
عنوان الجريدة: بغداد ـ الوزيرية / رقم االيداع في دار الكتب والوثائق ببغداد 777 لسنة 2004 / رقم االعتماد في نقابة الصحفيين العراقيين 301 / طبعت بمطابع دار الصباح الجديد للصحافة والنشر

Thu. 14 Dec. 2017 issue (3838) اخلميس 14 كانون األول 2017 العدد

ASSABAH ALJADEED

16 صفحة

صاحب االمتياز رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

يومية سياسية مستقلة
السنة الرابعة عشرة

assabahaljaded@yahoo.com
www.newsabah.com

alsabahaljaded@gmail.com

ملحق "       " 

بغداد - وعد الشمري:
أم��س  ال��وزراء،  مجل��س  أك��د 
االربع��اء، ع��ودة نص��ف النازحني 
الذي��ن هج��روا دياره��م بس��بب 
س��يطرة تنظيم داعش اإلرهابي 
على بعض احملافظات عام 2014، 
فيما أش��ار الى اس��تمرار اجلهود 
لتأمني عودة املزيد بالتنسيق مع 
اجملتمع الدولي، سيما وان املنهاج 
احلكومي يحتوي ضمناً ما ورد في 
بن��ود األمم املتح��دة اخلاصة برؤية 
مس��تقبل العراق الت��ي طرحت 

مؤخراً.
الرس��مي جمللس  املتح��دث  وقال 
ف��ي  احلديث��ي  س��عد  ال��وزراء 
تصريح إلى "الصباح اجلديد"، إن 
"بن��ود االمم املتح��دة موجودة في 
املنهاج احلكوم��ي، وضمن رؤيتنا 
السياس��ية، وكذل��ك تضمنتها 
التي  السياس��ي  ورقة االص��اح 
باتت جزءاً من منظومة العمل".

"مجل��س  أن  احلديث��ي  وأض��اف 
ال��وزراء اتخذ س��ابقاً العديد من 
الق��رارات الت��ي تع��د تنفي��ذاً ملا 
ورد ف��ي ورق��ة االمم املتح��دة"، وال 
يس��تبعد ان "يكون ما مت طرحه 
اممياً جاء بتنس��يق مش��ترك مع 

بغداد".
احل��دود  "تأم��ني  أن  إل��ى  وأش��ار 
بنحو ت��ام ال مين��ع حصول بعض 
التهديدات االمنية لكنها بنسبة 
قليلة قياساً باملدة املاضية، وبدا 
ذلك واضحاً من خال مش��اهدة 

نسبة أعمال العنف".
العمل  احلديثي "اس��تمرار  وأكد 
الق��وات  ب��أداء  االرتق��اء  عل��ى 
املس��لحة وايج��اد بيئ��ة ط��اردة 
لارهاب ف��ي املناط��ق التي كان 
يس��يطر عليها تنظي��م داعش، 
وق��د حققنا نتائج متقدمة على 

هذا الصعيد".
أما بخصوص ملف النازحني الذي 
رك��زت عليه الورق��ة االممية، أفاد 
احلديثي ب��أن "احلكومة العراقية 
جنحت في اعادة نصف اعدادهم 

إلى ديارهم لغاية االن".
املتحدث باسم احلكومة  وأضاف 
أن "مل��ف اع��ادة الذي��ن ترك��وا 
بيوته��م بس��بب وج��ود تنظيم 
اح��داث  بع��د  االرهاب��ي  داع��ش 
م��ن  يع��ّد   ،2014 ع��ام  حزي��ران 
اساس��يات عمل احلكومة خال 

املرحلة املقبلة".
تتمة ص3

فيما يتسق المنهاج الحكومي ومطالبات األمم المتحدة

مجلس الوزراء: مليونان ونصف المليون
 من النازحين عادوا إلى ديارهم

نازحون بأنتظار عودتهم الى ديارهم

تركة داعش .. مواد كيمياوية
3والغام موقوتة القتناص الضحايا قرار ترامب حول القدس يصفع فرص 

2الوثوق بالواليات المتحدة كوسيط نزيه

بغداد ـ الصباح الجديد:
اجتم��ع رئي��س اجلمهوري��ة، فؤاد 
معص��وم، أمس االربع��اء، بنائبيه، 
نوري املالكي، واياد عاوي وغاب عن 
االجتماع نائبه، اسامة النجيفي، 
فيما خ��رج االجتماع بعدة قرارات، 
متث��ل احده��ا باج��راء ح��وار فوري 
ب��ني احلكوم��ة االحتادي��ة وإقلي��م 

كردستان.
وذكر بي��ان ملكتب معصوم، تلقت 

"الصباح اجلديد" نس��خة منه، ان 
"رئي��س اجلمهورية، فؤاد معصوم، 
اجتم��ع في قصر الس��ام ببغداد 
صباح أم��س األربعاء، م��ع نائبيه، 
نوري املالكي، واي��اد عاوي، وبحث 
السياسية  املستجدات  االجتماع 
واألمنية في الباد فضا عن ملف 
االنتخابات املقبل��ة وموازنة العام 
املقبل واألوضاع في كركوك وطوز 
خرمات��و" ، واض��اف ان "االجتماع 

الذي غاب عنه اس��امة النجيفي 
ش��دد على ض��رورة ب��ذل قصارى 
اجلهود حلل كافة املشاكل الراهنة 
ب��ني احلكومة االحتادي��ة وحكومة 
إقليم كردستان ومبا يعمق الوحدة 
النظام  الوطنية ويعزز مكاس��ب 
االحت��ادي، فضا عن  الدميقراط��ي 
ضمان احلقوق واحلريات الدستورية 
لكافة املواطنني وتوفير املقتضيات 

احلياتية الضرورية لهم".

واش��ار الى ان "اللقاء بحث ملف 
النازح��ني وس��بل توفي��ر اخلدمات 
له��م والعمل عل��ى إعادتهم إلى 
مناطقهم احملررة فضاً عن خطط 

اعمار تلك املناطق".
واوض��ح ان "االجتماع صدرت عنه 
الق��رارات التالية: )الدعوة إلى بدء 
حوار فوري ب��ني احلكومة االحتادية 

وحكومة إقليم كردستان
تتمة ص3

رئاسة الجمهورية تدعو إلجراء االنتخابات 
بموعدها والبدء بحوار فوري بين بغداد وأربيل

وكاالت ـ الصباح الجديد:
ناش��دت تركيا ام��س األربعاء، في 
افتتاح القمة االستثنائية الطارئة 
ملنظمة التعاون اإلسامي، العالم 
الش��رقية  بالق��دس  االعت��راف 

عاصمة لدولة فلسطينية.
وقال وزي��ر اخلارجية التركي مولود 
جاوي��ش أوغلو في اجتم��اع لوزراء 
األعضاء مبنظمة  ال��دول  خارجية 
ب��دء  قب��ل  اإلس��امي  التع��اون 
االجتم��اع الكام��ل للقم��ة: "أوال 
يج��ب أن تعت��رف جمي��ع ال��دول 
األخ��رى بالدول��ة الفلس��طينية. 
علينا أن نكافح جميعنا من أجل 

حتقيق ذلك".
وتاب��ع: "يج��ب أن نش��جع الدول 
بدول��ة  االعت��راف  عل��ى  األخ��رى 
أس��اس  عل��ى  فلس��طينية 
ح��دود 1967 عاصمته��ا الق��دس 

الشرقية".
وعق��د االجتم��اع قب��ل س��اعات 
م��ن انعق��اد قم��ة طارئ��ة لقادة 

دول املنظم��ة بدعوة م��ن الرئيس 
الترك��ي رجب طي��ب اردوغان أحد 
ابرز منتقدي قرار نظيره االميركي 
دونال��د ترامب االعت��راف بالقدس 
عاصمة الس��رائيل ف��ي االيربعاء 

الش��هر  الس��ادس م��ن  املاض��ي 
احلالي.

واضاف  تش��اوش اوغلو "ال يس��ع 
ازاء  صامت��ني  البق��اء  املس��لمني 
هذا القرار ال��ذي اتخذته الواليات 

املتحدة وهو باطل والغ".
واث��ار اعت��راف الرئي��س االميركي 
دونال��د ترام��ب االس��بوع املاضي 
بالقدس عاصمة الس��رائيل ادانة 
في كل انحاء العال��م وتظاهرات 

غاضبة في العديد من دول الشرق 
االوسط.

ويأمل اردوغان الذي يتولى الرئاسة 
الدوري��ة للمنظمة توحيد العالم 
االسامي وراء نهجه املتشدد ازاء 

قرار واشنطن.
لكن املهمة تبدو صعبة فالعالم 
االس��امي يعاني من انقس��امات 
عميقة كم��ا ان العدي��د من دول 
املنطقة وفي مقدمتها السعودية 
تس��عى الى اقام��ة عاقات جيدة 
مع ادارة ترامب على خلفية العداء 

املشترك اليران.
ويب��دو ان الق��ادة االت��راك يدركون 
متام��ا تل��ك االنقس��امات، اذ قال 
تش��اوش اوغلو أمس االول الثاثاء 
اثن��اء التحضير ال��ى القمة "لقد 
الحظن��ا ردود فعل متواضعة جدا 
من بعض دول املنطقة "، مضيفا 
ان "بعض الدول العربية تخش��ى 

حتدي واشنطن ".
تفصيالت ص6

تركيا تطالب بدولة فلسطينية عاصمتها القدس
ردا على قرار ترامب بنقل السفارة األميركية الى القدس

تقرير

تقريـر

بغداد - الصباح الجديد:
أكدت اللجنة املالي��ة في مجلس 
الن��واب ، يوم أم��س األربعاء ، بأنها 
تواجه صعوبات كبيرة وقعت على 
عاتقها بعد احالة مشروع موازنة 
العام املقب��ل 2018 من قبل هيئة 

رئاس��ة اجملل��س إليه��ا، مل��ا حتتويه 
م��ن إش��كاليات كبيرة بالنس��بة 
السياس��ية  الكت��ل  اغل��ب  إل��ى 
واحملافظ��ات العراقية بصورة عامة 
، فيما كش��فت عن وج��ود أغراض 

سياسية للحؤول دون متريرها.

وعد عض��و اللجنة املالية النيابية 
جب��ار العبادي يوم، أم��س األربعاء، 
إرسال مشروع قانون موازنة العام 
2018 إلى اللجنة بغير الدستوري.

وق��ال العب��ادي في حدي��ث خاص 
‘‘الصب��اح اجلدي��د‘‘ إن  لصحيف��ة 

"إحالة املوازن��ة إلى اللجنة املالية 
والتفاوض مع احلكومة يعد إجراءاً 
غير قانوني وغير دستوري واللجنة 
املالية غير مقتنعة به وس��تواجه 

صعوبات ومشكات في عملها".
وأض��اف أن "اللجن��ة املالي��ة غير 

معني��ة بالتفاوض م��ع احلكومة"، 
مبين��اً ان��ه "كان األج��در أن تأخذ 
املوازنة مس��ارين، إما أن تقرأ قراءة 
أول��ى لتأخذ مس��ارها القانوني أو 
أن تكون هن��اك مخاطبات للجنة 

املالية مع احلكومة".

إج��راء  ميك��ن  "ال  ان��ه  وأوض��ح 
املفاوض��ات ب��ني اللجن��ة املالي��ة 
واحلكوم��ة وكان يج��ب التف��اوض 
بني رؤساء الكتل واحلكومة بوجود 

هيئة رئاسة البرملان"
تتمة ص3

اعتراضات الكتل السياسية تعّقد دراسة موازنة 2018 
مع الحديث عن أغراض سياسية تحول دون تمريرها

وزير اخلارجية التركي مولود جاويش أوغلو

بغداد ـ الصباح الجديد:
من��ذ  العراقي��ة  الس��وق  تعان��ي 
س��نوات من غ��زو امل��واد الغذائية 
املس��توردة و منه��ا عل��ى األخص 
الفواك��ه واخلض��ر نتيج��ة تراجع 
اإلنتاج احمللي للعديد من املزروعات، 
فقل��ة األراضي الصاحل��ة للزراعة 
وانخفاض مناس��يب املياه، إضافة 
ال��ى هج��رة الفاح��ني ال��ى املدن 

بس��بب تدن��ي مداخيله��م م��ن 
احملاصيل الزراعي��ة، أدت مجتمعة 
الى تردي الواقع الزراعي في العراق 
وفاقمت��ه بع��د ع��ام 2003، اال ان 
الس��نوات األخيرة شهدت حتسناً 
ف��ي انت��اج العديد م��ن احملاصيل 
بعد اط��اق حملة املبادرة الزراعية 
التي تبنتها وزارة الزراعة بالتعاون 

والتنسيق مع وزارات أخرى. 

وق��د أك��د الوكي��ل الفني ل��وزارة 
الزراع��ة الدكت��ور مه��دي ضم��د 
القيسي امس االربعاء وجود طاقة 
إنتاجي��ة كامل��ة م��ن محاصي��ل 
اخلض��ر والتمور لتغطي��ة احتياج 
الس��وق احمللي��ة ومنع االس��تيراد، 
وإيق��اف عملي��ة إغ��راق الس��وق 

باملنتجات األجنبية .
تتمة ص3

بغداد ـ الصباح الجديد:
الورش��ة  أعم��ال  اختتم��ت 
إعم��ار  ملؤمت��ر  التحضيري��ة 
أم��س  الكوي��ت،  الع��راق ف��ي 
األربعاء، واشاد احلاضرون بالدور 
الواض����ح للحكوم�ة  واجلهد 
العراقي�ة وجديتها في تخطي 

احلالي��ة بكل وس��يلة  االزم��ة 
ممكنة.

وقال��ت األمان��ة العامة جمللس 
الوزراء في بيان تلقت " الصباح 
اجلديد" نس��خة منه، "بحضور 
دول��ي وعربي ملفت، ش��هدت 
الكويت��ي  الصن��دوق  قاع��ة 

للتنمي��ة االقتصادي��ة العربية 
تتوي��ج اعمال يوم��ي 12/7-6 / 
2017 للورش��ة اخلتامية ضمن 
حتضيرات املؤمت��ر الدولي املؤمل 
عق��ده ف��ي ش��باط 2018 في 

الكويت".
تتمة ص3

دعت الى إيقاف استيرادها

بعد سنوات.. تأمين حاجة السوق
المحلية من الخضر والتمور 

الورشة التحضيرية لمؤتمر إعمار وتنمية 
العراق في الكويت..تنهي أعمالها

بغداد ـ الصباح الجديد:
اكد رئي��س مجلس ال��وزراء، حيدر 
العبادي، خال كلمة له على هامش 
مؤمت��ر باري��س للمناخ، ان الفس��اد 
اهم اس��باب دخ��ول االره��اب الى 
العراق ، فيما قال إن "البيش��مركة 
قاتلت الى جانب اجلي��ش العراقي، 
ب��ني  يف��ّرق  ان  اراد  م��ن  وهنال��ك 
العراقي من  البيش��مركة واجليش 

خال االستفتاء ومقاتلة اجليش".
اإلعام��ي  للمكت��ب  بي��ان  وذك��ر 
لرئاس��ة الوزراء ع��ن العبادي قوله، 
ان"العراق اليوم ق��د تغّير، والعالم 

اصبح يأتي اليه، وحددنا مس��اعدة 
اجملتم��ع الدول��ي لنا عندم��ا قاتلنا 
داعش مبجموعة امور ولم نوسعها 
ول��م يقات��ل عل��ى االرض العراقية 
غير العراقي��ني، وطلبنا من اجملتمع 
الدولي دعماً استخبارياً ولوجستياً 
وقد حتقق ذلك وقد ملسنا من خال 
لقاءاتنا مع قادة العالم االستعداد 
لدع��م الع��راق حتى ف��ي محاربة 
االره��اب اس��تخباريا، الن االره��اب 
يه��دد دوالً اخرى وعلينا التعاون في 

هذا اجملال".
تتمة ص3

بغداد  ـ الصباح الجديد:
أوع��زت قي��ادة عملي��ات البصرة، 
قواته��ا  ال��ى  األربع��اء،  ام��س 
مثيري  الق��وة ض��د  باس��تعمال 
النزاعات العشائرية في احملافظة.

وقال قائد عمليات البصرة الفريق 
الركن جميل الشمري في تصريح 
لوس��ائل اإلع��ام واطلعت عليه 
"الصباح اجلديد" إن "فوج املغاوير 
التابع للقيادة قام بتأديب كل من 
بالنزاع العش��ائري ليلة  تس��بب 
الثاثاء املاضي"، مؤكدا ان "النزاع 
اس��فر عن حرق محال جتارية ودور 

سكنية".
وأك��د "لق��د اوعزن��ا ال��ى قواتنا 
باس��تعمال القوة ضد من يحاول 
النزاع��ات العش��ائرية في  إث��ارة 

احملافظة".
وأض��اف ان "النزاع الذي اس��تمر 
ملدة س��اعة في الثاث��اء املاضي، 
كان��ت س��ببه لعب��ة ك��رة قدم 
ف��ي ناحي��ة الهارث��ة "، مبينا "مت 
اعتقال اثنني وثاثني مش��تبها به 
وضب��ط س��يارتني باإلضاف��ة الى 
ب��ني خفيفة  أس��لحة متنوع��ة 

ومتوسطة".

بغداد ـ الصباح الجديد:
وزارة  باس��م  املتح��دث  كش��ف 
"البنتاغون"  األميركي��ة  الدف��اع 
إيري��ك باهون، أم��س االربعاء، عن 
تلقي القوات االميركية في العراق 

تهديدات من جماعات مسلحة.
وقال باهون ف��ي تصريح صحافي 
ان  اجلدي��د"،  "الصب��اح  تابعت��ه 
"قواتنا في العراق تلقت تهديدات 
من مجاميع مس��لحة"، مش��يرا 
ال��ى ان "واش��نطن ق��ادرة عل��ى 

الدفاع عن نفسها".
وأض��اف باه��ون ان "تركيزنا يبقى 

على استمرار هزمية داعش".
وعن س��وريا، قال باهون إن "نظام 

بش��ار األس��د مذن��ب بانتهاكات 
ض��د الش��عب الس��وري، وأن هذا 
يق��وِّض عملية إيج��اد حل للنزاع 
هناك"، الفتا ال��ى "اننا لدينا حق 
الدفاع عن النفس، وس��ندافع عن 

أنفسنا".
وهن��أت الوالي��ات املتح��دة، ف��ي 
10 كان��ون االول احلالي، الش��عب 
العراقي وقواته املسلحة مبناسبة 
التحري��ر الكامل جلمي��ع األراضي 
العراقي��ة من س��يطرة "داعش"، 
وفيم��ا أعلنت موقفها جتاه بغداد 
بعد ه��ذه املرحلة، أكدت التزامها 
لتحقي��ق  املس��اعدة  بتق��دمي 

االستقرار في املناطق احملررة.

العبادي : الفساد أهم أسباب 
دخول اإلرهاب إلى العراق

تأديب مثيري النزاعات 
العشائرية باستعمال "القوة"

القّوات األميركية في العراق تتلقى 
تهديدات من "مجاميع مسلحة"

السليمانية ـ عباس كاريزي:
في مس��عى جدي��د منه��ا لترتيب 
سياس��اتها  ومراجع��ة  أوراقه��ا 
الس��ابقة، تس��عى حركة التغيير 
لانس��حاب بش��كل رس��مي م��ن 
حكومة اإلقليم، والعودة الى خانة 
املعارضة، بعد االنتقادات الشديدة 
الت��ي وجهت له��ا واالخف��اق الذي 
مني��ت به ام��ام جماهيره��ا، عقب 
فش��ل مش��اركتها ف��ي حكوم��ة 
االقلي��م ع��ام 2013، وفق��ا التفاق 

سياس��ي م��ع احل��زب الدميقراطي 
مس��عود  بزعام��ة  الكردس��تاني 

بارزاني. 
س��كرتير اجملل��س الوطن��ي حلركة 
التغيير جمال محمد اكد في احدث 
تصريح له، أن عل��ى حركة التغيير 
مراجعة سياس��اتها والبدء مبرحلة 
جدي��دة، تنس��جم م��ع متطلبات 

املرحلة ونبض اجلماهير والشارع.  
واوضح محمد أن االجتماع املرتقب 
للحرك��ة  الوطن��ي  للمجل��س 

بع��ض  س��يقرر  املقب��ل  الس��بت 
لدراس��ة  واملقترح��ات،  القضاي��ا 
واالقتصادية  السياس��ية  الكوارث 
خلفته��ا  الت��ي  واالجتماعي��ة 
الكردستاني،  للش��عب  الس��لطة 
الوطني  االحت��اد  الس��يما س��لطة 
واحل��زب الدميقراط��ي، مؤك��دا أنها 

أكبر من نكسة عام 1975. 
انه��م ف��ي حرك��ة  ق��ال  محم��د 
التغيير بذلوا من��ذ البداية، جهودا 
الكارثية  األوض��اع  ملعاجلة  مضنية 

التي يعاني منها إقليم كردس��تان، 
بياناتهم،  ف��ي  برغ��م مطالباتهم 
ومقترحاتهم، بتأجيل إجراء عملية 
االس��تفتاء، ألن الوضع السياس��ي 
لم يكن مناس��با، لكن لم تستمع 
الس��لطة إليهم، »إل��ى أن خلقت 
هذه الكارثة للشعب الكردستاني 
املناط��ق  م��ن   51% وخس��ارة 
الكردس��تانية الواقعة خارج إقليم 

كردستان.
تفصيالت ص2

حركة التغيير تدرس االنسحاب من العملية
السياسية والعودة إلى خانة المعارضة

فسحة النور
التي تغذي الروح

في حوار مع الكاتب المسرحي العراقي علي عبد النبي الزيدي

»رائحة حرب« تنافس على جائزة »القاسمي« ألفضل عمل عربي 2017



جايك واالس*

ش��ّكل إعالن الرئيس األميرك��ي دونالد 
ترام��ب في الس��ادس من كان��ون األول/

ديس��مبر، ال��ذي اعت��رف في��ه بالقدس 
عاصم��ة إلس��رائيل وب��دء عملية نقل 
الس��فارة األميركية إلى املدينة، تغييراً 
مفاجئاً وعميقاً في السياسة األميركية 
املطّبق��ة من��ذ أك��د بعي��د واملرتبطة 
بقضية رئيس��ة حتتّل موض��ع قلب في 
الن��زاع اإلسرائيلي-الفلس��طيني. وقد 
اّتخ��ذ الرئي��س ق��راره عل��ى الرغم من 
التحذي��رات القوية الت��ي أطلقها قادة 
عرب وأوروبيون، والتحفظات التي أبداها 

البعض داخل إدارته حول تداعياته .
الفلس��طينيني  فع��ل  ردود  ج��اءت 
الفصائ��ل  فدع��ت  وغاضب��ة،  حانق��ة 
وتس��اءل  التظاهر،  إلى  الفلس��طينية 
دور  أي  ع��ن  عب��اس  الرئي��س محم��ود 
مس��تقبلي للوالي��ات املتح��دة في دفع 
عجلة السالم في الشرق األوسط. وفي 
ضوء هذه التطورات، هل ثمة أي طريقة 
ميكن أن يس��تمر فيها السعي من أجل 
حتقيق الس��الم في الش��رق األوسط، أو 
م��ا أطلق عليه ترامب اس��م »الصفقة 
النهائية«؟ لألس��ف، األرج��ح أن اجلواب 
ال، عل��ى األقل ليس في ظل إدارة ترامب. 
فقد أّدت هذه اخلطوة املتهورة إلى إحلاق 
ض��رر بال��غ مبوق��ع الرئيس في أوس��اط 
الفلس��طينيني، وم��ن غي��ر احملتم��ل أن 
يقتنعوا اآلن بأن يثقوا به كوسيط نزيه 
في املفاوضات مع إس��رائيل. مع ذلك، ملّا 
يتبدد الصراع اإلسرائيلي-الفلسطيني، 

إذ اليزال الطرفان يسعيان إلى االعتراف 
والسالم، وهما هدفان الميكن أن يتحققا 
إال من خالل التوصل إل��ى حّل تفاوضي 
نهائي لنزاعهما. ليس من السابق ألوانه 
البدء بالتفكير في كيفية الوصول إلى 

تلك النقطة .
قضية القدس هي »إحدى املسائل األكثر 
خالفية« التي يتجنّبها السياسيون عاّدًة 
اإلسرائيلي-الفلسطيني.  الس��الم  في 
السابقني  األميركيني  الرؤس��اء  وجميع 
من��ذ عه��د ه��اري تروم��ان، تعاملوا مع 
األمر بحكمة وجتّنبوا املساس بها. هذه 
القضي��ة بالغ��ة الصعوب��ة والتعقيد، 
الوطني��ة  بالهوي��ات  التتعّل��ق  ألنه��ا 
للجانبني وحسب بل أيضاً باحلساسيات 
الديني��ة للديان��ات التوحيدي��ة الثالث. 
وق��د أعرب��ت احلكوم��ات اإلس��رائيلية 
والفلس��طينية املتعاقبة ع��ن مواقف 
صارمة ومتضاربة بش��أن هذه القضية. 
تُعتب��ر  اإلس��رائيليني،  إل��ى  بالنس��بة 
القدس )داخل حدودها البلدية املوّسعة( 
العاصم��ة املّوحدة واألبدّية إلس��رائيل. 
الفلس��طينيني، السالم  إلى  وبالنسبة 
م��ن دون دول��ة فلس��طينية عاصمتها 
األهمية  وبس��بب  الش��رقية.  الق��دس 
الدينية التي حتتلها املدينة، يُعرب الرأي 
العام من كال اجلانبني بشكل متزايد عن 
عدم اس��تعداده للمس��اومة. مع ذلك، 
الميكن إنهاء الصراع إال إذا متت املصاحلة 
بني املوقفني غي��ر املتوافقني. وقد بقيت 
الراع��ي  بوصفه��ا  املتح��دة،  الوالي��ات 
الرئيسي جلهود السالم على مدى عقود 
عديدة، متمس��كة حت��ى اآلن باملوقف 
القائ��ل إن قضي��ة الق��دس ال ميك��ن أن 

ّل إال من خالل املفاوضات اإلسرائيلية  حتحٌ
الفلسطينية .

يض��ع إع��الن ترام��ب الوالي��ات املتحدة 
بش��كل واضح في الصف اإلس��رائيلي 
في هذه القضية األكثر إثارة لالنقسام، 
ول��م يق��ّدم س��وى القلي��ل للتخفيف 
من وطأة الضربة على الفلس��طينيني. 
صحيح أن الرئيس قال أيضاً إن الواليات 
املتح��دة التتخ��ذ موقفاً م��ن أي قضايا 
تتعّل��ق بالوض��ع النهائي، مب��ا في ذلك 
حدود األراضي اإلس��رائيلية فى القدس، 
وإنه أم��ر يُت��رك للطرفني حلّل��ه، بيد أن 

اعترافه الرسمي باملصالح اإلسرائيلية 
ف��ي القدس، ل��م يقابل��ه أي حديث عن 
املصال��ح أو الطموحات الفلس��طينية 

في املدينة.
ب��ّرر الرئيس قراره قائ��الً إن كل ما فعله 
ه��و االعت��راف بواق��ع يعرف��ه اجلمي��ع: 
فاحلكوم��ة اإلس��رائيلية موج��ودة في 
القدس الغربية، واملسؤولون األميركيون 
وغيره��م يعق��دون لق��اءات العمل مع 
نظرائهم اإلس��رائيليني هناك. لكن هذا 
التبرير يغفل جوهر املسألة؛ إذ أن إعالن 
ترام��ب يعّبر فعلي��اً عن تبّني��ه موقفاً 

ميكن اختزاله بعبارة: »ما أملكه هو لي، 
أما م��ا متلكه أنت فهو قابل للتفاوض«. 
وهك��ذا، يت��م القبول على نح��و مّطرد 
بالوقائع امليدانية التي تفرضها إسرائيل 
– في القدس والضفة الغربية – تتقّلص 
تدريجي��اً آف��اق التف��اوض للتوّصل إلى 
تسوية حتظى بقبول اجلانبني، ويتضاءل 
الداف��ع ل��دى احلكوم��ات اإلس��رائيلية 
للجل��وس بحس��ن ني��ة عل��ى طاول��ة 
املفاوضات مع الفلس��طينيني، مادامت 
قادرة على نيل مبتغاها بش��كٍل أحادي 

بدعم من الواليات املتحدة.

الوضع القائم راهناً منحازحٌ إلى إسرائيل، 
وبالتالي يرى العديد من اإلسرائيليني أنه 
مامن حاجة في ظل ه��ذه الظروف إلى 
تقدمي تن��ازالت كبيرة لتحقيق الس��الم 
مع الفلسطينيني. لكن الشيء يضمن 
ب��أن تواص��ل إس��رائيل التنّع��م ألج��ل 
غير مس��ّمى باالزدهار واألم��ن الراهنني، 
فيما يُح��رَم ماليني الفلس��طينيني من 
ترامب  حقوقهم السياس��ية. فإع��الن 
ح��ول الق��دس، ال��ذي ي��رى الكثير من 
الفلس��طينيني أنه يُطف��ئ بارقة األمل 
األخيرة بتحقيق السالم عبر املفاوضات، 
قد يعّجل مجيء يوٍم اليعود فيه الوضع 

القائم مناسباً ومريحاً إلسرائيل.
نظ��راً إل��ى ردود الفعل الس��لبية حيال 
إعالن ترامب في أوساط الفلسطينيني 
وداعميه��م، بات من الصعب جّداً تصّور 
املس��ار احملتمل ألي خطة سالم تضعها 
اإلدارة الراهنة. ويتساءل الفلسطينيون 
عن حّق كي��ف ميكن للوالي��ات املتحدة 
أن تك��ون وس��يطاً ع��ادالً ف��ي عملي��ة 
الس��الم، بعد انحيازها إلس��رائيل حول 
املس��ألة األكث��ر حساس��ية، حتى قبل 
إط��الق املفاوض��ات، كم��ا يس��تنتجون 
إنصات��اً  املتح��دة  الوالي��ات  أن  أيض��اً 
اإلس��رائيلية  السياس��ية  لالعتب��ارات 
منها حلساسيات الفلسطينيني. وفيما 
س��تبحث القي��ادة الفلس��طينية عن 
س��بل احتواء الضرر احلاصل والتمّسك 
ببصيص أمل للمفاوضات، س��تتحّمل 
وزر ضغوط ش��عبية هائلة حتى التبدو 

أنها »تخّلت« عن القدس.
ما ال��ذي ميكن أن يُعيد الفلس��طينيني 
إلى طاولة املفاوضات مستقبالً؟ اجلواب 

البديه��ي ه��و أن يص��در بي��ان أميركي 
موازٍ يعترف بالقدس الش��رقية عاصمًة 
للدول��ة الفلس��طينية العتيدة. ما من 
خط��وة أخرى ق��ادرة واقعي��اً على منح 
الفلس��طينيني الغطاء ال��الزم للعودة 
إلى كنف مفاوضات مع إس��رائيل حول 
الوض��ع النهائي. لقد انتهجت روس��يا 
ه��ذه املقارب��ة املوازية في وقٍت س��ابق 
م��ن هذا الع��ام حني اعترف��ت بالقدس 
الغربية عاصمًة إلس��رائيل، ُمعربًة في 
الوقت نفسه عن دعمها لطرح القدس 
الشرقية عاصمًة للدولة الفلسطينية 

العتيدة.
لكن هذه صيغة التستسيغها احلكومة 
اإلسرائيلية، ألنها تعني فعلياً تقسيم 
القدس. ويُرّجح أنه لهذا السبب حتديداً 
لم يت��نَّ ترام��ب املقاربة الروس��ية في 
إعالنه، وم��ن املس��تبعد أن يتبّناها في 
املس��تقبل. ل��ذا يب��دو أن مهمة املضي 
قدماً بهذه املس��ألة سُتلقى على عاتق 
إدارة أميركي��ة أخ��رى؛ لك��ن س��يتعنّي 
عليها أوالً البّت بقضية القدس املعّقدة 
بسبب س��لوك إدارة ترامب املتهّور الذي 
أحدث قطيعة مع السياسة األميركية 
السابقة. وبانتظار ذلك، اليسعنا سوى 
األمل بأاّل تتفاقم األوضاع بشكٍل يُطبق 
نهائي��اً على ماتبقى م��ن اآلمال القامتة 

أصالً حول حتقيق السالم.

* ينشر هذا املقال بالتفاق مع مؤسسة 
كارنيغي للسالم الدولي ٢٠١٤   

لقراءة النص األصلي٬ تبع الرابط التالي: 
http://carnegieendowment.

org/sada
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السليمانية ـ عباس كاريزي:

في مس��عى جدي��د منه��ا لترتيب 
سياس��اتها  ومراجع��ة  أوراقه��ا 
الس��ابقة، تس��عى حرك��ة التغيير 
لالنس��حاب بش��كل رس��مي م��ن 
حكومة اإلقلي��م، والعودة الى خانة 
املعارضة، بعد االنتقادات الش��ديدة 
التي وجهت لها واالخفاق الذي منيت 
ب��ه ام��ام جماهيره��ا، عقب فش��ل 
مش��اركتها ف��ي حكوم��ة االقليم 
ع��ام 2013، وفق��ا التفاق سياس��ي 
مع احلزب الدميقراطي الكردس��تاني 

بزعامة مسعود بارزاني. 
س��كرتير اجملل��س الوطن��ي حلرك��ة 
التغيير جمال محمد اكد في احدث 
تصري��ح له، أن على حرك��ة التغيير 
والبدء مبرحلة  مراجعة سياس��اتها 
جدي��دة، تنس��جم م��ع متطلب��ات 

املرحلة ونبض اجلماهير والشارع.  
واوضح محم��د أن االجتماع املرتقب 
السبت  للحركة  الوطني  للمجلس 
القضاي��ا  بع��ض  س��يقرر  املقب��ل 
الك��وارث  لدراس��ة  واملقترح��ات، 
السياسية واالقتصادية واالجتماعية 
الت��ي خلفتها الس��لطة للش��عب 
الكردستاني، السيما سلطة االحتاد 
الوطني واحل��زب الدميقراطي، مؤكدا 

أنها أكبر من نكسة عام 1975. 
حرك��ة  ف��ي  انه��م  ق��ال  محم��د 
التغيي��ر بذلوا من��ذ البداية، جهودا 
مضني��ة ملعاجلة األوض��اع الكارثية 
التي يعاني منها إقليم كردس��تان، 
برغ��م مطالباته��م ف��ي بياناتهم، 
ومقترحاته��م، بتأجيل إجراء عملية 
االس��تفتاء، ألن الوضع السياس��ي 
لم يكن مناس��با، لكن لم تس��تمع 
الس��لطة إليه��م، »إل��ى أن خلقت 
هذه الكارثة للش��عب الكردستاني 
املناط��ق  م��ن   51% وخس��ارة 
الواقعة خارج إقليم  الكردس��تانية 

كردستان.
وقال سكرتير اجمللس الوطني حلركة 
التغيير »يجب ان تقرر حركة التغيير 
ف��ي اجتماع اجملل��س الوطني املقبل 
بج��رأة »االنس��حاب م��ن حكوم��ة 
االقلي��م، وتعل��ن العودة ال��ى خانة 
املعارض��ة«، لتبدأ مرحلة جديدة من 

النضال السياسي. 
بدوره اكد القيادي في حركة التغيير 
العراق��ي  الن��واب  مجل��س  عض��و 
هوشيار عبد اهلل، ان بقاء او انسحاب 

حركة التغيير ف��ي احلكومة احلالية 
لالقليم، كان مث��ار جدل بني قيادات 
وم��الكات احلرك��ة، منذ الي��وم االول 
ملش��اركتها ف��ي حكوم��ة االقليم، 
مبيناً ان الوقت قد حان لالنس��حاب 
من هذه احلكومة، عقب االنتهاكات 
املس��تمرة لها للش��رعية والفشل 
والفساد الذي منيت به على الصعد 

كافة.
واضاف عبد اهلل في حديث للصباح 
اجلدي��د، ان اجلي��ل اجلدي��د والقيادات 
الش��ابة داخل احلرك��ة كانوا يدعون 
ال��ى االنس��حاب م��ن احلكومة منذ 
اللحظة االولى لطرد وزرائها ورئيس 
البرمل��ان من اربيل، »اال انه كان هناك 
رأي مخال��ف يدعو ال��ى بقاء احلركة 
رمزيا ضمن حكوم��ة االقليم برغم 
ابع��اد وزرائه��ا، لعدم افس��اح اجملال 
مللء الفراغ ف��ي احلقائب التي كانت 
تعود للحرك��ة في الكابينة الثامنة 

حلكومة االقليم«.
وتوق��ع عب��د اهلل ان يتخ��ذ اجتماع 
ال��ذي  للحرك��ة  الوطن��ي  اجملل��س 
ق��راراً  القب��ل،  الس��بت  س��ينعقد 
جريئاً يعي��د للتغيير هيبتها، بإعالن 
حكوم��ة  م��ن  احلرك��ة  انس��حاب 
صف��وف  ال��ى  وعودته��ا  االقلي��م 
املعارضة، وقيادة الش��ارع من جديد، 
ضد السياس��ات الفاشلة حلكومة 
االقليم التي يهيم��ن عليها احلزبان 
احلاكمان )الدميقراطي الكردس��تاني 

واالحتاد الوطني(.    
وحول مدى جت��اوب االطراف احلاكمة 
م��ع مقترح��ات حرك��ة التغيير حلل 
حكومة االقليم، اش��ار عبد اهلل، ان 
مطالب��ة احلركة بحل هذه احلكومة 
قوب��ل بالرف��ض نظ��را الن احلكومة 
ت��دار من قبل ش��خصني من عائلتي 
بارزان��ي وطالبان��ي، وه��ي حكوم��ة 
فاش��لة ينبغي ان حتل ليحل محلها 

حكوم��ة جديدة، مؤك��دا ان احلركة 
س��تلجأ بعد اعالن انس��حابها من 
حكومة االقليم الى حتريك الش��ارع 
واس��تعمال كافة الوس��ائل املدنية 
الواق��ع  تغيي��ر  به��دف  حملاربته��م 
السياس��ي امل��زري وانه��اء االحتكار 
والهيمنة الشخصية واحلزبية على 

مؤسسات االقليم.
واردف عب��د اهلل »سنس��تعمل كل 
الس��بل املتاح��ة ونتج��اوز اخلطوط 
احلمر الزاحة احلكوم��ة احلالية، التي 
اك��د انها فاقدة لش��رعية الش��ارع 
والش��عب الك��ردي على حد س��واء 
وليس مبقدورها ان تقدم اي ش��يء«، 
مضيفاً ان احلكوم��ة احلالية الميكن 
لها ان متثل االقليم او تدير مفاوضات 

جديدة مع بغداد.
وح��ذر عبد اهلل من وج��ود مخطط 
م��ن قب��ل احلزب��ني احلاكم��ني ف��ي 
نش��طاء  الس��تهداف  االقلي��م، 

فصله��م  عب��ر  احلرك��ة  وم��الكات 
من مؤسس��ات ومفاص��ل حكومة 
انصاره��ا وطردهم  وابعاد  االقلي��م، 
م��ن دوائر حكومة االقلي��م، وحتديدا 
في وزارة البيش��مركة، بحجة اعادة 
تنظيم وترتيب اع��داد املوظفني في 

الوزارات.        
وح��ول اخلالفات داخ��ل احلركة حيال 
العديد م��ن القضاي��ا اجلوهرية في 
االقلي��م، وموق��ف التغيي��ر منه��ا، 
اوضح هوشيار عبد اهلل ان اخلالفات 
داخل احلركة بني اجليلني والعقليتني 
لي��س خالف��ا عل��ى املناف��ع احلزبية 
والش��خصية، الن احلرك��ة ال متتلك 
ومصال��ح  ش��ركات  اس��تثمارات 
مالية، وامنا اخلالف يكمن في اختالف 
وجهات النظر حول االداء السياسي 
له��ذه احلرك��ة، وموقفها م��ن متادي 
الس��لطات في االقليم، وان حس��م 
قرار انس��حاب احلركة م��ن حكومة 

االقلي��م س��يوحد الكلم��ة داخ��ل 
احلرك��ة وينهي ج��زءا كبيرا من تلك 

اخلالفات. 
ب��دوره ق��ال عضو اجملل��س العام في 
حرك��ة التغيي��ر صال��ح زازلي��ي، ان 
احلركة قدمت مطالبها ومقترحاتها 
لوفد حكوم��ة االقليم الذي زار مقر 
احلركة مؤخرا، فضالً عن انها قدمت 
تل��ك املقترح��ات للق��وى واالطراف 
كاف��ة،  الكردس��تانية  السياس��ية 
مضيفاً ان تل��ك املقترحات تتضمن 
خارطة طريق لعبور املرحلة الراهنة 
والتحضير الجراء االنتخابات املقبلة، 
مؤك��دا ان احلركة امهل��ت حكومة 
االقليم لغاية نهاية الش��هر اجلاري 
وان ام��ام حكومة االقلي��م 15 يوماً 
لل��رد عل��ى تل��ك الورق��ة وبخالف��ه 
سيكون للتغيير رد عملي فاعل ولن 
تبقى س��اكتة مكتوف��ة االيدي الى 

االبد.

حركة التغيير تدرس االنسحاب من العملية
السياسية والعودة إلى خانة المعارضة

أمهلت حكومة اإلقليم 15 يومًا للرد على مطالبها 

إعالن النصر واالستعراض الذي جرى يوم 2017/12/9 
بع��د اكمال حترير االراضي العراقي��ة والقضاء على 
داعش وانه��اء اخلرافة الداعش��ية توجب تكرمي كل 
من اس��هم في حتقيق النصر ال سيما وان القوانني 
توجب تكرميهم ذل��ك ان تكرمي التضحي��ة والفداء 
واالستش��هاد م��ن االحكام ال��واردة ف��ي القوانني 
العراقي��ة وه��ذا ما هو موج��ود في قان��ون اخلدمة 
والتقاعد العس��كري رقم )٣( لس��نة ٢٠١٠ وقانون 
خدمة وتقاعد قوى االمن الداخلي رقم )١٨( لس��نة 

٢٠١١ وحتى القوانني االخرى.
 وم��ن ان��واع التكرميات ال��واردة ف��ي القانونني منح 
رتب��ة اعل��ى ومنح الق��دم والتكرمي امل��ادي والتكرمي  
املعن��وي  البل يجب ان ميتد التك��رمي ليس ماورد في 
هذه القوان��ني وغيرها فقط وامنا ميتد الى ما مخول 
لرئيس الوزراء بوصفه القائد العام للقوات املسلحة 
واملسؤول التنفيذي املباش��ر عن السياسة العامة 

للدولة كما هو وارد في املادة )٧٨( من الدستور.
 كذلك فان االمر يدخل في اختصاص مجلس الوزراء 
ومجلس النواب باعداد مشروع قانون يتولى مجلس 
الوزراء اعداده وارساله الى البرملان او ان البرملان يبادر 
باع��داد مقترح قانون باالتفاق مع احلكومة مبنحهم 
امتي��ازات تليق بتضحياتهم وجهادهم وذودهم عن 
الوط��ن ومقابل م��ا حتملوه اذ ان ع��دم مطالبتهم 
بذلك ال يعني ان نكون أش��حة بخالء جتاههم وهم 
حقق��وا ما عج��زت عنه حت��ى ال��دول الكبرى ضد 
االرهاب وكل ما مينح لهم قليل اذ ال ميكن مقارنة ما 
قاموا به باهل رفحاء وبعض السجناءالسياس��يني 
الذين يتقاضون الرواتب التي تزيد على املليون كحد 
ادنى ولهم التوظيف والدراس��ة والعالج والس��فر 
واالرض والذي نقترحه منح املش��اركني في التحرير 
امتيازات من مت توقيفه او س��جنه نفس��ها لسنة 

ويوم والذي يتقاضى االمتيازات املذكورة وغيرها.
 اذ م��ن قات��ل ملدة تزيد على الس��نة يج��ب ان مينح 
امتيازات املوقوف السياس��ي لهذه املدة نفسها اي 
س��جني سياسي ملدة تزيد على الس��نة فاملقاتلون 
يس��تاهلون هذه االمتيازات ويس��تحقونها وبغض 
النظر عن صفتهم س��واء أكانوا من العس��كريني 
او مكافحة االرهاب او ش��رطة او حش��د شعبي او 
قوى امنية اخرى او متطوعني او ابناء عشائر وجلميع 
من اسهم من دون متييز او تفريق وبصرف النظر عن 
شكل املس��اهمة في التحرير او في االقل منحهم 
نصف امتيازات السجني السياسي ممن كان سجنه 
او توقيفه ملدة س��تة اش��هر ويوم فهذا اقل القليل 
م��ن التكرمي يصدر من الش��عب واجملتمع واحلكومة 
ومجلس النواب لهم مع مالحظة معاملة ش��هيد 
التحرير معاملة ش��هيد النظام الس��ابق نفسها 
من حيث امتيازات عيالة ونرجو س��رعة االستجابة 

لهذه الطلبات املشروعة وامللحة والضرورية .

القانون يوجب تكريم 
من شارك في التحرير

قرار ترامب حول القدس يصفع فرص الوثوق بالواليات المتحدة كوسيط نزيه
تقـرير

حركة التغيير

هوشيار عبد اهلل: 
الجيل الجديد 
والقيادات الشابة 
داخل الحركة 
كانوا يدعون الى 
االنسحاب من 
الحكومة منذ 
اللحظة االولى 
لطرد وزرائها 
ورئيس البرلمان من 
اربيل
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طارق حرب

بغداد ـ الصباح الجديد:
وج��ه زعي��م التي��ار الص��دري مقتدى 
الص��در، أم��س االربع��اء، برف��ع دع��وى 
قضائية على كل من يثبت اساءته الى 
»آل الصدر«، فيما توع��د باتخاذ تدابير 

اخرى ضدهم.
وق��ال الصدر في بيان تلق��ت »الصباح 
اجلدي��د«، نس��خة من��ه »انطالق��ا من 

املس��ؤولية العقائدي��ة والديني��ة ب��ل 
والوطني��ة يج��ب علي لزام��ا التصدي 
وبصورة ش��ديدة )ألصح��اب القضية( 
الذين كانوا وما زالوا يس��يئون الينا آل 
الصدر ابا عن جد كما يعبرون بادعائهم 
االمامة لن��ا او العصم��ة او ادعاء امور 
ليس��ت لنا وما كانت لنا على االطالق، 
اال ان مثل ه��ؤالء لم ينفع بهم اللعنة 

واصدار البيانات واالستفتاءات ضدهم 
فه��م يؤولون الكالم حس��ب اهوائهم 
عقائده��م  وحس��ب  وش��هواتهم 
املنحرفة والعياذ باهلل وال يسمعون اال 
لظاهر كالمنا على االطالق على الرغم 

مما قلنا واصدرنا بحقهم«.
واضاف »صار لزاما علينا العمل بصورة 
مختلفة اش��د من الس��ابق وذلك من 

خ��الل تش��كيل جلن��ة اس��تقصاء عن 
اسمائهم وعناوينهم ابتداء مبحافظة 
العم��ارة«، مش��يرا ال��ى ان »اللجن��ة 
مكون��ة من ممث��ل عن املكت��ب اخلاص، 
وممثل عن املكتب العام، وممثل عن سرايا 
الس��الم، وممثل ع��ن احلنان��ة، وممثل عن 
الس��لك االمني اخل��اص بن��ا )احلماية(، 

وحاكم الزاملي«.

وتاب��ع الص��در »يج��ب تش��كيل جلنة 
قانوني��ة م��ن احملام��ني والقض��اة مم��ن 
يتصفون باخلبرة والنزاهة بالعمل على 
رف��ع دع��وى قضائية رس��مية ضد كل 
من تثبت ضدهم الدعوى وبالتنس��يق 
معنا مباشرة ثم احالتهم الى اجلهات 
اخملتص��ة للعمل على محاس��بتهم«، 
متوعدا ب�«اتخاذ تدابير اخرى ضدهم ان 

لم ينفع ذلك، سنعلن عنها الحقا«.
او  جه��ات  »هن��اك  ان  الص��در  واك��د 
اشخاص هم ضمن )اصحاب القضية( 
اال انه��م يدع��ون ع��دم االنتم��اء لن��ا 
كمؤسس��ة )نور الس��ماء( وغيرها ممن 
يدع��ون االتص��ال باالم��ام او انهم من 
اصح��اب الباط��ن او غير ذل��ك«، الفتا 
ال��ى ان »ه��ؤالء ملزم��ون بالتخلي عن 

ذل��ك الفكر املنحرف م��ع كتابة تعهد 
او كتاب��ة بي��ان خط��ي معلن��ني في��ه 
عدم االنتم��اء لنا، واال فنح��ن ملزمون 

بالتعامل معهم كما سبق«.
يذك��ر ان زعيم التي��ار الصدري مقتدى 
الص��در دع��ا ف��ي وق��ت س��ابق، إل��ى 
تصفية خط ال الصدر ممن ليس��وا أهال 

لالنتماء.

الصدر يوّجه بمقاضاة من يسيئون لـ«آل الصدر« ويتوعد باتخاذ تدابير اخرى

ترامب



بغداد – انفجار عبوة 
ذك��ر مص��در امن��ي ف��ي الش��رطة 
العراقي��ة ام��س االربع��اء بأن س��تة 
عب��وة  بانفج��ار  اصيب��وا  اش��خاص 
ناس��فة جن��وب ش��رقي العاصم��ة 

بغداد.
ال��ذي طل��ب ع��دم  املص��در   وق��ال 
الكشف عن اسمه ان "عبوة ناسفة 
بالق��رب مقه��ى  كان��ت موضوع��ة 
ش��عبي مبنطقة جس��ر ديالى القدمي 
انفجرت، مس��اء يوم الثالثاء ما اسفر 
عن اصابة س��تة اش��خاص بجروح"، 
مضيفا ان "القوة نقلت املصابني الى 

مستشفى قريب".

ديالى – ضربة جوية 
اعلن قائد عمليات دجلة الفريق الركن 
مزهر العزاوي امس االربعاء، عن تدمير 

مضافت��ني لتنظيم "داعش" في تالل 
حمرين شمال شرق محافظة ديالى.

إن  الع��زاوي   الرك��ن  الفري��ق  وق��ال 
"طي��ران اجليش نفذ، فج��ر يوم امس 
عملية نوعي��ة في عمق تالل حمرين، 
)65 كم شمال ش��رق بعقوبة(، وجنح 
من تدمير مضافتني وسيارتني ودراجة 
ناري��ة باالضافة ال��ى 25 برميل مملوء 
بالس��لحة واالعت��دة واملتفج��رات" ، 
مضيفا ان "املضافتني كانت تشكالن 
موقع مهم خلاليا داعش ومت رصدهما 
من خالل معلومات استخبارية حددت 

بدقة موقعهما .

كركوك – عملية امنية 
قائ��د عملي��ات محافظ��ة  كش��ف 
كرك��وك الل��واء علي فاض��ل عمران 
امس األربعاء، عن مقتل إرهابيني اثنني 

واعتقال ثالث شمال غربي احملافظة.

وقال قائد عمليات احملافظة إن "قوات 
أمنية مشتركة نفذت عملية أمنية 
عل��ى طري��ق قض��اء الدب��س الرابط 
بقض��اء احلويج��ة، )45 ك��م ش��مال 
غربي كركوك(، ملس��ح املناطق بحثا 
ع��ن عصابات داع��ش، مما أس��فر عن 
مقتل إرهابيني اثن��ني واعتقال ثالث" 
، مضيف��ا أن "العملي��ة تأت��ي ضمن 
جهود بسط األمن ومالحقة الهاربني 

من عصابات داعش".

صالح الدين – عملية دهم 
اكد مصدر في مديرية االستخبارات 
العس��كرية ام��س االربع��اء اعتقال 
"ارهابي" بعملية دهم شمالي صالح 

الدين.
وقال املصدر إن مديرية االس��تخبارات 
قي��ادة  اس��تخبارات   - العس��كرية 
عمليات صالح الدين وضمن منهجها 

النائم��ة  اخلالي��ا  وتعق��ب  مبالحق��ة 
وما تبق��ى من فلول داع��ش االرهابي 
ومبعلومات دقيقة ومتابعة مستمرة 
وبكمني محكم متكن��ت من القبض 
عل��ى اح��د االرهابي��ني في س��يطرة 
االقواس عند مدخل تكريت الشمالي 
مبحافظ��ة صالح الدي��ن ، مضيفا أن 
املعتقل "هو م��ن املطلوبني للقضاء 
مبوجب مذكرة قبض على وفق احكام 

املادة ١/٤ ارهاب".

الديوانية – اعتقال ارهابي 
كش��ف مص��در امن��ي ف��ي مديرية 
االس��تخبارات ومكافحة االرهاب في 
الديواني��ة امس األربع��اء، عن اعتقال 
منفذي تفجير س��احة بيع املواش��ي 
في احملافظ��ة، داعية املواطنني القامة 

دعوى قضائية ضد املتهمني.
وقال املصدر الذي رفض الكشف عن 

اسمه إن "مفارز مديرية االستخبارات 
ومكافح��ة اإلره��اب ف��ي الديواني��ة 
وبالتنس��يق م��ع اس��تخبارات باب��ل 
متكنت م��ن القبض على ش��خصني 
من سكنة ناحية جبلة في محافظة 
باب��ل، اعترف��ا ف��ي أثن��اء التحقي��ق 
بتنفيذهم جرمية اس��تهداف ساحة 
املواشي في احملافظة من خالل تفجير 
عجلت��ني مفخختني ن��وع كيا وذهب 
ضحيت��ه العش��رات م��ن الش��هداء 

واجلرحى".

كربالء – اعتقال مطلوبني 
اكد مصدر امني في قسم مكافحة 
اج��رام  كربالء امس االربعاء عن متكن 
مفارزهم  من القاء القبض على عدد 
من املتهمني واملطلوبني للقضاء على 

وفق مواد قانونية وجنائية مختلفة.
وب��ني املص��در االمن��ي ال��ذي رف��ض 

الكشف عن اسمه ان مفارز  املكاتب 
والش��عب التابع��ة له املنتش��رة في 
عم��وم احملافظة  الق��ت القبض على 
19 متهما بقضايا تنوعت بني جرائم 
واالجت��ار  بالقت��ل  والش��روع  القت��ل 
احمل��ررات  وتزوي��ر  والس��رقة  بالبش��ر 
الرس��مية فضال عن جرائ��م تعاطي 

وجتارة  اخملدرات،

ذي قار – سطو مسلح 
أعلن مصدر امني في مديرية شرطة 
ذي قار امس االربعاء عن إلقاء القبض 
على س��ائق دراج��ة نارية )س��توتة ( 
، مته��م بس��طو مس��لح لس��رقته 
محال جتاريا وس��ط مدين��ة الناصرية 

وضبطت بحوزته املواد املسروقة.
وذك��ر املص��در االمن��ي ال��ذي رف��ض 
الكشف عن اسمه ان " احدى دوريات 
ش��رطة النج��دة متكن��ت م��ن إلقاء 

القبض على املتهم بعد نصب كمني 
مفاجئ في احد الشوارع على خلفية 
ورود معلوم��ات س��ريعة عن عمليات 
السطو املسلح التي كان يقوم بها . 

البصرة – نزاع مسلح 
افاد مصدر أمني في شرطة محافظة 
البص��رة ام��س االربع��اء أن اطالق نار 
حص��ل ف��ي منطق��ة تق��ع ش��مال 
احملافظة، جراء اندالع نزاع مسلح بني 

أفراد من عشيرتني.
وق��ال املص��در الذي رفض الكش��ف 
عن اس��مه إن "نزاعاً مس��لحاً اندلع 
ب��ني أفراد من عش��يرتني في منطقة 
املشان الواقعة ضمن ناحية الهارثة"، 
مبين��اً أن "الن��زاع تخلل��ه اط��الق نار 
باألس��لحة اخلفيف��ة" ، الفت��ا الى أن 
"الق��وات األمنية على وش��ك الدخل 

لفض النزاع". 

انفجار عبوة بمنطقة جسر ديالى شرقي بغداد * الطيران يدمر مضافتين ارهابيتين في تالل حمرين 
مقتل إرهابيين واعتقال ثالث غربي كركوك * اندالع نزاع عشائري مسلح بالهارثة جنوبي البصرة

3 شؤون عراقية

بغداد ـ الصباح الجديد:
دعا رئيس التحالف الوطني السيد عمار احلكيم 
إل��ى مواجهة حال��ة اإلحباط وانع��دام الثقة بني 

احلكومة واجلمهور.
ونق��ل بي��ان ملكتب��ه تلق��ت "الصب��اح اجلدي��د" 
نسخة منه عن السيد عمار احلكيم القول خالل 
استقباله عدداً من القياداِت الشبابية في جانِب 
الرصاف��ة أنَّ " االنتص��اراِت التي حققه��ا العراُق 
عس��كرياً على داعِش واجتماعياً بتراجِع اخلطاب 
الطائفي وعلى مستوى الس��يادِة بخروِج العراق 
م��ن حتت البنِد الس��ابع من ميث��اِق األمُم املتحدة، 
��ا حتققْت بالتضحياِت التي قدمها أبناُء العراق  إنَّ

بكلِّ مكوناتهم".
وشدد على " ضرورِة احلفاظ على هذِه االنتصارات 
ألنَّه��ا ج��اءْت بال��دِم والدم��وِع واأليت��اِم واألرامل 
واألُمه��اِت الثكال��ى" ، كم��ا أك��د الس��يد عمار 
احلكيم على أنَّ "املرحلَة املقبلة مرحلُة الش��باب 

الواعي املؤهل والقادر على حتمِل املسؤولية".
واش��ار إلى " ض��رورِة متكني الش��باب وإعطائهم 
األدوار"، داعيا إلى مواجهِة حالة اإلحباط وانعدام 
الثق��ة بني احلكوم��ِة واجلمهور، وأهمي��ة مغادرة 
التعميم الس��لبي فهناك الكثيُر من النجاحاِت 
التي تستحُق اإلشادَة والوقوف عندها واعتمادها 

كتجربٍة ناجحٍة في ظلِّ واقٍع صعٍب ومعقد".

بغداد ـ الصباح الجديد:
اك��د عضو اللجن��ة القانوني��ة النيابية، س��ليم 
ش��وقي، أمس االربع��اء، ان "التصوي��ت على مترير 
مش��روع قان��ون انتخاب��ات مجال��س احملافظ��ات 
واالقضي�ة سيسبق�ه اجتماع مغلق لقادة الكتل 

السياسية، بعد اتفاق ممثلي مكونات كركوك".
وقال ش��وقي، في تصريح صحفي، ان "مفوضية 
االنتخاب��ات طلبت من مجلس الن��واب التصويت 
عل��ى القان��ون قب��ل ال� 20 م��ن الش��هر اجلاري"، 
مش��يرا الى ان "هذا التأخير س��يؤثر س��لباً على 
موع��د االنتخابات منتصف ش��هر آي��ار من العام 

املقبل"، وفق ما نقلته وكالة "نينا" لألنباء.
واضاف، ان "الس��ياقات الدس��تورية متنع مجلس 
النواب من التصويت على القوانني خالل اجللسات 
االس��تثنائية كونها مخصصة فقط للنقاشات 
والتصوي��ت على قان��ون االنتخاب��ات، بعد االتفاق 
عليه، سيكون خالل الس��نة التشريعية األخيرة 

اي مطلع العام املقبل".
واوضح ان "اخلالف االخي��ر املتبقي يتعلق باملادتني 
52-37 اللت��ني تخصان محافظ��ة كركوك، والتي 
ل��م يتفق ممثليه��ا على ايجاد حل بع��د وان اخليار 
احلكوم��ي هو األقرب للتطبي��ق وقد نفضله على 

املقترحات االخرى".

الحكيم يدعو الى
 عادة الثقة بين 

الحكومة والجمهور

اجتماع لتمرير قانون 
االنتخابات المحلية

الملف األمني

مجلس الوزراء: مليونان ونصف 
املليون من النازحني عادوا الى ديارهم

ولفت إلى ان "هذا املوضوع يأتي بالتزامن 
مع التزام احلكومة في اجراء االنتخابات 
في موعدها وتوفير بيئة تنافس��ية بني 
املرشحني، وايجاد التخصيصات املالية 

الكافية لذلك".
"االحص��اءات  أن  احلديث��ي  وأوض��ح 
الرس��مية املتوف��رة لدينا تفي��د بعودة 
مليون��ني ونصف مليون ن��ازح، واجلهود 
مس��تمرة الع��ادة املزيد خ��الل الفترة 
املقبل��ة بالتنس��يق م��ع اجله��ات ذات 

العالقة".
ورأى أن "استمرار العمليات العسكرية 
كان��ت عام��الً معوق��اً لعملي��ة اعادة 
النازح��ني بالنظر لقصر امل��دة الزمنية 
لتحري��ر آخر امل��دن العراقي��ة وهي راوة 

الشهر املاضي".
ويواص��ل احلديث��ي  أن "عملي��ة اع��ادة 
النازحني بدأت قبل اقل من عامني برغم 
واالمنية  واملالية  االقتصادي��ة  الظروف 
وق��رب املع��ارك م��ن مناط��ق النازحني 
وض��رورة تأم��ني دياره��م م��ن اخمللفات 
احلربي��ة والعبوات الناس��فة واخلدمات 
االساسية، واحلاجة إلى سقف عاٍل من 

االنفاق".
وأكمل احلديثي بالقول إن "احلكومة لن 
تت��وج بالنصر إال بع��ودة آمنة وطوعية 

للنازحني وتوفير اخلدمات االسياس��ية 
لهم، وهناك جهد دول��ي يتمثل بعقد 
مؤمتر لهذه الشريحة في دولة الكويت 

في شباط املقبل".
م��ن جانب��ه، ذكر عض��و جلن��ة حقوق 
االنسان النيابية عبد الرحيم الشمري 
ف��ي تصري��ح إل��ى "الصب��اح اجلديد"، 
م��ن  العدي��د  حقق��ت  "احلكوم��ة  أن 
االمن��ي  الصعي��د  عل��ى  النجاح��ات 

واالقتصادي والسياسي".
وأض��اف الش��مري ان "موض��وع عودة 
النازح��ني يعد من صلب اولويات عملنا 
للمدة املاضية، ونأم��ل إلى عودة املزيد 
منهم بالتنس��يق مع جمي��ع املعنيني 

بذلك".

اعتراضات الكتل السياسية تعقد 
دراسة موازنة 2018 

، الفت��ا ال��ى ان "املوازن��ة ل��م تخض��ع 
للنقاش املفصل داخل اللجنة املالية إال 
أن هناك بعض املالحظات الش��خصية 
من قبل أعض��اء اللجنة حول اإليرادات 

والنفقات وغيرها".
وأك��د أن "اجتماع احلكومة مع اللجنة 
املالية يفترض بعد دراس��ة بنود املوازنة 
بنح��و صحي��ح ، مش��يراً إل��ى انه" ال 
ميكن املطالب��ة باالجتماع مع احلكومة 
لعدم وج��ود رغبة حقيقية لدى الكتل 
ف��ي مترير املوازنة" ، كاش��فا في الوقت 

نفس��ه ، عن وج��ود أغراض سياس��ية 
لدى البعض بعدم متريرها"

ودع��ت اللجنة املالي��ة أعضاء مجلس 
الن��واب بتزويده��ا مبقترحاتهم بش��أن 
مش��روع قان��ون املوازنة العام��ة لعام 
2018 في مدة أقصاها يومني ليتسنى 
عل��ى  وعرضه��ا  مناقش��تها  للجن��ة 

السيد رئيس مجلس الوزراء.
وتوقع عضو اللجنة القانونية النيابية 
س��ليم ش��وقي أم��س األربع��اء ، مترير 
مش��روع قانون املوازن��ة االحتادية لعام 
2018 في ش��هر كانون الثاني أو ش��هر 

شباط املقبلني.
وقال شوقي لصحيفة ‘‘الصباح اجلديد‘‘ 
إن "هناك مش��كالت كبي��رة تواجهها 
املوازنة منها عدم تضمني مستحقات 
احملافظ��ات املنتج��ة للنفط اخلمس��ة 
دوالرات وال��� %50 من املناف��ذ احلدودية 

ومن ضمنها البصرة خاصة ".
وأضاف أن "األمر اآلخ��ر يتعلق مبطالب 
ممثلي املكون السني بشأن مخصصات 
األعمار والنازحني إضافة إلى املشكالت 
م��ع املك��ون الك��ردي اخلاصة بنس��بة 

اإلقليم في املوازنة".
وأوضح أن " املشكالت صعبة وسيواجه 
البرملان حتديات كثيرة وسجاالت خاصة 
مع قرب االنتخابات لكن بالنهاية ال بد 
م��ن مترير املوازنة في بداية العام املقبل 

أو الشهر الذي يليه".

اللجن��ة  م��ن جهته��ا قال��ت عض��و 
القانوني��ة النيابية ، ابتس��ام الهاللي ، 
أم��س األربعاء ، إن هن��اك انخفاضا في 
االس��تقطاعات م��ن روات��ب املوظفني 
بنح��و كبير ف��ي موازنة الع��ام املقبل 

. 2018
وقال��ت الهالل��ي لصحيف��ة ‘‘الصباح 
املقب��ل  الع��ام  "موازن��ة  ان  اجلدي��د‘‘ 
ستشهد تخفيضا في االستقطاعات 
م��ن روات��ب املوظف��ني وما أش��يع عن 
زيادتها إل��ى %5 من الراتب غير صحيح 
إطالقا"، موضحة ان "االس��تقطاعات 
كان توجه للحشد الشعبي والنازحني 
أما اليوم فمعظ��م النازحني عادوا إلى 
مناطقه��م واحلش��د أصبح��ت لدي��ه 

موازنة خاصة".
النيابي��ة  املالي��ة  اللجن��ة  وكش��فت 
ف��ي وقت س��ابق ، أن املوازن��ة االحتادية 
لع��ام 2018 بلغ��ت 108 ترليونات دينار 
كنفق��ات عام��ة، مبين��ة أن اإلي��رادات 

بلغت 85 ترليون دينار.

رئاسة اجلمهورية تدعو الجراء 
االنتخابات مبوعدها والبدء بحوار 

فوري بني بغداد واربيل
على أن يكون برعاية رئاسة اجلمهورية 
والدع��م الفن��ي لألمم املتح��دة ويهدف 
إل��ى إح��الل العالق��ات الطبيعية بني 
اجلانبني على أس��اس الدستور وقرارات 

احملكمة االحتادية، الدع��وة إلى اجتماع 
الرئاس��ات الثالث وق��ادة وممثلي الكتل 
السياس��ية والس��لطة القضائية في 
اق��رب وق��ت لبح��ث إص��دار القوان��ني 
االنتخابي��ة وإج��راء انتخاب��ات مجلس 
الن��واب وانتخابات مجال��س احملافظات 

في موعدها الدستوري(".

العبادي : الفساد أهم أسباب دخول 
اإلرهاب إلى العراق

اس��باب  "اه��م  ان  العب��ادي،  واض��اف 
دخول االرهاب الى العراق هو الفس��اد، 
ومحاربته جزء اساس��ي وحيوي إلعادة 
اإلعم��ار واالس��تقرار، ف��اذا كان هنالك 
اإلعم��ار  يتحق��ق  ان  الميك��ن  فس��اد 

واالستقرار في البلد".
 واوض��ح، ان "الع��راق طّه��ر ارضه من 
اإلعم��ار  باجت��اه  ونتح��رك  االرهابي��ني، 
واالهتم��ام بالبيئة التي اهملت لعقود 
من الزمن بسبب احلروب وهنالك توّجه 
دول��ي لدعم الع��راق، ونحن نس��تفيد 
من اجواء اللق��اءات الدولية خللق بيئة 
جاذب��ة لالس��تثمار ولدع��م االقتصاد 
وإعم��ار البالد، ومبادرات دعم العراق قد 

بدأت اآلن".
وتاب��ع رئيس ال��وزراء، ان "البيش��مركة 
قاتلت الى جانب اجليش العراقي وبقية 
قواتن��ا ف��ي حترير املوص��ل، وهنالك من 
اراد ان يف��ّرق بني البيش��مرَكة واجليش 

العراقي من خالل االس��تفتاء ومقاتلة 
اجليش، لكننا قلنا إن البيش��مركة هي 
جزء م��ن العراقي��ني وينبغ��ي التعاون 
العراقي��ون متس��اوون ف��ي  و  معه��ا، 
احلق��وق والواجب��ات بغ��ض النظر عن 
الدين او القومية، وهذه الرسالة مهمة 

وقد رسخناها في العراق".
كما اش��ار ال��ى ان "الع��راق ميثل قصة 
جناح في القضاء عل��ى االرهاب، وعلينا 
احلف��اظ على هذا االجن��از واحلفاظ على 
وحدة العراق، وما طرح في مؤمتر باريس 
للمن��اخ ه��و أن العراق ميك��ن ان يكون 
صورة مش��رقة للبل��دان التي تعرضت 

لالرهاب وكيف نهضت من جديد".

بعد سنوات.. تأمني حاجة السوق 
احمللية من اخلضر والتمور 

وأضاف وكيل الوزارة ان وزارة الزراعة لم 
تقم مبنح إجازة استيراد او توصية مبنح 
إج��ازة ألغلب محاصيل اخلضر والتمور، 
وان احملاصيل املتوفرة في السوق دخلت 
بطرق غير قانوني��ة ، مبينا انه من غير 
املنصف منح إجازة االس��تيراد مع توفر 
املنتج احملل��ي، وان هن��اك عملية إغراق 
باملنتج��ات  احمللي��ة  للس��وق  متعم��د 
االجنبي��ة مما اثر س��لبا عل��ى إنتاجية 

احملاصيل احمللية.
ودعا القيس��ي القطاع اخل��اص الى ان 
يأخ��ذ دوره في االس��تثمار في القطاع 

الزراعي واالس��تفادة م��ن الفائض في 
ومنه��ا  الزراعي��ة  احملاصي��ل  إنتاجي��ة 
محصول الطماطة في إنتاج املعجون، 
والتمور في إنتاج مش��تقاتها املعلبة، 
مم��ا ينعكس إيجابا على م��ردود الفالح 
والسوق احمللي ودعم االقتصادي الوطني، 
إضاف��ة ال��ى إنش��اء املصان��ع اخلاصة 
لتصني��ع منظومات الري احلديثة منها 
الري بال��رش والري بالتنقي��ط لتقليل 
اس��تهالك املياه والتخلص من ملوحة 

التربة .

الورشة التحضيرية ملؤمتر اعمار 
وتنمية العراق في الكويت..تنهي 

اعمالها
وأضاف��ت أن "املؤمت��ر الدول��ي إلع��ادة 
اعم��ار العراق وتنمية الع��راق لفترة ما 
بعد داعش يأتي ثم��رة للتعاون العربي 
والدولي في حتمل املسؤولية املشتركة 
جتاه الشعب العراقي الذي دفع باإلرهاب 
وحرر أراضيه تباعا ليس��تعيد مكانته 

بني الدول اقتصاديا وتنمويا".
وأكدت األمانة، "ش��هد يوم��ا التهيئة 
للورش��ة اخلتامية عددا من النقاشات 
اجل��ادة ح��ول الس��ياقات البروتوكولية 
واخلطوات التنظيمية خاصة ما يتعلق 
بجوان��ب إدارة األم��وال جله��ود إع��ادة 
االس��تقرار وإع��ادة االعم��ار والف��رص 

االستثمارية".

تتمات ص1

متابعة الصباح الجديد:
س��ّلطت صحيفة "نيويورك تاميز" 
األمريكي��ة الض��وء عل��ى كيفية 
حص��ول تنظي��م "داع��ش" عل��ى 
أس��لحته، كاش��فًة عن تفاصيل 
تظهر اعتماده على أساليب بارعة 

تؤكد مدى وحشية التنظيم.
الق��وات  أن  إل��ى  التقري��ر  يش��ير 
العراقي��ة، عث��رت عل��ى 3 قذائف 
صاروخي��ة "آر ب��ي جي��ه"، حتت��وي 
رؤوسها على مادة كيماوية تشبه 
خردل الكبريت، وهو سالح كيماوي 
محظور، يتس��بب في ح��رق جلود 
الضحاي��ا ومهاجم��ة أجهزته��م 

التنفسية.
ويقول سليمان بالك، وهو مسؤول 
ع��ن حتلي��ل األس��لحة ف��ي وزارة 
اخلارجي��ة األمريكية، إن مس��توى 
إنت��اج أس��لحة التنظي��م "لم نر 
مثيالً ل��ه مطلقاً" ل��دى أية قوات 

غير رسمية.
وتشير الصحيفة إلى أن التنظيم 
ابتكر طرق خادعة، منها أن مقاتليه 
وقب��ل طردهم من مدين��ة الرمادي 
العراقية، دفنوا ش��حنة متفجرات 
ضخم��ة أس��فل مجموع��ة م��ن 
املنازل وأوصلوها بشبكة الكهرباء 
في أح��د املباني، وحني عادت إحدى 
لَت املولد الكهربائي،  العائالت وشغَّ
انفجر املنزل ولقوا حتفهم جميعا، 
وفقاً لس��نور توفيق، مدير عمليات 
الشعبية  املس��اعدات  مؤسس��ة 
النرويجي��ة في العراق، املس��ؤولة 
ع��ن إزال��ة األس��لحة البدائية من 
املناطق التي رحل تنظيم "داعش" 

عنها.
وأش��ار كريغ ماكين��الي، وهو مدير 
عملي��ات ل��دى منظم��ة نرويجية 
إلزال��ة األلغام، إلى العث��ور على 4 
سخانات مهملة، ومولد كهربائي، 
بالقرب م��ن مدين��ة املوصل، وهي 
أجهزة مفي��دة للمدنيني النازحني 
واملقاتل��ني على حد س��واء، لكنها 
كان��ت معبأة مبتفج��رات مخفية، 
أن  مبج��رد  بانفجاره��ا  تس��مح 
يقترب منها أي ش��خص أو يحاول 

حتريكها.
وه��و  باراج��اس،  إرنس��ت  ويح��ذر 

خبيٌر س��ابق في تركي��ب وتفكيك 
��رة، الذي  الذخائ��ر البحرية املُتفجِّ
عمل مع منظم��ات إلزالة الذخيرة 
ف��ي املناطق الت��ي احتلها تنظيم 
"داعش" من أن "عناصره ينش��رون 
معرفته��م ف��ي مختل��ف أنح��اء 
العال��م. تصل ه��ذه املعرف��ة إلى 
وإفريقيا. وستس��تمر في  الفلبني 

االنتشار".
وتشير الصحيفة إلى أن التنظيم 
الكيماوية  الصواري��خ  يس��تخدم 
املتبقي��ة  والقذائ��ف  املُتهالك��ة 
م��ن برنامج األس��لحة الكيماوية 
املنتهي، وعندما س��يطر  العراقي 
تنظي��م "داعش" على مس��احات 
واسعة من املناطق واملدن الكبيرة 
في عام 2014، اس��تولى أيضاً على 
متاجر ومصانع، حتتوي على مكابس 
لط��رق  وُمع��دات  هيدروليكي��ة، 
احلديد، وآالت تُدار بواسطة احلاسب 
اآلل��ي، وآالت صب البالس��تيك عن 
طريق احلقن. وعالوة على ذلك حترَّك 

التنظي��م ليس��يطر عل��ى كلية 
جامعي��ة للتقنية ومعمل جامعة 
على األقل. وأس��همت هذه البنية 
التحتي��ة ف��ي إح��داث طف��رة في 

إنتاج أسلحة التنظيم.
وقال داميان سبليترز، مدير عمليات 
أرمامنت  "كونفليكت  مؤسس��ة 
ريسيرش" في العراق وسوريا، وهي 
ق في  ش��ركة خاصة تراق��ب وحُتقِّ
تصنيع وانتش��ار األسلحة وأجرت 
عم��ال ميداني��ا في كلت��ا الدولتني 
أثناء احل��رب، إن هناك جه��ازا إداريا 
يق��ف وراء ق��درات التس��لُّح ل��دى 
التنظيم ويتولَّى مهمة اإلش��راف 

على تطوير وتصنيع األسلحة.
إدارة  تتس��م  الصحيفة  وحس��ب 
التنظيم  ف��ي  التس��ليح  ش��ؤون 
باالنضب��اط، إذ يقول س��بليترز إن 
طول فتيل أجهزة التفجير املُرجتلة 
كان يُق��اس بالس��نتيمتر. وعندما 
ينف��د مخ��زون األس��لحة، تكتب 
اإلدارة استمارًة لطلب املزيد، ويُعاد 

تزويدها مبا حتتاجه من مواد.
وبينم��ا كان عم��ال إزال��ة األلغام 
يق��ول  يعث��رون عل��ى األس��لحة، 
ماكين��الي إنهم كان��وا يصادفون، 
ُمرجتلة  أجه��زة  بوتي��رٍة منتظمة، 
ملقاتل��ي  يس��مح  تصمي��ٍم  ذات 
التنظي��م باالختيار م��ن بني أجزاء 
وتركيبها بسرعة،  املعايير  موحدة 
وتاب��ع: "كانت األجه��زة عبارة عن 
مجموع��ة م��ن أل��واح الضغ��ط، 
والش��حنات املتفج��رة، ومفاتي��ح 
إنه��ا مكون��ات ميكن  التش��غيل. 
تركيبها عند الضرورة. إنها قدرات 

ماهرة ومثيرة لإلعجاب".
وقال ماكينل��ي إن اجلماعة وحدت 
أيضاً أش��ياء أخ��رى، مبا ف��ي ذلك، 
رس��وم تكميلي��ة ملداف��ع اله��اون 
لتوس��يع نطاقها، وفتيل ُمشترك 
وقنبلة مرجتلة، وقال إنَّ عمال إزالة 
األلغام يش��يرون إليها عل��ى أنَّها 

لغم أرضي.
وتشبه األلغام لغم إيطالي مضاد 

لألفراد يطلق عليه اسم "في إس-
50"، عل��ى الرغ��م من أن نس��خة 
"داع��ش" أكب��ر بكثير، وه��و األمر 
ال��ذي دفع عمال إزال��ة األلغام إلى 
اإلش��ارة إلي��ه مجازا باس��م "في 

إس500-".
ومع م��رور الوقت، أصبحت األلغام 
املُنتج��ة حديث��ا م��ن ط��راز "ف��ي 
إس500-" مقاوم��ة للماء بش��كل 
متزايد، وهو األم��ر الذي يطيل من 
عمرها في األرض. وعلى نحو مماثل، 
ف��إن فتيلة الس��الح املُهاجم التي 
أطلقتها "داع��ش" تظهر عالمات 
على أنها ُصنع��ت لتكون مقاومة 

للرطوبة والصدأ.
وقال ماكينل��ي إن األلغام األرضية 
م��ن اجلي��ل األول ل��م تك��ن جيدة. 
وأضاف أنه��ا "لم تصم��د جيدا". 
ولك��ن في الوق��ت الذي ُه��زم فيه 
"داعش" في مدينة املوصل بالعراق، 
طوَّرَت اجلماعة من التصميم وزوَّدَت 
بأس��لحة  والق��رى  املعرك��ة  أرض 

"تدوم ملدة طويلة للغاية".
ف��ي  "داع��ش"  تنظي��م  وش��ارك 
عمليات كس��ح ُمنظم��ة، مبا في 
ذلك جمع القنابل أمريكية الصنع 
التي أس��قطتها الطائرات احلربية 
قوتها  وتغيير استخدام  للتحالف 

املتفجرة.
وتُظهر مجموع��ٌة من الصور التي 
مه��ا أحد عم��ال إزال��ة األلغام  قدَّ
كي��ف أنش��أت اجلماعة مش��غالً 
مفتوح��اً للقط��ع، لفت��ح قناب��ل 
ل��م  الت��ي  األمريكي��ة  الطائ��رات 
تنفجر بع��د وإزالة املتفجرات التي 

بداخلها.
ويقول باراجاس: "في كل مرٍة كنت 
أجري فيه��ا اختبار متفجرات على 
املعدات احلربية املدفونة في األرض، 
إذا وج��دت أنَّه��ا متصل��ة مبفاتيح 
الضغ��ط، كان��ت تكش��ف نتائج 
االختبارات أنها "متفجرات محلية 

الصنع".
*رويترز

شارك تنظيم 
"داعش" في عمليات 

كسح منظمة، بما 
في ذلك جمع قنابل 

أميركية الصنع التي 
أسقطتها الطائرات 

الحربية للتحالف 
وتغيير استعمال 
قوتها المتفجرة

مخلفات داعش

امتلك جهازًا إداريًا أحدث طفرًة في إنتاج األسلحة

تركـة داعـش .. مـواد كيمياويـة
وألغـام موقوتـة القتنـاص الضحايـا
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محليات 4

البصرة - سعدي السند:

نظمت طالب��ات املرحلة الثانية 
العل��وم  ف��ي قس��م  والثالث��ة 
التربوي��ة والنفس��ية في كلية 
التربي��ة للبن��ات ف��ي جامع��ة 
البص��رة ندوة بعن��وان ) اخملدرات 

وأثارها على الفرد واجملتمع ( .
وطرح��ت خ��ال احللق��ة س��بع 
والثاني��ة  االول��ى  بحثي��ة  اوراق 
قام��ت بإعط��اء نب��ذة تاريخية 
عن تعاطي اخمل��درات للطالبتني 
بتول باق��ر وتقى عام��ر خميس 
اما الثالثة فقد ناقشت أسباب 
تعاطي اخملدرات للطالبة رس��ل 
عبد ال��رزاق والرابع��ة كانت عن 
تعاطي اخمل��درات من وجهة نظر 
أحداث اجلانحني للطالبة ميامي 
حامد وتطرقت الورقة اخلامسة 
الى اإلضرار اجلسمية والنفسية 
ع��ن  الناجم��ة  واالجتماعي��ة 
ام  للطالب��ة  اخمل��درات  تعاط��ي 
البن��ني صاح مهدي وناقش��ت 
س��رى عادل طالب طرق الوقاية 

والعاج من اخملدرات 
واختتمت الندوة بورقة الطالبة 
زينب علي س��لمان عن اخملدرات 
الرقمية ، وبين��ت الدكتورة امل 
املنص��وري عميد كلي��ة التربية 
للبنات ان الندوة جاءت استجابة 
لتوجيهات وزارة التعليم العالي 
بالتركيز على اقامة نشاطات ال 
صفية لطلب��ة اجلامعة وكذلك 
جتسيدا ألهداف اجلامعة خلدمة 
اجملتمع والتحس��س ملش��كاته 
للكش��ف عنه��ا والتصدي لها 

بالعاج والوقاية منها .
اما رئيس قسم العلوم التربوية 
والنفسية الدكتورة أمل مهدي 
فقد اشارت الى ان الندوة جاءت 

لتعزيز ق��درات الطالب��ات وبناء 
الثقة بالنفس بوصفهن باحثات 

ومدرسات وامهات املستقبل .
ذوو اإلعاقة والقانون

الدراس��ات  قس��م  وعق��د 
السياس��ية واالستراتيجية في 
البصرة واخلليج  مركز دراس��ات 
العربي حلقة نقاش��ية بعنوان 
ح��ق ذوي االعاقة ف��ي التعليم 
ب��ني القان��ون والواق��ع للمدرس 
املساعد حسني خليل مطر ، وقد 
تناول��ت احللقة حتدي��د املقصود 

بذوي االعاقة وبيان أهم أس��باب 
اإلعاقة وأنواعها .

وأش��ار الباح��ث ال��ى املوقف��ني 
الدول��ي والوطني م��ن هذا احلق 
وذل��ك م��ن خ��ال التط��رق الى 
االتفاقيات الدولية املعنية بهذا 
اجملال وقان��ون رعاية ذوي اإلعاقة 
رقم ٣٨  اخلاص��ة  واالحتياج��ات 

لسنة ٢٠١٣ .
وبنّي الباح��ث اّن هذه النصوص 
ترت��ب جملة من االلتزامات على 
عاتق املؤسسات التعليمية من 

ابرزها ان حق تعليم ذوي اإلعاقة 
ه��و ج��زء أساس��ي م��ن نظام 
الدولة التعليمي وعليها العمل 
على دمج هذه الفئة في اجملتمع 
وان تهيئ له��م التعليم اخلاص 
ومس��تلزماته كافة مبا في ذلك 
توفير البرامج واألجهزة واملاكات 
م��ن  املتخصص��ة  التدريس��ية 
خ��ال تدريبه��م للتعام��ل مع 
ه��ذه الفئة باس��تعمال اللغات 
اخلاص��ة به��م مثل لغ��ة برايل 

ولغة االشارة.

وأشار الباحث الى الواقع اخملتلف 
عما ه��و موجود ف��ي النصوص 
اخلاصة  فاملعاه��د  التش��ريعية 
بتعليمه��م مات��زال تعان��ي من 
ع��دة ام��ور وم��ن اهمه��ا : قلة 
ع��دد هذه املؤسس��ات وابنيتها 
املتهالك��ة والضيقة فضاً عن 
الباحث  ادارته��ا ورأى  صاحي��ة 
ان��ه من االفض��ل ان تتولى وزارة 
التربية هذه املهمة بدالً من وزارة 
االجتماعية  والش��ؤون  العم��ل 
لكون هذه املعاه��د تعمل على 

وفق نظام التربية.
وف��ي نهاي��ة احللق��ة اش��ار مدير 
املرك��ز الدكتور فهد مزب��ان خزار 
الى ض��رورة تخصيص اس��تمارة 
تقيي��م األداء اجلامعي لألس��اتذة 
اخلاص��ة  االحتياج��ات  ذوي  م��ن 
لتتناس��ب م��ع اإلعاق��ة احلركية 
التي يعان��ون منها والتي متنعهم 
من القيام بالنشاطات التي يقوم 
به��ا اقرانهم االس��اتذة االصحاء 
والتي متنحهم اداءا س��نويا عاليا 

يؤهلهم للترقية العلمية . 

حلقتان نقاشيتان عن المخدرات وحق ذوي اإلعاقة في التعليم

جاءت الندوة للتركيز 
على إقامة نشاطات ال 
صفية لطلبة الجامعة 

وكذلك تجسيدا 
ألهداف الجامعة 
لخدمة المجتمع 

والتحسس لمشكالته 
للكشف عنها 

والتصدي لها بالعالج 
والوقاية منها

جانب من ندوة اخملدرات وأثارها على الفرد واجملتمع

أمانة بغداد تطلق 
حملة لتأهيل أنفاق 
طريق قناة الجيش

إعادة فتح 10 شوارع 
في الدورة لتخفيف 

الزخم المروري 

ندوة عن الوقاية من 
األمراض المنقولة 

جنسيا )األيدز(

بغداد - الصباح الجديد: 
اطلق��ت امان��ة بغداد حمل��ة لتأهي��ل االنفاق 
املرورية لطريق قناة اجليش للمرور الس��ريع قرب 
) وزارة النق��ل وتقاطعات مظف��ر وصفي الدين 

احللي والشعب ( في جانب الرصافة«.
وذك��رت مديرية العاقات واالع��ام ان »املاكات 
املتخصص��ة في دوائر بلدي��ات ) الغدير والصدر 
االول��ى والص��در الثاني��ة واالعظمي��ة ومرك��ز 
الرصاف��ة اطلقت حملة لتأهيل االنفاق املرورية 
قرب وزارة النقل وتقاطعات مظفر وصفي الدين 

احللي والشعب ( وعلى جانبي الطريق«.
واضافت املديرية ان » اعمال التطوير ستشمل 
ايضا تنظي��ف خطوط تصريف مي��اه االمطار 
واص��اح املتضرر منها ومعاجل��ة املطبات داخل 
االنف��اق وإع��ادة ط��اء اجل��دران بأصب��اغ تائم 
الظروف املناخية ونصب العامات املرورية على 

مداخل األنفاق ».

بغداد - الصباح الجديد:
اعلن��ت امانة بغداد عن فتح )10( ش��وارع جديدة 
ضم��ن قاطع بلدية الدورة لتخفيف الزخم املروري 

في املنطقة .
وذكرت مديرية العاقات واالعام ان »ماكات دائرة 
بلدي��ة الدورة بالتع��اون مع قي��ادة عمليات بغداد 
فتحت )8( ش��وارع في منطقة الدورة لتس��هيل 
حركة السير واملرور في املنطقة بعد اكمال اعمال 

التطوير والتأهيل ورفع الكتل الكونكريتية«.
واضاف��ت ان« ماكات الدائرة املذكورة قامت ايضاً 
بأعمال تأهيل وتطويرالشارع الرئيس في منطقة 
اجلمعي��ة الراب��ط بني ش��ارع املصافي ومجس��ر 
اجلمعية وايضا تأهيل وتطوير ش��ارع )27( الرئيس 
في منطقة الوادي الذي يفصل بني احمللتني )824 و 

826( إلفتتاحهما اليوم اخلميس.

بغداد - الصباح الجديد:
اقام��ت وزارة الصح��ة - دائ��رة الصح��ة العامة - 
ش��عبة التدريب والبحوث ام��س االربعاء ندوة عن 
مرض االي��دز والعدوى املنقولة جنس��يا، بالتعاون 
والتنس��يق مع املركز الوطني لايدز وقسم تعزيز 

الصحة في الدائرة على قاعة مركز الوزارة .
وقال الدكت��ور بهجت عبد الرض��ا مدير البرنامج 
الوطني لإليدز:« تأتي اقامة هذه الندوة التعريفية 
والتثقيفي��ة في اطار توجيهات الوزارة لتس��ليط 
الض��وء عل��ى اهمية التوعية بش��أن املمارس��ات 
الصحي��ة الس��لبية وبغية تف��ادي االصابة مبرض 

االيدز«
واوض��ح مدير البرنام��ج ان الن��دوة تناولت عدوى 
فاي��روس العوز املناعي البش��ري م��ن ناحية طرق 
انتقالها واعراضها وعاماتها وطرق تش��خيصها 
وعاجه��ا والوقاية منها وكذل��ك تناولت مفردات 
البرنام��ج اه��داف وآلي��ات اكتش��اف االصاب��ات 
واالجراءات الطبية والرعاي��ة الطبية االجتماعية 
للمصابني ومامسيهم واجراءات املاكات الطبية 
في مجال الس��يطرة على االصابات وتقليل اعداد 
االصابات في اجملتمع والتنس��يق مع جميع وزارات 
الدول��ة املعني��ة مبوضوع الس��يطرة عل��ى االيدز 
وحتى اجله��ات غي��ر احلكومية ومنه��ا منظمات 

اجملتمع املدني
يذك��ر ان الن��دوة اقيم��ت بحض��ور نخب��ة م��ن 
االطب��اء واملعنيني في ال��وزارة ودوائره��ا الفرعية 

واملستشفيات في بغداد واحملافظات . 
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بغداد - الصباح الجديد:

اختتم��ت دائرة صحة بغ��داد الكرخ 
ام��س االربع��اء مؤمتره��ا الس��نوي 
السادس حتت شعار )جملتمع معافى( 
عل��ى قاعة فن��دق املنص��ور ميليا و 
مل��دة يوم��ني برعاية محاف��ظ بغداد 
املهندس عطوان العطواني وباشراف 
مباش��ر م��ن قبل مدي��ر ع��ام دائرة 
صحة بغداد الكرخ الدكتور جاسب 
لطي��ف احلجام��ي وبحض��ور جلن��ة 
الصحة والبيئة في محافظة بغداد 
وعدد كبير من من االطباء واملاكات 
التمريضية والهندس��ية في جميع 
مؤسس��اتها الصحي��ة فض��ا عن 
عدد م��ن القنوات الفضائية و مدراء 
اقس��ام الدائ��رة و م��دراء الصح��ة 
في احملافظ��ات و مدراء املؤسس��ات 

الصحية و التخصصية كافة .
والق��ى املدي��ر الع��ام لدائ��رة صحة 
جاس��ب  الدكت��ور  الك��رخ  بغ��داد 
لطيف احلجامي كلم��ة رحب فيها 
باحلض��ور ث��م ذك��ر ان ه��ذا املؤمت��ر 
الس��نوي الس��ادس للدائرة متيز عن 

مثياته من املؤمت��رات املاضية حيث 
تنوعت في��ه البح��وث العلمية في 
ع��دة اختصاص��ات منه��ا الطبي��ة 
والتمريضي��ة والهندس��ية وع��رض 
ب��راءات االخت��راع والت��ي تنعك��س 
ايجابيا على واق��ع اخلدمة الصحية 
، ال س��يما ف��ي مدينة بغ��داد جانب 
الك��رخ كون هذه البح��وث برزت من 
واقع املؤسس��ات الصحية معتمدة 
بذلك على اجراء العمليات النادرة و 
اخلاص��ة و املميزة في مجال الطب و 

فروعه كافة .
واشار املدير العام الى ان عدد البحوث 
التي قدم��ت الى اللجن��ة العلمية 
بلغت )108( بحوث مت مناقش��ة )74) 
بحث��ا منها خ��ال اليومني املاضيني 
التي من املؤمل اخلروج بتوصيات هذا 
املؤمت��ر من قب��ل اللج��ان العلمية و 
التي تنعكس بايجابياتها على تقدمي 
افضل اخلدم��ات الطبية و الصحية 

املقدمة للمواطنني .
م��ن جانبه بني ممث��ل محافظ بغداد 
املهندس ف��ارس مجيد ان محافظة 
بغ��داد قام��ت وقب��ل ان تق��وم دوائر 
الصح��ة بف��ك ارتباطها م��ن وزارة 

الصحة من القي��ام بتجهيز الكثير 
واملؤسس��ات  املستش��فيات  م��ن 
الصحية بالكثير من االدوية واالجهزة 

الطبية واملؤمتر يعد نقلة نوعية من 
خال ما مت عرضه م��ن بحوث طبية 
وعلمية و براءات االختراع التي تصب 

ف��ي خدم��ة املواطنني و رف��ع الواقع 
الصحي .

بع��د ذل��ك حت��دث رئي��س اللجن��ة 

العلمية لدائ��رة صحة بغداد الكرخ 
الدكتور ابراهيم خليل الش��مري ان 
عقد املؤمتر لهذا العام جاء لتسليط 
الضوء على نتاج الكثير من البحوث 
و الدراسات العلمية على العمليات 
اخلاصة و بحوث عن املرضى الراقدين 
و الوافدين في مؤسساتنا الصحية 
االلي��ات  الض��وء عل��ى  و تس��ليط 
احلديثة املستخدمة في التشخيص 
لع��اج و معاجلة الثغرات الطبية ان 

وجدت .
واضاف الدكتور الش��مري لقد مت في 
ه��ذا املؤمت��ر اش��راك االختصاصات 
التمري��ض  و  كالصيدل��ة  االخ��رى 
واالختصاصات الفنية والهندس��ية 
وعرض بح��وث االدارة اجليدة ملعاجلة 
النفايات الطبية و احلوكمة الطبية 
املستخدمة في مؤسساتنا و اعطاء 
الفرصة لفرع الهندس��ة الطبية و 
املنا ان يكون هذا املؤمتر هو ملتقى 
و فائ��دة علمي��ة ترفد مؤسس��اتنا 

الصحية مبا هو افضل .
فيما ابدت نائب رئيس جلنة الصحة 
ف��ي محافظة بغ��داد النائب��ة اميان 
الش��يخ اعجابها باملؤمتر و البحوث 

الت��ي مت طرها ف��ي املؤمت��ر والبالغة 
)74( بحثا طبيا و علميا و من ش��تى 
االختصاصات و هذا دليل حول تناقح 
االفكار بني االطب��اء و بني الكفاءات 
من اجل الوص��ول الى مصاف الدول 
املتقدم��ة كذلك محارب��ة االمراض 
املنبعثة و املس��تجدة ومت مناقش��ة 
ه��ذه االم��ور و س��يكون الن��اجت هو 
خدم��ة الهال��ي محافظة بغ��داد و 
ض��م املؤمتر ب��ني طيات��ه العديد من 
الفقرات اجلديدة و التي نطمح فيها 
الى الرقي في تقدمي اخلدمات الطبية 

و الصحية للمواطنني 
الى ذل��ك بني مدير مدين��ة االمامني 
الدكت��ور  الطبي��ة  )ع(  الكاظم��ني 
عب��د الرحم��ن اس��ماعيل ان دائ��رة 
صحة بغ��داد الكرخ تع��د من اكبر 
الدوائ��ر الصحية في الع��راق و متتد 
م��ن اللطيفية و التاجي و ابي غريب 
و جاء املؤمتر الس��ادس لدائرة صحة 
الك��رخ تزامنا مع انتص��ارات الدولة 

على الدواعش و حترير ارض العراق .
وف��ي ختام املؤمتر مت تك��رمي املتميزين 
بدروع املش��اركة و التمي��ز و االبداع 

على عدد من املشاركني. 

تقرير

اختتام فعاليات المؤتمر السنوي السادس لدائرة صحة الكرخ 
من أجل تقديم أفضل الخدمات الطبية والصحية للمواطنين

جانب من املؤمتر

بغداد - الصباح الجديد:
بحثت الشركة العامة لتجارة احلبوب 
ف��ي وزارة التجارة آلية تأمني الطاقات 
اخلزني��ة البديلة مبا يتناس��ب وحجم 
االنت��اج في ف��روع الش��ركة قبل بدء 

املوسم التسويقي املقبل. 
واوضح مدير عام الش��ركة املهندس 
هيثم اخلشالي خال اجتماعه مبدراء 
ف��روع الش��ركة ان االجتم��اع ناقش 
آلي��ة تأمني الطاق��ات اخلزنية البديلة 
قبل بدء موس��م التسويق املقبل من 

خال دراس��ة حجم الطاقات اخلزنية 
املتوف��رة واحلاجة الفعلي��ة للطاقات 
الت��ي تتناس��ب وحجم االنت��اج الذي 

يصل له املوقع .
واضاف مدير عام الشركة ان االجتماع 
تطرق الى تفعيل جان��ب تكنولوجيا 
املعلومات م��ن اجل النه��وض بواقع 
الشركة وتطوير العمل والتي شرعت 
الش��ركة باخلط��وة االول��ى من خال 
تطبيق نظ��ام البوابة االلكترونية في 
الدورة وسايلوالرصافة اضافة  سايلو 

الى سعيها لتطبيق ذلك النظام في 
مواقع الشركة كافة ، مشيرا الى انه 
مت التوجيه بضرورة التركيز على تغيير 
عناوين موظفي املناطق احملررة واعداد 
كش��وفات لصيانة املواق��ع من اجل 
جتاوز كل االش��كاالت وعبر التنسيق 
م��ع القس��م الهندس��ي اضافة الى 
التوجيه بضرورة دعم املنتج الوطني 

.
م��ن جانب��ه اك��د مع��اون مدي��ر عام 
الش��ركة للش��وون املالي��ة واالدارية 

نعيم محسن املكصوصي على ضرورة 
التزام الف��روع واملواق��ع بالصاحيات 
االداري��ة في املناطق احمل��ررة في اطاق 
مستحقات الفاحني خال السنوات 
املاضية 2014 – 2015 - 2016 والتركيز 
على املوافقات االمنية وتس��ليم تلك 

املستحقات لذوي العاقة حصرا . 
على صعيد متصل بحثت الش��ركة 
العام��ة لتصني��ع احلب��وب ف��ي وزارة 
التجارة آلية جتهيز العائات والنازحني 
ف��ي نينوى وتوفير احلب��وب للمطاحن 

العاملة باحملافظة .
واوض��ح مديرعام الش��ركة املهندس 
لقائ��ه  خ��ال  عب��اس  ياس��ني  ط��ه 
مدي��ر ف��رع الش��ركة في نين��وى انه 
مت خ��ال اللقاء اس��تعراض مس��توى 
باحملافظة  التس��ويقية  تنفيذ اخلطة 
ونس��ب جتهيز الطحني ضمن احلصة 
املقررة فضاًعن مناقشة  الش��هرية 
توفير احلب��وب املطلوبة النتاج احلصة 
املكلفة بانتاجها مطاحن نينوى التي 
اعيد تشغيلها بعد حترير احملافظة من 

سيطرة عصابات داعش االرهابية .
 م��ن جانب اخر اش��ار املدير العام الى 
ان جلنة مش��تركة من وحدات الرقابة 
والس��يطرة النوعية في فرع تصنيع 
احلب��وب بالنجف وممثل دائ��رة الرقابة 
التجارية باحملافظة اجرت عملية اجلرد 
اكمالها  بع��د  العامل��ة  للمطاح��ن 
طحن وتوزي��ع مخصصها من احلصة 
الثامن��ة ل��وكاء محافظ��ة النجف 
واجن��از الكمي��ة املقررة حلص��ة وكاء 

محافظة االنبار.

تأمين الطاقات الخزنية البديلة قبل موسم التسويق    

اعالم الصناعة
سوقت الشركة العامة للصناعات 
املطاطية واألطارات احدى شركات 
بح��دود  واملع��ادن  الصناع��ة  وزارة 
))329(( م��ن اطارات باب��ل متعددة 
األحجام الى دوائر الدولة واملواطنني 

خال املدة املاضية .
اإلع��ام  مرك��ز  مدي��ر  وأوض��ح 
ال��وزارة  ف��ي  العام��ة  والعاق��ات 
أن  الش��مري  عل��وان  عبدالواح��د 
وزارة  م��ن  كا  جه��زت  الش��ركة 
النفط ومديرية بلدية بابل ومديرية 

شرطة الديوانية والشركة العامة 
لصناع��ات النس��يج واجللود واحد 
املواطن��ني بانتاجه��ا م��ن اطارات 
باب��ل وبح��دود )329( إطار بش��تى 

األحجام.
اجله��ات  أن  املرك��ز  مدي��ر  واك��د 
املذك��ورة أب��دت اعجابه��ا بنوعية 
ومتانة وجمالية نقشات األطارات 
املنتجة واملصنعة حسب املواصفة 
اإلجنليزي��ة )دنل��وب( وحاصلة على 
شهادة اجلودة العاملية ، مشيرا في 
الوقت ذاته إلى ان اإلطارات املنتجة 

املركزي  اجله��از  خاضعة ألش��راف 
النوعي��ة  والس��يطرة  للتقيي��س 
وللمراقب��ة الصارم��ة من قس��م 
الس��يطرة النوعية في الش��ركة 
وجلميع مراح��ل اإلنتاج ومضمونة 

من العيوب املصنعية. 
وذكر الش��مري ان الشركة متكنت 
ايضا م��ن تس��ويق مط��اط معاد 
 (3( ))الركلي��م(( وبكمية  احليوي��ة 
اطن��ان و)5( اطن��ان م��ن حبيب��ات 
املط��اط ))مطحون املط��اط(( إلى 
شركة املطاط العراقية في بغداد. 

بغداد - الصباح الجديد:
عق��د مدي��ر ع��ام دائ��رة التدريب 
املهني في وزارة العمل والش��ؤون 
االجتماعية املهندس صادق خزعل 
ابراهيم اجتماعا مع ممثلي شركة 
)Sichuan Jade( خلدم��ات النفط 
لبح��ث  التكنولوجي��ة  والغ��از 
دع��م مراكز التدري��ب املهني في 
الع��راق وامكانية تطوي��ر وتأهيل 
الورش التدريبية مبا يتناس��ب مع 

االختصاصات النفطية .
واوض��ح املدي��ر الع��ام ان��ه بحث 

ايضا اعداد مناهج حديثة خاصة 
بتدري��ب الباحث��ني ع��ن العم��ل 
عل��ى امله��ارات واخلب��رات اخلاصة 
بالصناع��ات النفطي��ة ، مؤك��دا 
على ض��رورة التعاون والتنس��يق 
مبا يس��هم في تقدمي النشاطات 
واخلدمات التدريبية التي تقدمها 
اقس��امها  طري��ق  ع��ن  الدائ��رة 
ومراكزها لش��ريحة الباحثني عن 

العمل .
ولفت املدير العام ال��ى ان الدائرة 
مس��تعدة مل��د جس��ور التع��اون 

مش��اري�ع  بتنفي��ذ  للمض��ي 
تس��ه��م ف��ي توفير اي��ادٍ عاملة 
ماهرة وش��به ماه��رة مدربة على 
وف����ق معايي��ر دولي��ة ومعتمدة 
رف��د  لتس��اعد عل��ى  عال��مي��اً 
باالي��ادي  النفطي��ة  الش��ركات 
العاملة احمللية م��ن دون االعتماد 
 ، االجنبي����ة  العمال���ة  عل��ى 
فضا ع��ن امكانية احلصول على 
شهادات معتمدة ملاكات الدائرة 
ف��ي مج��ال التدريب عل��ى املهن 

النفطية. 

»المطاطية« تسّوق منتجاتها من 
اإلطارات للقّطاعين العام والخاص

العمل تسعى لدعم مراكز
 التدريب بالتخصصات النفطية

استمرار توفير الحبوب للمطاحن العاملة في نينوى 



البصرة - الصباح الجديد:
اختتمت اعم��ال ال��دورة التدريبية 
الصحفية االولى حول )فنون كتابة 
اخلبر الصحفي ( التي أقامتها دائرة 
الوحدات  البصرة ملس��ؤولي  صحة 
املستش��فيات  ف��ي  اإلعالمي��ة 
الرعاية الصحية األولية  وقطاعات 
وف��ي قاع��ة مستش��فى البص��رة 
العام واس��تمرت ثالثة أيام وحاضر 

فيها  اإلعالمي عباس الزركاني .
وذك��ر احملاض��ر ان ال��دورة تضمنت 
منهاج��ا علمي��ا حول ط��رق كتابة 
وصناع��ة اخلب��ر الصحفي وس��بل 
التس��ويق اإلعالمي في املؤسسات 
تدري��ب  إل��ى  ته��دف  الصحفي��ة 
اإلعالم  وح��دات  ومتكني مس��ؤولي 
بامله��ارات الصحفي��ة والتس��ويق 
اإلعالم��ي بطرق صحفي��ة رصينة 

ورفع مستوى املعلومات ،.
 من جانبه أوضح مدير شعبة اإلعالم 
في دائرة الصحة عالء الهاشمي إن 
الدورة تعد ضمن مش��روع وبرنامج 
تطوي��ر الوح��دات اإلعالمي��ة ف��ي 
املؤسسات الصحية ورفع مستوى 
اخلب��ر  صناع��ة  ح��ول  املعلوم��ات 
والتس��ويق اإلعالم��ي الناجح وهي 
اخلط��وة األولى في برنام��ج تدريب 
املنس��قني اإلعالميني للوصول إلى 
مستوى عال من املهارات الصحفية 
اإلذاع��ي  التدري��ب  إل��ى  إضاف��ة   ،
والتلفزيوني ، مش��يرا ال��ى إن هذا 
النش��اط يأتي ضمن إس��تراتيجية 
دائرة صح��ة البصرة التي تس��عى 

لتمك��ني املنس��قني اإلعالميني من 
نق��ل النش��اطات والفعالي��ات في 
بدق��ة  الصحي��ة   مؤسس��اتهم 

وحيادية على وفق رسالة إنسانية.
واش��اد مدي��ر ع��ام دائ��رة صح��ة 
البصرة الدكتور ري��اض عبد االمير 
خ��الل لقائ��ه املش��اركني بجه��ود 
امل��درب واملتدربني ومتن��ى ان يكونوا 
ق��د اس��تفادوا من هذه ال��دورة وان 
تكون قد  حقق��ت األهداف املرجوة 
منه��ا م��ن خ��الل تطوي��ر قابليات 
املتدربني التي تس��عفهم في نقل 

نشاطاتهم.
ودع��ا املدير العام ال��ى توخي الدقة 
بنق��ل املعلومات بحيادي��ة من دون 
االنحياز الى جهة معينة ، الفتا الى 
الدور الذي يقع على عاتق مسؤولي 
اإلعالم وهو مراقبة األمور واإلحداث 
بكل تفاصيلها والتي تخص الواقع 

الصحي ، مش��يرا الى ان الصحافة 
ه��ي رس��الة تس��اعد عل��ى بل��وغ 
األه��داف برفع الوعي ل��دى املواطن 
وتوضي��ح احلقائق من خ��الل نقلة 

املعلومة بدقة.
 كم��ا أش��اد املش��اركون بأهمي��ة 
الدورة برغم قص��ر وقتها وذلك من 
خ��الل احملاضرات الت��ي طرحت على 
مدى ايامها في صياغة وحترير اخلبر 
الصحف��ي املهن��ي ال��ذي يختلف 
عما يكتب خب��ر اإلعالم احلكومي ، 
ودعوا الى تكثيف مثل هكذا دورات 
وبشكل اوس��ع لضمان االستفادة 
الصحفية  املعلومات  القصوى من 

لرفع مستوى أدائهم املهني.
وفي ختام الدورة وزع مدير عام دائرة 
صحة البصرة الدكت��ور رياض عبد 
األمي��ر  الش��هادات التقديرية على 

املتميزين واملشاركني.

بغداد - الصباح الجديد:
عقدت وزارة الصحة متمثلة بدائرة 
الثالث��اء اجتماعا  العام��ة  الصحة 
الفني��ة  باللجن��ة  خاص��ا  نهائي��ا 
واعض��اء االرتب��اط لالس��تراتيجية 
الوطني��ة للوقاية والس��يطرة على 
االم��راض غي��ر االنتقالي��ة في مقر 
وزارة الصح��ة وبرئاس��ة مدي��ر عام 
الدكتور احس��ان  العامة  الصح��ة 
الوقاي��ة  قس��م  ومدي��رة  جعف��ر 
غي��ر  االم��راض  عل��ى  والس��يطرة 
االنتقالي��ة الدكتورة منى عطا اهلل 
وبحض��ور اعض��اء االرتب��اط وممثلي 
اللجن��ة الفنية في ال��وزارات منها 
)وزارة التخطي��ط ,املالية ,الش��باب 
والرياضة,اخلارجية ,الداخلية ،النقل 
،الثقاف��ة ,التربية ، التعليم ،العمل 
،االعم��ار  االجتماعي��ة  والش��ؤون 

،امان��ة  واالس��كان،العدل،الزراعة 
بغ��داد واجله��از املرك��زي للتقي��س 
والسيطرة النوعية واجمللس العربي 
وممثل��ي  الطبي��ة  لالختصاص��ات 
كلية الطب وطب الكندي اجلامعة 
اقس��ام  وم��دراء   ) املس��تنصرية 

الصحة العامة وذوي االختصاص
واك��د مدير ع��ام الصح��ة العامة 
الدكتور احسان جعفر على اكمال 
التهيئ��ة لهذه اللج��ان للمصادقة 
الوطني��ة  االس��تراتيجية  عل��ى 
ووض��ع حال��ة االس��تثمار االمث��ل 
النامي��ة عل��ى وفق  للمجتمع��ات 
التنمي��ة املس��تدامة حيث عرضت 
الوزارة خالل االجتماع العبء الكبير 
ال��ذي تالقي��ه ال��وزارة م��ن املرضي 
واجلانب االقتصاذي اذ تستنزف وزارة 
الصح��ة 500 ملي��ار دين��ار س��نويا 

خسائر لالمراض غير االنتقالية في 
الوق��ت الذي يجب اس��تثمار املوارد 

احملدودة .
وق��ال املدي��ر الع��ام لق��د مت ط��رح 
املثمر واستثمار  الصفقات  مفهوم 
اهدافن��ا  ال��ى  والوص��ول  االم��وال 
لتقليل الوفي��ات وباالخص لالعمار 
 %  15-10 بنس��بة   70  -  30 م��ن 
والت��ي وضع��ت على وف��ق االهداف 
العاملي��ة بق��رار سياس��ي ملزم من 
قبل اجلمعية العام��ة لالمم املتحدة 
ف��ي 2011-2012 لتحقي��ق التطور 
بهذا االجتاه وس��يتم عق��د اجتماع 
لعام 2018 من قبل اجلمعية ملعرفة 
التقدم املتحقق بهذا الش��أن لكل 
دولة ، ويعد هذا التنس��يق والعمل 
املش��ترك مع الوزارات ه��و جزء من 

االلتزام بالقرار الدولي .

5تقارير محلية اخلميس 14 كانون األول 2017 العدد )3838(

Thu. 14 Dec . 2017 issue (3838(

متابعة الصباح الجديد:

واالس��كان  االعم��ار  وزارة  اعلن��ت 
والبلديات واالشغال العامة الثالثاء 
اجناز اعمال الصيان��ة الطارئة لعدد 
من مش��اريع الطرق ف��ي محافظة 

كربالء املقدسة.
وذكر املرك��ز االعالمي للوزارة ان فرق 
الصيان��ة في مديرية طرق وجس��ور 
احملافظ��ة التابع��ة لدائ��رة الط��رق 
واجلس��ور العامة احدى تش��كيالت 
الوزارة أجنزت اعمال الصيانة الطارئة 
لع��دد من الطرق في احملافظة ، فقد 
اجن��زت اعم��ال الصيان��ة الطارئ��ة 
لطريقي )احل��ر- كمالية( بكلفة 40 
ملي��ون دينار وطريق )كربالء – بغداد( 
مرق��د االم��ام ع��ون )ع( بكلف��ة 30 
مليون دين��ار ، واعمال صيانة طارئة 
للطريق الرابط ب��ني طريق )كربالء - 
جنف( و)كرب��الء - الهندي��ة( بكلفة 

جتاوزت 30 مليون دينار .
عل��ى صعيد متص��ل اعل��ن املركز 
االعالمي ان فرق الصيانة الطارئة في 
مديرية طرق وجسور كربالء باشرت 
باعمال تدريج اكتاف طريق الزائرين 
مح��ور )كرب��الء - النج��ف( اضافة 
ال��ى تنظيف وتس��ليك )املانهوالت( 
والقناطر االنبوبية استعدادا ملوسم 

االمطار. 
الى ذلك افتتح وكي��ل وزارة االعمار 
واالش��غال  والبلدي��ات  واالس��كان 
العامة املهندس اس��تبرق الش��وك 
مش��روع اعادة اعمار وتأهيل جس��ر 
الديوانية،  غم��اس ف��ي محافظ��ة 
بحضور احملافظ د. سامي احلسناوي 
املوس��وي عض��و مجلس  وس��هام 
الن��واب العراق��ي وجم��ع غفير من 
العش��ائر  وش��يوخ  وابن��اء  اهال��ي 

والوجهاء في ناحية غماس.
وذك��ر الوكي��ل في كلم��ة له خالل 
االفتتاح ان ش��ركة الرشيد العامة 
ودائ��رة الط��رق واجلس��ور التابعتني 
لل��وزارة اجنزتا اعمالهم��ا في تنفيذ 
مش��روع اعادة اعمار وتأهيل جس��ر 
غماس )التمور احلديدي( في الناحية 
ليكون متاحا لتنقل املواطنني ، مبيناً 

ان اجلس��ر يعد من اجلس��ور املهمة 
واحليوي��ة في احملافظ��ة كونه يربط 
بني مرك��ز ناحية غم��اس واحيائها، 
كبي��رة  مبعان��اة  انهي��اره  وتس��بب 

للمواطنني من اهالي الناحية.
واض��اف الوكيل ان��ه مت اجناز وافتتاح 
املشروع على وفق التوقيتات احملددة 
له واملواصف��ات املطلوب��ة من قبل 
ال��وزارة اش��رافاً وتنفي��ذاً ، مش��يرا 
الى ان طول اجلس��رالكلي يبلغ 60م 
وبأرتف��اع 2,85م وبحمول��ة 25 طنا 
وبعرض ممر للسيارات من دون مماشي 
4,30م فيما يس��تمر العمل لتنفيذ 
مم��ر للمش��اة ، موضح��اً ان العمل 
في املش��روع كان على ثالث مراح�ل 
املرح�ل��ة األول��ى عبارة عن س��حب 

اجلس��ر املنهار خارج النهر ، والثانية 
تتمث��ل بتثبي��ت الرك����ائ��ز أم���ا 
املرحلة الثالثة فهي عبارة عن إعادة 
نص��ب اجلس����ر وتعوي��ض التالف 

من�ه وتصليح املتضرر.
حملافظ��ة  زيارت��ه  هام��ش  وعل��ى 
الديواني��ة عق��د الوكي��ل اجتماعا 
مش��تركا مع احملافظ بحضور مدراء 
الدوائ��ر الفرعي��ة التابع��ة لدوائ��ر 
الوزارة )الطرق واجلس��ور، االس��كان، 
املبان��ي، صن��دوق االس��كان( لبحث 
ومناقشة سير العمل في املشاريع 
املوكل��ة اليها في احملافظة وس��بل 

اجنازها خدمة الهالي احملافظة .
من جانبه اش��اد محافظ الديوانية 
بجهود الوزارة وتعاونها مع احلكومة 

احمللية ، داعي��اً ان يكون اجناز وافتتاح 
جس��ر غم��اس انطالق��ة ال��ى اجناز 
مش��اريع اخ��رى لتكون ف��ي خدمة 

اهالي احملافظة .
على صعيد اخر اعلنت وزارة االعمار 
واالش��غال  والبلدي��ات  واالس��كان 
العامة عن تواص��ل تنفيذ اعمالها 
ف��ي مش��روع م��اء البغ��دادي ف��ي 

محافظة االنبار.
وذك��ر املرك��ز االعالم��ي لل��وزارة ان 
امل��الكات الهندس��ية والفني��ة في 
ش��ركة الف��او الهندس��ية العامة 
اح��دى تش��كيالت ال��وزارة تواص��ل 
تنفي��ذ اعماله��ا في مش��روع ماء 
لتزوي��د  احملافظ��ة  ف��ي  البغ��دادي 
التابعة  البغ��دادي  اهالي منطق��ة 

إلى محافظة االنب��ار باملاء الصافي 
الصال��ح للش��رب ، حي��ث بلغ��ت 
كلفة املش��روع اكثر من )40( مليار 

دينارعراقي .
وب��ني املرك��ز االعالمي ان  املش��روع 
يتك��ون من هي��كل حدي��دي بطول 
)80(م داخ��ل نهر الفرات وعرض )22(
م يحم��ل )6( أنابي��ب س��حب قطر 
الواح��د منه��ا )600( مل��م وكذلك 
محطة السحب الكونكريتية التي 
تتأل��ف م��ن طابق��ني بارتف��اع )6(م 
والسرداب يحوي على مضخات عدد 
)6( طاق��ة الواح��دة منها )قوة ضخ 
790م3/ س��اعة( وارتف��اع عمود ماء 
)45(م والطابق األعلى هو للخدمات 
ويحت��وي املش��روع عل��ى محط��ة 

أح��واض  ثالث��ة  تض��م  التصفي��ة 
ترسيب دائرية كونكريتية مفتوحة 
حتت��وي على ش��بكة امل��اء وحصى 
ورمل التصفية وتوج�د محط����ة 
الغس��ل العكس��ي أيض��ا إلغراض 
غسل الفالتر وفيها مضخات وكرين 
جس��ري ام��ا اخل��زان الكونكريت��ي 
األرض��ي خلزن امل��اء الصاف��ي اخلارج 
من الفالت��ر بطاقة خزن )6( االف م3 
ومحط��ة الدفع العال��ي حتوي على 
مضخات الدفع العالي عدد )6( ذات 
املواصفات ) قوة ضخ 750م3/ ساعة 
( وارتف��اع عمود ماء )65(م وبعدد )3( 
تبلغ سعة املشروع الكلية )3( االف 
م3/س��اعة إي بطاقة إنت��اج يومية 

)66( الف م3.

افتتاح جسر غماس في الديوانية

إنجاز أعمال الصيانة الطارئة لمشاريع الطرق في محافظة كربالء 

 أنجزت فرق الصيانة 
طريقي الحر- كمالية 
وطريق كربالء – 
بغداد مرقد اإلمام 
عون )ع( واعمال 
صيانة طارئة للطريق 
الرابط بين طريق 
كربالء - نجف 
وكربالء - الهندية 

أعمال الصيانة الطارئة ملشاريع الطرق في محافظة كربالء

جانب من دورة فنون كتابة اخلبر الصحفي

إغالق 50 محال لمخالفتها 
الضوابط الصحية في النجف 

النجف - الصباح الجديد:
أغلقت ف��رق الرقاب��ة الصحية التابع��ة الى دائرة 
صح��ة النجف االش��رف 50 محال لع��دم التزامها 
الضواب��ط الصحية ، كما مت ف��رض غرامات مالية 

بحق محال أخرى خملالفتها الشروط الصحية.
واك��د معاون مدي��ر الرقابة الصحي��ة محمد عبد 
اجلب��ار ان الف��رق الرقابي��ة ف��ي قطاع��ات النجف 
الش��مالي واجلنوب��ي وبالتعاون مع ف��رق مكافحة 
اجلرمي��ة املنظمة ومديري��ة االمن الوطن��ي وبلدية 
النجف االش��رف نفذت حم��الت رقابية في املدينة 
القدمية وفي منطقة مكتب الرشيد وحي السالم 
وش��ارع املثن��ى ومت خالله��ا زيارة العدي��د من احملال 
واللقاء بأصحابها وتوجيههم لاللتزام بالش��روط 
الصحي��ة حفاظا عل��ى الصحة العام��ة وإظهار 
املدين��ة املقدس��ة بص��ورة تليق بها وبقدس��يتها 

وتوفير غذاء آمن وسليم ألبناء املدينة والزائرين.
وب��ني مع��اون مدي��ر الرقاب��ة الصحي��ة ان احلملة 
اس��فرت ع��ن اغ��الق 50 مح��ال لع��دم التزامه��ا 
بالضوابط والش��روط الصحية ، مضيفا ان الفرق 
الرقابي��ة مس��تمرة بزياراتها ومتابعته��ا للمحال 
العامة وتدعو املواطنني للتعاون معها واالبالغ عن 

اية حالة مشتبه بها.

أمانة بغداد تطلق 
أسبوعًا للعمل التطوعي

بغداد - الصباح الجديد:
اطلق��ت امان��ة بغ��داد بالتع��اون مع ع��دد من 
منظم��ات اجملتم��ع املدني والش��رطة اجملتمعية 
الثالث��اء حم��الت تطوعي��ة ف��ي اط��ار فعاليات 

اسبوع العمل .
وذك��رت مديرية العالقات واالع��الم ان » احلمالت 
التي نفذتها الدوائر البلدية ش��ارك فيها املالك 
املتق��دم في الدوائ��ر وموظفو االقس��ام الفنية 
واالدارية والعنصر النسوي ، واضافت ان »احلمالت 
تضمنت اعمال تنظيف مشبكات تصريف مياه 
الصرف الصح��ي واالمطار واخلطوط الرئيس��ة 
والفرعية وتنظيف الش��وارع الرئيسة والفرعية 
ورف��ع النفاي��ات وترقي��ع االج��زاء املتض��ررة من 
الش��وارع وصيانة القالب اجلانبي املتضرر وادامة 
احلدائ��ق واملتنزه��ات وزراعة اجلزرات الوس��طية 

بنباتات جديدة ».
وبين��ت مديري��ة العالقات واالع��الم ان« احلمالت 
شهدت مشاركة واس��عة من املوظفني واهالي 
املناطق تعزيزا لدور املواطنني في املش��اركة في 
احلمالت التي تنفذها امانة بغداد وتخدم مناطق 

سكناهم  ».

اختتام دورة فنون كتابة الخبر
 الصحفي في دائرة صحة البصرة

الصحة تستنزف 500 مليار دينار 
خسائر عن األمراض غير االنتقالية  



واشنطن ـ وكاالت:

الحق��ت الفضائح الرئي��س األميركي 
دونال��د ترام��ب بع��د مرور س��نة على 
انتخاب��ه، وع��ادت اتهامات نس��اء له 
خالل احلملة الرئاس��ية بالتحرش، إلى 
واجه��ة األحداث، لتضاف إلى متاعبه، 
في ظل مطالبة شخصيات من احلزب 
الدميوقراط��ي و54 ام��رأة م��ن احل��زب 
املعارض ف��ي الكونغرس بإجراء حتقيق 

معه او تقدمي استقالة من منصبه.
الكونغ��رس  عض��و  وطالب��ت 
الدميوقراطي��ة، الس��يناتور كيرس��ن 
غيليبران��د، بإس��تقالة ترام��ب عل��ى 
واصفًة  بالتح��رش،  اتهام��ه  خلفي��ة 
ش��هادات نس��اء عّم��ا فعله به��ّن ب� 
»احملزنة«. وصرحت غيليبراند لش��بكة 
»س��ي أن أن« بأن »ه��ذه املزاعم تتمتع 
ل��م  إذا  متع��ددة.  وه��ي  بصدقي��ة، 
يستقل الرئيس فوراً، على الكونغرس 
فتح التحقيق املناس��ب في س��لوكه 

ومحاسبته«.
وغّرد السيناتور الدميوقراطي رون وايدن 
عل��ى حس��ابه ف��ي »تويت��ر«، مطالباً 
أيضاً باس��تقالة ترام��ب وفتح حتقيق 
برملاني بش��أن اتهامه بالتحرش. وقال: 
»النس��اء محّق��ات، إذا ل��م يس��تقل 
ترام��ب فعل��ى الكونغ��رس التحقيق 
ف��ي ه��ذه املزاع��م الت��ي قدمنها عن 

حترش��ه به��ن ومهاجمتهن جنس��ياً، 
فم��ا م��ن أح��د ف��وق القان��ون«. وتبع 
ذلك تصريحات مماثلة من س��يناتورين 
دميوقراطي��ن آخرين هما ك��وري بوكر 
وجيف ميركلي دعا كالهما ترامب إلى 

مغادرة منصبه.
وكانت الناطقة باس��م البيت األبيض 
سارة ساندرز، ردت على االتهامات التي 
طاولت ترامب. وقالت إن »الرئيس يظن 
أن تقدم النساء للحديث عن تعرضهن 
لتحرش أمر إيجابي، لكنه يؤمن بشدة 
بأن املزاعم اجملّردة ال يجب أن حتدد مسار 
األم��ور، وفي هذا الس��ياق فإن الرئيس 
ينفي بشدة صحة هذه املزاعم، وهناك 

شهود يؤكدون موقفه«.
فهاج��م  »تويت��ر«  عب��ر  ترام��ب  ورد 
غيليبران��د، معتبراً أنه��ا أداة يحركها 
زعي��م األقلي��ة في مجلس الش��يوخ 
تش��اك ش��ومر. وغ��ّرد قائ��الً: »برغم 
آالف الس��اعات الت��ي ضيِّعت ومالين 
ال��دوالرات الت��ي أُنفقت، ل��م يتمكن 
الدميوقراطي��ون من إثبات أي تواطؤ مع 
روس��يا، واآلن ينتقلون إل��ى االتهامات 
الزائفة والقصص املفبركة لنس��اء ال 

أعرفهن و/ أو لم أقابلهن إطالقاً«.
وكانت كل من جيسيكا ليدز وسامنثا 
هولفي وراشيل كروك، حتدثن تفصيالً 
في شأن تلك االتهامات تلفزيونياً خالل 
مؤمتر صحافي، متهمات ترامب بتعمد 
مالمستهن أو مالطفتهن أو تقبيلهن 

جبراً أو اإلس��اءة إليهن أو مضايقتهن. 
ووصف البيت األبيض مزاعمهن بأنها 

»ادعاءات كاذبة«.

وكانت مؤسس��ة »بريف ني��و فيلم«، 
الت��ي أصدرت الش��هر املاض��ي فيلماً 
وثائقي��اً بعن��وان »16 س��يدة ودونالد 

ترامب« يرص��د مزاعم الس��يدات في 
ش��أن حت��رش الرئيس به��ّن، ه��ي َمن 
نظمت املؤمتر الصحافي أول من أمس، 

بع��د أن كان��ت ليدز وهولف��ي وكروك 
حتدثن انفرادياً عن مزاعم التحرش بهن 
قبل ش��هر من االنتخابات الرئاس��ية 

العام املاضي.
وقال��ت هولف��ي على ش��بكة »أن بي 
س��ي« اإلخباري��ة اإلثن��ن املاض��ي، إن 
ترام��ب غم��ز إليها بطريقة جنس��ية 
خ��الل مس��ابقة اختيار ملك��ة جمال 
الوالي��ات املتحدة عام 2006 التي فازت 

بها.
 وأضاف��ت ملك��ة جم��ال والي��ة نورث 
كارولينا الس��ابقة، الت��ي كانت تبلغ 
20 س��نة من عمرها ف��ي ذلك الوقت: 
»أُوقفنا جميعاً صفاً واحداً وراح ينظر 
إلّي كم��ا لو كنت قطع��ة حلم. تأثرت 
بش��دة نتيجة ذل��ك«. وزادت: »حققوا 
م��ع أعض��اء آخري��ن ف��ي الكونغرس، 
لذا أعتقد أنه م��ن اإلنصاف التحقيق 
م��ع ترامب أيضاً. هذه ليس��ت قضية 
حزبية، بل قضية تتعلق مبعاملة املرأة 

كل يوم«.
وقالت ليدز، التي كانت تبلغ 38 س��نة 
ح��ن التقت ترامب، إنها جلس��ت إلى 
جانب��ه في مقاعد درجة رجال األعمال 
أثناء رحل��ة جوية إلى نيويورك. وقالت: 
»قفز فوقي«، مشيرًة إلى أنها تكشف 
ذلك ألنها ترغب ف��ي أن »يعرف الناس 
حقيقة ترامب وانحرافه«. كذلك رَوَْت 
ك��روك اختبارها الس��يئ م��ع ترامب، 
فقالت إنه قّبلها من ش��فتيها خارج 

مصعد في »برج ترامب« عندما كانت 
في ال�22 من عمره��ا وتعمل موظفة 
اس��تقبال في ش��ركة عقارية هناك. 

وتابعت: »فوجئت وأصابتني صدمة«.
وصرحت السفيرة األميركية لدى األمم 
املتحدة نيكي هايلي، لشبكة »سي بي 
أس« اإلخبارية نهاية األسبوع املاضي، 
بأن��ه »ينبغ��ي س��ماع« الش��اكيات، 
مؤكدًة أنها »فخورة بشدة بالسيدات 

الالتي كشفن ذلك«. 
وانتش��ر تس��ريب فيديو لترامب خالل 
حملته االنتخابية الع��ام املاضي وهو 
يتفاخر مبالمس��ة س��يدات في أماكن 
مش��رعن  ثالث��ة  وأعل��ن  حساس��ة، 
أميركين استقالتهم من الكونغرس 
األسبوع املاضي، على خلفية اتهامات 
السيناتور  بالتحرش اجلنسي، ومنهم 
الدميوقراط��ي عن والية مينيس��وتا آل 

فرانكن.
وفي س��ياق ذي صلة، أظهر استطالع 
نُش��رت نتائجه امس االول الثالثاء، أن 
األميركي��ن يعتق��دون أن مجتمعهم 
أصبح أكثر فس��اداً من��ذ تولي ترامب 
منصب��ه. وذكرت منظمة الش��فافية 
الدولية التي ترصد الفساد، أن حوالى 
ستة من عش��رة أشخاص قالوا إنهم 
يعتق��دون أن الفس��اد زاد ف��ي االثني 
ه��ذه  وزادت  األخي��رة،  ش��هرا  عش��ر 
النس��بة بنحو الثلث عما كانت عليه 

في كانون الثاني 2016.
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موسكو ـ وكاالت:
وص��ل وفد من وزارة الدفاع الروس��ية برئاس��ة 
فيكتور كولغاوف، نائ��ب رئيس املركز الوطني 
إلدارة الدفاع، إلى بيونغ يانغ امس االول الثالثاء، 
حس��بما نقلت وكالة إنترفاكس عن س��فارة 

كوريا الشمالية في موسكو.
وكان وفد م��ن مجلس الدوما الروس��ي قد زار 
بيون��غ يانغ نهاية الش��هر املاضي، حيث صرح 
النائ��ب كازبيك تايس��ايف، رئي��س مجموعة 
الصداق��ة ب��ن البرملان��ن الروس��ي والك��وري 
الش��مالي في أعقاب الزي��ارة: »لديهم جيش 
جبار. يقولون إن لديهم أكثر من مليوني جندي 
في اخلدم��ة، إضافة إل��ى 4 مالي��ن احتياطي 
ميكن جتنيدهم خالل يومن أو ثالثة. وأنا أصدق 

ذلك«.
وقبل أي��ام، أكد اجلنرال فاليري غيراس��يموف، 
رئيس أركان القوات املس��لحة الروسية، خالل 
لقائ��ه نظيره الياباني ايتس��ونوري اونوديرا في 
طوكيو، أنه ال ميكن تسوية األزمة حول برنامج 
بيونغ يانغ النووي، إال عبر الوسائل السياسية 

والدبلوماسية.

غزة ـ أ ب ف:
اصيب ثالثة اش��خاص بج��روح طفيفة عندما 
شن اجليش االسرائيلي امس االربعاء غارة جوية 
على موقع لكتائب القس��ام اجلناح العس��كري 
حلرك��ة حماس في خان يون��س في جنوب قطاع 
غزة ردا على اطالق قذيفة على جنوب اس��رائيل، 

بحسب ما اعلن اجليش االسرائيلي.
وأعلنت إس��رائيل أيض��ا توقيف ع��دد من كبار 
أعض��اء حركة حماس في الضفة الغربية امس 

األربعاء، من بينهم أحد قادة احلركة فيها.
ام��س االول الثالثاء، أعلن اجليش اإلس��رائيلي أن 
»قذيف��ة« غير مح��ددة أطلقت م��ن قطاع غزة 

على جنوب إسرائيل.
وقال��ت متحدثة باس��م اجلي��ش لوكالة فرانس 
برس ان القذيفة كان��ت »على االرجح« صاروخا 

لكن لم يتضح اين سقطت.
وأطل��ق فلس��طينيون ف��ي القط��اع صواري��خ 
وقذائ��ف ه��اون على إس��رائيل خالل االس��بوع 
الفائ��ت، وس��ط غضب ع��ارم من ق��رار الرئيس 
األميرك��ي دونال��د ترام��ب االعت��راف بالق��دس 

عاصمة إلسرائيل.
وقال اجليش االس��رائيلي في بي��ان امس االربعاء 
إنه »ردا على قذيفة أطلقت من قطاع غزة على 
اس��رائيل في وقت س��ابق، استهدف سالح اجلو 
اإلسرائيلي مجمعا عسكريا حلماس في جنوب 

قطاع غزة«.
م��ن جهته، أعلن مص��در امني فلس��طيني ان 
»قوات االحتالل نفذت غارتن جويتن استهدفتا 
موقع البحرية )التابع حلماس( في غرب خان يونس 

وارضا خالية في شمال شرق خان يونس«.
واوضح ش��هود عيان ان »اض��رارا كبيرة احدثها 
القصف في املوقع الذي خلف حفرة كبيرة كما 
اسفر عن حتطم زجاج نوافذ خمسة منازل على 

االقل بالقرب من موقع البحرية املستهدفة«.
وقال��ت وزارة الصح��ة الفلس��طينية إن ثالث��ة 
فلس��طينين اصيبوا بجروح طفيفة، فيما لم 

تقع إصابات على اجلانب اإلسرائيلي.
وتتضمن قائمة املعتقلن الفلسطينين حسن 
يوس��ف، أح��د مؤسس��ي احلركة اإلس��المية. 
وأعلن��ت حماس في بيان اعتقال��ه من رام اهلل. 
وه��و عضو ف��ي البرمل��ان الفلس��طيني الذي مت 
انتخاب��ه في العام 2006، وقد مت س��جنه ما بن 

عامي 2012 و2014.
وقال��ت متحدث��ة باس��م جه��از األم��ن الع��ام 
اإلس��رائيلي »ش��ن بيت« لوكال��ة فرانس برس 
إن يوس��ف »اعتقل بس��بب تورطه في تشجيع 

وتوجيه أنشطة حماس في الضفة الغربية«.

وفد عسكري روسي
 يزور كوريا الشمالية

ثالثة جرحى في غارة 
جوية اسرائيلية 

استهدفت موقعا لحماس 

متابعة ـ الصباح الجديد:

انطلق��ت ام��س األربع��اء أعم��ال 
ملنظم��ة  االس��تثنائية  القم��ة 
التعاون اإلس��المي ح��ول القدس 

في مدينة إسطنبول.
وتواف��د ممثل��و 48 دول��ة، بينه��م 
16 زعيم��ا على مس��توى رؤس��اء 
أو مل��وك أو أمراء إلى اس��طنبول 

للمشاركة في القمة.
قط��ر  أمي��ر  م��ن  كل  ووص��ل 
الش��يخ متيم ب��ن حم��د آل ثاني، 
وأمي��ر الكوي��ت الش��يخ صب��اح 
األحمد اجلاب��ر الصب��اح، والرئيس 
عب��اس،  محم��ود  الفلس��طيني 
والرئي��س اإليراني حس��ن روحاني، 
والرئيس األذربيجاني إلهام علييف، 
والرئي��س الصومال��ي محمد عبد 
اهلل فرماجو، والرئيس اليمني عبد 
ربه منص��ور هادي، ورئي��س الوزراء 

الطاجيكي قاهر رسول زاده.
كما وصل أيضا رئي��س جمهورية 
ش��مال قبرص التركية مصطفى 
أقينجي، الذي تش��ارك ب��الده في 
القم��ة بصفته��ا دول��ة مراقب��ة، 

بحسب وكالة »األناضول«.
ووص��ول كل من عاهل األردن امللك 
عب��د اهلل الثان��ي، ووزي��ر اخلارجية 

املصري سامح شكري.
كما ش��ارك في القمة ممثلون عن 
وإندونيسيا  وبنغالدش  أفغانستان 
وغيني��ا وليبي��ا ولبنان والس��ودان 
وتوغو ، فضال عن الرئيس التركي.

وكان��ت املش��اركة على مس��توى 
رؤساء الوزراء من جيبوتي وماليزيا 
مس��تويات  وعل��ى  وباكس��تان، 
مختلف��ة من دول أخرى. ويش��ارك 
في القمة أيضا الرئيس الفنزويلي 
نيك��والس مادورو، ال��ذي حتل بالده 

ضيفا على القمة.
ويأتي توافد قادة الدول اإلسالمية 
وممثليهم إلى تركي��ا تلبية لدعوة 
طي��ب  رج��ب  الترك��ي  الرئي��س 
أردوغان، لعقد مؤمت��ر قمة طارئة، 
لبح��ث تداعيات الق��رار األميركي 
بنقل سفارة الواليات املتحدة الى 

القدس والذي اعلنه ترامب االربعاء 
املاضي ويعد اعتراف بالده رس��ميا 

بالقدس عاصمة إلسرائيل.
وصرح الس��فير الفلسطيني في 
تركيا فائ��د مصطفى، بأن املوقف 
أصبح ناضجا لدى الزعماء وامللوك 
واإلس��المي،  العربي  العامل��ن  في 
التخ��اذ قرارات حاس��مة للمرحلة 
املقبل��ة تخص فلس��طن، وليس 
املتح��دة  الوالي��ات  إجب��ار  فق��ط 
على التراجع ع��ن موقفها بإعالن 

القدس عاصمة إلسرائيل.
وأض��اف الس��فير: »عل��ى الق��ادة 
استخدام أدوات الضغط والتلويح 
تربطه��ا  الت��ي  املصال��ح  بورق��ة 
أن  أمي��ركا  إذا ش��عرت  بأمي��ركا، 
مصاحله��ا مهددة فإنها س��تدرك 
خط��ورة م��ا أقدم��ت علي��ه وقد 
تتراجع عن قرارها«، بحسب وكالة 

»معا«.

وتاب��ع: »نأم��ل أن تتدح��رج األمور 
ردة الفع��ل عل��ى  وأن ال تقتص��ر 
دف��ع أمي��ركا للتراجع ع��ن قرارها 
بشأن القدس، بل يجب أن يتواصل 
والرسمي من  الش��عبي  الضغط 
أجل إقامة الدولة الفلسطينية«.

بدورها ناشدت تركيا امس األربعاء، 
ف��ي افتت��اح القمة االس��تثنائية 
الطارئة ملنظمة التعاون اإلسالمي، 
العالم االعتراف بالقدس الشرقية 

عاصمة لدولة فلسطينية.
وقال وزير اخلارجي��ة التركي مولود 
جاوي��ش أوغلو في اجتم��اع لوزراء 
خارجي��ة الدول األعض��اء مبنظمة 
ب��دء  قب��ل  اإلس��المي  التع��اون 
االجتم��اع الكام��ل للقم��ة: »أوال 
يج��ب أن تعت��رف جمي��ع ال��دول 
األخ��رى بالدول��ة الفلس��طينية. 
علين��ا أن نكافح جميعنا من أجل 

حتقيق ذلك«.

وتابع: »يجب أن نشجع الدول األخرى 
على االعتراف بدولة فلس��طينية 
على أساس حدود 1967 عاصمتها 

القدس الشرقية«.
وعق��د االجتم��اع قب��ل س��اعات 
م��ن انعق��اد قم��ة طارئ��ة لقادة 
دول املنظم��ة بدعوة م��ن الرئيس 
الترك��ي رجب طي��ب اردوغان أحد 
ابرز منتقدي قرار نظيره االميركي 
دونال��د ترامب االعت��راف بالقدس 
عاصم��ة الس��رائيل ف��ي 6 كانون 

االول احلالي.
واضاف  تش��اوش اوغلو »ال يس��ع 
ازاء  صامت��ن  البق��اء  املس��لمن 
ه��ذا القرار ال��ذي اتخذته الواليات 

املتحدة وهو باطل والغ«.
واث��ار اعت��راف الرئي��س االميركي 
املاضي  ترام��ب االس��بوع  دونال��د 
ادانة  بالقدس عاصمة الس��رائيل 
ف��ي كل انحاء العال��م وتظاهرات 

غاضبة في العديد من دول الشرق 
االوسط.

ويأمل اردوغان الذي يتولى الرئاسة 
الدورية للمنظم��ة توحيد العالم 
االس��المي وراء نهجه املتشدد ازاء 

قرار واشنطن.
لكن املهم��ة تبدو صعبة فالعالم 
االس��المي يعاني من انقس��امات 
عميق��ة كم��ا ان العدي��د من دول 
املنطقة وفي مقدمتها السعودية 
تس��عى الى اقامة عالق��ات جيدة 
مع ادارة ترامب على خلفية العداء 

املشترك اليران.

*ادانة معتادة
في الوقت الذي اكتفى فيه غالبية 
ق��ادة املنطق��ة حت��ى االن بإصدار 
االدانات املعهودة، يرى مراقبون انه 
من غير احملتمل ان يصدر عن القمة 

اجراءات قوية او عقوبات.

ويقول رئيس مركز إيدام لدراسات 
االقتص��اد والسياس��ة اخلارجي��ة 
ف��ي إس��طنبول س��نان اولغن ان 
»العدي��د من ال��دول الكب��رى في 
العالم االس��المي، ال تريد الدخول 
في مواجهة م��ع الواليات املتحدة 
وال حت��ى م��ع اس��رائيل ف��ي إطار 

التوتر املتزايد مع إيران«.
ف��ي  املس��ؤولن  ان  ويضي��ف 
الس��عودية وغيرها من دول اخلليج 
اي��ران  لنف��وذ  التص��دي  ان  ي��رون 
»يرت��دي اهمي��ة اكب��ر م��ن اتخاذ 
اج��راءات ميكن ان ته��دد العالقات 

مع واشنطن«.
والقادة االتراك مدركون لذلك فقد 
عل��ق تش��اوش اوغلو أم��س االول 
الثالث��اء »لقد الحظن��ا ردود فعل 
متواضع��ة ج��دا من بع��ض دول« 
املنطقة، مضيفا ان »بعض الدول 

العربية تخشى حتدي« واشنطن.

بروكسل ـ رويترز:
يبحث ق��ادة االحت��اد األوروبي اليوم 
اخلميس س��بال جدي��دة للحد من 
الهج��رة عب��ر البح��ر املتوس��ط، 
لكنهم ال يزالون منقسمن بشأن 
طريقة التعامل مع الالجئن الذين 

ينجحون في بلوغ أوروبا.
األوروب��ي  اجملل��س  رئي��س  واقت��رح 
دونالد توس��ك وضع آلي��ة جديدة 
التالي��ة  امليزاني��ة  للتموي��ل ف��ي 
لالحتاد التي تغطي عدة أعوام بدءا 
م��ن 2021 بهدف »وق��ف الهجرة 
لتح��ل مح��ل  املش��روعة«،  غي��ر 
مناشدات جمع املال لهذا الغرض 
الت��ي ش��هدتها دول التكتل منذ 
الطفرة الكبيرة في عدد الوافدين 

في 2015.
واالحتاد األوروبي ملتزم بسياس��ته 

اخلاصة ف��ي تقدمي مختل��ف أنواع 
املس��اعدات للحكوم��ات ووكاالت 
األمم املتحدة في الش��رق األوس��ط 
وأفريقيا بهدف منع مواطني هذه 
الدول من القيام بالرحلة الصعبة 
نحو الش��مال، وذلك رغم انتقادات 
حادة من جماعات حقوق اإلنس��ان 
الت��ي تق��ول إن ه��ذه السياس��ة 
ت��ؤدي إلى تفاق��م معاناة الالجئن 
واملهاجرين على الس��احل اجلنوبي 

للبحر املتوسط.
ورغ��م ثب��وت صعوب��ة تنفيذ هذه 
اخلطط في بعض املناطق وخاصة 
ف��ي ليبي��ا، ف��إن كل دول االحت��اد 
األوروبي ومؤسساته في بروكسل 

متفقة على هذا النهج.
ودول  واليون��ان  إيطالي��ا  وترغ��ب 
أخرى مطلة على البحر املتوس��ط 

وأيضا دول ثرية بعيدة عن س��احل 
املتوس��ط مث��ل أملانيا ف��ي التزام 
كل دول االحت��اد باس��تقبال حصة 

محددة من طالبي اللجوء.
لك��ن ع��دة دول أوروبية ش��يوعية 
ترف��ض  الش��رق  ف��ي  س��ابقا 
احلصص اإللزامي��ة وتقول إن قبول 
مس��لمن  الجئ��ن  اس��تضافة 
سيقوض سيادتها وأمنها وجتانس 

مجتمعاتها.
وترغب هذه الدول بدال من ذلك في 
املس��اعدة بتقدمي أم��وال ومعدات 
وأفراد للسيطرة على حدود االحتاد 

األوروبي.
األوروبي��ة  املفوضي��ة  وتقاض��ي 
واجمل��ر وجمهورية  بولن��دا  بالفعل 
اس��تقبالهم  لع��دم  التش��يك 
احلصص اخلاصة به��م من طالبي 

اللجوء الذي��ن وصلوا في أوج أزمة 
الالجئن عام 2015.

انقسامات
وتتض��ارب احلل��ول املقترح��ة ف��ي 
اآلونة األخي��رة، األمر الذي يعني أن 
األمل ضعيف ف��ي التوصل التفاق 
بحلول املوعد املستهدف في يونيو 

حزيران.
وتقت��رح اس��تونيا الرئي��س احلالي 
لالحت��اد األوروب��ي االلت��زام بخطة 
اإللزامية عندم��ا يكون  احلص��ص 
عدد الوافدين كبيرا جدا، مع إضافة 
ش��يء م��ن املرونة بس��ن تش��ريع 
يقضي ب��أن نقل طالب��ي جلوء بن 
دول االحتاد يج��ب أن يكون مبوافقة 
واملس��تقبلة  املرس��لة  الدولت��ن 

لهم.

لكن س��رعان ما وأد دبلوماس��يون 
من عدة دول باالحت��اد األوروبي تلك 
الفك��رة ف��ي املهد قائل��ن إنها ال 

تنطوي على مقومات النجاح.
واقترحت املفوضية األوروبية، وهي 
نقل  بالتكت��ل،  التنفيذية  اجله��ة 
طالبي اللجوء على أسس إلزامية 
في أوقات الهجرة اجلماعية، بينما 
يكون استقبال طالبي اللجوء في 

الظروف العادية اختياريا.
ويرغ��ب البرملان األوروب��ي في إعادة 
التوطن اإللزام��ي لطالبي اللجوء 
ف��ي كل األوقات بغ��ض النظر عن 

عدد املهاجرين الوافدين.
أم��ا اآلن فتوس��ك نفس��ه ال يؤيد 
احلص��ص اإللزامي��ة. وق��ال لقادة 
االحتاد األوروب��ي في مذكرة إنه بات 
مؤك��دا أن الفك��رة »تب��ث الفرقة 

بشدة« وأنها »غير فعالة«.
أفراموبول��وس  دمييتري��س  وق��ال 
املف��وض األوروبي لش��ؤون الهجرة 
ف��ي مؤمت��ر صحف��ي ام��س االول 
الثالثاء إن مذكرة توس��ك ”تقوض 
األوروب��ي  املش��روع  ركائ��ز  أح��د 

الرئيسية وهي مبدأ التضامن«.
وال تزال أع��داد املهاجرين الوافدين 
ف��ي الوقت احلال��ي ضئيلة مقارنة 
ب��ذروة عام��ي 2015 و2016، ولكن 
ه��ذا قد يتغي��ر مع بداية موس��م 

جديد للهجرة.
وتقترح أملانيا منذ وقت طويل مترير 
قرار بش��أن طالبي اللجوء بأغلبية 
األص��وات في حالة ع��دم التوصل 
إل��ى إجم��اع، وه��و ما س��يفاقم 
االنقس��امات العميق��ة واالرتياب 

بن الدول األعضاء.

وسط انقسامات بشأن استضافة الالجئين

االتحاد األوروبي يبحث سبال جديدة للحد من الهجرة 

أردوغان يناشد العالم االعتراف بالقدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين

افتتاح القمة االستثنائية لزعماء دول
منظمة التعاون االسالمي في اسطنبول 

ناشدت تركيا 
امس األربعاء، 

في افتتاح القمة 
االستثنائية 

الطارئة 
لمنظمة التعاون 

اإلسالمي، العالم 
االعتراف بالقدس 
الشرقية عاصمة 
لدولة فلسطينية

القمة االسالمية

تقـرير
المواطنون يعتقدون أن مجتمعهم أصبح أكثر فساًدا منذ توليه منصبه

اتهامات بالتحرش تطارد الرئيس األميركي ومطالبات في الكونغرس باالستقالة
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ملحق يصدر عن مؤسسة 

"الصباح الجديد"

رئيس التحرير وصاحب االمتياز

اسمـاعيـل زايـر

8
في حوار مع الكاتب المسرحي العراقي علي عبد النبي الزيدي

9
»رائحة حرب« تنافس على جائزة »القاسمي« ألفضل عمل عربي 2017 

10
الدبكة العراقية والرقص السومري يرتبطان باألرض

)Thu. 14 Dec. 2017 issue (3838اخلميس 14 كانون األول 2017 العدد

الفن هو اإلبداع احل��ر حتت عنوان اجلمال، وهو 
لغة تداولهااإلنس��ان لترجم��ة التعابير التي 
ترد في ذاته اجلوهرية، وليس تعبيرا عن حاجة 
اإلنس��ان ملتطلب��ات حياته، برغ��م أن بعض 
العلماء يعدون الفن ضرورة حياتية لإلنس��ان 

كاملاء والطعام.
فالف��ن هو موهبة إب��داع، وهبها اخلالق لكل 
إنسان لكن بدرجات تختلف بني الفرد والفرد 
اآلخ��ر. لكن ال نس��تطيع أن نصف كل هؤالء 
الن��اس بفنانني، إال الذين يتميزون عن غيرهم 
بالق��درة اإلبداعية الهائلة. فكلمة الفن هي 

داللة على املهارات املس��تعملة إلنتاج أشياء 
حتمل قيمة جمالية على تعريفه، فمن ضمن 
التعريف��ات أن الف��ن مهارة، وحرف��ة، وخبرة، 

وإبداع، وحدس، ومحاكاة.
   ه��و ذل��ك املبتك��ر ذو األف��كار الغريبة عن 
التقلي��د، فالفن��ان غالب��ا ما يكون س��ابقا 
لعص��ره. انه في الواقع يع��د األذكى، واألكثر 
خياال وإحساس��ا. فالفنان، ركي��زة احلضارة، 
والقائ��د الكف��ؤ لقاط��رة التط��ور. فدخوله 
ألي مج��ال عمل��ي، أو علمي، ق��د يحوله من 
العال��م املعقول، إل��ى العال��م الالمعقول.. 
وميكنه احلدس والتنبؤ باملس��تقبل عن طريق 

العالية،  وإلهامه، وأحاسيس��ه  ش��فافيته، 
وقدرته على قراءة األمور في احلياة، وعلى هذا 
يصيغ فنونه حسبما يتوافق مع العصر الذي 
يعي��ش فيه، ومهم��ا كانت أدوات��ه وخاماته 
املتوفرة لديه بس��يطة، فيمكن��ه أن يجعل 
منها فن��ا عظيما، وكل على حس��ب قدرته 

وقوة موهبته الفنية.
  حالياً تستعمل كلمة فن لتدل على أعمال 
إبداعي��ة، تخض��ع للحاس��ة العام��ة، كفن 
الرق��ص، واملوس��يقى، والغن��اء، والكتابة أو 
التألي��ف، والتلحني، وهو تعبي��ر عن املوهبة 
اإلبداعية. وقد بدأ اإلنس��ان في ممارسة الفن 

من��ذ 30 ألف س��نة، وكانت الرس��وم تتكون 
من أشكال احليوانات، وعالمات جتريدية رمزية 
فوق جدران الكه��وف، وتعد هذه األعمال من 

فن العصر الباليوثي.
  ومن��ذ آالف الس��نني كان البش��ر يتحل��ون 
بالزين��ة، واجملوهرات، واألصب��اغ، وفي معظم 
اجملتمعات القدمية الكبرى، كانت تعرف هوية 
الفرد من خالل األش��كال الفني��ة التعبيرية 
الت��ي تدل علي��ه، كما ف��ي مناذج مالبس��ه، 
وطرزه��ا، وزخرفة اجلس��م، وتزيين��ه، وعادات 
الرقص، أو من االحتفالية، أو الرمزية اجلماعية 
اإلشاراتية التي كانت تتمثل في التومت )مادة) 

ال��ذي ي��دل على قبيلت��ه أو عش��يرته. وكان 
التومت يزخرف بالنقش، ليروي قصة أس��الفه 
أو تاريخهم. وف��ي اجملتمعات الصغيرة كانت 
الفنون تعبر عن حياته��ا أو ثقافتها، فكانت 
االحتفاالت والرقص تعبر عن س��ير أجدادهم 
وأس��اطيرهم حول اخلل��ق، أو مواعظ ودروس 

تثقيفية. 
  وكثير من الش��عوب كان��ت تتخذ من الفن 
وس��يلة لنيل العون من العالم الروحاني في 
حياتهم. وف��ي اجملتمعات الكبرى كان احلكام 
يس��تأجرون الفنان��ني للقي��ام بأعمال تخدم 
بناءهم السياسي كما في بالد اإلنكا، فلقد 

كانت الطبق��ة الراقية تقب��ل على املالبس، 
واجملوه��رات، واملش��غوالت املعدني��ة اخلاصة، 
بزينته��م إب��ان القرن��ني 15 م- و16 م، لت��دل 
عل��ى وضعه��م االجتماعي. ف��ي حني كانت 
الطبقة الدنيا تلبس املالبس اخلشنة والرثة. 
وحالياً جند أن الفنون تستعمل في اجملتمعات 
الكبرى لغرض جتاري، أو سياس��ي، أوديني، أو 

جتاري، وتخضع للحماية الفكرية.
ويبق��ى الف��ن تاريخ��ا وحاض��را ومس��تقبال 
للشعوب التي تس��عى الى الرقي والتحضر، 
فلم ينحصر معناه بزاوية اال وكانت أساس��ا 

لتشذيب النفس.

الفـن إبـداع حـر

هناك من يقول ان الوطن ميكن له ان ينجب 
ماليني املهندس��ني واألس��اتذة، وغيرها من 
امله��ن والصف��ات االكادميي��ة، لك��ن هناك 
فناناً واحداً ميك��ن ان ينجبه الوطن، يتمتع 
بخصوصية وتفرد عن نظرائه من الفنانني.

   وه��ذا ما يعط��ي للفنان أهمي��ة كبيرة، 
جتعلنا بالض��رورة مهتمني مبتابعة كل خبر 
يتعلق ب��أي نوع من أن��واع الفن��ون، واخبار 
الفنانني املسرحيني، والسينمائيني، وابطال 

الدراما، وبالتأكيد فان االهتمام يكون أكبر 
بالفنان العراقي.

   ف��ي ه��ذا الع��دد م��ن امللحق س��نتعرف 
على عدد من املس��رحيني الكتاب واخملرجني، 
ومنه��م الكات��ب املس��رحي العراقي علي 
عبد النب��ي الزيدي، الذي حاوره الزميل عبد 
العلي��م البن��اء، للحديث عن مس��رحيته 
اجلدي��دة »ب��اب احلوائ��ج«، والتي ق��د يكون 
عنوانه��ا مثي��را للجدل، وفس��حة جلموح 

خيال املتلقي الى ابعد مما أراد املؤلف.
ح��وار آخ��ر س��يمتع الق��اريء م��ع الفنان 
والكات��ب واخمل��رج عقي��ل مه��دي، حت��دث 
خالله عن جتاربه املس��رحية املتنوعة، منها 
مسرحية س��يرة النخبة من كبار املبدعني 

في العراق. 
  هن��اك تقرير خ��اص للصب��اح اجلديد عن 
مهرج��ان املس��رح العرب��ي، عن مش��اركة 
الع��راق فيه بع��دد من املس��رحيات، ومنها 

مس��رحية »رائحة ح��رب« الت��ي كانت قد 
عرضت على خشبة املسرح الوطني، والقت 
اقب��اال واعجاب��ا كبيرين من قب��ل اجلمهور 

العراقي.
ه��ذا امللحق يتضمن أيضا مش��اركة اخملرج 
الشاب العاملي محمد الدراجي الذي أوصل 
س��ينماه ال��ى العاملي��ة، فيل��م »الرحلة« 
الدول��ي،  الس��ينمائي  تورنت��و  مبهرج��ان 
وس��يطلع القاريء على بعض احداث رواية 

الفيلم.
بعض الفنان��ني العراقيني والذي��ن اختفوا 
من س��نني طويلة وظل اجلمه��ور العراقي 
يترقب أي خبر عنهم عله يستطيع معرفة 
م��كان تواجدهم اليوم، بع��د كل االحداث 
التي مرت على العراقيني، والتي أس��همت 
بتش��تيت العديد من أبنائه، في هذا احمللق 
سنتعرف على اخبار املمثلة القديرة سهام 
الس��بتي، التي تقطن اليوم في املهجر مع 

عائلته��ا، ونتطرق م��ن خ��الل الزاوية التي 
خصص��ت له��ا، ال��ى تاريخه��ا الفني في 
الدرام��ا العراقية، إضافة الى أش��هر عمل 
عرف��ت به، وم��ا زال اجلمه��ور العراقي يردد 

حواراته، وهو مسلسل حتت موس احلالق.
ملحق هذا األس��بوع ارتأينا ان تكون نسبة 
االخبار واملواضيع احمللي��ة فيه هي الغالبة، 
لنس��لط الضوء على املنجز العراقي الذي 

يستحق منا التقدير والعناية.

فسحة النور التي تغذي الروح

من أعمال الفنان الراحل أحمد الربيعي



حصل الفيلم 
على دعم 

من مؤسسة 
الدوحة لألفالم 

والصندوق 
العربي للثقافة 

والفنون – 
آفاق، وصندوق 

دعم السينما 
العالمية - 

المركز الوطني 
للسينما، التابع 
لوزارة الشؤون 

الخارجية 
والتنمية الدولية 

الفرنسية، 
والمعهد 
الفرنسي، 

وصندوق هولندا 
للفيلم. ودعم 

للتطوير من 
صندوق سند 

)مهرجان 
أبو ظبي 

السينمائي( 
 SCREENو

YORKSHIRE

نصوصي 
تحتاج الى 

مخرج )مفّكر( 
يذهب 

بها بعيدا 
وفضاءات 
مفتوحة 

األفق،  وقد 
تعاملت مع 

مخرجين 
عراقيين وعرب 
رائعين، ولكن 

أن تجد هذا 
المفّكر، ربما 
يضعني أمام 

عدد قليل 
منهم عراقيا 

وعربيا، وقد 
حققوا حضورا 

مهما يتذكره 
الجميع، 

المخرج غانم 
حميد من هذا 
الطراز بكل ما 
تعنيه الكلمة.

الملف 8

الصباح الجديد - خاص:

يواص��ل اخمل��رج الس��ينمائي العراق��ي 
العربي��ة  جناحات��ه  الدراج��ي  محم��د 
والدولي��ة، التي كرس��ها م��ن قبل في 
اكثر من مهرجان محلي، وعربي، ودولي، 
عبر عديد افالم��ه التي ناغمت ومتاهت 
م��ع الهم��وم، والتطلع��ات الوطني��ة، 
واالنس��انية، وملحم��ة الوجع العراقي 
الطوي��ل س��يما ف��ي افالم��ه املهمة: 
أحالم، وابن بابل، وغيرها، والتي عرضت 

في بلدان عربية واجنبية أيضا.
   وم��ع اقت��راب عرض��ه األول بالعال��م 
العرب��ي ضمن مس��ابقة املهر الطويل 
في ال��دورة ال���14 م��ن مهرج��ان دبي 
الدولي، حصلت ش��ركة  الس��ينمائي 
MAD Solutions عل��ى حق��وق التوزيع 

الرحل��ة  لفيل��م)  العرب��ي  بالعال��م 
)للمخرج محم��د الدراجي، والذي كان 
عرضه العاملي األول في مهرجان تورنتو 

السينمائي الدولي 2017.
  ت��دور أح��داث الفيلم في بغ��داد عام 
2006، حي��ث تس��تعد س��ارة للقي��ام 
بفع��ل مرعب إنس��انياَ، إال أن مواجهة 
غي��ر متوقع��ة وغريبة متنحه��ا فرصة 
لتشهد عواقب فعلها التدميري. لكن 
هل ه��ذا معناه حصوله��ا على فرصة 

ثانية، أم اعترافها بالذنب؟
   الفيل��م م��ن بطول��ة زه��راء غندور، 
وأمير جبارة، ومن تأليف إيزابيل ستيد، 
ومحمد الدراجي ال��ذي يتولى إخراجه 
أيضاً، ومن إنتاج HUMAN FILM واملركز 
 )IIFC( املس��تقل  للفيل��م  العراق��ي 
و  LIONCEAU FILMS م��ع  بالتع��اون 

IRAQ AL-RAFIDAIN وشبكة اإلعالم 

العراقي. 
حصل الفيلم على دعم من مؤسسة 
الدوح��ة لألف��الم والصن��دوق العرب��ي 
للثقاف��ة والفنون – آفاق، وصندوق دعم 
الس��ينما العاملي��ة - املرك��ز الوطن��ي 
الش��ؤون  ل��وزارة  التاب��ع  للس��ينما، 
اخلارجية والتنمية الدولية الفرنس��ية، 
الفرنس��ي، وصن��دوق هولندا  واملعهد 
للفيل��م. ودع��م للتطوير م��ن صندوق 
سند )مهرجان أبو ظبي السينمائي( و

.SCREEN YORKSHIRE
  اخمل��رج محمد الدراج��ي ولد في بغداد 
عام 1978، ودرس في أكادميية هلغرسوم 
لإلعالم الهولندية، وفي مدرسة نورثرن 
الس��ينمائية ف��ي ليدز، أخ��رج فيلمه 
الروائ��ي األول أح��الم )2005( والذي حاز 
عل��ى أكثر من س��ت جوائز، ث��م اتبعه 
بفيل��م اب��ن بابل )2009( الذي أس��هم 

في ترسيخ سمعة الدراجي عاملياً، 
بعد عرضه في مهرجاني ساندانس 

وبرل��ن، كم��ا اش��ترك مع ش��قيقه 
عطي��ة جبارة الدراج��ي في إخراج 

فيلم في أحض��ان أمي )2011( 
ال��ذي س��افر إل��ى أكث��ر من 

خمسن مهرجانا وفعالية 
س��ينمائية، وف��از بأكثر 

جوائز  عش��ر  م��ن 
وحص��ل  دولي��ة. 

في فيلمه حتت 
رم��ال باب��ل 

 )2 0 1 3 (
عل��ى 
ث  ثال

م��ن  جوائ��ز 
مهرجان��ات عاملية 
أخ��رج  ومؤخ��را 
الرحلة  فيلم 

.)2017(

حاوره ـ عبد العليم البناء:

تتواصل التدريب��ات اليومية للفرقة 
الوطني��ة للتمثيل، التابع��ة لدائرة 
الس��ينما واملس��رح على مسرحية 
جديدة عنوانها )باب احلوائج(، تأليف 
الكاتب املس��رحي عل��ي عبد النبي 
الزي��دي، ال��ذي حل��ق ف��ي فضاءات 
املسرح العراقي والعربي بنصوصه، 
منذ أكثر من عش��ر س��نوات عرفه 

املسرح العربي.
عش��رات  العرب��ي  املس��رح  ق��دم 
الع��روض اخلاص��ة مبؤلف��ات الزيدي 
املس��رحية، وراح ال��درس االكادمي��ي 
ينتبه له وملش��روعه في )االلهيات(، 
و)مابعد االلهيات(، ورؤيته للمقدس، 
ولتوابعه، واجلرأة والوضوح الشفاف 
في تن��اول وكس��ر التابوه��ات التي 
والنف��وس،  العق��ول،  ف��ي  جت��ذرت 
املواطن  وتطلعات  وترجمة لهم��وم 
أينما يكون، ومبعاجل��ة غير تقليدية، 
تتج��اوز املأل��وف، وتغ��ادر منطق��ة 
الشعبوي، الى أفق ثقافي مسكوت 
عنه، حّركه اإلرهاب، أو ِقوى املوت، أو 
أي مهيمن آخر، بعد أن كان س��اكناً 
الى حد بعيد، سيما أنه على صعيد 
العنوان. )باب احلوائج( غير معني مبا 
هو مألوف، بالرغم من إنه ينطلق من 
مش��روع نصوص ما بع��د اإللهيات، 
أي االش��تغال م��ع املق��دس، ولكنه 
ف��ي هذا النص يذهب الى زاوية نظر 
أخ��رى، ال حتفل مبا ه��و مذهبي كما 
يتص��وره البعض، بل تذه��ب ملا هو 

انساني بالتأكيد.
يخرج املسرحية غامن حميد، ويلعب 
ادواره��ا قام��ات ابدعت عل��ى طول 
خط اشتغاالتها عراقيا، وعربيا، وفي 
مقدمتهم الدكتورة ش��ذى سالم، 
ومبعيته��ا كل م��ن الفنانن محمد 
هاش��م، وش��يماء جعف��ر، وفاضل 
عب��اس، وبغي��ة الوقوف عل��ى أبعاد 
وحقائق هذا النص االش��كال شكال 
ومضمونا.. كانت لنا هذه اجلولة من 
احلوار مع مؤلف النص الكاتب علي 

عبد النبي الزيدي.

 اننا امام اس��م لن��ص جديد، رمبا 
ي��راه البع��ض ونحن منه��م نصا 
اش��كاليا، نس��بة لعنوان��ه )باب 
احلوائ��ج( ما الفك��رة التي ينطوي 

عليها؟
- أرى أن العن��وان ه��و )مش��هد أول( 
ف��ي أي ن��ص مس��رحي أكتب��ه، وال 
مي��ر العن��وان م��رور الك��رام عن��دي 
عل��ى اإلطالق، ه��و جزٌء م��ن قلقي 
املس��تمر، حتى أنني كثي��را ما أغيِّر 
عناويني، وأعتقد ان ذلك فيه ش��يء 
من اجلنون ال��ذي ينتابن��ي دائما مع 
التفكي��ر بعنوان لهذا النص أو ذاك. 
تس��تفزني العناوي��ن بنح��و صارخ، 
وأحلِّ��ق معها بعي��دا.. حتى أجدني 
أكتب نص��ا مس��رحيا منطلقا من 

فكرة العنوان.
أنا رجل مس��رح على ط��ول خط ال� 
24 س��اعة التي أعيشها في اليوم، 
وال أغ��ادر ه��ذه املنطق��ة حت��ى في 
أحالمي، لذلك تراني أُستفز بنحو ال 
يوصف عندما أعثر على عنوان لنص 
مس��رحي مقب��ل أفكر في��ه، و)باب 
احلوائ��ج( ه��و عنوان يغ��ادر منطقة 
الشعبوي، الى أفق ثقافي مسكوت 
عن��ه حّركه اإلرهاب، أو ِقوى املوت، أو 

أي مهيمن آخر، بعد أن كان س��اكناً 
الى حد بعيد، وهو هنا – أي العنوان- 
غي��ر معني مب��ا هو مأل��وف، بالرغم 
من إنه ينطلق من مش��روع نصوص 
م��ا بعد اإللهيات، أي االش��تغال مع 
املقدس، ولكنه في هذا النص يذهب 
الى زاوية نظر أخ��رى، ال حتفل مبا هو 
مذهبي كم��ا يتص��وره البعض، بل 

تذهب ملا هو انساني بالتأكيد. 

 بعض نصوصك السابقة ينطوي 
على جرأة متناهي��ة فما الذي مييز 

هذا النص عن نصوصك االخرى؟
- مشروع هذا الكاتب الذي خرج من 
معط��ف جنوبي الع��راق، الناصرية 
حتديدا مازال قائما، وفي كل نص لي، 
تصوراتي مع مفردة )اجلرأة( في قراءة 
الواقع الذي أعيش فيه مرغما، وأقول 
مرغما ألنن��ي أتطلع لفكرة اخلالص 
من خالل )االنتحار(، وغلق ملف هذا 
الكاتب املزعج الى األبد، ألنني-هنا- 
أجد االنتح��ار فرصة للحي��اة بنحو 
أفضل، وأكثر سعادة، ورمبا هناك في 
مكان ما سأفكر بنحو أفضل وأهدأ، 
أرسلها  بكتابة نصوص مس��رحية 

مع أي شخص نازل لألرض. 
أزع��م بأنني كثير األس��ئلة، وال أجد 
اجاب��ات س��اخنة ميكنه��ا أن جتيب 
على أس��ئلة هذا الراف��ض للحياة، 
أمي��ل لفك��رة أن أرى احلقيق��ة كما 
ه��ي م��ا بع��د الوج��ود، لذل��ك فان 
احملاوالت لكس��ر التاب��و عندي بكل 
توصيفاته، تنطل��ق من فكرة كاتب 
املس��رح، الباحث ع��ن إجابات، ميكن 
له��ا أن تضع م��اءاً باردا عل��ى قلبه، 
ومثلما كان��ت هذه اجل��رأة موجودة 
مع ما أسميه ب� )استدعاء املقدس( 
ف��ي الكثير من نصوص��ي.. أجد في 
ن��ص )باب احلوائج( امت��دادا طبيعيا 
له��ذه اجلرأة التي يراه��ا البعض قد 
فتحت االبواب على افكار جديدة في 
مس��رحنا العراقي، ولن تغلق لزمن 
طويل، وجعلتنا نناقش قضايا كبرى 
تنسجم مع الكوارث التي حلقت بنا 

منذ عقود من الزمن.  

 نصوصك تثي��ر الكثير من اجلدل 
غير املألوف، فهل تعاونك مع اخملرج 

غامن حميد من هذا املنطلق؟
- كنُت منذ زمن أق��ول وبتواضع بأن 
نصوصي حتتاج ال��ى مخرج )مفّكر( 
يذهب بها بعيدا وفضاءات مفتوحة 
األف��ق، وق��د تعاملت م��ع مخرجن 
عراقي��ن وع��رب رائع��ن، ولك��ن أن 
جتد ه��ذا املفّكر، رمب��ا يضعني أمام 
ع��دد قلي��ل منه��م عراقي��ا وعربيا، 
وق��د حققوا حض��ورا مهما يتذكره 
اجلميع، اخمل��رج غامن حمي��د من هذا 
الطراز بكل م��ا تعنيه الكلمة، وقد 
حض��رت العديد م��ن البروفات على 
نص )ب��اب احلوائ��ج(، ووج��دت لديه 
فهماً أدهش��ني وعلى قدر كبير من 
األهمي��ة لهذا النص، وراح يش��كل 
حفرياته بنحو استفزني، وأنا املؤلف، 
بل وكس��ر عندي املتوق��ع، ومن هنا 
أج��ده فعال مخرجا مفّك��راً، يريد أن 
يقدم مش��روعه اخلاص به بعيدا عن 
هيمنتي كمؤلف، املبدع غامن حميد 
يُدرك متاما أن علي��ه أن يخلق جرأته 
هو أيضا على وفق س��ياق، سيكون 
صادم��ا للمتلقي كما أرى، وأش��عر 
بس��عادة وفخ��ر أنن��ي أتعام��ل مع 

مخرج بثقله وبروحه العاشقة.  
 

 وهذا االمر يقودنا لطاقم التمثيل 
ابداعي��ة  قام��ات  يش��مل  ال��ذي 
متنوع��ة ورصينة تنتم��ي ألجيال 

مختلفة؟
- م��الك مس��رحية )ب��اب احلوائ��ج( 
قامات مش��رقة ومبدعة على طول 
وعربيا،  عراقي��ا  اش��تغاالتها  خ��ط 
الدكتورة ش��ذى س��الم، رمز ثقافي 
يعيش في ذاكرة اجيال متعددة، وما 
زال ف��ي قمة عطائه، ه��ي مفعمة 
باجلم��ال واحليوي��ة، ومتناغم��ة مع 
اجيال ابداعية أخ��رى، جاءت بعدها 
بس��نوات، ستمثل دورا جديدا - كما 
أزع��م- ف��ي اف��كاره وتصوراته، وهو 
خارج عن س��ياق الكثير من أدوارها، 

وه��ذا هو س��ر اب��داع ه��ذه الفنانة 
واملتجددة.

    الفن��ان الرائ��ع محم��د هاش��م 
ينطل��ق ف��ي دوره ال��ى مناط��ق لم 
يعهده��ا املتلقي علي��ه، وأجزم بأنه 
وصل الى تصورات مدهش��ة وقراءة 
واعي��ة له��ذه الش��خصية املركبة 
التي سيمثلها بجرأة، األمر ينسحب 
عل��ى الفنانة ش��يماء جعف��ر التي 
أراها في شخصيتها اجلديدة باذخة 
اجلمال واجل��رأة معا، وتدرك أن عليها 
ان تقدم ش��خصية اس��تثنائية مع 
شخصيات استثنائية أخرى، متثلها 
دكتورة شذى سالم، ومحمد هاشم، 
هذا االس��تثناء هو الذي سيش��كل 
شكل عرض باب احلوائج، ومع وجود 
خ��ادم الع��رض كم��ا يطل��ق عليه 
اخمل��رج غامن حمي��د، الفن��ان املثقف 
فاضل عباس، الذي س��يكون مبنزلة 
مش��عل للحرائق، واحمل��رك للقضايا 
الكب��رى ف��ي الع��رض، وحقيقة أنا 
أعشق أداء هذا الفنان الذي مثل في 
مس��رحيتي)مطر صيف(، واخرجها 
اجلميل كاظم النصار، وقد قدم أحد 
ادواره املهمة التي ستظل بذاكرتي، 
وأيضا هن��اك الفنان احس��ان علي، 
سيكون مشاركا مهما ومفاعال في 

روح هذا العرض.    
  

 وما الرس��الة التي تريد ايصالها 
عبر هذا النص شكال ومضمونا؟

- لس��ت مصلحاً أبدا، ب��ل أنا ايضا 
احت��اج الى إص��الح يعال��ج املناطق 
املعطوب��ة في روحي، وأقول مصلحا 
ألن البع��ض يريدن��ي هك��ذا أغ��رق 
بالش��عارات، واخلطاب��ات، والنهايات 
ككات��ب  يهمن��ي  م��ا  الس��عيدة، 
مس��رحي في هذا النص وغيره، أريد 
أن أفكك شكل العالقة مع املقدس 
بشتى تسمياته، وبناء عالقة جديدة 
تُدرك اهمية الفعل االنساني بعيدا 
عن هيمنة واطار املقدس، الذي يريد 
أن يجع��ل منا مجموعة من اخملدرين 

ف��ي حياتن��ا لي��س إالّ، وال ق��درة لنا 
على تغيير حالنا من خالل مواجهة 
مش��كالتنا الكبرى، وم��ن هنا اردت 
التصريح أن الن��ص ال يطرح حلوله 
بق��در ما يريد من��ا أن نواجه، ونكون 
أقوياء بوج��ه كل الق��وى التي تريد 

إلغاء وجودنا.

 اذا كان االم��ر كذل��ك فم��ا الذي 
تراهن عليه في )باب احلوائج(؟

- أراه��ن على قدرة ه��ذا النص على 
النص��وص  ف��ي ش��كل  االخت��الف 
تناق��ش  الت��ي  الي��وم  العراقي��ة 
مش��كالت الواقع وهو امتداد لنص 
)يا رب( الذي أخرجه املبدع مصطفى 
الركاب��ي، لذلك الره��ان صعب جدا 
مع هكذا نصوص، ألن صورة التلقي 
قامتة عندنا، وغي��ر معبدة باألزاهير، 
نص��وص  ف��ي  االش��كالية  ه��ذه 
االلهيات عموما الت��ي أذهب معها 
برحل��ة طويل��ة، وح��وار محتدم مع 
املقدس في س��بيل تصحيح الكثير 
م��ن املفاهي��م في ش��كل العالقة، 
التي تريد منا ان نكون مخّدرين، وفي 
غيبوبة طويل��ة أمام هول ما يحدث 
لنا يوميا، وأال نتحّول الى )شكلين( 

في عالقتنا مع املقدس. 

 تنوع��ت جت��ارب كت��اب املس��رح 
العراقيني وبات خطابك املسرحي 
يجتاز ح��دود احمللية ال��ى العربية 

كيف تنظر الى األمر؟
- أنا جزء من جتارب الكتابة للمسرح 
في العراق، وافتخ��ر بهذا التوصيف 
النقدي، وهذا التنوع الذي ذكرته في 
س��ؤالك هو ال��ذي خلق لنا أس��ماء 
متعددة ومهمة في الكتابة، شكلت 
ظاهرة التأليف عندنا، ورمبا منذ أكثر 
من عش��ر س��نوات عرفني املس��رح 
العربي، وقدم لي عش��رات العروض، 
وراح ال��درس األكادمي��ي عربي��ا ه��و 
ايضا ينتبه ل��ي. طبعا نحن هنا في 
العراق لدينا امكانيات هائلة وممتازة 
في )كس��ر( قلم املبدع، ومهما كان 
كبيرا، س��نحاول تصغيره، وحتجيم 
إجنازات��ه، وهذا ينطبق عل��ى الكثير 

من مبدعي الوطن، والى اليوم ليس 
هن��اك م��ن قان��ون يجع��ل مبدعنا 
العراق��ي متفرغا للكتاب��ة، أو لفنه 

بوصفه ثروة وطنية.
   وبعي��دا عن التعظي��م والتأصيل 
أجدن��ي محظوظ��ا من ب��ن كتاب 
العرب��ي  االحتف��اء  له��ذا  املس��رح 
بنصوص��ي، بالرغ��م م��ن أنن��ي ما 
زلت أومن بفكرة البحث والكش��ف 
الت��ي أراها ماثلة أمامي، وهي عنوان 
مهم وم��ن العيار الثقيل في حياتي 
ككاتب مسرحي، وهذه الرحلة التي 
متتد ألكثر من ثالث��ن عاما، جتعلني 
دائما أن أكون بن الناس البس��طاء، 
وأناقش قضاياهم بطريقتي اخلاصة، 

وهذا هو األهم كما أجزم.

 وهل يعن��ي ذلك املضي باخلطاب 
املس��رحي ليك��ون أكث��ر قربا من 

االنسان في كل زمان ومكان؟
كثي��را،  يؤرقن��ي  املوض��وع  ه��ذا   -
وه��و كيف تك��ون بكتابات��ك قريبا 
من أنف��اس الن��اس وأوجاعهم، مع 
عدم التن��ازل ع��ن أف��كارك، ورؤاك، 
ف��ي  جتدن��ي  لذل��ك  ومش��روعك، 
نصوصي واقعي��اً، ولكنها الواقعية 
اخلاصة بي، أو التي أراها هكذا األكثر 
قدرة على االقتراب من شرائح كثيرة 
في مجتمعنا، هذه النصوص تذهب 
في أس��اليبها الى مناخات غرائبية 
رمبا، أو فيها شيء من الالمعقول، أو 
اشتغاالتي مع املقدس، ولكنها في 
نتائجه��ا األخيرة هي الواقعية التي 
أريده��ا الت��ي تغرف من مش��كالت 
الواقع بتفاصيله الكثيرة، ألنني أرى 
أن األفكار العظيمة، جتعلك األقرب 
ال��ى الن��اس، وملتص��ق بهمومهم 
الع��رض ليعزز  وتطلعاته��م، ويأتي 
ه��ذه القيمة، خاصة م��ع مخرجن 
كبار، يدركون متاما أن هذه النصوص 

ميكن التحليق معها عاليا.  
   

  ف��ي ض��وء هذا كل��ه.. م��ا الذي 
تتوقعه ل� )باب احلوائج(؟ 

- مس��رحية ب��اب احلوائ��ج .. نص��ا 
وعرضا سنعيش معها اختالفاً كثيرا 
ومحتدم��اً ف��ي موضوع��ة التلقي، 
ألنن��ي أقول دائم��ا أن هذا املش��روع 
يحتاج الى ردود افعال غير منفعلة، 
هادئ��ة، تس��تطيع ان تس��توعب ما 
يحدث أمامه��ا من أف��كار وطريقة 
التعبير عنها، وبعد ذلك ميكن لها أن 
تكّون رأياً نقدياً مبا ش��اهدت.. ولكن 
هذا األمر ال يتوف��ر عادة عندنا عربيا 
اوعراقيا، إالّ عن��د القلة القليلة من 
املتلقن، هذه حقيقة أعتقدها أزمة 
صاحبت نصوصي وعروضها، بل راح 
البعض يكتب س��طرا واح��دا امام 
جهد فكري وجمالي استمر ألشهر 
طويل��ة، منطلق��ا م��ن ردود افعاله 
املنفعل��ة، لذل��ك لن اس��تغرب أننا 
سنواجه اختالفا في وجهات النظر، 
وهن��اك من س��يرفض ه��ذا العرض 
جمل��ة وتفصي��ال، ألن��ه س��يعتقد 
بأن��ه يريد تهدمي التابو الذي يؤمن به 
متاما، والبعض اآلخر س��يجده فتحاً 
على مستوى النص، وشكل العرض 
ال��ذي أراده غامن حمي��د صادما لهم، 
وجهات النظ��ر املتنوع��ة هذه، هي 
التي ستصنع حواراً ميكن أن يجعلنا 
نص��ل ال��ى نتائ��ج هادئ��ة ومهمة 

ملسرحنا العراقي.

العرض العالمي األول في مهرجان تورنتو السينمائي الدولي

النص امتداد طبيعي لجرأة في األفكار الجديدة
في حوار مع الكاتب المسرحي العراقي علي عبد النبي الزيدي:

علي عبد النبي الزيدي
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»MAD Solutions« تحصل على حقوق
توزيع فيلم »الرحلة« لمحمد الدراجي

مسرحية باب الحوائج.. 
نصا وعرضا سنعيش 
معها اختالفًا كثيرا 

ومحتدمًا في 
موضوعة التلقي.. 

هذا المشروع يحتاج 
الى ردود افعال غير 
منفعلة، هادئة، 

تستطيع ان تستوعب 
ما يحدث أمامها من 
أفكار وطريقة التعبير 

عنها، وبعد ذلك يمكن 
لها أن تكوّن رأيًا نقديًا 

بما شاهدت

في أي نص مسرحي 
أكتبه، وال يمر العنوان 

مرور الكرام عندي 
على اإلطالق، هو جزٌء 
من قلقي المستمر، 

حتى أنني كثيرا ما 
أغيِّر عناويني، وأعتقد 
ان ذلك فيه شيء من 
الجنون الذي ينتابني 

دائما مع التفكير 
بعنوان لهذا النص 
أو ذاك. تستفزني 

العناوين بنحو صارخ



9 الملف 

قد شهدت 
النسخة العاشرة 
من المهرجان 
توسعًا جغرافيا 
في مصادر 
التنافس، إذ 
جاءت العروض 
المتقدمة من 
17 دولة عربية 
على النحو التالي 
:32عرضًا من 
تونس، و 17 عرضًا 
من مصر، و 14 
عرضًا من المغرب، 
و 13 عرضًا من 
العراق، و 13 عرضًا 
من الجزائر، وستة 
عروض من لبنان، 
ومثلها من كل 
من األردن وسوريا، 
وأربعة عروض 
من اإلمارات، 
و السودان، 
و فلسطين، 
وثالثة عروض 
من السعودية، 
والكويت، 
وعرضين من ليبيا، 
وسلطنة عمان،  
ومن  السويد، 
وعرض واحد من 
كل من موريتانيا، 
والبحرين، واليمن، 
وألمانيا، وكندا.

في الفترة التي 
قررت فيها 
البيتلز التوقف 
عن التجوال، 
وإقامة الحفالت 
الغنائية، وااللتزام 
بكتابة وتأليف 
أغان جديدة 
في االستوديو، 
قامت بإنتاج 
 Sgt.« األلبوم
 Pepper>s Lonely
 Hearts Club
Band« والذي 
يعد في وجهة 
نظر النقاد 
تحفًة فنية، 
وصفحة مهمة 
جدًا في تاريخ 
الموسيقى.

الصباح الجديد ـ خاص:

يحقق املس��رحيون العراقي��ون يوما بعد 
ي��وم، حضوره��م الفاع��ل في املش��هد 
املسرحي العربي، عبر مشاركات مهمة، 
تعكس مكانة واهمية املسرح العراقي، 
الذي يج��دد ه��ذا احلضور ف��ي مهرجان 
املس��رح العرب��ي، عبرأكث��ر م��ن ع��رض 
مس��رحي، س��واء داخل العروض املوازية، 
أم العروض املتنافسة على جائزة الشيخ 
س��لطان القاس��مي الفضل عمل عربي 
مس��رحي لع��ام 2017 كم��ا حصل في 
ال��دورات الس��ابقة م��ن ه��ذا املهرجان، 
الذي يعد م��ن اهم وأفض��ل املهرجانات 

املسرحية العربية شكال ومضمونا.
أعلنت الهيئة العربية للمسرح العروض 
املسرحية املتأهلة للمشاركة في الدورة 

العاش��رة من مهرجان املس��رح العربي، 
الت��ي تنظم ف��ي تونس م��ن 10 إلى 16 
كان��ون الثاني يناي��ر 2018، وق��د نظرت 
 136 مجموع��ه  فيم��ا  االختي��ار  جلن��ة 
عرضاً مس��رحياً، والتي شكلت حصيلة 
التصفية م��ا قبل النهائية، وتنافس��ت 

على املسارين اآلتيني:
•املس��ار األول: ع��روض مهرجان املس��رح 

العربي بدورته العاشرة.
•املس��ار الثاني: العروض املتنافسة على 
النس��خة الس��ابعة من جائ��زة صاحب 
الس��مو الش��يخ الدكت��ور س��لطان بن 
محمد القاسمي، ألفضل عرض مسرحي 

للعام 2017.
األم��ني العام للهيئة العربية للمس��رح 
اس��ماعيل عب��د اهلل، صرح ب��أن الدورة 
العاشرة دورة نوعية من حيث االختيارات، 
إذ حتق��ق اجملايلة بني أس��ماء مس��رحية 

رائدة، وأسماء مخضرمة، وأسماء شابة، 
كما تش��هد تنوعاً وغنى في األش��كال 

واملضامني.
هذا و قد ش��هدت النسخة العاشرة من 
املهرج��ان توس��عاً جغرافيا ف��ي مصادر 
التناف��س، إذ ج��اءت الع��روض املتقدمة 
م��ن 17 دول��ة عربية على النح��و التالي 
:32عرض��اً م��ن تون��س، و 17 عرض��اً من 
مصر، و 14 عرضاً من املغرب، و 13 عرضاً 
من العراق، و 13 عرضاً من اجلزائر، وس��تة 
ع��روض من لبن��ان، ومثلها م��ن كل من 
األردن وسوريا، وأربعة عروض من اإلمارات، 
و السودان، و فلسطني، وثالثة عروض من 
السعودية، والكويت، وعرضني من ليبيا، 
وس��لطنة عمان،  ومن  الس��ويد، وعرض 
واحد من كل م��ن موريتاني��ا، والبحرين، 

واليمن، وأملانيا، وكندا.
  وأضاف األمني العام في تصريحه قائال: 

تس��جل الهيئة اعتزازه��ا بتنوع الطيف 
املس��رحي الطامح للمش��اركة، وتشيد 
مبس��توى الع��روض ال��ذي يس��جل متيزاً 
ملحوظاً على صعيد احلرفية املسرحية، 
وحتي��ي  احلل��ول،  و  األش��كال،  ج��رأة  و 
املس��رحيني الع��رب ف��ي املهج��ر الذين 
تأهل عرضان من بني عروضهم املتقدمة 

للمشاركة.
وتاب��ع األمني كلمت��ه: إن الهيئة العربية 
الع��رب،  املس��رحيني  تع��د  للمس��رح 
واجلمه��ور في تون��س، بدورة غني��ة فنياً 
وفكرياً، متنوعة في األس��اليب ومجددة 
في املش��هد املسرحي العربي، إنسجاماً 
مع الش��عار الناظ��م ملهرجان املس��رح 

العربي »نحو مسرح جديد ومتجدد«.
وقد تأهلت العروض التالية :

املسار األول: العروض املشاركة في الدورة 
العاش��رة م��ن مهرجان املس��رح العربي 

وبل��غ عدد العروض 11 عرض��اً وهي على 
وفق الترتي��ب األبجدي لعناوين العروض: 
)اختط��اف( ألمي��ن زي��دان، وتألي��ف داريو 
فو، واخ��راج ج��واد األس��دي، )اخلادمتان( 
تاليف جان جينيه واخراج جواد األسدي، 
)ألهاك��م التكاثر( تالي��ف واخراج جنيب 

خلف اهلل تونس.
)أوركس��ترا(  الوطن��ي،  املس��رح  ف��ي 
لسميحة خريس واخراج مجد القصص 
م��ن األردن، املس��رح احلدي��ث، )ثالثني وأنا 
حاي��ر في��ك( لتوفيق اجلبالي م��ن تونس، 
تياترو، ) حرب طروادة ( لروجيه عساف من 
لبنان. دوار الش��مس، سوريا- أملانيا تقدمي 
ش��ركة حرك��ة للرقص، تألي��ف واخراج 
محمد ديبان، وأس��امة احلفيري، )حضرة 
حرة( من تونس، من العراق / السويد )في 
قل��ب بغ��داد(، للمركز العرب��ي للثقافة 

واإلعالم. 

املس��ار الثاني : العروض املتنافسة على 
النس��خة الس��ابعة من جائ��زة صاحب 
الس��مو الش��يخ الدكت��ور س��لطان بن 
2017ع��دد  للع��ام  القاس��مي  محم��د 
العروض املتأهلة 11 عرضاً مع مالحظة : 

الترتيب في أبجدية لعناوين.
العروض املش��اركة: من مصر )اجللسة(، 
اخ��راج وتألي��ف مناض��ل عنتر ملس��رح 
الطليعة، من تونس )الرهوط أو متارين في 
تأليف عماد املي لبيفالو، من  املواطنة(،  
الس��عودية مسرحية )تش��ابك(، اخراج 
أحم��د األحمري تأليف فه��د ردة احلارثي، 
م��ن العراق )رائح��ة حرب(، اخ��راج عماد 
محم��د، تألي��ف مثال غازي. م��ن املغرب 
وعن رواية للطاهر بن جلون ملسرح أكون 
مس��رحية )صول��و(. إضافة ال��ى اعمال 
عدي��دة ومتنوع��ة خالل املس��ارين األول 

والثاني سيشهدهما املهرجان.

متابعة - الصباح الجديد:

البيتلز ))The Beatles  فرقة روك غنائية 
بريطانية تش��كلت في ليفربول في عام 
1960، وأصبحت أكبر الفرق املوس��يقية 
جناح��اً وأش��هرها ف��ي تاريخ املوس��يقى 

الشعبية.
      تأل��ف فري��ق البيتلز م��ن جون لينون 
)غيتار اإليقاع، غناء( وبول مكارتني )غيتار 

البي��س، غن��اء( وج��ورج 

هاريس��ون )غيتار رئيس��ي، غناء( ورينغو 
ستار )الطبل، غناء(. 

     انطلقت ش��عبية البيتلز الهائلة مع 
 )Beatlemania( « ظاه��رة »البيتلماني��ا
أو »ه��وس البيتل��ز« والتي جعل��ت تأثير 
البيتلز ليس مجرد تأثير في نطاق األغاني 
الشعبية، بل إن نفوذها امتد إلى الثورات 
الس��تينيات،  والثقافية في  االجتماعية 
فكما صار مايكل جاكس��ون اجنح مغن 

التاريخ،  في  ن��ت منفرد  كا
اجن��ح  فرقة البيتل��ز 
في  موس��يقية 
التاريخ بشهادة 
األرق��ام والنقاد 

أيضاَ.
   حققت 

فرق��ة البيتل��ز جناحاً ف��ي بريطانيا أواخر 
ع��ام 1962 م��ع أول إصدار له��ا لألغنية 
واكتس��بت   .»Love Me Do« املنف��ردة، 
ش��عبيتها العاملية في الع��ام التالي مع 
 Please»إص��دار ألبومها الرس��مي األول

.»Please Me
    اقام��ت الفرق��ة حف��الت غنائية على 
نطاق واس��ع حتى ع��ام 1966، ثم عادت 
لتس��جيل األلبومات في االستوديو حتى 
انفص��ال أعض��اء الفرقة ع��ن بعضهم، 
وخالل هذه الفترة أنتجت 
ألبوم��اً   13 البيتل��ز 
رسميا،ً إضافة إلى 

5 أفالم. 
    بع��د انفص��ال 
الفرقة عام 1970، 
أعض��اء  اس��تمر 
الفرق��ة بإص��دار 
أعمالهم الفنية 

املنفردة. 
في الفترة التي 
فيه��ا  ق��ررت 
البيتلز التوقف 
التج��وال،  ع��ن 
احلفالت  وإقام��ة 
 ، ئي��ة لغنا ا
بكتابة  وااللتزام 
أغ��ان  وتألي��ف 
ف��ي  جدي��دة 
قامت  االستوديو، 
األلب��وم  بإنت��اج 
 Sgt. Pepper>s«
 Lonely Hearts
Club Band« والذي 
يعد في وجهة نظر 
النق��اد حتف��ًة فنية، 
وصفح��ة مهمة جداً 

في تاريخ املوسيقى. 
    بالرغ��م من أنه مّر ما 
يقرب أربع��ة عقود على 
البيتلز،  أعض��اء  انفصال 
لكن موسيقاهم ما زالت، 
وال تزال مؤثرة ومطلوبة. 

   كان للبيتل��ز أكبر عدد 
األلبوم��ات، وأحرزت  م��ن 
املرتب��ة األول��ى ف��ي 

مبوق��ع  واحتفظ��ت  املتح��دة،  اململك��ة 
الصدارة أطول وأكثر من أي موسيقي أو 

فرقة موسيقية أخرى.    
     ووفق��اً لش��هادات رابط��ة صناع��ة 
التس��جيالت األميركي��ة، ف��إن البيتل��ز 
حققت الرقم القياسي ألكثر األلبومات 
مبيعاً ف��ي الواليات املتح��دة األميركية، 

أكثر من أي فنان آخر.
     وفي عام 2008 نش��رت مجلة بيلبورد 
قائم��ة األكث��ر مبيع��اً ف��ي كل األوقات 
»هوت 100« احتفاالً بالذكرى الس��نوية 
اخلمسني ملراتب مبيعات األغاني املنفردة 
في الواليات املتح��دة، وكانت البيتلز في 

املرتبة األولى. 
   كم��ا حصل��ت الفرق��ة عل��ى 7 جوائز 
جرام��ي، وتلقت 15 جائزة »ايفور نوفيلو« 
من األكادميية البريطانية لكتاب االغاني 
وامللحنني. وأحرزت البيتل��ز املرتبة األولى 
ف��ي قائم��ة »اخلال��دون«، ألفض��ل فناني 
التاري��خ، والتي أصدرته��ا مجلة »رولينغ 

ستون«.
    أدرج 11 ألبوم��اً م��ن أص��ل 13 ألبوم��اً 
ال��ذي أصدرته فرقة البيتل��ز على قائمة 
»أفضل 500 ألبوم في تاريخ املوس��يقى« 
والتي أصدرتها اجمللة ذاتها، وكانت أربعة 
ألبومات منها في ترتيب العشرة األوائل، 
حيث أنه��ا أحرزت املرك��ز األول، والثالث، 
أيض��اً  ش��ملت  والعاش��ر.  واخلام��س، 
مجل��ة »تاميز« فرق��ة البيتلز ف��ي قائمة 
»األش��خاص املائة األكثر أهمي��ة وتأثيراً 

في القرن العشرين«
      عندما كان في سن السادسة عشرة، 
قام جون لينون بتشكيل فرقة موسيقية 
 The( »أطل��ق عليها اس��م »الكوارمي��ني
Quarrymen( أو »عم��ال احملجر«، وتألفت 
م��ن أصدقائه اله��واة ف��ي ليفربول في 
مارس 1957. وفي شهر يوليو شاهد بول 
مكارتني البالغ من العمر خمس عش��رة 
س��نة عرضاً للكوارميني في إحدى حدائق 
ليفرب��ول، وانضم إل��ى الفرق��ة كعازف 

غيتار بعد موافقة جون لينون. 
   دعى بول مكارتني صديقه املقرب جورج 
هاريس��ون البالغ من العمر أربع عش��رة 
سنة ملش��اهدة بعض عروضهم، وانضم 

إلى الفرقة كعازف غيتار رئيس.
    خ��الل س��نة 1960، هج��ر أصدق��اء 

لين��ون الفرقة، وبقي لين��ون، ومكارتني، 
وهاريس��ون، يعزفون موسيقى الروك أند 
رول كلما استطاعوا احلصول على عازف 

طبل. 
الفن��ون  إل��ى كلي��ة  لين��ون  انض��م     
ف��ي ليفرب��ول، وتع��رف على س��تيوارت 
ساتكليف الذي كان بنفس عمره، والذي 
 The( اقت��رح تس��مية الفري��ق باخلنافس
Beetles( تيمن��اً بب��دي هولل��ي وفرقته، 
 .)Buddy Holly and The Crickets(
بعد جتربة أس��ماء عديدة، قرروا في شهر 
بالبيتل��ز  الفري��ق  تس��مية  أغس��طس 
)Beatles( وهو اس��م م��زدوج ينكون من 
و«اخلناف��س«   )Beat( »اإليق��اع«  كلم��ة 

.)Beetle(
      ع��دم وج��ود ع��ازف طب��ل دائم طرح 
مش��كلة عندم��ا ق��رر أالن ويليامز الذي 
كان مديراً غير رس��مي للفرقة، بإرس��ال 
البيتل��ز إلى هامبورغ في أملانيا، في بداية 
شوطهم الفني. ولكن قبل نهاية شهر 
أغس��طس متكنت البيتلز من اس��تئجار 
بيس��ت،  بي��ت  املؤق��ت  الطب��ل  ع��ازف 

وانطلقوا إلى هامبورغ.
    لم تفلح البيتلز في نيل الش��هرة في 
هامب��ورغ، حيث أنه مت ترحيل هاريس��ون 
وإعادته إلى ليفربول، بعد أن اكتش��فت 
الس��لطات أنه دون السن القانونية لكي 
يسمح له بالغناء في األندية املوسيقية 
لل��روك أند رول، وتبع��ه كالً من مكارتني 

وبست. 
   ع��اد لين��ون إل��ى ليفرب��ول الحق��اً في 
أواس��ط ش��هر ديس��مبر، وبقي صديقه 
س��تيوارت مع خطيبته األملانية اجلديدة 
أستريد ملدة ش��هر إضافي في هامبورغ. 
وقامت أستريد بالتقاط أول صور رسمية 
لفرق��ة البيتلز خ��الل فت��رة بقائهم في 

هامبورغ.
    خ��الل العام��ني التالي��ني ذهب أعضاء 
الفرق��ة وأقام��وا ف��ي هامب��ورغ لفترات 
ع��روض  ع��دة  بإحي��اء  وقام��وا  أخ��رى، 
موس��يقية محلية. وقرر س��تيوارت ترك 
الفرقة في عام 1961 لرغبته باس��تئناف 
دراسة الفن التشكيلي في أملانيا، وبذلك 
قام مكارتن��ي بالعزف على غيتار الباص، 

بدالً من ستيوارت. 
   تعاق��دت الفرق��ة م��ع منت��ج أملان��ي، 

وأصدرت األغنية املنفردة غير الرس��مية 
»My Bonnie«. ع��اد اعض��اء الفرقة بعد 
ذلك إل��ى وطنهم في ليفربول، وأصبحوا 
أكثر ش��عبية بعد ظهورهم املتكرر في 
 The Cavern( ن��ادي الكهف املوس��يقي

.)Club
    خ��الل هذه الفترة التقى البيتلز ببراين 
كان  ال��ذي   )Brian Epstein( إيبس��تاين 
ميلك محال لبيع االسطوانات املوسيقية، 
والذي أصبح املدير الرس��مي للبيتلز في 

يناير 1962. 
   بع��د ني��ل الش��هرة احمللي��ة واحلصول 
على مدير رس��مي للفرق��ة، أصبح هدف 
البيتل��ز احلص��ول على عقد مع ش��ركة 
تسجيالت. بعد تقدمي الفرقة لدى شركة 
 Decca( ديكا للتس��جيالت املوس��يقية
Records( مت رفضه��م، ويع��د قرار رفض 
شركة ديكا للتعاقد مع البيتلز من أكبر 
األخطاء ف��ي تاريخ املوس��يقى احلديثة! 
فق��د متك��ن البيتلز م��ن احلص��ول على 
 )Parlophone( عقد مع ش��ركة بارلوفون
  .)George Martin(، واملنتج جورج مارت��ن
وخ��الل عودتهم إلى هامب��ورغ في أبريل 
اكتشف البيتلز وفاة صديقهم ستيوارت 

إلصابته بجلطة بالدماغ.
    ف��ي يوني��و 1962 قام��ت البيتلز بأول 
جلس��ة تس��جيل بإدارة جورج مارتن في 
 Abbey Road( اس��توديوهات طريق آب��ي
Studios( ف��ي لندن. ول��م يعجب مارتن 
بأداء بيت بيست، وطلب من مدير البيتلز 
براين إيبس��تاين البحث ع��ن عازف طبل 
آخر جللسات التسجيل، ولكن قام مارتن 
باستبداله برينغو ستار، الذي ترك فرقته 
 Rory Storm and( إعصار روري واألعاصير
the Hurricanes( لالنضمام إلى البيتلز، 

بعد أن أعجبت البيتلز بأدائه. 
    وف��ي أكتوب��ر أص��درت البيتلز األغنية 
املنف��ردة )Love Me Do( الت��ي احتل��ت 
املرتبة السابعة عشرة في الئحة أفضل 
20 أغني��ة ف��ي اململك��ة املتح��دة. بعد 
جلسات التس��جيل في نوفمبر أصدرت 
 Please( .البيتلز أغنيتها املنفردة الثانية
االنط��الق  وب��دأت رحل��ة   .  )Please Me
املهولة لفنهم وفرقته��م، والذي أصبح 
ظاهرة ب��كل تفاصيله حتى بتس��ريحة 

شعرهم، فيما سمي وقتها باخلنافس.

22 عرضًا مسرحيًا في الدورة العاشرة من مهرجان المسرح العربي

»رائحة حرب( تنافس على جائزة »القاسمي«
ألفضل عمل عربي 2017  

»الخنافس«.. ظاهرة غنائية لن تكرر

جانب من عرض املسرحية
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الصباح الجديد- خاص:

أربعة كتب جديدة صدرت ضمن منشورات 
الهيئة العربية للمسرح، لتشكل إضافة 
جديدة للمنشورات األكثر متيزاً في مجال 
املس��رح في الوطن العربي، كان من بينها 
كتاب »املسرح الشعبي ..جدلية التجربة 

اإلنسانية« للدكتور حيدر منعثر.
  هذا الكتاب نال عنه الفنان العراقي حيدر 
منعث��ر درجة الدكتوراه في اآلداب والعلوم 
اإلنسانية، جامعة ابن طفيل، في املغرب.

 حي��در منعثر مخ��رج وممث��ل ومؤلف في 
الفرقة الوطنية للتمثيل العراقية، ورئيس 
احتاد املس��رحين العراقي��ن، ومحاضر في 
معه��د الفن��ون اجلميلة ملادت��ي التمثيل 
واإلخ��راج، أخ��رج للمس��رح أكث��ر من 45 
عرضاً مسرحياً، كما اشترك ممثالً في أكثر 

من 50 عرضاً مسرحيا.
   حائز على جائزة السينوغرافيا )تصميم 
ش��امل( م��ن مهرج��ان القاه��رة الدولي 

للمسرح التجريبي 2005. 
املس��رح  بع��روض  خ��اص  اهتم��ام  ل��ه 
الشعبي، وحائز على جوائز املركز العراقي 
للمس��رح ونقابة الفنانن، وجائزة الدولة 
التش��جيعية في اإلخراج املسرحي ألكثر 
م��ن م��رة. يق��ول د. منعث��ر ف��ي مقدمة 
الكتاب عن إش��كالية املس��رح الشعبي: 
يظل مصطلح )املسرح الشعبي( موضع 
جدل، وسوء اس��تعمال من قبل العاملن 
ف��ي حق��ل املس��رح، وم��ن قب��ل جمهور 
املتلقن، ويظل )املس��رح الشعبي( سائراً 
ف��ي مس��ارين ق��د يفترق��ان أحيان��ا،ً وقد 
يتح��دان ف��ي  أخ��رى. فمن جه��ة يعتمد 
املس��رح الش��عبي على املوضوعات التي 
يتبناها، والتي لها عالقة مبشكالت عموم 

الش��عب، ومعان��اة أبنائ��ه وطموحاتهم، 
ومن جهة ثانية يعتمد املس��رح الشعبي 
على الش��كل الذي تستس��يغه جماهير 
الشعب، وعلى وجه اخلصوص لغة العرض 

املسرحي.
إش��كالية  كتاب��ه  م��ن  ف��ي  يتن��اول    
العملي��ة،  التجرب��ة  ف��ي  املصطلح��ات 
ويرصد املسرح الشعبي تاريخيا، و كذلك 
توجهات فرق املس��رح التجريبي لتأسيس 
مس��رح ش��عبي، كما يتناول في الفصل 
الثان��ي عناص��ر الدرام��ا بناؤه��ا وقيمها 
واش��تغاالتها في العرض املسرحي، فيما 
يتناول في  الفصل الثالث مهام اخملرج في 
املسرح الش��عبي، و يخلص د. منعثر إلى 

ما عبر عنه بقوله :
وبذل��ك نصل إل��ى مفهوم واض��ح إذا ما 
وضعنا ه��ذا التص��ور اجلامع إلش��كالية 
العم��ل في ه��ذا املس��رح، الذي يس��عى 

في كل أش��كاله وتصورات العاملن فيه 
إل��ى زيادة املش��اركة م��ن قب��ل اجلماهير 
كمش��اهدين ومتلقن .واملسرح الشعبي 
يفت��رض أن تعكس مس��رحيات املس��رح 
الش��عبي دوافع فئات واس��عة م��ن أبناء 
الشعب في هذا البلد أو ذاك، والواقع الذي 
حتتوي ش��تى املش��كالت التي تواجه تلك 
الفئات الش��عبية، وتعبر ع��ن معاناتهم 
وطموحاته��م، وما مي��رون به م��ن أحداث 
ف��ي حياتهم اليومي��ة، س��واء كانت في 
احلاض��ر، أم في املاض��ي، وأن جتد لها صدى 
في احلاضر، وال يهم أن تتحدث املس��رحية 
باللغ��ة الرس��مية الفصح��ى، أو باللغة 
العامية اللهجة، وال تقتصر مس��رحيات 
املس��رح الش��عبي عل��ى لون، أو أس��لوب 
مسرحي معن، ولكن املهم أن تكون أقرب 
إل��ى الواقع، حتى وإن احتوت على ملس��ات 

خيالية.

)المسرح الشعبي.. جدلية التجربة اإلنسانية(
كتاب للمخرج الدكتور حيدر منعثر

 

متابعة ـ الصباح الجديد:

ق��ال اخملرج واملص��ور العراق��ي قتيبة 
اجلناب��ي إن فيلم��ه الوثائقي األحدث 
»قص��ص العابرين« مس��تخلص من 
م��ادة فيلمية، صورها بنفس��ه على 
م��دى 30 عام��ا حتم��ل ف��ي طياتها 
ذكري��ات، وآالم الغرب��ة التي عاش��ها 
من��ذ غ��ادر الع��راق ف��ي الثمانينيات 

وحتى هذا اليوم.
    ويشارك اجلنابي )57 عاما( بالفيلم 
ضم��ن مس��ابقة امله��ر الطويل في 
مهرج��ان دب��ي الس��ينمائي الدولي 
بدورت��ه الرابع��ة عش��رة، وس��بق له 
مش��اركته ف��ي مهرجان��ات عربية، 

وخليجية، واجنبية عديدة.
    على مدى 67 دقيقة يس��رد اجلنابي 
بلغ��ة س��ينمائية متف��ردة، جتربت��ه 
الش��خصية مع الغرب��ة، التي يقول 
عنه��ا ف��ي أح��د املقاط��ع الصوتية 
بالفيلم »ال أدري إن كنت اخترتها، أم 

هي التي اختارت أن تسكنني«.
    تس��ير األحداث في تسلسل زمني 
منذ عام 1980 عندما بدأت احلرب بن 
العراق وإي��ران، فما كان من أم قتيبة، 
إال أن حث��ت ابنها عل��ى مغادرة البالد 
خوفا من أن تفقده كما فقدت والده 

بسبب احلرب، ولم تعرف مصيره. 
   وم��ن العراق انتقل إل��ى اجملر، حيث 
اس��تقر ف��ي بودابس��ت ودرس هناك 
والفن��ون  الفوتوغراف��ي  التصوي��ر 
أكثر،  وتعمقت غربته  الس��ينمائية، 
حيث ل��م يك��ن الرجوع إل��ى الوطن 

خيارا قائما.
   ق��ام اجلناب��ي بعملي��ة التصوي��ر 
واإلنت��اج  واإلخ��راج  الفيل��م،  ف��ي 
يق��وم  وايض��ا  الس��يناريو،  وكتاب��ة 
ب��دور ال��راوي، لكنه ال يتدخ��ل كثيرا 
بالتعليق الصوتي تاركا اجملال للصور 

الفوتوغرافية، واللقطات التي صورها 
على مدى سنن غربتهن، تتحدث عن 

الرحلة.
    وال يف��وت املش��اهد منذ اللقطات 
األول��ى مالحظ��ة أن اجلناب��ي اخت��ار 

تس��جيل معظم لقطاته من خلف 
حاج��ز زجاج��ي، يتخذ ش��كل زجاج 
السيارة تارة، وتارة أخرى زجاج شباك 
قط��ار، لكنه دوم��ا حاضر، حتى يظن 
املتفرج أن من يقوم بالتصوير حبيس 

قف��ص زجاج��ي، ال ميل��ك إال كامي��را 
لتسجيل معاناته.

   كم��ا يظهر تأثر اجلنابي بغياب األب 
الذي يظ��ل طيفا مصاحب��ا له، يزيد 
ويعمق شعور الفقد في نفسه، فقد 

الوطن، وفقد األب والسند
   امل��ادة املصورة بالفيلم ثرية ومليئة 
بوجوه العابرين الذين مر بهم اجلنابي 
ف��ي رحلته الطويلة، وكثير منهم له 
ظروفه نفس��ها، إذ خرج��وا مجبرين 

من أوطانهم ليسكنوا بالدا غريبة.
    وق��ال اجلناب��ي ف��ي نق��اش عق��ب 
العرض العاملي األول للفيلم مبهرجان 
دبي السينمائي، إنه استخلص املادة 
املعروض��ة بالفيل��م م��ن ب��ن مئات 

ومئات الس��اعات التي سجلها على 
مدار ثالثة عق��ود. وأن الكاميرا كانت 
ه��ي الرفيق في رحلت��ه، لذا حرص أن 
تك��ون أداة توثيق لكل ما مر به، وكان 
يعلم أنه ذات يوم سيقدم هذا الفيلم 

عن رحلة حياته.
  وحت��دث اجلناب��ي قائ��ال: »ل��م أض��ع 
موعدا محددا لتق��دمي الفيلم، فقط 
كنت أصور وأس��جل كل شيء، لكن 
على مدى الع��ام املاضي ب��دأت إدارة 
مهرجان دب��ي بالتواصل معي، وحثي 
على االنتهاء م��ن الفيلم، كي يكون 

جاهزا للعرض بهذه الدورة
    وأضاف اجلنابي: »بالتأكيد ش��عرت 
باالرتي��اح ألن��ي أنهيت هذا الش��وط 
الطويل من التصوي��ر والتوثيق، لكن 
ف��ي الوق��ت ذات��ه أش��عر أن عرضه 
ومش��اركته م��ع اجلمهور أم��ر كبير 

سيغير كل حياتي«.
   ول��د اجلنان��ي في بغ��داد عام 1960 
األف��الم  م��ن  ع��ددا  وأخ��رج  وأنت��ج 
والبرام��ج  والوثائقي��ة،  القصي��رة، 
التلفزيوني��ة التي ح��ازت جوائز عدة، 
ومن أبرز أعمال��ه الوثائقية »احملطة«، 
و«حي��اة س��اكنة«، و«ب��ن احل��دود«، 

و«املراسل البغدادي«.
وع��ن كيفي��ة محافظته عل��ى هذا 
الكم من املادة املصورة عبر الس��نن، 
من دون أن تتلف ق��ال اجلنابي: »كنت 
شابا صغيرا عندما بدأت هذا املشروع، 
لكني تس��لحت بالذكاء، كنت دوما 
أحافظ على مادتي الفيلمية، وكنت 
عندما أس��كن في أي حج��رة أو أؤجر 
ش��قة، أبحث ع��ن املكان املناس��ب 

لتخزين النيغاتيف«.
وأض��اف »ه��ذه امل��ادة الفيلمية هي 
حيات��ي، ه��ي أنا، ه��ي كل م��ا مررت 
ب��ه وعش��ته.. أن��ا ف��ي ه��ذا الفيلم 
لس��ت اخملرج، أو املصور، بل أنا قتيبة 

اإلنسان«.

»قتيبة الجنابي« يوثق ذكريات
وآالم الغربة في ) قصص العابرين (

الدبكة العراقية والرقص السومري يرتبطان باألرض
متابعة - الصباح الجديد:

يعد س��كان وادي الرافدين من االوائل الذين 
اس��تعملوا االدوات املوس��يقية االيقاعي��ة 
املتنوعة لضبط نبض حركة االش��ياء فيما 
حوله��م، وع��دوا األنغ��ام واملوس��يقية، ما 
ه��ي اال صدى وانع��كاس ارض��ي لهارموني 
وانس��جام حركة الكون املعقدة، مبا يحويه 

من كواكب وجنوم واقمار.
ففي العش��رات م��ن الرس��وم، واملنحوتات، 
ونقوش االختام االس��طوانية، وأواني النذور 
التي تعود الى الفترة الس��ومرية، والفترات 
الت��ي تلتها، يظه��ر فيها رج��ال الى جانب 
العساكر املدججن بالسالح، وهم يحملون 
اآلالت املوس��يقية، ويعزفون عليها لشحذ 
الهم��م، ورف��ع معنويات احملارب��ن، وبث روح 
الش��جاعة، وبع��ض ه��ذه الرس��وم تظهر 
رعاة وه��م يعزفون على ناي، او مزمار، بينما 

املاشية ترعى منتشية باللحن في املرج. 
و كثي��ر من ه��ذه الرس��وم والنقوش تظهر 
فيها نس��اء ف��ي ح��ركات راقص��ة، وايضا 
نس��اء ورجال يعزفون على آالت موسيقية، 
كالطبل، والصنوج، واملزامير، وآالت القيثارة، 
والرباب��ة، والع��ود، ) وكلها تس��تعمل على 
حاله��ا الذي ظه��رت به في الرس��وم والى 

يومنا هذا.
فاآلل��ة املوس��يقية عند قدم��اء العراقين 
لعالقتها بنبض وايقاع الكون والفلك، كانت 
مقدسة ومعظمة، ال تدخل املعبد، اال بعد 
ان تطه��ر بتالوة التعاوي��ذ الطويلة اخلاصة 

به��ذه اآللة، وكانت ترافق عملية صنع االلة 
املوس��يقية التي يعتقد ان اآللهة صنعتها 
ألول مرة، سلس��لة من الطق��وس الدينية، 
ت��ؤدى بصرامة، حتى تك��ون اآللة جديرة بأن 
تصب��ح من مقتنيات املعبد، وكان يخصص 

للع��زف عل��ى ه��ذه اآلالت ف��ي االحتفاالت 
الدينية، كهنة من الطبقة العليا . 

ان طريقة الرقص اخلاصة بالنساء الريفيات 
املنتشرة في جنوب عراق اليوم، والتي منها 
رقص��ة ) الهجع ( املنس��وب ط��ور اغنيتها 

الش��هيرة للفنان��ة زه��ور حس��ن، حتتفظ 
بالكثي��ر م��ن بقاي��ا عناصر واص��ول رقص 

السومريات .
جند هن��ا الراقصة حتل ش��عرها، وتطوح به 
ف��ي الهواء من حولها ميينا ويس��ارا، بصورة 

عنيفة على ايقاع الطبلة اجللدية ) الدربكة 
(، ث��م تثن��ي ركبتيه��ا لتقترب م��ن األرض، 
وتبرك لتسدل عليه شعرها، ومتسح االرض 
به وفيما حولها برفق، ثم تنهض وهي تركل 
االرض بقدميه��ا بقوة، وتعي��د هذه احلركة 
اكث��ر من مرة، كأمن��ا تريد من ه��ذه الركلة 
املتكررة بإحل��اح، ايق��اظ األرض النائمة من 
سباتها الذي استمر طوال فصل الشتاء . 

 فه��ذه احلركات كما هو واضح ال تخرج عن 
بعده��ا االحتفالي الطقس��ي ف��ي عملية 
حث األرض، حتى تفك اس��ر متوز من العالم 
الس��فلي، ليعود ال��ى األرض، وينب��ت الزرع 

األخضر من جديد .
 ان مثال الرقصة هذه في العراق، تنس��حب 
على جمي��ع الرقص��ات الش��عبية االخرى 
املتداولة حتى هذا اليوم في العراق، كرقصة 
اجلوب��ي بأنواعه��ا، )يؤديها اجلنس��ان بنحو 
مختل��ط كل من االكراد، واالرمن، واآلثورين، 
وغيرهم،  والكلدان،  والتركم��ان،  واليزيدين، 
ويوديه��ا الع��رب بالرج��ال فق��ط(، ورقصة 

)الساس( العربية وغيرها. 
   ترتب��ط جميع تل��ك الرقص��ات بأصولها 
الدينية، واملثولوجي��ات الرافدينية القدمية، 
وترم��ز باألس��اس للحركة، واحلي��اة، واخللق، 
واخلص��ب، وط��رد االرواح الش��ريرة، تذكرن��ا 
بأحداث قصة اخلليقة، وانتصار أإلله مردوخ 

على العمى والظالم، واآللهة )تيامت(.
جميع الرقص��ات الش��عبية الرافدينية ما 
هي اال مح��اكاة رمزية للحركة االولى التي 
كان��ت في بداية خلق الك��ون، والدبكة ذات 
احلركة الدائرية بأنواعها، ش��ديدة االرتباط 

باملثولوجي��ات الديني��ة الت��ي تق��وم عل��ى 
اساس الدوران حول املكان املقدس، الستدرار 
البرك��ة، وهذه احلرك��ة نالحظها اليوم عند 
املسلمن وهم يؤدون مراسم احلج السنوي 
في مكة املكرم��ة، أو عند زيارتهم ألضرحة 
االولي��اء واالماك��ن الدينية، وه��ي محاكاة 
حلركة الكواك��ب والنجوم، وقد تكون تعني 
التخلص من السحر، ورسم منطقة دائرية 
مقدسة تعطي احلماية، قد تكون رمزا حلدود 
ارض اهلل اخلالية من الش��يطان والش��ر، او 

نقال لدائرة الفلك السماوية على االرض .
فالدبك��ة التي يؤديها الب��دو الرحل تعتمد 
على هز االكتاف قليال، والتمايل بخيالء عند 
حتريك الرجل��ن، وعدم رفعه��ا اال قليال عن 
األرض، والسرحان في الرقص على مساحة 
واسعة من اخلالء، ويحرك الرجلن الى االمام 
والى اخللف كأنه يسرح ويطوف مع املاشية، 

أي أنه تعبير عن عادة التنقل الرعوية .
او  اجلبلي��ون،  يؤديه��ا  الت��ي  الدبك��ة  ام��ا 
الفالحون، فتختلف في حركاتها عن رقصة 
الب��دوي، بالقف��ز املنتظ��م والعني��ف على 
األرض، كأنه يربت عليها الس��تدرار عطفها 
في استنبات البذور ومنو الزرع، وضرب االرض 
باألق��دام بق��وة، يهدف ال��ى ابع��اد االرواح 

الشريرة منها.
ان جمي��ع هذه التفس��يرات حلركات رقصة 
الدبك��ة، واالحتفاالت الش��عبية بأنواعها، 
والتفس��يرات الكثي��رة االخ��رى حوله��ا، ال 
تخرج من نط��اق اعتبار أصلها املطلق االول 
مق��دس، وطق��س حي مس��تمر م��ن زمن 

سحيق.

اخملرج قتيبة اجلنابي 
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بغداد ـ الصباح الجديد:

كش��ف وزي��ر النف��ط، جبارعلي 
اللعيبي، أمس األربعاء، عن رغبة 
ش��ركة قطر للبترول باالستثمار 
التطويري��ة  املش��اريع  وتنفي��ذ 
ف��ي قطاعات الغاز واالس��تخراج 
التحتي��ة  والبن��ى  والتصفي��ة 
ع��ن  معرب��ا  والبتروكيمائي��ات، 

ترحيبه بذلك.
اإلعالمي  للمكت��ب  بي��ان  وذك��ر 
»اللعيب��ي  أن  النف��ط،  لوزي��ر 
رحب خ��الل لقائه بوزي��ر الطاقة 
القطري، محمد السادة، والرئيس 
التنفيذي لش��ركة قطر للبترول 
س��عد ش��ريده الكعب��ي، عل��ى 
منظمت��ي  اجتماع��ات  هام��ش 
اوب��ك وأوابك الت��ي عقدتا مؤخرا 
في فيينا والكوي��ت على التوالي 
باالستثمار في التطوير لقطاعات 

الغاز في العراق«.
»الرئي��س  إن  اللعيب��ي،  وق��ال 
التنفيذي لش��ركة قطر للبترول 
رغب��ة  أب��دى  الكعب��ي،  س��عد 
وتنفي��ذ  باالس��تثمار  ش��ركته 
املش��اريع التطويرية في القطاع 
بالتع��اون  العراق��ي  النفط��ي 
والشراكة واالئتالف مع الشركات 
العاملية املتخصصة، وان اللعيبي 
وعدهم بتوفير جميع االمكانيات 
ومتطلب��ات جن��اح عمله��م ف��ي 

العراق«.
واض��اف اللعيب��ي ،ان��ه »يرح��ب 
بش��ركة قطر للبترول في العراق 
العربي��ة  الش��ركات  وبجمي��ع 
واألجنبية الراغبة في االس��تثمار 
وتنفي��ذ املش��اريع التطويرية في 
قطاع النفط العراقي الذي أصبح 
بيئة استثمارية واعدة تستقطب 
العاملية  والشركات  االستثمارات 
الرصينة، وان الع��راق يعمل على 

توفير س��بل جناح عمل الشركات 
العاملي��ة والتع��اون معها بهدف 
واملصال��ح  االه��داف  حتقي��ق 

املشتركة ».
ولف��ت إلى أن »العراق وبعد اعالن 
يوم النصر يعمل على استقطاب 
االس��تثمارات العاملي��ة لتطوي��ر 
والغازي��ة  النفطي��ة  الصناع��ة 
وقطاع التصفية والبنى التحتية 
ومبا يحقق اعل��ى مردود اقتصادي 

للعراق«.

وكان��ت وزارة النف��ط قد وجهت 
الش��ركات  الى  الدع��وة مؤخ��را 
العاملية للمشاركة في االستثمار 
وتطوير )9( رق��ع وحقول حدودية 
والكوي��ت،  اي��ران  م��ن  كل  م��ع 
مناقص��ات  وج��ود  ع��ن  فض��ال 
اخ��رى ف��ي قطاع��ات اس��تثمار 
الغ��از واالس��تخراج والتصفي��ة 
واحلفر واألنابي��ب والبنى التحتية 

وغيرها.
في الش��أن ذات��ه، قالت ش��ركة 

تس��ويق النفط »س��ومو«، أمس 
األربعاء، إن العراق رفع سعر البيع 
الرسمي خلام البصرة اخلفيف إلى 
آسيا في شهر كانون الثاني 0.15 
0.25 دوالر للبرمي��ل  دوالر ليزي��د 
عن متوسط األس��عار املعروضة 
خلامي س��لطنة عمان ودبي وذلك 

مقارنة مع الشهر السابق.
وقالت س��ومو في بيان إن س��عر 
خ��ام البص��رة الثقيل إلى آس��يا 
لنفس الشهر حتدد بخصم 3.40 

دوالر للبرمي��ل عن خام��ي عمان 
ودبي.

وحتدد س��عر البيع الرس��مي خلام 
البص��رة اخلفيف في الش��حنات 
أمري��كا  أس��واق  إل��ى  املتجه��ة 
الش��مالية واجلنوبي��ة في كانون 
الثان��ي عن��د 0.15 دوالر للبرميل 
دون مؤش��ر أرج��وس للخام عالي 
الكبري��ت وذل��ك بانخف��اض عن 
الش��هر الس��ابق ف��ي حني هبط 
س��عر بي��ع خ��ام كرك��وك إل��ى 

الواليات املتح��دة ليصبح بعالوة 
0.65 دوالر للبرمي��ل فوق املؤش��ر 

ذاته.
وبالنسبة للشحنات املتجهة إلى 
أوروبا فقد حتدد سعر خام البصرة 
اخلفي��ف لش��هر كان��ون الثان��ي 
بانخف��اض 0.25 دوالر إلى س��عر 
برنت امل��ؤرخ منقوص��ا منه 3.05 
دوالر للبرمي��ل في ح��ني تقرر رفع 
س��عر كانون الثاني خلام كركوك 

إلى ما يقل 2.95 دوالر عن برنت.

»سومو« ترفع سعر بيع خام البصرة الخفيف آلسيا 

رغبة قطرية باالستثمار في قطاع الطاقة العراقي

الرئيس التنفيذي 
لشركة قطر للبترول 
سعد الكعبي، 
أبدى رغبة شركته 
باالستثمار وتنفيذ 
المشاريع التطويرية 
في القطاع النفطي 
العراقي بالتعاون 
والشراكة واالئتالف 
مع الشركات العالمية 
المتخصصة، وان 
اللعيبي وعدهم بتوفير 
جميع االمكانيات 
ومتطلبات نجاح 
عملهم في العراق

اللعيبي خالل لقائه بوزير الطاقة القطري

واشنطن � أ ف ب: 
أعلن ديبلوماس��يون أن الواليات املتحدة تس��عى 
لتقلي��ص موازنة االمم املتحدة األساس��ية لعامي 
2018-2019 مبق��دار 250 ملي��ون دوالر، إضافة إلى 
مقترح��ات االمني الع��ام لتحقيق وف��ر يبلغ 200 

مليون دوالر.
واقت��رح األم��ني الع��ام انطوني��و غوتيريش وضع 
س��قف ملوازنة االمم املتحدة للعامني املقبلني عند 
5.4 مليار دوالر، ما يلغي نفقات بقيمة 200 مليون 

دوالر من موازنة 2017-2016.
وتعتبر الواليات املتحدة املس��اهم املالي األول في 
موازن��ة األمم املتح��دة، وهي تؤم��ن وحدها 22 في 

املئة من املوازنة األساسية.
التقليص��ات  أن  إل��ى  الديبلوماس��يون  وأش��ار 
األميركي��ة املقترحة ف��ي املوازنة قد تس��تهدف 
البعثات السياسية الى ليبيا وأفغانستان، إضافة 
إلى مكتب حقوق اإلنسان الفلسطيني وخدمات 

التواصل.
ووضع االحتاد االوروبي أيضاً اقتراحاً بهدف السعي 
إلى حتقي��ق وفر إضافي ف��ي املوازنة يق��در ب�170 

مليون دوالر.
لعب��ة  »ه��ذه  الديبلوماس��يني:  أح��د  وق��ال 
كالس��يكية«، مضيفاً: »هناك دائماً معس��كران، 
الواليات املتح��دة واالحتاد األوروب��ي يريدان خفض 

املوازنة وباقي الدول ال تريد«.
وأضاف ديبلوماسيون، ان »الواليات املتحدة تقدمت 
باقتراح خلفض اضافي بقيمة 250 مليون دوالر أي 
بنسبة خمسة في املئة«، وهو ما يرى ديبلوماسي 

آخر انه من املستحيل حتقيقه.
وتعد املوازنة التش��غيلية لألمم املتحدة منفصلة 
ع��ن موازنة قوات حفظ الس��الم التي مت خفضها 
600 ملي��ون دوالر ه��ذا الع��ام، بضغط م��ن ادارة 

الرئيس ترامب. 

بغداد ـ الصباح الجديد:
صدق أمير قطر، الشيخ متيم بن حمد آل ثاني على 

ميزانية بالده لعام 2018.
وتوقعت وزارة املالي��ة القطرية، أن يبلغ العجز في 
موازنة قطر للعام 2018 نحو 7.7 مليار دوالر، وذلك 
للعام الثالث على التوالي، بس��بب تراجع أس��عار 

الطاقة.
وبحس��ب الوزارة فإن اإلنفاق ف��ي املوازنة قد يصل 
إل��ى 55.4 مليار دوالر، مقابل إي��رادات ب�47.7 مليار 

دوالر.
وف��ي الع��ام 2016 تعرض��ت قط��ر ألول عجز في 

ميزانيتها بلغ 12 مليار دوالر.
وتواجه الدوحة مقاطعة دبلوماس��ية واقتصادية 
م��ن أربع دول عربي��ة منذ حزي��ران الفائت، بتهمة 

دعمها لإلرهاب وهو ما تنفيه قطر.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
قال وزي��ر الطاقة الس��عودي خال��د الفالح أمس 
األربع��اء إن الس��عودية ستؤس��س بن��ك صادرات 
برأس��مال ثمانية ملي��ارات دوالر لدع��م املبيعات 

اخلارجية ملشاريعها الصناعية والتعدينية.
وق��ال في كلم��ة »بنك للص��ادرات برأس��مال 30 
مليار )ريال( سيقام لتشجيع ودعم الصادرات وقد 
تقرر رصد خمس��ة مليارات ريال كدفعة أولى هذا 

العام«.
عل��ى صعيد آخر، وقعت أرامكو الس��عودية أمس 
األربع��اء اتفاقات مع ش��ركات أجنبية ومحلية ال 

تقل قيمتها عن 39 مليار ريال )10.4 مليار دوالر(.
وقال��ت الش��ركة إن اجلان��ب األكبر م��ن مذكرات 
التفاه��م املوقعة يأتي في إطار مبادرة لتش��جيع 
التصني��ع احملل��ي. وج��رى توقي��ع اتف��اق أيضا مع 
ش��ركة خدمات النفط واحلفر شلومبرجر قيمته 

ستة مليارات ريال.

واشنطن تدعو إلى تقليص 
موازنة األمم المتحدة

قطر تقّر ميزانية 
2018

السعودية: بنك صادرات 
بـ 8 مليارات دوالر

الصباح الجديد ـ وكاالت:

متح��ورت املناقش��ات ف��ي »املنت��دى 
الس��تراتيجي العربي« ال��ذي افتتح 
أعماله في دبي، مبشاركة سياسيني 
وخبراء عرب وأجانب، حول التحديات 
التي تواجه املنطقة العربية والعالم 
خ��الل ع��ام 2018، مع تس��ارع وتيرة 
التغيرات على املستويني السياسي 
التوت��ر  ظ��ل  ف��ي  واالقتص��ادي، 
النفط  أسعار  وانخفاض  السياسي 
وارتف��اع البطالة في املنطقة مبعدل 

12 في املئة خالل العام احلالي.
ورسم املش��اركون في املنتدى صورة 
إيجابي��ة القتص��ادات املنطقة خالل 
العام املقبل، برغم التحديات املتوقع 
وكش��ف  املنطق��ة.  تواجهه��ا  أن 
نائ��ب رئي��س الدولة رئي��س مجلس 
ال��وزراء حاكم دبي محمد بن راش��د 
آل مكت��وم، أن »دوالً عربي��ة كبي��رة 
اقتصادي��ة  إصالح��ات  ستش��هد 
ضخمة خ��الل 2018، وآمل أن يكون 
عام انفراج لبعض األزمات العربية«.

وأش��ار إل��ى أن »املنطقة ستش��هد 

محصلته��ا  س��تكون  متغي��رات 
إيجابية بالنسبة إلى اإلمارات، ألنها 
األكثر استعداداً سياسياً واقتصادياً 
وعلمي��اً، ولديه��ا حركة جت��ارة قوية 
وخب��رات كبي��رة تؤهله��ا للتعام��ل 

واالستفادة من كل املتغيرات«. 
ف��ي  العرب��ي  العال��م  »مي��ر  وق��ال: 
سياس��ياً  متس��ارعة  متغي��رات 
واقتصادي��اً، وال��دول الت��ي ال تواكب 
س��رعة التغيرات تخاطر بالتأخر عن 

الركب سنوات«.
تواجهه��ا  الت��ي  التحدي��ات  وع��ن 
املنطق��ة في 2018، رأى املش��اركون 
أنها حتتاج إلى إنفاق 186 مليار دوالر، 
خلل��ق فرص عم��ل لنح��و 16 مليون 
عاط��ل م��ن العمل خالل الس��نوات 

اخلمس املقبلة«.
وتوق��ع مدير إدارة الش��رق األوس��ط 
صن��دوق  ف��ي  الوس��طى  وآس��يا 
النق��د الدولي جهاد أزعور، »حتّس��ن 
اقتصادات املنطقة خالل عام 2018، 
مدفوعة بتحس��ن االقتصاد العاملي 
أس��عار  ف��ي  التدريج��ي  واالرتف��اع 
النف��ط، إضافة إلى املبادرات الدولية 
الداعم��ة لتدفق التج��ارة، واملبادرات 

اإلقليمي��ة التي تع��زز تنويع مصادر 
الدخل واالستمرار في عملية خفض 

العجز املالي والديون«.

وأعل��ن أن االقتص��اد العرب��ي »وقف 
على مفترق طرق خالل هذه الس��نة، 
لكن��ه س��يتجاوز الصعوب��ات ع��ام 

2018 ، ال��ذي س��يكون ع��ام حت��ول 
جذري، في ح��ال متكنت املنطقة من 
تخط��ي حتدي��ات البطال��ة واحلفاظ 

عل��ى االس��تقرار واس��تمرار خفض 
الدي��ن والعجز، ال س��يما ف��ي الدول 
املس��توردة للنفط التي تصل ديونها 

إلى 100 مليار دوالر«.
ول��م يس��تبعد أزع��ور أن »تتج��اوز 
مع��دالت النمو حاج��ز 4.3 في املئة 
في ال��دول املس��توردة للنفط العام 
املقب��ل، في ح��ني لن تكس��ر الدول 
املص��درة للنفط حاجز 3 ف��ي املئة، 
برغم حتس��ن أس��عار النفط املرجح 
أن تتراوح ب��ني 55 و60 دوالراً البرميل 

العام املقبل«.
»يتأث��ر  أن  أزع��ور  واس��تبعد 
االقتص��اد العرب��ي كثي��راً باألحداث 
اجليوسياس��ية، لعدم تأثره س��ابقاً 
بأحداث الربيع العربي بقدر انعكاس 
األزمة املالية العاملية وتراجع أس��عار 

النفط«.
ونص��ح دول املنطق��ة ب��� »التوج��ه 
العام املقبل بقوة نحو تعزيز العنصر 
البشري وإعداد الشباب للتكيف مع 

الثورة الصناعية الرابعة«. 
وق��ال إن »االقتص��اد العرب��ي جن��ح 
في التكي��ف مع حتديات الس��نوات 
ال���10 املاضي��ة، واس��تطاع احلفاظ 

األج��واء  برغ��م  اس��تقراره،  عل��ى 
اجليوسياسية غير املواتية«.

ولفت إلى أن العام املقبل »س��يحدد 
جزءاً أساس من مسار املنطقة خالل 

السنوات املقبلة«.
وبرغ��م اس��تبعاد أزع��ور انع��كاس 
الواقع السياسي على دول املنطقة، 
وصفت مدير مركز دراس��ات الشرق 
األوس��ط ف��ي جامع��ة لن��دن ف��واز 
جرجس، العالقة بني املنطقة العربية 
واملنظوم��ة الدولي��ة ب���� »الوثيقة 
جداً، وما يح��دث في املنطقة ال يوثر 
في الشرق األوسط وحسب، بل ميتد 

ليشمل نطاقاً جغرافياً أوسع«.
وكان الرئيس األميركي دونالد ترامب 
احلاضر الغائب ف��ي املنتدى، إذ اعتبر 
مش��اركون أن »سياس��ته احلمائية 
املتحدة  الوالي��ات  س��ُتضعف وضع 
في االقتصاد العامل��ي وترفع من قوة 
الصني، كما أن مواقفه السياس��ية، 
ال س��يما اإلعالن أخيراً ع��ن القدس 
عاصم��ة إلس��رائيل، س��تترك فراغاً 
سياس��ياً ف��ي م��ا يتعل��ق بعملية 
السالم، وستعزز اإلرهاب وتغذيه في 

املنطقة والعالم«.

في ظل االرتفاع التدريجي ألسعار النفطتقـرير

»المنتدى الستراتيجي العربي«: صورة إيجابية لالقتصادات العربية في 2018 
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بغداد ـ الصباح الجديد: 
اعلنت ش��ركة بتروفاك البريطانية، 
أم��س االربع��اء، انه��ا حصلت على 
160 ملي��ون دوالر من ش��ركة نفط 

البصرة.
موقعه��ا  ف��ي  الش��ركة  وقال��ت 
اخلدم��ات  "قس��م  إن  الرس��مي، 
الهندس��ية واالنتاجية في الشركة 
حص��ل على مبل��غ 160 مليون دوالر 
من ش��ركة نف��ط البص��رة لصالح 

مشروع توسع صادرات النفط اخلام 
العراقي".

ويق��ع املرف��ق، ع��ن ج��زء كبي��ر من 
صادرات الع��راق النفطية، على بعد 
60 كيلومترا من الشاطئ في شبه 
جزيرة الفاو في جنوب البالد.. وتتألف 
من منصة قي��اس مركزية ومنصة 
متع��ددة وأربع مراس��ي ذات نقطة 
واحدة تس��هل تصدي��ر النفط إلى 
ناق��الت النفط اخلام ف��ي انتظارها، 

بتروف��اك  إل��ى إن ش��ركة  إضاف��ة 
مس��ؤولة عن ما يقرب من 300 كم 
من خطوط األنابيب البحرية، و1800 
متر م��ن البنية التحتي��ة خلراطيم 
املياه حتت س��طح البحر، وانتش��ار 

بحري يضم 14 سفينة.
وقال ماني راجاباثي، العضو املنتدب 
ف��ي قس��م اخلدم��ات الهندس��ية 
واإلنت��اج الش��رقية نحن "س��عداء 
ملواصل��ة دورنا في دعم ه��ذا املرفق 

الرئي��س لتصدير النف��ط اخلام منذ 
ب��دء مش��اركتنا ف��ي ع��ام 2012"، 
مبين��ا انه "قمنا بتصدي��ر أكثر من 
2.2 ملي��ار برمي��ل م��ن النف��ط مع 
االحتفاظ بسجل سالمة ال تشوبها 
شائبة وظلنا نركز أيضا على إضافة 
قيمة لعمالئنا من خالل نشر حلول 

مبتكرة ومتميزة".
وقال إحسان اسماعيل، املدير العام 
لش��ركة نفط البصرة، إن "بتروفاك 

البحري��ن  لبن��ك  رئي��س  ش��ريك 
والكويت وق��د دعمن��ا الفريق على 
مدى السنوات اخلمس املاضية لزيادة 
الصادرات بش��كل كبي��ر من مرفق 
إكوي��ب ونحن نتطل��ع إلى مواصلة 

عالقتنا في 2019".
وأعلنت شركة بتروفاك البريطانية 
احمل��دودة للخدم��ات البترولي��ة في 
متوز 2017 انها حصل��ت على متديد 
عقد وجائزة جديدة بقيمة اجمالية 

تزي��د ع��ن 100 ملي��ون دوالر. وذلك، 
والتكليف  والهندس��ة  البناء  الدارة 
وخدمات بدء التش��غيل لش��ركتني 

نفطيتني دوليتني في العراق
وتع��د بتروف��اك اح��دى الش��ركات 
الرائدة في مجال النفط والغاز،ويقع 
مقره��ا ف��ي وستمنس��تر )وس��ط 
لن��دن( ولها فروع ف��ي أنحاء العالم 
منها الشارقة وبومباي وشياني في 

الهند.

160 مليون دوالر لـ »بتروفاك« من شركة نفط البصرة

بغداد ـ الصباح الجديد: 
ارتفعت نسبة األسهم املتداولة 
في جلس��ة، أمس األربع��اء، في 
س��وق العراق ل��الوراق املالية إلى 
30.5 ملي��ار س��هم بقيمة 23.6 
ملي��ار دينار نتيجة تنفيذ 3 أوامر 

على اسهم ثالثة مصارف.
وق��ال بي��ان للس��وق، ان »س��وق 
االوراق املالية شهد ارتفاع نسبة 
ت��داول االس��هم ف��ي جلس��ة، 
الي��وم )امس( االربع��اء، إلى 30.5 
مليار س��هم بقيمة 23.6 مليار 
دينار نتيجة تنفي��ذ 3 أوامر على 
اس��هم ثالثة مصارف«، مش��يرا 
إلى أن »البورصة اغلقت مرتفعة 

عن اجللس��ة الس��ابقة بنس��بة 
٪0.09 ليغلق املؤش��ر العام عند 
النقط��ة 567.2، وتداول��ت خالل 
اليوم أسهم 29 شركة من أصل 
101 شركة مدرجة في السوق«. 
واضاف البيان، أن »عدد األس��هم 
املش��تراة م��ن املس��تثمرين غير 
العراقي��ني بلغ��ت 55.8 ملي��ون 
ملي��ون   101.9 بقيم��ة  س��هم 
دينار، من خالل تنفيذ 57 صفقة 
على أس��هم 6 شركات، في حني 
بل��غ ع��دد األس��هم املباعة من 
املس��تثمرين غير العراقيني 300 
مليون س��هم بقيمة بلغت 105 
ملي��ون دين��ار م��ن خ��الل تنفيذ 

14 صفقة على أس��هم ش��ركة 
واحدة«.

وتابع ان »اجللسة شهدت تنفيذ 
3 أوام��ر متقابل��ة على أس��هم 
مص��ارف ن��ور الع��راق والتنمية 
الدول��ي واملوص��ل«، الفت��ا ال��ى 
انتاج وتسويق  ان«اسهم شركة 
اللح��وم ارتفع��ت بنس��بة 9.8٪ 
التمور بنسبة  وتصنيع وتسويق 
٪4.5 وإنت��اج األلبس��ة اجلاه��زة 
بنسبة ٪3.7 في حني انخفضت 
اس��هم مصرف الشرق االوسط 
الك��رخ  الع��اب  ومدين��ة   2.78٪
بنس��بة ٪2.6 ومص��رف املنصور 

بنسبة 1.35٪ ».

بغداد ـ الصباح الجديد:
اقترح��ت وزارة الكهرباء على مجلس 
الوزراء، أمس االربعاء، تاجيل مش��روع 
خصخص��ة الكهرباء ف��ي محافظة 
الطاقة  وانه��اء اس��تثناءات  البصرة 
للمحافظة. وقال مصدر في مجلس 

ال��وزراء، ان »ال��وزارة تعتقد تس��هيل 
مهمة ش��ركات اخلصخصة س��يتم 

بعد انهاء االستثناءات«.
وأضاف ان »البصرة تس��تهلك 3 االف 
ميغاواط، وما نسبته  % 30 من املنتج 
العام للطاقة الوطنية، وبواقع جتهيز 

من 20 الى 22 ساعة، من دون استرداد 
اية اموال نتيجة هذا االستثناء«.

ومضى الى القول، ان »مجلس الوزراء 
سيناقش املقترح في اجللسة املقبلة، 
لالس��راع مبش��روع اخلصخص��ة في 

بغداد وبقية احملافظات بالتدريج«.

بغداد ـ الصباح الجديد:
املرك��زي  البن��ك  ارتفع��ت مبيع��ات 
العراقي من العمل��ة األجنبية، خالل 
مزاد أمس األربعاء، إلى 151.46 مليون 
دوالر، مقاب��ل بيع 135.69 مليون دوالر 

مب��زاد األول من أم��س الثالث��اء، بزيادة 
بي��ان  بحس��ب  دوالر،  ملي��ون   15.77
للبنك. وأضاف املرك��زي، في بيانه، أن 
س��عر الصرف بلغ 1190 دين��اراً لكل 
دوالر، ف��ي املزاد املنعقد مبش��اركة 39 

مصرفاً، و 9 شركات للتحويل املالي.
ون��وه البن��ك ب��أن تلك املبيع��ات هي 
نتائ��ج امل��زاد املق��رر الي��وم اخلميس، 
موضح��اً أن إجمالي البيع الكلي بلغ 

نحو 169.36 مليون دوالر.

»الكهرباء« تقترح تأجيل مشروع الخصخصة في البصرة»األوراق المالية« يتداول 30.5 مليار سهم  

151 مليون دوالر مبيعات المركزي العراقي
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اصدارات

حت��ى قلت ل��ه إنه حلم جمي��ل ومعناه 
أجم��ل فهو ي��روي كيف ميك��ن للفن أن 
يحول اجملرم إلى عازف مرهف احلس، قال: 
لكني ما زلت أقلبه ال أعرف ماذا سأصنع 
به. ويس��تطرد محمد س��لماوي قائالً:« 
وإلى أن رح��ل محفوظ بعد ذلك بخمس 

سنوات لم يكن قد نشر هذا احللم«. 
       ه��ذه هي املرة األولى التي يتاح فيها 
نش��ر حل��م حقيقي رآه جني��ب محفوظ 
وهذا احللم يس��تمد قيمته من أنه حلم 
حقيقي - نق��ي- رآه جنيب محفوظ أثناء 
النوم ولم يتدخل في��ه باإلبداع، ومن ثم 
فهو يعد وثيقة مهمة جداً تكش��ف في 
واح��د من أهميتها عن احلالة النفس��ية 

التي عاش��ها جني��ب محفوظ ف��ي عام 
2001، إن أب��رز ما في ه��ذا احللم أنه عبر 
عن أع��راض إضطراب الضغ��وط التالية 
للصدمة وهي مجموعة من االضطرابات 
النفس��ية تصيب من تعرض��وا ألحداث 
أو ظ��روف مفاجئ��ة وصاحبه��ا ضغ��ط 
نفسي ش��ديد كان فوق احتمالهم مثل 
ظروف وأح��داث الكوارث واحلروب والزالزل 
واالعتق��ال  واالغتص��اب  واالختط��اف 
واالغتي��ال وح��وادث الس��يارات، وله��ذه 
االضطراب��ات مجموع��ة م��ن األع��راض 
منه��ا: تذكر احلدث الضاغط باس��تمرار، 
والعيش م��ع االنفع��االت العنيفة التي 
صاحبت��ه، وظه��وره بش��كل متكرر في 
أحالم الف��رد أو على هيئة كابوس أو فزع 
في أثناء النوم، وفقدان الثقة في النفس 
وفي اآلخرين، واإلحس��اس بتفاهة احلياة 
والرغبة ف��ي التخلص منها، والتش��اؤم 
م��ن املس��تقبل، وما ق��د يخبئ��ه القدر، 
واخلوف الزائ��د، والقلق العام، والعصبية، 
وعدم انتظام النوم، واضطراب الش��هية 

للطعام. 
       فق��د كان احل��دث األصعب في حياة 
جنيب محفوظ يوم اجلمعة 10/15/ 1994 
عندم��ا تعّرض له ش��اب غّض ل��م يقرأ 
كلمة مم��ا كتبه جنيب محفوظ ولم يكن 
يعرفه، هذا الشاب طعن جنيب محفوظ 
في أس��فل عنقه وفّر هارباً، وعانى جنيب 
محفوظ س��نوات بسبب االعتداء عليه، 
ووهن جسده، وخّف بصُره، وثقل سمعه، 
وقّلت حركته، وتقّلصت مشاويره، وحتّدد 

املقربون منه. ولكنه عاد ليزاول اإلبداع.
       وينج��و جنيب محف��وظ من محاولة 
االغتي��ال – مبعج��زة - بعد ع��دة طعنات 
بالرقب��ة وق��د ج��اوز الثمانني م��ن عمره 
يوم��ذاك. ويت��م العث��ور عل��ى الطبيب 
املنق��ذ قبل ركوب املصعد بثوان معدودة 
ليكون االكتشاف بأنه من كبار اخملتصني 

في مثل هذه العمليات. لتتحقق معجزة 
النج��اة م��ن امل��وت - القت��ل - ليصب��ح 
الناج��ي م��ن محاولة االغتي��ال اآلثمة – 

التي تش��به الش��وطة التي أملت باحلارة 
وقض��ت عل��ى م��ن فيه��ا ف��ي ملحمة 
احلرافي��ش – وه��ل كان تكفي��ر املبدعني 

والكت��اب والفنان��ني واملفكرين في أواخر 
الثمانينيات والتس��عينيات، ورفع دعاوى 
احلس��بة عليهم والتفري��ق بينهم وبني 

زوجاتهم.
وبعض أعراض اضطراب الضغوط التالية 
للصدمة قد جتاوزها جنيب محفوظ ولكن 
بعضها اآلخر ظل موجوداً في الالشعور 
يؤرق��ه وبالتال��ي ظه��رت تل��ك األعراض 
في احلل��م، كما أنه م��ن الثابت أن جنيب 
محف��وظ طلب العفو ع��ن املتهمني في 
قضية محاول��ة اإلغتيال، وف��ي احللم ال 
يتمنى لهم العقاب، ولكن يريد هدايتهم 
ومن ث��م عبر احللم ع��ن تأثير االضطراب 
عليه حيث يس��تحضر جان��ب كبير من 
األزمة/احل��دث املؤل��م واخل��وف املصاحب 
له وفزع��ه من اللص��وص وقطاع الطرق 

وجناته منهم وعفوه عنهم. 
وأما ضربات القدر فتش��ير الى بيتهوفن 
والس��مفونية اخلامس��ة وبن��اء على ما 
س��بق نكتش��ف ف��ي احلل��م أن جني��ب 
محف��وظ توحد ب� )بيتهوف��ن( الذي كان 
مصاباً بالصم��م. واعتزل الناس، وكذلك 
جني��ب محف��وظ ضع��ف س��معه حتى 
اقت��رب من الصمم في س��نواته األخيرة 
وضعف بصره لدرجة اقترابه من العمى، 
ولذلك اعتزل الناس إال من بعض الزيارات 
القليلة، وبرغم ذلك أبدع »أصداء السيرة 
الذاتية« و«أحالم فترة النقاهة« – آخر ما 
كت��ب - وكذل��ك بيتهوفن أب��دع أعظم 
أعماله في ظل فقدان الس��مع، وعندما 
نعرف أن الس��يمفونية اخلامس��ة حتمل 
عنوان »ضربات القدر«. يبدو أن احللم من 
التجل��ي والوضوح بحيث يكون هو ايضا 
»ضرب��ات القدر«، فضربات الس��كني في 
رقبة جنيب محفوظ في محاولة اإلغتيال 
األثيمة والتي طاردته في أحالمه تش��به 
»ضربات القدر« الس��يمفونية اخلامسة 

لبيتهوفن.

د.خالد عبدالغني
 

حتت العنوان التالي »إنفراد محمد سلماوي 
يروي احللم األخير لنجيب محفوظ :« في 
ذلك املساء تطرق حديثنا – جنيب محفوظ 
ومحمد س��لماوي – إلى األحالم فقال لي 
أن هن��اك حلم��اً يحيره ، فقد ج��اءه منذ 
بضعة أي��ام لكنه كان ما زال يفكر كيف 
س��يحوله إلى نص أدبي ينتظم مع بقية 
أح��الم فترة النقاهة، ث��م رواه لي فقال: » 
إن��ي حلمت بأنن��ي كنت س��ائراً في أحد 
الشوارع وكان ينتابني خوف بسبب وجود 
بع��ض قطاع الطرق الذين يهاجمون املارة 
ويس��رقونهم وقد يصيبونهم بأذى أيضاً 
الت��ي يحملونها،  والس��كاكني  باملطاوي 
ووس��ط خوف��ي ه��ذا قابل��ت باملصادفة 
صديق��ي املرح��وم الدكتور حس��ني فوزي 
ال��ذي أصبح يظهر اآلن بنح��و متكرر في 
أحالمي، وما إن رأيته حتى قصصت عليه 
قصة هؤالء اجملرمني اخلارجني على القانون 
والذين يتربصون بالناس في الطريق العام. 
فقال لي حس��ني فوزي عل��ى الفور: ده أنا 
أمنيتي أن أقابلهم، إحلقني بهم فدهشت 
لذل��ك لكني أخذت��ه إلى حي��ث يوجدون 
وتركت��ه ومضي��ت إلى حال��ي. وبعد فترة 
جاءني الدكتور حسني فوزي يقول: تعالى 
بق��ى ش��وف احلرامي��ة بتوع��ك! فذهبت 
معه وأنا ما بني اخلوف وحب االس��تطالع، 
فوجدت اجملرمني الذين كنت أخافهم وقد 
ارت��دوا البدل الس��موكنج الس��ودا مثل 
وكل  الس��يمفوني  االوركس��ترا  عازف��ي 
منه��م أمامه النوتة وفي ي��ده آلته. وهنا 
قال لي الدكتور حس��ني فوزي حاسمعك 
دلوقت س��يمفونية بيتهوفن اخلامس��ة! 
وبالفعل عزفت لي أوركسترا قطاع الطرق 
السيمفونية اخلامسة لبيتهوفن )انتهى 
احللم(. وم��ا إن انتهى األس��تاذ من احللم 

الحادث الذي طارد
»نجيب محفوظ« في أحالمه

جنيب محفوظ

هذه هي المرة األولى التي 
يتاح فيها نشر حلم حقيقي 

رآه نجيب محفوظ وهذا 
الحلم يستمد قيمته من 

أنه حلم حقيقي - نقي- رآه 
نجيب محفوظ أثناء النوم 

ولم يتدخل فيه باإلبداع، ومن 
ثم فهو يعد وثيقة مهمة 

جدًا تكشف في واحد من 
أهميتها عن الحالة النفسية 
التي عاشها نجيب محفوظ 

في عام 2001

عقيل العبود

ف��ي مكتب��ه، الرج��ل الوق��ور بتمع��ن تام 
راح يراج��ع قراءاته القدمي��ة، أفكاره كانت 
تترى بطريقة متعاقبة، كانها تس��تجمع 
حكايات زمن مبعثر، حاول ان يصغي اليها 
كما خرير م��اء يتدفق عن��د نهايات ينبوع 
قري��ب، املش��اهد كم��ا متوالي��ة تختلف 

الوانها؛
اصر ان يعي��ش معها تلك املرأة التي فجأة 
توقف��ت عن��د بقاي��ا مس��افات متلكئة، 
لذلك أمالكه؛ شركة االثاث، والبيت املطل 
على ضفاف بحي��رة بعيدة، متاما مت االتفاق 
على مصادرته��ا بتهمة اخت��الل القدرات 

العقلية.
القان��ون ال عالق��ة له بحياة االنس��ان، هو 

مج��رد أوراق ومعام��الت على اساس��ها 
يتم تقرير تلك القضية، اوتلك. واألحكام 
القطعي��ة تعقبه��ا ق��رارات، مع س��بق 

اإلصرار.
الزمن يتمطى متباطئ��اً معلناً عن اثقال 

نعاس تنتابه مشاهد يتعقبها االلم.
الس��يجارة التي امس��ك بها عند أطراف 
أصابعه املتعبة، تداعت، فتساقط رمادها 

وفقا ألبجدية رداء أتعبته املناسبات.
املرارة ذلك الش��عور الذي بقي يبحث عن 
فرص��ة للتحدي، كان كم��ا قطع صغيرة 

من احلجر، عالقة برغيف خبز بارد. 
الواق��ع حركة يس��كن اطيافه��ا الوهم، 
يتدن��ى قريب��اً، ليم��ارس طق��وس مودته 

املفاجئة.
 القصة التي مش��اهدها ما زالت عالقة 
ف��ي ذاكرت��ه، أحداثه��ا ما انفك��ت تترى، 

تنس��اب كما جريان نهر أعلن االن انتماءه 
الى تلك الضفاف.

النخل��ة كما عاش��قة متتلكه��ا البراءة، 
وهنالك عل��ى ضفاف امتداده��ا، حكاية 

كوخ جدرانه مصنوعة من القصب.
األفع��ى نابه��ا ينتاب��ه الص��داع، اجلدران 
ته��رأت كما أثواب اص��اب بعض أوصالها 

احلزن.
الرجل الكهل كان يبحث عن قبر منخور.
الكالب أصداء، نباحها ما زال ميأل فضاءات 

البرية.
اجلنازات الت��ي مت الصالة عل��ى أصحابها 
وصلت، لذلك احلضرة، تلك املنارات املطلة 
قبابها عند فضاءات تنتس��ب اليها انوار 
املالئك��ة، ق��ررت ان تفتح ابوابه��ا، لعلها 
تس��تقبل دعوات املصلني، تل��ك الدموع 
الت��ي بني أهدابها احزان الفجر تهتف بني 

انفاسها سورة ياسني.
النهاية تش��به قماط طفل، صراخه ولد 

حديثاً معلناً عن أنباء بطولة مقبلة.
اما بغ��داد فما انفكت قافل��ة، حكايتها 
تستعني بأس��راب قوافل بشرية ال عالقة 

لها بقضية االنتماء.
البح��ث ع��ن الس��لطة تس��بقه حركة 

قطعات عسكرية،
التداعيات فعل له امتدادات زمنية تبتدئ 

بحركة عقرب الثواني.
 املاضي كان حاضراً، آما احلاضر فهو كما 
بذرة خلعت قماط طقوسها، لعلها تلك 

النخلة، كبرياؤَها يفرض انفاسه.
املرأة العجوز، صراخها، العدس��ة عاجزة 

عن التقاط صورته؛
ام��ا احل��س فكيان��ات تلد من عم��ق هذا 

الوجود.

متابعات الصباح الجديد:
 

ملهرج��ان  التحضيري��ة  اللجن��ة  عق��دت 
الش��ارقة للش��عر العربي في دورت��ه ال�16 
اجتماعاً، ملناقش��ة برنامج الفعاليات التي 

تنطلق في 8 يناير 2018.
وقال عبداهلل بن محمد العويس رئيس دائرة 
الثقافة بالش��ارقة “إن الفعاليات أصبحت 
متّث��ل مش��هداً ثقافياً ممي��زاً عل��ى خارطة 
النش��اط الش��عري محلياً وعربياً، موضحاً 
أن ال��دورة ال���16 للمهرجان متّث��ل انطالقة 
متج��ددة”، وأقّرت اللجنة، تكرمي الش��اعرين 
كرمي معتوق من اإلمارات ونورالدين صمود من 
تونس، لدورهما الريادي واملتمّيز في الساحة 

البرنام��ج  يس��تضيف  فيم��ا  الش��عرية، 
الفك��ري للمهرجان 6 نّق��اد يتحدثون حول 
التن��اص في القصيدة العربية احلديثة، من 
خالل مح��اور عدة، إضافة إلى اس��تضافة 
مجموعة م��ن اإلعالميني العرب، ويتضمن 
البرنامج لوحة وقصيدة مشتركة مقدمة 
م��ن بي��وت الش��عر ف��ي الوط��ن العرب��ي 
مبشاركة ش��عراء من الدول التي مت افتتاح 
بيوت الش��عر فيه��ا “اإلمارات، الش��ارقة، 
األردن، املفرق، موريتانيا، نواكش��وط، مصر، 
األقص��ر، تون��س، القيروان، املغ��رب، تطوان 
ومراكش، الس��ودان، اخلرطوم”، إضافة إلى 
ن��دوة يش��ارك فيها م��دراء بيوت الش��عر 
بعن��وان “أثر مب��ادرة بيوت الش��عر العربي 

على املشهد الثقافي”.

 
متابعات الصباح الجديد:

حصد كت��اب من س��ت دول »جائزة منف 
للرواي��ة العربية اإللكتروني��ة« في دورتها 

األولى والتي ال متنح أي مكافآت مالية.
وانطلق��ت فك��رة اجلائ��زة م��ن مصر في 
2017 وته��دف إل��ى تس��ليط الضوء على 
الروايات غير املنش��ورة ورقي��اً التي صدرت 
على مدى العام، س��واء عن طريق وسائط 

النش��ر اإللكتروني أو نش��رها أصحابها 
على مدوناتهم، وال تذهب اجلائزة إلى فائز 
واحد، ب��ل تختار 10 فائزين ف��ي كل دورة، 
تتكفل س��ت دور نش��ر مصرية وإماراتية 

بنشر أعمالهم ورقياً.
وف��ازت باجلائ��زة رواي��ات “ج��وع ودم��وع” 
للجزائري علي فودي و”س��جن بال جدران” 
و”األطي��اف  بط��اح  أحم��د  للمغرب��ي 
الناطقة” لليبية خيرية فتحي عبداجلليل 
و”الكاش��ف” للمصري مصطفى محمد 

عواض و”ض��وء القم��ر” للمغربي محمد 
سعيد احجيوج و”خطيئة مرمي” للجزائرية 
عالوة ب��ن الصغي��ر إضاف��ة إل��ى روايات 
“بع��د الطوفان” للمصري جم��ال اجلزيري 
للفلس��طيني كامل  اخلارقات”  و”اجلواري 
أبوس��مرة و”الكلب��ة الزرقاء” للتونس��ي 
رضوان عل��وي و”بدوي��ة” للمصرية مارينا 
س��وريال، وكانت جلنة اجلائ��زة تلقت 150 
عمال من ش��تى الدول العربية مت قبول 95 

عمال للمنافسة على اجلائزة.

 
ص��در للكات��ب والناق��د العراقي عقيل 
ع��ن  جدي��د  نق��دي  كت��اب  هاش��م، 
“امليتاق��ص” ف��ي نصوص الق��اص علي 

السباعي القصصية.
ذكر هاشم أن ” الكتاب يقع ضمن حقل 
الدراس��ات النقدية التي اشتغل عليها 
منذ زمن بعيد، وقد تناولت امليتاقص في 
النصوص القصصية للق��اص العراقي 
صفح��ة   152 عب��ر  الس��باعي،  عل��ي 
متواصل��ة”، واضاف أن ” الدراس��ة تأتي 
ضم��ن اجله��د النق��دي ال��ذي نتابع من 
خالله املنج��ز االدبي لع��دد من مبدعي 

العراق، الس��يما محافظ��ة ذي قار، وقد 
اجنزت ه��ذه الدراس��ة ضمن سلس��لة 
من الدراسات املتخصصة األخرى، التي 
س��تصدر تباًعا”، كما اش��ار هاشم الى 
أن ” الكت��اب صدر عن منش��ورات أحمد 
املالكي في بغداد، ومطبعة دار السيمياء 
العراقية، وصمم الغالف املصمم حيدر 

عبد الرحيم الشويلي”.
يقع الكتاب في 152 صفحة من القطع 

املتوسط.
يش��ار ال��ى ان الناقد عقيل هاش��م من 
موالي��د محافظ��ة ذي ق��ار، ويعمل في 

احلقل التربوي والنقدي.

 
ص��درت حديًثا، عن الدار العربية للعلوم 
ناش��رون، رواي��ة »وتالق��ت أرواحن��ا ف��ي 
ميوني��خ«، للكاتبة بدور ناص��ر آل علي، 
وتدور أحداث الرواية حول فتاة تغربت في 
أملانيا وحتديًدا في مدينة ميونيخ لفترة، 
لظ��روف خارج��ة ع��ن إرادته��ا، ولكنها 
حتملت الغربة ولم تكترث لش��يء، حتى 
ب��دأت تُغامر في أرج��اء ميونيخ، بعد أن 
اس��تجابت لنصيحة شخص ما التقت 
ب��ه نصحها بأن جت��ازف وتقتح��م حياة 

اآلخرين.

من أعمال الراحل أحمد الربيعي

مهرجان الشارقة للشعر العربي في دورته 
الـ16ينطلق في بداية 2018

ست دول تحصد جائزة منف للرواية العربية 
اإللكترونية

كتاب جديد للناقد عقيل هاشم عن الميتاقص 
في نصوص السباعي

الكاتبة بدور ناصر آل علي في روايتها 
الجديدة ) وتالقت ارواحنا في ميونيخ(

تأمالت زمن عاجز
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 اللجنة األولمبية الوطنية:
اصدرت اللجن��ة األوملبية الوطنية  
العراقي��ة، بيان��ا مهم��ا حصل��ت 
"الصب��اح اجلدي��د" على نس��خة 
من��ه وجاء في��ه: في الوق��ت الذي 
يعلم به اجلمهور الرياضي العراقي 
احلالي��ة،  االوملبي��ة  اللجن��ة  أن 
احتاداتها  بش��خوصها وش��خوص 
وأنديته��ا، ل��م تك��ن ج��زءاً من أي 
جه��د سياس��ي للنظ��ام املقبور، 
وإمنا كانت ج��زءا مهما من التاريخ 
الوطني لبلدهم من خالل متثيلهم 

املشرف له .
ومن منطلق مسؤوليتنا في حماية 
احلركة االوملبية في العراقي نؤكد 
استعدادنا التام للتفاني في توفير 
هذه احلماي��ة واحلفاظ على حقوق 
الرياضيني  احلركة االوملبية وحقوق 
العراقي��ني مب��ا يكفل��ه الدس��تور 

العراقي.
وعلى الرغم من أسفنا الشديد ملا 
آلت إلية الظروف الراهنة من خالل 
ات��كاءات واس��تخدامات لق��رارات 
وأحكام كانت نتاجا س��يئا لعبث 
احملتل، و مارستها بعض املؤسسات 
وصوال إل��ى اعتبار اللجنة االوملبية 
احلالية من الكيان��ات املنحلة، مع 
ان جمي��ع احلقائق التي مارس��تها 
اللجنة االوملبي��ة تؤكد و تثبت بأن 
اللجن��ة االوملبي��ة احلالي��ة ال متثل 
امت��دادا عمليا وس��لوكيا ألوملبية 
عدي املقب��ور، وذلك من خالل الدور 
اللجن��ة  لعبت��ه  ال��ذي  الوطن��ي 
االوملبية الوطنية احلالية في نش��ر 
التالحم الشعبي، وبظروف  ثقافة 
استثنائية، كما حدث في انتصارات 

منتخبن��ا الوطني ف��ي بطولة أمم 
آس��يا 2007، باإلضاف��ة إلى متثيل 
الع��راق في دورات اوملبي��ة متكررة، 
وبط��والت على مس��توى االحتادات 
الدولية، كان العراق حاضرا بأفضل 
إج��راءات  إل��ى  باإلضاف��ة  متثي��ل، 
عملية ش��اخصة أش��رفت عليها 
والتش��ريعية  القضائية  اجله��ات 
وأجه��زة الدولة العراقية، ومبباركة 
واعت��راف واض��ح وصريح من خالل 
التعام��الت القائم��ة طيل��ة مدة 

عملها، وبإعتراف دولي مميز.
وبناًء على هذه املعطيات، وحفاظا 
على الوضع الدولي لرياضة العراق، 
وتالفي��ا ألي��ة عقوب��ات ق��د تطال 
الرياض��ة العراقي��ة، ق��رر املكت��ب 

التنفيذي ما يلي :
 1� تعليق اإلجراءات اإلدارية واملالية 
العراقية  الوطنية  للجنة االوملبية 
املنتمي��ة  الرياضي��ة  واالحت��ادات 
لها حل��ني إيجاد احلل��ول القانونية 

األصولية.

 2 � تتحم��ل االحت��ادات الرياضي��ة 
الناجم��ة  القانوني��ة  اإلج��راءات 
عن أية خط��وات تق��وم بها خارج 
لقان��ون  القانوني��ة  الس��ياقات 
االحتادات الرياضية رقم 16 لس��نه 

. 1986
 3� سعي اللجنة االوملبية الوطنية 
العراقي��ة اجل��اد، م��ع املؤسس��ات 
الرسمية العراقية، إلخراج احلركة 
االوملبي��ة من امل��أزق القانوني الذي 
وضعت فيه، وحتميل اجلهات كافة 
املسؤولة عن تداعيات هذا الوضع 

ومسبباته.
 4� تتبنى اللجنة االوملبية الوطنية 
العراقية فت��ح جميع القنوات مع 
اللجن��ة االوملبي��ة الدولية واجمللس 
وإش��عارها  اآلس��يوي،  االوملب��ي 
باملوق��ف احلال��ي للجن��ة االوملبية 
الوطني��ة العراقي��ة إليج��اد صيغ 
العراق  وحل��ول جتن��ب  مش��تركة 
الرياضة  الدولية، وتبعد  العقوبات 

العراقية عن أضرار قد تلحق بها.
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فوزان مهمان للجوية ونفط 
ميسان في ممتاز الكرة

إتفاقيات تعاون رياضي مع 
السعودية وقطر وايران

الشرطة يحرز لقب كأس 
العراق لكرة الصاالت

بغداد ـ الصباح الجديد:
حق��ق فريق القوة اجلوية ف��وزاً ثمينأً على فريق 
أمانة بغداد بهدف سجله الالعب أمجد راضي 
ضمن الدور الس��ادس من املرحلة االولى لدوري 
الكرة املمت��از، فيما تع��ادل البح��ري والنجف 
به��دف ملثله، في وقت متكن نفط ميس��ان من 
حتقيق الف��وز على فريق الصناعات الكهربائية 

بهدفني من دون رد.
ه��ذا وتختتم مباري��ات اجلولة الي��وم اخلميس 
بإقامة أرب��ع مباريات، فيها يلتقي نفط اجلنوب 
مع ش��قيقه النفط على ملعب الزبير، ويحتل 
نفط اجلنوب البصري املركز الرابع عشر برصيد 
5 نق��اط فيم��ا يحتل النف��ط الترتي��ب الرابع 
برصي��د 4 نق��اط، وفي ملع��ب التاجي يضيف 
فريق احلس��ني صاحب املركز العاش��ر برصيد 6 
نقاط في نظيره الش��رطة ثان��ي ترتيب الدوري 
برصيد 15 نقطة، ويضيف نفط الوس��ط الذي 
يقف باملركز التاس��ع ب�7 نق��اط نظيره احلدود 
صاحب ال���8 نقاط والت��ي توقفه س��ابعاً في 
الئحة الدوري، وأخيراً يضيف كربالء على أرضه 
فريق الطلبة في مواجهة تقام من دون جمهور، 
ويحتل كرب��الء الترتيب األخير ف��ي الدوري دون 
رصيد فيما يقف الطلبة في املركز احلادي عشر 

برصيد 6 نقاط.

بغداد ـ قسم اإلعالم:
اكد وزير الشباب والرياضة عبد احلسني عبطان، 
أم��س، ان الوزارة س��تطرق كل ابواب املش��اريع 
الشبابية والرياضية التي فيها مستقبل كبير 

للعراق.
وق��ال عبطان خالل ترأس��ه اجتماع هيئة الرأي 
وبحضور الكادر املتقدم للوزارة، ان الوزارة بذلت 
جهودا اس��تثنائية في كل اجمل��االت وهذا االمر 

عزز ثقة اجملتمع بالوزارة.
وبني ان اهم املش��اريع الشبابية التي اطلقتها 
ال��وزارة خ��الل ع��ام 2017 هو مش��روع تطبيق 
الذي هدفه تأهيل قيادات للمستقبل، وبرنامج 
الذاك��رة العربي��ة، مضيف��اً ان املناط��ق احملررة 
س��تكون لها اهمية كبرى في جميع املشاريع 

التي تتبناها الوزارة.
واوضح عبط��ان ان الوزارة وضعت اخلطط التي 
تركز على دور الرياضة مبحاربة اخملدرات والتطرف 
ونش��ر الوئام والسالم في اجملتمع، كما شكلت 
الوزارة وف��ودا رياضية رفيع��ة لتوقيع عدداً من 
البروتوك��والت الرياضية مع الس��عودية وقطر 
وإي��ران من اجل ادامة ملف مش��روع رفع احلظر 
واالستفادة من اخلبرات املتبادلة في مجال بناء 

املنشأت الرياضية.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أحرز نادي الشرطة، أول أمس لقب كأس العراق 
لكرة الصاالت، بعد فوزه 4-3 على نفط الوسط، 
في املب��اراة النهائية التي أقيمت بقاعة الكرخ 

في بغداد.
تقدم نفط الوس��ط ف��ي بداية الش��وط األول 
بهدفني، قبل أن يقلص الشرطة الفارق، وانتهى 
الشوط األول بنتيجة 2-1 لنفط الوسط.  وفي 
الش��وط الثاني، تعادل فريق الش��رطة، قبل أن 

يعود نفط الوسط للتقدم من جديد.
وقبل نهاية اللقاء بدقيقتني، س��جل الشرطة 
هدف التعديل، قبل أن يحرز هدف االنتصار، قبل 
6 ثوان��ي م��ن نهاية املباراة.وق��ال عضو الهيئة 
اإلدارية بنادي الش��رطة، عدي الربيعي، أن الفوز 

بالكأس يعوض خسارة درع الدوري.
وأضاف أن فوز الشرطة بلقب كأس املرحوم عادل 
الياسري، خير إعداد للفريق، قبل مشاركته في 

بطولة الدوري املمتاز لكرة الصاالت.

دبي ـ حسين الشمري*

حصد وفد اللبجنة الباراملبية  على 
9 اوس��مة متنوعة, ف��ي فعاليتي 
رفع االثق��ال وتنس الطاولة, حيث 
كان��ت حصيل��ة رف��ع االثق��ال 4 
اوسمة ذهبية ووسام فضي واحد 
فيم��ا كان حص��اد منتخ��ب تنس 
الطاولة وس��ام ذهبي واخر فضي 
ووسامني برونزيني في اليوم الثالث 
االس��يوية  االلع��اب  ملنافس��ات 
الباراملبي��ة للش��باب اجلارية حاليا 

في مدينة دبي االماراتية.
انتزع منتخب رفع االثقال للمعاقني 
خمسة اوسمة اربعة منها ذهبية 
كانت من نصيب احمد مصطفى 
ف��ي وزن )59( كغ��م حي��ث رف��ع 
)113( كغم ونال الوس��ام الذهبي 
الثان��ي زميل��ه حي��در ع��الوي في 
وزن )65( كغ��م بع��د ان رفع )102( 
كغم وحصد الوسام الثالث علي 
فاض��ل ف��ي وزن )72( كغم بعد ان 
متكن من رفع )142( كغم وخطف 
الوسام الرابع الرباع عبد اهلل عبد 
الكاظ��م ف��ي وزن )80( كغم بعد 
ان اس��تطاع من رف��ع )102( كغم 
وكان الوس��ام الفضي من نصيب 
زميلهم محمد علي مخور في وزن 

)88( بعد ان رفع )102( كغم.
ونال منتخب تنس الطاولة وس��ام 
ذهبي خطف الالعب منتظر فاروق 
ف��ي فئة 4 بعد ف��وزه الثمني على 
منافس��ه التايلندي بنتيجة ثالثة 
اشواط مقابل شوط واحد كاالتي 
)7/11( نقطة )11/9( نقطة )8/11( 
وحص��ل  نقط��ة   )7/11( نقط��ة 
منتخبنا بالفرقي  الذي مثلنا فيه 
منتظ��ر فاروق ورس��ول جعفر في 
فئتي) 3و4( على الوس��ام الفضي 
بع��د خس��ارتهما ام��ام الفرق��ي 
اليابان��ي بثالث��ة اش��واط مقاب��ل 
الش��يء وهي كاالتي )11/9(نقطة  
نقط��ة  و)11/9(  و)11/8(نقط��ة  

ون��ال الالعب رس��ول جعف��ر  في 
فئة )4( وس��اما بزونزي��ا بعد فوزه 
على منافس��ه من تايلن��د بثالثة 
اش��واط مقابل الشي وهي )9/11( 
و)8/11( و)119( نقط��ة فيما بينما 
نال��ت زميلته��م ح��وراء محم��د 
الوس��ام البروري في فئة )3( برغم 
من خسارتها امام االيرانية بثالثة 
اش��واط مقاب��ل ش��وطني )11/9( 
غيرانه��ا  و)4/11(  و)9/11(   )11/8  (
كانت قد حققت الفوز في مباريات 

االخرى.
الباراملبي��ة  اللجن��ة  رئي��س  هن��أ 
الوطني��ة العراقية الدكتور عقيل 
حمي��د وف��د الباراملبية املش��ارك 
ف��ي بطول��ة االلع��اب االس��يوية 

الباراملبي��ة للش��باب ف��ي اتصال 
هاتفي م��ع املوفد الصحفي فقال 
في البدء اهن��ىء الوفد الباراملبية 
بكل ش��خوصه وعناوينه��م ادارة 
الوفد ورؤس��اء االحت��ادات واملدربني 
والالعبني والالعبات والوفد االداري 
عل��ى ه��ذا االجناز الكبي��ر في ظل 
الوضع امل��ادي الصعب الذي متر به 
جلنتن��ا واهدي هذا الف��وز الى روح 
اخي وزميلي وصديق الراحل االمني 
الع��ام للجن��ة الباراملبي��ة فاخ��ر 
اجلمال��ي واق��ول له من قري��ر العني 
فنحن سنواصل مسيرة االجناز هو 
العهد الذي قطعناه على انفسنا 
من��ذ عملن��ا س��وية ف��ي رياضة 

املعاقني.

وقال رئيس الوفد العراقي الدكتور 
احم��د العاني نحن س��عداء جدا 
به��ذا الفوز الثمني ال��ذي حققوه 
الباراملبي��ة ف��ي  ابط��ال اللجن��ة 
ظل ظ��روف صعبة وقاه��رة اال ان 
رياضيين��ا ورياضياتن��ا كانوا على 
املوع��د م��ع الف��وز وم��ع منصات 

التتويج.
واضاف اقدم ش��كر وتقديري لكل 
ش��خص في الوف��د ومهم��ا كان 
عمله عل��ى ما بذل��وه وقدمه من 
اج��ل حتقيق االجناز ال��ذي اكد تقة 
الرياض��ي  بالش��أن  املعني��ني  كل 
الرياضية  الصحاف��ة  البل��د  ف��ي 
الشارع الرياضي برياضيي اللجنة 
الباراملبي��ة الذي��ن عوده��م عل��ى 

االجناز وحصد اوسمة الفوز.
ومن جهت��ه حتدث رئي��س البعثة 
العراقي��ة عبي��د عني��د فق��ال ال 
اع��رف كي��ف اصف ش��عوري وانا 
اشاهد ابطالنا يتسلقون منصات 
كل  يذل��ك  متحدي��ن  التتوي��ج 
الصعاب واملعوقات التي اعترضت 
طريقها منذ رحلة االعداد بسبب 
اجلانب امل��ادي الذي يقف حجر عثر 
في طريقن��ا غير ان عزميتنا وعطاء 

رياضيي على صنع االجناز .
واش��ار كان باالمكان حتقيق املزيد 
من االوس��مة ل��و كان لدين��ا املال 
ك��ي نس��مح لالعبين��ا والعباتنا 
باملشاركة في هذه البطولة ولكن 
م��ع كل هذا احلم��د هلل على هذا 

االجناز.
وق��ال رئيس احت��اد تن��س الطاولة 
س��مير عل��ي لطيف: انا مس��رور 
ج��دا الن ه��ذه الفتي��ة البطل��ة 
م��ن الالعبني والالعب��ات قد حتدوا 
اجلميع من اجل املشاركة من اجل 
ان تطرز صدورهم باوس��مة الفوز 
وبرغ��م من صغر س��نهم كونهم 
صغار اال ان عزميه��م كانت كبيرة 
ج��دا في حتقي��ق االجناز ال��ذي كنا 

نبحث عنه.
واض��اف ان��ا اوعدتك��م ب��ان هذه 
البطلول��ة س��تكون فاحت��ة خي��ر 
امام ه��ؤالء الصغار ك��ي يكتبون 
الذهب  اس��ماؤهم بح��روف م��ن 
وتبقى هذه املش��اركة عالقة في 
نفوس��نا جميع��ا كونن��ا حتدين��ا 
الصعاب والظروف وقلنا نحن جئنا 
من اجل حصد االوسمة واحلمد هلل 
حققن��ا ذلك عل��ى ارض االمارانت 
وعدن��ا مرفوعني ال��راأس باذن اهلل 
وبجهود الالعبني والالعبات واهدي 
الفوز ال��ى اهاليهم الذين منحونا 
الثقة في وضع ابناهم بايدينا وقد 

كنا خير من امتن على االمانة .
وقال امل��الك التدريبي لرفع االثقال 
بقي��ادة راف��د القيس��ي والدكتور 
مؤيد جاس��م ومحمد غلوم: نحن 
س��عداء بالف��وز ال��ذي ت��وج ف��ي 
اليوم االول ملنافس��ات رفع االثقال  
بحصيلة خمسة اوسمة متنوعة 
ومس��تحقة وان شاء اهلل سنرفع 
عدد االوس��مة ف��ي الي��وم االخير 
للمنافس��ات اذ لدين��ا بعد رباعني 
سيش��اركون ف��ي الي��وم االخي��ر 
للمنافس��ات ي��وم أم��س االربعاء. 
واضاف اهدي الفوز الى روح مدربنا 
القدي��ر انتراني��ك دكيرس وهو في 
قب��ره وفاء منا الي��ه  الذي تعلمنا 
من��ه كيف نصب��ح مدربني قادرين 

على صناعة االجناز.

* موف��د االحت��اد الرياضي لإلعالم 
الرياضي
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لندن ـ وكاالت:

اس��تعاد حام��ل اللقب تشيلس��ي توازنه، 
بع��د اخلس��ارة من وس��ت هام ف��ي اجلولة 
املاضية، بهدف دون رد، بفوزه على مضيفه 
هيدرس��فيلد تاون بنتيجة )3-1( مساء أول 
أمس، في اجلولة السابعة عشرة من الدوري 

اإلجنليزي املمتاز لكرة القدم.
وأحرز أهداف املباراة كل من تيموي باكايوكو 
)23( وويليان )43( وبيدرو رودريجيز )50(، قبل 
أن يس��جل الوران ديبوات��ري ه��دف صاحب 

األرض الوحيد في الدقيقة )2+90(.
وارتفع رصيد تشيلسي بهذا الفوز إلى 35 
نقط��ة في املرك��ز الثالث، متخلف��ا بفارق 
األهداف وراء الثاني مانشستر يونايتد الذي 
س��يلتقي بورمنوث مساء أمس األربعاء، أما 
هيدرس��فيلد تاون، فتجمد رصيده عند 18 

نقطة.
م��ن جانب��ه، نف��ى أنطونيو كونت��ي مدرب 

تشيلس��ي، أن يك��ون قد حتلى بالس��لبية 
عندم��ا ق��ال إن فريق��ه خ��رج من س��باق 
املنافس��ة عل��ى لق��ب ال��دوري اإلجنلي��زي 
املمتاز.وأص��ر كونت��ي بعد الف��وز 3-1 على 
هدرس��فيلد ت��اون أم��س األول عل��ى أن��ه 

ببساطة يتحلى بالواقعية.
وبع��د اخلس��ارة -1صف��ر أمام وس��ت هام 
يونايتد في ال��دوري املمتاز، ق��ال كونتي إن 
تشيلس��ي لم يعد في موقف يس��مح له 
باجتياز مانشس��تر س��يتي، وأن فريقه لم 

يدخل من البداية أجواء املنافسة.
وق��ال امل��درب اإليطال��ي »ه��ذه احلقيق��ة. 
مانشستر س��يتي خاض 16 مباراة وفاز 15 
مرة وتعادل مرة، نحن في 17 مباراة خسرنا 
أربع مرات«.وأضاف »عند وجود منافس مثل 
مانشس��تر س��يتي، يفوز ف��ي كل مباراة، 
يكون م��ن الصع��ب التفكير ف��ي اللحاق 
بالص��راع عل��ى اللقب«.وتاب��ع: »يج��ب أن 
نتحلى بالواقعية وأن نقول احلقيقة، أفضل 
ق��ول احلقيق��ة عن ق��ول كذبة جي��دة. أنا 

أتبع هذا األس��لوب... أفضل احلديث بأمانة 
ش��ديدة مع العبي وجماهير الفريق«.وأكد 
كونت��ي أن الواقعية لن متن��ع فريقه، الذي 
س��يلعب في دور الستة عشر بدوري أبطال 
أوروبا أمام برش��لونة في شباط املقبل، من 

مواصلة القتال حتى النهاية.
وس��جل ن��ادي بيرنل��ي، ف��وزا قات��اًل بهدف 
نظي��ف، أمام ضيفه س��توك س��يتي، من 
توقيع العبه آش��لي بارنز.. والحت لستوك 
س��يتي، أفضل الفرص خالل املب��اراة، لكن 
بارنز ه��و من أنهى حالة اجلمود بتس��ديدة 

قوية في الدقيقة 89.
ورف��ع بيرنل��ي، رصي��ده إل��ى 31 نقطة في 
املركز الرابع بشكل مؤقت في جدول ترتيب 

البرميييرليج.
كم��ا أح��رز كريس��تال ب��االس هدفني في 
الدقائ��ق األخيرة ليف��وز )2-1( على واتفورد 
ويخ��رج فريق امل��درب روي هودجس��ون من 
منطقة الهبوط بال��دوري اإلجنليزي املمتاز 

لكرة القدم.

وتقدم واتفورد بهدف مبكر عن طريق داريل 
يامن��ات بعد مرور ث��الث دقائ��ق وكان باالس 
قريب��ا من اخل��روج م��ن اس��تقبال الهدف 
الثان��ي بعدم��ا أه��در واتف��ورد ع��دة فرص 
س��هلة أهمها م��ن القائد ت��روي ديني من 

مدى قريب.
لك��ن جاءت نقطة التحول في الدقيقة 87 
عندما تعرض ت��وم كليفرلي العب واتفورد 
للطرد بعد خطأ عنيف ثم بعدها بدقيقتني 
جنح بكاري ساكو في إدراك التعادل لباالس 

إثر متابعة تسديدة زميله ويلفريد زاها.
وتوغل زاها بش��كل رائع من ناحية اليسار 
وأرس��ل كرة أرضية حولها جيمس مكارثر 
إل��ى ه��دف االنتص��ار ليش��عل احتفاالت 

العبي باالس.
ولم يخس��ر ب��االس في آخر س��ت مباريات 
بال��دوري وتقدم إل��ى املرك��ز 17 برصيد 14 
نقطة وهي أول مرة يخرج فيها من منطقة 
الهبوط هذا املوسم، ولم يحقق واتفورد أي 

فوز في آخر أربع مباريات.

في الدوري اإلنجليزي لكرة القدم

تشيلسي يستفيق ويحقق فوًزا سهاًل أمام هيدرسفيلد.. وانتصار قاتل لبيرنلي

تقرير

فرحة العبو تشيلسي بهدف رودريجيز

تفوق كبير للباراملبية في دبي

جانب من املؤمتر الصحفي

بغداد ـ أثير الشويلي*
اوض��ح نائ��ب رئي��س جلن��ة ك��رة 
االحت��اد  ف��ي  الش��اطئية  الق��دم 
املركزي عل��ي حمدان ان اخر موعد 
لتسليم كشوفات الالعبني الذين 
ال��دوري  ببطول��ة  سيش��تركون 
للموس��م ٢٠١٧ / ٢٠١٨ س��يكون 
يوم االحد املقبل علما ان املسابقة 
ستنطلق يوم العشرين من الشهر 

اجلاري.

وقال حمدان س��يكون االفتتاح بني 
فريقي املصافي واجليش في ملعب 
اللجنة خلف مقر احتاد كرة القدم 

عند الساعة الثالثة عصرا.
كش��ف  متص��ل  صعي��د  وعل��ى 
حم��دان ان الع��ام املقبل س��تقام 
ث��الث دورات تدريبي��ة ملدرب��ي كرة 
القدم الش��اطئية/ مبينا ان جلنته 
تسلمت اشعارا من االحتاد االسيوي 
اذ  التدريبي��ة،  ال��دورات  مواعي��د 

س��يحتضن بغ��داد دورت��ني األولى 
تعقبه��ا  نيس��ان  ش��هر  مطل��ع 
الثانية في الشهر الالحق، والدورة 
الثالثة ستجرى في محافظة بابل 
شهر حزيران، مؤكدا ان محاضرين 
دولي��ني معتمدين م��ن قبل االحتاد 
االسيوي س��يلقون محاضرات في 

الدورات التدريبية القارية الثالث.

* املنسق اإلعالمي

بغداد ـ الصباح الجديد:
الوطن��ي  املرك��ز  تض��م صف��وف 
الرياضي��ة بكرة  لرعاي��ة املوهب��ة 
الطاولة، طاقات واعدة تفوقت في 
اثبات جدارتها في املهرجانات التي 
ينظمها املركز باشراف دائرة شؤون 
االقاليم واحملافظات/ قس��م املركز 
الوطني لرعاي��ة املوهبة الرياضية 

في وزارة الشباب والرياضة.
واملوه��وب، أحم��د نبي��ل، ميوالي��د 
2007، مل��ك مؤه��الت فنية جيدة 
افص��ح عنها ف��ي التدريب��ات ثم 
املهرجانات التي اشترك فيها منذ 
ألتحاق��ه باملرك��ز قبل 3 س��نوات، 
يواصل املوهوب تدريباته باش��راف 
املدرب اخلبير كفاح محسن، يلقى 
دعماً ومساندة اسوة ببقية زمالئه 
في املركز من الكابنت حكمت جواد 

مدير مركز كرة الطاولة، إلى جانب 
اس��رته التي تق��دم ل��ه مقومات 

التواص��ل في اللعب��ة، حيث والده 
الرياض��ي الس��ابق نبي��ل محم��د 
يشجعه على التفوق في الرياضة 

كذلك في الدراسة.
املوه��وب، يواصل حض��وره بامتياز 
في اجلانب الدراس��ي، وه��و تلميذ 
ف��ي الصف اخلام��س االبتدائي في 
مدرس��ة الفصاحة، اش��ترك ممثالً 
ملديرية الرصافة الثانية في بطولة 
التربي��ات الت��ي اقيمت ف��ي زيونة 
باش��راف امل��درب س��امر س��امي، 
وتوج باملركز الرابع بعد منافس��ات 
اشترك فيها عشرات الالعبني من 
ش��تى مديريات العراق.. ويقول انه 
يتابع العديد من ابطال اللعبة في 
الع��راق، وهو معجب ب��اداء الالعب 
والء عثم��ان، ويأم��ل بتمثي��ل نادي 

الشباب الرياضي مستقبالً.

»األولمبية«: تصدر مقررات 
االحد المقبل.. اخر موعد لتسليم لتجنب العقوبات الدولية

كشوفات العبي دوري الشاطئية

احمد نبيل.. موهوب واعد بكرة الطاولة

اآلسيوي ينظم 3 دورات تدريبية في بغداد وبابل

احمد نبيل



رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

صحيفة يومية سياسية مستقلة

ASSABAH ALJADEEDThu. 14 Des. 2017 issue (3838( اخلميس 14 كانون األول 2017 العدد

المبشرون بالجائزة..!

جمال جصاني

جت��ري )إذاعة جمهورية العراق( التابعة لش��بكة اإلعالم 
العراقي استفتاًء يتضمن التصويت لألفضل في العديد 
من األجناس والفنون واملهن اإلبداعية، منها جائزة أفضل 
كاتب عمود صحفي للعام 2017. مسابقة لم تشذ عن 
تقالي��د وثوابت ه��ذه األمة املمتدة من )بغ��دان لتطوان( 
حيث تنهض مؤسس��ات الوصاية العتيدة مبسؤوليتها 
التاريخية في رس��م خارطة طريق واضحة املعالم، يتم 
فيها قيادة احلش��ود الى حيث األس��ماء املرش��حة ملثل 
هذه املكرم��ات )اجلوائز(. تضم قائمة املبش��رين باجلائزة 
هذا العام 20 مرش��حاً يس��مح بالتصويت لهم من دون 
زمالئهم في هذا احلق��ل احليوي، وهذا األمر وحده يكفي 
للطعن مبهنية ومصداقية مثل هذه املسابقات، صحيح 
أن القائم��ة قد ضمت كّتاب أعمدة محترفني )ال أدري ما 
موقفه��م من زج أس��مائهم في تل��ك القائمة(، لكنها 
ضمت أيض��اً عددا ممن أدمن على نق��ل عدته وقلمه من 
كت��ف الى كتف آخر، ومن أحلق��ت كتاباته أضرارا فادحة 
بوع��ي املتلقني، وغي��ر ذلك من عيوب ال ميك��ن أن تغتفر 
ملن يتنطع ملثل هذه النش��اطات احليوية )صناعة الرأي(. 
كما أن مثل هذه االس��تفتاءات ستتيح لعدد غير قليل 
م��ن الذين ال يتابع��ون قراءة الصحف للمش��اركة فيها 
)ألسباب ودوافع أخرى(، وهذا يعكس نوع املعايير املتبعة 
في هذه املس��ابقات. كما أن هذه املمارس��ات احلضارية 
العلمي��ة  )االس��تفتاءات( له��ا ش��روطها ومعاييره��ا 
واملوضوعي��ة، ال كما يحصل لنا مع املبش��رين مس��بقاً 
باللقب )أفض��ل كاتب عمود صحف��ي(، والتي لم تصل 
الى مس��توى ومعايير مس��ابقات مجموعة ال��� )ام بي 
سي( وبرامجها مثل )ذا فويز( و)عرب آيدول( وغيرها والتي 
جتري فيه��ا تصفيات أولي��ة تفضي لقائمة املرش��حني 

للفوز باملسابقة.
ميك��ن تفه��م إج��راء مس��ابقة الختي��ار أفض��ل عمود 
صحفي، حيث يفحص النص ش��كالً ومضموناً من قبل 
جلنة تعتمد املهنية واملوضوعية في التقييم، ال سكراب 
املعايي��ر املنحازة لصيادي اجلوائز. أما اختيار أفضل كاتب 
عم��ود وعبر هذه اآلليات املعاق��ة، فلن تزيد العاملني في 
ه��ذا احلق��ل إال انكس��اراً وخنوعاً، حيث س��يفلح فيها 
من ميك��ن أن نطلق عليه )محب��وب اجلميع( الذي تطيح 
مواهبه باملثل الش��ائع )رضا الناس غاي��ة ال تدرك(. لقد 
س��عيت وكرس��ت جه��دي املتواض��ع للنه��وض مبهنة 
الصحفي بنحو عام وكاتب العمود بنحو خاص، وحّذرت 
دوماً من اللهاث لقن��ص اجلوائز وما يتجحفل معها من 
مكرمات ومنح  متخصص��ة بترويض الكتاب والفنانني 
والعاملني في اجملاالت اإلبداعية، وزجهم في نهاية املطاف 
داخ��ل اصطبالت اخلنوع والتبعي��ة، بعيداً عن وظائفهم 
املفترضة في الدفاع عن احلرية ومنظومتها القيمية في 

التعددية واحلداثة.
ضم��ن املناخ��ات احلالي��ة وهمومه��ا واهتماماته��ا، ال 
نس��تغرب اس��تمرار مثل هذه النش��اطات التي تكرس، 
ما مت ترس��يخه من قيم وتقاليد، حيث املالكات نفسها 
تقريب��اً ولم يختل��ف األمر كذل��ك في مج��ال العقائد 
واملعايير، وهذا ما ميكن تلمسه في جميع مجاالت حياة 
ما بعد "التغيير" ونوع اخللطات التي أعادت ترميم ثوابت 
الرس��ائل اخلالدة. كما أن انخراط هذه الشريحة )كتاب 
األعمدة( في مثل هذه املس��ابقات، يعكس حجم الضرر 
ال��ذي حلق به��ذه القطاع��ات احليوية، والت��ي يفترض أن 
تتح��ول الى ورش لصناعة الرأي واملعنى اجلديد، الذي من 

دونه ال ميكن انتظار أي بصيص أمل في نهاية النفق...  

ومضــة

كاريكاتري ـ  عاصم جهاد

"الدنيا ما سيباش" أغنية 
مغربي��ة جدي��دة، أضيفت 
إلى رصيد الفنانة العراقية 
املغربية شذى حّسون، على 
طريق��ة الفيدي��و كلي��ب، 
 Hass إخراج��ه  وتوّل��ى 
Ghaddar، وهي من كلمات 
سمير اجملاري، وأحلان املهدي 
مزي��ن.  متّ تصوي��ر الفيديو 
ملّدة  بي��روت  العاصمة  في 
يومني.  وتن��اول قّصة فتاة 
تفاجأت بعد اس��تيقاظها 
م��ن النوم برس��الة تركها 
لها حبيبها، يُعلمها فيها 
لتظهر  عالقتهما،  بانتهاء 
ش��ذى وه��ي تتج��ّول في 

الش��وارع. وتكت��ب له في 
النهاية رس��الة مؤثرة جاء 
م��ا عرفتنيش  "راك  فيها: 
أولدي .. خاس��ر اللي يلعب 
ضدي". األم��ر الذي عكس 
الق��وة اّلت��ي متتلكه��ا أي 
ام��رأة حّتى ول��و انفصلت 

عن حبيبها.

نش��رتها  ص��ورة  أث��ارت 
املمثل��ة اللبنانية " باميال 
اللبناني  للممثل  الكيك" 
اجل��دل،  مع��ّوض  نيك��وال 
جمه��وره  ب��ال  وش��غلت 

ومحبيه.
فق��د ظه��ر مع��ّوض في 
نش��رتها  الت��ي  الص��ورة 
صفحتها  عب��ر  "الكيك" 
اخلاص��ة على أح��د مواقع 
التواص��ل اإلجتماعي، من 
وبدا  املستش��فى،  داخ��ل 
مصاباً في رأس��ه امللفوف 
من  ليتب��ني  بالضم��ادات، 
عل��ى  "الكي��ك"  تعلي��ق 
الصورة أنه أحد مش��اهد 
مسلسل "احلب احلقيقي" 

"رام��ي"  كتب��ت:  حي��ث 
وه��و إس��م الش��خصية 
الت��ي يؤديها مع��ّوض في 

املسلسل.
يش��ارك  واملسلس��ل 
ف��ي بطولت��ه إل��ى جانب 
عدد  ومع��ّوض،  "الكيك"، 
من املمثلني بينهم جوليان 

فرحات، وأندريه ناكوزي.

اللبنانية  الفنان��ة  وّجهت 
وإمتنان  يارا رسالة ش��كر 
ل��كل م��ن واس��اها بوفاة 

عّمها، 
عب��ر صفحته��ا  وكتب��ت 
اخلاص��ة على أح��د مواقع 
اإلجتماع��ي  التواص��ل 
قائلًة:" شكراً لكم جميعاً 
الصادق��ة،  ملش��اعركم 
ومواساتكم لي، وكالمكم 
الناب��ع م��ن القل��ب، ربن��ا 

وم��ا  جميع��اً،  يحميك��م 
تش��وفوا ح��زن، وال انحرم 

منكم.. اشتقتلكم".

شذى حسون

نيكوال معوّض

يارا

أخبــارهــــــــــم
يتقدم الس��يد مدير عام ش��ركة 
)عل��ي  املهن��دس  الغ��از  تعبئ��ة 
آيات  بأزكى  املوس��وي(  عبدالكرمي 
التهان��ي ال��ى الش��عب العراقي 
الكرمي والق��ّوات األمني��ة البطلة 
ملناسبة يوم النصر الكبير وتطهير 
آخر ش��بر من أرض العراق احلبيب 

من دنس اإلرهاب.

تهنئة

أحالم يوسف:
هناك الكثير مم��ن يدفعهم الفضول الى 
ان يق��رأوا أبراجه��م اليومي��ة م��ن خالل 
صحيفة، او موقع عل��ى االنترنت، وعديد 
من هؤالء يقول��ون ان الفضول هو احلافز 
التصدي��ق  ولي��س  لقراءته��ا،  الوحي��د 

الفعلي ملا يذكر فيها.
ع��دد آخر يؤك��د ان م��ا يقرأه ف��ي برجه 
يحدث بحذافيره، وكي يثبت مصداقيته، 
يب��دأ بالتأكيد على عدم اميانه مس��بقا 
مبوضوع األبراج، وان حتقيق ما قرأه على مر 
األيام والش��هور هو ما دفعه لتصديقها 

فيما بعد.
نه��ار طه خريجة اجلامعة املس��تنصرية 
قسم علم النفس، تقيم في مانشستر، 
تعمل اليوم على اصدار كتاب تتحدث فيه 
عن عالق��ة البيئة التي يعيش وس��طها 
الفرد، ومدى تعلقه بقراءة األبراج وتقول: 
األب��راج مثله��ا مث��ل ق��راءة الك��ف، او 
الفنج��ان، تندرج في خان��ة اخلرافة، لكن 
االنس��ان أحيانا يص��اب بإحب��اط ويأس، 
م��ا يجعله يبحث ع��ن أي منفذ ميكن ان 
يس��اعده على تغلب املش��كلة نفسيا، 
وتش��به تلك احلالة، املث��ل القائل الغريق 
يتعلق بقش��ة، لذلك جتدي��ن الكثير من 
هذه الفئ��ة عندما يقرأون ش��يئا يتعلق 
بخبر مف��رح، او مفاجأة س��ارة بالطريق 

يصدقونه��ا،  اليه��م 
ن  ع��و يس��ت����د و

ال��ى  السع��ادة 
قل���وبه����م، 

وعندما يكون 
لك�����الم  ا
ع��ن البرج 
 ، محبطا
ولون  يحا
ع  قن����ا ا
انفسهم 
انها مجرد 
خراف��ات، 

ويب���ق��ون 
)كذب  يرددون 

ولو  املنجم��ون 
ف��إذن  صدق��وا(، 

احلال��ة تتعل��ق بنحو 
الف��رد  بحال��ة  مباش��ر 

فاملتصاحلني مع  ولذلك  النفسية، 
انفس��هم، ال يؤمنون بها اب��دا، وهذا عن 

جتربة وليس مجرد توقعات.
عل��ي الس��اعدي خري��ج إدارة واقتص��اد، 
ويعم��ل موظفا بإحدى دوائ��ر الدولة في 
محافظ��ة العمارة يقول: لقد تكرر معي 
أكث��ر م��ن مرة ب��أن اق��رأ الب��رج صباحا، 
ويتحقق كل ما ذكر به خالل اليوم، لذلك 

فانا ال أستطيع التوجه 
او  ال���ى عم���لي، 
حياتي  ممارس��ة 
الطبي�عي��ة، 
قبل ان أقوم 
ءة  بق����را
 ، ج��ي بر
واالطالع 
عل�ى ما 
يخبئ��ه 
ر  لق��د ا

لي.
غ������د  ر
عب��د االله 
يج��ة  خ��ر
ي���ة  د ا ع���د ا
التج��ارة، وتعمل 
موظفة في مصرف، 
تقول ان األبراج وس��يلة 
تس��لية وراح��ة: انا اق��رأ األبراج 
في حال وقعت ب��ني يدي صحيفة، او في 
اثناء عملية بحث بش��أن موضوع معني، 
فاجده��ا قبالت��ي، لكني ال اس��عى ابدا 
لقراءته��ا، واخ��اف أحيان��ا م��ن ان أصاب 
بالهوس مث��ل البعض، الذي يصاب بتوتر 
ان ل��م يق��م بق��راءة برج��ه ومعرفة ما 
يحتويه، مع ان األبراج علم يدور في فلك 

الفضاء، وعالق��ة النجوم بالف��رد، وتأثير 
الكواك��ب األخرى على احلالة النفس��ية 
واملزاج، لكن ال استطيع ان اصدق، او اؤمن 
ب��ان كل س��كان العالم س��يمرون ب�12 
جتربة في حياتهم وهو عدد االبراج، سواء 

كانوا في سويسرا او الصومال!.
الدكتور علي منص��ور كيالي وهو باحث 
سوري درس في علم الرياضيات والفيزياء، 
يق��ول: عل��م األب��راج اثب��ت علمي��ا كم 
التخلف الذي يحمله املنجمون، فاألبراج 
وعددها 12 برج، تب��دأ ببرج احلمل، مع ان 
الش��مس كانت قبل أكثر من ألف سنة 
تقع في برج احلمل، اما حاليا فالش��مس 
واقع��ة في ب��رج احلوت، وه��ذا ما يجهله 
املنجمون حاليا، واالبراج في الزمن القدمي 
كان عدده��ا س��بعة، فانا الي��وم في برج 
يختلف عنه قبل خمس��ني سنة، او بعد 
خمسني سنة، لذلك فعلم األبراج حاليا 
ف��ي علم التنجي��م مرفوض م��ن ناحية 

التوقيت والزمن.
ويبقى االميان باألبراج حالة ترتبط ارتباطا 
مباش��را بالبيئة االجتماعية، واملس��توى 
الثقافي للفرد، فال ميكن الحد يعيش في 
دول��ة فقي��رة، ويعاني من اجل��وع، ويخاف 
الهالك، ان يؤمن بأن السعادة تقف خلف 
باب بيت��ه اخملل��وع، حاملة ل��ه هدية من 

حبيب.

األبراج خرافة يصعب تصديقها 

صالح الدين - الصباح الجديد:
أقام قصر الثقاف��ة والفنون في صالح الدين معرضا حتت 
عنوان )الترابط( بالتع��اون مع مجموعة من فناني ناحية 
العلم التش��كيليني. احتفاال بيوم النص��ر العراقي على 

داعش، وطرده من جميع األراضي العراقية.
ضم املعرض أكثر من خمسة واربعني لوحة، عبر الفنانون 
خاللها عن اإلبداع الفكري، الذي ميكن ان يكون وس��يلتنا 

في التصدي للظالميني، والتمسك بوحدة العراق.
وقال مدير القصر غس��ان عكاب ب��ان هذا املنجز الثقافي 
يؤكد على وجود اإلبداع، س��يما ف��ي اللوحات التي ركزت 
على احلياة الريفية في ش��مال وجنوب العراق، إلى جانب 
البغدادي��ات، ومعالم كرك��وك، واملوصل، وص��الح الدين، 
مش��يراَ بان املعرض نظم بجهود ذاتي��ة، ومبادرة تزامنت 

مع النصر العراقي على داعش.

احتفااًل بيوم النصر.. معرض 
تشكيلي في صالح الدين

الصباح الجديد - وكاالت:
ح��ذرت جلنة تنظيم املقام��رة في بريطاني��ا، احلكومة 
من إغ��راء جيل من األطفال، بلع��ب القمار عبر ألعاب 

الكمبيوتر الشائعة عبر اإلنترنت.
وأظه��ر بح��ث جديد أن ألع��اب الفيديو عب��ر اإلنترنت 
"تس��تغلها أطراف ثالثة مفترس��ة" تسمح لألطفال 
باملقامرة، ألنه ال توجد عمليات حتقق رس��مية بش��أن 

العمر.
وذك��رت صحيف��ة "التلغ��راف" البريطاني��ة، أن جلن��ة 
القمار حذرت من أن تس��هم منصات وسائل التواصل 
االجتماعي في ش��هرة مثل هذه املواقع، التي تش��جع 

األطفال على لعب القمار.
وقال اخلبراء إن اإلقب��ال املتزايد على هذه املواقع، يعني 
غالب��ا أن األطفال يختبرون لعب��ة القمار ألول مرة، من 
دون أن يدرك��وا أنه��م ينقادون إلى أش��كال أخرى أكثر 

ضررا من الرهان.
وأوضح��ت اللجن��ة أن 80 باملئة من األطفال ش��اهدوا 
إعالن��ات املقام��رة عل��ى شاش��ة التلفزي��ون، وأن 70 
باملئ��ة منهم لعب��وا بها من خ��الل وس��ائل التواصل 

االجتماعي.
وهن��اك 10 باملئ��ة أخ��رى، تتبع ه��ذه الش��ركات على 
منصات مثل تويتر، وفيس��بوك، عل��ى الرغم من أنهم 

دون السن القانونية.

"في سابقة خطيرة.. ألعاب" 
تغري األطفال بلعب القمار

الصباح الجديد - وكاالت:
تعاقدت الفنانة صبا مبارك، مع شركة 
"ماجنوم" لإلنتاج الفني، وحثت رامي 
إمام، وهشام حتس��ني، على املشاركة 
في مسلس��ل "طايع"، للمخرج عمرو 
س��المة، وال��ذي تلعب في��ه البطولة 

النسائية. 
وتدور معظم احداث املسلسل واملقرر 

عرض��ه في رمض��ان 2018. في صعيد 
مص��ر، وم��ن املق��رر أن يب��دأ تصويره 
في 25 ديس��مبر/ كان��ون األول اجلاري، 
وس��تكون أماك��ن التصوي��ر فيه بني 
مدينتي األقصر والقاهرة، وإحدى الدول 
األجنبي��ة، ويعد "طايع" ه��و التعاون 
الثان��ي بني صبا، وعمرو يوس��ف، بعد 

فيلم "الثمن."

ويش��ارك في أداء األدوار في املسلسل 
كل م��ن: صبا مبارك، وعمرو يوس��ف، 
وعم��رو عبداجللي��ل، وأحم��د عبداهلل 
محمود، وسلوى محمد علي، ومحمود 
الب��زاوي، وس��هير املرش��دي، وهو من 
تألي��ف محم��د دي��اب، وإخ��راج عمرو 

سالمة.
ومؤخ��راً فاز فيل��م "مس��افر: حلب – 

وتؤدي  أنتجته،  الذي  إس��طنبول" 
دور البطول��ة في��ه صب��ا مب��ارك 
روائ��ي  فيل��م  أفض��ل  ب�جائ��زة 
طويل، وجائزة أفضل مونتاج، في 
السينمائي،  البوسفور  مهرجان 
كم��ا ف��از بجائ��زة اجلمه��ور في 
عرضه األول بتركيا، في مهرجان 

أنطاليا السينمائي.

صبا مبارك توافق على بطولة "طايع" لرمضان المقبل

بغداد - الصباح الجديد:
أقامت دائرة الفنون العامة في وزارة الثقافة 
والسياحة واآلثار مهرجاناً للشعر الشعبي 
حتت شعار" جيشنا .. حشدنا .. انتم عيدنا" 
مبناس��بة انتصارات قواتنا األمنية واحلش��د 
الش��عبي على داع��ش اإلرهابي��ة. بالتعاون 
م��ع مديرية الت��راث الش��عبي، ودار املأمون 
للترجمة والنشر، ودار ثقافة األطفال، وذلك 
ي��وم أمس األربع��اء 2017/12/13 على قاعة 

عشتار في مقر الوزارة.
تضمن املهرجان ع��دد من الفقرات املنوعة، 
حيث مت افتتاح معرضا للصور الفوتوغرافية 
الت��ي جس��دت بط��والت قواتن��ا األمني��ة، 

واحلشد الشعبي، للمصور علي الغرباوي.
ومعرض��ني للكت��اب ل��كل م��ن دار املأمون 
للترجمة والنش��ر، ودار ثقافة األطفال، كما 
مت ع��رض أعم��ال فني��ة تراثي��ة وفلكلورية 
شاركت بها مديرية التراث الشعبي، فضال 

عن إلق��اء عدد من القصائ��د لعدد من 
الشعراء الشعبيني.

وق��ال مدي��ر عام دائ��رة الفن��ون العامة 
الدكتور ش��فيق املهدي: إن هذا النصر 

ه��و أكبر من كل الكلمات، وس��يرى 
داعش، حش��د وحش��ود لصدهم، 

الع��ام  القائ��د  نش��كر  بدورن��ا 
للقوات املسلحة الدكتور حيدر 
اجلي��ش  وقطع��ات  العب��ادي، 
العراقي الباس��ل ومن ضحى 
م��ن أبناء احلش��د الش��عبي 
والشرطة االحتادية، والشعب 

العراقي الذي قدم الدعم.
مؤك��داً أن هن��اك صفح��ة 
ثاني��ة ه��ي صفح��ة البناء، 
فض��الً ع��ن التوج��ه نح��و 
لبناء وطن  الفساد  محاربة 

آمن للجميع.

مهرجان الشعر الشعبي "جيشنا .. 
حشدنا .. أنتم عيدنا" على قاعة عشتار

الصباح الجديد - وكاالت:
تُ��وَج الكاتب الفرنس��ي كلود س��يمون، 
بجائ��زة نوب��ل لآلداب ف��ي الع��ام 1985، 
لك��ن 19 دارا للنش��ر رفض��ت، مؤخرا، أن 
تعيد نشر رواية له بعدما رأت أنها تضم 

"إطاالت تشتت القارئ".
وذكر الكاتب س��يرج فول البالغ 70 عاما، 
وه��و أحد املعجبني بالكاتب الراحل الذي 
توفي ف��ي العام 2005، إن��ه كان يتحدث 
مع كاتب وناشر معروف، قال له إن أيا من 
دور النش��ر اليوم ال ميكن أن تقبل بنش��ر 

شيء لكلود سيمون.
وأرس��ل فول مقاطع من رواي��ة "باالس" 

التي نش��رها كلود س��يمون ف��ي العام 
1962، إلى 19 دارا للنشر، وكانت النتيجة 
أن 12 دارا رفضت النشر، فيما لم يتلق أي 

رّد من سبع دور أخرى.
وأورد س��يرج فول لإلذاعة الفرنس��ية، أن 
أحد الناش��رين ب��رر رفضه نش��ر الرواية، 

ب��أن "جملها طويلة ج��دا، بحيث 
تشتت القارئ متاما".

ويعتقد سيرج فول، أن هذا الرفض 
يدل عل��ى أن األعمال األدبية التي 
ال تعتم��د الس��هولة، وال تبحث 
عن ضرب أرقام قياسية، ال جتذب 

اهتمام دور النشر.
ويق��ول إن ما حصل ي��دل على 
اخت��الف في مفه��وم الكتابة، 
وأن كاتب��ا مث��ل إري��ك فوي��ار 
احلائز على جائزة غونكور لهذا 
العام، لم يكن ليجد ناشرا له 

قبل خمسني عاما.

دور نشر فرنسية ترفض رواية لكاتب متوج بجائزة نوبل
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