
والده املهدي حيث انزل الروم 
في ش��رف باب الشماس��ية، 
وبنى لهم بيعة، وديرا، وكانت  
ه��ذه احملل��ة مش��هورة بهذا 
االس��م النصران��ي منذ صدر 
العه��د العباس��ي، ولطي��ب 
هوائه��ا ومجاورته���ا لنه��ر 
دجل��ة، دفع��ت مع��ز الدولة 
لبن��اء دار مني��ف، بن��اًء على 

نصيحة األطباء.
 وم��ن اش��هر طرقه��ا طريق 
يقس��مها  ال��ذي  الب��ردان 
الى قس��مني، وحي��ث كانت 
بش��ارع  تتصل  الشماس��ية 
املي��دان وال��ى س��وق الثالثاء، 
وكان فيها س��وق الوزير خالد 
البرمكي، وقصر ابنه املسمى 
قص��ر الطني، وقد اس��تطاب 
ف��ي  الس��كنى  البرامك��ة 
الشماس��ية، وكان��ت فيه��ا 
محلة س��مالو،  وقريبا منها 
دار الروم نس��بة الى االس��رى 
الروم، وش��يد فيه��ا اجلثالقة 
دورا كثي��رة، فيه��ا وحّل فيها 
الكثير من البطارقة، واستمر 
ف��ي  والس��كنى  العم��ران 
الشماس��ية حت��ى س��قوط 
بغداد، اذ يذكر ابن الطقطقي 
في كتابه الفخ��ري مداهمة 
وق��د  للشماس��ية،  اخل��راب 
الشماس��ية ومنذ  بع��د  بدأ 
قرون س��ابقة، وف��ي منطقة 
الرصاف��ة أيض��ا، محلة عقد 
النص��ارى، الت��ي ظهرت قبل 
خ��راب الشماس��ية بكثي��ر، 
ولك��ن ظهورها بع��د ظهور 

الشماسية .

محلة الشماسية للمسيحيين البغداديين
بعد المدائن وقطيعة المنصور

طارق حرب
تراثيات

نيويورك ـ وكاالت: 
الهواتف الذكية تفقدنا القدرة على 
التركي��ز ومتنحنا أداًء س��يًئا إدراكيًّا 
ومعرفيًّ��ا، هذا ما كش��فته دراس��ة 
أميركي��ة جدي��دة ع��ن تأثي��ر وجود 
الهوات��ف احملمولة في نط��اق قريب 

من األشخاص.
وكشف باحثون في جامعة تكساس 
أن وج��ود الهوات��ف الذكي��ة بجوار 
الشخص يؤثر كثيرًا في قدرته على 

التركيز واإلدراك حتى في حالة عدم 
اس��تخدامه له��ا، جمل��رد وجودها في 
نط��اق قريب منه، حس��ب ما نش��ر 

موقع "ميديكال نيوز توداي".
وأجرى الباحثون الدراس��ة على نحو 
800 ش��خص ُطل��ب منه��م القيام 
املعرفي��ة  امله��ام  م��ن  مبجموع��ة 
وسلس��لة من االختبارات احلسابية 
لقياس قدرتهم على التركيز في ظل 
وج��ود هواتفهم الذكي��ة بجوارهم 

في بع��ض التجارب وم��ن دونها في 
جتارب أخرى.

كان��ت  الذي��ن  املش��اركون  وحق��ق 
هواتفه��م ف��ي غرف��ة أخ��رى أثناء 
االختبار أداء أفضل بكثير من أولئك 
الذي��ن كان��ت هواتفه��م بجوارهم 
على املكتب أو ف��ي جيبهم.وتوصل 
الباحثون إل��ى أن وجود هذه األجهزة 
يقل��ل القدرة اإلدراكية لألش��خاص 

في اجلوار.

بانكوك ـ وكاالت: 
جتم��ع املئ��ات م��ن رجال ونس��اء 
البحرية امللكية وطلبة ومشاهير 
ف��ي مرك��ز حماي��ة الس��الحف 
البحرية في تشونبوري على بعد 
نحو 75 كيلومترا جنوب ش��رقي 
العاصم��ة التايالندي��ة، بانكوك، 
إلطالق 1066 سلحفاة إلى البحر 
في إطار االحتف��االت بعيد ميالد 
امللك اجلديد ماها فاجيرالوجنكورن، 

الذي يحل هذا األس��بوع. ويعتقد 
البوذي��ون ف��ي تايالن��د أن إط��الق 
حيوانات من األس��ر وسيلة جللب 

احلظ السعيد.
واختير الرق��م 1066 ليرمز الرقم 
العاش��ر،  رام��ا  املل��ك  إل��ى   10
وه��و االس��م املع��روف ب��ه امللك 
فاجيرالوجنكورن، فيما يزيد الرقم 
66 بع��ام ع��ن عمر املل��ك لتمني 

طول العمر له.

التايالندي��ة،  املمثل��ة  وقال��ت 
اتيتش��انان سريس��يفوك، وه��ي 
البيئ��ة: »احل��دث  مدافع��ة ع��ن 
إط��الق  ه��و  الي��وم  الرئيس��ي 
السالحف وهي رمز لطول العمر 

أيضا«.
وأعلن��ت احلكوم��ة العس��كرية 
ف��ي تايالند يوم عي��د ميالد امللك، 
املواف��ق 28 يولي��و، عطل��ة عامة 

هذا العام.

1066 سلحفاة لالحتفال بعيد ميالد الملكالهواتف الذكية تجعلنا أغبياء

حظك اليـوم

عاموديأفقي
الدف��اع  وزارة  مبن��ى  أس��م   –  1

األميركية.
2 – ضياء – في روزنامة الفلكيني.
3 – مقعد – عكسها بني جبلني.

4 – مطربة عربية – مادة قاتلة.
5 – أداة نصب – اإلس��م األول ملمثلة 

عاملية.
6 – اإلس��م الثاني ملط��رب لبناني – 

جدها في بالل.
 7 – يعاتب – من القواد العس��كريني 

في احلرب العاملية.
8 – قائد مغولي – تفسيرية.

9 – األمي .

1 – من فرق اجليش العثماني.
2 – مدين��ة ف��ي الوالي��ات املتح��دة 

األميركية.
الرس��ائل –  3 – تنق��ل بواس��طته 

جدها في يوليو.
4 – أّهل ورحب – ال عيش بدونه.

5 – نصف ريتا – ش��كل هندس��ي – 
جمع.

6 – شريف – أذاع أو نشر الدعاية.
7 – ص��دح الطي��ر – أغني��ة لودي��ع 

الصافي.
8 – فيلم تاريحي ألحمد مظهر.

9 – أغنية لفريد األطرش .

كلمات متقاطعة
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
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الجوزاءالثورالحمل

الميزاناألسدالسرطان

القوسالعقربالعذراء

يبدأ عهد جدي��د حيث التغييرات في أوجها. 
رت  أل��م تش��عر أنَّ دورة جدي��دة ب��دأت وحتضَّ
منذ عشر س��نوات؟ إّنها فترة انتقالية حتمل 
مخاضاً قبل أن نبصر النور. تبدو مش��رقاً في 
هذا اليوم وتستقطب اإلعجاب أينما حللت. 

أنظرْ إلى التغيير الكبير احلاصل في العالم. 
قد تناق��ش قضية عامة مع بع��ض األفرقاء 
أو تس��مع بأخبار ملفتة ج��داً في هذا اليوم، 
وت��درك أّننا ننتق��ل إلى عالم آخ��ر بعد فترة 

طويلة من اخملاض التي لم تنتِه بعد.

عزيزي، ل��م ينتِه العالم الي��وم، كما توّقعت 
حض��ارة املايا، إالَّ أنَّ عاملاً جديداً يولد اآلن. في 
هذا اليوم تنقل هواجسك إلى أحدهم وتفكر 
مب��ا أجنزت ط��وال الس��نة. تقيم حس��اباتك 

الت.  وتتعّمق ببعض الصِّ

تفرح بنفسك وتصغي إلى كالم يطربك. 
ميت��دح الن��اس أفضال��ك، تخ��رج ببعض 
العبر. لق��د حان الوقت لك��ي تثبت أّنك 

كنت على حق. 

تزده��ر قدرات��ك اخلاّلق��ة. ال تُق��دم عل��ى 
عملية ش��راء كبي��رة، قد تب��ادر إلى بيع 
بع��ض املقتنيات أو تفّك��ر بالتخّلص من 

بعض املاضي. تهتم بشأن عائلي ملّح. 

ق��د تأتيك مس��اعدة م��ن ِقَب��ل بعض 
ن  األصدقاء. حاوْل أن تبقى برفقة َمن تؤمِّ
لهم وتثق بهم، ال تخاطر وال جتازف. اجلّو 
متأّزم فحافظ على نفسك ومعنوياتك. 

تك��ون على موع��د مع احل��ب والعالقات 
املثم��رة واالختالجات العاطفي��ة احللوة. 
عّبرْ عن نفس��ك وانطلق. قد تس��مع ما 

يرضيك عن أحد األبناء. 

حتّضر نفسك جلديد، تصغي إلى بعض 
األخبار، تبحث مع بعض املقرَّبني، تنقل 
بعض املعلومات وتبدو مضطرباً. انتبه 

ملعنوياتك. 

يناس��ب هذا النه��ار للقيام بعملي��ة إقناع 
واس��عة وكس��ب التأيي��د، والذه��اب نح��و 
مغامرة ش��خصية أو مهنية أو سياس��ية أو 
إعالمية أو ما ش��ابه، فقد تقوم بعملية إجناز 

وحتّقق إبداعاً.

الحوتالجديالدلو

تش��عر أّن األمور تتغّير بشكل سريع، فتعلن 
الكواك��ب ع��ن مش��روع كبي��ر يحّق��ق لك 
الطموح��ات واألح��الم، كأّن الوق��ت قد حان 
لتنطلق محّرراً من القيود. قد تسوء عالقة أو 

تتحّسن حسب تصّرفاتك وسلوكك. 

تنفت��ح على أف��كار واعتب��ارات جديدة، 
وتقفز من فكرة إل��ى فكرة وتتكّيف مع 
اإلعجاب  واملتغيرات. تص��ادف  األوض��اع 

ويحلِّق حولك املعجبون. 

تش��هد على انقالب��ات وتغييرات. ف��ي اجلّو 
أحاديث واهتمامات عامة وجماعية. تس��ود 
احلماس��ة واألش��واق كل األجواء، لكن إّياك 
أن جتازف بش��يء أو تخاط��ر، ألّن املفاجآت قد 

تزعجك واألخبار تهّز بعض استقرارك.
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بغداد ـ الصباح الجديد:
أجنزت مالكات دائرة شؤون األقاليم 
الش��باب  وزارة  ف��ي  واحملافظ��ات 
والرياضة، وضمن دعمها مللف رفع 
احلظ��ر كلي��ا عن مالعبن��ا، حملة 
تأهيل مللعب الشعب الدولي، بعد 
املمتاز..  الدوري  ايقاف منافس��ات 
الدائرة،  وبحس��ب مع��اون مدي��ر 
سوالف حس��ن، فإن هنالك حملة 
ومرافقه  امللع��ب  تأهيل ألرضي��ة 
األخ��رى من أج��ل تأهيل��ه لبقية 
مباري��ات ال��دوري املمت��از. واوضح 
حسن: ان دائرته، وبتوجيه من وزير 
الش��باب والرياضة عبد احلس��ن 
لدائ��رة  الع��ام  واملدي��ر  عبط��ان، 
ش��ؤون األقاليم واحملافظات طالب 
املوسوي، تواصل اشرافها املنتظم 
على املنش��آت الرياضية، مبا فيها 
ملع��ب الش��عب الدول��ي ليبقى 
جاه��زاً لتضييف مباري��ات الدوري 

للموسم احلالي 2017/2016.
وذك��ر: ان مدي��ر ملعب الش��عب 

الدول��ي، مه��دي عب��د الصاحب، 
نافي��اً  رس��مية.  إج��ازة  يقض��ي 
اعف��اءه م��ن مهمت��ه، مبين��اً: ان 
وبحس��ب  جاب��ر،  معاونه،بش��ير 
الصالحي��ات اإلداري��ة، هو من يدير 

امللعب حالياً.

من جانبه، أكد معاون مدير ملعب 
الشعب، بشير جابر: ان توجيهات 
املس��ؤولن، ف��ي ال��وزارة والدائرة، 
اس��همت في تعزيز العمل والبدء 
بحمل��ة التأهيل، حيث مت س��قي 
ارضي��ة امللع��ب باملاء، بع��د فترة 
انقطاع اثر جهود كبيرة وتنس��يق 
متواص��ل مع دائرة بلدي��ة الغدير، 
واصب��ح املاء موزعاً بنحو متواصل 
ب��ن امللع��ب،  فضالً عل��ى تأهيل 
بع��ض الب��راج املتوقف��ة لتك��ون 
اإلنارة كاملة، وكذلك غرف احلكام 
وتزويده��ا بوس��ائل الراح��ة م��ن 
تكييف وأم��ور لوجس��تية أخرى، 
فيما مت تزويد املقصورة بكراس��ي 
مقدم��ا   .)VIP( للضي��وف  ج��دد 
ش��كره إلى مدير ش��ركة عشتار 
للنقل التلفزيوني، محمد هيجل، 
بع��د مس��اندته الكبي��رة للعمل 
وتهيئة اس��الك كهربائية لتغذية 
اإلذاعة في امللعب بحيث اصبحت 

جاهزة متاماً.

ميسان ـ عمرسامي*  
اعلن مدير عام دائرة التربية البدنية 
والرياضة  الدكت��ور عالء عبد القادر 
ان االسبوع املقبل سيشهد افتتاح 
)2000 ( متف��رج  ملع��ب الش��باب 
ف��ي بغداد  ليش��كل اضافة مهمة 
للمالع��ب التي س��تنجز خالل هذا 
الع��ام وخطوة نحو جتاوز مش��كلة 

التراخيص التي تعاني منها االندية. 
من جانب اخ��ر، اكد عب��د القادر ان 
ارضي��ة ملع��ب ميس��ان تع��د من 
افضل االرضيات في املنطقة ونفذت  
حتت اشراف  شركة  متخصصة في 
ه��ذا اجملال وفق املواصفات االجنليزية 
العاملية. واضاف على هامش أفتتاح 
ملعب ميس��ان الدولي،  ان االسس 

الصحيح��ة املعتم��دة ف��ي ارضية 
امللع��ب وما حوله اعتم��دت بعناية 
فائق��ة جدا بوضع املرش��ات والتربة 
واحلج��ر  و الرمال املس��تخدمة  هي 
ذاتها  ف��ي ملعب ومبل��ي وبالتالي 

حصلنا على ارضية ممتازة .

* إعالم الشباب والرياضة

عّمان ـ عباس هندي* 
اخلميس منافس��ات  الي��وم  تنطلق 
البطولة العربية للناش��ئن بالكرة 
الطائ��رة بأقام��ة لقائ��ن حلس��اب 
يجم��ع  االول   ، االول��ى  اجملموع��ة 
منتخبي الس��عودية وقطر في متام 
الس��اعة اخلامس��ة عص��را تليه��ا 
مب��اراة ب��ن البل��د املضي��ف االردن 

ومنافسه فلسطن.
ويق��ص منتخبن��ا الوطني ش��ريط 
مباريات��ه يوم غد اجلمع��ة مبواجهة 

الس��اعة  البحرين��ي في  املنتخ��ب 
اخلامسة عصرا فيما يالقي منتخب 
عم��ان نظيره منتخ��ب االمارات في 
الس��ابعة عصرا حلساب  الس��اعة 
اجملموعة الثاني��ة. واجلدير بالذكر ان 
وف��د املنتخ��ب الوطني للناش��ئن 
وص��ل اول ام��س الثالث��اء قادما من 
ويتال��ف  الدول��ي  النج��ف  مط��ار 
الوف��د من جمي��ل العبادي رئيس��ا 
للوف��د وصبي��ح حنت��وش نائب��ا له 
وباس��م بدر اداريا والتونس��ي عامر 

نصراوي مدربا واملس��اعدين احسان 
عبداحلس��ن وعادل حسن جزة وكال 
من الالعبن ناصر جميل ناصر وعلي 
صاح��ب وياس��ر لفته وعل��ي جبار 
ومنتظر محمد واحمد رحيم حميد 
واحم��د حيدر ش��هيد وماهر عدنان 
نعمة  وغي��ث  اس��عد  ومصطف��ى 

وعباس عبدالكرمي.

* موف��د االحت��اد العراق��ي لإلعالم 
الرياضي

أفتتاح ملعب الشباب ) 2000( 
متفرج.. األسبوع المقبل

»ناشئة الطائرة« يفتتح غدًا منافسات العرب

العواصم ـ وكاالت:

اجتم��ع اول أم��س في بوين��س آيرس، 
االحتادي��ن  ع��ن  وممثل��ون  سياس��يون 
الوطني��ن لكرة الق��دم، في األرجنتن 
وأوروج��واي، م��ن أج��ل إع��داد مل��ف 
الس��تضافة  املش��ترك،  ترش��حهما 
والت��ي   ،2030 العال��م  بطول��ة كأس 
س��تتزامن مع مرور 100 عام، على أول 
نس��خة للمونديال، والتي أقيمت في 

أوروجواي.
حكوم��ة  مق��ر  ف��ي  اللق��اء  وعق��د 
األرجنت��ن، وأعل��ن في��ه رس��ميا بدء 
األعم��ال التحضيري��ة، لإلع��داد مللف 
االس��تضافة، وذلك بعد مرور عام من 
األرجنتيني، ماوريس��يو  الرئيس  إعالن 
ماكري، ونظي��ره األوروجوائ��ي، تاباريه 
مبل��ف  للتق��دم  نيتهم��ا  فاس��كيز، 

مشترك.

وتش��كل فري��ق تع��اون مك��ون م��ن 
األمانة العامة للرئاس��ة األرجنتينية، 
واألمانة العامة للرياضة الوطنية في 
أوروجواي، باإلضافة لوزارتي الس��ياحة 

واحتادي كرة القدم في البلدين.
وجاء ف��ي البي��ان الصادر عن رئاس��ة 
األرجنت��ن، أن��ه مت إخطار رئاس��ة كل 
من االحتاد الدول��ي للعبة )فيفا( واحتاد 

أمريكا اجلنوبية )كومنبيول(.
وس��يكون ع��ام 2030 مميزا بالنس��بة 
لعش��اق ك��رة الق��دم، ف��ي كل م��ن 
األرجنت��ن وأوروجواي، ألنه س��يتزامن 
م��ع الذك��رى املئوي��ة ألول بطولة في 
كأس العال��م، أقيمت ف��ي العاصمة 
وقفت  مونتفيدي��و، حن  األوروجوائية 
األرض م��ع فريقها، ال��ذي توج باللقب 
بع��د التغلب عل��ى األرجنتن بنتيجة 

.2-4
وبذلك بدأ البلدان الالتينيان أمس األول، 
عملية الترش��ح املشترك الستضافة 

مونديال 2030، دون اإلفصاح عن املزيد 
من التفاصيل، ليتنافس هذا امللف مع 

كل من إجنلترا وكوريا اجلنوبية.
 اخر، م��ن جاأكد خورخي س��امباولي 
مدرب منتخ��ب األرجنت��ن، أن ليونيل 
ميسي هو »الالعب األساسي الوحيد« 
ف��ي منتخ��ب التاجنو، الذي س��يواجه 
أوروج��واي ف��ي 31 آب املقب��ل »مجبرا 
عل��ى الفوز« باجلول��ة 15 من تصفيات 

املونديال.
وقال س��امباولي ، خالل مؤمتر صحفي 
»األساس��ي الوحيد اليوم هو ميسي، 
كن��ت محظوظ��ا بتول��ي مس��ؤولية 
املنتخ��ب بعد رفع العقوبة عنه، لدينا 
أفض��ل العب ف��ي العال��م، ويبدأ من 

عنده الفريق«.
باملثل، كش��ف سامباولي أنه سيدفع 
بقائ��د راقص��ي التاجنو »ف��ي القلب« 
الوس��ط«،  جه��ة  اليم��ن  »عل��ى  أو 
وسيبحث عن وسائل لالستفادة منه 

بغ��رض خلخل��ة دف��اع أوروج��واي في 
مونتفيديو، حيث يكون السيليس��تي 

»قويا للغاية«.
وأعرب املدرب عن أسفه لغياب اجلناح 
إيفر بانيجا العب إش��بيلية اإلسباني، 
ال��ذي »اس��توعب فك��رة ك��رة القدم 
»ليس��ت  أن��ه  مضيف��ا  الس��ريعة«، 
هناك أس��ماء حتظ��ى بامتي��ازات عن 
األخرى، باس��تثناء األفضل في العالم 

ميسي«.
كذلك، كشف سامباولي أنه سيسافر 
وإش��بيلية  وبرش��لونة  باري��س  إل��ى 
ومدريد، للحديث إلى العبن مختلفن 

قد يستدعيهم ملباراة أوروجواي«.
وحتت��ل األرجنت��ن املرك��ز اخلامس في 
تصفي��ات مجموعة أمري��كا اجلنوبية 
املؤهلة ملونديال روس��يا 2018 ، ولديها 
22 نقط��ة خل��ف البرازي��ل املتصدرة 
)33(، وكولومبيا )24(، وأوروجواي )23(، 

وتشيلي )23(.
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»العندليب« أمام سون نام 
بربع نهائي صاالت آسيا

مباراتان في الجولة 
16 لممتاز الكرة 

بغداد ـ الصباح الجديد:
حسم نفط الوسط صدارة اجملموعة بالعالمة 
الكاملة بعد فوزه على الريان القطري بنتيجة 
-2 4 على صالة فو ثو في هوتش��ي منه، ضمن 
اجلولة الثالثة واألخيرة من منافسات اجملموعة 
الثاني��ة ف��ي بطولة األندي��ة اآلس��يوية لكرة 

الصاالت 2017 في فيتنام.
وس��جل وليد خال��د، وفره��اد توكل��ي، وقدرت 
باهادوري )هدفن( أهداف نفط الوسط، في حن 
أحرز حازم سليم، ومحمد طاهري هدفي الريان.
وش��هدت املب��اراة الثانية ضم��ن ذات اجملموعة 
فوز فاموس اإلندونيس��ي على ديسي انفست 
الطاجيكي 5-2 على ذات الصالة.. وتصدر نفط 
الوس��ط ترتيب اجملموع��ة برصيد 9 نقاط من 3 
مباري��ات، مقابل 6 نق��اط للري��ان و3 لفاموس 
وال ش��يء لديس��ي انفس��ت، حيث تأهل نفط 

الوسط والريان إلى الدور ربع النهائي.
وفي الدور رب��ع النهائي الي��وم اخلميس يلتقي 
نفط الوس��ط، ثاي س��ون ن��ام الفيتنامي ثاني 
اجملموع��ة األول��ى، في ح��ن يتقاب��ل الريان مع 

الظفرة اإلماراتي أول اجملموعة األولى أيضاً.

بغداد ـ الصباح الجديد:
جتري اليوم اخلميس مباراتان ضمن اجلولة 34 من 
الدوري املمتاز بك��رة القدم، جتمع االولى فريقي 
زاخ��و وضيفه احل��دود على ملع��ب االول، وفي 
الثانية يضيف فريق الك��رخ على ملعبه فريق 
الكهرباء، وتقام يوم غ��ٍد اجلمعة قمة مباريات 
اجلول��ة التي جتمع فريقي امان��ة بغداد وضيفه 
الش��رطة جتري على ملع��ب االول، وفي الثانية 
يضيف فريق النجف على ملعبه فريق الطلبة، 
وتس��تكمل مباريات اجلولة يوم الس��بت حيث 
تقام مباراتان، ففي االول��ى يضيف فريق القوة 
اجلوية على ملعبه فريق الس��ماوة، ويس��تقبل 

فريق كربالء على ملعبه ضيفه فريق النفط.
وتختتم مباريات اجلولة يوم االحد باقامة مباراة 
واحدة جتمع نفط اجلنوب وضيفه فريق احلسن، 
وس��يكون فريق البحري في االنتظ��ار، يذكر ان 
فريقي امليناء ونفط ميسان سبق ان لعبا مباراة 
اجلولة في وقت س��ابق وانته��ت لصالح امليناء 
بهدف من دون رد، من اجل اتاحة الفرصة لفريق 
نفط الوس��ط للمش��اركة في بطولة االندية 
العربية التي حتتضنها محافظة االس��كندرية 

في مصر.

»وطني الطائرة« يواصل 
نتائجه السلبية قاريًا

سورابايا ـ طه كمر*
تع��رض منتخبن��ا الوطني للك��رة الطائرة الى 
خسارة جديدة ، أمام نظيره منتخب باكستان 
بثالثة أش��واط مقابل ش��وط واحد ، في ختام 
منافس��ات الدور األول حلساب اجملموعة الثانية 
م��ن بطولة آس��يا املقام��ة حاليا ف��ي مدينة 

سورابايا االندونيسية مبشاركة 16 دولة.
امل��درب املس��اعد ملنتخبن��ا الدكت��ور محم��د 
عوفي أكد ان قلة التركيز لالعبينا هو الس��بب 
الرئيس��ي لتعرضه��م الى الهزائ��م املتتالية ، 
فضال عن ضعف االرسال واالستقبال الذي كان 
الس��مة الغالبة على اداء العبينا هذا كله نتج 
عنه صعوبة اجملابه��ة واملطاولة باللعب ، فترى 
العبينا يحققوا النقاط لكن سرعان ما يعودوا 
الى حالة االنكماش والش��د التي رمبا افقدتهم 
العدي��د من النق��اط وجعلتهم صيدا س��هال 
لبقية فرق مجموعتنا ، والدليل حتى وان اجرى 
امل��درب جملة تبدي��الت جذرية ات��ت بنتائجها 
االيجابي��ة وهي اننا متكنا م��ن حتقيق الفوز في 
الشوط الثالث اال ان الفريق عاد الى ضعفه في 
عمليتي االرس��ال واالس��تقبال اضافة الى قلة 
تركيزه م��ا ادى الى تقهقره ثاني��ة وضياع أمل 

الفوز.

* موفد االحتاد العراقي لإلعالم الرياضي

اإلسكندرية ـ ميثم الحسني*

الوس��ط  نف��ط  فري��ق  يخ��وض 
اختباره الثان��ي في بطولة االندية 
فري��ق  يواج��ه  عندم��ا  العربي��ة 
الهالل السعودي في متام الساعة 
الس��ابعة مس��اءا بتوقيت بغداد 
ف��ي ال��دور الثان��ي م��ن اجملموعة 
الثالث��ة في اس��تاد ب��رج العرب ، 
تلحقها املب��اراة الثانية في نفس 
الس��وداني  الترجي  ب��ن  اجملموعة 
واملريخ السوداني في متام الساعة 
العاش��رة مس��اء بتوقيت بغداد.. 
ويرفع فريق نفط الوس��ط ش��عار 
التح��دي ف��ي مواجه��ة اليوم من 
اجل الع��ودة الى اج��واء البطولة 
املنافس��ة عل��ى بطاق��ة التاه��ل 
س��يما وان نتيجة مب��اراة الهالل 
واملريخ اع��ادة التفاؤل ملمثل الكرة 

العراقية .
وح��ددت جلنة احل��كام ف��ي االحتاد 
العرب��ي واللجن��ة املنظمة طاقم 
م��ن  مؤل��ف  للمب��اراة  حتكيم��ي 
احلك��م املغربي رضوان جيد حكما 
للس��احة واملس��اعدين زكريا قناة 
وعل��ي احم��د م��ن س��وريا ونواف 
شكر اهلل البحريني حكما رابعا ، 
فيما سيكون عامر حسن مراقبا 
للمب��اراة وعص��ام عب��د الفت��اح 
م��ن  واالثن��ن  للح��كام  مقيم��ا 

جمهورية مصر.
ه��ذا وقررت جلنة احلكام املش��رفة 
عل��ى منافس��ات بطول��ة األندية 
العربية معاقبة احلكم املس��اعد 
الليب��ي خال��د س��لمان اب��و اخلير 
بابعاده عن البطولة وتوجيه تنبيه 
ال��ى حك��م الس��احة بوش��عيب 
املغيف��ري عل��ى خلفي��ة إح��داث 

مب��اراة نف��ط الوس��ط العراق��ي 
والترج��ي التونس��ي والتي انتهت 
ملصلحة الفريق التونس��ي بهدف 
ه��دف  الغ��اء  وش��هدت   ، رد  دون 
واغفال  الوس��ط  لنف��ط  صحيح 

ركلة جزاء واضحة.
وقال مش��رف فريق نفط الوسط 
فراس بحر العل��وم ان جلنة احلكام 
البطول��ة واالحت��اد العرب��ي صادقا 
على عقوبة ابعاد احلكم املساعد 
الليب��ي اب��و اخلي��ر بابع��اده ع��ن 
تنبي��ه حلكم  البطول��ة وتوجي��ه 
الس��احة املوريتان��ي ب��و ش��عيب 
ملغيفري، الفتا رغم أن العقوبات ال 
ترد حق نفط الوس��ط املسلوب أال 

ان اإلدارة عدلت عن قرار االنسحاب 
من البطول��ة ، طاملا عوقب احلكم 
املب��اراة  بافس��اد  تس��بب  ال��ذي 
ومص��ادرة جهود فريقن��ا.. واوضح 
ان ادارة الن��ادي ادت دوره��ا بحرص 
م��ن اجل حف��ظ هيبة املش��اركة 
العراقي��ة من خالل االص��رار على 
معاقب��ة احلك��م كي ال يس��تهان 
بالفريق مرة اخرى ضمن منافسات 
البطولة ، وبالتالي حددنا موقفنا 
بح��زم اما معاقبته او االنس��حاب 
ليكون عبرة ملن يفكر الحقا بظلم 

فريقنا.
وفش��لت اللجن��ة املنظمة بوضع 
الية ممنهجة للمؤمترات الصحفية 

حي��ث س��اد اللغ��ط كثي��را ف��ي 
توقيتات تلك املؤمت��رات وترتيباتها 
، واخفق��ت اللجن��ة املنظمة في 
حتدي��د املواعي��د واماك��ن اقام��ة 
تل��ك املؤمترات ، حي��ث اقيم املؤمتر 
اخلاص بفري��ق نفط الوس��ط في 
فندق رديسون بلو حيث مقر اقامة 
الفريق وبذات التوقيت اقيم املؤمتر 
الصحفي لفريق الهالل السعودي 
مبق��ر اقامت��ه ف��ي فن��دق هيلتون 
مم��ا ف��وت الفرصة علين��ا بحضور 
واكتفينا  وتغطيتهم��ا  املؤمتري��ن 
املؤمتر الصحف��ي ملمثل  بحض��ور 

الكرة العراقية .
ومن خالل املؤمتراك��د املدير الفني 

هاتف شمران ان ماجرى في املباراة 
املاضية ل��م يؤثر على اعدا الفريق 
، حيث باش��رنا تدريباتنا في اليوم 
التالي ، وركزنا على تالفي االخطاء 
التي حدثت في املباراة االولى ، وبرر 
ش��مران الهدف بانه جاء بس��بب 
ضع��ف التركي��ز الذهن��ي حي��ث 
امللغى  بالهدف  الالعبن  انش��غل 
وبالتالي لم يس��تفيقوا اال والكرة 
بالشباك ، وهذا ما نشدد عليه في 
مب��اراة الهالل على ضرورة التركيز 

الخر حلظة من املباراة.
واك��د ان لق��اء اله��الل ف��ي ظ��ل 
ميك��ن  ال  الش��بابية  التش��كيلة 
االستهانة به كون جميع الالعبن 

يس��عون للظهور االيجابي وبعيد 
غي��ر  النه��م  الضغوط��ات  ع��ن 
مطالب��ن باللق��ب عل��ى خ��الف 
اخل��ط االول الذي تطالبه اجلماهير 
نتائ��ج متمي��زة دائما..  بتحقي��ق 
وخت��م ش��مران بأن الفري��ق جاهز 
وع��ازم على التعويض ف��ي مباراة 
الهالل وركزنا عل��ى االخطاء التي 
حدثت في املب��اراة االولى وكيفية 
جتاوزه��ا لضم��ان النق��اط الثالث 

والعودة الى املنافسة.
ام��ا اكد قائد الفري��ق نبيل عباس 
ان الالعب��ن خرجوا م��ن الضغط 
ل��ه  تعرض��وا  ال��ذي  النفس��ي 
التي  التحكيم��ي  االخط��اء  جراء 
تسببت لنا اخلس��ارة امام الترجي 

التونسي.
وق��ال عباس في املؤمت��ر الصحفي 
ان الطاقم الفن��ي واالداري للنادي 
وبع��د انته��اء املباراة اك��دوا على 
ضرورة نسيان املباراة املاضية بكل 
تداعياتها وفع��ال اصبحت ماضي 
بالنس��بة لنا ، لك��ن احلدث فقط 
بقي ضمن دائرة االهتمام االعالمي 
واثارة اجلدل كثي��را ، بينما واصلنا 
تدريباتنا بعزمية عالية.. واوضح ان 
تعادل الهالل واملريخ فس��ح اجملال 
امامنا للعودة مج��ددا للبطولة ، 
وبالتالي س��ندخل اللق��اء بعنوان 
التعوي��ض ، س��يما وان الالعب��ن 
يش��عرون بع��د املب��اراة االولى بان 
فري��ق النف��ط ق��ادر عل��ى خطف 
بطاق��ة التاه��ل .. وخت��م بالقول 
انا واث��ق من زمالئ��ي بقدرتنا على 
الس��عودي  اله��الل  لقاء  كس��ب 
واس��تعادة حظوظنا في االنتقال 

الى الدور الثاني.

* إعالم نادي نفط الوسط

اللجنة المنظمة تبعد الحكم الليبي أبو الخير

اليوم.. نفط الوسط يواجه الهالل السعودي في ثاني اختباراته العربية 
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»شؤون األقاليم والمحافظات« تنجز 
حملة لتأهيل ملعب الشعب الدولي

بغداد ـ رحيم الدراجي*
للجن��ة  املال��ي  االم��ن  كش��ف 
االوملبي��ة الوطني��ة س��رمد عبد 
االله عن جناح اللجنة االوملبية في 
تأمن مبلغ قدره 250 مليون دينار 
سيتم تخصيصها لتكرمي ابطال 
االجن��از العال��ي ال��ذي حتق��ق في 
دورة الع��اب التضامن االس��المي 
بنس��ختها الرابعة والتي اقيمت 
ف��ي اذربيجان وايض��ا لتكرمي وفد 
منتخ��ب الع��راق للش��باب بكرة 
ال��ذي  الص��االت  داخ��ل  الق��دم 
ال��ى  كبي��ر  باس��تحقاق  تأه��ل 
اوملبياد الش��باب التي ستقام في 
االرجنتن العام املقبل عقب فوزه 
مبرك��ز الوصي��ف في منافس��ات 
بطولة اسيا االخيرة التي اقيمت 

في تايالند .
 وثمن االمن املالي للجنة االوملبية 
اجله��ود الكبيرة الت��ي بذلت من 
قبل وزير الش��باب والرياضة عبد 
احلس��ن عبطان ورئي��س اللجنة 

رع��د حمودي  الوطنية  االوملبي��ة 
بع��د ان جنح��ا ف��ي تام��ن املبلغ 
املذك��ور من قبل مجلس رئاس��ة 
الوزراء املوقر مشيرا الى ان عبطان 
وحمودي كانا لهم��ا الدور االكبر 
في توفير مبلغ ال� 250 مليون من 

اجل منحه كام��ال الى الرياضين 
االبطال الذين كتبوا فصول االجناز 

الكبير في اذربيجان وتايالند.
 وتابع عبد االل��ه ان تكرمي االبطال 
الذين رفع��وا راية العراق عاليا في 
االستحقاقات اخلارجية هو واجب 
علينا وليس من��ة من احد بل اهو 
ابسط شيء ميكن ان نقدمه لهم 
كونهم حتملوا املسؤولية بالشكل 
االمثل وكانوا على قدر الثقة التي 
وضع��ت به��م  فاس��تطاعوا من 
الوق��وف عل��ى منص��ات التتويج 
والفوز على العديد من الرياضين 
باعه��ا  له��ا  دول  مثل��وا  الذي��ن 
الطويل على مستوى قارات اسيا 
وافريقيا وحتى أوروبا وفي مختلف 
الفعاليات الرياضية دول متقدمة 
مم��ا يدلل على ان الرياضي العراقي 
قادر على حتقيق االجناز في اصعب 

الظروف.

* إعالم اللجنة األوملبية

سرمد عبد األله

»األولمبية« تخصص ربع مليار دينار 
عراقي ألصحاب اإلنجاز في باكو وبانكوك



بغداد - وسام قصي:
التقى مدي��ر عام دائ��رة الفنون 
التش��كيلية الدكت��ور ش��فيق 
التش��كيلي  بالفن��ان  امله��دي 
الش��اب حيدر فاخر، الذي أنهى 
الفنون  دراس��ة املاجس��تير في 
في جامع��ة طه��ران، إذ تناولت 
الرس��م  مرجعي��ات  الدراس��ة 
الواقع��ي التعبيري ف��ي العراق 

وإيران.
وق��دم الفنان ش��رحاً عن ظروف 
دراسته في طهران، والصعوبات 
يتعل��ق  فيم��ا  واجهه��ا  الت��ي 
باللغة، فض��الً عن إطالعه على 
للفنان��ن  الفني��ة  األس��اليب 

اإليرانين.
وأوض��ح الفن��ان ان��ه كان م��ن 
الكلية،  املتميزي��ن في  الفنانن 
ملا يتميز به الفن التشكيلي من 
أصالة في أساليبه ومواضيعه، 
كم��ا حت��دث الفن��ان ع��ن ع��دد 
م��ن املعارض التش��كيلية التي 
أقامها في طه��ران، والتي نالت 

إعجاب الفنانن اإليرانين.
بدوره رحب املهدي بالفنان فاخر، 

وأشاد بتجربته واجنازه املهم الذي 
س��يضيف معلومة مهمة، من 
خالل املزاوجة ب��ن الفن اإليراني 
والعراقي، بحس��ب التشابه بن 
املناش��ىء واألصول التشكيلية 
بن البلدي��ن، متمني��اً أن تطبع 
ألهمي��ة  كت��اب  ف��ي  رس��الته 
العنوان واحملت��وى، ليكون إضافة 

إلى املكتبة الفنية العراقية.
ودعا املدير العام الفنان إلى إقامة 
معرض ش��خصي له ف��ي أروقة 
وزارة الثقاف��ة، فض��ال عن إلقاء 
محاضرة عن مضمون رس��الته، 
الدراس��ية في  وجتربت��ه الفنية 

طهران،
واختت��م اللقاء بان أهدى الفنان 
لوحة فنية متثل أسلوبه الفني، 
الدائرة  إل��ى مقتني��ات  لتضاف 
وضمها إل��ى اجملموعة املتحفية 

في الدائرة.
قاس��م  التش��كيلي  الناق��د 
الع��زاوي يقول ع��ن العمل الذي 
أه��داه الفنان إلى دائ��رة الفنون 
التشكيلية: يطرح الفنان حيدر 
فاخر في مشهديته التصويرية 

هذه عدة تساؤالت، ورؤى، حول ما 
ميور بداخل اإلنسان من تطلعات، 
وأحالم، ورؤى مستقبلية، نقلها 
الفنان في هذه اللوحة بأسلوب 
تعبيري، ومبقاربات واقعية، برغم 
ان��ه ح��اول أن يحطم النس��ب 
املنظوري��ة، لكن��ه اس��تطاع أن 
التعبيرية،  الش��حنة  لنا  يظهر 
خاصة في الوجه الذي يبوح لنا 

بأشياء وأشياء.
الفنان  الناقد: استعمل  وأضاف 
االكرليك عل��ى الكانفس، ووازن 
الكتلة  ب��ن  مش��هديته ه��ذه 
والفراغ، ليعطي للمتلقي راحة 
واالس��تراحة  للتأم��ل  بصري��ة 
واالس��تقراء، حت��ى الل��ون كان 
متناغم��اً مع العناصر الكتلوية 
املكون��ة للوحة، أل��وان مفرحة 

وش��فافة، وكأنه��ا تظه��ر روح 
ف��ي  أيض��ا  ونلم��س  العم��ل، 
تكوينها الروح الش��رقية، برغم 
الفنان  التعبيري��ة،  أس��لوبيتها 
حي��در كان مس��يطراً فنياً على 

عمله هذا برغم كبر حجمه.
اجلواري  مليعة  والناق��دة  الفنانة 
تقنيت��ه  الفن��ان  اخ��ذ  قال��ت: 
اللونية في عمله الفني بصورة 
جميلة جداً، نلمس فيها إبداعه 
وللموضوع الذي تناوله، اخلطوط 
الس��ود ت��دل على اس��تعماله 
لتلك اخلط��وط بصورة مرتبطة 
باملوضوع األصل��ي، كأنه مراحل 
متسلسلة، وكأنه دمج التقنية 
اللوني��ة مع اخلط��وط األصلية، 
حام��ال  فن��ا  ذل��ك  ليس��تخرج 
موضوعا في��ه أبعاد تأخذك إلى 
عوال��م أخ��رى، لتف��كك أج��زاء 
املوض��وع إلى مواضي��ع جميلة 
أخرى، خاصة بتركيزه على اللون 
األسود، وكأنها تعطي إليحاءات 

كرافيكية.
وأضافت اجلواري: املوضوع برمته 
اإلب��داع،  جان��ب  في��ه  ينص��ب 

واخلط��وط،  واملوض��ة،  والل��ون، 
ضم��ن أبع��اد جمالي��ة توصلك 
إلى األش��كال )الفيك��رات(، إلى 
موضوع املرأة والرجل، هنا اتخذ 
جانب املرأة بعدة أوضاع، والرجل 
كذل��ك، تأخذك هذه األفكار إلى 
الفترة الوردية للفنان بيكاس��و، 
عندما اش��تعل املرحلة الزرقاء، 
التأويالت  الوردية، حتى  واملرحلة 
في السياس��ة، نراه��ا متداخلة 
في ثيمات اللوحة، واللون الوردي 
يحم��ل روحية الفن��ان اجلميلة، 
ملا للون ال��وردي من تأثيرات على 

النفس البشرية. 
وأردف��ت الناقدة: يجس��د العمل 
إحساس��ا حلظوياً جميال، يضيف 
فك��رة للمتلقي بجمالي��ة اللون، 
الس��ود،  واخلط��وط  والتقني��ة، 
كلها انصبت وأخذت من املتلقي 
وقت��ا طويال، ليتأمل ف��ي اللوحة، 
وإحساس املتلقي إحساس جميل 
بحّد ذاته ف��ي تلك اللحظة، على 
الرغ��م م��ن أن الفن��ان أكادمي��ي، 
وعم��ل مقارنة بن الف��ن اإليراني، 

والفن العراقي .

ف��ي صحاف��ة أي��ام زمان كان��ت تقع 
الطباعي��ة  األخط��اء  م��ن  الكثي��ر 
"اجلس��يمة " غير املقص��ودة طبعاً.. 
بس��بب مكائ��ن الطباع��ة البدائية 
الت��ي كان��ت تعتم��د عل��ى ترتي��ب 
مقاط��ع احل��روف من جه��ة، وإهمال 
بع��ض العاملن والفني��ن من جهة 
أخ��رى, وه��ذا م��ا كان يح��رج إدارات 
الصحف ويؤدي الى حدوث مشكالت 
كبيرة أو أزمات بينها وبن املسؤولن 
وش��رائح  واألح��زاب  والش��خصيات 
ل أحياناً بأس��لوب  اجملتم��ع األخرى، حتحُ
دميقراط��ي حض��اري أو دبلوماس��ي،  
وأحيان��ا تتطور املش��كلة لتصل الى 
التهديد العنفي أو الهجوم واقتحام 
مبن��ى اجلريدة واس��تهداف العاملن 
فيها بالسالح األبيض أو الناري،  األمر 
ال��ذي ينتهي الحقا باللجوء الى احلل 
التوافقي والتعويض املالي عن طريق 
الفصل العش��ائري كما يحصل في 

أيامنا هذه، وذلك أضعف اإلميان !.
 "األخطاء الطباعية" كثيرة ال حصر 
لها، والوس��ط الصحف��ي والثقافي 
غالب��اً ما يس��تذكر بعضه��ا ويتندر 
بها في مناس��بات أعي��اد الصحافة 
أو االحتفاالت اخلاصة بتأس��يس هذه 
الصحيف��ة أو تل��ك اجمللة م��ع  قيام 
احملتفن بعقد مقارنة بن صحافة أيام 
زمان ووسائل الطباعة البدائية التي 
كانت عليها، وم��ا وصلت إليه اليوم 
من صحاف��ة إلكترونية واس��تخدام 
مف��رط للتكنلوجيا احلديثة في طبع 
ما ل��ذ وط��اب من صح��ف ومجالت 
تلب��ي جميع األذواق.. ومم��ا أتذكره في 
ه��ذا الصدد أن صحيف��ة اجلمهورية 
البغدادي��ة وقع��ت في س��بعينيات 
الق��رن املاض��ي ف��ي خط��أ طباع��ي 
جس��يم على صدر صفحتها األولى 
وذلك عندما سقطت "نقطة" حرف 
الباء سهواً من لقب الرئيس السابق 
"البكر" لتنش��ر على امل��أ "بالبونط 
" األحم��ر "الرئي��س الك��ر" وال أعرف 
م��اذا حصل بع��د ذلك م��ن مصائب 
الف��داء"  "كب��ش  أو  "للمتس��بب" 
املسكن الذي يحُدفع به في مثل هذه 
احلوادث أو احلاالت بدالً من املس��ؤولن 

احلقيقين  لينال جزاءه العادل !
وف��ي ه��ذا الص��دد يق��ول  الكات��ب 
املصري الساخر أحمد رجب: األخطاء 

الطباعي��ة صنوف ودرج��ات، وعندما 
تق��ع ه��ذه األخط��اء ف��ي العناوي��ن 
الرئيس��ة تصب��ح أخط��اء ال تحُغتفر 
ال  املانش��يت  أو  الرئي��س  فالعن��وان 
ميك��ن أن تخطئه العن ف��ي بروفات 
الصحيف��ة، وع��ن ذلك يق��ول رجب 
رأي��تحُ  "إذا   : "أي كالم"  ف��ي كتاب��ه 
غلطة مطبعية في بعض ما أكتب، 
أتذك��ر ما كنتحُ أعاني��ه عندما كنت 
مس��ؤوالً عن األخط��اء املطبعية في 
مجلة "اجلي��ل"، فقد اعتاد األس��تاذ 
تصفح��ه  )عن��د  أم��ن  مصطف��ى 
للطبعات األولى الص��ادرة من اجمللة( 
أن تقع عينه عل��ى األخطاء.. كيف؟! 
ال أع��رف غير أن املرة التي ال أنس��اها، 
هي عندما أش��ار مصطفى أمن إلى 
سطور، وهو يتساءل: ما هذا؟! وقرأت 
س��طراً، فإذا به خط��أ قاتل.. نتج من 
تداخل بن خبرين، فظهر كالتالي: ".. 
ورئيس الوزراء يفضل رياضة املش��ي، 
ويكره تقشير البطاطس" فأسرعت 
الى املطبعة، لتصحي��ح هذا اخلطأ، 
الذي سوف يتس��بب بالتأكيد في أن 
أقش��ر أن��ا البطاطس بع��د إعطائي 

إجازة مفتوحة بال مرتب.
وفي العدد التالي من مجلة "اجليل" 
أمسكت ب� "ماكيت" اجمللة وفتشت 
سطورها بعناية، وزيادة في االحتياط 

رأيت أن أعرض املاكيت على 
مصطفى أم��ن، الذي 

قّل��ب صفحات أخبار 
السياسي،  األسبوع 
ليسألني بعد حلظة: 
م��ا هذا؟! وأش��ار إلى 

س��طور تق��ول: ".. وق��ال 
سكرتير  همرش��ولد  داج 
إن  املتح��دة  األمم  ع��ام 
بن  ودية  كان��ت  احملادثات 

اجلانب��ن، وأعلن أن��ه يكره 
البطاط��س"، م��ا  تقش��ير 
احلكاية؟! ومن أين تأتي هذه 

البطاطس؟!
ويحُكمل الكاتب الس��اخر أحمد 

، فيق��ول: عل��ى  رج��ب احلكاي��ة 
الفور أسرعت لالتصال باملصحح 
أس��أله: يا س��يدي.. كي��ف تترك 
ه��ذا الس��طر ال��ذي يحُعل��ن في��ه 
العام لأمم  همرشولد "الس��كرتير 

املتح��دة حينئذ"  أنه يكره تقش��ير 

بتصحيحه  فوعدن��ي  البطاط��س؟! 
فوراً.

وطلب��ت بروفة جديدة ألجد املصحح 
ق��د وفى بوعده فعالً، وصحح العبارة 
كالتالي: "وأعلن داج همرشولد أنه ال 

يكره تقشير البطاطا !
رمبا ما ش��ار إلي��ه الكات��ب رجب هو 
غيض من فيض ع��ن ما كان يحصل 
ف��ي عال��م الصحاف��ة م��ن مواقف 
محرج��ة ومضحكة بس��بب اخللط 
الصحفي بن األخبار الذي يؤدي غالباً 
الى تغيير أص��ل املعنى للموضوع أو 
اخلب��ر ووصول��ه ال��ى املتلق��ي لهذا 
الس��بب أو ذاك مش��وهاً ومشوشاً.. 
وإذا كان "س��قوط" نقطة واحدة عن 
ح��رف الباء أو الياء ف��ي صحافة أيام 
زم��ان يقيم الدني��ا وال يقعدها.. فما 
بالك اليوم ومع وجود ثورة التكنلوجيا 
قط��اع  ف��ي  احلديث��ة  والتقني��ات 
الطباعة والنش��ر.. بسقوط عشرات 
"نق��ط احلي��اء" كل ي��وم م��ن جبن 
بعض  احملسوبن على "السياسين" 
وه��م  واإلعالمي��ن  والصحفي��ن 
يتعمدون خلط األوراق واحلقائق على 
املواطن املس��كن.. ومع ه��ذا لم يرق 
لهم قلب أو يرف لهم جفن أو تطرف 

عن !
                     • ضوء

األخط��اء الطباعية 
تؤدي الى تشويه 
 . . . ر خب��ا أل ا
ء  خط��ا أل ا و
سية  لسيا ا
ال��ى  ت��ؤدي 
ي��ق  متز

الديار!

أخطاء طباعية !

عاصم جهاد

رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

صحيفة يومية سياسية مستقلة
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جنراالت لإلعمار والبناء

جمال جصاني

ألس��باب عديدة موضوعية وذاتية تضخمت املؤسس��ة 
العس��كرية واألمني��ة في ه��ذا الوطن املنك��وب بلعنة 
احلروب الداخلية واخلارجية، بشكل غير طبيعي، ال سيما 
بعد ثورة أس��عار البترول بداية الس��بعينيات من القرن 
املنصرم، حيث س��خرت تلك الثروات الهائلة لتنمية آلة 
احل��رب والدمار، والتي باش��رت باك��ورة حروبها اخلارجية 
الع��ام 1980 فيما عرف ب� )قادس��ية صدام( والتي فاقت 
بالوق��ت الذي اس��تغرقته جميع حروب الق��رن، وأحلقت 
بالبلدين اجلارين )العراق وإيران( خس��ائر وأضرار بش��رية 
ومادي��ة، لم يعرفها تأري��خ البلدين واملنطق��ة من قبل. 
ول��م مير وقت طويل على نهايتها، حتى تذكر أول مهيب 
دمج في تاريخ العسكرية، ضرورة ضم الفرع الى األصل، 
ليدفع بقواته الضاربة وبنحٍو مفاجئ الى دولة الكويت، 
جاّراً البلد الى مصير لم تتخيله أكثر العقول تش��اؤماً 
وس��وداوية. الفصول التي تلت بعد ذلك وبرغم املآس��ي 
والك��وراث الهائلة التي رافقتها، ل��م تكن مختلفة عن 
سابقاتها، حتى بعد زوال النظام املباد ربيع العام 2003.

خلف ش��ماعة مقاومة "احملتل" وجد جن��راالت ومراتب 
األجه��زة العس��كرية والقمعي��ة والتنظيم��ات ش��به 
العس��كرية، الذريعة والوس��يلة ليمارسوا التخصص 
الوحيد الذي يجيدونه )احلرب(، وقد أسهمت السياسات 
والقرارات غير املس��ؤولة والبعيدة عن احلكمة للطبقة 
السياس��ية الت��ي تلقفت زم��ام األمور بع��د "التغيير" 
ف��ي تق��دمي كل م��ا حتتاج��ه فلول النظ��ام املب��اد حلرف 
مس��ار احلقبة اجلديدة عن س��بيلها الس��ليم، أي إعادة 
بن��اء وإعم��ار العراق بعد اخل��راب الهائل ال��ذي حلق بكل 
أش��كال احلياة فيه، إذ مت إهدار املزيد م��ن الدماء واألرواح 
والقوى واإلمكانات والفرص. وعوضاً عن مشاريع اإلعمار 
والتنمي��ة، مت عس��كرة الدول��ة واجملتمع بش��كل ال يقل 
عم��ا كان زمن املهيب الدمج، ليصبح العراق اليوم على 
رأس قائم��ة ال��دول في امت��الك أكبر عدد م��ن اجلنراالت 
بن جيوش وعس��اكر املنطقة والعالم، أما على صعيد 
جنراالت العصابات اإلرهابي��ة واإلجرامية ومثيالتها في 
التنظي��م واملمارس��ة واأله��داف والس��لوك، فحّدث وال 
ح��رج، حي��ث حتولت من كان��ت تعرف ب� )أرض الس��واد( 
لكثرة بساتينها ومس��احاتها اخلضراء؛ الى غابة لبنادق 
وأسلحة وشوارب تهتز وتتقافز على تضاريس تزداد يباباً 

وبؤساً يوماً بعد آخر.
إن االنتصار احلقيقي لشعوب هذا الوطن املنكوب بلعنة 
العسكرة والنزاعات واحلروب؛ يتحقق فقط بانتشالهم 
م��ن لعبة املوت هذه، عبر جتفيف منابع وذرائع اش��تعال 
احل��روب وب��ؤر التوتر، وتكريس كل اجله��ود من أجل وضع 
مصير الوطن والناس بيد نوع آخر من اجلنراالت ينشطون 
في جبهات البناء واإلعمار، كما حصل في جتارب العديد 
من الش��عوب واألمم التي مرت مبثل هذه احملن القاسية. ال 
ميكن أن نختلف على ما نضح عن حقبة احلروب املتتالية 
واملتواصلة ليومنا هذا، من فضالت ونتائج كارثية، حيث 
أبرزت أس��وأ ما لدينا من صف��ات، وعصفت بالكثير من 
القي��م والتقالي��د الس��ليمة، لتح��ل مكانه��ا معايير 
وقيم أخرى اس��تباحت كل مكامن الق��وة واحليوية في 
الدولة واجملتمع. نحتاج أوالً الى وعي جديد وهرم أولويات 
مغايران ملا هو س��ائد حت��ى هذه اللحظ��ة، وأن تتصدر 
قضايا االقتصاد والتنمية وامللفات والهموم املرافقة لها 
رأس اهتمامات املتصدين للمسؤوليات العليا في البلد، 
وهذا يعني تنحي غالبية القوى والقوافل والشخصيات 

الفعلية الت��ي تعرفنا عل��ى قدراتها  ونزعاته��ا 
)قبل  االخيرة  العقود  لتغيي��ر في  ا

واملهووس��ة  ت وبع��ده(  مه��ا بأ
وأهازي��ج  ئل املع��ارك  س��ا لر ا

اخلالدة... 

ومضــة

كاريكاتري ـ  عاصم جهاد

الفنان حيدر فاخر مع الدكتور شفيق املهدي

الفنان حيدر فاخر يهدي أحد أعماله إلى دائرة الفنون التشكيلية

بغداد - الصباح الجديد:
يع��د العراق البل��د األول املعروف في احملاف��ل العلمية، الذي 
عرف تدجن القمح، والشعير، واحليوان، فقاد بذلك أول ثورة 
في العالم إلنتاج الطعام، األمر الذي أعطى البشرية األمن، 

والنظام، وهما الدعامان الالزمان لقيام احلضارة.
 صدرت هذه الدراسة املوس��ومة ب� )بالد الرافدين( بأجزائها 
الثالث��ة م��ن دار الش��ؤون الثقافية العامة تألي��ف: د.صالح 

رشيد الصاحلي من القطع املتوسط.
ش��ملت الدراس��ة تاري��خ وحض��ارة الع��راق من��ذ العصور 
احلجري��ة، ألنها نقط��ة البداية للحضارة اإلنس��انية، حيث 
مت ترجم��ة قصي��دة )لعنة أكد( بنحو كام��ل الن مضمونها 
يوضح موقف الس��ومرين من الدول��ة األكدية، كما تطرق 
الكات��ب إلى الفترة املظلم��ة التي مرت بها ب��الد الرافدين، 
وش��رح دبلوماس��ية اململكة الكيش��ية في بابل، أو ملوك 
آش��ور من جهة أخرى. وقدم الكاتب استعراضا كامال مللوك 
بالد سومر، بابل، وآش��ور، عسكريا، وعمرانيا منذ عام )539( 

ق.م.
ومت تقس��يم الدراسة إلى ثالثة أقسام، القسم األول يتناول 
التاريخ السياسي لبالد الرافدين منذ عصور ما قبل التاريخ، 
وحتى س��قوط دولة بابل احلديثة )539( ق.م في حن اختص 
القسم الثاني باحلكم األجنبي الذي يبدأ بالدولة األخمينية 
الفارس��ية، والت��ي أعقبتها الدولة الس��لوقية، وحضارتها 

الهلنستية، إلى فترة مجيء اإلسالم وفتح العراق.

"بالد الرافدين".. دراسة في 
تأريخ وحضارة العراق القديم

الصباح الجديد - وكاالت:
بعد غياب عن الس��احة الفنية، 
الكولومبي��ة  النجم��ة  ع��ادت 
ش��اكيرا بألب��وم جدي��د يحمل 
عنوان "أل دورادو"، أغلب االغاني 
فيه باللغة اإلسبانية ومن بينها 
أغنية بعنوان "مي إيناموري" أي 

وقعت في احلب.
وأك��دت ش��اكيرا ف��ي مقابلة 
مع صحيفة "آرغاور تس��ايتونغ" 
السويس��رية أن هذه االغنية مثل 
صفح��ة م��ن كت��اب ذكرياتها حيث 
قال��ت: "من خاللها أصف كيف التقيت 
بجي��رار وال��د ابن��ّي )ميالن وساش��ا( ف��ي لوس 

أجنلي��س، خ��الل تصوير فيديو كلي��ب أغنية واكا 
واكا" مبناس��بة كأس العال��م الت��ي احتضنتها 

جنوب إفريقيا عام 2010.
وتابع��ت: "ه��ذه األغنية تصف إحساس��ي عند 
رؤيتي جليرار أول مرة. فقد أحسست حينها وكأني 
تعرض��ت لصاعقة ب��رق". ولفتت إل��ى أن بيكيه 
الذي يصغرها بعش��ر س��نوات حاضر في الكثير 
من أغاني األلبوم اجلديد، الذي يسلط الضوء على 

كثير من اجلوانب اخلاصة في حياتها.
كما كشفت ش��اكيرا أنها تعيش حياة سعيدة 
م��ع جنم برش��لونة جيرار بيكي، بعد مرور س��بع 
س��نوات على ارتباطهم��ا. وقالت: "إننا س��عداء 
بح��ق، لدينا طفالن، ونعيش في س��عادة. إنه أمر 

رائع".

شاكيرا تعود بأغنية تؤرخ 
لصفحة من ذكرياتها مع زوجها

بغداد - حذام يوسف:
في أمس��ية ثقافية موسيقية، 
اإلذاع��ي  امللتق��ى  أق��ام 
االدباء،  احت��اد  والتلفزيون��ي في 
على قاعة اجلواهري، جلس��ة 
فني��ة، بحضور عدد  ثقافية 
كبير م��ن الفنانن واملثقفن 

واإلعالمين.
 اجللس��ة كان��ت احتفاًء 
الناعمة  باألنام��ل 
لعازف��ة البيانو 
رن��ا جاس��م، 
وعازفة العود 
أحمد،  آمال 
عن  وحديثا 
بتهم��ا  جتر
إلبداعي��ة  ا
ه��ذا  ف��ي 
قدم  اجمل��ال، 
جللس��ة  ا
ر  كت��و لد ا
ل��ح  صا
لصح��ن  ا
ئي��س  ر
 ، مللتق��ى ا
حب��ا  مر

تول��دت   ": وبالضيفت��ن  باحلض��ور 
الفنانة امال احمد في عام 1972 في 
بغداد، حيث يعد عقد السبعينيات 
من القرن املنصرم، واحدا من املثابات 
البارزة في مسيرة الغناء واملوسيقى 
في العراق، وبعد أن أكملت دراستها 
حتصيله��ا  أكمل��ت  األساس��ية، 
الدراس��ي ف��ي معه��د الدراس��ات 
املوس��يقية، وملدة ستة سنوات من 
الدراسة لعلوم املوسيقى وفنونها، 
على يد أمهر االساتذة لتنال شهادة 
بالدراس��ة  الدبلوم، وقد تخصصت 
والتمكن م��ن العزف على آلة العود 

 .
ش��اركت الفنان��ة ام��ال احمد في 

العديد م��ن احلفالت الت��ي اقامتها 
ب��وزارة  املوس��يقية  الفن��ون  دائ��رة 
الثقافة واالعالم، كما ش��اركت في 
العدي��د م��ن املهرجان��ات الدولي��ة 
العربية في كل من: مهرجان القاهرة 

لأغنية العربية سنة 1994.
 وحتدث��ت الفنان��ة رن��ا جاس��م عن 
ش��غفها بالة البيانو منذ صغرها:" 
درس��ت في معهد الفن��ون اجلميلة 
ث��ّم   1999 ع��ام  من��ه  وتخرج��ت 
كلية الفن��ون اجلميل��ة، وكنتحُ من 
العشرة األوائل، ثّم أصبحت أستاذة 
تدريس��ية فيها، درس��ت املوسيقى 
الكالس��يكية لبتهوف��ن وم��وزارت 

وغيرهم.".

للموسيقى حضور في الملتقى اإلذاعي 
والتلفزيوني في اتحاد األدباء
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