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األمراض الخبيثة في المسرح

صعود الهامش في المسرح العراقي

بغداد- وعد الشمري:
ع��ّدت احلكوم��ة العراقي��ة، أم��س 
االربعاء، اس��تئناف منف��ذ طريبيل 
احل��دودي م��ع االردن لنش��اطه ميثل 
االنتص��ار االقتص��ادي االكب��ر ف��ي 
املعركة ضد تنظيم داعش االرهابي، 
الفت��ة إل��ى ان��ه س��يعود بنتائ��ج 
ايجابي��ة كبي��رة على صعي��د زيادة 

موارد الدولة.
يأت��ي ذل��ك بالتزام��ن م��ع االع��ان 
الرس��مي عن إع��ادة افتت��اح منفذ 
طريبيل أمام حرك��ة البضائع ونقل 

املسافرين.
ويقول املستش��ار املالي في مجلس 
ال��وزراء مظه��ر محم��د صالح في 
اجلدي��د"،  "الصب��اح  إل��ى  حدي��ث 
إن "اع��ادة افتت��اح منف��ذ طريبي��ل 
ميث��ل االنتص��ار االقتص��ادي االكبر 
للعراق نتيجة مكاس��ب العمليات 
العس��كرية ض��د تنظي��م داع��ش 
االرهابي واستعادة حترير احملافظات".

وأض��اف صال��ح أن "الع��ادة احي��اء 
املنف��ذ احل��دودي م��ع االردن نتائ��ج 
ايجابية كبيرة منها اعادة تش��غيل 
املناطق على اخلط الس��ريع الدولي 
م��ن محطات وق��ود وبقي��ة املرافق 

اخلدمية للمارين".

وأشار إلى أن "العراق سيشهد مرة 
اخرى عودة التبادل التجاري املباش��ر 
مع االردن وصوالً إل��ى ميناء العقبة 
بوصف��ه املنف��ذ البح��ري القري��ب 
وعدم امل��رور من خال ط��رق طويلة 
فيها كلفة عالية كما حصل خال 
السنتني السابقتني عندما اعتمدنا 
كثيراً عل��ى املنافذ مع الس��عودية 
املالي  املستشار  وأوضح  والكويت". 
في احلكومة أن "قرب املسافة يعني 
بطبيعته س��يؤثر في رخص اسعار 
املواد املس��توردة، ألن التاجر س��وف 
ينفق على بضاعته ثمناً للنقل اقل 

مما كان عليه في السابق".
كما يعرب عن اعتقاده الش��خصي 
ب��أن "منفذ طريبيل يس��تحوذ على 
%15 م��ن عمليات التب��ادل التجاري 
للمعابر احلدودي��ة العراقية مع دول 

اجلوار".
وأكم��ل صال��ح بالق��ول إن "حركة 
املسافرين ستعود عبر اخلط السريع 
مروراً مبنفذ طريبيل، وهو امر ايجابي 
ي��دل على ع��ودة احلياة إل��ى العراق 
بعد خوضه معركة اس��تمرت ثاث 
س��نوات مع تنظيم داعش االرهابي 

وانتصر عليه".
تتمة ص3

عودة الحياة للمنفذ الحدودي أمام حركة التجارة والمسافرين

الحكومـة تعـدُّ افتتـاح طريبيـل
 االنتصـار االقتصـادي األكبـر ضد داعش

قاسم االعرجي يفتتح منفذ طريبيل احلدودي

بغداد ـ الصباح الجديد:
ش��دد رئي��س اجلمهوري��ة ف��ؤاد 
معصوم، امس االربعاء، على دعم 
عم��ل وزارة الكهرباء، فيما ناقش 

التحديات التي تواجه عملها.
الكهرب��اء،  ل��وزارة  بي��ان  وذك��ر 
اطلعت علي��ه "الصباح اجلديد"، 
وزارة  مق��ر  زار  "معص��وم  ان 
واطل��ع عل��ى حجم  الكهرب��اء، 
عن  املتحقق��ة، فضاً  اإلجن��ازات 

التحديات التي تواجه عملها".
رئي��س  اك��د  البي��ان،  وبحس��ب 
اجلمهورية "على دعم عمل الوزارة 

وماكاته��ا ملا له��ذه اخلدمة من 
أهمية جوهري��ة بدميومة احلياة"، 
مبينا ان��ه "على اط��اع بحجم 
الت��ي تؤديها  اجله��ود واألعم��ال 
ماكات ال��وزارة، اضافة الطاعه 
على التحدي��ات الفنية واألمنية 

التي تواجه عمل الوزارة".
ويعان��ي الع��راق م��ن االنقط��اع 
الكهربائية،  للطاق��ة  املس��تمر 
الصي��ف  خاص��ة ف��ي موس��م 
الذي تصل درجة احل��رارة فيه 50 

مئوية.
تتمة ص3

بغداد ـ الصباح الجديد:
أستقبل رئيس التحالف الوطني 
عم��ار احلكيم، محاف��ظ البصرة 
العيداني، مشددا  اجلديد أس��عد 
النزاع��ات  إنه��اء  ض��رورة  عل��ى 
العش��ائرية في احملافظ��ة وتوفير 

فرص العمل.
وذكر بيان ملكت��ب احلكيم ورد الى 
"الصب��اح اجلديد" أم��س األربعاء، 
مبكتب��ه  اس��تقبل  "احلكي��م  إن 

في بغ��داد، الثاث��اء 29 آب 2017، 
محافظ البصرة اجلديد أسعد 

البيان،  وش��دد احلكيم، بحس��ب 
عل��ى "تق��دمي أفض��ل اخلدم��ات 
والعم��ل  البص��رة  للمواط��ن 
بتكاملية مع مؤسسات احملافظة 
ف��ي  السياس��ية  الكت��ل  وم��ع 
احملافظة"، داعيا إلى "اس��تكمال 

املشاريع ومكافحة الفساد".
تتمة ص3

بغداد ـ الصباح الجديد:
أكد وزير النقل، كاظم احلمامي، 
ام��س االربع��اء، ان ال مس��تقبل 
دون  م��ن  العراقي��ة  للمط��ارات 
القياس��ية  املعايي��ر  تطبي��ق 

الدولية.
وق��ال الوزي��ر، في بي��ان اطلعت 
علي��ه "الصباح اجلدي��د"، خال 
ملتق��ى املط��ارات العراقية في 
أربيل انه "ال مستقبل للمطارات 
تطبيقه��ا  دون  م��ن  العراقي��ة 

املعايير القياسية الدولية".
وأضاف، "انن��ا نطمح بإن نرتقي 
باملط��ارات العراقي��ة لتضاه��ي 

نظيراتها األوروبية"، مؤكدا على 
"ضرورة تنفيذ املقررات والنقاط 
التي يت��م التفاهم عليها خال 

امللتقى".
واس��تعرض وزي��ر النق��ل "اهم 
النق��اط التي مت االتف��اق عليها 
في مؤمت��ر وزراء الطي��ران العرب 
في ش��رم الش��يخ الذي انتهت 

اعماله األسبوع املنصرم". 
يذك��ر ان امللتقى عق��د بحضور 
وزي��ر النقل في اإلقلي��م ومدراء 
العراقي��ة وعددا كبيرا  املطارات 
م��ن املس��ؤولني واالقتصادي��ني. 

وفقا للبيان.

"النقل" تسعى الى تطبيق المعايير 
الدولية في المطارات العراقية 

معصوم يشدد على دعم
عمل وزارة الكهرباء

الحكيم: يجب إنهاء النزاعات 
العشائرية في البصرة
 وتوفير فرص العمل

مقتل 64 عنصرا من قوات الجيش وتنظيم
6داعش اثر معارك في الرقة السورية  رئاسة اإلقليم تستنكر اتفاقية نقل مسلحي 

2داعش من لبنان إلى الحدود العراقية

بغداد ـ الصباح الجديد:
أف��اد مص��در أمني ف��ي محافظة 
البص��رة، أم��س األربعاء، ب��أن قوة 
من جهاز األم��ن الوطني ضبطت 
موقعاً يستعمل لس��رقة النفط 
اخلام من انبوب مخصص للتصدير، 
مبينا ان فريقاً مت تشكيله لتحديد 

هوية اجلناة والقبض عليهم.
وقال املص��در في تصريح صحفي، 
إن "جه��از األم��ن الوطن��ي تلقى 

معلومات عن نش��اط ألش��خاص 
يقومون بس��رقة النفط اخلام من 
خط للتصدير ميتد بني محافظتي 
البصرة وميس��ان"، مبيناً أن "قوة 
م��ن اجله��از قامت في ض��وء تلك 
املعلومات مبعاينة مس��ار االنبوب، 
ومت العث��ور عل��ى مضخ��ة وثاثة 
صمام��ات تس��تعمل في س��رقة 

النفط".
ولف��ت املص��در الذي طل��ب عدم 

الكشف عن اسمه الى أن "املوقع 
مت تسليمه الى قسم املعاجلة إلزالة 
الصمامات واملضخة، كما مت اغاق 
الطرق الترابي��ة املؤدية الى املوقع، 
فض��اً عن تعزيز االنتش��ار األمني 
لشرطة نفط اجلنوب ملراقبة خط 
التصدير"، مضيف��اً أن "فريقاً من 
األم��ن الوطني مت تش��كيله جلمع 
معلومات عن اجلن��اة لغرض القاء 
القبض عليهم". يذكر أن س��رقة 

النف��ط اخل��ام وتهريب الوق��ود براً 
وبحراً كانت من املظاهر الشائعة 
ف��ي البص��رة قبل ع��ام 2010، ثم 
انحسرت بنحو ملحوظ في غضون 
األع��وام القليلة املاضي��ة، خاصة 
بعد زيادة أس��عار الوقود وتشديد 
االج��راءات األمنية حول املنش��آت 
وخطوط األنابيب النفطية، إضافة 
الى تعزيز الس��يطرة األمنية على 

القنوات املاحية.

األمن الوطني يضبط موقعًا لسرقة
 النفط الخام من خط للتصدير

بغداد-أسامة نجاح:
اعلنت قيادة العمليات املشتركة 
، أمس األربعاء ، عن س��يطرتها 
على اكث��ر من %50 م��ن ناحية 
العياضي��ة بع��د اقتحامها من 
محوري��ن ، فيما أك��دت حتريرها 
لقرية قوب��اش غرب��ي الناحية 

شمال قضاء تلعفر . 
قي��ادة  باس��م  الناط��ق  وق��ال 
العميد  املش��تركة  العملي��ات 
الركن يحيى رسول الزبيدي في 
حديث خاص لصحيفة ‘‘الصباح 
الفرق��ة  "قي��ادة  ان  اجلدي��د‘‘ 
اخلامس��ة عش��ر ح��ررت قري��ة 
قوالباش غرب العياضية مبسافة 

6كم من اجلهة الغربية". 
وأض��اف ان��ه “مت حتري��ر اكثر من 
%50 م��ن ناحي��ة العياضية من 
قب��ل الش��رطة االحتادي��ة والرد 
الس��ريع بع��د اقتحامه��ا م��ن 

اجلزء الشرقي للمدينة والفرقة 
املدرعة التاسعة التي اقتحمت 
املدينة من اجل��زء الغربي ومازال 

التقدم مستمر". 
م��ن جانب��ه كش��ف قائممقام 
الع��ال  عب��د  تلعف��ر  قض��اء 

العبيدي، أمس األربعاء عن حترير 
م��ا يق��ارب من %60 م��ن ناحية 

العياضية. 

لصحيف��ة  العبي��دي  وق��ال 
‘‘الصب��اح اجلدي��د‘‘ إن "%60 من 
الناحي��ة مح��رر اآلن وس��تكون 
والفرق  أس��هل  التحرير  معارك 
ب��ني تلعف��ر والعياضي��ة هو أن 
معظ��م عناص��ر داع��ش الذين 
هرب��وا من تلعف��ر مترك��زوا في 
العياضية ولي��س لديهم مكان 
فتش��اهدهم  في��ه  يختب��ؤون 
يقاتل��ون بشراس��ة أكث��ر حني 

يكونون محاصرين". 
وأض��اف إن "العياضي��ة صغيرة 
وتبلغ نحو 3�� 4 كم2 وسيعلن 

عن حتريرها قريباً". 
من جهت��ه اعلن اعام احلش��د 
الش��عبي اليوم ، أمس األربعاء ، 
عن حترير الق��وات االمنية جلامع 
اخملتار ش��مال قض��اء تلعفر من 

عناصر تنظيم داعش اإلرهابي.
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"داعش" يلفظ أنفاسه األخيرة في آخر معاقله
 في العّياضية بعد تحرير أكثر من 50 % من الناحية 

متابعة

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعل��ن التحال��ف الدولي الذي 
تق��وده الواليات املتحدة، أمس 
األربعاء، ع��ن قصف مقاتاته 
قافلة تقل عناصر من تنظيم 
"داعش" غادروا منطقة القاع 
في لبن��ان إل��ى محافظة دير 
الزور الس��ورية مبوج��ب اتفاق 

مع حزب اهلل.
ونقل��ت وكالة أنب��اء "فرانس 
باس��م  ب��رس" ع��ن متحدث 
"غ��ارة  إن  قول��ه،  التحال��ف 
للتحالف استهدفت القافلة 
الت��ي تق��ل مس��لحي داعش 
الذين غ��ادروا منطق��ة القاع 
ف��ي لبن��ان مبوجب اتف��اق مع 

حزب اهلل".
وأض��اف املتح��دث أن "الغارة 
قافل��ة  تق���دم  عرقل���ت 
الت��ي  داع��ش  مس��لحي 
كان��ت تتج�ه إل��ى محافظة 
دي���ر ال��زور الت��ي تخضع في 
معظمها لسيطرة التنظي�م 

املتطرف".

بغداد ـ الصباح الجديد:
املك��ون  ع��ن  النائ��ب  كش��ف 
التركماني جاسم محمد جعفر، 
أمس االربع��اء، عن جم��ع تواقيع 
اكثر من 145 نائبا لسحب الثقة 
ع��ن محافظ كركوك جن��م الدين 
كرمي، داعيا رئي��س مجلس الوزراء 
حي��در العب��ادي للموافق��ة على 
الائحة التي أرس��لت من مجلس 

النواب والت��ي تبني فيها اخملالفات 
الدس��تورية والقانوني��ة واإلدارية 
للمحاف��ظ بغي��ة فس��ح اجمل��ال 
للبرمل��ان للتصويت على س��حب 

الثقة منه.
تصري��ح  ف��ي  البيات��ي  وطال��ب 
صحفي، رئيس الوزراء، ب�"املوافقة 
عل��ى الائح��ة التي أرس��لت من 
مجل��س النواب والت��ي تبني فيها 

الدس��تورية  اخملالف��ات  بوض��وح 
على وفق مادت��ي االولى و143 من 
القانوني��ة  واخملالف��ات  الدس��تور 
واإلداري��ة على وفق امل��ادة 23 من 
قان��ون 36 لس��نة 2008 وملفات 
فساد وصلت الى 63 ملف ارسلت 
ان  مبين��ا  النزاه��ة"،  مفوضي��ة 
"موافقة رئيس ال��وزراء على هذه 
الصاحية  اللوائح س��وف متن��ح 

على  للتصوي��ت  الن��واب  جملل��س 
س��حب الثقة منه وهذا ما فعله 
مجلس النواب مع محافظ نينوى 
عندما مت التصويت على س��حب 
الثقة من��ه واس��تبداله باحملافظ 

احلالي".
واضاف البياتي، ان "بقاء محافظ 
كركوك في منصبه بعد كل هذه 
والقانونية  الدس��تورية  اخملالفات 

وملفات الفس��اد جعلته متجاوزا 
عل��ى احل��ق الع��ام وحق��وق ابناء 
كرك��وك، ل��ذا آن االوان للجه��ات 
املعنية اتخ��اذ مايل��زم للحد من 
احلكوم��ة  مس��ؤولي  تصرف��ات 
احمللي��ة )احملاف��ظ ورئي��س مجلس 
كرك��وك( اللذان تخط��ا اخلطوط 
احلم��ر وادخا كركوك الى احتقان 
وفتن��ة  مكوناته��ا  ب��ني  قوم��ي 

اشعلهما واخطاء متكررة".
وتاب��ع البيات��ي، ان "األخطاء التي 
ارتكبه��ا مجلس احملافظة س��واء 
ف��ي قضي��ة رف��ع العل��م او ف��ي 
قضية االس��تفتاء كانت من جراء 
الذي مارس��ه  والتهديد  الضغط 
محاف��ظ كرك��وك عل��ى رئي��س 

اجمللس.
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اإلعالن عن جمع نحو 145 توقيعًا لسحب الثقة عن محافظ كركوك

التحالف الدولي يستهدف قافلة
 لـ"داعش" خارجة من لبنان إلى دير الزور

بغداد ـ الصباح الجديد:
اإلعم��ار  إع��ادة  صن��دوق  وق��ع 
للمناط��ق املتضررة من العمليات 
م��ع  تع��اون  اتفاقي��ة  االرهابي��ة 
جامع��ة األنبار تس��تمر ملدة ثاث 

سنوات.
وتنص االتفاقي��ة التي وقعها عن 
مصطف��ى  الدكت��ور  الصن��دوق 
الهيت��ي رئي��س الصن��دوق وع��ن 
جامع��ة األنب��ار الدكت��ور خال��د 
البتال رئي��س اجلامعة على تقدمي 

للصندوق  االستش��ارية  اخلدمات 
ومن دون مقابل.

يذك��ر ان فك��رة انش��اء صن��دوق 
إعادة إعم��ار املناطق املتضررة من 
اإلره��اب جاءت وفق��ا للمادة )28( 
من قانون املوازنة االحتادية لس��نة 
)2015(. ولع��ل اله��دف االس��اس 
الذي مت انشاء الصندوق من اجله 
ه��و للمحافظ��ة على ع��دم هدر 

االموال التي خصصت لألعمار 
تتمة ص3

صندوق إعادة اإلعمار يستعين بجامعة 
األنبار لالستفادة من الخدمات االستشارية

وكاالت ـ الصباح الجديد:
ق��ال األمي��ر زي��د بن رعد احلس��ني 
اإلنسان  الس��امي حلقوق  املفوض 
ف��ي األمم املتح��دة ي��وم األربعاء إن 
األميرك��ي  الرئي��س  تصريح��ات 
دونال��د ترامب التي حت��ط من قدر 
الصحفي��ني قد ترقى إل��ى كونها 
حتريض��ا وتش��جع مؤيدي��ه عل��ى 

مهاجمة مجتمعات بعينها.

أريزون��ا  ف��ي  داف��ع  ترام��ب  وكان 
األس��بوع املاض��ي ع��ن رده عل��ى 
ال��ذي نظم��ه  التجم��ع احلاش��د 
املن��ادون بس��مو الع��رق األبي��ض 
تغطي��ة  وانتق��د  فرجيني��ا  ف��ي 
مؤسسات إخبارية ألعمال العنف 
بفرجيني��ا  تشارلوتس��فيل  ف��ي 
واصف��ا الصحفي��ني بأنهم “أناس 

غير شرفاء بحق”.

وقال األمي��ر زيد ”من املدهش بحق 
أن تتع��رض اآلن حري��ة الصحافة، 
التي ليس��ت فقط حجر أس��اس 
في الدستور األميركي ولكن أيضا 
أمرا دافعت عن��ه الواليات املتحدة 
على م��دار الس��نني، للهجوم من 

الرئيس.
"إن��ه حت��ول مذه��ل والعواقب في 

نهاية األمر ستكون خطيرة".

مفوضية حقوق اإلنسان: ترامب يشن
 هجومًا على حرية الصحافة

تقريـر

القوات االمنية

جانب من توقيع االتفاقية

الفن والمسرح جسر للتواصل
بين الفنان والجمهور لبناء اإلنسان وجمال المكان



شؤون عراقية2

السليمانية ـ عباس كاريزي:

بينما تخوض قوات اجليش والشرطة 
االحتادية وق��وات مكافحة االرهاب 
والبيشمركة  الش��عبي  واحلش��د 
معارك طاحنة لتطهير آخر املناطق 
املتبقية من محافظة املوصل بيد 
الواليات  داع��ش، عب��رت  ارهابي��ي 
املتح��دة االميركي��ة ع��ن قلقه��ا 
واس��تيائها من االتف��اق الذي وقع 
لنقل العشرات من ارهابيي داعش 

من لبنان الى احلدود العراقية.
وقال ممث��ل الرئي��س االميركي في 
احلرب عل��ى داعش بريت ماككورك 
ان ب��اده تنظر باس��تياء وقلق الى 
االتف��اق ال��ذي عقد ب��ن احلكومة 
الس��ورية وحزب اللبناني من جهة 
وتنظي��م داع��ش من جه��ة أخرى، 
لنقل العشرات من ارهابيي داعش 
م��ن لبن��ان ال��ى احل��دود العراقية، 
مؤكدا ان داعش ال يستحق االتفاق 

وامنا ينبغي القضاء عليه.
الوالي��ات  ان  ماكك��ورك  واض��اف 
املتحدة تعمل بالتع��اون مع قوات 
التحال��ف والق��وات العراقية على 
القضاء على داعش وانهاء مخاطره 
وهي لن تس��مح بعودته او دخوله 
ال��ى االراض��ي العراقي��ة مج��ددا، 
مؤك��دا ان عناصر داع��ش يجب ان 
يقتل��وا ال ان ينقل��وا ف��ي حافات 

مكيفة الى احلدود العراقية.   
رئاس��ة إقلي��م كردس��تان بدورها 
ع��ّدت االتفاقية الت��ي عقدت بن 
احلكومة الس��ورية وحزب اللبناني 
من جهة وتنظيم داعش من جهة 
أخرى، لنق��ل قرابة 300 عنصر من 
ارهابيي داعش من لبنان الى احلدود 
العراقي��ة، تكرار لس��يناريو 2014، 
م��ا ق��د يتس��بب مبأس��اة للعراق 

واملنطقة على حد سواء.
ف��ي  االقلي��م  رئاس��ة  واضاف��ت 
بي��ان تس��لمت الصب��اح اجلدي��د 
نس��خة من��ه ان نُقل ق��وة كبيرة 

من اإلرهابين م��ن لبنان إلى حدود 
الع��راق محل ش��ك، و«نحن نراقب 
الوضع ونحق��ق فيه بجدية بالغة، 
ون��رى أنه تك��رار للس��يناريو الذي 
نفذ عام 2014 ال��ذي اصبح الحقاً 
س��بباً في حدوث مأس��اة بالعراق 

واملنطقة.
وعّد بيان رئاس��ة االقليم خبر نقل 
ق��وة إرهابية كبيرة م��ن لبنان إلى 
احل��دود العراقية، مبوج��ب اتفاقية 
مثير للش��ك، وتاب��ع إن جلب هذه 
القوة من لبنان إلى ش��رقي سوريا 
واحلدود العراقية، محل شك ونحن 
نراقب الوض��ع ونحقق فيه بجدية 
بالغ��ة، ونرى أنه تكرار للس��يناريو 
وأصب��ح   2014 ع��ام  نف��ذ  ال��ذي 
س��بباً في حدوث مأس��اة بالعراق 

واملنطقة.
واض��اف بيان رئاس��ة االقليم »من 
هن��ا نعل��ن أن ق��وات بيش��مركة 
كردستان س��تتعاون وتنسق بنحو 
كامل مع اجليش العراقي ملواجهة 

أي احتمالية أو مستجد«.
وكان مجلس أمن إقليم كردستان 
ق��د عبر في بيان عن اس��تيائه من 
عملي��ة نقل مس��لحي داعش من 
املناطق احلدودية في لبنان وسوريا، 
الى احلدود العراقية، مطالباً اجلهات 
املعنية بإتخاذ إجراءات جدية أمام 

هذا التصرف.
وأص��در مجلس أم��ن االقليم بياناً 
ق��ال في��ه »بحس��ب اتف��اق ب��ن 
مس��لحي داع��ش م��ع ح��زب اهلل 
اللبناني والنظام الس��وري، مت نقل 

املئات من مسلحي تنظيم داعش 
مع اسلحتهم وعتادهم من احلدود 
اللبناني��ة الس��ورية ال��ى احل��دود 

العراقية«.
واضاف البي��ان، »انن��ا في مجلس 
أم��ن إقلي��م كردس��تان، نعبر عن 
التص��رف  ه��ذا  ام��ام  اس��تيائنا 
املش��بوه، والذي يحمل في طياته 
ونطالب  التس��اؤالت،  الكثير م��ن 
اجله��ات املعني��ة بإتخ��اذ إجراءات 

جدية أمام هذا التصرف«.
جتدر اإلش��ارة إل��ى أن أكثر من 300 
غ��ادروا منطقة  لداع��ش  عنص��ر 
االتفاق  مبوج��ب  الغربي  القلم��ون 
ال��ذي مت التوص��ل إلي��ه ب��ن حزب 
اهلل وتنظي��م داع��ش، بالتنس��يق 
مع احلكومة الس��ورية، متوجهن 

نح��و مدينة البوكمال في ريف دير 
ال��زور اجلنوبي، القريب م��ن احلدود 
العراقي��ة، مقابل وقف إطاق النار 
والكشف عن مصير جنود لبنانين 

اختطفهم التنظيم في 2014.
ال��ى ذلك اك��د قي��ادي ف��ي قوات 
البيشمركة بقضاء تلعفر أن نحو 
200 ارهابيي من مس��لحي داعش  
فروا من تلعفر وس��لموا أنفسهم 
بينه��م  البيش��مركة،  لق��وات 
عائلتن ملس��لحن أجنبين«. وتابع 
ان من بن افراد داعش الذين سلموا 
انفسهم أسرة صينية رب العائلة 
يلق��ب أب��و تركس��تان الصين��ي، 
انتقل��ت إل��ى العراق قبل س��نتن 
عن طريق اخلاي��ا النائمة لداعش، 
قررت اجمليء إلى العراق مقابل راتب 

شهري قدره 300 دوالر.
ق��وات  ف��ي  القي��ادي  واض��اف 
البيش��مركة ان من بن املسلحن 
األجان��ب الت��ي س��لمت نفس��ها 
لق��وات البيش��مركة ف��ي تلعفر 
عائل��ة أملاني��ة مؤلف��ة م��ن رجل 
وزوجته، كاش��فا عن وجود عائات 
م��ن  أجنب��ي  300 مس��لح  نح��و 
داعش يحتم��ون مبناطق قريبة من 

العياضية.
من جانبه، قال مس��ؤول أس��ايش 
ش��رق دجلة، آش��تي كوجر، بشأن 
مس��لحي داعش الذين يس��لمون 
البيش��مركة  لق��وات  أنفس��هم 
يخش��ون الوقوع في اس��ر احلشد 
الشعبي، لذا يس��لمون أنفسهم 

لقوات البيشمركة.

رئاسة اإلقليم تستنكر اتفاقية نقل مسلحي
داعش من لبنان إلى الحدود العراقية

أكدت استمرار التعاون والتنسيق بين البيشمركة والجيش العراقي لمواجهة أية احتماالت
طارق حرب 

اص��درت محكم��ة القض��اء االداري حكماً 
يقض��ي باملصادق��ة عل��ى ق��رار مجل��س 
احملافظ��ة 2017/8/28  بإقال��ة احملافظ وقرار 
احلك��م ال��ذي اصدرته احملكم��ة باملصادقة 
على قرار اقالة احملافظ ينهي صفة احملافظ 
املق��ال ويل��زم مجل��س احملافظ��ة بانتخاب 

محافظ جديد.
 وه��ذا ما فعله مجل��س احملافظة بانتخاب 
محاف��ظ جدي��د وهذا س��يتولى ممارس��ة 
اعماله كمحافظ جديد بعد صدور املرسوم 
اجلمه��وري املتضم��ن أم��ر تعي��ن احملافظ 
وبالتالي فان احملافظ السابق انتهت عاقته 
باحملافظ��ة وال يجوز له ممارس��ة أي عمل او 
صاحي��ة او اختص��اص عائ��د للمحاف��ظ 

النتهاء صفته الرسمية كمحافظ.
 والن القانون منحه سلطة تصريف اعمال 
احملافظة في الفترة ما بن اقالته من مجلس 
احملافظ��ة وما بن صدور ق��رار من محكمة 
القض��اء االداري واوج��ب انتخ��اب محافظ 
جديد ح��ل املصادقة على ق��رار االقالة وال 
يجوز للمحافظ املقال والذي متت املصادقة 
على ق��رار اقالته قضائيا ممارس��ة اي عمل 
باحملافظ��ة كونه اصب��ح مواطن��ا اعتياديا 
وليس محافظا حال مصادقة احملكمة على 
االقالة وليس له البقاء باملنصب على اعتبار 
انه تول��ى متييز احلك��م الن القاعدة املقررة 
قانون��ا هي ان جمي��ع االح��كام تنفذ حال 
صدورها وال يؤخر التمييز تنفيذها باستثناء 
حك��م االعدام واحلكم املتعلق بعقار، ال بل 
ان ممارس��ته ألي عمل بع��د تصديق االقالة 
ي��ؤدي الى مس��ؤوليته اجلزائي��ة مع بطان 
التصرف وهذا ما ورد بأح��كام الفقرتن )٤ 
و٥( م��ن البند ثامنا من امل��ادة )٧( من قانون 
احملافظ��ات غير املنتظمة ف��ي اقليم رقم) 
٢١ ( لس��نة ٢٠٠٨ املع��دل بالقان��ون رق��م 
)١٥( لسنة ٢٠١٠ حيث منحت احملافظ حق 
الطع��ن بقرار اقالته م��ن مجلس احملافظة 
واوجب��ت علي��ه القي��ام بتصري��ف اعمال 
احملافظ��ة خال مدة الطع��ن وبعد تصديق 
احملكم��ة على ق��رار الطعن يق��وم مجلس 
احملافظ��ة بانتخاب محافظ جديد وانتخاب 
محاف��ظ جديد يعني انته��اء فترة احملافظ 
الس��ابق وامل��ادة) ٢٦( من قان��ون احملافظات 
املذك��ور اوجبت ص��دور امر تعي��ن احملافظ 
اجلديد مبرس��وم جمهوري وهكذا فإن قانون 
احملافظ��ات واضح كما ان قان��ون املرافعات 
وقان��ون اصول احملاكمات اجلزائية واضح في 
اس��تثناء حك��م العقار وحك��م اإلعدام ال 
يجوز تنفيذها إال بعد صدور حكم التمييز 
احملكمة االدارية العليا بالنسبة للمحافظ 
ف��ان طعن احملافظ باحلكم بالتمييز ال يقف 

امام تنفيذ احلكم اخلاص بإقالة احملافظ.

تنتهي صفَة المحافظ 
بتصديق المحكمة

على قرار اإلقالة

تقـرير

د. مثنى العبيدي*
 

ف��ي خض��م البحث ع��ن ح��ل لازمة 
السورية، شكل الصراع السوري عامل 
تأثي��ر مهم ف��ي العاقات بن روس��يا 
وتركي��ا، إذ كان س��بباً ف��ي توت��ر هذِه 
العاقات من جهة، ودافعاً للتقارب فيها 
من جهة أخرى، وذلك بحس��ب طبيعة 
املصال��ح املتضارب��ة ل��كا الدولت��ن. 
بيد أن التحول امله��م الذي دفع لطرح 
ملفات التوافق في امللف السوري على 
مس��ار احملادثات والتفاهمات بن روسيا 
وتركي��ا ج��اء بع��د محاول��ة االنقاب 
الفاش��لة في تركيا واملوقف الروس��ي 
منه ال��ذي ظهرت فيه روس��يا مبوقف 
إيجابي م��ن النظ��ام الترك��ي القائم 
وعلى أثره استأنف الطرفان عاقاتهما 
ودخلت هذه العاقات مرحلة التحسن 

من جديد.
وإذا أردن��ا التركيز عل��ى تطورات امللف 
السوري في مسيرة العاقات الروسية 
معرف��ة  األم��ر  يقتض��ي  التركي��ة   -
أهمية امللف السوري بالنسبة لهاتن 
الدولتن ومعرفة اهم قضايا االختاف 

واالتفاق بينهما.
تأتي أهمية احلرب في س��وريا بالنسبة 
لروس��يا من أهمية املصالح الروسية 
باملصال��ح  املتمثل��ة  س��وريا  ف��ي 
السياس��ية واالقتصادية والعسكرية 
واألمنية والثقافية. وبخاف إيران التي 
له��ا مصاحله��ا اخلاصة ف��ي املنطقة، 
تعتب��ر س��وريا موطئ الق��دم الوحيد 
لروس��يا في منطقة الش��رق األوسط 
وه��و ما ق��د ميكنه��ا م��ن التأثير على 
التط��ورات في العال��م العربي والبحر 
األبيض املتوس��ط، ويرج��ع ذلك جزئيا 
إلى قواعدها العس��كرية في س��وريا. 

وتعتبر س��وريا البلد العربي الرئيسي 
من حيث التعاون التجاري واالقتصادي 
مع روسيا ومستورد رئيسي لألسلحة 
الروس��ية. ميكن لروسيا االستفادة من 
نفوذه��ا في س��وريا كورقة مس��اومة 
ف��ي الش��ؤون الدولية، مث��ل احلصول 
على قبول س��لبي لألزمة األوكرانية أو 
تخفيف العقوبات االقتصادية الدولية 

على روسيا.
أما بالنس��بة لتركيا فينبع اهتمامها 
بامللف السوري انطاقاً من كون سوريا 
دولة جارة لها وبينهم��ا حدود طويلة، 
وان اختال االس��تقرار في سوريا ال بد 
أن تنعك��س تداعيات��ه اخلطي��رة على 
الداخ��ل التركي وهو ما حصل بالفعل 
بع��د تنامي خطر اجلماع��ات اإلرهابية 
احل��ركات  وب��روز  “داع��ش”  كتنظي��م 
الكردية السورية املسلحة وسيطرتها 
على مناطق شاسعة في سوريا. كما 
أن تركيا هي أكثر الدول التي استقبلت 
الاجئ��ن م��ن س��وريا وم��ا لذلك من 
تأثي��رات اقتصادية وأمني��ة عليها، وأن 
سوريا متثل ممراً اقتصادياً مهماً لتركيا 
إل��ى املنطق��ة العربية، فض��اً عن أن 
تركيا لديها سياس��ة إقليمية تهدف 
من خالها إلى بسط نفوذها وتأثيرها 
ف��ي دول املنطقة وذل��ك بالتركيز على 
واالقتصادي��ة  السياس��ية  األدوات 

والثقافية والقيمية.
تضم��ن املل��ف الس��وري العدي��د من 
القضايا التي شكلت محل اختاف بن 
تركيا وروس��يا كان بعضها عامل توتر 
في العاقات الثنائية بن الدولتن إلى 
حد وقت قري��ب وال زالت محل اختاف 
بينهما بالرغم من حتسن هذِه العاقات 
في الوقت الراهن. وتشمل نقاط اخلاف 
الرئيسية القيادة السورية، واملعارضة، 
األمريكي  وال��دور  الكردية،  واجملموعات 

في الصراع.
قدمت روس��يا الدعم املطلق سياسياً 
وعس��كرياً واقتصادي��اً لنظام األس��د 
في س��وريا. وفى املقاب��ل، كان املوقف 
الترك��ي ينادى بضرورة إس��قاط نظام 
األس��د وإقامة نظ��ام دميقراطي ودعم 
الق��وى واحل��ركات الس��ورية املعارضة 
بجناحيه��ا السياس��ي والعس��كري. 
ترى روسيا أن كافة اجلماعات السورية 
املس��لحة املعارضة لنظام األسد هي 
جماع��ات إرهابي��ة واس��تمرت به��ذِه 
الرؤية إل��ى وقت ليس ببعيد وطبقتها 

خملتل��ف  عس��كرياً  باس��تهدافها 
اجلماعات الس��ورية املس��لحة. ولكن 
في الوقت الراهن وباس��تثناء “داعش” 
وجبهة “فتح الش��ام”، اعترفت روسيا 
بالفصائل املس��لحة وتفاوضت معها، 
مب��ا في ذل��ك وحدات حماية الش��عب. 
وفي الوقت نفسه، تعتبر تركيا تنظيم 
الدولة اإلسامية، وجبهة فتح الشام، 
وامليليشيات  ووحدات حماية الشعب، 
الت��ي تقات��ل م��ع األس��د منظم��ات 

إرهابية.
دعمت روس��يا حزب االحتاد الدميقراطي 

الكردي في س��وريا الذي افتتح مكتباً 
سياس��ياً له في شهر فبراير 2016 في 
العس��كري  الدعم  وقدمت  موس��كو 
لهم مس��تخدمة األمر كورقة ضغط 
أم��ام تركيا في مرحلة توت��ر العاقات 
معه��ا وورقة تف��اوض عند اس��تئناف 
العاق��ات الثنائي��ة، بينما ت��رى تركيا 
في ذلك خط��راً امنياً ال ميكن تركه وان 
حص��ول األكراد في س��وريا على كيان 
مس��تقل يعن��ي مطالبة األك��راد في 

تركيا بالفيدرالية أو االستقال.
استنكرت روس��يا الهجوم الصاروخي 

األميرك��ي في أبريل املاض��ي ورأت فيه 
خرقاً للقانون الدولي وانتهاكاً لسيادة 
س��وريا كان العكس من��ه في املوقف 
الترك��ي املؤيد له��ا ال��ذي رأى فيها رد 
فعل إيجابي على جرائم نظام األس��د، 
هذا األمر يش��كل آخر ما اس��تجد من 
اختاف حول امللف السوري بن روسيا 
وتركي��ا وقد يكون س��بباً في توس��يع 
ش��ق االختاف بينها نظرا ألنه سيحد 

من مساحة التحرك الروسي فيها.
ل��م مينع وجود قضاي��ا مختلف عليها 
في امللف الس��وري من أن يت��م التقاء 
روس��يا وتركيا حول نق��اط ضمن هذا 
املل��ف، وه��ذا االلتقاء مدفوع��اً بإدراك 
روس��يا بأهمية دور تركيا في إيجاد حل 
لازمة السورية يحقق مصاحلها. كما 
تسعى روس��يا إلى كس��ب تركيا إلى 
جانبها في الش��رق األوس��ط إلدراكها 
أهمية التأثير الترك��ي على اجلماعات 
والفصائ��ل املس��لحة الفاعل��ة ف��ي 
الساحة السورية، وباملقابل جاء التوجه 
التركي موافقاً في تسوية اخلافات مع 
روس��يا. وتتضم��ن نق��اط االلتقاء بن 
روس��يا وتركيا ملف مكافحة اإلرهاب، 
احلفاظ على وحدة األراضي الس��ورية، 

ووضع نهاية للحرب في سوريا. 
ب��دأ التنس��يق الروس��ي التركي ضد 
تنظي��م الدول��ة اإلس��امية وجبه��ة 
فت��ح الش��ام – وذلك عل��ى الرغم من 
اهتم��ام روس��يا الباه��ت بذل��ك – بدأ 
بضربات جوية تستهدف مواقع الدولة 
اإلسامية في س��وريا، في حن دعمت 
تركيا اجليش الس��وري ف��ي عملية درع 
الفرات ضد الدولة اإلسامية، ووحدات 

حماية الشعب.
كما تتفق كا روسيا وتركيا على وحدة 
األراض��ي الس��ورية وعدم تقس��يمها 
وضمان ع��دم نش��وء كيان مس��تقل 

لألكراد في سوريا، كما اتفقتا الدولتن 
على دعم اجلماعات الكردية املسلحة 
في س��وريا دعما مح��دودا، وفعاً بدأت 
روس��يا بالتقلي��ل م��ن االهتم��ام بها 
بع��د اس��تئناف العاق��ات م��ع تركيا 

وحتسنها.
تس��عى كا م��ن روس��يا وتركي��ا إلى 
البحث عن مسارات في احلرب تتناسب 
م��ع مصاحله��م اخلاصة. وم��ن ناحية 
أخ��رى، أصبحت روس��يا الطرف األكثر 
تأثيراً في الس��احة الس��ورية وتبتغي 
ضمان مصاحلها العسكرية وتواجدها 
ف��ي املنطقة واس��تمرار فعاليتها في 
امللف الس��وري واس��تثماره في قضايا 
املنطقة، بيمنا ترى تركيا أن حل األزمة 
يتطل��ب إقام��ة نظ��ام دميقراطي في 
س��وريا يك��ون حللفائه��ا دور مؤثر فيه 
وعدم قيام فيدرالية في سوريا لألكراد 
م��ن املمك��ن أن ينعكس عل��ى الوضع 
الاجئ��ن  وع��ودة  الترك��ي  الداخل��ي 
الس��ورين إلى باده��م والقضاء على 

اإلرهاب.
خاص��ة الق��ول أن دواف��ع االلتقاء بن 
روس��يا وتركي��ا غير كافي��ة لتحصن 
حتس��ن العاقات الروس��ية - التركية، 
خاص��ة وأن دور الواليات املتحدة اجلديد 
ف��ي ظ��ل إدارة ترامب لم يتح��دد بعد. 
كم��ا أن القضاي��ا الت��ي تتف��ق عليها 
الدولتان ف��ي امللف الس��وري لم تكن 
وحدها س��بب حتس��ن ه��ذه العاقات 
وإمنا كان للحاجة االقتصادية املتبادلة 
واالعتب��ارات السياس��ية بينه��ا تأثيراً 
كبي��راً ف��ي إع��ادة العاق��ات بينه��ا. 
ويبقى امللف السوري متغيراً مؤثراً في 

العاقات بن تركيا وروسيا.

* باحث سياس��ي وأس��تاذ في قسم 
العلوم السياسية بجامعة تكريت.

الملف السوري بين روسيا وتركيا.. مسيرة من االفتراق وااللتقاء

احلافالت اخملصصة لنقل عناصر داعش

أكثر من 300 عنصر 
لداعش غادروا منطقة 
القلمون الغربي 
بموجب االتفاق الذي 
تم التوصل إليه بين 
حزب اهلل وتنظيم 
داعش، بالتنسيق مع 
الحكومة السورية، 
متوجهين نحو مدينة 
البوكمال في ريف دير 
الزور الجنوبي، القريب 
من الحدود العراقية

قاعدة جوية روسية داخل االراضي السورية
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بغداد ـ الصباح الجديد:
قرر مجل��س القض��اء األعلى، امس 
األربع��اء، نقل دع��وى رئيس مجلس 
محافظة البصرة صباح البزوني إلى 
بغداد، بعد تشكيك األخير بحيادية 

القضاء في احملافظة.
وقال املتحدث باسم مجلس القضاء 
األعلى القاضي عبد الستار بيرقدار، 
في بيان ورد الى »الصباح اجلديد« إن 
»اجمللس قرر نقل دعوى رئيس مجلس 
محافظ��ة البص��رة املته��م صباح 

البزون��ي واملتعلق��ة بتهمة تقاضي 
جناي��ات  محكم��ة  إل��ى  الرش��وة 
الرصاف��ة اخملتص��ة بقضاي��ا هيئ��ة 
النزاه��ة، للنظر فيها وف��ق القانون 
بع��د أن كانت أمام محكمة جنايات 
البص��رة«. واض��اف، إن »ق��رار نق��ل 
الدع��وى جاء بعد تش��كيك املتهم 
ف��ي حيادي��ة القض��اء ف��ي البصرة 
وتقدميه عدة طلبات نقل وش��كاوى 
االحتادي��ة  التميي��ز  إل��ى محكم��ة 
وجهات سياس��ية تشريعية واخرى 

حكومي��ة تتضم��ن اتهام��ات غي��ر 
صحيحة للقضاء في احملافظة«.

وأش��ار بيرقدار إلى، إن »استش��عار 
السادة القضاة في جنايات البصرة 
احلرج على اثر ذلك، وأبدوا الرغبة في 
نقل تلك الدعوى إلى محكمة خارج 

البصرة«.
محافظ��ة  مجل��س  رئي��س  وكان 
البصرة صباح البزوني، قد مت إيقافه 
في مركز ش��رطة العش��ار، في متوز 

املاضي.

بغداد ـ الصباح الجديد:
قررت واش��نطن وبغداد، منع مسؤول 
مال��ي ب��ارز بتنظي��م »داع��ش« م��ن 
املالي��ن  التعام��ل م��ع نظاميهم��ا 
الس��وداء،  القائم��ة  عل��ى  ووضع��ه 
اخلزان��ة  وزارة  أف��ادت  حس��بما 

األميركية.
وعّرف��ت اخلزان��ة س��ليم مصطف��ى 
مال��ي  املنص��ور، مس��ؤول  محم��ود 
»إرهابيا  باعتب��اره  »داعش«،  بتنظيم 
عامليا« في خطوة يتم مبوجبها جتميد 

أي أم��اك له ف��ي الوالي��ات املتحدة 
ومتنع األميركين م��ن التعامل معه. 
العراقي��ة  »احلكوم��ة  أن  وأضاف��ت 
منع��ت أيض��ا املنصور م��ن التعامل 
م��ع نظامها املالي وأمرت بتجميد أي 

أصول له تخضع الختصاصها«.
وق��ال مدي��ر مكتب مراقب��ة األصول 
ف��رض  ع��ن  املس��ؤول  األجنبي��ة 
العقوبات بالوزارة جون إي سميث، إن 
»اخلزانة تواصل العم��ل بتعاون وثيق 
مع احلكومة العراقي��ة على تفكيك 

الش��بكات املالي��ة لتنظي��م داعش 
س��واء داخ��ل األراضي التي يس��يطر 

عليها أو خارجها«.
وأفادت الوزارة أن »املنصور س��اعد، 
ف��ي ع��ام 2014، ف��ي حتوي��ل مئات 
األلوف م��ن الدناني��ر العراقية إلى 
التنظيم في املوصل وس��اعد بعد 
ذلك في غس��ل أموال وحتويل أموال 
للتنظي��م وب��اع نفط اس��تخرجه 
التنظيم من العراق وسوريا«، وفقا 

لوكالة »رويترز« لألنباء.

القضاء ينقل دعوى رئيس مجلس 
محافظة البصرة إلى بغداد

واشنطن وبغداد تدرجان مسؤوال بارزًا
 بـ"داعش" في القائمة السوداء



بغداد – هجوم مسلح 

ذك��ر مص��در امن��ي ف��ي الش��رطة 
ان عب��وة  االربع��اء  ام��س  العراقي��ة 
ناس��فة انفجرت بالق��رب من محال 
جتاري��ة في منطق��ة الطوبجي غربي 

العاصمة بغداد.
عل��ى صعي��د متصل ق��ال املصدر إن 
"مس��لحني اطلقوا النار من اسلحة 
كامتة للصوت، مس��اء يوم امس ، جتاه 
مدني في منطقة الرش��اد ما اس��فر 
ع��ن مقتل��ه في احل��ال" ، فيم��ا افاد 
املص��در االمني مبقت��ل صاحب محل 
لصياغ��ة الذه��ب، اثر انفج��ار عبوة 
الصقة اسفل عجلة مدنية مبنطقة 

االعظمية في بغداد.

ديالى – خطة امنية 
اعلن قائد ش��رطة محافظ��ة ديالى 
اللواء الركن جاس��م السعدي امس 
االمني��ة  اخلط��ة  انط��اق  االربع��اء، 
اخلاصة بعيد االضحى ومبشاركة نحو 

20 الف عنصر امني.
وقال اللواء الركن السعدي ان "اخلطة 
االضح��ى  بعي��د  اخلاص��ة  االمني��ة 
املبارك، انطلقت بالتنسيق مع قيادة 
عملي��ات دجلة، ومبش��اركة مايقارب 
ال�20 الف عنصر امني من الش��رطة 
واجليش والوكاالت االمنية، في عموم 
االقضي��ة والنواح��ي ف��ي احملافظة" 
، مضيف��ا أن "اخلط��ة تتضمن نش��ر 
جمي��ع الق��وات االمني��ة ف��ي جميع 
القواط��ع حلماي��ة االماك��ن احليوي��ة 
ومنه��ا امل��زارات الديني��ة واملتنزهات 

واملناطق السياحية واألماكن العامة 
الت��ي تقصدها األس��ر احملتفلة بعيد 

االضحى املبارك".

كركوك – اعتقال مطلوبني
ف��ي ش��رطة  امن��ي  اعل��ن مص��در 
محافظ��ة كرك��وك ام��س االربع��اء 
ع��ن الق��اء القب��ض على ثاث��ة من 
عناصر تنظيم داعش يهربون عائات 
التنظيم املتشدد من قضاء احلويجة 

الى داخل مدينة كركوك.
واوضح املصدر الذي رفض الكش��ف 
ع��ن اس��مه ان ق��وة امني��ة الق��ت 
القبض عل��ى هؤالء الثاثة في قضاء 
داقوق جن��وب كركوك ، الفت��ا الى ان 
اثنني من ه��ؤالء املقبوض عليهم من 
القومي��ة العربية بينم��ا كان الثالث 

من القومية التركمانية.

واسط – اعتقال مطلوبني
كشف مصدر امني في قيادة عمليات 
الرافدين ام��س االربعاء ع��ن اعتقال 
متهم��ني بينه��م “ارهاب��ي” وآخري��ن 
بته��م حيازة اخمل��درات والقتل العمد 

في محافظتي واسط وذي قار.
وق��ال قائ��د العملي��ات الل��واء علي 
ابراهي��م دبعون إن “االجه��زة االمنية 
في محافظة واس��ط متكن��ت وبعد 
متابعتها للمعلومات االس��تخبارية 
وتفتيش��ها الدقيق في س��يطراتها 
اخلارجية الشمالية من القبض على 
احد املطلوبني للقضاء بتهم االرهاب 
حيث اعترف ف��ي التحقيقات االولية 
بإش��تراكه ف��ي العديد م��ن اجلرائم 

االرهابية . 

صالح الدين – انفجار ناسفتني 
افاد مصدر امني في شرطة محافظة 
صاح الدين ام��س االربعاء ان عبوتني 
ناسفتني انفجرتا مستهدفتني قوات 
احلش��د الش��عبي جنوبي محافظة 

صاح الدين.
رف��ض  ال��ذي  أمن��ي  مص��در  وذك��ر 
الكش��ف ع��ن اس��مه ان "عبوت��ني 
ناس��فتني موضوعت��ان عل��ى جانب 
الطريف انفجرتا مس��اء يوم الثاثاء 
عل��ى منتس��بني ف��ي الل��واء 43 في 
احلش��د الش��عبي في منطقة }قناة 
14{ جن��وب قض��اء بل��د"، مضيفا ان 
"احلادث أس��فر عن اصاب��ة أحد افراد 

احلشد بجروح".

االنبار – قصف جوي
أف��اد مص��در امني ف��ي االنب��ار امس 
االربعاء بان طائ��رات التحالف الدولي 
وس��يارة  نفطي��ة  فرازت��ني  قصف��ت 
لداعش وقتلت 11 عنصراً من التنظيم 

واصابة 4 مواطنني في قضاء القائم.
وقال املصدر  الذي رفض الكش��ف عن 
اس��مه إن "طائ��رات التحالف الدولي 
قصف��ت فرازت��ني نفطية ف��ي قضاء 
القائم مبنطقة السنجك بالقرب من 
احل��دود الس��ورية العراقي��ة، واحرقت 
عجلة لداعش كانت بالقرب من احدى 

الفرازات" .

ميسان – نزاع مسلح
افاد مصدر أمني في شرطة محافظة 
ميس��ان ام��س االربع��اء ب��أن س��تة 

أش��خاص اصيب��وا على االق��ل بنزاع 
عشائري وسط مدينة العمارة.

وقال املصدر الذي رفض الكش��ف عن 
اسمه إن “ستة أشخاص اصيبوا على 
االق��ل نتيجة ن��زاع عش��ائري في حي 
الثورة وس��ط مدينة العمارة”، من دون 

ذكر املزيد من التفاصيل. 

البصرة – ضبط عصابة 
افاد رئيس اللجنة األمنية في مجلس 
قض��اء الزبي��ر غرب��ي البص��رة مهدي 
ريكان امس االربعاء باعتقال متهمني 
ثاث��ة  أش��خاص  اثن��ني م��ن أص��ل 
يش��كلون عصابة مختصة بالسطو 
املس��لح لس��رقة احملوالت الكهربائية 
ف��ي منطقة الش��عيبة ضم��ن واقع 

القضاء.

انفجار ناسفة في الطوبجي والصقة باالعظمية وسط بغداد * استهداف قوات الحشد بعبوتين جنوبي صالح الدين
الطيران يقصف اوكار االرهابيين في القائم شمالي االنبار * ضبط عصابة للسطو المسلح جنوبي البصرة

3 شؤون عراقية

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلنت هي��أة التقاعد الوطنية، امس االربعاء، 
افتتاح دائرة التقاع��د في الفلوجة مبحافظة 

االنبار.
وقالت الهيأة في بيان اطلعت عليه "الصباح 
اجلدي��د"، ان "دائ��رة التقاع��د ف��ي الفلوج��ة 
مت افتتاحه��ا، بع��د تهيئ��ة بناية الس��تقبال 

املتقاعدين واسرهم".
واضاف��ت ان "دائرة تقاعد الفلوجة س��تقوم 
بتبس��يط االج��راءات وتخفي��ف العب��ئ عن 

املواطنني في اجناز معاماتهم التقاعدية".
يذك��ر ان اغل��ب الدوائر احلكومية ف��ي االنبار 
واقضيتها، توقف العمل فيها بعد س��يطرة 
داع��ش عل��ى اراضيه��ا، حيث ع��ادت للعمل 

مجدداً بعد انتهاء عمليات التحرير.
وب��دأت احلياة الطبيعي��ة تع��ود تدريجيا الى 
مدين��ة الفلوجة العراقية بع��د اعان انتهاء 
العملي��ات العس��كرية لتحريره��ا حي��ث مت 
افتتاح مقرات االدارات اخلدمية والقائمقامية 
ومت تس��ليم امللف االمني فيها الى الش��رطة 
احمللي��ة حملافظ��ة االنب��ار . وق��د افتت��ح وزي��ر 
التخطيط س��لمان اجلميلي مقر قائمقامية 
الفلوجة ومقرات االدارات اخلدمية في وس��ط 
املدينة معلناً عن وضع خطة إلعادة االستقرار 

وتوفير اخلدمات للمدينة بشكل تدريجي. 

بغداد ـ الصباح الجديد:
باشرت ش��ركة اش��ور التابعة لوزارة االعمار 
واالس��كان بإعادة اعمار جس��ر املثنى الثاني 
على نهر اخلوصر، فيما استلمت شركة سعد 

اجلسر القدمي العماره، في املوصل.
وافاد مصدر مطلع ان "جس��ر املثنى هو واحد 
من عدة جس��ور تدمرت بس��بب احلرب، ويقع 
على نهر اخلوصر الذي يفصل مناطق ش��مال 
شرق اجلانب االيسر من املوصل الى نصفني".

وقال مدير املشاريع في مديرية الطرق واجلسور، 
فخري صابور في تصريح صحفي، ان "شركة 
اش��ور تس��لمت جس��ر املثنى الثاني العماره 

بكلفة تصل الى 263 مليار ملدة شهرين".
ال��ى ذلك، قال مصدر في ش��ركة س��عد ، ان 
"الش��ركة تس��لمت اجلس��ر القدمي املعروف 
باجلس��ر االول لغرض اعادة اعم��اره"، مبينا ان 

"اجلسر يربط جانبي املوصل االمين وااليسر".
وكانت ش��ركة الفاو قد تسلمت مهام اعمار 
اجلس��ر الرابع الذي يربط جانب��ي املوصل في 

االيام املاضية وباشرت بإعادة التأهيل.

هيأة التقاعد 
الوطنية تفتتح 

دائرتها في الفلوجة

المباشرة بإعمار 
جسرين في الموصل

الملف األمني

احلكومـة تعـدُّ افتتـاح طريبيـل 
االنتصـار االقتصـادي األكبـر ضد 

داعش

من جانبه، ذكر رئيس اللجنة االمنية 
ف��ي مجلس محافظ��ة االنبار نعيم 
الكعود ف��ي تصريح إل��ى "الصباح 
اجلديد"، إن "وفداً ميثل رئيس مجلس 
الوزراء حضر أمس إلى منفذ طريبيل 
برئاسة وزير الداخلية قاسم االعرجي 

العادة افتتاحه".
وأض��اف الكع��ود أن "احلفل ش��هد 
حض��ور وزير الداخلي��ة االردني ايضاً، 
وحي��ث مت التأكيد عل��ى اهمية هذا 
املنجز على صعي��د التبادل التجاري 
ب��ني البلدي��ن مل��ا يتمتع��ان ب��ه من 
عاقات وطيدة على ش��تى االصعدة 

السيما االقتصادية واملالية".
وي��رى أن "ع��ودة احلي��اة إل��ى املنفذ 
انطاق��ة  نقط��ة  ميث��ل  احل��دودي 
للمحافظة وهي تنه��ض مرة اخرى 
بع��د التخلص م��ن تنظي��م داعش 

االرهابي".
ومضى الكعود إلى أن "عوائد مالية 
جيدة س��تكون ف��ي خزين��ة الدولة 
نتيجة اعادة افتتاح املنفذ مرة اخرى، 
وأن اجلميع حريص على منع التعرض 

اليه م��ن التنظيم��ات االرهابية مرة 
أخرى وتأمينه بنحو كامل".

ع��ن  ص��ادر  مش��ترك  بي��ان  وكان 
حكومتي جمهورية العراق واململكة 
االردنية الهاش��مية، تلقت "الصباح 
اجلدي��د"، نس��خة من��ه، بأن��ه "في 
اط��ار س��عي حكوم��ة جمهوري��ة 
الع��راق وحكوم��ة اململك��ة االردنية 
الدائم على  الهاش��مية وحرصهما 
تعزيز عاقاتهما الثنائية في ش��تى 
اجملاالت وتعبيرا عن الرغبة املشتركة 
وارادة البلدين في متتني اواصر االخوة 
والتعاون ملا فيه مصلحة شعبيهما 
م��ع  وتزامن��ا  الش��قيقني،  اجلاري��ن 
الت��ي حتققها  املظفرة  االنتص��ارات 
الق��وات العراقية البطل��ة في حترير 
االرض وبسط س��يادة الدولة واحلاق 
الهزمي��ة بعصاب��ة داع��ش االرهابية 
والتي ادت الى ع��ودة احلياة الى املدن 
العراقية واملناطق احلدودية، وتكريسا 
للجه��ود املش��تركة التي ق��ام بها 
البل��دان مبا فيه��ا الزي��ارات املتبادلة 
على اعلى املستويات، فقد تقرر فتح 
معب��ر طريبيل احل��دودي ابت��داًء من 

أمس األربعاء املوافق 30 اب 2017".
واضاف البي��ان، ان "اعادة فتح معبر 
طريبيل الذي جاء بعد تأمني الطريق 

الدول��ي م��ن اعت��داءات العصاب��ات 
االجرامي��ة سيش��كل نقل��ة نوعية 
في مس��توى العاق��ات الثنائية بني 
البلدين الش��قيقني ع��ن طريق هذا 
الش��ريان احلي��وي في ش��تى اجملاالت 
االنس��انية واالقتصادي��ة وال س��يما 
التجارية حيث سيسهل حركة تنقل 

املواطنني والبضائع في االجتاهني".
وتاب��ع البي��ان املش��ترك، "وتتعه��د 
احلكومت��ان بب��ذل كل اجله��ود م��ن 
خ��ال تعاونهما املش��ترك لتحقيق 
االنس��يابية ف��ي تنق��ل املواطن��ني 
والش��احنات ف��ي االجتاه��ني"، الفتا 
ال��ى ان "اعادة فتح هذا املعبر احليوي 
س��يخدم مصالح الش��عبني ويعزز 
فرص االمن واالستقرار والتنمية في 

البلدين اجلارين الشقيقني".

صندوق إعادة اإلعمار يستعني 
بجامعة  األنبار لالستفادة من 

اخلدمات االستشارية
كم��ا حدث س��ابقاً م��ع العديد من 
الهيئ��ات واللج��ان الت��ي تش��كلت 
بش��تى العناوين وه��و يعمل كوعاء 
من اجل تبويب عملية صرف االموال 
الت��ي يحصل عليها الع��راق كمنح 
او قروض من املؤسس��ات الدولية او 

احلكومات الصديق��ة لدعم عملية 
النهوض بالواق��ع اخلدمي واجملتمعي 
الذي تع��رض ألثار وخيم��ة من جراء 
العملي��ات االرهابية االخيرة لذا يقع 

على عاتق الصندوق مهمة صعبة .
 

"داعش" يلفظ أنفاسه األخيرة 
في آخر معاقله في العّياضية بعد 

حترير أكثر من %50 من الناحية 
وق��ال بيان العام احلش��د الش��عبي 
تلق��ت صحيف��ة ‘‘الصب��اح اجلديد‘‘ 
نس��خة من��ه ان "الق��وات االمني��ة 
متكنت م��ن حتري��ر جامع اخملت��ار في 
ناحي��ة العياضي��ة ش��مال تلعف��ر 
بعد اش��تباكات عنيف��ة بني القوات 
التنظي��م  وعناص��ر  املش��تركة 

االرهابي.
وأضاف البي��ان ان "الق��وات االمنية 
تواص��ل تقدمها داخل م��دن واحياء 
ناحي��ة العياضية اخر معاقل داعش 
في قضاء تلعفر لتحريره من سيطرة 

تنظيم داعش. 
الى ذلك أكد مصدر محلي في ناحية 
العياضية شمال قضاء تلعفر، أمس 
األربعاء ، أن تنظي��م داعش اإلرهابي 
يتخذ م��ن 120 عائلة دروعاً بش��رية 

داخل الناحية. 

وق��ال املص��در لصحيف��ة ‘‘الصباح 
اجلديد‘‘ أن "35 أسرة نزحت من مركز 
ناحي��ة العياضية بينهم أش��خاص 
مصابون حي��ث مت نقلهم إلى أماكن 
آمن��ة ونق��ل املصاب��ني منه��م إلى 

الطبابة ملعاجلتهم". 
وأضاف املصدر الذي لم يكشف عن 
أسمه أن "العائات الهاربة من مركز 
العياضي��ة أك��دت للق��وات االمنية 
وجود أكثر م��ن 120 عائلة محتجزة 
داخل مركز الناحية ويتخذهم داعش 

كدروع بشرية داخلها". 
ودمر طيران اجلي��ش ، أمس األربعاء ، 
أب��رز معاقل ومق��رات تنظيم داعش 
اإلرهاب��ي داخ��ل ناحي��ة العياضي��ة 

شمال قضاء تلعفر. 
وذك��ر بي��ان إلع��ام احلش��د، تلقت 
صحيف��ة ‘‘الصباح اجلديد‘‘ نس��خة 
من��ه، ان "طي��ران اجليش اس��تهدف 
بضرب��ات دقيقة ع��ددا م��ن مقرات 

داعش ومراكز جتمعاتها". 
وأض��اف ان "الضرب��ات أس��فرت عن 
تدمير اب��رز معاقل ومقرات التنظيم 

في الناحية". 
وكانت قطعات اجليش والرد السريع 
ومبساندة احلشد الشعبي قد حررت، 
أم��س االربع��اء، جامعي الش��هداء 

واخملتار شمال ناحية العياضية، فيما 
اعلنت سيطرتها على الطريق العام 
الذي يربط شمال الناحية بجنوبها.

معصوم يشدد على دعمعمل 
وزارة الكهرباء

ويستورد العراق حاليا ألف ميغاوات 
أربع��ة  تغ��ذي  إي��ران  كهرب��اء م��ن 
415 ميغاوط  محافظات، ويس��تورد 
من تركيا، بواس��طة بارج��ات إلنتاج 
الطاقة، راسية قرب مدينة البصرة، 
جنوب العاصمة بغ��داد، بينما يبلغ 
إنتاج الطاقة الكهربائية بالعراق ما 

يقارب 15 ألف ميغاوط.

احلكيم: يجب إنهاء النزاعات 
العشائرية في البصرة وتوفير 

فرص العمل
الوطن��ي،  التحال��ف  رئي��س  ودع��ا 
محافظ البصرة إلى "بذل جهود مع 
املؤسسة العشائرية إلنهاء النزاعات 
العشائرية وبذل جهد أكبر في فرض 
القانون وهيبة الدولة لتحقيق األمن 
وجل��ب االس��تثمارات لتوفي��ر فرص 

العمل".
وكان مجل��س محافظة البصرة، قد 
صوت، األح��د املاض��ي 27 آب 2017، 

عل��ى اختي��ار العيدان��ي محافظ��اً 
للمس��تقيل  للبصرة خلفاً  جدي��داً 

ماجد النصراوي.

اإلعالن عن جمع نحو 145 توقيعاً 
لسحب الثقة عن محافظ 

كركوك
وان اعض��اء مجل��س احملافظ��ة م��ن 
والعرب��ي  التركمان��ي  املكون��ني 
س��يقدمان ش��كوى قانوني��ة اخرى 
عند محكمة القضاء االداري االحتادي 
عل��ى رئيس اجملل��س بارتكابه اخطاء 
دستورية وقانونية كما فعله سابقا 

وكسبوا القرار".
واك��د النائب ع��ن دولة القان��ون، ان 
واالجتماع��ي  السياس��ي  "الوض��ع 
واالقتص��ادي في كرك��وك على كف 
عفري��ت وان تعام��ل العصاب��ات مع 
التركم��ان واعتقاله��م وخطفه��م 
قدم  وتهديده��م على  وتخويفه��م 
وس��اق"، مؤك��دا إن "رئي��س الوزراء 
اذا لم يق��دم على إيج��اد حلول عبر 
إرس��ال قوات حكومية من الشرطة 
االحتادي��ة واجلي��ش الى كرك��وك فان 
الوض��ع ذاه��ب ال��ى الفلت��ان وعدم 
الس��يطرة والضحية فيها املكونني 

التركماني والعربي".

تتمات ص1

متابعة ـ الصباح الجديد:

مهد تصريح رئيس الوزراء العراقي، 
حي��در العب��ادي، ح��ول رف��ض باده 
الصفق��ة الت��ي أبرم��ت ب��ني حزب 
اهلل وتنظي��م داعش برعاية النظام 
السوري، والتي قضت بنقل عناصر 
اللبناني��ة  احل��دود  م��ن  التنظي��م 
العراقي��ة  احل��دود  إل��ى  الس��ورية 
م��ن  للعدي��د  الطري��ق  الس��ورية، 
االنتقادات الت��ي تصاعدت مطالبة 
العبادي برف��ض الصفقة واملطالبة 

بإلغائها.
واعتبر ائت��اف الوطنية العراقية أن 
س��حب داعش إلى اجلان��ب العراقي 

ميثل خطرا مباشرا على العراق. 
بدوره حذر النائب محمد الكربولي، 
عض��و جلنة األمن والدف��اع النيابية 
من تل��ك الصفقة على أمن العراق. 
وقال إن صفقة حزب اهلل مع داعش 
كش��فت أن التنظي��م تدعمه دول، 
وليس املكون الس��ني ف��ي العراق. 
ودع��ا رئي��س ال��وزراء العراق��ي إلى 
أن يكش��ف أم��ام الش��عب عم��ن 
هو صدي��ق العراق، ومن ه��و العدو 

احلقيقي.
م��ن جانب��ه، أك��د س��عد احلديثي، 
املتحدث باس��م احلكومة العراقية 
أن األخيرة جتري اتصاالت مع النظام 
الس��وري بش��أن اتفاقية حزب اهلل 

وداعش.
وأض��اف أن احلكوم��ة ترف��ض هذه 
الصفق��ة أو املس��اس بأم��ن امل��دن 
العراقي��ة م��ن خال وج��ود عناصر 
التنظي��م ف��ي منطق��ة البوكمال 

احلدودية.
م��ن جهته عبر مجل��س أمن اقليم 
كوردستان، عن قلقه من االتفاق بني 
حزب اهلل اللبناني والنظام السوري 
ومس��لحي داعش، مطالباً االطراف 
املعني��ة باملنطق��ة مبوق��ف من��ه، 

واصفاً االتفاق ب�"املشبوه".
اقلي��م  ام��ن  جملل��س  بي��ان  وق��ال 
كوردس��تان، ان��ه مبوج��ب اتفاق بني 
ارهابيي داع��ش وحزب اهلل اللبناني 
والنظ��ام الس��وري، ت��رك املئات من 

مس��لحي داعش املناط��ق احلدودية 
اللبنانية ومت نقلهم مع اسلحتهم 

الى املناطق احلدودية العراقية.
وعبر اجمللس عن قلقه من هذا االجراء 
معتبراً اياه "تعاماً مشبوهاً" حتمل 
العدي��د م��ن التس��اؤالت، عبر عن 
االمل في اتخاذ كل االطراف املعنية 

باملنطقة موقفاً جدياً منه.
يذك��ر أن احلدود الس��ورية العراقية 
متتد من فيشخابور شماالً إلى معبر 
الطويل جنوباً إلى أكثر من ستمئة 
أراٍض  مبعظمه��ا  وه��ي  كيلومت��ر، 
قاحلة غير مؤهولة خالية من الطرق 
الدولية، وبالتالي يصعب السيطرة 
عليه��ا وخاصة مع س��يطرة داعش 
لفترة طويلة من الزمن على النقاط 
احلدودية والرس��مية، وهو ما مكنه 

أيضا من تأس��يس خط��وط تهريب 
خفية عصية على السلطات.

أم��ا املناط��ق احلدودي��ة م��ن اجلهة 
السورية فهي احلسكة في الشمال 
ودي��ر الزور في الوس��ط وحمص في 

اجلنوب.
وأم��ا أكثره��ا خط��ورة عل��ى األمن 
العراقي فبطبيعة احلال هي مناطق 
نف��وذ تنظي��م داعش في دي��ر الزور، 
والت��ي هي امت��داد طبيعي حملافظة 
الرقة حيث املعارك املس��تمرة ضد 
التنظيم م��ن قبل وح��دات حماية 
الش��عب الكوردي��ة واملدعومة من 

الواليات املتحدة.
وق��د أجبرت املعارك هناك عش��رات 
من مس��لحي داعش إل��ى االنتقال 
إل��ى املناط��ق احلدودية م��ع العراق، 

بع��د تضييق اخلناق عل��ى التنظيم 
من الشمال والغرب.

وبالتالي فإن وصول املزيد من عناصر 
داع��ش إلى منطق��ة دير ال��زور من 
الذي��ن مت نقلهم من اجلرود اللبنانية 
باالتف��اق مع حزب اهلل، سيس��مح 
ترتي��ب  بإع��ادة  داع��ش  لتنظي��م 
صفوفه في احملافظة االستراتيجية 
ورمب��ا تخول��ه م��ن ش��ن هجم��ات 
انتقامي��ة ضد الع��راق انطاقا من 
سوريا، خاصة أن املسافة من مركز 
دير الزور إل��ى األراضي العراقية هي 

حوالي مئة كيلومتر فقط.
وكان حزب اهلل اللبناني قد كش��ف 
في وقت س��ابق أن قافلة مسلحي 
احل��دود  م��ن  ستنس��حب  داع��ش 
اللبناني��ة - الس��ورية إل��ى مدينة 

البوكمال السورية في ريف دير الزور 
الش��رقي، عب��ر اتفاق ب��ني الطرفني 

السبت، وافقت عليه دمشق.
وقال اإلعام املركزي احلربي في بيان 
له، إن املنطقة التي ستتوجه إليها 
قافلة مسلحي "داعش" وعائاتهم 
هي مدينة البوكمال الس��ورية في 
ريف دير الزور الشرقي بحسب ما مت 

االتفاق عليه.
وأفاد اإلعام احلرب��ي للحزب بأن 17 
حافلة و10 س��يارات للهال األحمر 
الس��وري وصل��ت ملنطقة ق��ارة في 
القلم��ون الغرب��ي لنقل مس��لحي 
"داع��ش" إلى البوكمال في ريف دير 

الزور الشرقي.
الس��ورية  احلكوم��ة  وأعلن��ت 
موافقته��ا على االتف��اق بني "حزب 

إلج��اء  "داع��ش"  وتنظي��م  اهلل" 
مس��لحيه املتبقني على احلدود مع 

لبنان إلى شرق سوريا.
ونقل��ت وكال��ة "س��انا" الس��ورية 
الرسمية عن مصدر عسكري قوله،: 
"بع��د النجاح��ات الت��ي حققته��ا 
م��ع  بالتع��اون  املس��لحة  قواتن��ا 
املقاومة الوطنية اللبنانية في جرود 
القلم��ون الغرب��ي وإح��كام الطوق 
على من تبقى من تنظيم "داعش"، 
وحقنا لدماء قواتنا والقوات الرديفة 
واملدنيني مت��ت املوافقة على االتفاق 
ال��ذي نظم بني ح��زب اهلل وتنظيم 
داعش اإلرهابي والذي يقضي بخروج 
من تبقى من عناص��ر داعش باجتاه 
املنطق��ة الش��رقية للجمهوري��ة 

العربية السورية".

أجبرت المعارك 
عشرات من مسلحي 
داعش إلى االنتقال 
إلى المناطق 
الحدودية مع العراق، 
بعد تضييق الخناق 
على التنظيم من 
الشمال والغرب

رئيس الوزراء حيدر العبادي

بعد توجه عناصر التنظيم وعائالتهم الى منطقة البو كمال السورية

استياء عراقي ضد صفقة حزب اهلل داعش
ومطالبات بتحرك سريع لمواجهة االخطار
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سيسهم في توفير )500( مليون دوالر سنويًا 

محليات 4

متابعة الصباح الجديد:

افتت��ح وزي��ر الصناع��ة واملعادن 
املهندس محمد شياع السوداني 
بع��د  الع��راق  فوك��س  مصن��ع 
اكم��ال تنفي��ذه مبوج��ب عق��د 
الش��راكة املوق��ع بني الش��ركة 
التعدينية  للصناع��ات  العام��ة 
التابع��ة لل��وزارة وش��ركة قيس 
الراوي وأوالده النتاج زيوت فوكس 

االملانية .
ويأتي اقامة املصنع على وفق اعلى 
درجات اجلودة وبأحدث املواصفات 
مل��زج  الهندس��ية  والتصامي��م 
واملعدات  السيارات  زيوت  وتعبئة 
الصناعي��ة  والزي��وت  الثقيل��ة 
بش��تى  والش��حوم  والكهرب��اء 
أنواعه��ا بطاق��ة )120( الف طن 
ويحتوي  لوجبتي عم��ل  س��نويا 
خط��وط  س��ت  عل��ى  املصن��ع 
انت��اج لتعبئ��ة الزي��وت واألنت��ي 
فريز بأحجام تب��دأ من )208( إلى 
)250( مللت��را و3 مكائن لتصنيع 
البالس��تك إضاف��ة إل��ى أجهزة 
مختبري��ة حديث��ة ت��دار بأي��ادي 

مهندسني وعمال عراقيني. 
وجت��ول الوزي��ر في أروق��ة املصنع 
يرافقه مستش��ار الوزارة لشؤون 
التنمية املهندس عباس نصراهلل 
ومدي��ر ع��ام ش��ركة الصناعات 
ش��ركة  ورئي��س  التعديني��ة 
قي��س ال��راوي واوالده وع��دد من 

املسؤولني.
وق��د أقيم��ت احتفالي��ة خاصة 
به��ذه املناس��بة حضره��ا ع��دد 
م��ن وجه��اء وش��يوخ العش��ائر 
البكري��ة واملناطق  في منطق��ة 
احمليط��ة به��ا وع��دد م��ن القادة 

االمنيني وجمع من املوظفني . 
وبارك الوزير في كلمة القاها خالل 
االحتفالي��ة هذا اإلجن��از عادا اياه 
وطنيا  وهدفا  اقتصادي��ا  انتصارا 
القوات  انتص��ارات  يتزام��ن م��ع 
األمني��ة ف��ي حترير كام��ل قضاء 
تلعفر من دنس عصابات داعش ، 

كما انه يعد هذا املشروع شكل 
وامنوذجا  العالق��ة  م��ن أش��كال 
والصحيحة  احلقيقية  للشراكة 
بني القطاع��ني احلكومي واخلاص 
وزارة  توج��ه  م��ع  مباينس��جم 
الصناعة واملعادن وتوجه احلكومة 
العراقي��ة بنحو عام ، مؤكدا بانه 
الميكن النه��وض بواقع االقتصاد 
العراقي من دون ش��راكة ناجحة 
مع القطاع اخلاص الس��يما بعد 
األزم��ة املالي��ة التي أث��رت كثيرا 
على مجم��ل احلي��اة العامة في 
البالد وه��ذه أصبحت قناعة لدى 
كل املس��ؤولني في الدولة وقد مت 

ترجمتها إلى قوانني وقرارات .
ودع��ا الوزي��ر إلى تفعي��ل قوانني 
وحماي��ة  الكمركي��ة  التعرف��ة 

وحماي��ة  العراقي��ة  املنتج��ات 
املستهلك واصدار قرارات مجلس 
الوزراء وجلنة الشؤون اإلقتصادية 
إضافة إلى قانون املوازنة االحتادية 
والقوان��ني  الق��رارات  وكل ه��ذه 
تلزم مؤسس��ات الدول��ة بتأمني 
وزارة  احتياجاته��ا من منتج��ات 

الصناعة واملعادن . 
وأكد الوزير السوداني توجه الوزارة 
احلال��ي نحو الش��ركات الرصينة 
والصناعي��ني  األعم��ال  ورج��ال 
اجلادي��ن واملتمكنني مالي��ا وفنيا 
ومنها شركة قيس الراوي وأوالده 
الصناع��ة  وزارة  تفتخ��ر  الت��ي 
بالتعاقد معها من خالل الشركة 
التعدينية  للصناع��ات  العام��ة 
خصوص��ا وأن وزارة الصناعة لم 

املاضية  الس��نوات  توفق طيل��ة 
ناجح��ة  ش��راكات  عق��د  ف��ي 
وصحيح��ة م��ع القط��اع اخلاص 
بل عل��ى العكس كان هناك هدر 
بامل��ال العام وتعطي��ل للمعامل 
وتأثير ذلك على مجمل الصناعة 

العراقية.
وافص��ح الوزي��ر بالق��ول أن هذا 
املصن��ع س��يوفر منتج��ا عراقيا 
بتراخي��ص م��ن ش��ركة فوكس 
برو األملانية الرائدة على مستوى 
إنتاج الزيوت الصناعية ، كما أنه 
سيس��د بح��دود %40 من حاجة 
الس��وق احمللي��ة وباالم��كان رفع 
النسبة عند زيادة وجبات العمل 
لتصل إل��ى 60 و%80 من احلاجة 
احمللية س��واء ملؤسس��ات الدولة 

والقطاع اخلاص إلى جانب أن هذا 
املصنع سيسهم في توفير )500( 
مليون دوالر س��نويا كاستيرادات 
للزيوت من خارج العراق واحلفاظ 
على العمل��ة الصعبة الذي يعد 
احد اهم اه��داف توجه احلكومة 
الوطنية  الصناع��ة  تفعيل  نحو 

فضال عن توفير فرص العمل . 
بالق��ول أن ه��ذا  وزاد الس��وداني 
املش��اريع  أح��د  يع��د  املش��روع 
املهم��ة التي س��توفر )120( الف 
طن سنويا من ش��تى أنواع زيوت 
الس��يارات والش��احنات واملعدات 
الثقيلة وزيوت احملوالت والتوربينات 
الغازي��ة وزيوت احمل��ركات البحرية 
مح��ركات  زي��وت  ع��ن  فض��ال 
الصناعية  والش��حوم  القطارات 

بشتى أنواعها والسوائل املضادة 
للتشغيل ، مؤكدا على أن املصنع 
مجهز بأحدث اخلطوط اإلنتاجية 
من مناش��ئ عاملية ومزود مبختبر 
إلج��راء الفحوصات ل��كل مراحل 
اإلنت��اج ، الفت��ا ف��ي الوق��ت ذاته 
إل��ى أن املنتج ضم��ن املواصفات 
النوعية املطلوبة عامليا وبأس��عار 
أقل بنسبة %20 من أسعار الزيوت 
املستوردة إضافة إلى توفير )150( 
فرص��ة عم��ل ووكال��ة ألكثر من 
)120( وكيال في عموم محافظات 

العراق . 
وشدد السوداني على أن الصناعة 
الوطنية قادمة وبقوة ضمن هدف 
وطني اليتعلق بقطاع حكومي أو 

خاص بل هدف لكل ابناء البلد .

وزير الصناعة يفتتح مصنع فوكس العراق إلنتاج الزيوت الصناعية 

يحتوي مصنع 
فوكس العراق 
على 6 خطوط 

إنتاج لتعبئة الزيوت 
واألنتي فريز 

بأحجام تبدأ من 
)208( إلى )250( 

مللترا وثالثة مكائن 
لتصنيع البالستك

جانب من االفتتاح

أمانة بغداد تنّفذ 
حملًة واسعًة 

لتنظيف المدارس 

تأسيس 274 شركًة وطنيًة 
وتسجيل 10 فروع أجنبية  

وزيرة الصحة تبحث تعزيز 
التعاون مع جنرال إلكتريك

بغداد - الصباح الجديد:
نفذت أمانة بغداد حملة خدمية واس��عة لرفع 
اخمللفات وتنظي��ف املدارس والش��وارع القريبة 
منها ضمن خطة دع��م العملية التربوية التي 

أعدتها.
وذكرت مديرية العالقات واالعالم ان« دائرة بلدية 
االعظمية قامت بحملة لرفع النفايات وغسل 
االرصفة وإزالة التج��اوزات القريبة من املدارس 
التي تشوه املنظر العام وتؤثر في حركة الطالب 
منها )مدارس النصي��ر االبتدائية ، واملصطفى 
االمنوذجي��ة ، والش��هيد عثمان عل��ي العبيدي 

،واالنتصار ،والنعمان ،والبخاري («.
وأضاف��ت أن« م��الكات قس��م اجمل��اري قام��ت 
وفت��ح  اجمل��اري  بتنظي��ف وتس��ليك خط��وط 
االنس��دادات احلاصلة وادامة اخلدمات الصحية 
و تعوي��ض اغطية املنه��والت املتضررة في عدد 

من املدارس«.
واش��ارت الى ان ش��عبة االعالم والوعي البلدي 
قام��ت بحملة توعي��ة تضمنت احلف��اظ على 
نظاف��ة العاصم��ة ورمي اخمللفات ف��ي االماكن 
اخملصصة وتوزيع اكياس جمع النفايات في عدد 
من امل��دارس ضم��ن الرقعة اجلغرافي��ة للدائرة 

البلدية.

بغداد - الصباح الجديد:
اعلن��ت دائرة تس��جيل الش��ركات ف��ي وزارة 
التجارة ان م��الكات الدائرة اجن��زت معامالت 
تأس��يس )274( ش��ركة وطني��ة وتس��جيل 
)10( فروع لش��ركات اجنبية خالل ش��هر متوز 

املاضي.
واوضح مدير عام الدائرة وكالة عبدالعزيز جبار 
عبدالعزي��ز للمرك��ز اخلب��ري ل��وزارة التجارة ان 
الدائرة اصدرت عدة قرارات تتعلق بتعديل عقود 
الش��ركات توزعت ماب��ني زيادة راس��مال ودمج 

حسابات شركة وتصفية حسابات  شركة  .
واض��اف املدير الع��ام انه مت كذل��ك توثيق 296 
ش��ركة مسجلة وتأش��ير احملاضر واحالة )414( 
ش��ركة عراقية و)39( شركة اجنبية الى احملقق 
 ، العدل��ي خملالفته��ا الضواب��ط والتعليم��ات 
مش��يراً الى ان الدائرة قامت بدراسة احلسابات 
اخلتامي��ة للش��ركات الوطني��ة البال��غ عددها 
)2175( شركة وطنية اضافة الى دمج حسابات 
19 ش��ركة وزيادة راسمال )27( شركة وتصفية 
حسابات )6( شركات ودراسة حسابات مكاتب 
وفروع الشركات االجنبية ل� )91( شركة وتاشير 
احلجوزات والتأكد من االسماء احملجوزة اموالهم 

ل� )202( وتدقيق وصوالت ل�)5097 (.
ولف��ت املدي��ر العام ال��ى قيام دائرت��ه بتصديق 
محاضر االجتماعات التأسيس��ية للش��ركات 
احملدودة والبالغ عددها )260( محضرا اضافة الى 
تصديق )62( محضرا خاصا باجتماعات الهيئة 
العامة للشركات املساهمة فضال عن تصديق 
ق��رارات الهيئة العامة لش��ركات االش��خاص 

احملدودة والبالغ عددها )1215( قرارا. 

بغداد - الصباح الجديد:
أكدت وزيرة الصحة والبيئة الدكتورة عديلة 
حمود حس��ني حرص ال��وزارة وتأكيدها على 
تعزيز التعاون مع الشركات العاملية الرصينة 
في مجال اخلدمات الصحية ومبا يس��هم في 
تطوير مؤسساتنا الصحية وتقدميها خدمات 

كفوءة البناء شعبنا العزيز .
واستعرضت الوزيرة خالل لقائها وفد شركة 
جنرال الكتريك برئاس��ة الرئي��س التنفيذي 
للش��ركة وليم وكيل��ة والدكتور فراس عطا 
املدير املفوض للش��ركة في الع��راق بحضور 
الوكي��ل الفني للوزارة الدكتور حازم اجلميلي 
امكانية اسهام شركة جنرال الكتريك برفد 
املؤسس��ات الصحية بحاجتها من االجهزة 
واملستلزمات الطبية لتقدمي خدمات عالجية 

كفوءة للمواطنني .

اخلميس 31 آب 2017 العدد )3774(

Thu. 31 Aug. 2017 issue )3774(

بغداد - الصباح الجديد:

انطالقاً من استراتيجيتها الداعمة 
لألفكار املبدعة والريادية، زين العراق 
إحدى شركات مجموعة زين الرائدة 
ف��ي خدم��ات االتص��االت والبيانات 
املتنقلة في منطقة الشرق االوسط 
وش��مال افريقي��ا، ترع��ى فعالي��ات 
منصة ستارت اب ويكند في مدينتي 
بغ��داد والنج��ف ألفض��ل األف��كار 
الناش��ئة  التكنولوجية  واملش��اريع 
وبحضور عدد من املصممني وخبراء 
احمللي��ني،  األعم��ال  ورواد  التس��ويق 
وتأت��ي هذه املب��ادرة من زي��ن العراق 
ضمن رؤية الش��ركة وبرامجها التي 
الش��ابة  العراقية  الطاقات  حتتضن 
في اجملاالت كاف��ة وتقدم لها الدعم 
أفكاره��م  لتحوي��ل  واملس��اعدة 

وأحالمهم الى مشاريع ناجحة.
ومتت��د فعالي��ات س��تارت اب ويكند 
على مدى ثالث��ة أيام لكل محافظة 
االعمال  ري��ادة  وخصصت ملش��اريع 
الناش��ئة في مختلف  والش��ركات 
م��ن  واس��عة  مبش��اركة  اجمل��االت، 
املطوري��ن واملصمم��ني وخب��راء في 
م��ن  مش��اريع  وم��دراء  التس��ويق 
الشباب العراقي الى جانب عدد من 
التقني��ني العاملني في مجال تقنية 
املعلوم��ات واالتص��االت على أن يتم 
اختيار ثالثة مشاريع فائزة في ختام 

املسابقة.
يذكر الرئيس التنفيذي لشركة زين 
الع��راق علي الزاهد »نحن نعمل في 
زين العراق على دعم ومتكني الشباب 
في مختل��ف اجملاالت وم��ن ضمنها 
مج��ال ري��ادة االعم��ال والش��ركات 
الناشئة، حيث تعتبر منصة ستارت 

اب ويكند منطلق للش��باب بتطوير 
وتب��ادل  واكتس��اب  مش��اريعهم 
اخلب��رات ف��ي مج��ال التكنولوجي��ا 

وتقنية املعلومات واالتصاالت.«
»مش��اريع  ب��إن  الزاه��د  ويضي��ف 
املش��اركني يتم تطويرها مبش��اركة 
خبراء في اجملاالت املعنية وبدعم من 
زين العراق، فنحن نؤمن بأن التنمية 
واملنطقة  الع��راق  املس��تقبلية في 
سيقودها الشباب املبدع في مجال 
املنطلق  ه��ذا  وم��ن  التكنولوجي��ا، 
نس��عى إلى بن��اء الوعي وتش��جيع 
الفرص التي تعزز الطاقات اإلبداعية 
من خ��الل املس��اهمة في بن��اء رواد 

األعمال املستقبليني.«
وتعد منصة س��تارت اب ويكند من 
اكبر املنصات ومنطلق لرواد األعمال 
إلنش��اء وب��دء تش��غيل الش��ركات 
وتنفيذ املش��اريع س��واء  الناش��ئة 

أكانوا مطوري��ن أو مصممني أو رواد 
املاضيني  الش��هرين  أعمال، وخ��الل 
ركزت زي��ن العراق عل��ى متكني اكثر 
من 1000 ش��اب وش��ابة في مجال 
ري��ادة األعمال في الع��راق بعدد من 
 The و   Code lab مث��ل   املش��اريع 
برمجي��ات  ف��ي  اخملتص��ني   week
واملواقع  النقالة  الهواتف  تطبيقات 
االلكتروني��ة بصبغ��ة تقنية وادارية 
ومنص��ة  Zain talk وهي عبارة عن 
سلس��لة من احللق��ات التي تناقش 
مواضيع مختلفة مثل ريادة االعمال 
والتجارة االلكتروني��ة باإلضافة الى 
مؤمت��ر لالبت��كار Hackathon  الذي 
اقيم في مدينة اربي��ل بالتعاون مع 
املنظمة الدولية للهجرة بتخصيص 
النازحني  واالفكار لدع��م  املش��اريع 
واملش��اريع  املنص��ات  وغيره��ا م��ن 

الداعمة لريادة االعمال. 

تقرير

زين العراق ترعى منصة ستارت اب ويكند في بغداد والنجف 
لإلسهام في دعم الطاقات الشبابية المبدعة 

إعالم المحافظة 
بح��ث األمني الع��ام جمللس ال��وزراء 
الدكتور مهدي العالق مع محافظ 
عب��د  محم��ود  احلقوق��ي  واس��ط 
الرض��ا ط��الل خ��الل الزي��ارة التي 
اجراها لألمانة العامة جمللس الوزراء 
بحضور رئيس اللجنة االستثمارية 
هاش��م  احملافظ��ة  مجل��س  ف��ي 
مكسر الزاملي جملة من املواضيع 

املهمة.
وجرى خالل اللقاء اس��تعراض عدد 
م��ن املواضي��ع التي ته��م طبيعة 
اعمال احلكوم��ات احمللية ومجريات 

االم��ور اخلاصة باحملافظة ومبا يتعلق 
بتنفيذ املشاريع املتعددة فيها .

كم��ا تط��رق اللق��اء الى ع��دد من 

تخ��ص  الت��ي  املهم��ة  القضاي��ا 
الشؤون العامة، فيما مت اتخاذ بعض 

اإلجراءات واخلطوات اإليجابية.

بغداد - الصباح الجديد:
طالب��ت هيئ��ة رعاي��ة ذوي االعاق��ة 
واالحتياج��ات اخلاصة في وزارة العمل 
والش��ؤون االجتماعي��ة مديرية املرور 
العامة بتفعي��ل العمل بامل��ادة )18( 
من قانون رقم )38( لسنة 2013 الذي 
يتضمن إعفاء ذوي االحتياجات اخلاصة 
من الضرائب والرسوم املفروضة على 

وسائل النقل الفردية واجلماعية.   
واكد مدير قس��م املع��ني املتفرغ في 
الهيئة الدكتور ياس��ني كاظم خلف 

خالل اجتماع ض��م ممثلني عن مديرية 
املرور العام��ة ووزارتي التج��ارة ووزارة 
والصح��ة وهيئ��ة الكم��ارك في مقر 
الهيئ��ة عل��ى ضرورة تفعي��ل العمل 
بامل��ادة )18( م��ن قان��ون الهيئ��ة رقم 
)38( لس��نة 2013 اخلاصة بإعفاء ذوي 
االحتياج��ات اخلاص��ة م��ن الضرائب 
والرسوم املفروضة على وسائل النقل 

الفردية واجلماعية. 
ودع��ا مدير قس��م املعني ال��ى ضرورة 
ايجاد وس��ائل فعال��ة لتحقيق ذلك، 

والس��عي ال��ى رس��م اس��تراتيجات 
جدي��دة لتطوي��ر العمل بامل��ادة )18( 
عل��ى وف��ق ضواب��ط وتعليم��ات من 
املهم استحداثها الهميتها بالنسبة 
لش��ريحة املعاق��ني الذي��ن يتطلعون 
المتالك وس��ائل نق��ل تعينهم على 
وتس��هيل  احلياتي��ة  اعماله��م  اداء 
احلصول عل��ى احتياجاته��م اخلاصة 
من خالل متكينهم وزجهم في اجملتمع 
مساواًة بأقرانهم من االشخاص غير 

املعوقني.

بغداد - الصباح الجديد:
عقدت هيئ��ة رعاي��ة الطفولة 
اجتماعا م��ع عدد من منظمات 
اجملتم��ع املدني املعني��ة بقضايا 
االطفال لبحث ما ميكن تقدميه 
من خدمات وبرامج لالطفال في 

املناطق احملررة.
وترأست االجتماع مديرة مكتب 
هيئة رعاي��ة الطفولة الدكتورة 
عبير مه��دي اجللبي التي اكدت 
ان عقد االجتماع يأتي اس��تنادا 
العم��ل  وزي��ر  توجيه��ات  ال��ى 
رئي��س  االجتماعي��ة  والش��ؤون 
هيئة رعاي��ة الطفولة املهندس 
محمد شياع السوداني بضرورة 
االنفتاح على املنظمات الدولية 
ومنظمات اجملتمع املدني للعمل 
س��وية عل��ى تنفي��ذ البرام��ج 
والنش��اطات الت��ي تضمنته��ا 
وثيقة سياس��ة حماية الطفل 
في الع��راق الت��ي اعدتها هيئة 
رعاي��ة الطفول��ة بالتع��اون مع 
منظم��ة االمم املتحدة للطفولة 

)يونيسيف(.
وش��ددت اجللب��ي خ��الل لقائها 
)بواب��ة  ممثل��ني ع��ن منظم��ات 
العدالة والتعاون اخليرية وشبكة 
التدريب الوطنية املتحدة للقيادة 
واالدارة(، عل��ى اهمية الدور الذي 

تلعب��ه هيئ��ة رعاي��ة الطفولة 
ف��ي ظل التحدي��ات التي تواجه 
الطفولة في العراق ، مؤكدة ان 
الوض��ع احلالي للمناط��ق احملررة 
يحت��اج الى تضافر جهود جميع 
املؤسسات احلكومية واملنظمات 
الدولي��ة واحمللية للنهوض بواقع 
االطفال وتق��دمي كل ما ميكن ان 
يق��دم لالس��ر النازح��ة وخاصة 

االطفال منهم.
تنفي����ذ  عل��ى  االتف��اق  ومت 
مجموع��ة من البرامج الهادفة 
الى اعادة تأهيل االطفال وتقدمي 
الدعم واملس��اندة لهم وخاصة 
البرامج الت��ي تضمنتها وثيقة 
اذ  الطف��ل،  حماي��ة  سياس��ة 
بعملي��ة  املنظم��ات  س��تقوم 
اعادة تأهيل ال��دور االيوائية في 
وتهيئت��ها  نين����وى  محافظة 
املتضررين  االطفال  الستق��بال 
وايداعهم  النسب  ومجهول��ي 
تق����دمي  ع��ن  فض��ال  في�ه��ا، 
للتأهيل  وانش��ط��ة  برام����ج 
لالطفال،  واالجتماعي  النفسي 
ونش��اطات أخ��رى ته��دف ال��ى 
اع����ادة ادم��اج االطف����ال في 

املناطق احملررة.
عل��ى صعي��د متصل ش��اركت 
هيئة رعاية الطفولة في ورشة 

عم��ل اقامه��ا مرك��ز النهري��ن 
للدراس��ات الس��تراتيجية ف��ي 
الوطن��ي  االم��ن  مستش��ارية 
عن )قي��ام العصاب��ات االرهابية 
بتجني��د االطف��ال والقاصري��ن 
العملي��ات  عل��ى  وتاثيره��ا 

العسكرية(.
وق��د عرض��ت الدكت��ورة اجللبي 
خالل الورشة ورقة عمل بعنوان 
)تأهي��ل االطف��ال اجملندي��ن من 
قبل عصاب��ات داعش االرهابية(، 
تناولت م��ن خالله��ا مجموعة 
من االلي��ات والبرامج التي ميكن 
ان تس��هم في تأهي��ل االطفال 
املتاثري��ن بالنزاع��ات املس��لحة 
واع��ادة ادماجه��م ف��ي اجملتمع، 
م��ن  مجموع��ة  ع��ن  فض��ال 
املقترحات والتوصيات التي دعت 
ال��ى  تنفيذها م��ن قبل اجلهات 
املعنية لتحقيق الهدف املنشود 
حق��وق  حماي��ة  ف��ي  املتمث��ل 
االطف��ال من اش��كال االس��اءة 

واالستغالل كافة.
يذك��ر ان مجل��س ال��وزراء كان 
قد اق��ر وثيقة سياس��ة حماية 
الطفل ف��ي العراق التي اعدتها 
هيئة رعاي��ة الطفولة بالتعاون 
املتح��دة  األمم  منظم��ة  م��ع 

للطفولة )يونيسيف(. 

»العالق« يبحث مع محافظ واسط
 القضايا ذات االهتمام المشترك 

العمل تطالب بإعفاء »ذوي االحتياجات« 
من ضريبة وسائل النقل 

»الرعاية« تبحث دعم ومساندة
 األطفال في المناطق المحررة

بالتعاون مع منظمة األمم المتحدة للطفولة )يونيسيف«
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نيويورك ـ وكاالت:

أدان مجل��س األم��ن الدول��ي باإلجماع 
الش��مالية  كوري��ا  »إط��اق  عملي��ة 
صاروًخ��ا باليس��تًيا عبر األج��واء فوق 
الياب��ان أم��س االول الثاث��اء، وكذلك 
إطاقه��ا عدة قذائ��ف مماثل��ة في 25 
آب اجل��اري«. جاء ذلك في بيان رئاس��ي، 
أصدره اجمللس، بعد نحو 4 س��اعات من 
املشاورات املغلقة، التي عقدها مساء 
الثاث��اء؛ ح��ول التجرب��ة الصاروخي��ة 

األخيرة لبيونغ يانغ.
كما أدان اجمللس بإجماع أعضائه ال�15 
دولة »األعم��ال اآلثمة جلمهورية كوريا 
وطالبه��ا   « الدميقراطي��ة  الش��عبية 
ب�«التوق��ف ف��ورا عن تل��ك األعمال«. 
ال  األعم��ال  »تل��ك  أن  اجملل��س  وأك��د 
تش��كل تهديدا للمنطقة فحس��ب؛ 
بل أيضا جلميع الدول األعضاء في األمم 

املتحدة«.
وأعرب البيان ع��ن »القلق حيال تعمد 
كوريا الش��مالية إطاق هذه القذيفة 
لتصرفاته��ا  وكذل��ك  الياب��ان،  ف��وق 

وبياناته��ا العامة األخي��رة وكلها أمور 
باملنطقة،  تقوض السلم واالس��تقرار 
وتتس��بب مبخاوف أمني��ة خطيرة في 

العالم بأسره«. 
وطال��ب بيون��غ يان��غ ب�«االمتن��اع عن 
أي��ة عملي��ات إط��اق آخ��ري  تنفي��ذ 
تس��تخدم فيها تكنولوجي��ا القذائف 
التس��يارية وبأن متتثل ألح��كام قرارات 
مجلس األمن الس��ابقة ذات الصلة«. 
وش��دد البي��ان عل��ى »أهمي��ة ص��ون 
السلم واالس��تقرار في ش��به اجلزيرة 
الكورية، وش��مال شرق آس��يا ككل« 
معربا عن التزامه ب�«إيجاد حل سلمي 
ودبلوماسي وسياس��ي للحالة«. وقرر 
مجلس األمن الدولي، على إثرها، عقد 
اجتم��اع بن��اًء عل��ى طلب م��ن اليابان 

والواليات املتحدة.
الدائمة  األميركي��ة  املندوبة  وأعلن��ت 
لدى األمم املتحدة، نيكي هايلي، أن »أمرا 
جدي��ا« يجب أن يحصل ردا على تنفيذ 
كوريا الش��مالية جتربته��ا الصاروخية 
األخي��رة، واصف��ة إياها بغي��ر املقبولة 
متام��ا. وقال��ت هايلي، ف��ي تصريحات 
صحفية أدل��ت بها امس االول الثاثاء: 

»إن ذلك غير مقبول وغير مسؤول على 
اإلطاق، لقد انتهك��وا كل قرار أصدره 
مجلس األمن الدولي، ولهذا الس��بب، 

أعتقد أن أمرا جديا يجب يحصل«.
ول��م توض��ح هايل��ي طبيع��ة ه��ذه 
اإلج��راءات اجلدي��ة، إال أنه��ا أضافت أن 
مجلس األمن الدول س��يناقش ما هي 
اخلطوات اإلضافية، التي ميكن اتخاذها 
دت: »ال  ضد كوري��ا الش��مالية. وش��دَّ
يج��وز أن حتّلق الصواريخ ف��وق أي باد، 
مبا ف��ي ذل��ك الياب��ان، الت��ي يقطنها 
130 مليون نس��مة«. وأوضحت هايلي: 
»لدينا الكثير لنتحدث عنه اليوم، ولذا 
نأمل مع جميع شركائنا في أن تواصل 
الصني وروسيا العمل معنا، كما فعلتا 
في املاضي بش��أن كوريا الش��مالية«. 
وأردفت هيل��ي: و«لكن أعتق��د أنه قد 

طفح الكيل. كفى تعني كفى!«.
من جانبه، أعلن كيم جونغ أون، حسب 
ما نقلت عن��ه وكالة األنب��اء املركزية 
لكوري��ا الش��مالية، أن »ه��ذا التدريب 
عل��ى إط��اق ص��اروخ باليس��تي الذي 
مت بإش��رافه يعد مبثابة ج��زء من حرب 
حقيقية وميثل اخلطوة األولى للعملية 

العس��كرية جليش كوريا الشعبي في 
احملي��ط اله��ادئ ومقدم��ة مهمة لردع 
غ��وام«، الت��ي حتتض��ن قاع��دة »أبرا« 

للقوات األميركية.
ومن اجلدير بالذكر أن كوريا الش��مالية 
ه��دد، أواخر الش��هر اجل��اري، بإطاق 4 
صواريخ باليستية من طراز »هواسونغ« 
إلى املياه التابع��ة للقاعدة األميركية 
املذك��ورة، وذل��ك ردا عل��ى تصريحات 
رئيس الواليات املتح��دة، دونالد ترامب، 
التي قال فيها إن بيونغ يانغ س��تواجه 
»الن��ار والغضب« ح��ال متثيلها خطرا 

لباده.
وكان��ت كل من اليابان وكوريا اجلنوبية 
ق��د أعلن��ت، ام��س االول الثاث��اء، عن 
تنفيذ كوريا الش��مالية إطاقا جديدا 
لصاروخ كان يعتقد العس��كريون أنه 

باليستي.
وحّلق الصاروخ عبر أراضي اليابان، التي 
أطلق��ت إنذارا بس��بب ه��ذه التجربة، 
وس��قط في مياه احمليط اله��ادئ بعد 
انش��طاره ل�3 أجزاء وقطعه مس��افة 
2700 كيلومت��را ووصوله إل��ى ارتفاع 

550 كيلومترا.

شؤون عربية ودولية6

كاراكاس ـ أ ب ف: 
اعتبرت االمم املتحدة ام��س االربعاء ان االنتهاكات 
املكثفة حلقوق االنس��ان الت��ي ترتكب في فنزويا 
بحق املتظاهرين تكشف عن وجود »ارادة سياسية 
بقم��ع االصوات املعارض��ة، وزرع الرعب في نفوس 

السكان«.
وجاء في تقرير صادر ع��ن املفوضية العليا حلقوق 
االنس��ان »ان االس��تخدام املعمم واملنظم للقوة 
املفرطة خ��ال التظاهرات، واعتق��ال املتظاهرين 
واملعارض��ني السياس��يني بش��كل تعس��في، امنا 
ي��دالن عل��ى ان ه��ذه االعم��ال ليس��ت معزولة 
ارتكبها بع��ض الضباط«، بل هي نابعة من »ارادة 
سياسية بقمع كل االصوات املعارضة وزرع اخلوف 

بني السكان ال سكات االحتجاجات«.
وح��ذر املف��وض االعلى حلق��وق االنس��ان زيد رعد 
احلس��ني، من ان االزمة االقتصادي��ة واالجتماعية 
املتفاقمة والتوترات السياس��ية املتزايدة ميكن ان 

تفاقم الوضع في فنزويا.
وتعاني فنزوي��ا رغم انتاجه��ا النفطي، من أزمة 
اقتصادية خانقة تترجم بنقص فادح في توفر املواد 
الضرورية، كما انها تش��هد تظاه��رات متواصلة 
ضد الرئيس نيكوالس مادورو منذ نيس��ان املاضي 

اوقعت نحو 130 قتيا.

موسكو ــ أ ب ف: 
عبر وزير اخلارجية الروس��ي س��يرغي الفروف عن 
قناعت��ه بضرورة البحث عن حل لألزمة القطرية 
عل��ى أس��اس مقارب��ات مقبول��ة للجمي��ع، مع 

التخلي عن اخلطاب العدائي الهدام.
وأوضح خال مؤمتر صحفي مش��ترك مع نظيره 
القط��ري محم��د بن عب��د الرحم��ن آل ثاني في 
الدوح��ة، أن هذا البحث يج��ب أن يتم عبر احلوار 

والقبول بحلول وسط.
وأوض��ح أن الطريق األنس��ب هو تس��وية األزمة 
ف��ي إطار مجلس التع��اون اخلليجي، قائا: »نحن 
ال نتولى مهمات الوس��اطة، فهناك الوس��اطة 

الكويتية«.
واس��تطرد قائا: »أكدنا دعمنا ملهمة الوساطة 
التي يتوالها أمير الكويت. وس��نكون مستعدين 
للمس��اهمة ف��ي رفد ه��ذه اجله��ود، إذ اعتبرت 

األطراف ذلك أمرا مفيدا«.
وذكر الوزير الروس��ي بأن وزير اخلارجية األميركي 
ريكس تيلرس��ون قد عرض خدماته للوس��اطة، 
وأكد أن موس��كو س��ترحب إذا تكلل��ت اجلهود 
األميركي��ة بالنج��اح. وأوض��ح: »أما نح��ن، فلم 
نقت��رح أي أفكار تختلف ع��ن مقترحات الكويت 

والواليات املتحدة، وال نرى داعيا لذلك«. 

بيروت ـ وكاالت:
هن��أ الرئي��س اللبناني ميش��ال ع��ون في خطاب 
ألقاه امس األربعاء، اجليش والش��عب واللبنانيني 
باالنتص��ار عل��ى اإلره��اب واجلماع��ات املس��لحة 

وتطهير احلدود اللبنانية.
وأضاف عون: »اليوم أقول للبنانيني وللعالم أجمع، 
إن لبن��ان انتصر على اإلرهاب.. اجليش اللبناني هو 
اجليش القوي الوحيد، الذي استطاع هزمية داعش 

وطرده من أرضنا«.
ودع��ا ع��ون اللبناني��ني إل��ى االبتعاد »ع��ن أجواء 
التش��نجات السياس��ية والتجاذبات والتراش��ق 

بالتهم، التي سادت في األيام األخيرة«.
م��ن جانبه أعل��ن قائد اجلي��ش اللبنان��ي، العماد 
جوزي��ف عون، ف��ي كلمة تل��ت خط��اب الرئيس 
ميش��ال عون، انته��اء عملية »فجر اجل��رود« التي 

بدأت يوم السبت 19 الشهر اجلاري.
وأوضح العماد ع��ون، إن اجليش اتبع تكتيكا فاجأ 
به اإلرهابيني، الذين لم يك��ن أمامهم إال خيارين، 

إما املوت أو الهرب إلى داخل األراضي السورية.

االمم المتحدة تندد 
بسياسة القمع في فنزويال

الفروف يتحدث عن مفتاح 
حل األزمة القطرية

عون: الجيش اللبناني 
هو الوحيد الذي هزم 

داعش وطرده

متابعة ـ الصباح الجديد: 

أسفرت معارك عنيفة بني القوات 
النظامي��ة وتنظي��م داع��ش في 
محافظ��ة الرقة الواقعة ش��مال 
س��وريا خ��ال الس��اعات ال���24 
االخيرة ع��ن مقتل 64 عنصرا من 
الطرفني املتنازعني، حس��بما افاد 
املرصد الس��وري حلقوق االنس��ان 
ام��س االربع��اء، ف��ي وق��ت دعت 
منظم��ة هيوم��ن رايت��س ووتش 
ال��ى  االربع��اء  ام��س  احلقوقي��ة 
تشكيل جلنة مستقلة للتحقيق 
ف��ي مصير االف املفقودين وحتديد 
ف��ي  اجلماعي��ة  املقاب��ر  اماك��ن 

سوريا.
وتأت��ي املواجه��ات فيما يس��عى 
ف��ي  للتق��دم  الس��وري  اجلي��ش 
محافظة الرق��ة للوصول الى دير 
ال��زور اجملاورة، آخ��ر محافظة تقع 
املتطرف  التنظيم  حتت س��يطرة 

في سوريا.
وأدت املعارك املستعرة منذ امس 
االول الثاثاء الى مقتل 38 جهاديا 
من تنظي��م داع��ش و 26 عنصرا 
من الق��وات النظامية، بحس��ب 

املرصد.
قتل��ى  حصيل��ة  بذل��ك  وتص��ل 
الطرف��ني ال��ى 145 عنصرا خال 
س��تة ايام من املعارك اجلارية في 
ق��رى تقع على ضفاف نهر الفرات 
في شرق محافظة الرقة والقريبة 

من محافظة دير الزور )شرق(.
واش��ار التنظي��م في بي��ان امس 
االول الثاث��اء الى »معارك عنيفة 
لساعات« مؤكدا مقتل العشرات 

من القوات النظامية.
واوضح مدي��ر املرص��د رامي عبد 
الرحم��ن لوكال��ة فران��س ب��رس 
»ان النظ��ام يري��د تام��ني قاعدته 
اخللفية في محافظ��ة الرقة من 

اجل التقدم نحو دير الزور«.
النظامي��ة  الق��وات  ومتكن��ت 

واملوالية له��ا، في اب من الوصول 
ال��ى اط��راف مدينة مع��دان، اخر 
معاق��ل التنظيم ف��ي ريف الرقة 
الش��رقي واملتاخمة لدير الزور، اال 
ان التنظيم قام بهجوم معاكس 
ومتك��ن م��ن اعادته��م وم��ا تزال 

املعارك مستمرة منذ ذلك احلني.
ويخ��وض اجليش الس��وري بدعم 
روس��ي عملي��ة عس��كرية ض��د 
التنظي��م االرهابي في ريف الرقة 
اجلنوبي، وهي عملية منفصلة عن 
حملة قوات س��وريا الدميوقراطية 
واش��نطن لطرد  املدعوم��ة م��ن 
الرق��ة،  مدين��ة  م��ن  اجلهادي��ني 

معقلهم االبرز في سوريا.
وبعد أكثر من شهرين ونصف من 
املع��ارك داخل الرق��ة، باتت قوات 
سوريا الدميوقراطية تسيطر على 

نح��و 60 في املئة من املدينة التي 
فر منها عشرات االف املدنيني.

ويهدف اجليش الس��وري من خال 
اس��تعادة  ال��ى  ه��ذه  عمليات��ه 
محافظة دير ال��زور من اجلهاديني 
عبر ثاثة محاور: جنوب محافظة 
الرق��ة، والبادي��ة جنوبا، فضا عن 
املنطق��ة احلدودي��ة م��ن اجله��ة 

اجلنوبية الغربية.
باملقاب��ل دع��ت منظم��ة هيومن 
رايت��س ووت��ش احلقوقي��ة ام��س 
جلن��ة  تش��كيل  ال��ى  االربع��اء 
مس��تقلة للتحقيق ف��ي مصير 
االف املفقودي��ن وحتدي��د اماك��ن 

املقابر اجلماعية في سوريا.
وذك��رت املنظمة في بي��ان »ال بد 
على الفور من انش��اء مؤسس��ة 
مصي��ر  ف��ي  التحقي��ق  تكل��ف 

وأماكن وجود املفقودين، والوصول 
واملقاب��ر  اجملهول��ني  رف��ات  ال��ى 

اجلماعية في سوريا«.
وتات��ي دع��وة املنظمة مبناس��بة 
ال��ذي خصصته  العامل��ي  الي��وم 
االختفاء  املتح��دة لضحاي��ا  االمم 

القسري في 30 اب.
واندلع النزاع السوري في آذار 2011 
اث��ر تظاهرات س��لمية مناهضة 
للنظ��ام، وتط��ور بع��د ان قمعت 
بالقوة إلى صراع دام تش��ارك فيه 
ق��وى محلي��ة واقليمي��ة ودولية 

باإلضافة الى جماعات جهادية.
واعلن من��ذ ذلك احلني، عن فقدان 
عش��رات اآلالف من السوريني في 
املناط��ق الت��ي تس��يطر عليه��ا 
اطراف النزاع، وخاصة في سجون 

النظام.

واش��ارت املنظم��ة ال��ى ان »جلنة 
التحقي��ق التابعة ل��ألمم املتحدة 
ح��ول س��وريا كش��فت تفش��ي 
الس��ورية  احلكوم��ة  اس��تخدام 
لإلخفاء القسري ما قد يرقى الى 

جرائم ضد االنسانية«.
وت��رى املنظمة ان عل��ى الداعمني 
الدولي��ني للعملي��ة السياس��ية 
ضمان انش��اء هذه اللجنة والزام 
االطراف الذين يساندوها الكشف 

عن مصير املفقودين.
الش��رق  قس��م  مدي��رة  وقال��ت 
االوس��ط في املنظمة س��ارة ليا 
ويتس��ون »لن تتمكن س��وريا من 
املضي قدما إذا أخفقت املفاوضات 
ف��ي التص��دي بالق��در املناس��ب 

لفظائع االحتجاز واالختفاء«.
واش��ارت املنظم��ة ال��ى ان جلن��ة 

التحقيق »يجب أن يكون لها والية 
واس��عة تس��مح لها بالتحقيق، 
مب��ا يش��مل اس��تعراض جمي��ع 
السجات الرس��مية ومقابلة أي 

مسؤول«.
ومت اعتقال عدة نش��طاء سلميني 
وبخاصة ف��ي بداية النزاع وال يزال 
بعضه��م يقب��ع ف��ي الس��جون، 

بحسب عدة منظمات حقوقية.
واعل��ن ف��ي بداية اب ع��ن تنفيذ 
حك��م االع��دام بح��ق مهن��دس 
البرمجي��ات البارز باس��ل صفدي 
في العام 2015 بعد ثاث سنوات 
على توقيفه من قبل الس��لطات 
السورية ضمن حملة القمع التي 
نفذته��ا ملواجه��ة االحتجاج��ات 
الس��لمية بعد عام من اندالعها، 

حسبما اكدت عائلته.

هيومن رايتس تدعو لتشكيل لجنة تحقيق حول المفقودين في دمشق 

مقتل 64 عنصرا من قّوات الجيش وتنظيم
داعش إثر معارك في الرقة السورية 

بعد أكثر من 
شهرين ونصف 

من المعارك داخل 
الرقة، باتت قوات 

سوريا الديموقراطية 
تسيطر على نحو 
60 في المئة من 
المدينة التي فر 

منها عشرات االف 
المدنيين

مقاتل من سوريا الدميقراطية

تقـرير
كيم جونغ يعتبره جزًءا من حرب حقيقية لردع قاعدة »غوام«
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باريس ـ أ ب ف:
اميانويل  الفرنس��ي  الرئي��س  أعلن 
ان  الثاث��اء  االول  ام��س  ماك��رون 
 « املتش��دد  »الدي��ن  مكافح��ة 
الدبلوماسية  س��تكون في صلب 
الفرنسية ،مؤكدا انه سيعيد الى 
فرنس��ا »املس��تقلة« املكانة التي 
تس��تحقها في العالم، وذلك في 
اول خطاب له خصص للسياس��ة 

اخلارجية.
وبع��د ثاث��ة اش��هر صعب��ة ف��ي 
احلكم، قال ماك��رون امام ما يقرب 
من 200 سفير فرنسي في اجتماع 
سنوي تقليدي »ان أمن الفرنسيني 
دبلوماس��يتنا،  وج��ود  مب��رر  ه��و 
ه��ذه الض��رورة جوهري��ة وعلين��ا 

االستجابة لها با تهاون«.
وحدد للدبلوماسيني »ثاثة محاور 
أساس��ية«، هي االمن واالستقال 
وتأثير فرنس��ا في العالم. وبعد ان 
اس��تعرض اهم االزم��ات العاملية، 
أكد سعيه لكي »تستعيد فرنسا 
مرتبتها بني االمم« وان »تكون قادرة 

على اسماع صوتها«.
منذ وصول��ه الى االليزي��ه في ايار 
املاضي، لفت الرئيس الشاب البالغ 
التاس��عة والثاث��ني، االنظ��ار في 
اطاالت��ه الدولية، فاث��ار االعجاب 
احيان��ا واالنتقادات احيانا اخرى، اال 
انها املرة االولى التي يرس��م فيها 
اطر السياسة اخلارجية الفرنسية. 
مكافح��ة  »ان  ماك��رون  وق��ال 
الدي��ن املتش��دد تتص��در أولويات 
سياستنا اخلارجية. نعم انا اتكلم 
بالتحديد ع��ن االرهاب ، وانا احتمل 
متام��ا مس��ؤولية اس��تخدام هذا 

التعبير«.
وتاب��ع »ان داع��ش ه��ي عدوتن��ا« 
الس��ام  ع��ودة  »ان  مضيف��ا 
واالستقرار الى العراق وسوريا هي 

أولوية حيوية لفرنسا«.
وقال ماكرون معلق��ا على الوضع 
ف��ي فنزوي��ا الت��ي تعان��ي أزم��ة 
سياس��ية واقتصادية خانقة بعد 
أشهر من االضطرابات اوقعت اكثر 
من 130 قتيا »هن��اك ديكتاتورية 

تس��عى للبقاء على حس��اب ازمة 
انسانية غير مسبوقة«.

وتط��رق ماكرون طوي��ا الى امللف 
س��يقدم  ان��ه  مؤك��دا  االوروب��ي 
اقتراحات تتضمن اصاحات لاحتاد 
االوروب��ي بعد االنتخاب��ات االملانية 
املقبل��ة. كما دعا ال��ى اوروبا »يعاد 
بأش��كال  وتكون  العم��ل عليه��ا 
عدة« مدفوعة بدول »طليعية« قد 
ترغ��ب ب�«الذهاب الى ما هو ابعد« 
في مجال التقريب بني اقتصاداتها 

وسياساتها.
م��ن جه��ة ثاني��ة اعتب��ر الرئيس 
ان��ه  البريكس��ت  ان  الفرنس��ي 
س��وى  اوروب��ا  تك��ون  ال  »عندم��ا 
س��وق، فهي ال تكون جذابة، وهذا 
م��ا يدفعن��ا ال��ى ان نك��ون اكث��ر 
ابداع��ا: علين��ا ان نفكر ف��ي اوروبا 
بأش��كال عدة، والذهاب بعيدا مع 
الذين يرغبون بالتق��دم من دون ان 
تعرقله��م ال��دول الت��ي ترغب بان 
تتقدم بس��رعة اقل والى مسافة 

اقصر، وهذا حقها«.

عمان ـ أ ب ف:
عب��ر امللك عب��د اهلل الثان��ي، امس 
االول الثاثاء ، من كندا، عن أمله في 
أن يتس��ع وقف إطاق النار السائد 
ف��ي جنوب س��وريا ليش��مل أجزاء 
أخرى ف��ي الباد ما ي��ؤدي بالنهاية 

التفاق سام.
وق��ال العاه��ل األردني، خ��ال مؤمتر 
صحف��ي مع رئيس ال��وزراء الكندي 

جاس��ن ترودو: »في سوريا، نأمل أن 
يتم تطبيق جترب��ة وقف إطاق النار 
بجن��وب غرب��ي الباد ف��ي مناطق 
أخرى، متهيدا حلل سياس��ي يضمن 
وح��دة األراض��ي الس��ورية ويحقن 

دماء السوريني«.
وفي نهاية زيارة امللك التي استمرت 
يومني، أعلن ت��رودو تخصيص 45.3 
 36.2 )نح��و  كن��دي  دوالر  ملي��ون 

الاجئ��ني  لدع��م  دوالر(،  ملي��ون 
الس��وريني ف��ي األردن، إل��ى جان��ب 
التنمي��ة االقتصادي��ة، ومتكني املرأة 
ف��ي اململك��ة. وتق��ول األمم املتحدة 
إن األردن يس��تقبل أكث��ر م��ن 650 
ألف الجئ س��وري، فيما يقول األردن 
إن أعداده��م تصل إل��ى 1.4 مليون 
الجئ. ومنذ نهاية 2015، استقبلت 

كندا نحو 40 ألف الجئ سوري.

واشنطن ـ وكاالت:
وجه��ت هيئة محلف��ني كبرى في 
الواليات املتحدة، امس االول الثاثاء، 
اتهامات ل� 19 ش��خصا بينهم 15 
من األمن التركي على صلة بشجار 
وقع في ماي��و املاضي بني محتجني 
رج��ب  الترك��ي  الرئي��س  وح��راس 
طيب أردوغ��ان. وقال مكتب املدعي 

األميركي مبقاطع��ة كولومبيا، في 
بيان، أم��س االول الثاث��اء: »جميع 
التس��عة عشر متهمون  املتهمني 
بالتآم��ر الرت��كاب جرمي��ة عنيف��ة 
وبجرمي��ة التحي��ز، وأن احلد األقصى 
للعقوبة عن هذه التهمة السجن 
15 عاما وقد تؤدي جرمية التحيز إلى 
عقوبات أطول«. وأكد البيان توجيه 

اتهامات ضد 16، وأن الئحة االتهام 
الت��ي ص��درت، ام��س االول الثاثاء، 
أضافت ثاثة للقائمة، هم محسن 
وهاريت��ني  أي��ار  ويوس��ف  كوس��ا 
إري��ن، وه��م من ب��ني 15 م��ن أفراد 
أم��ن الترك��ي يواجه��ون اتهامات، 
ولم يح��دد البيان أس��ماء اآلخرين 

املدرجني في القائمة.

ماكرون يضع محاربة »الدين المتشدد« 
في صلب الدبلوماسية الفرنسية

األردن يأمل بتوسيع مناطق
تخفيف التوتر في سوريا 

القضاء األميركي يوجّه تهما
لـ 15 شخصا من أمن أردوغان
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مؤتمر مسرحي في البصرة الفيحاء
يؤسس للمعرفة والتسامح والسالم

للمرة األولى في العراق
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ملحق يصدر عن مؤسسة 

"الصباح الجديد"

رئيس التحرير وصاحب االمتياز

اسمـاعيـل زايـر

 

عبد العليم البناء 

انطالقا من أهمية املسرح وضرورته 
االجتماعية واالنس��انية في التنوير 
والتعبي��ر اقام��ت جماعة املس��رح 
املعاصر في مدينة البصرة الفيحاء 
وللم��رة االولى ف��ي الع��راق  )املؤمتر 
املسرحي العراقي( الذي انعقد حتت 
ش��عار )نحو مس��رح عراقي يؤسس 
للمعرفة والتس��امح والسالم ( يوم 
الس��بت التاس��ع عش��ر من ش��هر 
اللجن��ة  تش��كلت  وق��د   2017 اب 
النوعي  املؤمت��ر  التحضيري��ة له��ذا 
املهم ال��ذي كانت ومازال��ت احلاجة 
قائم��ة لعق��ده للتداول في ش��ؤون 
وهموم املسرح العراقي التي تزايدت 

بعد التاس��ع من نيسان 2003 برغم 
الهام��ش الواض��ح من احلري��ة التي 
عرفها املسرح الى حد ما من السادة: 
أ.د.عبدالك��رمي عبود رئيس��ا ود.إقبال 
نعي��م مدي��ر ع��ام دائ��رة الس��ينما 
نائبة  ود.عواط��ف نعي��م  واملس��رح 
نقيب الفنان��ن املركز العام والفنان 
فت��ح ش��داد ..نقي��ب الفنان��ن في  
البص��رة والفنان فالح ابراهيم  مدير 
املس��ارح في دائرة السينما واملسرح 
والفن��ان ه��الل العطي��ة مس��ؤول 
جلنة العالق��ات العام��ة ود.عبداهلل 
عبد علي مس��ؤول اللجنة الثقافية 
واالعالمي كاظم حس��ن ..مسؤول 

اللجنة االعالمية.
وم��ا جاء ف��ي كلم��ة رئي��س املؤمتر 
املعاص��ر  املس��رح  جماع��ة  رئي��س 

االس��تاذ الدكتور عبد الك��رمي عبود 
يؤك��د أن »حاجتن��ا للمس��رح ه��ي 
حاج��ة معرفي��ة, تنقلنا م��ن حدود 
السطحيات الى بحر الثقافة, الذي 
ميدنا بأمواج قادرة على صناعة احلياة 
.. هكذا ينبغي أن يؤخذ املسرح كجزء 
من الثقافة اإلنسانية الوطنية دوره 
في البناء .. ومس��رحنا العراقي عبر 
فترات نشأته, وتكوينه, وتطوره لعب 
دوراً حقيقياً في بناء احلياة العراقية 
على املستوى االجتماعي والثقافي, 
ولقد سجل رجاالت املسرح العراقي 
عناوي��ن لألبداع والتجرب��ة والعطاء 
عل��ى مر قرنن من الزمن .. وهنا يأتي 
التس��اؤل ه��ل توقف ه��ذا العطاء 

ونحن منر بأحرج مراحل الوجود؟«.
وم��ن هنا ف��إن ه��ذا املؤمتر ق��د جاء 

انعق��اده ليؤكد أننا مثقفن وفنانن 
واكادميي��ن وباحثن فضال عن جميع 
شرائح املواطنن جميعنا »نحتاج الى 
وعي يوقظ هذا السبات في مسرحنا 
.. لننه��ض بالش��ارع العراق��ي نحو 
ثقافة الس��لم واحملبة وبن��اء الوطن. 
إننا نحت��اج إلى لقاء للمكاش��فة, 
وللتخطي��ط االس��تراتيجي لعملنا 
املس��رحي, ال نعن��ي به��ذا اللق��اء 
تهميش اآلخ��ر واالجتاه نحو املركزية 
املقيتة, بل نؤس��س في لقائنا جدالً 
ايجابي��اً, من��ارس م��ن خالل��ه أفقنا 
املعرف��ي, وخصوصيتنا اجلمالية في 
االجتهاد نحو حتقيق مس��رح عراقي 
يسعى للمساهمة في بناء األنسان 
والوط��ن, وتأكي��د روح البيت الواحد 

.«

وقد كانت ومازالت )جماعة املس��رح 
املعاص��ر(  خير من تولى هذه املهمة 
االبداعي��ة االصيل��ة وتش��هد  له��ا 
نش��اطاتها املس��تمرة حيث تعتمد 
عل��ى النوعية ج��اءت فك��رة إقامة 
هذا املؤمتر الذي التأم عبر جلس��اته 
نخبة من مسرحيي العراق ليضعوا 
النقاط على احلروف ويوقدوا ش��موع 
االم��ل باس��تمرار الوه��ج االبداعي 
للمس��رح العراق��ي الذي اس��تطاع 
ان يؤك��د جدراته وحض��وره الفاعل 
محليا وعربيا ودوليا بوافر من اجلوائز 
املتنوع��ة الت��ي ش��كلت وجها من 
وجوه االختراق االبداعي الذي شكل 
حتديا مضافا لالنس��ان العراقي وهو 
يكاف��ح وي��الت وهجم��ات االره��اب 
املؤمت��ر  فج��اء  االس��ود  الداعش��ي 

ليؤصل رسالة املسرح التنويرية في 
اش��اعة ثقافة اجلمال ودح��ر ثقافة 
القب��ح واالقصاء ويك��رس للمعرفة 

والتسامح والسالم.

اللجنة التحضيرية للمهرجان
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3 - د.عواطف نعيم
نائبة نقيب الفنانن املركز العام

4 - فتح شداد
نقيب الفنانن البصرة

5 - فالح إبراهيم
الس��ينما  دائ��رة  املس��ارح  مدي��ر 

واملسرح
6 - هالل العطية

مسؤول جلنة العالقات العامه
7 - د.عبداهلل عبد علي

مسؤول اللجنة الثقافية
8 - كاظم حسني
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8
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الفن��ون اجلمالية، مصطلح تع��ددت أوصافه ورؤى 
املدارس النقدية له، واختلف الباحثون في توصيف 
الفنون اجلميلة، واهميتها وفقا ملا يهتم به الباحث، 
فاملهتم باملسرح، يؤمن ان املسرح أبو الفنون، ومن 
يشتغل في مجال السينما يرى ان السينما عالم 
ساحر ال ينافسه على التأثير أياً من الفنون األخرى، 
وهكذا مع الفنون التش��كيلية ) الرسم والنحت 
وغيرها(، إضافة الى فن العمارة والتصميم ، التي 
دخلت مؤخرا على عال��م الفن واجلمال، بنحو عام 

الفنون وكل االبداعات التي يقوم بها االنس��ان إمنا 
هي ترجمة ألحاسيسه وتفاعله مع العالم احمليط 
ب��ه، وكل يترجم على وفق رؤاه اخلاصة وانطباعاته 
التي تنعكس بالض��رورة على عمله، فتظهر على 
ش��كل رس��م، او كلمات ، او رقص تعبيري الخ من 

الفنون واالنفعاالت التي تبني ذهنية املتلقي .
مصطل��ح الفن��ون اجلميلة، ظهر ف��ي عام 1767 
وأصله الفرنسي beaux arts ومتت ترجمته حرفيا 
للغ��ات العالم. ويتم اإلش��ارة بهذا املصطلح إلى 

الفنون التي ترتبط باجلمال واحلس املرهف املطلوب 
لتذوقها. عند بدء اس��تعماله كان يس��تعمل في 
وص��ف عدد محدود م��ن الفنون املرئي��ة كالنحت 
والطباعة وبنحو أساسي الرسم. عند النظر إلي 
كلي��ات الفنون اجلميلة املوجودة في مصر كمثال, 
جن��د أنه��ا أقس��ام الديك��ور والعم��ارة والتصوير 
بش��عبتيه اجل��داري والزيتي وقس��م التصميمات 
املطبوعة وقسم النحت. فيم تعد مثال في الدول 
الغربية العمارة ليست من ضمن الفنون اجلميلة 

وتكون ف��ي أكادميية متخصصة عل��ى الرغم من 
وجوده��ا على قم��ة الفنون وووصفه��ا الفن األول 
قب��ل املس��رح, ولكنه��ا تعد فن��اً تطبيقي��اً منه 
جمي��ل. وجتدر بنا اإلش��ارة هنا لتصني��ف الفنون 
السبعة لكونه التصنيف األكثر كماالً في مجال 

تصنيفات الفنون.
وص��ف اجلمال ف��ي املصطلح ال يعتم��د بالدرجة 
األولى على جمال الش��كل وإمنا الغرض من عمله 
أو مبعن��ى أدق صف��اء مضمونه من أغ��راض أخرى 

غير اجلم��ال ذاته. أي أننا بهذا التعريف نس��تبعد 
األعم��ال احلرفية أو ما يطلق عليه فنون تطبيقية 
كاملنس��وجات. يتم إع��ادة وصف بعض األش��ياء 
خارج مجال الفنون به��ذا املصطلح عندما يتقن 
ش��خص ما هذا العم��ل فمثال نس��تطيع القول 
» انتق��ل بيلي��ه بكرة الق��دم إلى مس��توى الفن 
اجلميل«، يس��تعمل املصطلح ف��ي يومنا احلاضر 
بنح��و خاطئ لوصف أي نوع م��ن الفنون كتأكيد 

على اجلمال واجلودة.

الفن والمسرح جسر للتواصل
بين الفنان والجمهور لبناء اإلنسان وجمال المكان

عبد العليم البناء 



قد ال نختلف 
كثيرا كما 

نوهت مقدما 
بأن لكل عصر 

مسرحي 
أمراضه الخاصة 

به، لكن 
وبالمقارنة 

اليوم مع 
األمراض التي 

شخصها 
)غريغ( نكتشف 

أن من بين 
تشخيصاته، 
لما تزل بيننا 

هذه األمراض 
وهي تجدد 

نفسها علنا 
وكأنها ولدت 

مع المسرح 
وال تعرف كيف 

تموت، أو لم 
يتوافر الى 

اليوم اكتشاف 
العالج الالزم 

لها

أن تهدم 
هذه المسارح 

جميعا، وأن 
يسرح ممثلوها 

ومديروها 
ومخرجوها 

وعمالها 
وخدمها الى 
منازلهم. ثم 
يظلون فيها 

الى ان يتوفاهم 
ملك الموت .. 

والى ان ينشىء 
اهلل قوما آخرين 

يفرغون طوال 
حياتهم لدراسة 

المسرح .. بعد 
أن تنشأ لهم 

مسارح جديدة، 
يشترط هو أن 
يولدوا فيها، 

ويشبوا بين 
أركانها، قبل أن 
يؤذن ألحدهم 

بأن يتولى أي 
أمر من أمورها، 

صغيرا كان أو 
كبيرا

الملف 8
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د. محمد حسين حبيب
 

»الفوض��ى تتس��لل ف��ي مس��ارحنا 
بصي��غ متنوع��ة بحس��ب التطورات 
التنظيري��ة والتطبيقي��ة لصياغة أو 
تش��كيل فض��اء العرض املس��رحي 

املعاصر«.
خطأ إش��راك غير أهل املس��رح في أي 

عمل يتصل باملسرح.
ل��م يكن اخمل��رج االجنلي��زي ادوارد غوردن 
غري��غ مصلح��ا اجتماعي��ا او طبيب��ا 
حني كتب ع��ام 1905، ع��ن »االجتاهات 
اخلبيثة في املس��رح احلدي��ث«، بل كان 
تواقا لتنقية املس��رح م��ن الطفيليني 
والطفيلي��ات بحس��ب تعبي��ره, ال في 
املس��رح االجنلي��زي فق��ط، ب��ل في كل 
مس��ارح الدنيا قاطبة, ذلك ان كل هذه 
املس��ارح وبحس��ب قوله: »هي س��واء 
في كل ش��يء إذا استثنينا اللغة .. ثم 
واسفاه .. ان الطفيليات يشبه بعضها 
بعضا ش��بها ش��ديدا، حتى لتثير هذه 

الظاهرة ضحكنا«.
مس��رحي  عص��ر  ل��كل  ان  يب��دو 
أمراض��ا خبيث��ة ينتجه��ا واق��ع احلال، 
ويستكش��فها التواقون أيضا وهم من 
ورث��ة )غريغ) نفس��ه، من اج��ل تنقية 
األجواء املس��رحية من ه��ذه التوالدية 
الطفيلي��ة املتعاقب��ة ايض��ا بوصفها 
ظاهرة س��رطانية يتوجب تشخيصها 
الع��اج  إليج��اد  مباش��رة  والس��عي 
املطل��وب له��ا، برغ��م ان من ب��ني هذه 
االم��راض او االجتاهات اخلبيثة هي ذاتها 
وتتكرر في كل عصر مس��رحي، ومنها 
ما يتم اس��تحداثه تبعا لتطور العقل 
الطفيل��ي مب��ا يحيط��ه م��ن فضاءات 
وتكوينات محفزة لتنشيط هذا املرض 

أو ذاك االجتاه اخلبيث.
م��ن املهم التع��رف أوال ال��ى االجتاهات 
اخلبيثة في املس��رح، تلك التي رصدها 
وشخصها )غريغ) قبل مائة عام واكثر، 
وكتبه��ا عل��ى حد قول��ه: »كما يكتب 
اح��د املتفرج��ني، بل ان��ي ال اكتب كما 
يكتب متف��رج عادي، او متفرج س��ريع 
الضي��ق، ولكن��ي أكتب كتاب��ة الرجل 
ال��ذي يهوى ماحظ��ة من��و النبات في 
خميلة جميلة. وع��ني مثل هذا الرجل 
تس��تلفتها احلش��ائش الطفيلية من 
فورها، ول��ن يبدو في عينه ش��يء بالغ 
مبلغه من اخل��رق والفظاعة كما تبدو 
ه��ذه الطفيليات الت��ي متتص اخلير من 
ترب��ة اخلميل��ة، فهي حت��رم نباتاتها من 
ذل��ك اخلير، ثم تش��وه جم��ال احلديقة. 
عل��ى ان ه��ذه الطفيلي��ات، وأعني بها 
االجتاهات اخلبيثة للمسرح احلديث، هي 

موضع اهتمامي هنا.«

ثم يبدأ غريغ بوضع عنوانات تضمينية 
نوردها بحسب تسلسلها في األصل:

- الطفيليون واملسرح
- علة املسرح إشراف غير الفنيني على 

اموره
- العاج ه��و حتقيق الوح��دة في الفن 

املسرحي
- كي��ف تنع��دم الوح��دة الفني��ة في 

املسرح
- احلاج��ة الى املدير الك��فء امللم بكل 

فنون املسرح
 .. املدي��ر  مس��اعدو  ه��م  م��ن   -

الريجيسير؟
- خطأ القائمني باالصاح املسرحي في 

املانيا
- خطأ اش��راك غير أهل املسرح في أي 

عمل يتصل باملسرح
- مص��ور االس��تديو ال يصل��ح لرس��م 

املناظر املسرحية
- العجلة عدو الفن األكبر

- الدس��ائس ف��ي جو املس��ارح تقضي 
على كل أعماله الفنية

- انحطاط األخاق بني امللتفني باملسرح 
انحطاط مبنزلة املمثلني

- الطفيليون يحلون محل رجال املسرح 
في املسرح

- الواقعية ايضا
- الواقعي��ون ال يقل��دون م��ن الواقع إال 

قبائحه
- الش��باب أم��ل اإلص��اح بش��رط أال 

ينهجوا نهج العجائز
- الفن املسرحي اليوم ال ضابط له.

جمي��ع ه��ذه العنوان��ات الثانوية التي 
ضمنها )غريغ) في فصله الطويل هذا، 
والت��ي عدها مبنزلة العل��ل أو االجتاهات 
اخلبيث��ة في املس��رح ال��ذي عاصره هو 
في زمنه وقبل ما يزيد على قرن أو أكثر 
م��ن زمننا احلالي، الى جانب ش��روحاته 
وتفصيات��ه وامثلت��ه ع��ن كل عنوان 
أو عل��ة كان )غري��غ) قد احتك��م اليها 
بالتش��خيص والتحلي��ل س��عيا منه 
للتنبي��ه اليه��ا والقضاء عل��ى آفاتها 
ونتائجه��ا املس��تقبلية املميتة وإيجاد 
البدائ��ل املوضوعية واحللول الش��افية 
التي من ش��أنها توعي��ة وتنوير االجواء 
املسرحية وتنقيتها من هذه الشوائب 
ميك��ن  م��ا  إص��اح  به��دف  املرضي��ة 

إصاحه.
أما الي��وم .. ونحن نعيش بداية االلفية 
الثالث��ة من الق��رن احلادي والعش��رين 
.. نحاول ق��راءة هذه األم��راض القدمية 
بعني آنية وجدي��دة, مقرنني بينها وبني 
الواقع املسرحي اليوم، محليا أو عربيا، 

آخذين بنظر االعتب��ار جميع التطورات 
املس��رحية اجلديدة على صعيد الفكر 
والنقد املس��رحي بكل حتوالته احلداثية 
وم��ا بعدها م��ن جانب، وعل��ى صعيد 
ال��رؤى النصي��ة واإلخراجي��ة واألدائية 
املعاصرة  ابتكاراتها  والتقنية بجمي��ع 
من جانب آخ��ر، والتي س��ايرت الثورات 
والتكنولوجي��ة، حتى وصلت  العلمية 
اليوم لصناعة خطاب مسرحي صوري 
وتشفيري حتلق فيه اجلماليات والعامات 
في��ه والرم��وز املرئي��ة والس��معية اميا 

حتليق، ولدرجة السحر أحيانا.
ق��د ال نختلف كثيرا كما نوهت مقدما 
بان لكل عصر مسرحي أمراضه اخلاصة 
به، لك��ن وباملقارنة الي��وم مع االمراض 
الت��ي ش��خصها )غريغ) نكتش��ف ان 
من بني تش��خيصاته، ملا تزل بيننا هذه 
األمراض وهي جتدد نفسها علنا وكانها 
ول��دت م��ع املس��رح وال تع��رف كي��ف 
متوت، أو لم يتوافر الى اليوم اكتش��اف 
العاج ال��ازم لها والكفي��ل بالقضاء 
عليها متاما .. منه��ا مثا )الطفيليون) 
وعاقاتهم السلبية مع املسرح .. اولئك 
الذين ينحرفون بجمال املسرح الى نوايا 
ش��خصانية مقيتة منها مادية جتارية 
ربحية حصرا، ومنها نوايا مؤسساتية 
مناسباتية مؤقتة ينتهي املسرح فيها 
بنهاية املناسبة التحزبية او االعامية 
او الدعائية، لنكتش��ف حلظتها كيف 
اس��تغل اولئ��ك الطفيلي��ون املس��رح 
لتحقيق مآربهم الش��اذة عن املس��رح 
واهداف��ه ونواي��اه االصل الت��ي جاء من 
اجلها. وهم فع��ا أي )الطفيليون) من 
زمن )غريغ) الى يومنا هذا يحلون محل 

رجال املسرح في املسرح.

وعن��د ق��راءة الكيفي��ة الت��ي وضعها 
)غري��غ) لتحقي��ق الوح��دة ف��ي الف��ن 
املس��رحي نتلم��س الضدية مباش��رة 
وإح��ال الفوض��ى بديا عنه��ا، فيضع 
قائمة بأس��ماء العاملني في املسرحية 
جميعهم ب��دءا م��ن مدي��ر االدارة الى 
جانب مديري آخرين ومرورا بأرباب العمل 
ث��م تصنيف��ات املمثل��ني وغيرهم من 
الفني��ني واملصممني وص��وال الى صغار 
العمال ومص��وري املناظر وعمال آالالت 
والكومبارس من الرجال والنساء وعمال 
النظافة .. لنجد أنفس��نا ازاء س��بعة 
رؤس��اء وعضوين لهما سلطات كثيرة 
جدا »س��بعة مديري��ن بدال م��ن واحد 
وتس��عة آراء بدال من رأي واحد »فيقول: 
»اما واحلال هذه، فمن رابع املستحيات 
إجناز عمل من أعمال الفن يتولى زمامه 
اكثر م��ن راس واحد« وقب��ل ذلك يؤكد 
غري��غ أيض��ا قوله: »وعندما اس��رد لك 
اف��راد القائم��ة فس��اذكر ل��ك كم من 
هؤالء العمال من ينصب نفسه رئيسا 
للطهاة، وكيف انهم يتعاونون جميعا 

على افساد الطبخة كلها«.
يب��دو ان ه��ذه الفوضى تتس��لل اليوم 
وبصي��غ  آخ��ر  بنح��و  ف��ي مس��ارحنا 
متنوعة بحس��ب التطورات التنظيرية 
والتطبيقية لصياغة أو تشكيل فضاء 
العرض املس��رحي املعاص��ر والتي قلما 
تتواجد الوحدة الفنية في هذا العرض 
أو ذاك، بس��بب تش��تت ال��رؤى وتع��دد 
االراء. فم��ا الذي ميك��ن أن يضيفه مثا 
اليوم وجود ما يسمى ب� )املشرف العام) 
او )املش��رف الفني) عل��ى وحدة العمل 
الفني؟ واحلال نفس��ه م��ع وجود عمل 
ال��ى جانب  الس��ينوغرافيا)  )مصم��م 

اخملرج املسرحي؟ وايضا جند احيانا وجود 
ما يطلق عليه )الدراماتورغ) ليعمل في 
ذات العمل الفني نفسه مع االخرين .. 
مثل هذه التعددية تنتج أحيانا فوضى 
من شأنها فقدان الوحدة الفنية داخل 
العم��ل الواح��د، اال اذا انصاع��ت هذه 
التعددي��ة التنظيرية والتطبيقية حتت 
الفتة الرؤية االخراجية املوحدة، فنكون 
حينها في املنطقة الفنية التي سعى 
اليها )غري��غ) في زمنه، مثلم��ا حاولنا 

السعي اليها اليوم.
م��ا مواصفات املدير الك��فء للدائرة او 
املؤسسة املس��رحية؟ وهل ميكن اليوم 
فعا احلصول على مدير مسرحي ملم 
بكل فنون املس��رح؟ هك��ذا كان )غريغ) 
تواقا او حاملا ليجد هذا املدير .. وها نحن 
الي��وم زدنا الط��ني بل��ة .. وضيعنا توق 
غريغ وحلمه عبر القصدية املميتة في 
أن ال نعمل حتت قاعدة »الرجل املناسب 
املنص��ب  املناس��ب«، الن  امل��كان  ف��ي 
االداري )الفن��ي واملس��رحي) ص��ار حتت 
امرة الساس��ة والتحزبي��ة والتوافقات 
الش��اذة متاما عن التوجه الفني االصل. 
لنجد أنفس��نا اليوم في أمت احلاجة الى 
رس��الة )غريغ) التنويرية والتي سميت 
تل��ك  املس��رحي،  االص��اح  برس��الة 
الرس��الة التي تعرضت الى االستهزاء 
به��ا وبكاتبها من قبل فناني املس��رح 
االجنليزي ألنها موجهة لهم مثلما هي 
رس��الة إصاحية موجهة الى مسارح 

اوربا واميركا, ومما جاء فيها:
»أن ته��دم هذه املس��ارح جميع��ا، وأن 
يس��رح ممثلوها ومديروه��ا ومخرجوها 
وعماله��ا وخدمه��ا ال��ى منازلهم. ثم 
يظل��ون فيه��ا ال��ى ان يتوفاه��م ملك 

املوت .. والى ان ينشىء اهلل قوما آخرين 
يفرغون طوال حياتهم لدراسة املسرح 
.. بعد ان تنش��أ لهم مس��ارح جديدة، 
يش��ترط ه��و ان يولدوا فيها، ويش��بوا 
ب��ني أركانها، قبل ان ي��ؤذن ألحدهم بان 
يتولى أي امر من أمورها، صغيرا كان أو 

كبيرا«.
ما أحوجنا اليوم الى هذه الرسالة أيها 
االصدقاء .. وما أحوج نشرها واعمامها 
ومؤسس��اتنا  دوائرن��ا  جمي��ع  عل��ى 
املس��رحية .. ما أحوجنا الي��ك اليوم يا 

)غوردن غريغ) العظيم.
وبانتقالن��ا ال��ى عن��وان تضميني آخر 
وه��و متصل مبا تقدم ليكما بعضهما 
البع��ض وه��و »خطأ إش��راك غير أهل 
املسرح في أي عمل يتصل باملسرح« واال 
س��نكون كمن ذاك »الذي اضاف جرحا 
جدي��دا الى جثة مهش��مة« بحس��ب 
وص��ف غريغ نفس��ه واحلالة ه��ذه. ثم 
تكمل لنا العجالة او االستس��هال في 
اجن��از العم��ل الفني مرض��ا مرتبطا مبا 
تقدم، لنصل الى اآلفة املدمرة بفعالية 
كبيرة ملسرحنا وهي )الدسيسة) والتي 
هي فعا من ش��أنها ان ت��أكل االخضر 
واليابس مع��ا من أعمالنا الفنية اليوم 
ومتيت صفاء النيات اآلدمية الش��ريفة 

واملنتمية ملسرحها بحق.
إن املس��رح أص��ا ضد )الدس��ائس)، بل 
ه��و يعمل على مس��رحة الدسيس��ة 
وكش��ف براثنها اخلبيثة دراميا، فكيف 
بهذه الدسيسة اذا حومت على املسرح 

واملسرحيني؟
وبع��د تضمينه وتأكي��ده على األخاق 
البي��ت  ف��ي  وجوده��ا  ينبغ��ي  الت��ي 
املس��رحي وه��ذه ال حتت��اج ال��ى قراءة 
الي��وم لبداهة االتفاق عليها في الوعي 
اجلمع��ي للمس��رحيني برغ��م ربكتها 
والتضيي��ق عليها وعل��ى توافرها الذي 
ينبغ��ي بهيمنة كبي��رة، ينتقل )غريغ) 
ليعل��ن موقفه م��ن »الواقعية« كاجتاه 
فني وله في ذلك مسوغاته املوضوعية 
بوصفه من أوائل »الرمزيني« املسرحيني 

في العالم.
ليص��ل أخيرا الى الطليعة املس��رحية 
/ الش��باب، بوصفه��م أم��ل اإلص��اح، 
ش��ريطة أال ينهج��وا نه��ج العجائز .. 
والعجائ��ز هن��ا لي��س املقص��ود منها 
السخرية من الكبار والرواد املسرحيني 
بقدر م��ا يقصد به��ا رجاالت املس��رح 
االوائل ممن قدموا في زمانهم ما ينبغي 
تقدميه، وعلى الش��باب تقدمي ما ينبغي 
تقدمي��ه عل��ى وف��ق زمانه��م ووعيهم 
الت��ي جتان��س قضاياه��م  وثقافته��م 

اإلنسانية املصيرية.
ل��ه  ضاب��ط  ال  املس��رحي  الف��ن  وألن 
بحس��ب غريغ وعصره املس��رحي ذاك، 
فج��اءت إصاحات��ه هذه كاش��فة عن 
االمراض اخلبيثة وتسرطنها في اجلسد 
املس��رحي، لنعيد نحن معه مرة أخرى 
ذات الرس��الة ف��ي أن الف��ن املس��رحي 
الي��وم ال ضاب��ط ل��ه ايضا، األم��ر الذي 
دعانا إلى إعادة ن��ص قول غريغ القائل: 
»ان ما يفتقر اليه الفن املسرحي اليوم 
.. هو ان نوفر له خصائصه. ان هذا الفن 
يترام��ى ويهيم على وجه��ه با ضابط 
يكبح��ه، وال ش��كل يعرفه الن��اس به، 
وه��ذا هو فرق ما بني العمل املس��رحي 
والفن��ون الرفيعة، والق��ول بأنه يفتقر 
ال��ى الذاتي��ة - او الش��كل - يعني انه 
يفتقر الى اجلمال. إذ ال جمال في فن لم 

تتحدد معامله.

* ن��ص الورق��ة املش��اركة ف��ي املؤمتر 
أقامت��ه  ال��ذي  العراق��ي  املس��رحي 
جماعة املس��رح املعاصر في البصرة 

يوم 19 أغسطس/اب 2017.

األمراض الخبيثة في المسرح..
قراءة جديدة في أمراض قديمة

من المهم التعرف أوال على االتجاهات الخبيثة في المسرح، تلك 
التي رصدها وشخصها )غريغ( قبل مائة عام وأكثر، وكتبها على 
حد قوله: »كما يكتب أحد المتفرجين، بل إني ال أكتب كما يكتب 

متفرج عادي، أو متفرج سريع الضيق، ولكني أكتب كتابة الرجل الذي 
يهوى مالحظة نمو النبات في خميلة جميلة. وعين مثل هذا الرجل 
تستلفتها الحشائش الطفيلية من فورها، ولن يبدو في عينه شيء 

بالغ مبلغه من الخرق والفظاعة كما تبدو هذه الطفيليات

عرض للمسرح العاملي

فعالي��ات  ع��ن  الس��تارة  إس��دلت 
مهرج��ان لبن��ان املس��رحي الدولي 
بدورته الرابعة، وال��ذي تنظمه إدارة 
مس��رح إس��طنبولي وجمعية تيرو 
للفنون، في س��ينما ستارز النبطية 

وسينما ريفولي في مدينة صور .
حض��ر االختت��ام ممثل وزي��ر الثقافة 
غط��اس خ��وري س��ليمان اخل��وري، 
إس��تيفان  املكس��يكي  القنص��ل 
الس��فارة  مستش��ارة   ، إس��بارزا 
 ، فرفاي��ك  مارغري��ت  الهولندي��ة 
ف��ي  الثقاف��ي  التع��اون  مس��ؤول 
الس��فارة السويس��رية فيليب بتلر، 
قنص��ل دول��ة س��اوتومي االفريقية 
رمزي حيدر ،ووفد من بلدية النبطية 
ووزارة الس��ياحة وعدد م��ن االهالي 

والطاب .
وق��ال اخل��وري " لقد أق��ام مهرجان 
ثقافي��ة  تظاه��رة  املس��رح  لبن��ان 
وفنية من مختل��ف ثقافات العالم 

الت��ي  املس��رحية  األنش��طة  عب��ر 
تنوعت بني مس��رح املهرج، مس��رح 
الش��ارع، التعبير اجلس��دي، مسرح 
الن��ص، واملونودرام��ا، عب��ر جمعيات 
وطاب جامعات وفرق مس��تقلة من 
وكندا  والعراق  واملكسيك  األرجنتني 
وسويسرا وهولندا واجلزائر وإسبانيا 
وفلس��طني وس��وريا وإي��ران ولبنان 
، مم��ا يؤك��د أن هذه التجرب��ة أعادت 
للمس��رح اللبنان��ي التواص��ل م��ع 
ثقاف��ات العالم من خ��ال مهرجان 
دولي مجان��ي للجمه��ور بعيدا عن 

بيروت " .
وق��د أعلن��ت اللجن��ة التحكيمية 
نتائج املهرجان على الشكل التالي: 
حص��دت فرق��ة "مالفا تيت��رو" من 
املكسيك جائزة أفضل مخرج لهوغو 
أريفياغا سيرانو،وجائزة أفضل نص 
اللبنان��ي  للكات��ب  "س��يدينتوس" 
وجدي معوض وال��ذي يحصد جائزة 

للم��رة األولى في بل��ده ، ونال املمثل 
العراق��ي عب��د اجلليل ص��ادق جائزة 
أفض��ل ممثل ع��ن "مج��رد نفايات" ، 
وحص��دت فرق��ة "ماندينغ��ا تيترو" 
م��ن األرجنتني ث��اث جوائ��ز: أفضل 
ممثلة لفلورنس��يا موريس��ي، أفضل 
ممثل ملارك��وس فونتاني ،وأفضل أزياء 
، ومنحت اجلامع��ة االنطونية جائزة 
أفضل س��ينوغرافيا عن "نزهة على 
فرناندو  التماس" لإلسباني  خطوط 

ارابال . 
وضم��ت جلنة التحكيم االس��بانية 
أنا ألف��رس واجلزائري هارون الكياني 
واملمث��ل اللبنان��ي حس��ام الصباح 
مصطف��ى،  مش��هور  والدكت��ور 
العراقي  اللجن��ة باملمث��ل  ونوه��ت 
ق��دم  ال��ذي  الهيال��ي  مصطف��ى 
ع��رض ش��ارع بعن��وان " فانتازي��ا" ، 
والعرض الكن��دي "رماد " ألبحاثهم 
الش��عب  أوض��اع  ع��ن  وتوثيقه��م 

الفلس��طيني ، والع��رض الراق��ص 
لط��اب معهد الفن��ون اجلميلة في 
اجلامعة اللبنانية "في انتظار غودو" 

لصامويل بيكيت.
كرنف��ال  املهرج��ان  وتخل��ل  ه��ذا 
ش��ارع وورش عمل تكوينية أش��رف 
باكس��تان  عليه��ا مس��رحيون من 
واجلزائ��ر والعراق وليبي��ا وتلى جميع 
الع��روض مناقش��ة م��ع اجلمه��ور ، 
املاليزي��ة  كم��ا وش��اركت الفرق��ة 
وااليطالية واالندونيس��ية والكورية 
ف��ي اليونيفي��ل بعروض مس��رحية 
وفلكلوري��ة وموس��يقية م��ن وحي 
بادها وذلك خارج املسابقة الرسمية 

للمهرجان .

اللجنة املنظمة للمهرجان
70903846
https://www.facebook.com/
/Istanbouli.Theatree

ثقافة وفن : اختتام فعاليات مهرجان لبنان المسرحي الدولي

»وجدي معوض« يحصد جائزة مهرجان لبنان المسرحي الدولي 

جانب من فعاليات مهرجان لبنان املسرحي 
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خلفية:
لنش��وء  س��ريعة  مراجع��ة  أي  إن 
وتطور املسرح في العراق ستكشف 
عم��ق الترابط بني صي��رورة الفعل 
اإلجتماعي��ة  والبني��ة  املس��رحي 
املولِّ��دة ل��ه ، فحينم��ا كان العراق 
ج��زًءا م��ن إمبراطوري��ة كبيرة هي 
الدولة العثمانية لم يكن ل� ) املركز 
= العاصمة ) هيمن��ة كبيرة على ) 
الهامش = األطراف ))1) ، فثمة ثالثة 
مراك��ز / واليات هي : املوصل ، بغداد 
ة )  ، والبص��رة ، وكل والية تضم عدَّ
متصرفي��ات = س��ناجق ) ما يجعل 
أم��ر وجود مرك��ز واحد ُمس��تبعداً 
بحك��م هذا النظ��ام اإلداري لكونه 
يُس��اوي ب��ني الوالي��ات الث��الث من 
حيث األهمية اإلدارية واإلجتماعية 
وه��ذا   ، والثقافي��ة  والعمراني��ة 
التس��اوي هو الذي جع��ل من والية 
املوص��ل حاضنة ألولى النش��اطات 
معظ��م  إتف��ق  الت��ي  املس��رحية 
الباحث��ني العراقي��ني عل��ى أن عام 
1882 هو التاريخ الرس��مي إلنطالق 
الفعل املس��رحي ، وهذه اإلنطالقة 
اس��همت فيه��ا عوام��ل جغرافية 
وثقافية مهمة لع��ل أبرزها القرب 
من أوروبا ، فض��الً عن التنوع اإلثني 
ف��ي والي��ة املوصل ال��ذي جعل من 
أقلية هامش��ية فيها ) املسيحيون 
) ه��م من يب��ادروا إلى الب��دء بأولى 
النشاطات املس��رحية . األمر الذي 

يؤشر جملموعة من احلقائق أبرزها :
1 - أن نظام الواليات العثمانية في 
الع��راق حدَّ من هيمن��ة املركز على 

الهامش .
2 - أن الق��رب اجلغراف��ي م��ن أوروبا 
والتن��وع اإلثن��ي ه��و ال��ذي جع��ل 
الفع��ل  بخل��ق  يُب��ادر  الهام��ش 

املسرحي على حساب املركز .
الهامش��ية  اجلماع��ة  أن   -  3
)املس��يحيون) التي تُع��دُّ أقلية هي 
الت��ي إس��تعارت الفعل املس��رحي 
من أوروبا بسبب إختالفها الثقافي 
الذي يسمح مبمارس��ة هذا الفعل 
على النقيض من اجلماعة املركزية 
) املس��لمون ) الت��ي تُع��دُّ أكثري��ة 

عددية .
4 - أن فعل اإلستعارة الذي مارسته 
اجلماعة الهامشية وجنم عنه نشوء 
املس��رح في والية املوصل ما هو إال 
فعل يتصل مبرجعيات )كولونيالية) 
إرتباط اجلماعات املسيحية  بسبب 
أوروبا ومدارسها  العراقية بكنائس 
الديني��ة ما يعني أنها س��عت إلى 
إنبات ثقافة جديدة مغايرة للثقافة 
املركزي��ة املهيمن��ة ، األم��ر ال��ذي 
يُطيح مبركزية تلك الثقافة حلساب 
مركزية جديدة كانت تُعدُّ هامشية 

في السابق .
لكن ه��ذه الصورة الت��ي كان فيها 
ب��دأت تتض��اءل  الهام��ش مرك��زاً 
بالتدري��ج بعد إنهيار نظام الواليات 
العثماني بفعل س��قوطها جميعاً 
بيد اإلحتالل البريطاني بدًء من عام 
1914 في س��واحل البصرة وإنتهاًء 
إس��تكملت  حي��ث   1918 بع��ام 
الق��وات الغازي��ة إحت��الل املوصل ، 
د لظهور س��لطة  األم��ر ال��ذي مهَّ
املرك��ز على حس��اب املراكز األخرى 
) املوص��ل ، البص��رة ) فكان أن بدأت 
اجلهود املس��رحية األولى تظهر في 
العاصمة بعد إع��الن قيام اململكة 
العراقي��ة ع��ام 1921 عل��ى هيئ��ة 
أنشطة فنية في املدارس النظامية 
، وتأس��يس ف��رق مس��رحية أهلية 
، فض��الً عن زي��ارات الف��رق العربية 
واألجنبية لبغداد وبعض احملافظات ، 
ما جعل مركزية العاصمة تتشكل 
ش��يئاً فش��يئاً خاصة بعد إرس��ال 
أولى البعثات املس��رحية إلى اخلارج 
م��ن فناني بغداد و تأس��يس معهد 
الفنون اجلميلة عام 1940 الذي كان 
وقتها املعه��د الوحيد ف��ي العراق 
املعني بالفن املس��رحي . وقد رافق 
فع��ل التّش��كل املرك��زي ذاك فعالً 
موازياً آخر يتمثَّل بتشّكل الهامش 
بنحو تدريجي لتكتمل عندها دائرة 
اإلش��كالية البنيوية التي سترافق 
احلي��اة املس��رحية العراقي��ة حتى 
سقوط الدولة املركزية عام 2003 .

مع إنهيار النظام امللكي في العراق ) 
1921 – 1958 ) بدأت تضيق مساحة 
الفرق املسرحية األهلية التي كانت 
مهيمن��ة على مس��احة النش��اط 
تدريجياً  العاصم��ة  املس��رحي في 
حي��ث ش��هدت إزدهاره��ا احلقيقي 
خ��الل احلقبة املمتدة من عام 1958 
– 1968 ليبدأ إحتواء تلك الفرق عبر 
إستقطاب عناصرها الرئيسة بعد 
تأس��يس الفرقة القومية للتمثيل 
ف��ي 14 / 5 / 1967 ً، وم��ع أن ه��ذه 
الفرق��ة وفرت مس��تلزمات العمل 

احلقيقية ملنتسبيها إال أنها قضت 
بنح��و تدريجي على حرك��ة الفرق 
اخلاص��ة واملس��تقلة الت��ي راح��ت 
تصارع طوال عقد السبعينيات من 
أجل بقائها في املشهد املسرحي ، 
وبتنا نرى مركزاً مس��رحياً حقيقياً 
) الفرق��ة القومي��ة ) إل��ى جان��ب 
هوامش مس��رحية ) الفرق األهلية 
) سرعان ما إستس��لمت مع بداية 
العق��د الثمانين��ي ليم��ارس املركز 
هيمنته بداخل العاصمة نفسها ، 
بعد أن كان قد حسم تلك الهيمنة 
مع الهوامش األخ��رى ) احملافظات ) 
عبر عدم االهتم��ام اجلدي مبا كانت 
تُنتجه تل��ك الهوامش م��ن جهود 
مس��رحية ، ومتثل��ت مالم��ح تل��ك 

الهيمنة في اآلتي :
1 - عدم اإلهتمام بالفرق املسرحية 
املستقلة في الهوامش ) احملافظات 

) ودعمها ماديا ومعنوياً .
2 - إقتص��ار وج��ود ف��روع للفرق��ة 
القومي��ة للتمثي��ل على محافظة 
جترب��ة  بإس��تثناء  محافظت��ني  أو 
إنش��اء ف��رق احملافظ��ات ف��ي مدة 
احلرب العراقي��ة – اإليرانية ألغراض 

تعبوية.
3 - تأخر إنش��اء معاهد وأكادمييات 
للفنون اجلميلة في أغلب احملافظات 

إلى أواخر عقد السبعينيات .
4 - عدم اإلهتمام اإلعالمي مبا يُنجز 
في احملافظات من جهود مس��رحية 
املؤسس��ات  مركزي��ة  بس��بب 
اإلعالمية خ��الل العهدي��ن امللكي 

واجلمهوري .  
5 - إضطرار الكفاءات املسرحية إلى 
الهج��رة من مدنها إل��ى العاصمة 
العم��ل  مس��تلزمات  كل  لتوف��ر 

املمكنة فيها .
6 - ع��دم إيجاد بني��ة حتتية ال على 
مس��توى املعمار املسرحي وال على 
مستوى مؤسسات اإلنتاج للنهوض 

بواقع املسرح في الهامش .
7 - تفضيل طلبة البعثات الدراسية 
إلى اخلارج البقاء في العاصمة بعد 
عودتهم من الدراس��ة وإكتسابهم 
خلبرات مسرحية عاملية ، األمر الذي 
انعك��س على املرك��ز بنحو إيجابي 
عل��ى حس��اب الهامش ال��ذي كان 

أغلب هؤالء ينحدرون منه .

صعود الهامش ما بعد التغيير
كّرس مش��هد اإلحت��الل االميركي 
للعراق عام 2003 قيماً جديدة سواء 
على مستوى البنية اإلجتماعية أو 
أنس��اقها الثقافية ، إذ وجد املثقف 
العراقي وبضمنه املسرحي نفسه 
أمام إزدواجية في املوقف بني قبوله 
باحملت��ل بوصفه ُمخّلص��اً من نظام 
شمولي دكتاتوري قاٍس ، وبني رفضه 
لفك��رة اإلحتالل الت��ي تتعارض مع 
املوق��ف الوطني ال��ذي ينبغي على 

املثق��ف إتخ��اذه والب��دء باملقاومة 
الثقافي��ة لقي��م احملتل الت��ي أثَّرت 
بنحو س��لبي ومميت على النس��يج 
اإلجتماع��ي أوالً والبن��ى الثقافي��ة 
ثانياً ، وما زاد املشهد تعقيداً حتكم 
أحزاب اإلسالم السياسي باملشهد 
الع��ام وإش��اعة التط��رف الدين��ي 
واإلره��اب والقت��ل عل��ى الهوي��ة ، 
فض��الً عن الفس��اد املال��ي واإلداري 
الذي راح ينخر جس��د مؤسس��ات 
املؤسس��ات  فيه��ا  مب��ا  الدول��ة 
األكادميية والفنية والثقافية ، وكان 
من نتائج هذا املشهد الدراماتيكي 
ب��روز النظام الدميقراط��ي الذي بدأ 
احملت��ل بصياغت��ه بوصف��ه نظاماً 
بديالً للنظام الشمولي الذي حكم 
العراق على مدى أربعني عاماً ، وعلى 
الرغ��م م��ن الطبيعة التعس��فية 
التي ُفرض بها هذا النظام سواء في 
تأسيس ) مجلس احلكم اإلنتقالي ) 
الذي بُني على احملاصصة الطائفية 
واحلزبية ، أو اجلمعية الوطنية التي 
إنبثقت عنها جلنة صياغة الدستور 
واإلس��تفتاء عليه ومن ثم قيام أول 
 2005 دميقراطي��ة ع��ام  إنتخاب��ات 
وتشكيل أول حكومة ُمنتخبة ، إال 
أن هذا النظام ق��د قوَّض من فكرة 
الدولة املركزية وما عادت العاصمة 
مرك��ز الق��رار مبفردها ، ب��ل أصبح 
للهوام��ش ) احملافظات ) حكوماتها 
احمللي��ة صاحب��ة الق��رار ، وانعكس 
ذل��ك بنح��و واض��ح عل��ى طبيعة 
املؤسس��ات الثقافية والفنية التي 
حتوَّل��ت إل��ى مجرَّد أنق��اض حاولت 
أغلبه��ا مقاوم��ة الفك��ر املتطرف 
الذي ب��دأ يضرب بج��ذوره في بنية 
اجملتم��ع العراقي ووصل إلى حد تأثر 
النخب الثقافية واألكادميية بذلك ، 
ولعل التجسد الواضح لذلك التأثر 
هو في ب��روز الهويات الفرعية على 
حس��اب الهوية الرئيس��ة فأصبح 
أو  احل��زب  أو  القومي��ة  أو  املذه��ب 
العش��يرة أهم م��ن فك��رة الوطن 
، األم��ر ال��ذي أدى ف��ي النهاية إلى 
صعود الهامش الثقافي ومضاهاته 
للمركز ، وقد أعلن هذا الهامش عن 
ة مظاهر نس��تطيع أن  نفس��ه بعدَّ

نشخص بعضها في التالي :
1 - التمس��ك بالهوي��ات الفرعي��ة 
أدى إل��ى إنفت��اح املس��رح العراقي 
ف��ي الهوام��ش عل��ى الكثي��ر من 
الثقافات املقموعة واملهمش��ة في 
ثقاف��ة املرك��ز حيث ب��دأ اإلهتمام 
باملوضوعات املس��كوت عنها فيما 
سبق وشكلت قضية اإلمام احلسني 
) ع ) أولى تلك الهوامش التي أعلنت 
عن وجوده��ا عبر فعالي��ات عديدة 
سواء عن طريق العروض املسرحية 
الت��ي تعاملت مع ه��ذه القضية أو 
من خالل املهرجان��ات التخصصية 
له��ا ، أو عبر اإلصدارات التي وصلت 

إل��ى ح��د إص��دار مجل��ة بإس��م ) 
املسرح احلسيني ) ومسابقة للنص 

املسرحي كذلك . 
2 - من مالم��ح صعود الهامش في 
املسرح العراقي إنتقال مركز الثقل 
املسرحي من العاصمة إلى األطراف 
عبر إقام��ة املهرجانات املس��رحية 
املتنوع��ة ، فض��الً ع��ن الفعاليات 

األخرى .
3 - وكان من نتائج تضاؤل س��لطة 
املركز حلساب س��لطة الهامش أن 
فرق احملافظات قد إستطاعت كسر 
ط��وق اإلحتكار الذي مارس��ته فرق 
العاصمة لتمثيل املس��رح العراقي 
في املهرجان��ات العربي��ة والدولية 
فض��الً ع��ن مش��اركات الباحث��ني 

والنقاد كذلك .
4 - أعل��ن الهام��ش ع��ن صع��وده 
أيضاً في املس��رح العراقي بوسائل 
أخرى عديدة أبرزها تأسيس املعاهد 
باملس��رح  املتخصصة  واألكادمييات 
والف��رق املس��تقلة التي إتس��عت 
رقعته��ا على الرغم م��ن إعتمادها 

على قدراتها الذاتية .
5 - جت��رأ الهام��ش املس��رحي ف��ي 
اإلعالن عن نفسه بنحو أكثر تأثيراً 
حينما أقدمت بعض احملافظات على 
إقامة مهرجانات مس��رحية دولية 

مثل أربيل والبصرة والديوانية .
6 - دخ��ل الهام��ش املس��رحي إلى 
مس��احات الفع��ل األكادمي��ي عبر 
البحوث العلمية ورسائل املاجستير 
وأطاري��ح الدكتوراه الت��ي تعاملت 
مع منجزات ذلك املس��رح بوصفها 

ُمضاهية ملا أجنزته العاصمة .
7 - حص��د مس��رح الهامش قصب 
الس��بق ف��ي املمارس��ة التجريبية 
للفعل املس��رحي تنظيراً وتطبيقاً 
عبر بروز جت��ارب مبتكرة في العديد 
من احملافظات لم يس��بق للعاصمة 
أن عرفته��ا كما هو احلال في بعض 
التجارب املس��رحية الت��ي قدمتها 

مدن بابل والناصرية والبصرة .
8 - إنشغل مسرح املركز طوال املدة 
املاضي��ة ما بعد التغيير في كيفية 
واملش��اركة  تقدمي ع��روض نخبوية 
في املهرجانات اخلارجية ومارس��ت 
الفرق��ة القومية إحت��كاراً واضحاً 
في ذلك ، بينما جند مسرح الهامش 
حاول االنفتاح على اجلمهور الواسع 
عبر العديد من التوجهات املسرحية 
مثل : مس��رح الش��ارع ، ومس��رح 

املقهورين ، واملسرح الصامت .

مراكز مسرحية متعددة
هذا املش��هد املتغير ال��ذي فرضته 
ظ��روف السياس��ة واجل��دل احملتدم 
ب��ني ثنائية املركز والهامش ميكن أن 
يظل مس��تمراً في متوالية النهاية 
لها إذا بقيت الدولة ومؤسس��اتها 
الفني��ة والثقافية وف��ي مقدمتها 

وزارة الثقاف��ة غي��ر معني��ة بوضع 
إس��تراتيجيات بعي��دة امل��دى خللق 
مراكز مسرحية متعددة بال هوامش 
مقموع��ة ومقصية من مس��احة 
املش��هد املس��رحي العراقي العام 
، إذ أن بق��اء املرك��ز مركزاً والهامش 
هامش��اً في صراع مستمر ال ميكن 
ل��ه أن يُنت��ج لن��ا مس��رحاً مؤث��راً 
ف��ي البني��ة اإلجتماعي��ة ، بل على 
العكس سيكون إنعكاساً طبيعياً 
لتلك البنية املتصدعة أصالً بفعل 
ويالت السياسة واحلكم التعسفي 
التي  العمي��اء  الديني��ة  للظاه��رة 
إجتاحت الوطن منذ التغيير وحتى 
اآلن وخلَّف��ت وراءها كل هذا اخلراب 

واأللم .
الدقيق��ة  امليداني��ة  املتابع��ة  إن 
حلركة مس��رح الهامش س��واء من 
خالل املهرجانات املس��رحية أو عبر 
املتابع��ة الش��خصية أو م��ن خالل 
مواقع التواصل اإلجتماعي تكشف 
لنا س��عة هذه احلركة ونش��اطها 
املس��تمر على الرغم من إعتمادها 
على املب��ادرة الفردي��ة بنحو رئيس 
أو العمل الفرقي الذاتي املس��تقل 
الذي مازال يتوسل الدعم احلكومي 
من أجل بناء إستراتيجيات إنتاجية 
حقيقي��ة ف��ي العمل املس��رحي ، 
وهذه الس��عة حتت��اج إل��ى عوامل 
دميومته��ا الت��ي ميك��ن أن تُس��هم 
بنحو كبير في إنضاج فكرة املراكز 
املس��رحية املتعددة . وألجل حتقيق 
ذلك نقت��رح بعض اخلط��وات التي 
ميكنها أن تُسهم في توفير األرضية 

املناسبة لذلك وكاآلتي :
ع��ام  وطن��ي  مؤمت��ر  عق��د   -  1
املس��رحية  واجلماع��ات  للف��رق 
املس��تقلة واحلكومي��ة فض��الً عن 
العاملة  املس��رحية  الش��خصيات 
وأس��اتذة األكادمييات لوضع خطط 
إستراتيجية للنهوض بواقع املسرح 

العراقي في املراكز كافة .
تش��ريعات  إلص��دار  الس��عي   -  2
قانوني��ة م��ن مجلس الن��واب تُلزم 
بعض ال��وزارات واحلكوم��ات احمللية 
بتخصي��ص موازنات عام��ة لدعم 
جمي��ع  ف��ي  املس��رحي  النش��اط 

احملافظات .
3 - إنشاء بُنى حتتية متطورة وخاصة 
املس��ارح ذات ق��درات تكنولوجي��ة 
متميزة تتناسب مع ما وصلت إليه 

املسارح العاملية .
4 - التوسع في إنشاء وإجازة الفرق 
واملس��تقلة  احلكومية  املس��رحية 
وتوفي��ر مق��رات ومس��ارح خاص��ة 
به��ا والتكف��ل بدميوم��ة إنتاجه��ا 

املسرحي.
احملافظ��ات  جمي��ع  ش��مول   -  5
العراقي��ة بفت��ح معاه��د وكليات 
الفن��ون اجلميل��ة لتوس��يع رقع��ة 
الدراسة األكادميية للمسرح وإلغاء 

الفصل بني اجلنس��ني ف��ي معاهد 
الفنون .

6 - فتح اجملال للمسرحيني املتميزين 
إلكمال دراساتهم العليا في بعثات 
دراسية خملتلف البلدان العاملية من 
أجل االطالع على التجارب العاملية 

ونقلها للعراق .
7 - توس��يع مس��احة املهرجان��ات 
املسرحية الوطنية مبا يحقق احلوار 
اإلبداع��ي ب��ني جمي��ع احملافظ��ات 

العراقية .
8 - االهتم��ام بالثقافة املس��رحية 
العملية والنظرية عبر إقامة الورش 
ش��خصيات  وإس��تقدام  اخملتلف��ة 
الكفاءات  لتدريب  مسرحية عاملية 
العراقي��ة ، فض��الً ع��ن االهتم��ام 
بنق��ل وترجمة مختل��ف النصوص 

والدراسات املسرحية العاملية .
واألمن��اط  األش��كال  تفعي��ل   -  9
املس��رحية ف��ي مختلف ال��وزارات 
ذات العالقة مثل املس��رح اجلامعي 
والفالح��ي  والعمال��ي  واملدرس��ي 

والشبابي والنسائي وغيرها .
10 - إطالق قناة فضائية متخصصة 
باملس��رح لع��رض وتوثي��ق مختلف 
النش��اط املس��رحي ف��ي الع��راق ، 
فضالً ع��ن عرض األعم��ال العربية 

والعاملية عبرها .
11 - التأس��يس ملس��ابقات وطنية 
ف��ي التألي��ف والبح��ث املس��رحي 
لتنشيط حركة التأليف والترجمة 
عل��ى  اإلبداع��ي  الفع��ل  وتطوي��ر 

مستوى التنظير والنقد .
والن��دوات  املؤمت��رات  إقام��ة   -  12
الدوري��ة التي تناقش واقع املس��رح 
العراق��ي وتطوير آلي��ات عمله مع 

اجلمهور املسرحي .
اجلمه��ور  عل��ى  اإلنفت��اح   -  13
الواس��ع عبر التن��وع ف��ي بروغرام 
الفرق املس��رحية لتق��دمي مختلف 
التوجه��ات املس��رحية الت��ي تلبي 
حاجة الشرائح اإلجتماعية كافة .

14 - وض��ع نظ��ام إقتص��ادي عادل 
ومنصف سواء في إنتاج النشاطات 
املسرحية أو في أجور طواقم الفرق 
مبا  واملستقلة  املسرحية احلكومية 
يضمن وضع��اً إقتصادياً مس��تقراً 

جلميع الفنانني املسرحيني .
15 - تش��جيع الزي��ارات ب��ني الفرق 
املسرحية احلكومية واخلاصة لتقدمي 
عروضها ب��ني العاصمة واحملافظات 
وبالعكس وتوفير املستلزمات كافة 

لتحقيق هذا الغرض .
16 - العم��ل مبب��دأ تب��ادل اخملرجني 
العاصم��ة  ف��رق  ب��ني  واملمثل��ني 
واحملافظات لتحقيق فرص متكافئة 
ف��ي االنتش��ار والعم��ل املس��تمر 

وتالقح اخلبرات . 
17 - تخصيص درجات وظيفية في 
الفرق احلكومية ومكافآت ش��هرية 
مجزية في الفرق األهلية للنس��اء 
اللواتي يعملن في املس��رح بقصد 
العمل  تش��جيعهنَّ على ممارس��ة 

املسرحي واإلستمرار فيه .

خامتة
يقين��اً أن أي ورقة نقدي��ة أو بحثية 
ستبقى قاصرة عن اإلحاطة مبختلف 
إشكاليات املسرح في العراق ألنها 
في النهاية س��تكون جه��داً فردياً 
محدوداً ، وما لم يتحّول ذلك الفعل 
الفردي إلى فعل مؤسس��اتي مبني 
على إستراتيجية التحول من القول 
إلى الفعل س��تبقى حركة املسرح 
لدين��ا محكومة بعوام��ل ذاتية قد 
تق��اوم ملدة تط��ول أو تقصر لكنها 
في النهاية س��تخضع وتستسلم 
لسياس��ة اإلهمال احلكومي وعدم 
اإلعت��راف بأهمي��ة ه��ذا القط��اع 
الثقاف��ي واإلجتماع��ي امله��م في 
حي��اة الن��اس الذين ينتظ��رون من 

الفن املسرحي الكثير .

إحالة :
)1( يش��رح ميش��يل فوكو عالقة 
) املرك��ز ( ب��� ) الهام��ش ( بالنحو 
التال��ي : »... املرك��ز ال��ذي ح��دد 
موقعه كمركز فرض على اآلخر أن 
يكون بال مركز ، ألنه ليس للدائرة 
س��وى مرك��ز واح��د . وم��ا التعني 
خ��ارج املرك��ز إال ه��و الت��ورط في 
كمحيط  الالمتعين��ة  املس��احة 
ميك��ن أن يتس��ع إلى م��ا النهاية 
. فاملتع��ني الوحي��د ه��و املرك��ز . 
وبالتال��ي يغدو متعين��اً بال حدود 
مقاب��ل ال حدود احمليط حوله الذي 
لي��س ه��و محيط��اً فع��الً ، وإمنا 
هامش . ألن كل ما ليس مركزياً إمنا 
هو طرف آخر ، هامٌش وهامشٌي .« 

) الكلمات واألشياء ، ص 7 ( .
مس��رحي(  وناق��د  )مخ��رج   )2(
مؤس��س ومدير جماعة الناصرية 
للتمثي��ل، كلية اإلعالم – جامعة 

ذي قار

صعود الهامش في المسرح العراقي..
مقاربة سوسيو ـ ثقافية لمسرح ما بعد التغيير

كرّس مشهد االحتالل األميركي للعراق عام 2003 قيمًا جديدة 
سواء على مستوى البنية االجتماعية أم أنساقها الثقافية ، إذ 
وجد المثقف العراقي وبضمنه المسرحي نفسه أمام ازدواجية 

في الموقف بين قبوله بالمحتل بوصفه مُخّلصًا من نظام 
شمولي دكتاتوري قاٍس ، وبين رفضه لفكرة االحتالل التي 

تتعارض مع الموقف الوطني الذي ينبغي على المثقف اتخاذه

جانب من املسرح العراقي



الملف 10

ل��م يك��ن املس��رح العراق��ي بتأريخه 
الطوي��ل اال مس��رحاً مناض��ا نش��أ 
ومن��ى ف��ي أحض��ان احلرك��ة الوطنية 
العراقي��ة ل��ذا كان وم��ا زال قريبا من 
هم��وم الن��اس وتطلعاته��م واملعب��ر 
عما ف��ي ضمائرهم، والذين أسس��وا 
ورّس��خوا حركة املس��رح العراقي من 
جي��ل الرواد والس��يما املتنورون منهم 
والذين أكملوا دراستهم األكادميية في 
الدول األوروبية هؤالء أيضا كانوا عقوال 
إبداعية مجتهدة منفتحة على ثقافة 
االخر اخملتلف ومامس��ة لواقع الناس 
املع��اش مم��ن يش��كلون اجملتم��ع الذي 
تنتمي اليه وتتوجه برسالتها الفكرية 
والفنية نحوه ، فما كانوا س��وى رسل 
حضارة وفكر مغير ملا فيه رقي االنسان 
وتوعيت��ه ، ه��ؤالء اقتربوا ف��ي إختيار 
عروضهم وفي إنتاجها سواء تلك التي 
عرفوها والتي أعدوه��ا والتي قدموها 
كما هي كعروض مسرح عاملي ، حاجة 
الناس وأسئلتهم وأحامهم في احلياة 
احلرة الكرمية ، وحتى الكتاب العراقيون 
الذي��ن كتب��وا الن��ص احملل��ي العراقي 
ذاك الذي يس��تنبط مادت��ه من التراث 

الش��عبي او امليثولوجي��ا أو القصص 
واحلكايات الشعبية أو النص التأريخي 
ما كان إشتغالهم اال على لعبة احلياة 
والسياس��ة في اجلزء االكبر منها في 
مجتم��ع ينوء حتت ثق��ل تراكمات من 
احمل��ن واملعان��اة فم��ا كان الع��راق عبر 
تأريخه السياس��ي اال س��احة للثورة 
واحلروب الس��يما بعد سقوط امللكية 
حت��ى يومنا ه��ذا والسياس��ة هي زاد 
العراق��ي ف��ي كل يومه ش��اء أم أبى ، 
ل��ذا كان املس��رح العراقي إبن��ا لهذه 
البيئ��ة احملتدم��ة فلم تك��ن العروض 
حتى الكوميدية منها اال وس��يلة من 
وس��ائل النقد واالحتجاج على الوضع 

السائد.
عبر تأريخه احلافل باالجنازات واالرهاصات 
كان املس��رح العراقي إبناً ب��اراً للبيئة 
التي متثلها في كل عروضه املسرحية 
التي تن��اوب على تقدميه��ا فنانون من 
أجي��ال مختلف��ة وتطلع��ات وثقافات 
متنوع��ة وأفكار تتقاط��ع بعضها مع 
البعض اآلخ��ر في أحيان كثيرة ، ولعل 
لوجود الفرق االهلية اخملتلفة في تأريخ 
املش��هد املس��رحي العراقي دور كبير 

للترويج لفن املس��رح وترسيخ وجوده 
بني املتلقني ، إذ لعبت هذه الفرق ولعل 
أبرزه��ا: فرقة املس��رح الفن��ي احلديث 
،وفرقة مس��رح اليوم ،وفرقة املس��رح 
الش��عبي، و١٤ مت��وز ،وفرق��ة مس��رح 
إحتاد الفنانني ،وفرقة مسرح الطليعة 
وغيرها لعبت دوراً كبيرا في تأس��يس 
وتفعيل احلراك املس��رحي في العراق و 
كان��ت من الركائز املهم��ة التي بلورت 
حركة مس��رحية تامس هموم الناس 
وتعبر ع��ن ما ف��ي وجدانهم وتعكس 
معاناته��م إضاف��ة الى أنها رس��مت 
البس��مة واملتعًة على وجوههم ، هذه 
الف��رق وبنحو متفاوت إس��تطاعت أن 
تغذي الش��عور الوطني وتنمي اجلانب 
االجتماعي��ة  احلي��اة  ف��ي  االخاق��ي 
العراقي��ة م��ن خ��ال م��ا تقدمه من 
عروض مسرحية تفاوتت في مستواها 
وإختلف��ت ف��ي تأثيره��ا ومضامينها 
وطريقة اشتغالها إال أنها كانت فاعلة 
وجاذب��ة ، وكان ظهور الفرقة القومية 
للتمثي��ل هو االخر ل��ه دوره املهم في 
خلق حال��ة التناف��س والتج��اذب بني 
الفرق وتنوي��ع املنهاج املعتمد لها في 

تقدمي العروض املس��رحية في املواسم 
املتعددة للف��رق االهلية ، ولعل ما ميز 
تل��ك الف��رق العامل��ة على الس��احة 
الفني��ة أنها قدمت من��اذج متميزة من 
املمثل��ني واخملرج��ني والتقني��ني الذين 
ومن خ��ال جهوده��م تواصل��ت تلك 
الفرق املس��رحية االهلية في عطائها 
إس��تطاعت  وباملقاب��ل   ، وتفاعله��ا 
الفرقة القومية للتمثيل أن تستقطب 
العدي��د من الفنان��ني املؤثرين من تلك 
الف��رق اليه��ا أم��ا لتعيينه��م عل��ى 
ماكها الدائ��م كموظفني او االرتباط 
معه��م بعق��ود متوالي��ة ومس��تمرة 
ول��م يكن االم��ر قاص��را عل��ى فناني 
بغداد بل إس��تقطبت عدداً مهما من 
فنان��ي احملافظات، تلك الف��رق االهلية 
مع الفرقة القومي��ة للتمثيل خلقت 
مواس��م مس��رحية عراقي��ة بإمتي��از 
أسس��ت بدوره��ا حلرك��ة مس��رحية 
الع��راق  ف��ي  تأثيره��ا  لي��س  مهم��ة 
فحس��ب بل في الوطن العربي، وحني 
ب��دأ التخطي��ط إلقام��ة أول مهرجان 
عرب��ي للمس��رح ف��ي الع��راق فتحت 
بذل��ك احلرك��ة املس��رحية العراقي��ة 

أبوابه��ا مش��رعة للتناف��س اإلبداعي 
مع مس��ارح الوط��ن العربي الس��يما 
ف��ي مصر وس��وريا وتون��س واملغرب إذ 
أط��ل املس��رح العراقي بق��وة وحضور 
جريء لينافس املسارح العربية املقبلة 
الى الع��راق أو تلك الت��ي يذهب اليها 
املس��رح العراقي حام��ا إجناز مبدعيه 
وحتدياتهم الفنية ف��ي الرؤى واألفكار 
وآلية االشتغال، بقي املسرح العراقي 
حتت كل الظروف السياسية والدينية 
واالقتصادي��ة فاع��ا وحاضرا من خال 
إب��داع وإص��رار فناني��ه و محبيه على 
التواص��ل والعم��ل في تق��دمي عروض 
مس��رحية فيها اجلديد واملبتكر وفيها 
التقليدي وفيها الكاس��يكي، جامعا 
كل األلوان ومعبراً عن كل االّراء واألفكار 
التي متّور في الش��ارع العراقي في كل 
ظروف��ه املتغيرة واملتحركة القاس��ية 
أحيان��ا واملتفاعلة في أحي��ان أخر، هو 
تاريخ فيه املبدعون العراقيون يكملون 
بن��اء  ويرس��خون  مس��يرة بعضه��م 
الظاهرة املس��رحية ويكرس��ونها في 
احلياة االجتماعية العراقية بوصفهم 

حضارة وطن وذاكرة شعب..

المسرح العراقي بين السياسة والمجتمع والعقل اإلبداعي
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د. مثال غازي

يع��د النص املس��رحي مثابًة ومقتضًى اساس��ياً 
في تش��كل تاريخ بنية املس��رح في العالم، ومنه 
تتجلى وتنبث��ق جميع االس��ئلة الكونية الهائلة 
عن ماهي��ة هذا العال��م ... العالم ال��ذي يختزننا 
ونختزن��ه ، ال��ذي نعيش في��ه ويعيش فين��ا . تارًة 
نرفض��ه وتارًة نتصالح معه ، تارًة نتمرد عليه وتارًة 
نفترض مجاورته صاغرين امام ثوابته التي ال ميكن 
جتاوزه��ا . إذ ال بد لكل نص من حكايه نس��تحضر 
فيها وقائعنا املاضي��ة الثابتة بروح احلاضر املتغير 
من اجل صياغة متن��اً حكائياً يحتكم الى املرجع 
االكب��ر اال وه��و التاريخ والعال��م واجملتمع ، كما ان 
احلكاية متث��ل جملة مغ��ادرات ضروري��ه وحترر من 
عوال��م قائمة باجتاه عوالم ممكنه كما يقول )روالن 
بارت( فالكاتب املسرحي ال يعيش عمله كتأسيس 
بل يعيش��ه كمغ��ادرة ضرورية اطل��ق عليها )بول 
ريك��ور( الصراع ب��ني املبتكر واملترس��ب بني ما هو 
كائن وبني ما س��وف يكون وم��ن هنا جتلت وظائف 
الن��ص املس��رحي وحتدي��داً احلكاية داخ��ل النص 

ومنها:-
1 – اعتم��دت احلكاية اس��تراتيجية نق��ل اخلبرات 

واملعارف والتجارب الى االخر.
2 – احلكاي��ة متنحن��ا متع��ة التلصص واس��تراق 
الس��مع لعوال��م االخر بكل مابس��اته واس��راره 
وخصوصيات��ه ، وفي ذات الوق��ت توفر لنا احلصانة 
الكافية من العقاب بس��بب ارتباط عوالم النص 
املس��رحي بش��يء من اخليال واملبالغ��ة في عالم 
متخيل ومفترض برغ��م ان بعض مصادره واقعية 

كما يقول )مانفرد(
3 – متنحن��ا احلكاية داخل النص املس��رحي التحرر 
من جملة مكبوت��ات يجد فيها املؤل��ف واملتلقي 

متنفسه بعيداً عن محددات واشتراطات الواقع 
4 – جتع��ل احلكاي��ة من ما هو غي��ر محتمل واقعاً 
جدي��داً مفترض��اً قاب��اً لاحتم��ال وهن��ا يفضل 
)ارسطو( في كتابه )فن الشعر( املستحيل املمكن 

على االمر املمكن غير احملتمل 
ومن هنا تتأسس الضرورة النفسية واالجتماعية 
والتاريخي��ة م��ن خ��ال اس��تعراض ما تق��دم من 

وظائف احلكاية داخل النص املسرحي.
إذ اضطلع��ت العقلي��ة املس��رحية ف��ي الع��راق 
وحتديداً من منطلق��ات نصّيه بكل هذه الوظائف 
واملهام لترس��م للمسرح العراقي هويته الوطنية 

واحمللية .. حيث يقول الفنان )س��امي عبد احلميد( 
بأن املس��رح )العراقي( ولد بوالدة املؤلف املسرحي 
العراقي الذي اضطلع مبهام هذا التأسيس لتكون 
للقضايا اليومية والتحوالت اجملتمعية واملرجعيات 
التاريخي��ة والدينية واالس��طورية والعاملية عماد 

كل نص.
لقد تصدى النص املس��رحي العراقي ايها الساده 
عب��ر عقود طويلة ل��كل هذه التح��والت الفكرية 

والسياسية ومنها :-
1 – حروب اخلذالن والنكسة والهزمية

2 – االنقابات والتغييرات السياسية 
3 – الدكتاتوريات البغيضة القامعة للحريات

4 – االحتاالت واالجتياحات 
5 – عقوق االبناء ازاء وطنهم االم 

6 – ضياع االنسان وشعوره باليأس 

ليك��ون النص عبر كل هذه املؤش��رات القاس��ية 
واملؤمل��ة وعاًء مراً لكل هذه االنتكاس��ات والهزائم 
اجملتمعية والتاريخية واالنسانية. منذ قيام الدولة 
امللكي��ة وحتى قيام دولة مل��وك الطوائف احلزبية 

والسياسية في عصرنا احلالي.
ليتصدى )نورالدين فارس( و )طه سالم( و )يوسف 
العان��ي( و )عادل كاظم( و)بني��ان صالح( و )خزعل 
املاج��دي( و )ف��اح ش��اكر( له��ذه القضاي��ا بروح 
الش��جاعة واملعرفة والتنوير والقائمة تطول على 
اعتب��ار ان املس��رح كان وال يزال بيئ��ة جاذبة ليس 
فق��ط لكتابنا املعتمدين في املس��رح فمنهم من 
ق��دم من تخوم القص��ة مثل )عبد الس��تار ناصر( 
والرواية والش��عر مثل )خزعل املاجدي( وغيرها من 

الفنون.
وقد أش��ر الناقد العراقي الكبير )ياس��ني النصير( 

ف��ي كتاب��ه )ف��ي املس��رح العراقي املعاص��ر عدة 
مؤشرات ومستويات لتصنيف التوجهات النّصيه 

للكتاب املسرحيني العراقيني ومنها :- 
1 – استلهام التراث االسطوري العربي واالنساني 
كما في مس��رحيات )الطوفان( ل��� )عادل كاظم( 
ومسرحية ) سيدرا ( ل� )خزعل املاجدي( ومسرحية 

)الصبي كلكامش( ل� ) عقيل مهدي(
2 – البح��ث ع��ن ما ه��و درامي في اللغ��ة والتراث 
واالدب كم��ا في مس��رحية )بغ��داد االزل بني اجلد 
والهزل( ومس��رحية )متوز يقرع الناقوس( ل� ) عادل 
كاظ��م( ومس��رحية )الس��ؤال( ل��� )مح��ي الدين 

زنكنه( 
3 – مح��اكاة تي��ار الواقعي��ة كما في مس��رحية 
)املفت��اح( و)اخلراب��ة( ل� )يوس��ف العان��ي( و )بنيان 

صالح( 

4 – محاكاة تيار املس��رحية العاملية باجتاه التعريق 
واالعداد مثل مس��رحية )هاملت عربي��ا( و )البيك 
والسائق( املعرقة من قبل الشاعر )صادق الصائغ( 
واملقتبس��ة من مس��رحية )بونتا وتابع��ه ماتي( 

للكاتب االملاني )برشت(
لتتن��وع االس��اليب واالجتاه��ات االخراجي��ة التي 

تصدت لهكذا مستويات من التوجهات النصية.
اال ان اخط��ر حتدي يواجهه النص املس��رحي هو ان 
يق��ف ازاء معادلة صعبة ومعق��دة داخل العرض 
املس��رحي اال وهي قضية التوفيق ب��ني متعاليات 
النص االدبي بكل محموالته الفكرية والفلسفية 
الص��وري  التش��كل  مقتضي��ات  وب��ني  العالي��ة 
لإلخ��راج ب��كل محموالت��ه اجلمالي��ة البصري��ة 
منها والس��معية , وف��ي الغالب ميي��ل اخملرج الى 
االس��تقالية في طرح رؤاه وطموحاته ، ليتعامل 

مع الن��ص كمقترح اولي قاباً لإلزاحة والتهميش 
، وبالتالي ينحاز اخملرج الى سلطته لينطلق بعيداً 
عن س��لطة املؤلف ليتحول النص عنده الى حقل 
للم��ران الفك��ري ومقترح��اً اولياً قاباً لل��زوال ازاء 
الرؤية االخراجية للعمل . ومن هنا ش��يئاً فش��يئاً 
تنام��ت س��لطة اخملرج ال��ى مجموع��ة صاحيات 
وس��لطات اكبر اطلق عليها وظيفياً بإسم )اخملرج 
– املؤلف( إذ ينحسر دور املؤلف التقليدي كواجهة 
عريقة ليتحول ال��ى واجهة مهجورة للعمل ووزناً 
زائداً يثقل على كادر املسرحية وجودها في صاالت 

املطارات
فا يجب ان ننس��ى سادتي قوة وتنويرية ومعرفية 
الن��ص املس��رحي العراق��ي كض��رورة ومقتضى 
تأسس عليها تاريخ املسرح العراقي الرصني فقوة  
مس��رحنا من ق��وة كلماته وجمل��ه وحكاياه وقد 
كان��ت خير معبر ع��ن آالمن��ا و طموحاتنا جميعاً 
خ��ال تلك العقود الطويلة الت��ي مرت على تاريخ 

مسرحنا العراقي
واخيراً ال بد لي ان اسأل اين نصوص )عادل كاظم( .. 
اين نصوص )محي الدين زنكنه( و )يوسف العاني( 
و )طه سالم( و )نور الدين فارس( و )فاح شاكر( ازاء 
هذه اخلارطة املس��رحية الكبيرة من اخملرجني ، ملاذا 
عجزت رؤانا ع��ن اعادة انتاج نصوصهم ، وهل هذا 
هو مصيرنا جميعاً ان متحو الريح آثارنا حال مرورنا 

من على ميني خشبة مسرح احلياة باجتاه يسارها.
فمن هنا وبصدق ادعو الى تأسيس مؤسسة تعنى 
بالذاكرة املسرحية العراقية يكون من مهامها :-

1 – ارش��فة النصوص املسرحية العراقية وحفظ 
تاري��خ اآلب��اء املؤسس��ني للمس��رح العراقي من 

الكتاب
2 – ارش��فة العروض املس��رحية قاطب��ًة وخملتلف 

االجيال من اخملرجني
3 – انشاء اكبر مكتبة مسرحية تعنى باإلصدارات 

املسرحية احلديثة
4 – تتولى املؤسس��ة بنحو س��نوي اقامة املؤمترات 
النقدية واملعرفية ملناقش��ات مس��تجدات الواقع 

الراهن للمسرح العراقي
5 – انشاء متحف يضم مقتنيات اآلباء املؤسسني 

للمسرح من مخطوطات ونسخ مسرحية يدوية
6 – اقام��ة معرض دائم كبير للصور الفوتوغرافية 

لصور العروض والفولدرات اخلاصة باملسرحيات
7 – عروض ملسرحيات مهمة تُقدم بنحو اسبوعي 

)داتا شو( ليطلع عليها االجيال اجلديدة.

واقع النص المسرحي العراقي

د.عواطف نعيم
نائب نقيب الفنانين

بغداد ـ خاص: 
انطاقا من اهمية املسرح وضرورته 
االجتماعية واالنس��انية في التنوير 
والتعبي��ر ، اقامت جماعة املس��رح 
املعاص��ر املؤمتر املس��رحي العراقي 
حتت عن��وان )نح��و مس��رح عراقي 
والتس��امح  للمعرف��ة  يؤس��س 
والسام ( في محافظة البصرة يوم 
الس��بت التاسع عشر من شهر اب 
2017 ، وبع��د اجتماع جلن��ة كتابة 
التوصيات املكونة من :الفنان )عزيز 
خي��ون ( رئيس��ا وعضوي��ة كل من: 
الدكت��ور جب��ار خم��اط والدكتورة 
ماه��ر  والدكت��ور  ناج��ي  س��افرة 
الكتيباني والدكت��ورة خلود جبار...
املذكورة  اللجن��ة  اس��تماع  وبع��د 
اعاه الى ما قدم من بحوث خلصت 

الى التوصيات التالية :
1 - ألهميته ارت��أت اللجنة ان يأخذ 
الن��ص العراق��ي حق��ه باالهتم��ام 
الكام��ل عب��ر املؤسس��ات الفنية 
واالكادميية ، واعتماد مركز البحوث 
والنش��ر  التوثيق  والدراس��ات ف��ي 
حفظ��ا للذاك��رة املس��رحية ف��ي 

العراق .
2 - اعتم��اد مب��دأ االب��داع ش��رطا 
اساس��يا في ابت��كار وانتاج عروض 
القي��ود  ع��ن  بعي��دا  مس��رحية 
والهام��ش  للمرك��ز  املفاهيمي��ة 
مب��ا يحقق مس��رحا فاعا يس��هم 
ف��ي صناعة املس��تقبل املس��رحي 

العراقي.
3 - فت��ح قن��وات للح��وار احلضاري 
والعلمي بني املعاهد وكليات الفنون 

العاقة  الفني��ة ذات  واملؤسس��ات 
لرس��م برامج واستراتيجيات قابلة 
للتطبيق مب��ا يخدم تنمي��ة وتطور 

املسرح في العراق .
4 - التأكيد على االفكار ذات االبعاد 
الوطني��ة التي تس��عى ال��ى انتاج 
خطاب فن��ي جمال��ي ابداعي يعزز 
التاح��م االجتماعي واملش��تركات 

احلضارية والثقافية .
املدرس��ي  باملس��رح  االهتم��ام   -  5
في املراحل الدراس��ية كافة وتوفير 
فض��اء مس��رح مب��ا يخ��دم تنمية 
واالس��تفادة   ، الطال��ب  مه��ارات 
منه ف��ي تطوير العملي��ة التربوية 

والتعليمية .
6 - ض��رورة التواص��ل الثقاف��ي ما 
بني احملافظ��ات العراقية مجتمعة، 

لتحقيق برامج مسرحية مشتركة 
ذات طابع تنموي لعروض مسرحية 
ومهرجانات ومؤمترات علمية رصينة 

.
7 - حماية املؤسسة املسرحية من 
الطارئ��ني واحلف��اظ عل��ى التقاليد 
والثوابت املس��رحية التي عرف بها 
تأريخ املس��رح ف��ي الع��راق فنانني 
وجمه��ور، مب��ا يضم��ن مخرج��ات 
مس��رحية مؤثرة ومشرفة للمنجز 

املسرحي في العراق.
8 - م��ن اجل بن��اء وترص��ني ثقافة 
اجتماعي��ة  ابع��اد  ذات  مس��رحية 
متوازن��ة وبتخطي��ط اس��تراتيجي 
ترى اللجنة ضرورة االهتمام مبسرح 
للطفل تتنوع فيه االساليب والرؤى 

التعليمية والتربوية والفنية .

9 - الدع��وة الى عق��د مؤمتر يناقش 
البنى التحتية للمسرح في العراق 

من اجل تطويرها معماريا وتقنيا .
10 - جاءت بعض البحوث في املؤمتر 
واالوراق املقدم��ة من قبل الس��ادة 
الباحث��ني بعي��دة نوعا م��ا عن روح 
وشعار املؤمتر املوسوم )نحو مسرح 
عراقي يؤسس للمعرفة والتسامح 

والسام(.
11 - تشكر اللجنة جماعة املسرح 
املعاص��ر والداعم��ني له��ا ملبادرتها 
املهم��ة عل��ى املس��توى الوطن��ي 
والثقافي ف��ي عقد املؤمتر في ظرف 
ملتبس متر به الب��اد ، مع غياب تام 
للمؤسس��ات الرسمية واحلكومية 
مس��ؤولياتها  ع��ن  وتنصله��ا 

التاريخية والفنية.

البيان الختامي للمؤتمر المسرحي العراقي بعد انتهاء أعماله في البصرة 

من مسرحية »ساعة املبكى«

عزيز خيون



11 اقتصاد

متابعة الصباح الجديد:

اكد وزير التخطي��ط وزير التجارة 
وكال��ة س��لمان اجلميل��ي ام��س 
االربع��اء، ان العراق بدأ يصبح بلد 
مه��م ومؤثر في املنطقة س��يما 
بع��د االنتص��ارات املتحققة ضد 
االره��اب، داعي��ا رج��ال االعم��ال 
ال��ى االنفت��اح عل��ى  العراقي��ن 

نظرائهم في الدول االخرى.
وقالت ال��وزارة، في بيان لها تلقت 
»الصب��اح اجلديد« نس��خة منه، 
ان وزي��ر التج��ارة وكالة س��لمان 
اجلميل��ي التقى ف��ي مكتبه مبقر 
الوزارة رئيس احتاد الغرف التجارية 
احلمدان��ي  جعف��ر  العراقي��ة 
والوف��د املراف��ق ل��ه ال��ذي ض��م 
عددا من س��يدات ورجال االعمال 

العراقين«. 
اللق��اء،  خ��ال  اجلميل��ي،  واك��د 
على »اهمي��ة دور القطاع اخلاص 
ورجال االعمال العراقين في دعم 
التنمي��ة من خال مس��اهمتهم 
الفاعلة في عمليات البناء واعادة 
احملررة وس��واها  للمناطق  االعمار 
م��ن املناط��ق االخرى ف��ي الباد«، 
مش��ددا على ان »وزارة التخطيط 
تعمل على توفير البيئة املناسبة 
االقتصادي��ة  احمل��ركات  وتوفي��ر 
للقطاع  واالستثمارية  والتنموية 
اخل��اص واعطائ��ه مهم��ة قي��ادة 

التتنمية في الباد«.
ولف��ت الوزير إلى ان »امل��رأة بدأت 
تأخ��ذ دورا حقيقي��ا في مس��يرة 
التنمية، وما تش��كيل مؤسسة 
س��يدات االعم��ال في الع��راق اال 
دلي��ل عل��ى متكن امل��راة م��ن اداء 
دوره��ا املتميز ال��ذي ينبغي دعمه 

وتعزي��زه«، داعي��ا رج��ال االعمال 
»االنفت��اح على  إل��ى  العراقي��ن 
الش��قيقة  الدول  ف��ي  نظرائهم 
ظ��ل  ف��ي  الس��يما  والصديق��ة 
االقبال الدولي الكبير على العراق 
بعد حترير ارضنا وبات العالم ينظر 
إلى بلدنا بانه بلد مهم ومؤثر في 

املنطقة«.
وقال اجلميلي ان »الكثير من وزراء 
التج��ارة واالقتصاد ف��ي عدد من 

البل��دان الصديق��ة والش��قيقة 
أعرب��وا ع��ن اس��تعدادهم لزيارة 
العراق وفتح افاق جديدة للتعاون، 
وه��ذا م��ن ش��أنه ان يعطينا قوة 
اقتصادي��ة مؤث��رة ف��ي املنطقة 

يتوجب استثمارها بنحو جيد«. 
من جانبه، اشار رئيس احتاد الغرف 
التجارية جعف��ر احلمداني إلى ان 
احت��اده »يس��عى بجدي��ة لتطوير 
وتعزي��ز العاق��ات التجاري��ة مع 

جمي��ع الدول بنح��و متكافئ من 
خ��ال تأس��يس احت��ادات للغ��رف 
الكثير  املش��تركة م��ع  التجارية 
م��ن ال��دول والت��ي وص��ل عددها 
االن إلى اكث��ر من 22 غرفة جتارية 

مشتركة«.
االن  ج��ار  »العم��ل  ان  وق��ال 
لتأس��يس غرفة التجارة العراقية 
– الس��عودية املش��تركة والت��ي 
ب��دأ العمل عليها بع��د زيارة وزير 

التج��ارة الس��عودي إل��ى بغ��داد 
مؤخ��را«، معرب��ا عن امل��ه في ان 
»يحظ��ى القطاع اخل��اص باملزيد 
م��ن الدع��م واالهتمام م��ن قبل 
احلكومة م��ن اجل متكينه ليكون 
ش��ريكا فاعا في عملي��ة البناء 
االقتصادي والتنموي في العراق«. 
إلى ذل��ك، أوضحت ه��دى حافظ 
احمد، رئيسة مؤسسة »سيدات 
امل��راة«،  لتمكن  الع��راق  اعم��ال 

ان »املؤسس��ة تض��م االن اكث��ر 
من 232 س��يدة اعمال في عموم 
العراق وهي تعمل بنحو جدي من 
اجل منح املراة العراقية مكانتها 
املناس��بة واداء دورها احلقيقي في 
املشهد التنموي بعد ان جنحت في 
املعتركات االخرى«، مشيرة إلى ان 
»املؤسس��ة تعمل من جانب اخر 
على دعم ومتكن النس��اء االرامل 

واملطلقات«. 

أكد أهمية دور القّطاع الخاص في التنمية 

»الجميلي« يدعو رجال األعمال العراقيين إلى االنفتاح على نظرائهم العرب 

 لفت الوزير إلى أن 
»المرأة بدأت تأخذ 
دورا حقيقيا في 
مسيرة التنمية، وما 
تشكيل مؤسسة 
سيدات األعمال 
في العراق إال دليل 
على تمكنها من 
أداء دورها المتميز 
الذي ينبغي دعمه 
وتعزيزه

سلمان اجلميلي

القاهرة - رويترز
أظه��ر تقرير ل��وزارة املالي��ة في مصر ي��وم امس 
األربع��اء أن الناجت احمللي اإلجمالي للباد منا 4.9 في 
املئة في الربع الرابع من السنة املالية 2017-2016 
التي انتهت في يونيو حزيران ارتفاعا من 2.3 باملئة 

في نفس الفترة من السنة السابقة.
وقال التقرير إن عجز املوازنة خال األشهر التسعة 
األولى م��ن 2016-2017 انخفض إلى 9.5 في املئة 
من الن��اجت احمللي اإلجمالي م��ن 11.5 في املئة في 

نفس الفترة قبل عام.
وأظهر التقرير أن االس��تثمار األجنبي املباشر في 
الس��نة املالية 2016-2017 ارتف��ع 27.5 في املئة 

مقارنة مع السنة املالية 2016-2015. 

بغداد - الصباح الجديد:
اك��د وزير النف��ط على تقدمي جميع التس��هيات 
للش��ركات النفطية العاملة ف��ي العراق وتهيئة 

البيئة املناسبة للعمل .
وقالت ال��وزارة في بيان إن »الوزير اس��تقبل املدير 
التنفيذي لشركة س��ونانكول االنغولية اديسون 
س��انتوس والوف��د املرافق له، وجرى خ��ال اللقاء 

بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي«.
واك��د اللعيبي وفقا للبيان، ان »الوزارة تعمل على 
تق��دمي كاف��ة التس��هيات للش��ركات النفطية 
العامل��ة ف��ي الع��راق وتهيئ��ة البيئة املناس��بة 
للعم��ل«، مطالبا ش��ركة س��ونانكول ب�«ضرورة 

استئناف العمل في حقلي القيارة والنجمة«.
من جانبه أكد املديرالتنفيذي لشركة سونانكول 
االنغولية اديسون س��انتوس »استعداد الشركة 
لبدء العمل في حقل��ي القيارة والنجمة واملضي 

قدما نحو حتقيق األهداف املرسومة«.

الدوحة - ا ف ب:
تعهدت قطر وروسيا امس االربعاء خال زيارة لوزير 
اخلارجية الروسي سيرغي الفروف الى الدوحة بتعزيز 
روابطهما التجارية في خضم االزمة الدبلوماسية 
في اخللي��ج والعقوبات االقتصادي��ة التي تواجهها 

االمارة الغنية بالغاز.
وقال الفروف للصحافي��ن بعيد لقاء مع امير قطر 
الشيخ متيم بن حمد ال ثاني »نحن ملتزمون بتعزيز 
الروابط التجارية واالقتصادية«، مضيفا ان موسكو 
»تول��ي أهمية كبرى« للتعاون م��ع قطر في مجال 

الطاقة بشكل خاص.
وتعد قطر وروسيا من بن اكبر الدول املصدرة للغاز 
املسال في العالم، كما انها دولتان منتجتان للنفط 
، وفي أس��وأ أزمة دبلوماس��ية في منطقة اخلليج 
منذ س��نوات، قطعت اململكة العربية السعودية 
واالمارات العربية املتحدة والبحرين ومصر عاقاتها 
الدبلوماس��ية مع قطر ف��ي اخلامس م��ن حزيران/
يوني��و، متهمة اياها بدع��م اإلره��اب والتقّرب من 

إيران، اخلصم االقليمي الرئيسي للسعودية.
واتخ��ذت ال��دول االربع اج��راءات بح��ق قطر بهدف 
الضغ��ط عليها سياس��يا واقتصادي��ا، بينها منع 

الطائرات القطرية من الهبوط في مطاراتها.
وترفض الدوحة االتهام��ات املوجهة لها، وتقول ان 
الدول االربع تسعى الى مصادرة سياستها اخلارجية، 
بينم��ا تبح��ث ع��ن ش��ركاء جتاري��ن واقتصادي��ن 
لتعويض الفجوة الت��ي أحدثتها مقاطعة جاراتها 

لها.
وأف��اد وزي��ر خارجي��ة قط��ر الش��يخ محم��د ب��ن 
عبدالرحمن آل ثاني خال مؤمتر صحافي مع الفروف 
ان االزم��ة ال تزال تراوح مكانها، متهما الس��عودية 
وال��دول االخرى املقاطع��ة برفض اج��راء محادثات 
النه��اء االزم��ة »ف��ي 12 مناس��بة مختلف��ة على 

االقل«.
وأعل��ن نظي��ره الروس��ي ال��ذي زار الكوي��ت ودولة 
االم��ارات ايضا، عن دعمه للوس��اطة الكويتية بن 
أطراف االزمة، مش��ددا على ان موسكو تتطلع الى 

بقاء مجلس التعاون اخلليجي »متحدا وقويا«. 

ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي 
اإلجمالي بمصر إلى 4.9 %

وزير النفط يؤكد على 
تقديم التسهيالت للشركات 

العاملة في العراق

قطر وروسيا تتعهدان 
تعزيز روابطهما االقتصادية
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طرابلس - رويترز:

قال��ت املؤسس��ة الوطنية للنفط 
الت��ي تديره��ا احلكومة ي��وم امس 
األربع��اء إن إنت��اج الباد م��ن اخلام 
انخف��ض 360 أل��ف برمي��ل يوميا 
أغلقت فصائل مس��لحة  بعدم��ا 
خطوط أنابيب وأدت لتوقف العمل 

في ثاثة حقول نفط.
إن  بي��ان  ف��ي  املؤسس��ة  وقال��ت 
اإلغاق��ات تس��ببت ف��ي خس��ائر 
ملبيع��ات النف��ط بلغ��ت حتى اآلن 
160 ملي��ون دوالر. ، مضيف��ة إنه��ا 
بإمدادات  الزاوي��ة  س��تزود مصفاة 
اخل��ام عب��ر البح��ر للحف��اظ على 
إنتاج املنشأة لاستهاك  استمرار 
احملل��ي بعد إغ��اق حقول الش��رارة 

والفيل واحلمادة.
وتضررت البنية التحتية للنفط في 

والقتال  االحتجاج��ات  بفعل  ليبيا 
منذ انزلق��ت ليبيا نح��و الفوضى 
عقب انتفاضة 2011 التي أطاحت 
مبعم��ر القذافي. وتواج��ه حكومة 
املتح��دة صعوب��ات  األمم  تدعمه��ا 
في فرض الس��يطرة عل��ى فصائل 
مس��لحة منافس��ة تنازعها على 

السلطة.
وارتف��ع اإلنت��اج في اآلون��ة األخيرة 
إل��ى ما يزيد قليا عن مليون برميل 
بعد أن متكنت املؤسس��ة الوطنية 
للنف��ط م��ن التفاوض عل��ى إعادة 
فتح ع��دد م��ن احلقول عب��ر إجراء 
محادثات مع اجملتمعات احمللية وقادة 
القبائ��ل. كم��ا ج��رى فت��ح موانئ 

رئيسية أيضا.
وق��ال مصطفى صن��ع اهلل رئيس 
مجل��س إدارة املؤسس��ة الوطنية 
للنف��ط “ه��ذه مأس��اة وطني��ة... 
لي��س مب��ا  يتعاف��ى،  إنتاجن��ا  كان 

في��ه الكفاي��ة لتحقي��ق الت��وازن 
ف��ي امليزانية ولك��ن كان مبا يكفي 
ليعطينا األمل في أن الوضع املالي 
ميك��ن أن يس��تقر...ولكن اآلن نحن 

ننزلق إلى الوراء”.
وأغلق��ت مجموعة مس��لحة تزعم 
أنها جزء من حرس املنشآت النفطية، 
وهو فصيل شبه رسمي يحمي حقول 
النفط، خ��ط أنابيب ميت��د إلى حقل 
الش��رارة النفط��ي األس��بوع املاضي 
لطلب املزيد من املوارد ملنطقة الزنتان 

وهي موطن الفصيل في غرب ليبيا.
وقالت املؤسس��ة الوطنية للنفط 
إنه في التاسع عشر من أغسطس 
آب أغلقت س��رية دوري��ات الرياينة 
صم��ام الرياين��ة ف��ي خ��ط أنابيب 
النف��ط اخلام ال��ذي يربط بن حقل 

الشرارة النفطي ومصفاة الزاوية.
وأُغل��ق حقل الش��رارة قبل أس��بوع، 
وه��و أكب��ر حق��ول النف��ط الليبية 

وينتج نح��و 280 ألف برمي��ل يوميا. 
للنفط  الوطنية  املؤسس��ة  وأعلنت 
حالة القوة القاهرة في حتميات خام 
الش��رارة م��ن مرفأ الزاوي��ة النفطي. 
وقالت إنها س��تزود املصفاة بالنفط 

عبر البحر في الوقت احلالي.
وقالت املؤسس��ة إن اجملموعة أغلقت 
أيضا خط األنابيب رقم 18 الذي يضخ 
ثمانية آالف برميل يوميا ويربط حقل 
احلم��ادة والزاوي��ة في 25 أغس��طس 
آب وفي الي��وم التالي اقتحمت غرفة 
التحكم ف��ي حقل الفي��ل النفطي 
وأوقف��ت إنتاج 70 أل��ف برميل يوميا 

هناك.
وانخف��ض إنت��اج ليبيا م��ن النفط، 
الذي تضرر بفعل االحتجاجات وعنف 
املس��لحن وإغاق خط��وط األنابيب، 
في أوق��ات دون 300 ألف برميل يوميا 
مقارن��ة مع إنت��اج ق��دره 1.6 مليون 

برميل يوميا قبل انتفاضة 2011. 

تقـرير
تسببت بخسائر بلغت 160 مليون دوالر  

النفط الليبية: إنتاج الخام انخفض 360 ألف ب/ي بعد إغالق حقول نفط

أحد احلقول النفطية في ليبيا

طوكيو - وكاالت: 
وصلت رئيس��ة الوزراء البريطانية 
تيري��زا ماي ال��ى اليابان ف��ي زيارة 
رس��مية ام��س االربع��اء لتهدئة 
مخاوف طوكيو بشأن البريكست 
والدفع باجتاه اجراء محادثات جتارة 
ح��رة مبكرة مع اليابان التي تعتبر 

ثالث اكبر اقتصاد في العالم.
ومن املقرر ان جتتمع ماي مع رئيس 
مجل��س ادارة ش��ركة تويوتا خال 
زيارته��ا التي تس��تغرق ثاثة ايام 
وتب��دأ في مدينة اوس��اكا قبل ان 
تنتقل الى طوكيو حيث ستلتقي 
االمبراطور اكيهيتو ورئيس الوزراء 
ش��ينزو آبي الذي زار بريطانيا هذا 

العام.
وابلغ��ت بريطانيا االحت��اد االوروبي 

بأنه��ا  اذار/م��ارس  ف��ي  رس��ميا 
ستنسحب من االحتاد الذي يضم 
28 بلدا، ما اثار مخاوف في اليابان 
من انعكاسات ذلك على شركاتها 
ومصاحلها االقتصادية الكبيرة في 

بريطانيا.
وقال مس��ؤول ف��ي وزارة اخلارجية 
الش��ؤون  املكل��ف  الياباني��ة 
االوروبية قبل زيارة ماي "سنطلب 
الش��فافية ومعرفة م��ا يجب ان 
نتوقعه حتى نقلل من التأثير على 

شركاتنا".
وتعم��ل أكث��ر م��ن ألف ش��ركة 
وتوظ��ف  بريطاني��ا  ف��ي  ياباني��ة 
نح��و 140 ألف ش��خص في ذلك 
البل��د، وتس��تخدم العدي��د م��ن 
بريطاني��ا نقطة  الش��ركات  هذه 

انطاق لها للقي��ام بأعمالها في 
اوروب��ا. ومن ب��ن هذه الش��ركات 
تويوتا ونيسان لصناعة السيارات 
والتي له��ا مصانع ف��ي بريطانيا، 
كما أعلنت ش��ركة التكنولوجيا 
الع��ام  س��وفتبنك  العماق��ة 
املاضي عن ش��راء شركة "ايه ار ام 
هولدنغز" البريطانية التي تصمم 
رقائق هواتف آيفون. إال أن بريطانيا 
تواجه حاليا خطر خسارة احلقوق 
التي تستخدمها الشركات املالية 
للتعامل مع عم��اء في باقي دول 

االحتاد االوروبي.
واثار ذل��ك اضافة ال��ى حالة عدم 
احمليط��ة  السياس��ي  الوض��وح 
مبفاوضات بريكست، قلق شركات 
اجنبي��ة تعم��ل ف��ي بريطاني��ا او 

اقامت مقره��ا االوروب��ي في ذلك 
البل��د، ودفعته��ا ال��ى الب��دء في 

البحث عن بلدان بديلة.
وقال مصرف ميتسوبيشي يو اف 
جاي الياباني العماق ان امستردام 
املفضلتان  الوجهتان  وباريس هما 

كمقر جديد له.
وتعت��زم كل م��ن ش��ركة نوم��ورا 
ل��أوراق  وداي��وا  للمضارب��ات 
س��وميتومو  ومجموع��ة  املالي��ة 
ميتس��وي املالي��ة نق��ل مقراته��ا 
االوروبية الرئيس��ية م��ن لندن الى 

فرانكفورت. 
اثن��اء زيارت��ه اليابان ه��ذا الصيف 
أكد وزير خارجي��ة بريطانيا بوريس 
جونسون على أهمية االستثمارات 
اليابانية البريطانية، إال أن الشركات 

اليابانية احمللية ستتطلع الى املزيد 
م��ن التطمين��ات م��ن م��اي الت��ي 

يرافقها وفد من رجال االعمال.
وق��ال اش��يرو ه��ارا رئي��س مكتب 
العاق��ات الدولية في احتاد االعمال 
الياباني "كيدانرين" لوكالة فرانس 
برس ان "افضل س��يناريو بالنسبة 
لن��ا ه��و أن تلغ��ي بريطاني��ا ق��رار 

البريكست".
وأض��اف "ولك��ن اذا كان ذل��ك غير 
ممكن، فإنن��ا نقول أنن��ا نحتاج الى 
فترة انتقالية .. لتخفيف التأثيرات 

السلبية".
وس��تناقش ماي الت��ي وصلت الى 
اوس��اكا االربعاء وس��تحضر حفل 
ش��اي تقليديا ف��ي كيوت��و اجملاورة، 
باالره��اب  تتعل��ق  اخ��رى  قضاي��ا 

العاملي واالمن االقليمي بعد اطاق 
كوري��ا الش��مالية لص��اروخ حل��ق 
فوق اليابان الثاث��اء. كما يتوقع ان 
تركز ماي على دفع خطط التوصل 
ال��ى اتف��اق جتارة ح��رة ب��ن بادها 
واليابان. اال ان محللن توقعوا عدم 
ح��دوث الكثير من التق��دم اال بعد 
انته��اء اليابان واالحت��اد االوروبي من 
اتف��اق جتارة ش��ارف العمل به على 
االكتم��ال، وكذل��ك حت��ى تتضح 

معالم البريكست.
وق��ال االقتصادي الب��ارز في معهد 
"دايتش��ي اليف ريسرتش" اوسامو 
تاناكا "ال ميكن��ك ان تبدأ محادثات 
رس��مية على مث��ل ه��ذه الفكرة 
اال بع��د ان تغ��ادر بريطاني��ا االحتاد 

االوروبي". 

تيريزا ماي تزور اليابان لتهدئة مخاوف الشركات الكبرى بشأن بريكست

شنغهاي - ا ف ب:
قال��ت ش��ركة »تش��اينا س��اذرن 
ايرالين��ز« الصينية، أكبر اخلطوط 
اجلوية في آس��يا، ان ارتفاع اسعار 
وقود الطي��ران خفض ارباحها في 
النص��ف االول م��ن الس��نة فيما 
ارتفعت عائدات »تشاينا ايسترن« 

ولكن بسبب عملية بيع أصول.
الصافي��ة  االرب��اح  وتراجع��ت 
اململوك��ة من  لتش��اينا س��اذرن 

الدول��ة بنس��بة 11,1 باملئة على 
 2,77 لتس��جل  س��نوي  اس��اس 
مليار ي��وان )420 مليون دوالر( في 
فترة كانون االول/يناير إلى حزيران/
يونيو، بحسب ما اعلنت الشركة 
في س��اعة متأخ��رة الثاث��اء في 
بيان ارسل الى بورصة هونغ كونغ 

حيث اسهمها مدرجة.
ومقره��ا  الش��ركة  وقال��ت 
غوانغتشو ان دخلها الصافي تأثر 

بارتفاع تكاليف التش��غيل بأكثر 
من 30 باملئة بسبب ارتفاع كلفة 
وق��ود الطيران، م��ا أدى الى تراجع 

االرباح.
الطي��ران  ش��ركات  واس��تفادت 
الصينية من ازدهار قطاع الرحات 
الداخلي��ة والدولي��ة فيم��ا تنفق 
املتوس��طة ف��ي الصن  الطبقة 
مزي��دا م��ن االموال على الس��فر 

واالستجمام.

لندن - رويترز: 
تراجع��ت أس��عار النف��ط اخل��ام 
يوم امس األربع��اء بينما ارتفعت 
أسعار العقود اآلجلة للبنزين إلى 
أعلى مس��توى منذ منتصف عام 
2015 حيث تس��ببت الفيضانات 
والدم��ار الناج��م ع��ن اإلعص��ار 
هارف��ي في تعطي��ل خمس إنتاج 
املصاف��ي األمريكية تقريبا مما أدى 
لتعثر الطلب على اخلام وتصاعد 

اخملاوف من نقص الوقود.
إن  س��اكس  جولدم��ان  وق��ال 
مصاف��ي تكرير تنت��ج 4.1 مليون 
برميل يومي��ا تعطلت عن العمل 
يوم الثاثاء وهو ما يعادل 23 باملئة 

من اإلنتاج األمريكي.
وق��د يتطل��ب األم��ر أس��بوعا أو 
أكثر الس��تئناف العمل حتى في 
ظ��ل أفض��ل الظ��روف ، وبحلول 
الس��اعة 1017 بتوقيت جرينتش 

تراجع س��عر خام برنت 43 س��نتا 
إل��ى 51.57 دوالر للبرمي��ل. ونزلت 
العقود اآلجلة للخام األمريكي 25 

سنتا إلى 46.19 دوالر للبرميل.
وفي سوق املنتجات املكررة كانت 
حركة األس��عار أشد حدة. وقالت 
مص��ادر مطلع��ة عل��ى عمليات 
تشغيل املصافي إن أكبر مصفاة 
في الواليات املتح��دة توقفت عن 

العمل بسبب الفيضانات.

ارتفاع كلفة الوقود يقّلص أرباح 
أكبر شركات الطيران الصينية

هبوط أسعار النفط الخام وارتفاع البنزين 
مع تعطل خمس إنتاج الوقود األميركي
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القصي��دة أثٌر، وكتابتها لعبة ومغام��رة لتدوين ذلك األثر، 
وحني يدرك الش��اعر خطورة هذا التماثل ينحاز الى سرائر 
اللغ��ة بوصفه��ا البيت الهيدغ��ري، أو اجملال التش��كيلي 
لتكوي��ن مالمح القصيدة، ولإلبانة ع��ن وجودها، وهويتها 

وعن دالتها في التعبير عن شخصنتها..
جابر محمد جابر شاعر مغامر، وباحث عن القصيدة التي 
يساكنها بالتدوين، فهي َمجازه، وزاوية إنصاته، مثلما هي 
أفق رؤيته للعالم، وبقطع النظر عن انشغاالته في صياغة 
موقف ما، له رمزية سياسية أو تاريخية، أو حتى نفسية، 
إالاّ نزوع��ه للقصيدة الش��خصية، أو قصيدة األثر، كان هو 

األكثر تعبيرا عن وعيه القلق، وعن أسئلته اللجوجة..
يكت��ب جابر محم��د جابر ه��ذه القصي��دة بوصفها نص 
اخليب��ة، أو نص  االفص��اح عن واقع��ه، والتهجيس برؤيته، 
ي ما تتركه  لكنه يجعلها- أيضا- ممارس��ة في  ف��ي تقصاّ
احلرب، الهزمي��ة، اللوعة، اخليانة، العزلة من أثٍر، له مدوناته 
الفادحة، والتي  كثيرا ما تقتحم القصيدة، أو تتسلل الى 

مجاله الشخصي لتترك أسئلتها، بصماتها، خطابها..
ه��و يس��تعني بتقانة)القري��ن( للمجاه��رة مبحن��ة رؤيته، 
وبعالقت��ه املضطربة م��ع الوجود، هذا القرين يش��بههه، 
أو رمب��ا هو)أن��اه( الت��ي تتقناّ��ع بتوريات لغوية- اس��تعارية 
ومجازي��ة- لكي تُتيح له مس��احة أخرى للتعبير الفاضح 
ع��ن ماه��و ُمضمر حتت أقنع��ة اللغة، أو حت��ت أقنعة األنا 
وه��ي تراقب ما يتبدى من يومي��ات ومفارقات احلزن واجلوع 

واالنكسار والقسوة.. 
  صديقي بحار جائع ، 

جمع إحزانه وباعها، 
على أرصفة املوانئ، ابتاع بثمنها 

شارعا، اسماه، الشارع اجلائع..
***

اصطحب نومه إلى بار سعد،
 استسلم لسكرة محترمة،

 كانت يداه نافذتني / وعيناه …… ملطختني باحلروب،
هو …… يحتفظ بأرشيف أحالمه،

 أهديته قدمي،
 يتجول بها في حدائق القسوة..

انحي��از  الش��اعر ال��ى قصي��دة النث��ر، ومتثاّل��ه لتقانتها 
التعبيرية تكش��ُف عن طبيعة هواجس��ه احلكائية، وعن 
عالقة هذه الهواجس بصياغة اجلملة الش��عرية املناظرة 
للمش��هد الش��عري، فأغل��ب قصائ��د الش��اعر ال تخلو 
الت، والع��ن رغبته في س��ردنة تخيالته  م��ن هذه التش��كاّ
الش��عرية، فهو يقترح للقارئ قصيدة تلوينات، تقوم على 
فاعلي��ة التوصي��ف، مثلما تق��وم على فاعلي��ة املفارقة، 
وعلى ازدح��ام الصور بوصفها داالت تعبيرية للمش��اهدة 
ومل��ا تضم��ره، حيث تتج��اور  فيه��ا األفكار م��ع تأويالتها، 
وحي��ث تبدو رؤيا الش��اعر وكأنها محاول��ة الختراق عتمة 
الوجود من جانب، وملواجهة العالم عبر تقانات الس��خرية 
واملرارة واملفارقة من جانب آخر، فعبارة)دوائر مربعة( تكفي 
للتعبير عن هذه التقانات، فهي س��يمياء حادة، تكش��ف 
عب��ر َمضمرها عن هاجس ملتاع، وعن وعي تصويري بهذه 

املفارقة التعبيرية..
أنا جالس في زاويتي وحيد

كامليت في قبره 
لم أمن منذ عام،

لم أبك منذ حلظة
شياّب حزني..

متلك تقان��ة  املفارقة حضورا  واضحا وفاعال في ش��عرية 
جاب��ر محمد جاب��ر، فهي تتمثل ارهاص��ات وعيه ملا يجري 
حوله من حروب وخرابات، مثلما تتمثل هوس��ه بوظائفية 
االستعارات الضدية، تلك التي يستعملها في تورية رؤيته، 
وموقفه، وسخريته، فضال عن استعماله لوظائفية الرمز، 
بوص��ف هذا الرمز مج��اال تعبيريا يُش��ير  الى خصوصية 
الش��اعر ف��ي التعاط��ي مع قاموس��ه، ومع قدرت��ه  على 
تأوي��ل ماهو غامض، وُملتباّس، والذي الميلك إزاءه إالاّ الرغبة  
ي، حداّ أناّ قصائده  بالتم��رد والتجاوز والبحث عن ماهو ضداّ
تب��دو أكثر انغمارا ف��ي هذه التقانة الكتابي��ة، وللتماهي 
مع لعبته املناورة، واس��تدعاء ما ميك��ن أْن يراه من الوجود 
به��ا التصويري، وحي��ث مفارقتها  عبر اللغ��ة، حيث ُمركاّ
التعبيرية، تلك التي تس��تدعي الوضوح مقابل الغموض، 
ويس��تدعي املاء مقابل اليباس واجلفاف، وتس��تدعي املوت 
مقابل احلياة، وتس��تدعي األس��ى والفق��د مقابل احلضور 

واألمل..
 أتفحص الوجوه

أتلمس بعينياّ االقنعة
وأقرأ االبتسامة الكاذبة..

جاب��ر محمد جاب��ر يعرف أس��رار اللعبة الش��عرية، فهو 
ميل��ك خبرته��ا، وحت��ى متثالته��ا الت��ي اقترن��ت بظاه��رة 
األجيال الش��عرية، لكن��ه حاول أْن ينأى بنفس��ه عن هذا 
النزق، فاس��تدرك ما ال يُدرك عبر دأبه في اصطناع مزاجه 
الش��عري، وقاموس��ه، وعبر توضيح ما ميكن اإلفصاح عن 
أثره، من خالل س��ردنة القصيدة، أو تعشيقها  باحلكاية أو 
حتى بالقص��ة، وكأنها يُفصح عن متلمل القاص والروائي، 

أو صانع األثر  حتت مخاضاته الشعرية... 

جابر محمد جابر
يستدعي قصيدة األثر

علي حسن الفواز

عبد الغفار العطوي 
 

أصدرت الش��اعرة العراقية ش��ذى اسعد 
اجملموعة الش��عرية االول��ى ) خاصرة املاء( 
و اطلق��ت له��ا عنوان��ا نصي��ا ) نصوص 
ش��عرية ( الطبع��ة األولى) امل��ن( العراق 
2016 م وااله��داء ابان جزء مما س��تطرحه 
الش��اعرة ف��ي اس��تفزاز احل��رف و إضاءة 
مس��احة احلل��م  ،ألنها تعي م��ا ميكن ان 
يقدمه الش��عر في كش��فه للعالم من 
اس��تدالل في آثاره و كماالته  التي تلمح 

لها النصوص الشعرية 
1 - م��ا تريد الش��اعرة إيضاح��ه في هذا 
املق��ام هو ان تك��ون قراءتن��ا للمجموعة 
تنصيصيا ، اي ان يكون الش��عر نصاً قبال 
العال��م ، الدراكها إمنا تتعامل معه بوعي 
كلي من خالل صورة يحددها الشعر جلزء 
من العال��م في وعي مراتب��ه و حيثياته ، 
فهي تقبض عل��ى فكرة التقابل الصوري 
بينهم��ا ، ف��ي ) الب��اب ( ص 10 الش��عر  
ينتش��ر في تضاعيف املكان على ش��كل 

طرق و حكاية يحملها العابرون
أخبط الباب 

للخطو مرايا 
و حني يدق 

توقطني احلكاية 
يقول العابرون 

إليك نشكو
غريب الصوت او مر النوايا 

و لعل صورة نصية من الشعر اخرى تراود 
فضاء ثانيا اكتس��ب فع��ل التجانس مع 
الغياب مقتطعا بذلك داللة الشعر على 
حض��ور العالم في وعي الش��اعرة )إرحل 
!!!( ص12 من املمكن ان ينص على الصلة 
القائمة في العالم بني الغياب و احلضور 

أهكذا 
متوت الضحكات؟

و قهوة املساء املعطرة 
بحروف كانت تسبقنا 

الى نافذة احللم
و تورق 

عند كل محطة 
سنبلة

و ميكن ان يصبح النص الشعري بالنسبة 
للشاعرة متكأ على عالم بال ضفاف كما 

في ) ارصفة دون محطات( ص 14 
ضوء مير معطال

بقايا ارصفة 
تنام على الدروب 

صالة خوف 
تربك الليل اذا عاد ثقيال 

تزرع الوحشة 
ف��ي ) األرجوحة( ص22 يتقابل الش��عر و 
العال��م بالتس��اوي ، كال ميس��ك بتالبيب 

األخر لدرجة التماهي 
تلك األرجوحة تعرفني

تختار فمي 
فتعود صالة

دون صالة 
تبتاع أواني الزهر 

ومتضي
2 - رمبا تفهم الش��اعرة ان الش��عر اذا ما 
كان نص��ا ميكنه ان يصور العالم مبالمحه 
الطبيعي��ة االعتيادية، االس��تدالل  عليه 
يت��م بس��هولة بآث��اره و حيثيات��ه ، لكي 
يحقق الشعر التماس مع مظاهر العالم 

، و تفرعاته   ، مثالً في ) احلرب ( ص25 
يا والدي 

في احلرب 
تبتاعنا االمنيات 

بدع العناد
عند سواقي االنتظار 

تورق كل ليلة 
ازاهير ضحكة 

غارقة في الدمع
و من احلرب يأتي عالم ) احللم( ص29 بكل 
اس��تيهاماته فيثري الصور التي تستدل 
بها الشاعرة على حقيقتهما املتناقضة  

ساشتري بجوعي 
حكاية الشبع
اقصها البنتي 

ذات مساء 
حالك الوجع 

ادور فوق قارب 
سماؤه 

تشاطر النجوم

و موجه 
يبتلع السقم

و تس��تدرج ش��ذى اس��عد الش��عر نحو 
استغوار عاملها الباطني 

حي��ث اكتظ��اظ العال��م بالعاطف��ة  و 
االش��تعال و التأجج، عالم جواني مخبوء 
مدخل��ه ) العني تهمس( ص 36 يس��تمد 

لواعجه من حضور االخر 
ما بال عينيك

تهمس بي احبيني
اال تعرف 

إن احلب يرهقني
و يشجيني

و تعلم إنني ما عدت 

 احمل 
غير صباحك املوشوم 

نبضا في شراييني 
فقط يا عني التبكي 
احبك ملء اجفاني 

ملء السمع 
وألن ) الى - - - !( ص 42 يكمل االول ، فمن 
الطريف خوض غم��ار جتربة احلب بوصفه 

عاملا مغريا جدا ملن يستدل على عامله 
من أيقظك راحال ؟

تلوح بكف مقطوعة 
فوق زمني اخلجول 

يا انت 
يا بعضي 

متهل 
 الوقت مقطوع هنا 

 و العابرون على الضفاف 
و م��ا ب��ني احل��ب و احلبي��ب يط��ل العالم 
وطناً من ) اوه��ام(ص52 يغيب كل عوالم 
الش��اعرة ش��ذى اس��عد فال تك��ف عن 

املناورة 
وطن يغيب عن الرؤى 

و سالحف تبتاع وجه الرب
به حتوك قضية 

ملضاحع املوت اجلديد
ك ) بطاقة تعريف( ص55 ألن االحس��اس 
بالوط��ن جزء من ادراك العال��م كما نريد 
ان يكون هو ، هوية تتجس��د يعق الوجود 
املترامي أمام حلم ش��ذى اس��عد بعينها 

التي احست باخليبة من كثرة احلروب  
تعرفت على وطني  
بدوي احلروب اخلائبة

و الصباحات املمزقة 
بدم املوتى

باالنكسارات 
وخيمة مغترب 

في ارضه 
إذاً االس��تدالل  عل��ى العال��م يبت��دأ من 
االستدالل على الوطن ، الذي يعني االرض 
و احلبي��ب و احللم كم��ا في ) خاصرة املاء (

ص 64 
وطني انت 

فدع االرض تصلي 
 في حضرة املاء 

لناسك جاء يطرق 
بابك املوشوم 

باحلناء 
لتبق��ى ) لعن��ة احل��ب ( ص 111 ش��اهدا 
على إمكاني��ة التعرف على عالم مكتظ 
باحل��رف  و من اس��تفزه و مس��احة احللم 

ومن إضاءة 
حني يداهم صوتك 

خارطة األحالم 
 و أرحل ، ارحل 

فيك طويال 
حيث العشب 

ميد صباه الخ

خاصرة املاء شذى اسعد 

شذى أسعد في »خاصرة الماء«.. االستدالل على العالم

غالف اجملموعة الشعرية

اخبار

قصيدة
دعوة للطيران

الصباح الجديد ـ وكاالت
  

م��ن   25 اجلمع��ة  ف��ي س��هرة 
ش��هدت  اجلاري  أغس��طس/آب 
كس��رى املدينة اجلميل��ة هناك 
ف��ي رب��وع الش��مال بس��ليانة 
مهرجانه��ا  فعالي��ات  افتت��اح 
الصيفي ال��ذي ينتظم في املدة 
من 25 أغسطس/آب الى 03 من 
س��بتمبر/أيلول املقبل من خالل 

عدد من العروض الفنية.
االفتت��اح ملهرجان التني لس��نة 
2017 مبس��رحية "م��ال عيل��ة" 
الفنون بكسرى حيث  بس��احة 
تتواصل الس��هرات التي تنوعت 

تلوين��ات عروضه��ا وفعالياتها، 
وف��ي إطار أكادميي��ة الالمركزية 
ومش��روع كلنا كس��رى نظمت 
جمعية كلنا تونس على هامش 
مهرج��ان الت��ني بالتع��اون م��ع 
ناومان من  مؤسس��ة فريدريش 
أج��ل احلري��ة مقه��ى مواطني 
بكس��رى حتت عن��وان: "حتديات 
البلدية  واإلنتخابات  الالمركزية 
القادم��ة" بحض��ور ممثل��ني عن 
األح��زاب السياس��ية واجملتم��ع 

املدني بكسرى.
املهرج��ان وفعالياته من تنظيم 
جمعي��ة كلنا تون��س وجمعية 
بكس��رى  الت��ني  مهرج��ان 
باالش��تراك م��ع بلدي��ة اجله��ة 

املندوبي��ة اجلهوية  وبدعم م��ن 
ومس��رحية  بس��ليانة،  لثقافة 
"م��ال عيل��ة" عم��ل مس��رحي 
مبشاركة نعيمة اجلاني وفيصل 
احلم��راوي  وبس��ام  احلضي��ري 
وأميمة ب��ن حفصي��ة عن نص 
الص��ادق  للمس��رحي  وإخ��راج 

حلواس.
الت��ني فيها  فعالي��ات مهرجان 
س��هرات وع��دد م��ن الع��روض 
منه��ا  واملوس��يقية  الفني��ة 
عروض الفنانني سفيان سفطة 
وهش��ام س��الم ووردة الغضبان 
وعبدالرحمان الشيخاوي وهناك 
سهرة شبابية وعرض لألطفال 
لعمي رض��وان، وفي الدورة و مع 

الع��روض الفنية مت تنظيم ندوة 
فيه��ا محاض��رة بعن��وان "هل 
نحن جاهزون لتنظيم انتخابات 
بلدية بتاريخ 17 ديسمبر 2017" 
م��ن قب��ل جمعية كلن��ا تونس 
وبالتعاون مع مؤسسة فريدريش 
ناومان من أجل احلرية وذلك على 
هامش افتتاح املهرجان ومبقهى 
الع��ني بكس��رى وكان االفتتاح 
ملعزاّ عطية رئيس جمعية "كلنا 
تون��س" ثم مداخلة نقدية حول 
مش��روع قانون مجلة اجلماعات 
احمللية لش��يماء بوهالل رئيسة 
جمعية بوصلة. وذلك الى جانب 
فق��رات مهم��ة به��ذه ال��دورة 

للمهرجان.

أمير الجدوعي
 

ضياّف البيت الثقافي البابلي في 
دائ��رة العالقات الثقافي��ة بوزارة 
الثقافة والسياحة واآلثار القاص 
س��يف حيدر احلس��يني لتوقيع 
األولى  القصصي��ة  مجموعت��ه 
)مفك��رة رئي��س اجلمهورية( مع 

حديث عن جتربته األدبية.
وقال سيف احلسيني، إن اجملموعة 
تتكون من انطباعات ومشاهدات 
باإلضافة إل��ى التجربة, مضيفا 
أن الكاتب يحتاج إلى اخلوض في 
صور ونص��وص تده��ش املتلقي 

وتلفت انتباهه.

م��ن جانب��ه، ب��ني الناق��د زهي��ر 
اجلبوري إن جتربة سيف احلسيني 
ه��و  األول  بعدي��ن،  ذات  جترب��ة 
اشتغاله على القصة القصيرة 

التي تأخ��ذ ثيمات الش��خصية 
واحلبكة،  واحلدث  واملكان  والزمان 
والثان��ي القص��ة القصيرة جدا 
وه��ي تش��تغل عل��ى مفه��وم 

ش��عرية الكتابة الت��ي تأخذ في 
اش��تغالها على هضم األجناس 
األدبي��ة كلها ف��ي بوتقة واحدة, 
قص��ص  أن  ذل��ك  إل��ى  أض��ف 
موضوع��ات  قدم��ت  اجملموع��ة 
السياس��ية  ناقدة ف��ي اجلوانب 
والفكري��ة واالجتماعية انطالقا 
م��ن العن��وان وصوال إل��ى بقية 

النصوص القصصية.
التي  األمس��ية  وعل��ى هام��ش 
الكت��اب  م��ن  ع��دد  حضره��ا 
املدنيني،  والناش��طني  واملثقفني 
م مدير البيت الثقافي البابلي  قداّ
علي الس��باك ش��هادة تقديرية 
للكاتب س��يف احلس��يني الذي 

ع مجموعته بني احلضور. وقاّ

جمعية مهرجان التين بكسرى التونسية
تفتتح سهرات مهرجانها بمسرحية »مال عيلة«

توقيع المجموعة القصصية )مفكرة رئيس الجمهورية( 
في البيت الثقافي البابلي

بغداد - الصباح الجديد:
 

كت��اب ش��عري جدي��د حم��ل عن��وان "ح��ي 
السماوات السبع"، هو ما صدر حديثاً للشاعر 
العراقياّ حس��ام الس��راي، الذي ضماّ قصيدة 
طويل��ة ع��ن نيوي��ورك، مثاّل��ت اس��تعدادات 
ل في مخيلته  الشاعر لتلك املدينة وما تشكاّ
من مقارب��ات وأفكار عن ه��ذا الوجود اجلديد 
��ا أتى منه  في م��كان مختل��ف بالكامل عماّ
ورآه س��ابقاً، ليكون النصاّ مختبراً لس��جال 
س��ه القارئ الحقاً بني الش��رق والغرب،  يتلماّ
وب��ني اخلرائب القدمي��ة في عامل��ه، العراقي أو 

، في مقابل العمران الشاهق. العربياّ
وضم الكتاب الش��عري اجلدي��د تخطيطات 
ف  ��ان العراق��ي املغترب كرمي رس��ن، وظاّ للفناّ
رات فنياّ��ة ظهرت عل��ى نحو من  فيها تص��واّ
أش��كال وتكوين��ات وأداء تعبي��ري، بعد قراءة 
ت  قة للنصاّ ودالالته، وإثر مراسالت امتداّ معماّ

ام والشاعر. لفترة بني الرساّ
وكتب الش��اعر فاض��ل الع��زاوي على غالف 
الكت��اب األخي��ر: "كثي��رون ه��م الش��عراء 
الذين كتبوا قصائد ع��ن نيويورك، مثل والت 
ويتم��ان وغارس��يا ل��وركا والنغس��تون هيوز 

وميروس��الف هولوب وأدوني��س، وهو ما فعله 
الشاعر حسام السراي أيضا بعد زيارة ملدينة 
نيوي��ورك الت��ي ال ت��كاد تنتمي ال��ى أميركا. 
ولكن��ه ليتجنب الوقوع ف��ي فخ االنطباعية 
السياحية جعل قصيدته عن املدينة قصيدة 
عن نفسه قبل كل شيء، لنتذوق معه طعم 
مرارة العالم املتداع��ي القدمي الذي جاء منه، 
ونش��اركه دهش��ته إزاء عالم آخ��ر مختلف. 
"ح��ي الس��ماوات الس��بع" نش��يد ش��عري 
طويل ومتدفق، بنبرة رثائية شخصية، غنية 
بإيحاءاتها، صرخة ف��ي ليل ضد تاريخ كامل 

من األوهام".

"حي السماوات السبع"..
عالمان متناقضان في قصيدة عن نيويورك

كريم جخيور
 

تعالي نطير معا
أنا بقصائدي

وأنت بكركرات الطفولة
لن نذهب بعيدا

متخذين من أقرب غيمة
عشا لنا

فالسماء مشغولة باملالئكة واالنبياء 
والصديقني

ونحن ياحبيبتي لم يصدقنا ثالث
سوف نكون خفيفني جدا

لم نحمل أثاثا
انت بال علب مكياج

وال أساور من ذهب
مكتفية بجمالك الطفولي.

وما يفيض خصرك
من رقصات

تعالي ياحبيبتي
فقد دخلنا احلروب

وخرجنا منها خاسرين
فس��رقها  الث��ورة  راي��ات  ورفعن��ا 

الكسالى
جادلنا أهل األرض

فاعترضتنا املالئكة
وحني آمنا باملالئكة

حاربنا أهل األرض
فتعالي

تعالي ياحبيبتي 
نطير معا

جانب من حفل التوقيع

من أعمال الراحل احمد الربيعي
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كثي��راً م��ا كان نابلي��ون يلتق��ي 
تاملا اح��د اعظم ممثل��ي عصره ، 
نصائح بش��أن ادواره املس��رحية. 
ق��ال ل��ه ع��ن ش��خصية نيرون 
"يج��ب ان تقل��ل م��ن حركات��ك 
التعبيرية فالرجال على ش��اكلة 
نيرون ليس��وا على ه��ذه الدرجة 
من االمت��داد. انهم متحفظون" 
. وع��ن ادائ��ه دور القيص��ر ، ق��ال 
ل��ه نابلي��ون " ان��ت تتع��ب يدي 
القيصر كثي��را. االمبراطور ليس 
س��خيا ف��ي حركات��ه ال��ى حد 
التبذي��ر. االش��ارات لدي��ه اوامره 
ق��د تكلف االخرين حياتهم. انها 
نوع من االدخار لديهم. اما صوت 
اإلمبراط��ور فهادئ ج��دا لديك ، 
تفرض  مراوغ��ا".  يتضمن معنى 
مهن��ة الدكتاتور عل��ى صاحبها 
الظهور املتواصل. ويصبح اخلروج 
الى اخل��ارج الية عم��ل ضرورية . 
عندما يختفي يوما واحدا يصاب 
عمل الدولة بالش��لل وعندما ال 
يجد مناس��بة للخروج فأن لقاء 
مبمثله من الدرجة الثانية يصبح 
ض��رورة تتطلبها املهنة ال يصدق 
الناس ص��دور قان��ون ان لم يكن 

موقعا باسمه.
م��ا ه��و التمثي��ل؟ ان تس��تبدل 
لكن��ك  بأخ��رى  ش��خصيتك 
تس��تبقى بحوزت��ك ج��زءا م��ن 
املمثلون  الفعلي.  واقعك  مالمح 
اجلديدة حتى  ادوارهم  يعيش��ون 
لو اقتضاه��م االمر تغيير ثوبهم 
نهائي��ا والتخلي ع��ن امزجتهم 
فيصب��ح  الس��ابقة  وعاداته��م 
لديهم موقفا يستخف بالعالم 
الواقعي ، وميتدح املتخيل . املمثل 
امللهم هو اوال من ال يستنس��خ 
ال��دور ، بل يوهم نفس��ه بأنه لم 
يكن غير ذل��ك الصوت ، احلركات 
، االمي��اءات ، النظ��رات ، ثاني��ا ال 
يلتزم بأيديولوجيا دخيلة ، وعابرة 
تخل بعنصر السيناريو اجلوهري: 
الصراع. ممثل كه��ذا بحاجة الى 
فعل استثنائي يبرز موهبته فيه 
، كاحل��رب وثالث��ا ، يصبح املمثل 
عظيما ، ليس الن اجلمهور يؤمن 
مب��ا يقوله ، بل ألن )اجلمهور( على 
يقني بأنه س��يمضي بدوره حتى 
النهاي��ة. عندما يتم اس��تيعاب 
املش��هد اجلديد ، يفاجأ اجلمهور 
مبش��هد اخ��ر اكث��ر ج��دة يبقي 
املتفرج مش��دودا يترق��ب نوعية 
املش��هد املقب��ل اين س��يضرب؟ 
الس��مة  االرادة  ه��زال  يصب��ح 
الغالب��ة على اجلمه��ور إزاء عناد 
املمث��ل. انه اقرب ال��ى احليرة من 
كثرة االحداث التي يحفل بها هذا 
العرض اخلطير الش��بيه بحفلة 
س��يرك اس��تأثر بها اس��د يقف 
بلبدته املنفوش��ة عل��ى كتفيه  
امام جمهور كتم انفاس��ه هلعا 
وانحط��ت ق��واه عندم��ا ادرك ان 
االس��د م��ازال ماضيا ف��ي ارجتال 
فقرات عرضه املس��رحي املعنون 

"اين سيضرب؟".
بالطريق��ة  حلروب��ه  ميه��د  كان 
مخ��رج  يهي��ئ  الت��ي  نفس��ها 
ملس��رحيته  االج��واء  مس��رحي 

املقبلة.
العرض التمثيلي جتربة يتغير فيه 
املمثل واملتفرج. املمثل يعد اداءه 
اجنازا يحاول احلفاظ عليه وجتاوزه. 
يتح��ول املتف��رج الى ما يش��به 
ق��ارئ كتب الس��ير يتطل��ع الى 
صور بطل الس��يرة بعد كل خبر 
ش��ائق او حدث عنيف. انه يفقد 
شيئا ويحوز ش��يئا آخر لينتهي 
به االم��ر الى ش��خصية جديدة 
تتقب��ل احلب��كات الت��ي طرحها 
املمثل ، ويرف��ض العقل عند اية 
بادرة لتحدي ه��ذه احلبكات التي 
تعتمد على االس��تهانة باملنطق 
)وزير الصحة يقتل النه يس��تورد 
ادوية لقتل م��ن هم بعهدته من 
املرض��ى. قائ��د عس��كري يعدم 
ألن��ه يعد خطط��ا بارع��ة ألنزال 
الهزمي��ة بجيش��ه. ش��اعر يعدم 
بتهمة خيان��ة الوطن الذي كتب 
ل��ه نش��يده الوطني. بل��د امده 
بق��روض يكافأ عليه��ا باحتالله. 
التن��ازل ع��ن االرض ملصلحة بلد 
حارب��ه ثمانية س��نني الس��ترداد 
االرض نفس��ها الت��ي م��ات من 

اجل اس��ترجاعها مئ��ات االالف(. 
هذا هو املمثل الق��ادر على خلق 
عق��د جتعل املتف��رج يفقد اتزانه 
ويق��ر بتعث��ر احوال��ه الذهني��ة 
عن اللحاق مبا يح��دث امامه من 
النظ��ارة وهم  حب��كات. يخ��رج 
مقتنع��ون ليس بصحة ما فعله 
قبالته��م ب��ل مب��ا هو ق��ادر على 
فعله في املستقبل عندما نقول 
: ه��ذا ش��خص مبق��دوره القتل 
فأنت ال تقصد عدد قتاله ، بل من 
هم ضحاياه في املس��تقبل واين 

سيضرب؟
ما هي مواصفات هذا املمثل؟ انه 
ليس خطيب��ا مفهوما وال ميتلك 
مدى صوتيا واس��عا م��ع كل ما 
تثيره هذه امللكة من ابداء اكتراث 
لردود افعال من يقعون في مجال 
، بحي��ث يصب��ح عل��ى  صوت��ه 
مقربة ش��ديدة منهم ، يس��عد 
بس��عادتهم عل��ى غ��رار هتلر او 
موسوليني. فهو ال يتمتع بقدرة 
على حتريك اجلس��م ال��ذي يترك 
ع��ادة في النف��س اث��را كثيرا ما 
يجعله مثل شارب اخلمر يشارك 
جمهوره في احتساء كؤوس من 
االعج��اب املتب��ادل فيصبح اكثر 
ميال الى استخدام عواطفه التي 
بطله  فيتخل��ى  وتتج��دد  حتتدم 
بعض الوقت عن مهنة التضحية 
بطله.  اح��الم  باألخرين ملصلحة 
انه اليقود فرقة موس��يقية يتأثر 
بأدائها بل يرجت��ل احلانا في ضرب 
م��ن تع��ال ب��ارد لبط��ل يعي��ش 
منف��راد م��ع احالمه ث��م يوزعها 
بعد االرجت��ال على اعضاء فرقته. 
ل��ذا جت��ده يلج��أ ال��ى املالب��س ، 
، مس��ك  االش��ارات   ، النظ��رات 
القل��م وضربه على الطاولة النه 
ال يهتم مبعرفة مزاج اجلمهور بل 
اداراك مق��دار اخلوف الذي يعتمل 
ف��ي قلب��ه. عندم��ا ي��رى القلب 
فارغ��ا يق��ول لهم مايري��د قوله 
عن طريق الص��ورة )تعليق اجلثث 
في الس��احات العامة ، عبور نهر 
دجلة سباحة...( بعد اجناز اعماله 
املس��رحية احلافل��ة بالتناقضات 
، يكتش��ف  بالقس��وة  والعامرة 
الفعلي��ة  الص��ورة  النظ��ارة 
للرج��ل ال��ذي يق��ف قبالته��م. 
انهم ال يع��ودون يتكلمون عليه 
بنع��وت  متبوع��ة  بكلم��ات  اال 
الضمي��ر  وبصي��غ   ، تش��ريفية 
الغائ��ب. ام��ا هو فينتظ��ر ريثما 
ينته��ي اعداؤه من اكمال رس��م 
صورت��ه ، التي اس��تلهموها من 
اعمال��ه االس��تعراضية فيرى ان 
الش��عور بعق��م مقاومته كانت 
الغالب��ة عل��ى ش��تى  الس��مة 
اعداؤه.  التي رس��مها  اش��كاله 
كان يعج��ب م��ن اش��كاله التي 
بجالل  متأثرين  اجلمهور  نسخها 
افعال��ه فيندف��ع في خل��ق مأزق 

ليؤكد صورته كبطل.
عق��ول  عل��ى  يهيم��ن  ان  بع��د 
جمهوره ، يسيطر على اجسادهم 
بجعله��م  كني��ام  ويقوده��م 
بأنفس��هم  يراقبون اجس��ادهم 
فيم��ا يس��ميه "الترش��يق". اي 
عدم جتاوز وزنه احلدود املس��موح 
اذ يض��ع كل ف��رد  به��ا قانون��ا. 
نيابة  الس��يطرة  جس��ده حت��ت 
عنه. اصدر امرا قضى مبنع خروج 
االف��راد بالبيجاما )وهي ممارس��ة 
متبعة ال تستدعي االستهجان( 
واالبتعاد عن بيوتهم كيلومترين. 
عندم��ا يب��دأ الف��رد باحتس��اب 
مدى ابتعاده عن البيت س��يحرم 
م��ن اي تقاعس او جن��وح مفيد 
للتوازن، وهما خاصيتان رئيستان 
تقيانه ش��ر اجلنون. يصاب الفرد 
باالنهاك من ش��دة االنتباه لثقل 
وجوده. ينذر لش��خص كهذا ، ان 
يسترسل في التأمل او في قراءة 
جري��دة في مكان عام . انه يوقف 

القراءة مرارا كي يراقب املارة. 
يغام��ر ممث��ل كه��ذا بس��حر  ال 
اجلمهور لع��دم وجود جتربة دينية 
ف��ي طفولت��ه يس��تغلها إلثارة 
احلمية لدى أنصاره. انه بارد الدم 
ال يحاول حتسني ظروف االستثارة 
ل��دى جمه��وره ، ولع��دم وج��ود 
قابليات لديه كخطيب جماهيري 
اختار ان يكون بطال ملسلس��الت 

الصورة،  تلفزيوني��ة م��ن خ��الل 
الثانوي��ني،  ،واملمثل��ني  واحلبك��ة 
الذين يتفقون مع دوره الرئيس��ي 
. ان واحدة م��ن اهم خطبه التي 
قال فيها انه س��يحرق إس��رائيل 
تلفزيوني��ة  تظاه��رة  ف��ي  مت��ت 
صمم��ت بعناية الظهار عظمته 
وه��و يض��رب كان ي��رى موج��ات 
بعناي��ة  تتصاع��د  وه��ي  ال��دم 
إلظه��ار عظمت��ه وه��و يضرب، 
وه��ي  ال��دم  ي��رى موج��ات  كان 
تتصاع��د الى وجوه مس��تمعيه 
من دون ان يب��دو على وجهه غير 
الش��عور باالبته��اج لرؤية حركة 
املتوعدة قرب  الضخمة  س��باته 
مس��توى العين��ني وه��و يجلس 
جلسة قائد تتري يتكلم بلهجة 
حتف��ل باملصطلحات الش��عبية 
ذات الواق��ع الش��عبي بومي��ض 
الب��رق الذي يش��ي بق��رب قدوم 

العاصفة.
-2 الرسائل احلجرية:

بع��د ان��دالع احل��رب ع��ام 1980 
مباش��رة زال االهتم��ام بالت��راث 

من املفكرة، سياسة البلد، فقد 
اغلق املرك��ز اإلقليمي عام 1993 
وتقلصت الى م��دى كبير موازنة 
الهيئ��ة العاملة لالث��ار والتراث. 
ع��دد كبير من موظف��ي الهيئة 
ارس��لوا الى جبهات القتال وعدد 
كبير اخر غادر البالد بحثا عن فرص 
عمل في اخلارج. واقتصرت اعمال 
الترمي��م على إصالح��ات عاجلة 
لبع��ض املواق��ع االثري��ة املهمة، 
وحتى ف��ي مثل هذه احلاالت فقد 
فرض��ت القي��ود املالي��ة، ونقص 
اليد العاملة على الهيئة جتاهل 
قواعد العمل السليمة، فعندما 
حصل شرخ في السقف املعقود 
في اعلى االيوان الغربي للمدرسة 
املس��تنصرية الت��ي ظه��رت في 
بغداد في القرن الثالث عشر ازيل 
الس��قف املفقود كل��ه ووضعت 
محل��ه طبق��ة م��ن الكونكريت 

املسلح.
وبينم��ا كان��ت املعارك ت��دور في 
اجلبه��ة اس��تولت عل��ى ح��كام 
بغ��داد هس��تيريا بن��اء مش��ارع 

ضخم��ة، فقد مت االس��تيالء على 
حدائق عامة وس��احات ومدارس 
ومالعب رياضي��ة ومواقع خاصة 
م��ن اج��ل بن��اء قص��ور للعائلة 
الكبار حلزب  احلاكمة واملسؤولني 
البع��ث وحتولت ه��ذه كلها الى 

مناطق مغلقة.
عام 1995 هدمت بيوت تقليدية 
ترجع الى القرنني التاس��ع عشر 
والعش��رين في محلة الشواكة 
في الضف��ة الغربية لنهر دجلة، 
م��ن  ش��ريط  مكانه��ا  ووض��ع 
ارتفاعها  الكونكريتية  العمارات 
15 طابقا مستنسخة من جترية 
أوروبا خمسينيات القرن املاضي، 
وهي تعد اليوم كارثة اجتماعية، 
تل��ك الش��قق الكونكريتية غير 
ارتف��اع  م��ع  متام��ا  متجانس��ة 
البناي��ات ف��ي مدينة بغ��داد، وال 
عالقة لها بحياة طراز شاغليها. 
في ش��ارع الرش��يد، وه��و املركز 
ازيل��ت  املدين��ة  ف��ي  التج��اري 
مجموع��ة من الدكاكني القدمية 
الت��ي ترجع ال��ى االربعينيات من 

اجل اع��داد مكان لنصب بش��ع 
الحد أعضاء ح��زب البعث الذين 
قتلوا ف��ي هذا املكان عام 1959م 
في اثناء القي��ام بعملية إرهابية 
استهدفت رئيس الوزراء في ذلك 

احلني.
هك��ذا فف��ي الوقت ال��ذي هدم 
2477 من��زال تراثيا في بغداد بني 
اكث��ر من 100 قصر غالبيتها في 
بغ��داد على ي��د مواطن ال يحمل 

ذكريات عطرة من عاصمة بالده.
عل��ى  القص��ور  ه��ذه  تترب��ع 
محاط��ة  شاس��عة  مس��احات 
باالش��جار،  موش��حة  بحدائ��ق 
والزهور ونافورات املياه، ومسيجه 
ببحي��رات اصطناعية جت��ر اليها 
مبضخ��ات  األنه��ار  م��ن  املي��اه 
عمالق��ة، تذك��ر بقص��ور ملوك 
الطوائف . تتمي��ز القصور بنزوع 
اختيالي يرى م��ن كثرة العناصر 
الناتئ��ة  الهندس��ية  الزخرفي��ة 
والضامرة الت��ي تتالعب بالظالل 
واالض��واء ، والتي حتاص��ر الفراغ 
كي تعطي الزائر الش��عور ليس 

بعظمة اإلجناز بل بقدرات املنجز 
ال��ى  م��دارج حلزوني��ة تفض��ي 
الطبقات العلوية، ابهاء فسيحة 
بنيت خللق تأثيرات حسية مؤانية 
كي يراود املرء إحساس ينتهي به 
ال��ى اس��ترجاع زمن الس��الطني 
اجلالس��ني في ص��در البهو على 
منب��ر مطع��م بالذه��ب والعاج 
مرة واحدة في السنة التخاذ قرار 

مهم.
بعد كل عملية عسكرية قامت 
به��ا الق��وات التحال��ف وينجم 
عنها تخريب كامل او جزئي لتلك 
القصور تتجه نحو جهود الدولة 
نحو اعماره��ا على ان يجري ذلك 
خالل زمن قياسي يجاري ملحمة 

القصور نفسها.
اه��م ه��ذه القصور قص��ر الفاو 
في بغ��داد. مدخل��ه ضخم يبلغ 
ارتفاع��ه 18 مت��را ينفت��ح على 
به��و كبي��ر تعل��وه قب��ة تتدلى 
منه��ا تراثيات عمالق��ة ، تنافس 
ماهو موج��ود في ضرائح االولياء 
والقديس��ني ال بل تتجاوزه. تبنى 
القصور باملواد النفيسة فهنالك 
الرخ��ام  و  بالذه��ب  احتفالي��ة 
اخلال��ص: اثاث مطع��م بالذهب، 
ستائر مخيطة بالذهب، ارضيات 
النفي��س.  بالرخ��ام  مفروش��ة 
وب��دال من اس��ماء اهلل احلس��نى 
نقش��ت تسعة وتس��عون صفة 
من صفاته على ج��دران القصر. 
كثيرا ما تتمي��ز القصور مبعلمة 
مصمم��ة كي تغ��رس ملحمته 
في الذاك��رة: فأمام قصر تكريت، 
متث��ال لتنني مطع��ون برمح على 
شكل اهلل واكبر. اما قصر الفاو 
فأنه يتألف من مداميك ضخمة 
على ش��كل ايدي ترفع السقوف 
وه��ي كناية عن ق��وة االرادة التي 
طلى بها كل زوايا قصوره. هناك 
ف��ي كل قص��ر مقتبس��ات م��ن 
اشعار تشهد على ارادته اختيرت 
بعناية وليس��ت منتق��اة امالها 
هوى عاب��ر. )محاض��رة فريد حنا 
عقراوي في غالي��ري الكوفة في 

2004/1/2 م (.
يشهد تاريخ الطغاة واملتسلطني 
إمن��ا ما يقومون به من بناء صروح 
ضخمة وممي��زة، ال يأتي من رغبة 
في السيطرة على احليز فحسب 
امنا من الرغبة في السيطرة على 
االحداث عل��ى األرض. وميكن من 
خالل��ه املباني اس��تقراء ش��كل 
ارادتهم انهم بواسطتها يعيدون 

تشكيل العالم .
عندما ادركت الهزائم هتلر، كان 
يع��ود ال��ى املباني الت��ي تخيلها 
كي يقنع نفسه ان ارادته ليست 
على ذلك القدر من الش��ح. وكي 
ال يحدث اخلراب اي اثر على نفسه 
عن��د النظر الى بالده التي حتولت 
عماراته��ا الى مايش��به نثارا من 
االطب��اق احملطمة. جل��أ الى اخليال 
كي يس��ري عن نفسه، عسى ان 
ال يس��تبد بها الي��أس، على غرار 
امرأة عص��ف بها ال��م الهجران 
فقررت اغالق الباب والدخول الى 
غرفها كي تبدأ بارتداء فساتينها 
القدمي��ة اجلميلة درءا للوحش��ة 
الس��ترجاع ذكرى ايامها اخلوالي. 
كان اخلراب يضط��ره الى اللجوء 
الى مزاعم فنية من اخليال تقوي 

شحنة االرادة عنده.
 في 20 ابريل/ نيسان 1945م وحتت 
قصف مدافع ال��روس املتقدمني 
نحو مبنى الرايخشتاع، خرج هتلر 
م��ن اخملب��أ الكونكريتي املس��لح 
نحو احلديقة ك��ي يحتفل بعيد 
ميالده الس��ادس واخلمس��ني. لم 
يكن راغبا في ذلك. لكي ال مينعه 
منظر اخلراب من االس��تغراق في 
خياله. ولكن ايفا براون عشيقته 

وزوجته الحقا حثته على ذلك.
 عندما خرج الفوهرر وجد امامه 
احتفاال متواضعا يحرس��ه جنود 
من االطف��ال واملراهقني الذين ما 
زالوا يأمن��ون بعظمته، جاءوا توا 
يدافع��ون ع��ن عاصم��ة بالدهم 
وعن قائدهم ال��ذي ظهر بقبعة 
غطس رأس��ه فيها فلم يعد يرى 
من وجهه س��وى عيني��ه . وكان 
يرت��دي معطفا عس��كريا رفعت 
ياقت��ه، مواري��ا يده اليس��رى وراء 

ظه��ره ك��ي يخفي ارجتاف��ه غير 
املس��يطر عليها، مجب��را وجهه 
ابتس��امة اش��به  ارجت��ال  عل��ى 
ومس��تعجل  متأخ��ر  بترمي��م 
مظهر اي��ل الى التداع��ي، مربتا 

كتف طفل ومالمسا وجه اخر.
 لم يس��تمر االحتف��ال اال بضع 
بعده��ا  الفوه��رر  ع��اد  دقائ��ق 
ال��ى مخبأه ملمارس��ة تس��ليته 
الوحي��دة: الوقوف طوي��ال قبالة 
مجسم لبلدة لينز التي أراد لها 
ان تكون عاصمة اوروبا الثقافية. 
كان نصب��ا مش��يدا على منصة 
ضخمة حتوطه��ا مؤثرات ضوئية 
تبني منظرها في مختلف اوقات 
املقم��رة  الليال��ي  وف��ي  النه��ار 
واملظلم��ة كان هتلر )الروس على 
مبعدة اميال من مخبأه( مشغوال 
بتوجيه املالحظات : يجب اطالة 
ب��رج املدينة ويج��ب ان ال يحجب 
البرج ض��وء الكاتدرائية القريبة، 
يجب ان يشاد البرج بعلو يالمس 
ويودع  االول��ى  الصب��اح  اطالل��ة 
اخ��ر اش��عاعات الغ��روب. دع��وا 
ق��رع اج��راس الكاتدرائية يتزامن 
م��ع ع��زف الس��مفونية الرابعة 
لبروكنر. هل يتفق هذا مع احلقه 

من دمار ببالده ومبدن اخرى؟.
 لم يكن الس��يد الرئيس يفضل 
تصاميم معمارية معينة ولكنه 
كان يتمت��ع بح��س داخل��ي اتاح 
ل��ه ادراك اهمي��ة البن��اء وذل��ك 
وارهاب  لغرضني: متجي��د مقامه 
املع��ارك  ام  فمس��جد  اعدائ��ه. 
الهائ��ل احلجم الذي يحتوي على 
اكب��ر صحن في العال��م كان له 
هدف واح��د: اقناع املتش��ككني 
في صحة انتصاراته في معاركه 
واره��اب القاتل��ني بعك��س ذلك 
ان��ه يوظ��ف البناء لكي ينس��ى 
امل��رارة التي حتييها في��ه ذكريات 
هزميت��ه في املعركة التي س��مي 
اجلامع باس��مها، فيصبح اجلامع 
ال املعرك��ة مص��درا لذكرياته اذ 
ما ان يزاد البناء ضخامة ويصبح 
االعظم حت��ى تختف��ي الكارثة 
ويتم االستبدال نسيان الواقع من 
طريق تشييد واقع اعظم،فما ان 
يذكر اسم ام املعارك حتى يشرع 
في التحرك صاعدا صوب سطح 
الذه��ن ،لي��س س��جل ذكري��ات 
اجلام��ع  منظ��ر  امن��ا   . املعرك��ة 
الكبي��ر ان��ه يقت��ل أع��داءه عن 
طريق البناء بطريقة اس��تعارية 
حتاكي طقوس صي��ادي الوحوش 
عندما يحف��رون حفرة يغطونها 
بأش��واك كثيفة ويغ��رزون فيها 
الرم��اح كناية ع��ن انتصار رمزي 
عل��ى االع��داء البناي��ات طقوس 
رمزي وش��فرات موجه الى اخلارج 
ايض��ا انه��ا روايات من اس��منت 
وحدي��د يقرأها البطل لنفس��ه 
ثم يوجهها رس��ائل الى األخرين 
عندما تتفيأ بالظ��ل الذي يوفره 
اجلامع العظيم املترامي األطراف 
ستلفي االمر مختلفا عما يشاع 
عن هزميته اذ يعز عليك ان تصدق 
امرا يجاف��ي العقل كهزمية رجل 
كهذا وال تعود قادرا على الش��ك  
في انتصاراته فتصرخ قائال "انت 
ال��ذي هناك افال ت��درك ان ال وجه 
للطع��ن في صح��ة انتصار باني 

هذا الصرح".
جام��ع ام املع��ارك بن��اء حاف��ل 
الش��اهقات  فاملن��ارات  بالرم��وز 
براجم��ات  الش��بيهة  الرفيع��ة 
الصواريخ يبلغ ارتفاعها 34 مترا 
بعدد ايام القصف في ام املعارك 
يش��به تصميم اجلام��ع خريطة 
املنارات  العربية. وتش��ير  ال��دول 
االرب��ع في الق��وس الداخلية الى 
شهر والدته ويدل ارتفاعها البالغ 

73 مترا الى سنة والدته. 
اما الفس��قيات البالغ عددها82  
فتش��ير ال��ى ي��وم مي��الده. هذا 
ه��و اذا عن��وان اجلام��ع احلقيقي 

 . 1937/4/28
* هامش:بعد أربعة عقود من احملنة 
حال��ة البيئ��ة والت��راث املعماري 
وناياب  العراق.عصام غي��دان  في 
الدباغ ترجمة: كامل شياع. تقرير 
منشور في الكتاب الدوري "تراث 
في اخلواط��ر"2004\2005 الصادر 

عن منظمة اليونسكو.( 

ال يغامر ممثل كهذا بسحر الجمهور لعدم وجود تجربة دينية 
في طفولته يستغلها إلثارة الحمية لدى أنصاره. انه بارد الدم 

ال يحاول تحسين ظروف االستثارة لدى جمهوره ، ولعدم 
وجود قابليات لديه كخطيب جماهيري اختار ان يكون بطال 

لمسلسالت تلفزيونية من خالل الصورة، والحبكة ،والممثلين 
الثانويين، الذين يتفقون مع دوره الرئيسي . ان واحدة من اهم 
خطبه التي قال فيها انه سيحرق إسرائيل تمت في تظاهرة 

تلفزيونية صممت بعناية إلظهار عظمته

هل يمكنك أن تقرأ طوال خمسين سنة، وتعبّ مئات الروايات والمخطوطات ودواوين الشعر وكتب علم االجتماع والدراسات المستقبلية، وأن تصبر على إكمال 
قراءة مجلد موبي ديك العقد والمتشابك، وتفكك خطب صدام حسين ومؤلفات اسحاق دويتشر وبرزان التكريتي والمركيز دي ساد ونيتشة وأمهات كتب التراث، 
بثالث لغات حية، العربية واإلنكيزية والروسية ثم تؤلف كتابا واحدا ال تتجاوز صفحاته على المائة واألربعين صفحة عن شخصية صدام حسين هي خالصة كل ما 

قرأتَ وتأملتَ، إذ يتدحرج الفنان الدكتاتور، أو الدكتاتور الذي تفنن في تدمير كل من ألقاه حظه العاثر في طريقه، وتجبر على اهلل ومخلوقاته، وانتهى مثل هذه 
األيام، قبل أربعة عشر عاما، الى خارج المعادلة بعد أن تسببت حماقاته في كل ما حل بالعراق من كوارث. 

يقول الكاتب رياض رمزي في مقدمة كتابه )الدكتاتور فنانا(  
بالرغم من أن العراقيين، على عكس الشعوب األخرى، ال يعدون ظاهرة العنف حالة طارئة في تأريخهم، فأنهم مع اطراد الكوارث المفجعة كثيرًا ما يتساءلون : 
أي لعنة خيمت عليهم ؟ وأي جريمة اقترفوها كي تسير الحياة السياسية لديهم يدا بيد مع القتل؟ما هو سبب هذه التراجيديا التي بدأت تقود الى اعتقاد سطحي 

لدى البعض يتمثل في تسمية مبسطة يطلق عليها عادة "سوء الطالع " هل هو التأريخ الطويل للقتل السياسي أم أرواح شريرة سكنت هذه األرض؟ 

الدكتاتور فّنانًا
كتاب "الصباح الجديد" عن تأريخ لم يطَو)الدكتاتور فنانا( لرياض رمزي

الحلقة 5

تدمير التراث ضمن خطة تدمير الذائقة وإفراغ الذاكرة من حساسياتها الجدلية.. هوس الطاغية بإدخال الممنوعات في كل تفصيالت حياة العراقيين
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بغداد ـ الصباح الجديد:
التخصصي��ة  املدرس��ة  اج��رت 
باملصارعة في مدين��ة الصدر، لقاًء 
مشتركاً مع مدرسة نادي األعظمية 
بهدف تبادل اخلبرات وزيادة االحتكاك 
بني املصارعني، وبني مدرب املدرس��ة 
التخصصية للمصارعة في مدينة 
الصدر، عمار كرمي اجلماس��ي، ان وفد 
فريقه تألف من 20 مصارعاً لفئتي 
األشبال والناشئني للفعاليتني احلرة 

والرومانية.
باحلف��اوة  اجلماس��ي،  واش��اد 
واالستقبال من إدارة نادي األعظمية 
بش��خص رئيس��ها، محم��د عب��د 
وامل��درب عارف  ورياضييها  الس��تار، 
جبار، مشيراً إلى ان اللقاء كان مثمراً 
جدا، استفاد منه اجلانبني في تعزيز 
درج��ة اجلاهزية للبط��والت املقبلة. 
كما، بني ان اللقاء كان فرصة لتعزيز 

الوح��دة االخوية بني مدينتي الصدر 
واألعظمي��ة، منوهاً إل��ى ان االجواء 
كان��ت رائعة وايجابية، حيث س��بق 
للفريق��ني ان تبادال الزيارات اكثر من 
م��رة لتعزي��ز الترابط بني الش��باب 

الرياضي.

من جانب اخر، اكد اجلماسي، ان مدير 
عام دائرة شؤون األقاليم واحملافظات، 
في وزارة الش��باب والرياضة، طالب 
جابر املوس��وي، ثمن عمل مدرس��ة 
مدينة الصدر، عادا اياها رافداً مهما 

النتاج ابطال اللعبة.

بغداد ـ الصباح الجديد:
اس��ندت جلن��ة احلكام ف��ي االحتاد 
االس��يوي لك��رة الق��دم مهم��ة 
س��وريا  منتخب��ي  مب��اراة  إدارة 
وقط��ر حلس��اب اجلولة التاس��عة 
ف��ي تصفيات  االولى  للمجموعة 
اس��يا املؤهلة الى مونديال روسيا 
2018، التي س��تقام في الس��اعة 

3 م��ن عص��ر الي��وم اخلميس في 
كواالملب��ور،  املاليزي��ة  العاصم��ة 
للطاق��م الدول��ي العراقي )نخبة 
آس��يا( املؤل��ف م��ن عل��ي صباح 
للوس��ط، ومس��اعديه أمي��ر داود 
وحي��در عب��د احلس��ن، وزي��د ثامر 
حكم��اً رابعاً، وس��بق لقطر ان فاز 

بهدف في اللقاء األول.

ذك��ر ذل��ك رئي��س جلن��ة احل��كام 
ف��ي االحت��اد املركزي لك��رة القدم، 
ط��ارق أحم��د، واض��اف: ان احلكم 
زيد ثامر س��يمكث في كواالملبور 
للمشاركة في ادارة مباراة ليكون 
حتت مش��ارط االحتاد االسيوي من 
أجل تعزي��ز جناحاته ف��ي احلصول 

على باج النخبة اآلسيوية.

بغداد ـ الصباح الجديد:
الس��ابق  الدولي  املهاجم  انض��مَّ 
عل��ي ص��اح، إل��ى صف��وف نادي 
الطلب��ة قادًم��ا من نف��ط عبادان 
اإليراني لتمثيل الفريق في املوسم 

املقبل.
 وق��ال مصدر مقرَّب من النادي في 
تصريح��ات صحفية، إنَّ ضم علي 
صاح، يُعدُّ مكسًبا لفريق الطلبة 
ملا ميلكه الاع��ب من خبرة كبيرة، 

ويعد واح��ًدا م��ن أب��رز الهدافني، 
الذين ظلموا ولم يأخذوا فرصتهم 

مع املنتخبات.
وأضاف »علي صاح تربطه عاقة 

طيبة بجماهير الطلبة.

إعالم التربية البدنية:
اقيمت على قاع��ة االجتماعات في 
دائرة التربية البدني��ة والرياضة في 
وزارة الش��باب والرياض��ة، أول أمس 
قرعة بطول��ة كأس النصر العراقي 
خلماس��ي كرة القدم لدوائ��ر الوزارة 
بحض��ور مع��اون مدير ع��ام الدائرة 
هيثم محمد رشيد وممثلي الفرق ال� 

16 التي ستشارك بالبطولة.
واك��د رش��يد ان الهدف م��ن اقامة 
البطولة التي تنظمها دائرة التربية 
البدنية والرياضة، توفير اجواء صحية 
للموظف��ني واخراجه��م م��ن اجواء 

الروت��ني اليومي الى جانب اش��اعة 
االلفة واحملبة بينهم من خال مبادئ 
الرياضة ) احلب والطاعة واالحترام (، 
داعي��ا الى االلتزام بال��روح الرياضية 
من اج��ل اخراج البطولة بالش��كل 
املطل��وب لتكون محط��ة لتنظيم 
املس��تقبل.  ف��ي  اوس��ع  بط��والت 
ف��ي  املش��اركة  الف��رق  وقس��مت 
البطولة التي ستنطلق منافساتها 
بع��د عطل��ة عيد االضح��ى املبارك 
ال��ى اربع مجاميع بواق��ع اربعة فرق 
لكل مجموع��ة، اذ ضمت اجملموعة 
االولى فرق )الطب الرياضي، املفتش 

الع��ام، التربي��ة البدني��ة، الثقاف��ة 
والفنون (، بينما تواجد في اجملموعة 
الثانية فرق ) مكتب الوزير، العاقات 
والتع��اون الدولي، االقاليم وش��ؤون 
احملافظ��ات، الدائ��رة املالي��ة ( ، ام��ا 
اجملموعة الثالثة فق��د ضمت فرق ) 
االس��تثمار والتمويل الذاتي، قسم 
التدقي��ق والرقاب��ة، قس��م االعام 
واالتصال احلكوم��ي، املركز الوطني 
للعم��ل التطوع��ي (، ويلع��ب ف��ي 
اجملموعة الرابعة فرق ) اخلدمات، دائرة 
الرعاي��ة العلمي��ة، اخمل��ازن، والدائرة 

الهندسية(.

15رياضة اخلميس 31 آب 2017 العدد )3774(

»الناشئة تحت 16 عامًا« 
يالعبون عمان تجريبيًا

»االنضباط« تصدر 
قرارات جديدة

بغداد ـ الصباح الجديد:
يش��د منتخبنا الوطني لفئة الناش��ئني بكرة 
الق��دم حت��ت 16 عاماً الرحال ص��وب العاصمة 
العمانية مس��قط في الرابع من ش��هر ايلول 
املقبل للدخول في معس��كر تدريبي اخير ميتد 

لتسعة ايام حتضيراً لتصفيات بطولة اسيا.
وق��ال املدي��ر الفن��ي للمنتخب علي ه��ادي: ان 
املعس��كر التدريبي الذي سيقام في العاصمة 
عمان من الرابع وحتى الثالث عش��ر من ش��هر 
ايل��ول املقب��ل س��يكون احملط��ة التحضيري��ة 

االخيرة استعداداً للتصفيات االسيوية.
واضاف: سنواجه املنتخب العماني لذات الفئة 
عل��ى دفعت��ني في مس��قط قب��ل التوجه الى 
النيب��ال التي س��تضيف منافس��ات اجملموعة 
الت��ي تضم ايضا الهند وفلس��طني, حيث من 
املؤم��ل ان نخ��وض اول��ى مبارياتنا ام��ام البلد 
املضي��ف في العش��رين م��ن الش��هر املقبل.

واختتم حديثه قائاً: معلوماتنا قليلة جدا عن 
مستوى منتخبات مجموعتنا ولكن حتضيراتنا 
اجليدة نس��بياً جعلتن��ا نصنع منتخب��اً يكون 
مبقدوره تشريف سمعة الكرة العراقية وباعمار 
حقيقية بعد ابع��اد العديد من الاعبني الذين 
حتوم الش��كوك ح��ول تولدهم. اجلدي��ر بالذكر 
ان االحت��اد االس��يوي لم يحدد حت��ى األن موعد 

ومكان اقامة نهائيات اسيا.

بغداد ـ الصباح الجديد:
عقدت جلنة االنضباط في احتاد الكرة اجتماعا، 
امس األول للنظر في الش��كاوى املقدمة اليها 
من قبل بعض االندية إلتخاذات القرارات بشأنها، 
وقررت اللجنة اعتبار فريق ناش��ئة امانة بغداد 
خاسرا امام فريق الكهرباء بثاثة اهداف مقابل 
ال شيء، وذلك إلشراكهم الاعب حسني ستار 
رقم )16( بإسم امير محمد حمد، وتوجيه انذار 
ش��ديد اللهجة الى ادارة فريق امانة بغداد، مع 
حرمان مدرب الفريق س��ام خشن من مرافقة 
فريق��ه خمس مباري��ات، مع حرمان مس��اعده 
قاسم س��رحان ثاث مباريات لتهجمه بالسب 

والشتم على الطاقم التحكيمي للمباراة.
 كم��ا ق��ررت رد االعتراض املقدم م��ن قبل ادارة 
امليناء ض��د العب فريق الش��باب محمد مزهر 
لع��دم ثبوت مش��اركة الاعب م��ع فريق ناديه 
االول في الدوري والكاس. وكذلك حرمان مدرب 
ناش��ئة الصناع��ات الكهربائية، عبد احلس��ني 
س��نجار، من مرافق��ة فريقه خم��س مباريات 
متتالي��ة للموس��م املقب��ل، وذل��ك لتفوه��ه 
بألف��اظ نابية على حك��م مب��اراة فريقه امام 
فريق القاسم ضمن بطولة اجلمهورية للفئات 

العمرية.

بغداد ـ الصباح الجديد:

يترقب جمهورن��ا الكروي، اللقاء 
الذي س��يجمع اس��ود الرافدين 
بافي��ال تايان��د الت��ي يضيفها 
ملعب راجا ماجناال في الس��اعة 
الثالث��ة م��ن بع��د ظه��ر اليوم 
اخلمي��س حلس��اب اجلول��ة قبل 
القارية  التصفي��ات  االخيرة من 
احلاسمة املؤهلة ملونديال روسيا 
2018، وتع��د مباراة الغد فائضة 
ع��ن احلاجة عل��ى خلفية خروج 
املنتخبني من الصراع التنافسي 

بوقت مبكر.
باملنتخ��ب  منتخبن��ا  والتق��ى   
مب��اراة   19 ف��ي  التايان��دي 
مناس��بات مختلفة  ش��هدتها 
وج��رت عل��ى م��دار نص��ف قرن 
تقريبا وضيفته��ا ماعب بغداد 
وبانكوك وكواالملبور وسنغافورة 
وس��يئول ودبي وبيروت وطهران، 
تل��ك  ف��ي  منتخبن��ا  وتف��وق 
املواجهات بش��كل واضح عقب 
مقاب��ل  مب��اراة   11 ف��ي  ف��وزه 
خس��ارته في ثاث، بينما تعادل 
املنتخب��ان في املباري��ات اخلمس 
االخرى، وسجل العبونا 50 هدفا 
باملرمى التاياندي اكثرها لعماد 
محم��د برصيد خمس��ة اهداف 
مقابل 20 ك��رة تاياندية دخلت 

مرمانا.
م��ن جانبه، اكد احل��ارس محمد 
كاص��د ان الاعبني عاقدو العزم 
عل��ى اخل��روج م��ن املب��اراة بفوز 

ميحو ج��زءا م��ن االحب��اط الذي 
اص��اب الوس��ط الرياض��ي بعد 
اخلروج املبكر من دائرة املنافس��ة 

على اح��دى البطاق��ات املؤهلة 
ملونديال روسيا. وقال: ان الوحدة 
التدريبية التي س��تقام مس��اء 

الي��وم س��تكون ترويحي��ة اكثر 
منه��ا تدريبي��ة, حيث س��يصار 
القامة ع��دد من اجلزئيات الفنية 

اخلططي  باالس��لوب  املرتبط��ة 
الذي سيواجه املنتخب التايلندي 

به يوم غد اخلميس.

واض��اف: نس��عى لك��ي تك��ون 
نتائج اخر جولتني في التصفيات 
املونديالي��ة عاماً اساس��ياً في 
رفع الروح املعنوي��ة لاعبني في 
االخرى  الكروية  االس��تحقاقات 
املتمثل��ة ببطولتي كأس اس��يا 

وكأس اخلليج.
م��ن جانب احملترف��ني، فقد وصل 
اإلثن��ني كل م��ن س��عد ناط��ق 
وريبني سوالق الثنائي احملترف في 
الدوري القط��ري إلى مقر إقامة 
املنتخ��ب العراقي في العاصمة 
اس��تعدادا  بانكوك  التاياندي��ة 
أمام  املرتقب��ة  الي��وم  ملواجه��ة 
تايان��د ضم��ن مباري��ات اجلولة 
التاس��عة م��ن تصفي��ات كأس 

العالم روسيا 2018.
وباش��ر الثنائ��ي ف��ي التدريب��ات 
ووصل في وقت متاخر من الليلة 
ذاتها احملترف في أودنيزي اإليطالي 
عل��ي عدن��ان، في ح��ني كان آخر 
الواصلني احملترف في كولومبوس 

األمريكي جسنت ميرام.
ولم يلتحق أحمد ياسني باملنتخب 
العراق��ي بس��بب اعتراضه على 
حجز الطي��ران، ليتم اس��تبعاده 
من املباراة، في املقابل تعرض بروا 
نوري إلصابة أثناء مش��اركته مع 
فريقه أوسترس��وند ف��ي الدوري 

السويدي.
العراق��ي فرصة  املنتخب  وفق��د 
التأهل إلى مونديال روس��يا متاًما 
نظرا الحتال��ه املركز قبل األخير 
في اجملموعة برصيد 5 نقاط، قبل 

جولتني من نهاية التصفيات.

ضمن تصفيات آسيا المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم
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جانب من لقاء سابق ملنتخبنا الوطني امام تايالند

لقاء مشترك للمصارعة

العواصم ـ وكاالت:

مارك��ت«  »ترانس��فير  موق��ع  كش��ف 
املتخص��ص في تقييم أس��عار الاعبني 
عن اإلرتفاع الصاروخي في أس��هم جنوم 
كرة القدم في بورصة االنتقاالت من عام 
2015 وحتى امليركاتو الصيفي اجلاري من 

عام 2017 .
واخت��ارت صحيفة »ماركا« اإلس��بانية 
قائمة من األسماء التي خطفت األضواء 
خال فترة االنتق��االت الصيفية احلالية 
به��دف إظه��ار الفوارق الشاس��عة بني 
القيم��ة االفتراضية لهؤالء الاعبني في 
صيف ع��ام 2015 ومقارنتها بقيمتهم 
احلالي��ة بعد تعاق��د كبار أندي��ة القارة 
العج��وز معهم، واصفة م��ا يحدث في 
س��وق انتقاالت الاعبني باجلنون، بعدما 
بلغ��ت الف��وارق ب��ني قيمته��م باألمس 
وقيمتهم اليوم ما يقارب من 968 مليون 
ي��ورو ، لاعبني يعتبرون ه��م األغلى في 

العالم حالياً .
ويُعزى هذا االرتف��اع اجلنوني إلى انتقال 
ملكي��ة عدد من األندية إلى أثرياء ورجال 
أعم��ال غي��ر أوروبي��ني ، باإلضاف��ة إل��ى 
املزايدات بني األندية في سوق االنتقاالت 

، وغياب الضواب��ط التي تنظمها فضاً 
ع��ن إتباع بع��ض األندية ألس��اليب غير 
أخاقية من أجل الظفر بالاعبني الذين 

تستهدفهم .
ويأتي على رأس ه��ذه القائمة البرازيلي 
نيمار دا س��يلفا ال��ذي كان تبلغ قيمته 
ي��ورو عندم��ا حق��ق  80 ملي��ون  نح��و 
»الثاثي��ة« مع نادي الس��ابق برش��لونة 
اإلس��باني في عام 2015 ، ليتم انتقاله 
إل��ى باريس س��ان جيرمان قبل أس��ابيع 
مقاب��ل 222 ملي��ون ي��ورو ، أي ان قيمته 

ارتفعت إلى 142 مليون يورو.
كم��ا ارتفع س��عر املهاج��م البلجيكي 
روميل��و لوكاك��و إلى ما يق��ارب من 57 
مليون يورو، بعدما كانت قيمته تس��اوي 
28 ملي��ون ي��ورو عندم��ا كان العب��اً في 
صفوف ن��ادي إيفرتون اإلنكليزي في عام 
2015 لينتق��ل إل��ى مانشس��تر يونايتد 

لقاء 85 مليون يورو.
وبدوره، ارتفعت قيمة املهاجم اإلسباني 
ألف��ارو موراتا لتصل إلى 55 مليون يورو ، 
بعدما ارتفع س��عره م��ن 25 مليون يورو 
عندما كان معاراً إلى يوفنتوس اإليطالي 
لتبلغ 80 مليون يورو ، متثل قيمة انتقاله 
م��ن نادي ريال مدريد اإلس��باني إلى نادي 

تشيلسي اإلنكليزي .

ألكس��ندر  الفرنس��ي  املهاج��م  أم��ا 
الكازي��ت فتضاعفت قيمت��ه في ظرف 
عام��ني ، حيث كانت قيمته تس��اوي 30 
ملي��ون يورو في عام 2015 ، قبل أن تصل 
إلى 60 مليون يورو هذا العام في أعقاب 

انتقاله من نادي أوملبيك ليون الفرنسي 
إلى أرسنال اإلنكليزي .

وارتفعت قيمة املدافع اإلنكليزي املتألق 
كاي��ل ووكر ف��ي بورصة الاعب��ني بزيادة 
تبل��غ 43.7 مليون ي��ورو ، بعدما تصاعد 

س��عره م��ن 13 مليون ي��ورو إل��ى 56.7 
ملي��ون ي��ورو ، متث��ل قيم��ة انتقاله من 
ن��ادي توتنهام هوتس��بير اإلنكليزي إلى 

مواطنه نادي مانشستر سيتي.
وبل��غ الف��ارق ب��ني القيمت��ني للمدافع 

الفرنس��ي بينجامني مين��دي ما يقارب 
من 49.5 مليون يورو ، حيث كانت قيمته 
تساوي 6.5 مايني يورو فقط لينتقل من 
نادي موناكو الفرنس��ي إلى تشيلس��ي 

اإلنكليزي لقاء 55 مليون يورو.
وصعدت قيمة البرتغالي برناردو سيلفا 
بزيادة بلغت 38 ملي��ون يورو ، حيث كان 
س��عره يقدر ب��� 12 مليون ي��ورو ، ولكن 
بع��د رحيله م��ن نادي موناك��و إلى نادي 
مانشس��تر سيتي ، فإن صفقته وصلت 

كلفتها اإلجمالية إلى 50 مليون يورو.
وارتفع��ت قيم��ة الاع��ب اإليس��لندي 
غيلف��ي سيغوردس��ون لتص��ل إلى 39 
ملي��ون ي��ورو ، عق��ب انتقاله م��ن نادي 
س��وانزي س��يتي إلى نادي ايفرتون نظير 
50 ملي��ون ي��ورو ف��ي أغل��ى صفقة في 
تاريخ الن��ادي، في وقت كان��ت قيمته ال 

تتجاوز 11 مليون يورو في عام 2015.
وحاف��ظ العب اإلرت��كاز الصربي نيمانيا 
ماتيتش على قيمته مع تس��جيل زيادة 
فيها تقدر بخمس��ة مايني يورو ، حيث 
كان س��عره يبل��غ 40 مليون ي��ورو ، قبل 
أن يرح��ل عن ن��ادي تشيلس��ي إلى نادي 

مانشستر يونايتد لقاء 45 مليون يورو.
وزادت قيم��ة املداف��ع الدول��ي اإليطالي 
ليوناردو بونوتش��ي إل��ى 22 مليون يورو ، 

حيث بلغت قيمت��ه نحو 20 مليون يورو 
عندما كان العباً ف��ي صفوف يوفنتوس 
اإليطالي ، ولكنها وصلت إلى 42 مليون 

يورو بعد انتقاله ملواطنه نادي ميان.
وس��جل املهاج��م الفرنس��ي الش��اب 
عثمان دميبيلي إرتفاعا جنونياً في قيمته 
ببورصة الاعب��ني، حيث كانت قيمته ال 
تتجاوز 250 ألف يورو عندما تعاقد معه 
ن��ادي بروس��يا دورمتوند األملان��ي في عام 
2015 ، ليش��تري عق��ده نادي برش��لونة 
اإلس��باني مقاب��ل 105 مايني ي��ورو ، أي 
بتسجيل زيادة جتاوزت ل� 105 مايني يورو. 
هذا وسجلت وتيرة الزيادة جنونًا حقيقًيا 
في الصفقات املرتقبة للثاثي الفرنسي 
كيلي��ان مباب��ي مهاجم ن��ادي موناكو ، 
والبرازيلي فيليب كوتينيو العب وس��ط 
نادي ليفرب��ول اإلنكليزي ، والعاجي جان 
ميش��يل سيري العب وس��ط نادي نيس 
الفرنس��ي، بعدما ارتفعت لدى األول من 
خمسة آالف يورو لتصل إلى 180 مليون 
يورو ، فيم��ا زادت لدى الدول��ي البرازيلي 
من 30 مليون يورو لتبلغ 150 مليون يورو 
، أما النجم العاجي ، فقد بلغ الفارق في 
قيمته ما يقارب من 38 مليون يورو، بعد 
إرتفاعها من مليونني يورو لتصل إلى 40 

مليون يورو.

بسبب انتقال ملكية األندية إلى أثرياء ورجال أعمال غير أوروبيين

ارتفاع صاروخي وجنوني ألسعار الالعبين في سوق االنتقاالت منذ عام 2015

تقرير

دميبلي مع مجموعة من مواهب نادي برشلونة

مفكرة الصباح الجديد

تايالند ـ العراق

البرتغال ـ جزر فاروه

1:35 ظهرًا

9:45 مساًء

3:00 عصرًا

9:45 مساًء

تصفيات آسيا للمونديال 

تصفيات أوروبا للمونديال

اليابان ـ أستراليا

فرنسا ـ هولندا 

بغداد ـ قسم اإلعالم:
والرياض��ة،  الش��باب  وزارة  وقع��ت 
بروتوك��ول للتع��اون املش��ترك مع 
كلي��ة التراث، بهدف اعداد البحوث 
والدراس��ات الت��ي تخ��ص قط��اع 

الشباب.
وق��ال املفتش العام للوزارة حس��ن 
حمود العكيلي إنه وقع البروتوكول 
ممثا ع��ن وزي��ر الش��باب والرياضة 
الس��يد عبد احلس��ني عبطان، من 
اج��ل فتح آف��اق جديدة ف��ي إقامة 
العاقات بني املؤسسات احلكومية 

املتخصصني  واألساتذة  واجلامعات 
واالنفتاح  االكادميية،  واملؤسس��ات 
مع جميع األط��راف، بهدف انتهاج 
األس��اليب العلمي��ة احلديث��ة في 
القطاع  وبحث معوقات  الدراس��ة 
الذي تخت��ص به ال��وزارة، واملتمثل 

بفئة الشباب.
وب��ني العكيلي أن مكت��ب املفتش 
الع��ام بالتعاون م��ع ال��وزارة، فتح 
اجمل��االت  ف��ي  للباحث��ني  األب��واب 
والتخطي��ط  واإلداري��ة  القانوني��ة 
املعلومات،  وتقني��ة  الس��تراتيجي 

إلعداد الدراسات والبحوث والوصول 
علمي��ة  تقييم��ات  ال��ى  الس��ريع 
ممنهج��ة تضع قطاع الش��باب في 
مسار التش��ريح الدقيق ملشاكله، 
وس��بل معاجلتها بأجنع األس��اليب، 
داعيا مؤسس��ات الوزارة الى تقدم 
املزي��د م��ن الدع��م للمؤسس��ات 
االكادميية والعلمية من اجل تضافر 
اجلهود ف��ي دراس��ة الظواهر التي 
شخصتها وزارة الشباب والرياضة، 
وإيجاد وس��ائل علمية تساهم في 

الرقي بقطاع الشباب.

ع  »الشباب والرياضة« توقّّ
بروتوكوال مع كلية التراث

طاقم عراقي يقود لقاء سوريا وقطر لقاء مشترك لمصارعة »الصدر« و«األعظمية«

علي صالح ينضم رسميًا للطلبة

»التربية البدنية«: 16 فريقًا في 
بطولة كأس النصر بخماسي الكرة 



بغداد - الصباح الجديد: 
اس��تقبلت الدكتورة إقب��ال نعيم 
مدير عام دائرة الس��ينما واملس��رح 
وكال��ة وفدا من الش��ؤون االيزيدية 
في بغ��داد واملوصل متثل بالش��يخ 
ش��يروان أل إس��ماعيل مدي��ر عام 
والناش��طة  االيزيدي��ة  الش��ؤون 
املدنية أمية أل إس��ماعيل وخلدون 
س��الم رئيس املؤسس��ة االيزيدية 
للثقافة والفنون والناش��ط املدني 

هادي نايف محسن.
وأكدت املدير الع��ام أن إحدى مهام 
املس��رح وأهداف��ه املقدس��ة طرح 
قضاي��ا الوط��ن والتفاع��ل معه��ا 
بكل م��ا أوتي املثق��ف والفنان من 
موهب��ة وأكادميي��ة وإنس��انية، وأن 
الدائ��رة عازم��ة عل��ى ط��رح مث��ل 
هكذا ع��روض مميزة تهت��م بالعراق 
ومكونات��ه األصيلة، مش��يرة بأنها 
حتتفظ شخصيا بالتراث املوسيقى 
والعزف االيزيدي الذي له وقعه وهو 
ج��زء ال يتجزأ من تاريخ العراق الذي 

يعود إلى 6000 سنة والذي يعد من 
أرقى احلضارات اإلنسانية. 

الزي��ارة جاءت تلبية لدع��وة الدائرة 
ملن ميثل الطائفة االيزيدية ملشاهدة 
أداته  بروفات مس��رحية احتجاجيا 
املأس��اوية تتحدث عما  الكوميديا 
وقع ف��ي س��نجار أث��ر وقوعها بيد 
خفافي��ش الظ��ام واألج��رام م��ن 
تهجي��ر وقت��ل وس��بي واغتصاب، 
وتفاعل الوفد مع العرض املسرحي 
بنحو كبير حد اذراف الدموع لكونه 
يخاط��ب اإلنس��ان اجمل��رد م��ن كل 
مصلحة أو دين أو قومية س��وأ انه 
)ش��نكال( أي س��نجار وهي مدينة 
عراقية أكثر سكانها من الطائفة 
االيزيدي��ة واخل��روج ب��رؤى موح��دة 
متوافقة بش��أن العرض املس��رحي 
تألي��ف وإخ��راج عب��د عل��ي كعيد 

والذي يعد عما تعبويا وعراقيا.
وطالب الوفد بعرض املسرحية في 
جمي��ع محافظات الع��راق وإقليم 

حتم��ل  ألنه��ا  كردس��تان 

رس��الة ايزيديات العراق اخملتطفات 
والذين مت س��بيهن عل��ى يد داعش 
اإلرهاب��ي، وع��د الوفد ه��ذا العمل 
املسرحي رسالة ل� 3000 ايزيدية 

لم ت��زل بيد داع��ش، وأب��دى الوفد 
اخلاصة  املاحظ��ات  بع��ض  الزائ��ر 
بش��أن املابس االيزيدية واملعزوفات 
التراثي��ة التي يج��ب أن تتضمنها 

املس��رحية، وتعهدوا بتزويد مخرج 
العم��ل باألزياء واملعزوفات االيزيدية 
شاكرين جهد اخملرج وكادر املسرحية 
ال��ذي ع��زم على تقدمي مث��ل هكذا 
عروض فاعلة حتك��ي قصة عراقية 

مؤملة بنحو مغاير.
دائ��رة  تس��تعد  اخ��ر  جان��ب  م��ن 
السينما واملسرح في وزارة الثقافة 
والس��ياحة واآلث��ار لتق��دمي عروض 
جملموعة من األفام السينمائية في 
املسرح الوطني مبناسبة حلول عيد 

األضحى املبارك.
وقال مدير قس��م الس��ينما اخملرج 
فارس طعمة التميم��ي: إن باكورة 
العرض في املسرح الوطني ستبدأ 
بفيلم��ن، األول الفيل��م األجنب��ي 
إل��ى  واملدبل��ج  متحرك��ة  رس��وم 
العربية )اميوج��ي( وهو أحدث إنتاج 
سينمائي عاملي لعام 2017، يتحدث 
الفيلم ع��ن الرم��وز التعبيرية في 
جه��از الهاتف الذك��ي وتطبيقات 
الرس��ائل فيه حيث يتمنى كل رمز 

تعبيري أن يس��تعمله مس��تعمل 
جه��از الهاتف، الفيل��م من تأليف 
باتريك وايرس سنكل وتوني ليونديز 

وإخراج توني ليونديز. 
وسيكون عرض الفيلم عند الساعة 
احلادي��ة عش��ر صباحاً طيل��ة أيام 
العيد الس��عيد. أما الفيلم الثاني 
ه��و الفيلم العرب��ي )الكنز( ملؤلفه 
عبد الرحيم كمال وإخراج ش��ريف 
عرف��ة بطولة محم��د رمضان وهو 
من إنتاج عام 2017، يتحدث الفيلم 
ع��ن مح��اور مختلف��ة وه��ي احلب 
والس��لطة والدين في أربعة عصور 
تاريخي��ة مث��ل العصر العباس��ي 
والعثمان��ي والفرعون��ي ثم حقبة 
األربعيني��ات وحت��ى الس��بعينيات 
من الق��رن املاضي، حيث س��يكون 
موعد عرضه في الساعة السابعة 
مساءاً طيلة أيام العيد، وستخضع 
العروض إلى ش��باك التذاكر، علماً 
إن سعر التذكرة للشخص الواحد 

هو 10.000 عشرة أالف دينار.

وأج��واء  االنفت��اح  بع��د 
ال��رأي  وحري��ة  الدميقراطي��ة 
والتعبي��ر غير املس��بوقة في 
خي��راً  استبش��رنا  الع��راق، 
ب��� )التخم��ة( الت��ي أصاب��ت 
القارئ بس��بب الك��م الهائل 
أغدقت  التي  املطبوع��ات  من 
عليه أكث��ر من م��واد احلصة 
التمويني��ة وس��اعات جتهي��ز 

الكهرباء الوطنية ..!
صحف ونشرات وجرائد ملونة 
بنا  واألبيض، حتيط  وباألس��ود 
م��ن كل جان��ب، حتم��ل الغث 
والس��من، فيها ما يهدي وما 
يُضل، ما يجم��ع وما يفّرق، ما 
يقرِّب وم��ا يبَّعد، مايحبِّب وما 
يك��رِّه.. م��ا يعطي وم��ا يبتز، 
منه��ا ما يُ��دار من قب��ل أهل 
وال��كار، وأخرى من  الصنع��ة 
قبل م��ن ال عاقة له��م بها ، 
منها من يتشوق لها املثقفون 
والقراء، ومنها من يتشوق لها 
وبائعة  )اللوندري��ات(  أصحاب 

)حب عن الشمس(.
 ال أحد يستطيع أن يغفل دور 
العراقين  الصحفي��ن  نقابة 
النقيب في  الزمي��ل  وجه��ود 
مللمة شتات الصحفين خال 
الس��نوات املاضي��ة واملطالبة 
بحقوقهم املشروعة، والعمل 
على حتقيق مكاس��ب مهمة 
خ��ال  الصحفي��ة  لألس��رة 
يبدو  األخيرة، لكن  الس��نوات 
أن النقابة أخفقت في معاجلة  
تفش��ي "ظاه��رة "دكاك��ن" 
الصح��ف  و"عش��وائيات" 
م��ن  ع��دد  ابتدعه��ا  الت��ي 
"السماس��رة" مم��ن يفتقدون 
الى "شرف" املهنة  الصحفية 
بأخاقياتها  "اجلاهل��ن"  ومن 
وكرامتها  ومبادئها  وأهدافها 

!
ميثل��ون  ه��ؤالء  ب��ات  لق��د 
مباش��راً  حقيقي��اً  تهدي��داً 
وإس��اءة  الصحاف��ة  ملهن��ة 
له��ا ولتاريخها املهن��ي الذي 

ميت��د ال��ى أكث��ر من ق��رن من 
أي��ن هؤالء  ونتس��اءل:  الزمن، 
"الطارئون" من أحمد مدحت 
اخلياط  اجلب��ار  وعب��د  أفن��دي 
والبستاني واجلادرجي والزهاوي 
ون��وري ثاب��ت وروفائي��ل بطي 
واجلواهري وغيرهم من رجاالت 

الصحافة العراقية..؟
أح��د  ليبرم��ان  والت��ر  يق��ول 
رواد الصحاف��ة العاملي��ة : "إن 
الصحاف��ة املتهكم��ة الت��ي 
تُشكك في الفضائل البشرية، 
س��وف تُنتج مع الوقت شعباً 

خسيساً مثلها "! 
"الدكاك��ن"  ه��ذه 
و"العش��وائيات" الصحفي��ة 
االبت��زاز  م��ن  اتخ��ذت  الت��ي 
والتش��هير  "والسمس��رة" 
باآلخري��ن طريق��اً للحص��ول 
على ما يريد أصحابها لس��د 
جوعهم بالسحت احلرام، هذه 
ُعرفت  العش��وائية  الصحف 
بتخريجها مجاميع كبيرة من 
و"املتس��والت"  "املتس��ولن" 
الذين يجوبون أرج��اء الوزارات 
احلكومي��ة  واملؤسس��ات 

عل��ى  للحص��ول 
واإلعانات  األموال 

ئل  س��ا لو با
غي��ر  والط��رق 
عة  و ملش��ر ا

وصفات  وبعناوين 
صحفية  !

 ال أدري كيف تسكت 
نقاب��ة الصحفي��ن 
عل��ى إهان��ة ش��رف 

الطرق  به��ذه  املهن��ة 
املوجع��ة  واألس��اليب 
قب��ل  م��ن  واملتخلف��ة 

تتغافل  وكي��ف  هؤالء..؟ 
للشخصيات  اإلس��اءة  عن 
والتش��هير  العام��ة 
وعناوينه��م  بأس��مائهم 
ف��ي  والطع��ن  الصريح��ة 
يتنافى  ما  كرامتهم..؟ وهذا 

القوان��ن  م��ع  ويتناق��ض 

واألنظم��ة والتعليمات وحرية 
َمن  والتعبير،ونتس��أل  ال��رأى 
من��ح ه��ؤالء "العش��وائين"  
"للتش��هير"  الس��لطة 
و"التنكي��ل"  و"الق��ذف" 

باآلخرين ؟
أين القوانن وأخاقيات املهنة 
واملعايي��ر املهنية والصحفية 
الت��ي تعتمده��ا النقاب��ة في 
تقييمه��ا وفي منحها إجازات 
ممارس��ة املهن��ة..؟ أي��ن جلن��ة 
االنضب��اط من ه��ؤالء، وكيف 
واللجن��ة  النقاب��ة  تواف��ق 
املهنية على تولي رئاسة حترير 
بعض ه��ذه الصحف من قبل 

"حارس" أمني !  
 آن األوان لنقاب��ة الصحفين 
إدارات  ملف��ات  ملراجع��ة 
التي  الصحاف��ة،  "دكاك��ن" 
يّدعي أصحابها أنهم يعملون 
حتت عباءة وحماية النقابة..!!

• ضوء
أذا ل��م تُكافح "اجل��راد" فإنه 

َسيأكل االخضر واليابس !

دكاكين.. الصحافة!

عاصم جهاد

تهنئة
عيد سعيد وأيام هانئة

مبناسبة العيد السعيد يسرين أن 
أتق�دم جلميع األصدق�اء بأعطر 
األمني�ات راجي�ًا أن يكون فاحتة 
للخ�ر والتقدم والصح�ة. متمنيًا 
ان تتحقق آماين الش�عب بجميع 
تس�ود  وان  وطوائف�ه،  فئات�ه 
وتع�زز  احلق�ة  الدميوقراطي�ة 
األمن  الوطنية ويس�ود  الوح�دة 

واالستقرار يف البالد جميعًا.

النائب املستقل مهدي احلافظ 

رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

صحيفة يومية سياسية مستقلة
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طريق الموت السريع

جمال جصاني

لم مير ذلك اليوم كما اعتدنا دائماً في طريق العودة الى 
منازلن��ا بعد نهاية الدوام الرس��مي، من خال املركبات 
اخلاص��ة بنقل موظفي الهيئة، والت��ي تنقلنا عبر خط 
محمد القاس��م )السريع( الى س��احة النهضة ومنها 
الى منطقة ش��ارع فلس��طن؛ عندما ظهر ومن Hمام 
الس��يارات املس��رعة واملوازية لنا ثاثة أشخاص )عرفنا 
الحق��اً أنه��ا مكونة م��ن األم وابنه��ا وابنته��ا التي لن 
تكمل الس��ابعة عش��ر من عمرها أبداً( حاول الس��ائق 
دفع س��يارته بعيدا عنهم لكن األقدار وقصر املس��افة 
وارتباك الضحية كانت جميعها قد رسمت قدراً حزيناً 
وموجع��اً. لم جت��د نفعاً مح��اوالت إس��عاف الضحية 
ونقلها الى مستش��فى الكندي إذ فارقت احلياة تاركة 
خلفه��ا كما الكثير من ش��باب هذا الوط��ن كل ماهو 

جميل وواعد من اآلمال واألحام.
بع��د ذلك عرفنا وم��ن خال العاملن في املستش��فى 
واملنتس��بن ملركز الش��رطة املعن��ي بذلك احل��ادث، أن 
املنطقة نفسها قد شهدت العديد من حوادث الدهس 
املميتة، والتي تس��تدعي من اجلهات املعنية وال س��يما 
إدارة امل��رور العام��ة اتخاذ تدابير فوري��ة، تضع حدا ملثل 
تلك احلوادث املأس��اوية، وهي تدابي��ر ال حتتاج الى جهود 
وتخصيص��ات كبيرة مث��ل )العناية بخطوط وجس��ور 
عب��ور املش��اة املنس��ية واملتهرئ��ة، وإصاح األس��يجة 
الفاصلة على جنبات ذلك الطريق السريع(. إن التقارير 
واملعطيات تش��ير الى أرقام كبيرة للخس��ائر البشرية 
واملادية في هذا اجملال. ووفقاً ملا صّرح به الناطق الرسمي 
ل��وزارة التخطيط الس��يد عب��د الزهرة الهن��داوي فأن 
)خطورة ح��وادث املرور تضاهي عمليات اإلرهاب احلالية( 
وهذا مؤشر واضح على اخللل والتقصير الشديدين في 
هذا امليدان، والذي يدعونا جميعاً كإعامين ومؤسسات 
حكومية وشعبية؛ الى توجيه االهتمام الازم ملثل هذه 
امللفات املنس��ية، ك��ي نقلص قليا م��ن جبهات املوت 

اجملاني املتربصة بنا جميعاً.
مث��ل هذه احل��وادث املؤمل��ة وغيرها الكثي��ر، تعيدنا الى 
أساس التحديات التي تواجهنا، واملتمحورة حول قيمة 
اإلنس��ان )حياته وحقوقه( والتي هزمنا فيها شر هزمية، 
زمن النظام املباد وبعده. لقد انحدرت قيمة الرأس��مال 
األثمن )اإلنس��ان( الذي أدركته األمم احلرة، الى احلضيض 
ف��ي مضاربنا املهووس��ة بهموم واهتمام��ات هجرتها 
ساالت بني آدم منذ زمن بعيد. لقد أصبح أمر االهتمام 
بش��ق الطرق وبن��اء املدن ومراك��ز التعلي��م واخلدمات 
بأنواعه��ا املتعاظمة؛ يش��كل ل��دى )أولي األم��ر( نوعاً 
من االهتمام��ات البطرانة، بعد أن اس��تردت مؤمياءات 
املاضي األغب��ر مفاتنها وحيويتها على حس��اب اآلمال 
والطموح��ات املش��روعة للعي��ش احلر واآلم��ن والكرمي. 
ال يحت��اج املتاب��ع ألحوالن��ا الكارثي��ة الى جه��د كبير 
كي يكتش��ف، حجم الب��ؤس والتخلف ال��ذي وصلت 
إليه ش��بكة مواصاتنا وطرقن��ا احمللية والدولية، والتي 
تفتقد ألبسط شروط الس��امة ومتطلباتها، ونادراً ما 
يصادف الس��ائق أو املس��افر على تلك الطرق ش��يئاً مما 
يطلق عليه باإلشارات الضوئية وعامات املرور، وال نريد 
أن نع��رج على اإلضاءة أو الكامرات واألجهزة التي ترصد 
احلرك��ة وما يج��ري على تضاريس��ها املرصع��ة باحلفر 
والطسات وغير ذلك من املفاجآت، كونها تعد جزءا من 
مكون��ات الرفاهية في وضعنا احلالي. م��ا يدخل عندنا 
ف��ي قائمة الرفاهية حتول من��ذ زمن بعيد في دول اجلوار 
الى مس��تلزمات أولية معززة بدوريات الرقابة وسيارات 
اإلسعاف اخملصصة لتقدمي العاجات الضرورية وبأسرع 
وقت ممكن وغير ذلك من اخلدمات التي س��تنتظر طوياً 

عند أسوار مضاربنا املنحوسة.  

ومضــة

كاريكاتري ـ  عاصم جهاد

جانب من اللقاء

المسرح الوطني يقّدم عروضًا سينمائية خالل عيد األضحى
"شنكال " صوت مسرحي احتجاجي لـ )3000( أيزيدية عراقية

لوس أنجليس  - رويترز:  
حطم فيديو أحدث أغنية للمغنية 
األميركية تيلور سويفت )لوك وات 
يو ميد مي دو( أرقاما قياسية على 
موقع يوتي��وب مس��جاً أكثر من 
43 مليون مش��اهدة في الساعات 
األول��ى عل��ى  والعش��رين  األرب��ع 

نشره.
وقال يوتيوب: إن هذا أكبر تدش��ن 
ألي فيديو عل��ى اإلطاق في تاريخ 
الرقم القياس��ي  املوقع متج��اوزا 
الك��وري  املغن��ي  حقق��ه  ال��ذي 
اجلنوبي تساي الذي حققت أغنيته 
)جنتلمان( 36 مليون مشاهدة في 

املدة الزمنية ذاتها.

وهناك سباق محموم بن املعجبن 
الترفيهي��ة  اإلع��ام  ووس��ائل 
لتفس��ير الفيدي��و ال��ذي تهاجم 
في��ه س��ويفت منتقديه��ا الذين 
هاجموه��ا على املس��توى املهني 
العشرة  األعوام  والش��خصي في 
األخي��رة. وعرض فيديو األغنية أول 
مرة خ��ال حفل توزي��ع جوائز )إم.

تي.ف��ي( للفيديوهات املوس��يقية 
يوم األحد املاضي.

ولم حتضر سويفت )27 عاماً( هذا 
احلفل وتغيب��ت عن حفات اجلوائز 
واألح��داث املهمة ف��ي 2017 بعد 
خاف��ات علنية مع املغن��ي كاني 
ويس��ت وزوجته كيم كارداش��يان 

واملغنية 
كيتي بيري.

يوتي��وب:  وق��ال 
متوس��ط  إن 

املش��اهدة  م��رات 
ف��ي الدقيق��ة خال 

األرب��ع  الس��اعات 
بلغ  األولى  والعش��رين 

30 ألف��ا، بينم��ا وص��ل 
املتوسط في الساعة إلى 

ثاث��ة ماين وبحل��ول يوم 
الثاثاء اول أمس جتاوز معدل 

املش��اهدة حاج��ز 53 ملي��ون 
مشاهدة.

أغنية " تيلور سويفت " الجديدة تحطم 
رقمًا قياسيًا للمشاهدة على يوتيوب

بيروت - وكاالت:
وقع الرئي��س اللبناني ميش��ال عون 
على قانون حماي��ة احليوانات والرفق 
بها وهو االول من نوعه في هذا البلد 
ويعد انتصارًا للجمعيات الناش��طة 
ف��ي هذا اجملال التي تش��ن حملة في 

هذا اإلطار منذ سنوات.
وكان البرمل��ان اللبنان��ي اق��ر القانون 
ف��ي 16 اغس��طس/آب احلالي ووقعه 
اول أم��س الثاث��اء الرئي��س اللبناني 
ميش��ال عون ف��ي القصر الرئاس��ي 
في بعبدا شرق بيروت بحضور ممثلن 
عن املنظم��ة غير احلكومية "انيمالز 

ليبانون".
وين��ص القانون على ش��روط امتاك 
احليوان��ات املنزلية، فض��اً عن قواعد 
تخ��ص حدائ��ق احليوانات واملنش��آت 
املعنية بها ويحظر امتاك احليوانات 

البرية واملهددة.
وقالت منظم��ة "انيمالز ليبانون" ان 
هذا القانون اتى ثمرة حملة مستمرة 

منذ ثماني سنوات.
واكد جايس��ن مير املدي��ر التنفيذي 
له��ذه املنظمة غي��ر احلكومية "انه 
يوم كبي��ر للبن��ان وانيمال��ز ليبانون 

وخصوصا للحيوانات".
واضاف "انه اجناز نفتخر به" موضًحا 
ان جمعيته ستس��هر عل��ى تطبيق 

القانون لتحسن حياة احليوانات.
وتنش��ط جتارة احليوانات الن��ادرة، وال 
س��يما الس��نوريات في لبن��ان حيث 
حتتج��ز ه��ذه احليوانات ف��ي اقفاص 
صغي��رة وترغ��م على املش��اركة في 

عروض سيرك او تكون ملكا ألثرياء.
املنزلية  ويس��اء معاملة احليوانات 

ايضاً م��ن كاب وقط��ط وارانب 
في كثير من االحيان في حدائق 

احليوانات ومن قبل افراد.
راني��ة صاغية احملامية  وقالت 
العاملة مع "انيمالز ليبانون"، 
"في املاضي عندما كنا نرصد 

انتهاكات لم يكن لدينا الس��ند 
القانوني الذي ميكننا ان نستند 

اليه".
هذا واقرت دول شرق اوسطية 
اخرى من بينه��ا تونس وقطر 
تشريعات مماثلة اال ان العبرة 

تبقى في التطبيق.
واك��د مي��ر "اح��كام هذا 

القان��ون بصرامة ال بل 
صرام��ة  أكث��ر 

تل��ك  م��ن 
املعتمدة في 

املنطقة".

لبنان يوّقع القانون األول من نوعه للرفق بالحيوان
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